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สารจากอธิการบดี 
มหาวทิยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

 
มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธานี พร้อมดว้ยมหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร และมหาวิทยาลยัราชภฏัเลย ไดเ้ป็นเจา้ภาพจดัการ

ประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ECTI-CARD 2017 เร่ือง “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพ่ือตอบสนองท้องถ่ินและ
ภาคอุตสาหกรรม” การประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวจิยัระดบัชาติในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือรวบรวมผลงานวจิยัและพฒันาเชิง
ประยกุต ์งานนวตักรรม และส่ิงประดิษฐร์วมถึงเปิดโอกาสใหน้กัวจิยั ผูพ้ฒันาและผูใ้ชง้านหรือหน่วยงานต่างๆ ไดมี้โอกาสแลกเปล่ียน
เรียนรู้ทางวชิาการร่วมกนัและสามารถน าผลงานท่ีตีพิมพไ์ปพฒันาต่อยอดในระดบัทอ้งถ่ินและสากลหรือพฒันาสู่ผลิตภณัฑเ์ชิงพาณิชย์
ได ้ 

ในฐานะท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีเป็นสถาบันอุดมศึกษา ภารกิจส าคัญในการขับเคล่ือนการศึกษาคือการท าวิจัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีเป็นเกียรติอย่างยิ่งท่ีได้รับความไวว้างใจจากสมาคมวิชาการไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ 
โทรคมนาคม และสารสนเทศ (Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications, and Information Technology 
Association) หรือ (ECTI Association) ใหเ้ป็นเจา้ภาพจดัการประชุมวชิาการในคร้ังน้ี ซ่ึงถือเป็นงานท่ีตอบสนองตอ่นโยบายและภารกิจ
หลกัภารกิจหน่ึงของมหาวิทยาลยั การประชุมวิชาการคร้ังน้ีจดัเป็นคร้ังท่ี 9 โดยมีหัวขอ้น าเสนอผลงานทางวิชาการและงานวิจยัดา้น
ไฟฟ้า อิเลก็ทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคมและเทคโนโลยสีารสนเทศ ซ่ึงเปิดโอกาสใหนิ้สิต นกัศึกษา ไดเ้ผยแพร่ผลงานวจิยัของ
ตนเองสู่สาธารณะ จากการประชุมวิชาการคร้ังท่ีผ่านมาเห็นไดว้่านักวิจยั นักวิชาการ อาจารย ์และนักศึกษามีความสนใจอยา่งมากใน
การเขา้ร่วมการน าเสนอ ซ่ึงในปีน้ีเป็นท่ีน่าภาคภูมิใจและแสดงใหเ้ห็นถึงทิศทางการท าวิจยัท่ีดี โดยจ านวนบทความท่ีผา่นการพิจารณา
ตรวจอ่านและประเมินผลงานจากผูท้รงคุณวฒิุของแต่ละสาขาวชิาเพ่ิมข้ึนจากปีท่ีผา่นมากวา่ 200 บทความ ซ่ึงผูร่้วมงานสามารถน าองค์
ความรู้ไปพฒันาต่อยอด เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพมากข้ึนและส่งผลให้งานวิจยั นวตักรรม ส่ิงประดิษฐ์ และบุคลากรในประเทศไทยมี
คุณภาพสูงสุด  

ขอขอบคุณคณะท างานทุกท่าน วทิยากร ผูท้รงคุณวฒิุ และผูน้ าเสนอผลงาน ท่ีมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน ผลกัดนั และ
สนบัสนุนใหก้ารจดัการประชุมวชิาการและเสนอผลงานวจิยัระดบัชาติในคร้ังน้ีใหส้ าเร็จลุล่วงตามวตัถุประสงคทุ์กประการ ในนาม
มหาวทิยาลยัราชภฏัอุดรธานีขอขอบคุณอยา่งสูงมา ณ โอกาสน้ี และหวงัเป็นอยา่งยิง่วา่จะไดรั้บความร่วมมือและการสนบัสนุนเป็น
อยา่งดีในโอกาสต่อไป 

 
 
 
 
 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ชาติชาย ม่วงปฐม 
รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวทิยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
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สารจากอธิการบดี 
มหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 
งานประชุมวิชาการ ECTI – CARD 2017 คร้ังท่ี 9 “การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยีเพ่ือตอบสนองทอ้งถ่ินและภาคอุตสาหกรรม” 

ระหวา่งวนัท่ี 25 – 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ณ โรงแรมเชียงคาน      ริเวอร์ เมาทเ์ทน จ.เลย ซ่ึงมีจุดมุ่งหมายหลกัเพื่อรวบรวมผลงานวจิยั
และพฒันาเชิงประยุกต์ งานนวตักรรมและส่ิงประดิษฐ์ รวมถึงเปิดโอกาสให้นักวิจยั ผูพ้ฒันา และผูใ้ชง้านหรือหน่วยงานต่างๆ ไดมี้
โอกาสแลกเปล่ียนเรียนรู้ทางวชิาการร่วมกนั และสามารถน าผลงานท่ีตีพิมพไ์ปพฒันาต่อยอดในระดบัทอ้งถ่ินและสากล หรือพฒันาสู่
ผลิตภณัฑเ์ชิงพาณิชยไ์ด ้
 นับเป็นโอกาสดียิ่งท่ีคณาจารยค์ณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนครไดมี้ส่วนร่วมในการจดัประชุม
วชิาการคร้ังน้ี ถือเป็นการเขา้ร่วมเวทีแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ดา้นการวจิยั การน าเสนอบทความทางวชิาการ และนวตักรรม
ส่ิงประดิษฐค์ร้ังส าคญั อนัเป็นประโยชน์อยา่งยิง่ต่อการพฒันาศกัยภาพทางวชิาการของคณาจารย ์และยงัตอบโจทยก์ารประกนัคุณภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลยัอีกดว้ย ตลอดจนสอดคลอ้งต่อการเป็นส่วนหน่ึงของการขบัเคล่ือนประเทศไทยสู่ยคุ THAILAND 4.0 ดว้ย
เทคโนโลย ีความคิดสร้างสรรค ์และนวตักรรม 
 ในนามของมหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร ขอขอบคุณกรรมการทุกท่าน จากทุกหน่วยงานท่ีเป็นองค์กรร่วมจดังาน ECTI – 
CARD 2017 และขอใหก้ารจดังานส าเร็จลุล่วงบรรลุผลส าเร็จดงัเจตนารมณ์ท่ีมุ่งหวงัทุกประการ 

 
 
 
 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ปรีชา ธรรมวนิทร 
อธิการบดีมหาวทิยาลยัราชภัฏสกลนคร 
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สารจากอธิการบดี 
มหาวทิยาลัยราชภัฏเลย 

 
การจัดงานประชุมวิชาการ ECTI-CARD 2017 ค ร้ังท่ี  9 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี เพ่ือตอบสนองท้องถ่ินและ

ภาคอุตสาหกรรม ในคร้ังน้ีนับได้ว่ามีความส าคัญและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการจัดการศึกษา  ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ ตาม
พระราชบญัญติัมหาวิทยาลยัราชภฏั พ.ศ. 2547 หมวด 1 บททัว่ไป มาตรา 7    ให้มหาวิทยาลยัเป็นสถาบนัอุดมศึกษาเพื่อการพฒันา
ทอ้งถ่ินท่ีเสริมสร้างพลงัปัญญาของแผน่ดิน ฯลฯ และมาตรา 8 ไดก้ าหนดภาระหนา้ท่ีของมหาวทิยาลยั ขอ้ (1) แสวงหาความรู้ความจริง
เพ่ือสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการบนพ้ืนฐานของภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาสากล ซ่ึงจุดมุ่งหมายของการจดังานใน
คร้ังน้ีตอ้งการรวบรวมผลงานวิจยัและพฒันาเชิงประยุกต์งานนวตักรรมและส่ิงประดิษฐ์รวมถึงเปิดโอกาสให้นักวิจยั ผูพ้ฒันาและ
ผูใ้ชง้านหรือหน่วยงานต่างๆ  ไดมี้โอกาสแลกเปล่ียนเรียนรู้ทางวิชาการร่วมกนัและสามารถน าผลงานท่ีตีพิมพไ์ปพฒันาต่อยอดใน
ระดบัทอ้งถ่ินและสากลหรือพฒันาสู่ผลิตภณัฑ์เชิงพาณิชยไ์ด ้ ยิ่งเห็นไดว้่าการประชุมคร้ังน้ีจะท าให้ตอบสนองต่อพระราชบญัญติั
มหาวิทยาลยัราชภฏั พ.ศ. 2547 แลว้ ยงัท าใหค้ณาจารยท่ี์เขา้ร่วมประชุมทางวชิาการไดมี้เวทีแลกเปล่ียนประสบการณ์ดา้นการวจิยัและ
การน าเสนอบทความทางวชิาการจะเป็นประโยชน์อยา่งยิ่งต่อการพฒันาคณาจารยใ์นมหาวิทยาลยัและต่อมหาวทิยาลยั   ในการประกนั
คุณภาพการศึกษาระดบัหลกัสูตรและระดบัมหาวทิยาลยั 
 นอกจากนั้นยงัสอดคลอ้งกบันโยบายของรัฐบาลท่ีตอ้งการให้ประเทศไทยเป็นยุค THAILAND 4.0   โดยตอ้งการเปล่ียน
เศรษฐกิจแบบดั้งเดิมเป็นเศรษฐกิจท่ีขบัเคล่ือนดว้ยเทคโนโลย ีความคิดสร้างสรรค ์และนวตักรรม เพ่ือให้ประชาชนผ่านกบัดกัรายได้
ปานกลางเป็นรายไดสู้ง การจดัโครงการประชุมวชิาการดงักล่าวจะมีส่วนส่งเสริม สนบัสนุน ใหป้ระเทศไทยกา้วไปสู่ THAILAND 4.0 
ไดอ้ยา่งดียิง่  

โดยเฉพาะคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมท่ีไดเ้ขา้ร่วมโครงการประชุมวชิาการในคร้ังน้ีจะไดรั้บประโยชน์โดยตรงท่ีจะท าให้
ผูบ้ริหาร คณาจารย ์และบุคลากรไดรั้บประสบการณ์ตรงในการจดัประชุมทางวชิาการ และยงัเป็นการกระตุ ้นใหค้ณาจารยไ์ดท้ าผลงาน
ทางวชิาการเพ่ือท าใหค้ณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรมไดพ้ฒันางานทุกๆ ดา้นมากยิง่ข้ึน 
ในนามของมหาวทิยาลยัราชภฏัเลย ผูบ้ริหาร คณาจารยแ์ละบุคลากร ขอใหทุ้กท่านท่ีมาร่วมประชุมในคร้ังน้ี นอกจากไดรั้บความสุขใน
การเดินทางมาจงัหวดัเลยแลว้ ก็ขอใหทุ้กท่านไดรั้บความรู้ ประสบการณ์และน าไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ต่อไป 

 
 
 
 

        ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. เชาว ์อินใย 
        อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภัฏเลย 
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สารจากรองผู้ว่าการฝ่ายกฎหมายและกรรมสิทธ์ิทีด่ิน 
ท าการแทน ผู้ว่าการการทางพเิศษแห่งประเทศไทย 
 

 

สืบเน่ืองจากในปี 2558 สมาคมวิชาการไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม และสารสนเทศ (ECTI) ไดเ้ชิญการ
ทางพิเศษแห่งประเทศไทยส่งผลงานวิจยัในการประชุมวชิาการ ECTI - CARD 2015 และต่อมาในปี 2559 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ไดรั้บเกียรติเขา้ร่วมแสดงปาฐกถาและน าเสนอผลงานวจิยั    ในการประชุมวิชาการ ECTI - CARD 2016 ท่ีผา่นมา การทางพิเศษแห่งประเทศ
ไทยจึงไดเ้ลง็เห็นวา่การประชุม วชิาการ ECTI เป็นเวทีท่ีเปิดโอกาส ใหก้บันกัวจิยั นกัวชิาการ อาจารย ์และนกัศึกษาจากสถาบนัการศึกษา  
ชั้นน าไดแ้ลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั น าไปสู่ความร่วมมือกนัระหวา่งหน่วยงานในอนาคต มาในคร้ังน้ี  การทางพิเศษแห่งประเทศ
ไทยมีความยินดีเป็นอยา่งยิ่งท่ีไดรั้บเกียรติจากสมาคม ECTI ให้ร่วมเป็นเจา้ภาพ           ในการประชุมวิชาการ ECTI - CARD 2017 คร้ังท่ี 9 
“การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยีเพ่ือตอบสนองทอ้งถ่ินและภาคอุตสาหกรรม” ซ่ึงนบัเป็นโอกาสอนัดีท่ีการทางพิเศษแห่งประเทศไทยจะได้
เผยแพร่องคค์วามรู้ท่ีไดจ้ากประสบการณ์ในการด าเนินงานให้กบัหน่วยงานท่ีสนใจน าไปพฒันาต่อยอดเพ่ือใหเ้หมาะสมกบัอุตสาหกรรม
และเทคโนโลยดีา้นต่าง ๆ รวมถึงในวงวชิาการดา้นการขนส่งและการจดัการจราจร   
 

การทางพิเศษแห่งประเทศไทยในฐานะหน่วยงานสังกดักระทรวงคมนาคมเห็นว่าการร่วมเป็นเจา้ภาพในคร้ังน้ีถือเป็นการ

ด าเนินงานร่วมกบัภาคอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีในการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลเพ่ือเขา้สู่ยุค Thailand 4.0 ท่ีเน้นการน า
เทคโนโลยแีละนวตักรรมมาเป็นตวัขบัเคล่ือนการด าเนินงาน รวมถึงการเพ่ิมมูลค่าสินคา้และการบริการ  ซ่ึงในการประชุมวชิาการ ECTI 
- CARD 2017 คร้ังน้ี การทางพิเศษแห่งประเทศไทย  ได้มีโอกาสน าเสนอผลงานวิจยัและนวตักรรม ซ่ึงถูกพฒันาข้ึนภายใตแ้นวคิด 
Expressway 4.0 ท่ีน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการทางพิเศษเพ่ือให้ผูใ้ช้ทางได้รับความสะดวกและ
ปลอดภยัมากยิ่งข้ึน อีกทั้ ง ยงัเป็นการพฒันาศักยภาพของบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญด้านการวิจยัและพฒันา        เพื่อขบัเคล่ือน
หน่วยงานดว้ยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวตักรรม เหล่าน้ีถือเป็นส่วนหน่ึงในการพฒันาประเทศไปสู่ความ “มัน่คง มัง่คัง่ 
และยัง่ยนื” 

 

สุดทา้ยน้ี การทางพิเศษแห่งประเทศไทยขอขอบคุณคณะกรรมการ คณะท างาน รวมถึงผูป้ระสานงานทุกท่านท่ีมีความมุ่งมัน่
ร่วมกนัให้การด าเนินงานในทุกภาคส่วนบรรลุวตัถุประสงคข์องการประชุมในคร้ังน้ี   การทางพิเศษแห่งประเทศไทยหวงัเป็นอยา่งยิ่ง
วา่จะไดรั้บเกียรติในการสนบัสนุนการประชุมวชิาการ ECTI น าไปสู่ความเจริญกา้วหนา้ทางวชิาการร่วมกนัในโอกาสต่อไป 
 
 
 
 
 

                                                                                               นายสุทธิศกัด์ิ  วรรธนวินิจ  
                                                                                                             รองผู้ว่าการฝ่ายกฎหมายและกรรมสิทธ์ิที่ดนิ 

    ท าการแทน ผู้ว่าการการทางพเิศษแห่งประเทศไทย 
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ชัยพนัธ์ุ  ประการะพนัธ์ 

 
     อจัฉรา  เจริญสุข 

 

สารจากประธานจัดงาน 
 

สมาคมวิชาการไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม และสารสนเทศ (Electrical Engineering/ 
Electronics, Computer, Telecommunications, and Information Technology Association) ซ่ึ งเรียกย่อๆว่า 
ECTI Association หรือ สมาคมอีซีทีไอ จดัตั้งข้ึนโดยมีจุดประสงค์เพ่ือส่งเสริมความกา้วหน้าดา้นวิชาการ
ในประเทศไทยในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยีด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ 
โทรคมนาคมและสารสนเทศ และเป็นแหล่งรวมข้อมูลความรู้ของงานประชุมวิชาการต่างๆ ท่ีจัดข้ึน
ภายในประเทศใหส้ามารถคน้หาขอ้มูลบทความในสาขาท่ีเก่ียวขอ้งไดอ้ยา่งสะดวก และสามารถน าไปใชใ้น

การวิจยัต่อๆ ไปไดโ้ดยสมาคมฯไดจ้ดทะเบียนเม่ือวนัท่ี 26 กรกฎาคม 2545 ในการจดัตั้งสมาคมฯ นั้น ตั้งใจวา่จะพยายามให้คลา้ยกบั 
IEEE หรือ IEICE (ของประเทศญ่ีปุ่น). กิจกรรมหลกัๆจะมี การออกวารสารวิชาการ (ซ่ึงมี 2 ฉบับ คือ ECTI-EEC และ ECTI-CIT) 
ด าเนินการจดัประชุมวิชาการระดบัชาติ (เช่น ECTI CARD และอ่ืนๆ) ระดบันานาชาติ (เช่น ECTI CON, ECTI-NCON และอ่ืนๆ) การ
อบรมทางวชิาการ และการจดับรรยายพิเศษ เป็นตน้ 
             ECTI-CARD เป็นการประชุมทางวิชาการท่ีเน้นการวิจัยและพฒันาเชิงประยุกต์ ในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้าน
เกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการศึกษา อนัส่งผลโดยตรงต่อการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศไทย โดยผลงานท่ีน าเสนอจะ
ไดรั้บการคดักรองจากผูท้รงคุณวฒิุอยา่งเขม้ขน้ นอกจากน้ีคณะกรรมการจดัการประชุมยงัไดค้ดัเลือกบทความรับเชิญท่ีน่าสนใจอีก
จ านวนหน่ีงมาน าเสนอในการประชุมอีกดว้ย การประชุม คร้ังท่ี 9 หรือ ECTI-CARD 2017 เป็นการจดัร่วมกนั ระหวา่งสมาคมฯ กบัมห
วทิยาลยัราชภฏัอุดรธานี มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร มหาวทิยาลยัราชภฏัเลย การทางพิเศษแห่งประเทศไทย และสถาบนัมาตรวทิยา
แห่งชาติ โดยก าหนดให้จดัข้ึนระหวา่งวนัท่ี 25-28 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรม เชียงคาน ริเวอร์ เมาท์เทน จ.เลย ภายใตห้ัวเร่ือง "การ
ประยุกต์ใชเ้ทคโนโลยีเพ่ือตอบสนองทอ้งถ่ินและภาคอุตสาหกรรม" ซ่ึงเป็นท่ีแน่นอนว่าระดบัของเทคโนโลยีในปีปัจจุบันนั้นได้
กา้วหน้าไปมาก เม่ือเทียบกับปีก่อนเก่า การใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมนั้นจึงเป็นเร่ืองจ าเป็นส าหรับประเทศไทย ซ่ึงก็เป็นหน่ึง
สมาชิกใน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) 
             ในฐานะนายกสมาคมอีซีทีไอ จึงหวงัเป็นอยา่งยิ่งวา่ ผูเ้ขา้ร่วมประชุมจะไดรั้บประโยชน์อยา่งสูงสุด และสามารถน าความรู้ไป
พฒันาต่อยอดงานวิจยัและพฒันาไดเ้ป็นอยา่งดี ตลอดจนไดพ้บปะนกัวชิาการ นกัวจิยัและพฒันา สามารถสร้างเครือข่ายการท างานใน
อนาคตได ้อนัจะส่งผลต่อการพฒันาประเทศในภาพรวมต่อไป 
            ท้ายท่ีสุด สมาคมฯ ขอขอบพระคุณอย่างสูงแก่ผูบ้ริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
มหาวิทยาลยัราชภฏัเลย การทางพิเศษแห่งประเทศไทย และสถาบนัมาตรวิทยาแห่งชาติ คณะกรรมการจดังานทุกฝ่าย ผูท้รงคุณวุฒิ 
คณาจารย ์เจา้หนา้ท่ี และนกัศึกษาท่ีมีส่วนร่วมทุกท่าน ในการจดัการประชุมวชิาการคร้ังน้ี 
  
 
 

 
รองศาสตราจารย ์ ดร. สมศกัด์ิ ชุมช่วย 

  นายกสมาคม ECTI 
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สารจากประธานคณะกรรมการวชิาการ 
 

ก่อนอ่ืนตอ้งขอแสดงความยินดีกบันกัวิจยัและผูแ้ต่งบทความท่ีไดรั้บการคดัเลือกใหเ้ป็นหน่ึงผูท่ี้เขา้ร่วมน าเสนอผลงานและ
แลกเปล่ียนประสบการณ์ในงานประชุมวชิาการเชิงประยกุต ์ECTI-CARD 2017 ในคร้ังน้ี 

งานประชุมน้ีถือได้ว่าเป็นงานประชุมระดับชาติท่ีมีความส าคญั และประสบความส าเร็จเป็นอย่างยิ่งในระดับหน่ึง โดย
พิจารณาจากจ านวนบทความท่ีมีผูส้นใจส่งเขา้ร่วมประเมิน โดยในปีน้ีซ่ึงมีการจดังานเป็นปีท่ี 9 ติดต่อกนั ไดมี้สถาบนัการศึกษาและ
หน่วยงานต่างๆ จ านวน 51 หน่วยงาน ส่งผลงานเขา้ร่วมประเมินจ านวนทั้งส้ิน 442 บทความ โดยมีอตัราการรับเขา้ตีพิมพแ์ละน าเสนอ
ผลงานอยูท่ี่  63.12% โดยแต่ละบทความจะไดรั้บการกลัน่กรองจากคณะกรรมการผูท้รงคุณวฒิุ เพ่ือให้ไดคุ้ณภาพของผลงานตลอดจน
ความเหมาะสมสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการประชุม 

กระผมในนามของคณะกรรมการวิชาการ (Technical Program Committee) ทั้ง 4 ท่าน ตอ้งขอขอบพระคุณผูท้รงคุณวฒิุทุก
ท่านท่ีช่วยพิจารณาผลงาน และให้ขอ้คิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพฒันางานวิจยัให้ดียิ่งข้ึนไป และตอ้งขอขอบคุณทางทีมงานทุก
ท่าน คณะเจา้ภาพจดังาน รวมถึงการช่วยเหลือและสนับสนุนอยา่งดีเยี่ยม จากทางสมาคมวิชาการไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคม 
และสารสนเทศ ประเทศไทย (ECTI)  

ในทา้ยท่ีสุดน้ีกระผมขอให้ทุกท่านช่วยกนัสนับสนุน ส่งผลงานทางวิชาการเขา้ร่วม ร่วมเป็นผูท้รงคุณวุฒิพิจารณาผลงาน 
ตลอดจนมาเขา้ร่วมงานประชุมกนัอยา่งต่อเน่ือง และน าความรู้ ความร่วมมือท่ีไดจ้ากการประชุมไปขยายผลและประยกุตใ์ชง้านใหเ้กิด
ประโยชน์กบัประเทศชาติต่อไป 

 
 

               
         รองศาสตราจารย ์ดร. อนนัต ์ผลเพิ่ม 

ประธานคณะกรรมการวชิาการ 
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คณะกรรมการอ านวยการประชุมวชิาการ ECTI-CARD 2017 
ศ.ดร. โกสินทร์ จ านงไทย (มจธ.) 
ผศ.ดร. อภิรักษ ์ จนัทรสร้าง (มก.) 
รศ.ดร. อนนัต ์ ผลเพิ่ม (มก.) 
ศ.ดร. ประภาส จงสถิตยว์ฒันา (จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั) 
ศ.ดร. ประยทุธ อคัรเอกฒาลิน (มจพ.) 
ผศ.ดร. กฤษดา ยิง่ขยนั (มทร.ลา้นนา) 
รศ.ดร. สมศกัด์ิ ชุมช่วย (สจล.) 
ผศ.ดร. ชยัวฒัน์ สากุล (มทร.ศรีวชิยั) 
ผศ.ดร. ณัฐพงศ ์ พนัธุนะ (มทร.พระนคร) 
ดร. ชยัวฒัน์ เจษตาจินต ์ (NIMT) 
ดร. ศกัด์ิดา พรรณไวย (กทพ.) 

 

ทีป่รึกษาการประชุมวชิาการ ECTI-CARD 2017 
 

  อธิการบดีมหาวทิยาลยัราชภฏัอุดรธานี 
  อธิการบดีมหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร 
  อธิการบดีมหาวทิยาลยัราชภฏัเลย 
ดร. สุทธิพงศ ์ เปร่ืองคา้ (มรภ.อุดรธานี) 
รศ.ดร. อลงกรณ์ พรมที (มรภ.อุดรธานี) 
ดร. เอกราช ดีนาง (มรภ. อุดรธานี) 
ผศ. ปรีชาศาสตร์ มีเกาะ (มรภ.สกลนคร) 
ผศ.ดร. ชยัยศ ค ามี (มรภ.เลย) 
ดร. เกียรติศกัด์ิ ศรีพิมาณวฒัน์ (ECTI) 
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คณะกรรมการด าเนินงานการประชุมวชิาการ ECTI-CARD 2017 
General Chairs 
รศ.ดร. สมศกัด์ิ ชุมช่วย (สจล.) 
ชยัพนัธ์ุ ประการะพนัธ์ (มรภ.อุดรธานี) 
ดร. ศกัด์ิดา พรรณไวย (กทพ.) 
อจัฉรา เจริญสุข (มว.) 
Technical Program Chairs 
รศ.ดร. อนนัต ์ ผลเพิ่ม (มก.) 
ดร. ชยัวฒัน์ เจษฎาจินต ์ (มว.) 
ดร. สุชาดา ตนัติสถิระพงษ์ (มศว.) 
ผศ.ดร. ณัฐพงศ ์ พนัธุนะ (มทร.พระนคร) 
 

Committee 
 ผศ.ดร. พินิจ ก าหอม (มจธ.) 

ดร. มนตรี โพธิโสโนทยั (สจล.) 
รศ.ดร. อภินนัท ์ อุรโสภณ (มมส.) 
ผศ.ดร. กริช สมกนัธา (มรภ. อุดรธานี) 
ผศ. วไิลพร กุลตงัวฒันา (มรภ. อุดรธานี) 
ผศ.ดร. คณิศร จ้ีกระโทก (มรภ. อุดรธานี) 
ผศ.ดร. ลือชยั พรหมรัตน์รักษ ์ (มรภ. อุดรธานี) 
ผศ. จุไรรัตน์จินดา อรรคนิตย ์ (มรภ.อุดรธานี) 
ผศ. ปองพล แสนสอน (มรภ.อุดรธานี) 
ดร. ภูเบศร์ พิพิธหิรัญการ (มรภ.อุดรธานี) 
ดร. ยทุธศกัด์ิ ทอดทอง (มรภ.อุดรธานี) 
บวัวรณ์ ไชยธงรัตน์ (มรภ.อุดรธานี) 
ณฐัพงศ ์ บุตรธนู (มรภ.อุดรธานี) 
ผศ.ดร. สราวฒิุ บุญเกิดรัมย ์ (มรภ.สกลนคร) 
ผศ. รชต บุณยะยตุ (มรภ.สกลนคร) 
ปริญญา รจนา (มรภ.สกลนคร) 
รณยทุธ นนทพ์ละ (มรภ.สกลนคร) 
กอ้งภพ ชาอามาตย ์ (มรภ.สกลนคร) 
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ผศ.ดร. ภาณุมาศ พรหมเทศ (มรภ.เลย) 
ผศ. กิติศกัด์ิ แสนประสิทธ์ิ (มรภ.เลย) 
ดร. คมยทุธ ไชยวงษ ์ (มรภ.เลย) 
ผศ. ยทุธพงษ ์ นาคโสภณ (มรภ.เลย) 
เมืองมล เสนเพง็ (มรภ.เลย) 
ภควดี ศิริหลา้ (มรภ.เลย) 
ปรกรณ์เกียรติ ภูกองพลอย (มรภ.เลย) 
วนัชาติ สุพรมพิทกัษ ์ (มรภ.เลย) 
จิระสักด์ิ เปมะศิริ (กทพ.) 
วภิาดา เกษมสุข (กทพ.) 
วปิยภทัร พงษนิ์ทรัพย ์ (กทพ.) 
เรือโท เสนาะ พุทธาวงษ ์ (กทพ.) 
เทพฤทธ์ิ รัตนปัญญากร (กทพ.) 
เอกรินทร์ เหลืองวลิยั (กทพ.) 
รัชฎา พรหมสาขา ณ   สกลนคร (กทพ.) 
ดร. สัญญา ควรคิด (มรภ.นครปฐม) 
ดร. ธวชัชยั ทองเหล่ียม (มรภ.นครปฐม) 
ยิง่ยศ ศรีบุญเรือง (มบ.สระแกว้) 
ดร. นิกร แกว้แพรก (วว.) 
ดร. สถาพร พรพรหมลิขิต (มข.) 
ธนาฒน์ สุกนวล (มทร.อีสาน-นครราชสีมา) 
ผศ. วชิชุพงษ ์ วบูิลเจริญ (มทร.อีสาน-นครราชสีมา) 
ผศ.ดร. อดิเรก จนัตะคุณ (มทร.อีสาน-ขอนแก่น) 
ศราวฑุ คงล าพนัธ์ (มทร.อีสาน-ขอนแก่น) 
กร พวงนาค (มทร.พระนคร) 
มณัฑณา เต๋ียวงษสุ์วรรณ์ (มทร.พระนคร) 
อญัชลี มะโนสืบ (มทร.พระนคร) 
ผศ. จิรพงษ ์ จิตตะโคตร์ (มทร.ธญับุรี) 
ดร. สายชล ชุดเจือจีน (มทร.กรุงเทพ) 
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Local Arrangement Chairs 

ผศ. ปองพล แสนสอน (มรภ.อุดรธานี) 
รณยทุธ นนทพ์ละ (มรภ.สกลนคร) 
กอ้งภพ ชาอามาตย ์ (มรภ.สกลนคร) 
ผศ.กิตติศกัด์ิ แสนประสิทธ์ (มรภ.เลย) 
ณฐัพงศ ์ บุตรธนู (มรภ.อุดรธานี) 
 

Information Management Chairs       
  ผศ.ดร. กริช สมกนัธา (มรภ.อุดรธานี) 

ผศ. วไิลพร กุลตงัวฒันา (มรภ.อุดรธานี) 
ผศ.ดร. คณิศร จ้ีกระโทก (มรภ.อุดรธานี) 
ไชยวฒัน์ หอมแสง (มรภ.อุดรธานี) 
 

Publication Chairs 
  ปริญญา รจนา (มรภ.สกลนคร) 

ดร. ยทุธศกัด์ิ ทอดทอง (มรภ.อุดรธานี) 
ผศ.ดร. สราวฒิุ บุญเกิดรัมย ์ (มรภ.สกลนคร) 
ผศ. ปองพล แสนสอน (มรภ.อุดรธานี) 
 

Workshop & Exhibition Chairs 
  ณฐัพงศ ์ บุตรธนู (มรภ.อุดรธานี) 

ผศ.ณฐักิตต์ิ แสนทอง (มรภ.อุดรธานี) 
 
Finance & Registration Chairs 

  วบูิลย ์ พร้อมพานิชย ์ (สจล.) 
หถัยา ค าภาษี (มรภ.อุดรธานี) 
ไพริน แกว้กวย (ECTI) 
Secretaries 

  ปริญญา รจนา (มรภ.สกลนคร) 
ผศ.กิตติศกัด์ิ แสนประสิทธ์ิ (มรภ.เลย) 
ไมตรี ธรรมมา (มทร.อีสาน) 
ณฐัพงศ ์ บุตรธนู (มรภ.อุดรธานี) 
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Special Session 
  รศ.ดร. วรีะ  บุญจริง (สจล.) 

รศ.ดร. เอกรัฐ  บุญเชียง  (ม.เชียงใหม่) 
ผศ.ดร. เกริก ภิรมยโ์สภา (จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั) 
ดร. มนตรี โพธิโสโนทยั (สจล.) 
ผศ.ดร. ชาญวทิย ์  บุญช่วย (บริษทัไซแนปประเทศไทยจ ากดั)  
ดร. เฉลิมภณัฑ ์ ฟองสมุทร  (ม.บูรพา) 
ผศ.ดร. นรรัตน์  วฒันมงคล (ม.บูรพา) 
ณฐัพนธ์ จงฤกษม์งคล (SE-ED) 
ดร. สุชาดา ตนัติสถิระพงษ์ (มศว.) 
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รายนามผู้ทรงคุณวุฒิพจิารณาบทความ 
   

ผศ.ดร. นรรัตน์ วฒันมงคล 
 

มหาวทิยาลยับูรพา 

ดร. อภิรัฐ ล่ิมมณี 
 

มหาวทิยาลยับูรพา 

ดร. เฉลิมภณัฑ ์ฟองสมุทร 
 

มหาวทิยาลยับูรพา 

ดร. เชาวน์วฒัน์ เอ้ือเฟ้ือ 
 

มหาวทิยาลยับูรพา 

ยิง่ยศ ศรีบุญเรือง 
 

มหาวทิยาลยับูรพา 

ดร. ธนาวฒิุ ธนวาณิชย ์
 

มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงราย 

รศ.ดร. ศนัสนีย ์เอ้ือพนัธ์วริิยะกลุ 
 

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

รศ.ดร. ตรัสพงศ ์ไทยอุปถมัภ ์
 

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

รศ.ดร. กฤษณะ ไวยมยั 
 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

รศ. ประดนเดช นีละคุปต ์
 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

รศ. สุรศกัด์ิ สงวนพงษ ์ 
 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

รศ.ดร. จนัทนา จนัทราพรชยั 
 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

ผศ.ดร. พีรวฒัน์ วฒันพงศ ์
 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

ผศ.ดร. ธนาวนิท ์รักธรรมานนท ์
 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

รศ.ดร. พนัธ์ุปิติ เป่ียมสง่า 
 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

ผศ.ดร. ชยัพร ใจแกว้ 
 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

รศ.ดร. สมชาย น าประเสริฐชยั 
 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

ผศ.ดร. ภุชงค ์อุทโยภาศ  
 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

ผศ.ดร. อภิรักษ ์จนัทร์สร้าง 
 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

ดร. จิตติ นิรมิตรานนท ์
 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

ดร. หชัทยั ชาญเลขา 
 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

ดร. สุภาพร เอ้ือจงมานี 
 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

ดร. สุชยัศรี ไลออน 
 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

รศ.ดร สมศกัด์ิ ชุมช่วย 
 

สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 

ผศ. ดร. รณชยั ติยะรัตนาชยั  
 

สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 

ดร. มนตรี โพธิโสโนทยั 
 

สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 

ดร. อุกฤษฏ ์วชัรีฤทยั 
 

สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 

ผศ.ดร. พินิจ ก าหอม 
 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี  

ศ.ดร โกสินทร์ จ านงไทย 
 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี  

รศ.ดร. ประเสริฐศกัด์ิ เตียวงศส์มบติั 
 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
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ผศ.ดร. พิสิทธิ วสุิทธิเมธีกร 
 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 

ผศ.ดร. วทิวสั สิฎฐกลุ 
 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 

ดร. ณฐัพล ประยงคพ์นัธ์ุ 
 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 

รศ.ดร. อภินนัท ์อุรโสภณ 
 

มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 

Withawat  Tangtrongpairoj 
 

NAIST 

ผศ.ดร.สุรเชษฐ ์กานตป์ระชา 
 

มหาวทิยาลยันเรศวร 

ดร. สุธาสินี ฉิมเลก็ 
 

มหาวทิยาลยันเรศวร 

ดร. ศกัด์ิดา พรรณไวย 
 

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 

ดร. มณฑล หอมกล่ินเทียน 
 

สถาบนัมาตรวทิยาแห่งชาติ 

ดร. ออ้ยใจ อ่องหร่าย 
 

สถาบนัมาตรวทิยาแห่งชาติ 

ดร. ธญัญา คชวฒัน์ 
 

สถาบนัมาตรวทิยาแห่งชาติ 

Natenapit  Khumthukthit 
 

สถาบนัมาตรวทิยาแห่งชาติ 

เทพบดินทร์ บริรักษอ์ราวนิท ์
 

สถาบนัมาตรวทิยาแห่งชาติ 

รศ.ดร. สินชยั กมลภิวงศ ์
 

มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 

ผศ.ดร. ธชัชยั เอง้ฉว้น 
 

มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 

ดร. จิรวฒัน์ แท่นทอง 
 

มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 

ดร. วฤทธ์ิ วชิกลู 
 

มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 

ดร. เอกสิทธ์ิ นุกลูเจริญลาภ 
 

มหาวทิยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์

ผศ.ดร. อนนท ์น าอิน 
 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 

ผศ.ดร. ชาญ ชยัเดชธรรมรงค ์
 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 

ผศ.ดร. ธีระศกัด์ิ สมศกัด์ิ 
 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 

ผศ.ดร.ศุภกิต แกว้ดวงตา 
 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 

ผศ.ดร. นพพร พชัรประกิติ 
 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 

ผศ.ดร. วโิรจน์ ปงลงักา 
 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 

ดร. พลกฤษณ์ ทุนค า 
 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 

ผศ. วชิชุพงษ ์วบูิลเจริญ 
 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน 

ธนาฒน์ สุกนวล  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน 

ไมตรี ธรรมมา 
 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน 

ผศ.ดร. ณฐัพงศ ์พนัธุนะ 
 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

ดร. พสิษฐ ์ สุวรรณภิงคาร 
 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

อญัชลี มโนสืบ 
 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

ผศ.ดร. น าคุณ ศรีสนิท 
 

มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 

ผศ.ดร. ฑีฆพนัธ์ุ เจริญพงษ ์
 

มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 
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ผศ.ดร. อญัชลี สุวรรณมณี 
 

มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 

ดร. ดิเรก เสือสีนาค 
 

มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 

ดร. คมกฤษ ประเสริฐวงษ ์
 

มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 

ดร. สุชาดา ตนัติสถิระพงษ ์
 

มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 

ดร. ทวชียั อวยพรกชกร 
 

มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 

อาคม ม่วงเขาแดง 
 

มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 

ผศ.ดร. ชาญวทิย ์บุญช่วย 
 

SYNAPES (Thailand) Co., Ltd. (AI Tech) 

ดร. วนิดา พฤทธิวทิยา 
 

มหาวทิยาลนัธรรมศาสตร์ 

รศ.ดร. อลงกรณ์ พรมที 
 

มหาวทิยาลยัราชภฏัอุดรธานี 

ผศ.ดร. กริช สมกนัธา 
 

มหาวทิยาลยัราชภฏัอุดรธานี 

ดร. ชนนัทก์รณ์ จนัแดง  
 

มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ 
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ขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนการจัดประชุมวชิาการ ECTI-CARD 2017 
 

1. การทางพิเศษแห่งประเทศไทย  2. บริษทั เยนเนอรัลอินสทรูเมน้ท ์จ  ากดั 
3. บริษทั แอสเวลล ์โซลูชัน่ จ  ากดั  4.  บริษทั แมริโกลด ์เทคโนโลยีส์ จ  ากดั 
5. บริษทั ทรานส์โคด้ จ  ากดั  6. บริษทั วนีสั ซพัพลาย จ ากดั 
7. บริษทั จีเมติกส์ จ  ากดั   8. บริษทั อินฟราทรานส์ คอนซลัแตนซี (ประเทศไทย) จ ากดั 
9. บริษทั จีเนียส ทราฟฟิค ซีสเตม็ จ  ากดั 10. บริษทั แพลน บี มีเดีย จ  ากดั (มหาชน) 
11. บริษทั ล็อกซเล่ย ์จ  ากดั (มหาชน) 12. บริษทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 
13. ย ูแอนด ์เอส อิเลคทรอนิกส์  14. สถาบนัมาตรวทิยาแห่งชาติ 
15. บริษทั เทรนประเทศไทย จ ากดั 16. บริษทั ทางยกระดบัดอนเมือง จ ากดั (มหาชน) 
17. บริษทั ไอซ์ แอลอีดี จ  ากดั  18. สถานีต าตรวจภูธร อ.เชียงคาน และ อบต.เชียงคาน 
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สรุปจ านวนบทความทีส่่งเข้าร่วมการประชุมวชิาการ ECTI-CARD 2017 
 
จ านวนบทความทีส่่งเข้าร่วมฯ มีทั้งส้ิน       442 บทความ 
 ผา่นการพิจารณา         279 บทความ 
  น าเสนอแบบบรรยาย       254 บทความ 
  น าเสนอแบบโปสเตอร์         25 บทความ 
 ไม่ผา่นการพิจารณา        105 บทความ 
 บทความท่ีไม่สมบูรณ์          58 บทความ 
 
 

สรุปจ านวนบทความทีผ่่านการพจิารณา 
 
กลุ่มท่ี 1 : เกษตรกรรม อุตสาหกรรมเกษตร      25 บทความ 
กลุ่มท่ี 2 : เทคโนโลยชีีวภาพ การแพทย ์วทิยาศาสตร์กายภาพ วทิยาศาสตร์การกีฬา  23 บทความ 
กลุ่มท่ี 3 : การประหยดัพลงังาน การจดัการพลงังานบา้นอตัโนมติั    22 บทความ 
กลุ่มท่ี 4 : การเรียนการสอนทางไกล การศึกษาบนัเทิงคอมพิวเตอร์แอนิเมชนั   11 บทความ 
กลุ่มท่ี 5 : การกูภ้ยั ระบบเตือนภยั และพยากรณ์       9 บทความ 
กลุ่มท่ี 6 : การส่ือสาร การสนบัสนุนผูใ้ชต้ามบา้นเครือข่ายสังคม เครือข่ายไร้สาย  17 บทความ 
กลุ่มท่ี 7 : การขนส่ง การควบคุมจราจร การจดัการอุตสาหกรรม    16 บทความ 
กลุ่มท่ี 8 : ธุรกิจการธนาคาร การท่องเท่ียว และการโรงแรม      3 บทความ 
กลุ่มท่ี 9 : ระบบความปลอดภยั การควบคุมการเขา้ถึงการยนืยนัตวัตน ระบบตรวจจบั  13 บทความ 
กลุ่มท่ี 10 : มาตรวทิยา การวดัและควบคุม       20 บทความ 
กลุ่มท่ี 11 : วศิวกรรมและเทคโนโลยอุีตสาหกรรม      70 บทความ 
กลุ่มท่ี 12 : STEM เทคโนโลยกีารศึกษา       12 บทความ 
กลุ่มท่ี 13 : ระบบควบคุมดา้นการเกษตรและชีวติประจ าวนั     23 บทความ 
กลุ่มท่ี 14 : กลุ่มบทความพิเศษ        15 บทความ 
  Emerging Software and Hardware Technologies for Digital Smart Society 

Data Processing for Biomedical, Energy, and Environmental Applications 
กรมสอบสวนคดีพิเศษ(DSI) 
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สรุปจ านวนบทความทีผ่่านการพจิารณาแยกตามหน่วยงาน 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน  32 บทความ 

มหาวทิยาลยัราชภฏัอุดรธานี  27 บทความ 

สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
 

23 บทความ 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั 
 

17 บทความ 

มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงราย 
 

14 บทความ 

สถาบนัมาตรวทิยาแห่งชาติ 
 

14 บทความ 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 
 

12 บทความ 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  
 

14 บทความ 

มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร 
 

9 บทความ 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
 

7 บทความ 

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 
 

7 บทความ 

มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
 

7 บทความ 

มหาวทิยาลยันครพนม 
 

8 บทความ 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยมีหานคร 
 

6 บทความ 

มหาวทิยาลยับูรพา 
 

6 บทความ 

มหาวทิยาลยัราชภฏัเลย 
 

5 บทความ 

มหาวทิยาลยัราชภฏัเทพสตรี 
 

5 บทความ 

มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา 
 

4 บทความ 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
 

4 บทความ 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี 
 

4 บทความ 

มหาวทิยาลยักรุงเทพ 
 

4 บทความ 

มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม 
 

3 บทความ 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ 
 

3 บทความ 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี 
 

3 บทความ 

มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
 

3 บทความ 

มหาวทิยาลยัมหิดล 
 

3 บทความ 

มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 
 

3 บทความ 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิ 
 

2 บทความ 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก 
 

2 บทความ 

มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
 

2 บทความ 

มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
 

2 บทความ 
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มหาวทิยาลยั นอร์ท-เชียงใหม่ 
 

2 บทความ 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 

2 บทความ 

มหาวทิยาลยัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
 

2 บทความ 

มหาวทิยาลยัสยาม 
 

2 บทความ 

มหาวทิยาลยัราชภฏัร้อยเอด็ 
 

1 บทความ 

มหาวทิยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี 
 

1 บทความ 

มหาวทิยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์
 

1 บทความ 

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบุรี 
 

1 บทความ 

มหาวทิยาลยัสารคาม 
 

1 บทความ 

มหาวทิยาลยัศรีปทุม 
 

1 บทความ 

มหาวทิยาลยัรังสิต 
 

1 บทความ 

โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวทิยาลยั 
 

1 บทความ 

มหาวทิยาลยันเรศวร 
 

1 บทความ 

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
 

1 บทความ 

มหาวทิยาลยักาฬสินธ์ุ 
 

1 บทความ 

สถาบนัเทคโนโลยปีทุมวนั 
 

1 บทความ 

มหาวทิยาลยัราชธานี 
 

1 บทความ 

มหาวทิยาลยัเกษมบณัฑิต 
 

1 บทความ 

วทิยาลยัพิชญบณัฑิต 
 

1 บทความ 

มหาวทิยาลยัเอเชียอาคเนย ์
 

1 บทความ 
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ก าหนดการจัดงานประชุมวชิาการ ECTI-CARD 2017 
วนัองัคารท่ี 25 กรกฎาคม พ.ศ.2560  

ลงทะเบียนผูเ้ขา้ส่งบทความเตรียมการน าเสนอและจดับูธจากผูส้นบัสนุน  
วนัพธุท่ี 26 กรกฎาคม พ.ศ.2560   เวลา 13:00 – 15:00 น. 

หอ้ง นครเวยีงจนัทร์     SESSION 111 

เกษตรกรรม อุตสาหกรรมเกษตร 

ประธาน : ดร. สุวฒัน์ กิจเจริญวฒัน์(มทร.กรุงเทพ) 
รองประธาน : ดร. ยทุธศกัด์ิ ทอดทอง(มรภ.อุดรธานี) 

ID 1053 1155 1188 1212 1224 1232 1256 1214   
 

หอ้ง แก่นทา้ว   SESSION 112 

เทคโนโลยชีีวภาพ การแพทย ์วทิยาศาสตร์กายภาพ วทิยาศาสตร์การกีฬา 

ประธาน : ดร. ศริญญา ปะสะกว ี(สถาบนัมาตรวทิยา) 
รองประธาน : ผศ. วาสนา เกษมสินธ์ (มรภ.สกล) 

ID 1341 1379 1322 1064 1112 1158 1387    
 

หอ้ง วงัเวยีง   SESSION 113 

เทคโนโลยชีีวภาพ การแพทย ์วทิยาศาสตร์กายภาพ วทิยาศาสตร์การกีฬา 

ประธาน : ดร. มณฑล หอมกล่ินเทียน (สถาบนัมาตรวทิยา) 
รองประธาน : ดร. ปิยวดี ยาบุษดี(มรภ.อุดรธานี) 

ID 1168 1065 1113 1161 1166 1196 1210 1296   
 

หอ้ง บ่อแกว้   SESSION 114 

กรมสอบสวนคดีพิเศษ(DSI) 
ประธาน : ดร. มนตรี โพธิโสโนทยั (สจล.) 

รองประธาน : ผศ. รชต บุณยะยตุ (มรภ. สกลนคร) 
ID 1440 1441 1442 1156       

พกัรับประทานอาหารวา่ง  หอ้งหลวงน ้ าทา เวลา 15:00 – 15:15 น. 
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วนัพธุท่ี 26 กรกฎาคม พ.ศ.2560   เวลา 15:15 – 17:45 น. 

หอ้ง นครเวยีงจนัทร์    SESSION 115 

เกษตรกรรม อุตสาหกรรมเกษตร 
ประธาน : รศ.ดร. อภินนัท ์อุรโสภณ(มมส.) 

รองประธาน : ผศ. ปองพล แสนสอน(มรภ.อุดรธานี) 
ID 1186 1198 1223 1229 1250 1303 1328 1368 1404  

 

หอ้ง แก่นทา้ว   SESSION 116 

ธุรกิจการธนาคาร การท่องเท่ียว และการโรงแรม 
ประธาน : ผศ.ดร. วรรณรีย ์วงศไ์ตรรัตน์(มทร.อิสาน โคราช) 
รองประธาน : ผศ.ดร. สราวฒิุ บุญเกิดรัมย(์มรภ.สกลนคร) 

ID 1066 1152 1260 1296 1325 1381 1146 1277   
 

หอ้ง วงัเวยีง  SESSION 117 

เทคโนโลยชีีวภาพ การแพทย ์วทิยาศาสตร์กายภาพ วทิยาศาสตร์การกีฬา 
ประธาน : ผศ.ดร. พินิจ ก าหอม (มจธ.) 

รองประธาน : ดร. ภูเบศร์ พิพิธหิรัญการ(มรภ.อุดรธานี) 
ID 1034 1089 1138 1164 1184 1203 1248 1310 1313 1371 

 
หอ้ง บ่อแกว้    SESSION 118 

ระบบควบคุมดา้นการเกษตรและชีวติประจ าวนั 
ประธาน : ผศ.ดร. ชาญวทิย ์บุญช่วย(บริษทัไซแนปประเทศไทยจ ากดั)  Speaker  รับเชิญ 

รองประธาน : ดร. คมยทุธ ไชยวงษ ์(มรภ.เลย) 
ID 1008 1048 1098 1114 1183 1195 1231 1262 1275  

งานเล้ียงตอ้นรับ Welcome Party  ลานสนามหญา้เอนกประสงค ์18:00 – 20:00 น. 
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วนัพฤหสับดีท่ี 27 กรกฎาคม พ.ศ.2560 เวลา 08:00 – 10:00 น.    

หอ้ง นครเวยีงจนัทร์   SESSION 201 

การประหยดัพลงังาน การจดัการพลงังานบา้นอตัโนมติั 
ประธาน : ดร. นฤดม นวลขาว (สถาบนัมาตรวทิยา) 

รองประธาน : ดร. ธวชัชยั จารุวงศว์ทิยา (มทร.อีสาน โคราช) 
ID 1031 1083 1127 1176 1213 1245 1305 1354   

 

หอ้ง แก่นทา้ว    SESSION 202 

ระบบความปลอดภยั การควบคุมการเขา้ถึงการยนืยนัตวัตน ระบบตรวจจบั 
ประธาน : ผศ.ดร. ณฐัพงศ ์พนัธุนะ(มทร.พระนคร) 
รองประธาน : ผศ. รชต บุณยะยตุ(มรภ.สกลฯ) 

ID 1009 1072 1096 1282 1333 1334 1350 1069   
 

หอ้ง วงัเวยีง     SESSION 203 

การขนส่ง การควบคุมจราจร การจดัการอุตสาหกรรม 
ประธาน : ดร. ศกัดา พรรณไวย(การทางพิเศษแห่งประเทศไทย) 
รองประธาน : ดร. ประจวบ อินระวงศ ์(มทร อีสาน โคราช) 

ID 1041 1087 1281 1038 1084 1205 1382    
 

หอ้ง หลวงน ้ าทา     SESSION 204 

การส่ือสาร การสนบัสนุนผูใ้ชต้ามบา้นเครือข่ายสังคม เครือข่ายไร้สาย 
ประธาน : ผศ.ดร. อภิรักษ ์จนัทรสร้าง(มก.) 
รองประธาน : อ. กร พวงนาค(มทร.พระนคร) 

ID 1032 1244 1316 1058 1200 1247 1378    
พกัรับประทานอาหารวา่ง หอ้งหลวงน ้ าทา เวลา 10:00 – 10:15 น. 
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วนัพฤหสับดีท่ี 27 กรกฎาคม พ.ศ.2560   เวลา  10:15 – 12:15 น. 

หอ้ง นครเวยีงจนัทร์  SESSION 205 

การประหยดัพลงังาน การจดัการพลงังานบา้นอตัโนมติั 
ประธาน : ผศ.ดร. สายชล ชุดเจือจิน(มทร.กรุงเทพ) 
รองประธาน :  ดร. ปิยวดี ยาบุษดี(มรภ.อุดรธานี) 

ID 1078 1126 1137 1179 1287 1340 1377 1395   
 

หอ้ง แก่นทา้ว   SESSION 206 

ระบบความปลอดภยั การควบคุมการเขา้ถึงการยนืยนัตวัตน ระบบตรวจจบั 
ประธาน : ผศ.ดร. วทิวสั สิฐกลุ(มจพ.) 

รองประธาน : ผศ.ดร. คณิตศร จ้ีกระโทก(มรภ.อุดรธานี) 
ID 1046 1094 1194 1326 1424 1230 1422 1010   

 
หอ้ง วงัเวยีง    SESSION 207 

การขนส่ง การควบคุมจราจร การจดัการอุตสาหกรรม 
ประธาน : ดร. สญัญา ควรคิด (มรภ.นครปฐม) 

รองประธาน : อ. กอ้งภพ ชาอามาตย ์(มรภ.สกลนคร) 
ID 1062 1143 1289 1040 1085 1386 1385    

 
หอ้ง หลวงน ้ าทา  SESSION 208 

การส่ือสาร การสนบัสนุนผูใ้ชต้ามบา้นเครือข่ายสังคม เครือข่ายไร้สาย 
ประธาน : รศ.ดร. กฤษณะ ไวยมยั(มก.) 

รองประธาน : ผศ. วชิชุพงษ ์วบูิลเจริญ (มทร.อีสาน โคราช) 
ID 1043 1174 1246 1337 1095 1241 1304 1226   

พกัรับประทานอาหารกลางวนั หอ้งดวงจ าปา เวลา 12:15 – 13:00 น. 
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วนัพฤหสับดีท่ี 27 กรกฎาคม พ.ศ.2560    
พิธีเปิด  หอ้งนครเวยีงจนัทร์  เวลา 13:00 - 13:30 น. 

Keynote   ศ.ดร.ประภาส จงสถิตยว์ฒันา(จุฬาฯ), ศ.ดร.ประยทุธ อคัรเอกฒาลิน(มจพ.), ศ.ดร.โกสินทร์ จ  านงไทย(มจธ.) เวลา 13:30 - 14:15น. 
Keynote  คุณจิระสกัด์ิ เปมะศิริ ผูอ้  านวยการฝ่ายสารสนเทศเวลา  14:15 - 15:00 น. 

พกัรับประทานอาหารวา่ง หอ้งหลวงน ้ าทา เวลา  15:00 - 15:15 น. 

การน าเสนอภาคโปสเตอร์ 
ประธาน: รศ.ดร. อนนัต ์ ผลเพ่ิม(มก.)   รองประธาน: ผศ.ดร. อภิรักษ ์จนัทรสร้าง(มก.) 

1022 1047 1050 1051 1088 1136 1141 1150 
1189 1191 1208 1215 1219 1220 1228 1264 
1265 1271 1276 1297 1324 1370 1376 1392 
1393        

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

หอ้ง นครเวยีงจนัทร์    SESSION 211 

การกูภ้ยั ระบบเตือนภยั และพยากรณ์ 
ประธาน : รศ.ดร. อนนัต ์ผลเพ่ิม(มก.) 

รองประธาน : ผศ.ดร. คณิศร จ้ีกระโทก(มรภ.อุดรธานี) 
ID 1240 1128 1216 1283 1367 1284 1039 1178   

หอ้ง แก่นทา้ว   SESSION 212 

ระบบควบคุมดา้นการเกษตรและชีวติประจ าวนั 

ประธาน : ผศ.ดร. ชยัพร ใจแกว้(มก.)   
รองประธาน : ผศ. จิรพงษ ์จิตตะโคตร์(มทร.ธญับุรี) 

ID 1019 1071 1270 1100 1187 1227 1267    
หอ้ง วงัเวยีง  SESSION 213 

Special Session on Emerging Software and Hardware Technologies for Digital Smart Society 
ประธาน : ผศ.ดร. นรรัตน์ วฒันมงคล(ม.บูรพา) 

รองประธาน : ผศ.ดร. สุรเชษฐ ์กานตป์ระชา(ม.นเรศวร) 
ID 1428 1429 1430 1431 1432 1433     

หอ้ง หลวงน ้ าทา   SESSION 214 

Special Session on Data Processing for Biomedical, Energy, and Environmental Applications 
ประธาน : รศ.ดร. เอกรัฐ บุญเชียง (ม.เชียงใหม่) 
รองประธาน : ดร. ชยัรัตน์ พินทอง (ม.นเรศวร) 

ID 1434 1435 1436 1437 1438 1439     
งานเล้ียงรับรอง Banquet ลานสนามหญา้เอนกประสงค ์เวลา 18:00 – 20:00 น. 
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วนัศุกร์ท่ี 28 กรกฎาคม พ.ศ.2560   เวลา   08:00 – 10:00 น. 

หอ้ง นครเวยีงจนัทร์  SESSION 301 

มาตรวทิยา การวดัและควบคุม 
ประธาน : รศ.ดร. เดชา พวงดาวเรือง (ม.เอเซียอาคเนย)์ 
รองประธาน : ดร. เฉลิมภณัฑ ์ฟองสมุทร (ม.บูรพา) 

ID 1021 1074 1233 1396 1401 1405 1408 1407   
 

หอ้ง แก่นทา้ว   SESSION 302 

STEM เทคโนโลยกีารศึกษา 
ประธาน : ดร. ชยัวฒัน์ เจษฏาจินต(์สถาบนัมาตรวทิยา) 
รองประธาน : ดร. ธวชัชยั ทองเหล่ียม (มรภ.นครปฐม) 

ID 1060 1104 1111 1181 1209 1338 1086 1037   
 

หอ้ง วงัเวยีง  SESSION 303 

วศิวกรรมและเทคโนโลยอุีตสาหกรรม 
ประธาน : ดร. กนกวรรณ นนทพจน์(สถาบนัมาตรวทิยา) 

รองประธาน : อ. สมพร เตียเจริญ (ม.ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ) 
ID 1011 1029 1063 1076 1118 1157 1006 1185   

 
หอ้ง หลวงน ้ าทา  SESSION 304 

วศิวกรรมและเทคโนโลยอุีตสาหกรรม 
ประธาน : ดร. ชยัรัตน์ พินทอง (ม.นเรศวร) 

รองประธาน : ผศ. วไิลพร กลุตงัวฒันา (มรภ. อุดรธานี) 
ID 1026 1042 1097 1148 1162 1170     

พกัรับประทานอาหารวา่ง หอ้งหลวงน ้ าทา เวลา 10:00 – 10:15 น. 
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วนัศุกร์ท่ี 28 กรกฎาคม พ.ศ.2560   เวลา  10:15 – 12:15 น. 

หอ้ง นครเวยีงจนัทร์  SESSION 305 

มาตรวทิยา การวดัและควบคุม 
ประธาน : ผศ.ดร. กฤษดา  ยิง่ขยนั  (มทร.ลา้นนา) 

รองประธาน : ผศ. กิตติศกัด์ิ แสนประสิทธ์ิ(มรภ.เลย) 
ID 1144 1327 1180 1398 1406 1411 1403    

 

หอ้ง แก่นทา้ว   SESSION 306 

STEM เทคโนโลยกีารศึกษา 
ประธาน : ผศ.ดร. ชยัยศ ค ามี (มรภ.เลย) 

รองประธาน : อ. ยิง่ยศ ศรีบุญเรือง (ม.บูรพา สระแกว้) 
ID 1099 1110 1175 1182 1237 1375 1159 1142   

 
หอ้ง วงัเวยีง  SESSION 307 

วศิวกรรมและเทคโนโลยอุีตสาหกรรม 
ประธาน : ผศ.ดร. ชยัวฒัน์ สากลุ(มทร.ศรีวชิยั ตรัง) 

รองประธาน : ผศ.ดร. วรรณรีย ์วงศไ์ตรรัตน์(มทร.อิสาน โคราช) 
ID 1012 1035 1068 1103 1160 1169 1190    

 
หอ้ง หลวงน ้ าทา  SESSION 308 

วศิวกรรมและเทคโนโลยอุีตสาหกรรม 
ประธาน : ผศ. ดร. สุรเชษฐ ์กานตป์ระชา(มน.) 
รองประธาน : ดร. วรีพล คงนุ่น(มรภ.อุตรดิตก)์ 

ID 1027 1045 1075 1106 1154 1163 1177 1193   
พกัรับประทานอาหารกลางวนั หอ้งหลวงน ้ าทา เวลา 12:15 – 13:00 น. 
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วนัศุกร์ท่ี 28 กรกฎาคม พ.ศ.2560   เวลา  13:00 – 15:00 น. 
หอ้ง นครเวยีงจนัทร์   SESSION 311 

มาตรวทิยา การวดัและควบคุม 

ประธาน : รศ.ดร. อลงกรณ์ พรมที(มรภ.อุดรธานี) 
รองประธาน : อ. เมืองมล เสนเพง็(มรภ.เลย) 

ID 1402 1028 1335 1399 1423      
 

หอ้ง แก่นทา้ว   SESSION 312 

การเรียนการสอนทางไกล การศึกษาบนัเทิงคอมพิวเตอร์แอนิเมชนั 

ประธาน : ดร. สุชาดา ตนัติสถิระพงษ(์มศว.) 
รองประธาน : ดร. วรีพล คงนุ่น(มรภ.อุตรดิตก)์ 

ID 1153 1211 1252 1363 1372 1016 1036 1067   
 

หอ้ง วงัเวยีง   SESSION 313 

วศิวกรรมและเทคโนโลยอุีตสาหกรรม 

ประธาน : ผศ.ดร. กริช สมกนัธา (มรภ.อุดรธานี) 
รองปรธาน : ผศ.ดร. สราวฒิุ บุญเกิดรัมย(์มรภ.สกลนคร) 

ID 1199 1236 1258 1268 1280 1291 1302 1329   
 

หอ้ง บ่อแกว้  SESSION 314 

วศิวกรรมและเทคโนโลยอุีตสาหกรรม 
ประธาน : ผศ. วโิรจน์ เพชรพนัธ์ุศรี(มทร.กรุงเทพ) 

รองประธาน : ดร. ธวชัชยั ทองเหล่ียม (มรภ.นครปฐม) 
ID 1225 1253 1261 1272 1288 1298 1319 1394   

พกัรับประทานอาหารวา่ง หอ้งหลวงน ้ าทา เวลา 15:00 – 15:15 น. 
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วนัศุกร์ท่ี 28 กรกฎาคม พ.ศ.2560   เวลา  15:15 – 17:45 น. 

หอ้ง แก่นทา้ว   SESSION 316 

ธุรกิจการธนาคาร การท่องเท่ียว และการโรงแรม 
ประธาน : ผศ. สมเกียรติ ทองแกว้(มทร.พระนคร) 
รองประธาน : อ. รณยทุธ นนทพ์ละ(มรภ.สกลนคร) 

ID 1421 1273 1410 1339 1400 1397     
 

หอ้ง วงัเวยีง  SESSION 317 

วศิวกรรมและเทคโนโลยอุีตสาหกรรม 
ประธาน : ผศ.ดร. ลือชยั พรหมรัตน์รักษ(์มรภ.อุดรธานี) 

รองประธาน : อ. ปริญญา รจนา (มรภ.สกลนคร) 
ID 1201 1239 1259 1286 1292 1315     

 
หอ้ง บ่อแกว้  SESSION 318 

วศิวกรรมและเทคโนโลยอุีตสาหกรรม 
ประธาน : ผศ.ดร. ปภศัร์ชกรณ์ อารียก์ลุ(มทร.ศรีวชิยั ตรัง) 
รองประธาน : ผศ. จุไรรัตนจิ์นดา อรรคนิตย(์มรภ.อุดรธานี) 

ID 1234 1254 1266 1290 1301 1323     
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วนัศุกร์ท่ี 28 กรกฎาคม พ.ศ.2560 SESSION 301 

มาตรวทิยา การวดัและควบคุม 
หอ้ง นครเวยีงจนัทร์ 

ประธาน : รศ.ดร. เดชา พวงดาวเรือง (ม.เอเซียอาคเนย)์ 
รองประธาน : ดร. เฉลิมภณัฑ ์ฟองสมุทร (ม.บูรพา) 

08:00 – 10:00 น. 
ID เร่ือง / ผูแ้ต่ง หนา้ 

1021 Measurement Corrosion Rate using Electrochemical Noise 589-592 
1074 Lux Meter and Data Logger base on Arduino Board 593-596 
1233 การคน้หาอตัราขยายวธีิการซีเกลอร์-นิโคลส์ดว้ยขั้นตอนหาค่าเหมาะสมโดยปลาวาฬ  597-600 
1396 การสอบเทียบเคร่ืองวดัเมกะโอห์มดว้ยตวัตา้นทานสูงมาตรฐาน 601-604 
1401 Resistance Measurement Using Direct Current Comparator Bridge 605-608 
1405 การสอบเทียบความยาวคล่ืนของเคร่ืองวเิคราะห์สเปกตรัมแสง 609-612 
1408 การศึกษาการวดักระแสไฟฟ้าสูงของตวัตา้นทานวดักระแส 50 แอมแปร์ เพ่ือเปรียบเทียบกบั

ตวัตา้นทานวดักระแส 5, 10, และ 20 แอมแปร์ในการสอบเทียบฟังกช์ัน่กระแสสลบั 
613-616 

1407 การประเมินค่าความไม่เป็นเชิงเสน้ของเทอร์โมมิเตอร์บริดจค์วามตา้นทานสาหรับใชส้อบ
เทียบเทอร์โมมิเตอร์ความตา้นทานแพลทินมัมาตรฐาน 

617-620 

 พกัรับประทานอาหารวา่ง หอ้งหลวงน ้ าทา เวลา 10.00-10.15 น.  
 

วนัศุกร์ท่ี 28 กรกฎาคม พ.ศ.2560 SESSION 302 

STEM เทคโนโลยกีารศึกษา 
หอ้ง แก่นทา้ว 

ประธาน : ดร. ชยัวฒัน์ เจษฏาจินต(์สถาบนัมาตรวทิยา) 
รองประธาน : ดร. ธวชัชยั ทองเหล่ียม (มรภ.นครปฐม) 

08:00 – 10:00 น. 
ID เร่ือง / ผูแ้ต่ง หนา้ 

1060 TELEVISIONS LCD DEMONSTRATION SET 621-624 
1104 A Study of Using Integrated Instructional Mathematics Education Model Based by 

Instructional Package 
625-628 

1111 การจ าแนกกิจกรรมกลุ่มของนกัเรียนภายในหอ้งเรียนโดยการระบุตวัตน 629-632 
1181 DEVELOPMENT OF COMPUTER ASSISTED INSTRUCTION BASED ON STEM 

EDUCATION ON TOPIC: HOME ELECTRIC FOR PRATHOM SUKSA 3 STUDENTS 
633-636 

1209 Multimedia Instruction in topic Source of Energy According to Philosophy of the 
Sufficiency Economy for Pratomsuksa 3 Students 

637-640 
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1338 การเรียนการสอนแบบสะเตม็ศึกษาโดยการใชโ้ครงงานเป็นฐานส าหรับการศึกษาดา้น
เทคโนโลยอีุตสาหกรรม 

641-644 

1086 The Demonstrative Model of Car Audio Connection System 645-648 
1037 Life Saving by sensors 649-652 

 พกัรับประทานอาหารวา่ง หอ้งหลวงน ้ าทา เวลา 10:00 – 10:15 น.  
 

วนัศุกร์ท่ี 28 กรกฎาคม พ.ศ.2560 SESSION 303 

วศิวกรรมและเทคโนโลยอุีตสาหกรรม 
หอ้ง วงัเวยีง 

ประธาน : ดร. กนกวรรณ นนทพจน์(สถาบนัมาตรวทิยา) 
รองประธาน : อ. สมพร เตียเจริญ (ม.ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ) 

08:00 – 10:00 น. 
ID เร่ือง / ผูแ้ต่ง หนา้ 
1011 Extraction of Parasitic Capacitances Model of p-n Junction in NMOSFET at Elevated 

Temperature 
653-656 

1029 โปรแกรมวเิคราะห์ระบบควบคุมในงานวศิวกรรมไฟฟ้าโดยใชจี้ยไูอของแมทแลป็ 657-660 
1063 ชุดควบคุมแสงสวา่งของหลอด LED ส าหรับการปลูกพืช 661-664 
1076 ระบบติดตามดวงอาทิตย ์ดว้ยเทคนิคการก าหนดเวลา 665-668 
1118 กรณีศึกษาเก่ียวกบัพลงังานไฟฟ้าแสงสวา่ง ประสิทธิภาพของหลอดไฟ และการวเิคราะห์

ความเพียงพอของแสงสวา่งภายในอาคาร โดยใชโ้ปรแกรม Dialux 

669-672 

1157 การประเมินสภาพหมอ้แปลงดว้ยวธีิวเิคราะห์ทางไฟฟ้า 673-676 
1006 การสร้างแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ของโรคธาลสัซีเมียในประเทศไทย 677-680 
1185 โมดูลควบคุมโซล่าป๊ัมดว้ยระบบสมองกลฝังตวั 681-684 

 พกัรับประทานอาหารวา่ง หอ้งหลวงน ้ าทา เวลา 10:00 – 10:15 น.  
 

วนัศุกร์ท่ี 28 กรกฎาคม พ.ศ.2560 SESSION 304 

วศิวกรรมและเทคโนโลยอุีตสาหกรรม 
หอ้ง หลวงน ้ าท่า 

ประธาน : ดร. ชยัรัตน์ พินทอง (ม.นเรศวร) 
รองประธาน : ผศ. วไิลพร กลุตงัวฒันา (มรภ. อุดรธานี) 

08:00 – 10:00 น. 
ID เร่ือง / ผูแ้ต่ง หนา้ 

1026 การศึกษาประสิทธิภาพระบบพลงังานแสงอาทิตย ์แบบกริดฟอลแบค 685-688 
1042 การวเิคราะห์ความผดิพร่องของขดลวดสเตเตอร์ลดัวงจรในมอเตอร์เหน่ียวนาสามเฟสโดย 689-692 
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พาร์คเวกเตอร์ 

1097 A study on Separation plastic recycles using High electric field 693-696 
1148 เคร่ืองตรวจจบัรอยต าหนิอตัโนมติัดว้ยระบบวชิัน่ 697-700 
1162 การศึกษาลกัษณะและการป้องกนัแกไ้ขการเกิดกระแสกระชากในหมอ้แปลงไฟฟ้าก าลงั 701-704 
1170 การประเมินวธีิการประมาณภาระทางกลของมอเตอร์เหน่ียวน าสามเฟส เม่ืออา้งอิงตาม

ประเภทความไม่สมดุลของแรงดนัไฟฟ้า 
705-708 

 พกัรับประทานอาหารวา่ง หอ้งหลวงน ้ าทา เวลา 10:00 – 10:15 น.  
 

วนัศุกร์ท่ี 28 กรกฎาคม พ.ศ.2560 SESSION 305 

มาตรวทิยา การวดัและควบคุม 
หอ้ง นครเวยีงจนัทร์ 

ประธาน ผศ.ดร. กฤษดา  ยิง่ขยนั  (มทร.ลา้นนา) 
รองประธาน : ผศ. กิตติศกัด์ิ แสนประสิทธ์ิ(มรภ.เลย) 

10:15 – 12:15 น. 
ID เร่ือง / ผูแ้ต่ง หนา้ 

1144 การออกแบบตวัควบคุม PID+Q เชิงวเิคราะห์เพ่ือก าจดัอิทธิพลของซีโรท่ีมีต่อผลตอบสนอง
ของระบบ 

709-712 

1327 เคร่ืองบนัทึกขอ้มูลการใชพ้ลงังานไฟฟ้าดว้ยราสเบอร่ีพายผา่นอินเตอร์เน็ต 713-616 
1398 การวดัสภาพความเป็นแม่เหลก็ของตุม้นา้หนกัมาตรฐานโดยวธีิ Susceptometer 717-720 
1180 การประยกุตใ์ชซ้อฟตแ์วร์ LabVIEW เพ่ืออ่านและเก็บขอ้มูลอุณหภูมิแบบเรียลไทมจ์ากเคร่ือง

บนัทึกอุณหภูมิผา่นมาตรฐานการรับส่งขอ้มูลแบบ RS485 
721-724 

1406 Design and estimation of surface temperature of calibration apparatus for surface 
thermometers 

725-728 

1411 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  

729-732 

1403 การศึกษาความตา้นทานจ าลองจากเคร่ืองแหล่งจ่ายมาตรฐานท่ีมีความสมัพนัธ์ ต่อความ
ถูกตอ้งของการสอบเทียบเคร่ืองวดัมลัติมิเตอร์ 

733-736 

 รับประทานอาหารกลางวนั หอ้งดวงจ าปา เวลา 12:15 – 13:00 น.  
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วนัศุกร์ท่ี 28 กรกฎาคม พ.ศ.2560 SESSION 306 

STEM เทคโนโลยกีารศึกษา 
หอ้ง แก่นทา้ว 

ประธาน : ผศ.ดร. ชยัยศ ค ามี (มรภ.เลย) 
รองประธาน : อ. ยิง่ยศ ศรีบุญเรือง (ม.บูรพา สระแกว้) 

10:15 – 12:15 น. 
ID เร่ือง / ผูแ้ต่ง หนา้ 
1099 Web Application Support Active Learning 737-740 
1110 การจ าแนกกิจกรรมนกัเรียนสาหรับสะเตม็ศึกษาโดยใชว้ธีิการประมวลผลภาพ 741-744 
1175 การพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตามแนวทางสะเตม็ศึกษา เร่ือง แผน่ดินไหว ส าหรับ

นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 
745-748 

1182 Human Digestive System using Virtual Reality 749-752 
1237 รูปแบบการเรียนรู้ตามแนวสะเตม็ศึกษาดว้ยแฟ้มสะสมงานอิเลก็ทรอนิกส์ผา่นเทคโนโลยี

คลาวด ์ส าหรับวชิาวศิวกรรมอิเลก็ทรอนิกส์ 

753-756 

1375 การสร้างชุดจ าลองสายพานล าเลียงของการแยกวสัดุดว้ยพีแอลซี 757-758 
1159 แอนิเมชนั2มิติ เร่ือง โรคหอบหืดส าหรับผูป่้วยเด็ก กรณีศึกษาโรงพยาบาลพระนารายณ์

มหาราชจงัหวดัลพบุรี 

759-762 

1142 Mobile Application Case Study Network System Protection Game 763-766 
 รับประทานอาหารกลางวนั หอ้งดวงจ าปา เวลา 12:15 – 13:00 น.  

 

วนัศุกร์ท่ี 28 กรกฎาคม พ.ศ.2560 SESSION 307 

วศิวกรรมและเทคโนโลยอุีตสาหกรรม 
หอ้ง วงัเวยีง 

ประธาน : ผศ.ดร. ชยัวฒัน์ สากลุ(มทร.ศรีวชิยั ตรัง) 
รองประธาน : ผศ.ดร. วรรณรีย ์วงศไ์ตรรัตน์(มทร.อิสาน โคราช) 

10:15 – 12:15 น. 
ID เร่ือง / ผูแ้ต่ง หนา้ 
1012 โปรแกรมช่วยในการติดตั้งเคร่ืองมือตดับนเคร่ืองกลึงซีเอน็ซี 767-770 
1035 การสร้างเคร่ืองยอ้มสีแบคทีเรียแบบอตัโนมติั 771-774 
1068 เคร่ืองตน้แบบสร้างแบบจ าลอง 3 มิติจากภาพถ่ายภาพฉาย 775-778 
1103 แอปพลิเคชัน่ระบบแอนดรอยดเ์ปิด-ปิดไฟฟ้าผา่นบลูทูธ 779-782 
1160 การออกแบบและสร้างเคร่ืองลา้งอลัตราโซนิกส์ดว้ยพีซีทีชนิดคู่สาหรับงานลา้งอุปกรณ์

วทิยาศาสตร์ โดยวธีิการปรับกาลงัไฟฟ้าของเรโซแนนซ์อินเวอร์เตอร์แบบเตม็บริดจผ์า่น
รูปคล่ืนแรงดนัท่ีไม่สมมาตร 

783-786 
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1169 การประเมินประสิทธิภาพมอเตอร์เหน่ียวน าสามเฟสในสภาวะแหล่งจ่ายแรงดนัไฟฟ้าสมดุล
ต ่ากวา่ปกติ สมดุลสูงกวา่ปกติ และไม่สมดุลโดยใชว้ธีิการหาค่าพารามิเตอร์ของวงจรสมมูล
จริงในรูปแบบต่าง ๆ 

787-790 

1190 เคร่ืองอบขา้วเปลือกขนาดเลก็ดว้ยพลงังานแสงอาทิตย ์Small grain dryers by solar energy 791-794 
 รับประทานอาหารกลางวนั หอ้งดวงจ าปา เวลา 12:15 – 13:00 น.  

 

วนัศุกร์ท่ี 28 กรกฎาคม พ.ศ.2560 SESSION 308 

วศิวกรรมและเทคโนโลยอุีตสาหกรรม 
หอ้ง หลวงน ้ าท่า 

ประธาน : ผศ. ดร. สุรเชษฐ ์กานตป์ระชา(มน.) 
รองประธาน : ดร. วรีพล คงนุ่น(มรภ.อุตรดิตก)์ 

10:15 – 12:15 น. 
ID เร่ือง / ผูแ้ต่ง หนา้ 
1027 Measurement Instrument Data Health Tracking for Exercise by Bicycling 795-798 
1045 Oil Filling Machine Control by Arduino Board 799-802 
1075 ระบบควบคุมป้ายทางโคง้แบบหลอด LED ดว้ยพลงังานแสงอาทิตย ์ 803-806 
1106 Brick from Micro fiber waste 807-810 
1154 Detection of Foreign Bodies in Food using Thermal Imaging Technique 811-814 
1163 Controlled PCB Etching Process with FPGA 815-818 
1177 การตรวจจบัควนับุหร่ีดว้ยการประมวลผลภาพและโครงข่ายประสาทเทียม 819-822 
1193 Development Obstruction Object Counting Using BLOB Analysis And Top- hat Filter 

Techniques 
823-826 

 รับประทานอาหารกลางวนั หอ้งดวงจ าปา เวลา 12:15 – 13:00 น.  
 

วนัศุกร์ท่ี 28 กรกฎาคม พ.ศ.2560 SESSION 311 

มาตรวทิยา การวดัและควบคุม 

หอ้ง นครเวยีงจนัทร์ 

ประธาน : รศ.ดร. อลงกรณ์ พรมที(มรภ.อุดรธานี) 
รองประธาน : อ. เมืองมล เสนเพง็(มรภ.เลย) 

13:00 – 15:00 น. 
ID เร่ือง / ผูแ้ต่ง หนา้ 

1402 Design and Development of Laser Energy Calibration System for Medical and Cosmetic 
Applications in Thailand 

827-830 

1028 ระบบตรวจวดัคุณภาพแหล่งน ้ าธรรมชาติแบบเวลาจริงผา่นเครือขา่ยอินเตอร์เน็ต 831-834 
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1335 The Development of Liquid Level Control System Simulator by Microcontroller For used in 
Control System Laboratory 

835-838 

1399 การเตรียมวสัดุอา้งอิงรับรองเมลามีนในขนมปังกรอบ 839-842 
1423 ชุดทดลองการควบคุมแท็งกน์ ้ าแบบ PID โดยโปรแกรม LabVIEW 843-846 

 พกัรับประทานอาหารวา่ง หอ้งหลวงน ้ าทา เวลา 15:00 – 15:15 น.  
 

วนัศุกร์ท่ี 28 กรกฎาคม พ.ศ.2560 SESSION 312 

การเรียนการสอนทางไกล การศึกษาบนัเทิงคอมพิวเตอร์แอนิเมชนั 

หอ้ง แก่นทา้ว 

ประธาน : ดร. สุชาดา ตนัติสถิระพงษ(์มศว.) 
รองประธาน : ดร. วรีพล คงนุ่น(มรภ.อุตรดิตก)์ 

13:00 – 15:00 น. 
ID เร่ือง / ผูแ้ต่ง หนา้ 

1153 ระบบการเรียนรู้ไม่จ ากดัสถานท่ี  847-850 
1211 Virtue Reality Bike System for Google Cardboard 851-854 
1252 การออกแบบและสร้างหุ่นยนตส์ าหรับตีกลองชุดท่ีความคุมดว้ยไมโครคอนโทรลเลอร์ 855-858 
1363 แอปพลิเคชนัสนบัสนุนการเรียนรู้บนระบบปฏิบติัการแอนดรอยด ์ 859-862 
1372 การพฒันาส่ือมลัติมีเดีย เร่ืองท่าฟ้อนแพรวากาฬสินธ์ุ 863-866 
1016 เกมคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา เร่ือง งานเกษตรคูบ่า้น กลุ่มวชิาการงานอาชีพและเทคโนโลย ี

ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 
867-870 

1036 เกมเสริมทกัษะการคิดค านวณส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 - 6 871-874 
1067 The Word Land 875-878 

 พกัรับประทานอาหารวา่ง หอ้งหลวงน ้ าทา เวลา 15:00 – 15:15 น.  
 

วนัศุกร์ท่ี 28 กรกฎาคม พ.ศ.2560 SESSION 313 

วศิวกรรมและเทคโนโลยอุีตสาหกรรม 

หอ้ง วงัเวยีง 

ประธาน : ผศ.ดร. กริช สมกนัธา (มรภ.อุดรธานี) 
รองประธาน : ผศ.ดร. สราวฒิุ บุญเกิดรัมย(์มรภ.สกลนคร) 

13:00 – 15:00 น. 
ID เร่ือง / ผูแ้ต่ง หนา้ 

1199 ลอ้ไฟฟ้าส าหรับวลีแชร์ 879-882 
1236 การศึกษาการวดัความช้ืนขา้วเปลือกดว้ยการส่งผา่นความถ่ียา่น UHF  883-886 
1258 Speed Control System For Bears Machine 887-890 
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1268 The Direct Current production by using Bicycle 891-894 
1280 Google Map Application for Distribution network mapping base on DigSILENT Power 

Factory 
895-898 

1291 วงจรก าเนิดสญัญาณไซน์ควอเดรเจอร์โหมดกระแส 3 เฟส โดยใช ้CDCTA เพียงตวัเดียว 899-902 
1302 การออกแบบระบบแสงสวา่งภายในอาคารโดยโปรแกรมไดอะลกัซ์ 903-906 
1329 Modified simulated annealing Optimization for Solving Economic Dispatch Problem 907-910 

 พกัรับประทานอาหารวา่ง 15:00 – 15:15 น.  
 

วนัศุกร์ท่ี 28 กรกฎาคม พ.ศ.2560 SESSION 314 

วศิวกรรมและเทคโนโลยอุีตสาหกรรม 
หอ้ง บ่อแกว้ 

ประธาน : ผศ. วโิรจน์ เพชรพนัธ์ุศรี(มทร.กรุงเทพ) 
รองประธาน : ดร. ธวชัชยั ทองเหล่ียม (มรภ.นครปฐม) 

13:00 – 15:00 น. 
ID เร่ือง / ผูแ้ต่ง หนา้ 

1225 The design demonstration set an automatic parking the easy use of the Excel program and 
control PLC 

911-914 

1253 Design of a Magnetic Levitation Control System with Phase Lead Controller  915-918 
1261 Automatic pH and Electric Conductivity Adjustment Machine in Hydroponics System 919-922 
1272 ตูรั้บบริจาคเงินอจัฉริยะ 923-926 
1288 Development of Transfer Robot for Automatic Stamping Machine 927-930 
1298 การออกแบบหมอ้แปลงพานาร์ในวงจรพชุ-พลู คอนเวอร์เตอร์ชนิดหลายเอาทพ์ทุ สาหรับ

เซลส์พลงังานแสงอาทิตย ์

931-934 

1319 การประยกุตใ์ชเ้ซนเซอร์ไฟเบอร์ออปติกเพื่อการตรวจจบัลอ้รถยนตส์ าหรับเคร่ืองเปล่ียนลอ้
รถยนตอ์ตัโนมติั 

935-938 

1394 การขนานวงจรสวติชเ์ด่ียวแบบเรโซแนนซ์ขนานส าหรับงานทุบข้ึนรูปมีดอรัญญิก ดว้ยการให้
ความร้อนแบบเหน่ียวน า 

939-942 

 พกัรับประทานอาหารวา่ง หอ้งหลวงน ้ าทา เวลา 15:00 – 15:15 น.  
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วนัศุกร์ท่ี 28 กรกฎาคม พ.ศ.2560 SESSION 316 

ธุรกิจการธนาคาร การท่องเท่ียว และการโรงแรม 
หอ้ง แก่นทา้ว 

ประธาน : ผศ. สมเกียรติ ทองแกว้(มทร.พระนคร) 
รองประธาน : อ. รณยทุธ นนทพ์ละ(มรภ.สกลนคร) 

15:15 – 17:45 น. 
ID เร่ือง / ผูแ้ต่ง หนา้ 

1421 การบูรณาการรูปแบบการพฒันาศกัยภาพการพ่ึงตนเองในกลุ่มผูสู้งอายแุละหมอเมืองแบบ
ยัง่ยนื โดยเคร่ืองมือและกระบวนการทางเทคโนโลยสีารสนเทศ ต าบลท่าก๊อ อ าเภอแม่สรวย 

จงัหวดัเชียงราย 

943-946 

1273 The position checking system for part on the conveyor system by using Image Processing 947-950 
1410 การพฒันาตูฟั้กไข่ดว้ยอุปกรณ์ควบคุมอตัโนมติั 951-954 
1339 ระบบสมองกลฝังตวัควบคุมเปิด-ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าสัง่งานดว้ยเสียงพดูเฉพาะบุคคล 955-958 
1400 การประยกุตใ์ชว้งจรแบบคร่ึงบริดจ์ 2 ก่ิงส าหรับวงจรแปลงกระแสสลบัเป็นกระแสสลบั

ควบคุมกระแสเพื่อทดสอบเซอร์กิตเบรกเกอร์ 
959-962 

1397 Development of CPW-FED Hexagonal Slot Antenna for Digital Television Application 963-966 
 

วนัศุกร์ท่ี 28 กรกฎาคม พ.ศ.2560 SESSION317 

วศิวกรรมและเทคโนโลยอุีตสาหกรรม 
หอ้ง วงัเวยีง 

ประธาน : ผศ.ดร. ลือชยั พรหมรัตน์รักษ(์มรภ.อุดรธานี) 
รองประธาน : อ. ปริญญา รจนา (มรภ.สกลนคร) 

15:15 – 17:45 น. 
ID เร่ือง / ผูแ้ต่ง หนา้ 
1201 Comparative Studies in Time and Frequency Domains Responses of SISO and MISO 

Polynomial Models for Discussion of Application in Nonlinear Signal Processing 
967-970 

1239 เคร่ืองช่วยยกผูป่้วยควบคุมดว้ยไมโครคอนโทรลเลอร์ 971-974 
1259 Implement Chaotic Generator Based on Matlab Simulink for a Liquid Mixer 975-978 
1286 การวเิคราะห์ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกบัอุณหภูมิของมอเตอร์ไฟฟ้าเหน่ียวน า สภาวะเฟสไม่สมดุล 979-982 
1292 Design and fabrication of scrap oyster shell milling machine 983-986 
1315 An Analysis of Mechanical Properties of Metals with Tensile Testing  987-990 
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วนัศุกร์ท่ี 28 กรกฎาคม พ.ศ.2560 SESSION 318 

วศิวกรรมและเทคโนโลยอุีตสาหกรรม 
หอ้ง บ่อแกว้ 

ประธาน : ผศ.ดร. ปภศัร์ชกรณ์ อารียก์ลุ(มทร.ศรีวชิยั ตรัง) 
รองประธาน : ผศ. จุไรรัตนจิ์นดา อรรคนิตย(์มรภ.อุดรธานี) 

15:15 – 17:45 น. 
ID เร่ือง / ผูแ้ต่ง หนา้ 

1234 การวเิคราะห์ผลของรากสายดินตอ่กบัดกัเสิร์จในระบบจ าหน่ายดว้ยโปรแกรม ATP 991-994 
1254 State Feedback Controller Design for Speed Control System 995-998 
1266 Design and Development of the Freeze Dryer. 999-1002 
1290 ชุดสาธิตโซล่าเซลลเ์คล่ือนท่ีแสดงผลผา่นคอมพิวเตอร์  1003-1006 
1301 ส่วนเหน่ียวน า 4 พอร์ต ส าหรับการประยกุตใ์ชใ้นเคร่ืองเคลือบฟิลม์บาง 1007-1010 
1323 ระบบสะสมพลงังานแบตเตอร่ีและพลงังานลมแบบบูรณาการในระบบเอซีไมโครกริด 1011-1014 

 
 

วนัพฤหสับดีท่ี 27 กรกฎาคม พ.ศ.2560 Poster 

Poster Session 
ประธาน : รศ.ดร. อนนัต ์ ผลเพ่ิม(มก.)   

รองประธาน : ผศ.ดร. อภิรักษ ์ จนัทรสร้าง(มก.) 
13:00 – 17:00 น. 

ID เร่ือง / ผูแ้ต่ง หนา้ 
1022 Assessment of Concentrator Photovoltaic Cooled 1015-1018 
1047 ตน้แบบเพื่อศึกษาการผลิตกระแสไฟฟ้าจากคล่ืนทะเลแบบลอย  1019-1022 
1050 การศึกษาการเจริญเติบโตตน้อ่อนทานตะวนัโดยการควบคุมแสงและน ้ าดว้ยอาร์ดูโน 1023-1026 
1051 การควบคุมปัจจยัส าหรับการฟักใข่ไก่โดยอาร์ดูโน่ 1027-1030 
1088 ระบบติดตามและควบคุมเคร่ืองปรับอากาศ  1031-1034 
1136 เคร่ืองควบคุมอุณหภูมิเพื่ออบแหง้เห็ดหอม 1035-1038 
1141 โมดูลเปิด-ปิดหลอดไฟไร้สายดว้ยแลปววิ 1039-1042 
1150 7-ethoxyresorufin O-deethylase (EROD) Activity. : Bio-indicator for Agro-chemical 

Contamination in the Aquatic Environment 
1043-1046 

1189 Device for Bottle Opener Controlled by Blood Alcohol Concentration Level 1047-1050 
1191 การพฒันาชุดฝึกระบบสมองกลฝังตวับนอินเตอร์เน็ตในทุกส่ิง 1051-1054 
1208 ระบบตรวจจบัการลม้ของผูสู้งอายใุนเวลาจริงดว้ยการใชข้อ้มูลสีร่วมกบัการเทียบ 1055-1056 
1215 ระบบทดสอบสมรรถภาพทางสายตาส าหรับการขอใบอนุญาตขบัรถ 1057-1060 
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1219 Color Blindness and Reflex Tests for Driver License Issuance System  1061-1064 
1220 การพฒันาเคร่ืองลา้งท าความสะอาดคราบน ้ ามนัของช้ินส่วนเคร่ืองยนต ์ 1065-1068 
1228 E-Learning of Human Anatomy in 3D Model 1069-1072 
1264 Smart Air Condition Control via Internet 1073-1074 
1265 ชุดคน้หาและตดัสญัญาณอุปกรณ์ส่ือสารโดยใช ้SDR 1075-1076 
1271 Intelligent Train Tracking System for Eastern Rail Route 1077-1078 
1276 Mixing Machine for Seed Additives 2 1079-1082 
1297 ปลัก๊พว่งอจัฉริยะควบคุมดว้ยสมาร์ทโฟน 1083-1086 
1324 การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าเหน่ียวน า 3 เฟส ดว้ย SVPWM บนพ้ืนฐานของDSP 

TMS320F28335 
1087-1090 

1370 เคร่ืองดูดและก าจดัควนัตะกัว่บดักรี โดยใชพ้ลงังานไฟฟ้าโอโซไนซ์ 1091-1094 
1376 อากาศยานการเกษตรขนาดเลก็ก่ึงอตัโนมติัแบบ  6  ใบพดัพิกดั 600 วตัต ์ 1095-1098 
1392 Development of KMITL-CubeSat Engineering Model and Testing with High Altitude 1099-1100 
1393 ชุดอุปกรณ์ปลูกพืชและสวนยคุใหม่ผา่นเทคโนโลย ีIoT และ Mobile Application 1101-1102 
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ผู้แสดงปาฐกถา (Keynote speaker)  
วนัท่ี 27 กรกฎาคม 2560 หอ้งนครเวยีงจนัทร์ เวลา 13:30 - 14:15 น. 

 
ดร. พนัธ์ศักดิ์  ศิริรัชตพงษ์ 

(คุณวฒิุ DEA. (Electronics) และ D. Ing จาก Institute National Polytechniquede Grenoble (INPG) ประเทศฝร่ังเศส) 

หวัขอ้บรรยายเร่ือง  เศรษฐกิจดิจิทลักบัประเทศไทย 4.0 
  
ต าแหน่งหนา้ท่ีส าคญัในอดีต 

- ปัจจุบนั    ผูช่้วยรัฐมนตรีประจ ากระทรวงดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคม 
- พ.ศ.๒๕๕๗ - พ.ศ.๒๕๕๘  ผูช่้วยรัฐมนตรีประจ ากระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
- พ.ศ.๒๕๕๗ - พ.ศ.๒๕๕๘  ท่ีปรึกษา ปลดักระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
- พ.ศ.๒๕๔๙ - พ.ศ.๒๕๕๗  ผูอ้  านวยการศูนยเ์ทคโนโลยอิีเลก็ทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 
- พ.ศ.๒๕๔๙   ผูอ้  านวยการส านกับริการเทคโนโลยสีารสนเทศภาครัฐ 
- พ.ศ.๒๕๔๕   นายกสมาคมสมองกลฝังตวัไทย 

ต าแหน่งงานอ่ืน 
- พ.ศ.๒๕๕๐ - ปัจจุบนั  กรรมการผูท้รงคุณวฒิุ สภามหาวทิยาลยัมหาสารคาม 
- พ.ศ.๒๕๕๐ - ปัจจุบนั  กรรมการผูท้รงคุณวฒิุ สภามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 
- พ.ศ.๒๕๕๙ - ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ กรรมการสภามหาวทิยาลยัผูท้รงคุณวฒิุ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
- พ.ศ.๒๕๕๔ - ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ กรรมการผูท้รงคุณวฒิุจดัหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ วงเงินงบประมาณเกิน ๑๐๐ 

ลา้นบาท กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
- พ.ศ.๒๕๕๓ - ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ กรรมการผูท้รงคุณวฒิุในคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์     (ดา้น

วทิยาศาสตร์หรือวศิวกรรมศาสตร์) กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
- พ.ศ.๒๕๕๗ - ๑ ตุลมคม ๒๕๕๘ คณะท างานปรับแผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารของกระทรง

ศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๕๘ - ๒๕๖๑ 
- พ.ศ.๒๕๕๒ - ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ผูท้รงคุณวฒิุดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะกรรมการบูรณาการและปฏิรูประบบ

ทะเบียนแห่งชาติ 
- พ.ศ.๒๕๕๙ - พ.ศ. ๒๕๕๗  คณะกรรมการสถาบนัไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ กระทรวงอุตสาหกรรม 
- พ.ศ.๒๕๕๒   คณะกรรมการเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารของรัฐสภา 

เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดท่ีไดรั้บ 
- เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์มงกฏุไทย ชั้นท่ี ๑ ช่ือ ประถมาภรณ์ 
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ผู้แสดงปาฐกถา (Keynote speaker) 
วนัท่ี 27 กรกฎาคม 2560 หอ้งนครเวยีงจนัทร์ เวลา 14:15 – 15:00 น. 

 

 
นายจิระสักดิ์  เปมะศิริ 

(คุณวฒิุ ครุศาสตรอุตสาหกรรมบณัฑิต (โยธา-ก่อสร้าง) วทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษา วทิยาเขตเทเวศน์) 

 
หวัขอ้บรรยายเร่ือง  การน าเทคโนโลยมีาใช้ในการปฏิบัติงาน 
                                และบริการประชาชนของการทางพเิศษแห่งประเทศไทย   
 
ประวติั 

เกิดวนัท่ี 30 ตุลาคม 2500 
 

ต าแหน่งหนา้ท่ีส าคญัในอดีต 
ปัจจุบนั  ผูอ้  านวยการฝ่ายสารสนเทศ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 
พ.ศ. 2533 วศิวกร 7  หวัหนา้แผนกส ารวจและรังวดั กองจดักรรมสิทธ์ิท่ีดิน  
พ.ศ. 2538 วศิวกร 8 ผูอ้  านวยการกองจดักรรมสิทธ์ิท่ีดิน 1 ฝ่ายกรรมสิทธ์ิท่ีดิน 
พ.ศ. 2542  วศิวกร 8 ผูอ้  านวยการกองรักษาเขตทาง ฝ่ายกฎหมาย 
พ.ศ. 2544  วศิวกร 8 ผูอ้  านวยการกองพฒันาเขตทาง ฝ่ายกรรมสิทธ์ิท่ีดิน 
พ.ศ. 2546  วศิวกร 8 ผูอ้  านวยการกองประเมินผล ฝ่ายสารสนเทศ 
พ.ศ. 2548 วศิวกร 8 ผูอ้  านวยการกองประเมินผล ฝ่ายนโยบายและแผน 
พ.ศ. 2559 วศิวกร 9 ผูอ้  านวยการฝ่ายสารสนเทศ 

 
เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดท่ีไดรั้บ 

พ.ศ. 2549 เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ ชา้งเผือก ชั้นท่ี 4 ช่ือ จตัุรถาภรณ์ ชา้งเผือก (จ.ช.) 
พ.ศ. 2544 เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ มงกฎุไทย ชั้นท่ี 4 ช่ือ จตัุรถาภรณ์ มงกฎุไทย (จ.ม.) 
พ.ศ. 2539 เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ ชา้งเผือก ชั้นท่ี 5 ช่ือ เบญจมาภรณ์ ชา้งเผือก (บ.ช.) 
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ผู้บรรยายรับเชิญ (Invited Speaker)  
กลุ่มการขนส่ง การควบคุมจราจร การจัดการอุตสาหกรรม 

วนัท่ี 27 กรกฎาคม 2560 หอ้งวงัเวยีง เวลา 8:00 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดร.ศักดิ์ดา พรรณไวย 
(คุณวฒิุ Ph.D. (Intelligent Transport System), the University of Queensland, Australia) 

 
หวัขอ้บรรยายเร่ือง ความท้าทายของวิศวกรรมให้ทันต่อการเปลีย่นแปลงทางสังคม 

กรณีศึกษา : การพฒันาระบบเกบ็ค่าผ่านทางแบบไร้ด่าน 
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.” 
 

ประสบการณ์ด้านงานวจิยั 

• 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) 
• รางวัลบทความดี เด่ น  Best Paper Award บทความ เร่ื อง  An Open - Source Application for Sustainable Knowledge 

Management: A Case study on Expressway Authority of Thailand ใน ก ารป ร ะ ชุ ม  Knowledge and Digital Society 
National Conference ระหวา่งวนัท่ี 25-26 ธนัวาคม 2558  

• นักวิจัย รับ เชิญ  ( Invited researcher)  School for International Development and Cooperation (IDEC) , the Hiroshima 
University ประเทศญ่ีปุ่น ระหวา่งวนัท่ี 1-31 กรกฎาคม  2554 

• รางวัลชนะเลิศ Travel Award Winner บทความเร่ือง Development of SIDRA-TRIP Integrated GPS Model to Evaluate Fuel 
Consumption/Emission on Expressway and Alternative Road  ในการประชุม the 17th ITS World Congress สาธารณรัฐเกาหลี 
ระหวา่งวนัท่ี 25-29 ตุลาคม 2553 
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญวทิย์ บุญช่วย 

(คุณวฒิุ D.Eng. Energy, Asian Institute of Technology) 
 

หวัขอ้บรรยายเร่ือง การพฒันาปัญญาประดิษฐ์ (AI) ส าหรับการประยุกต์สู่เชิงพาณชิย์ 
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.” 
 

ประสบการณ์ด้านงานวจิยั 

• ผูเ้ช่ียวชาญดา้นเทคโนโลย ีAI และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร บริษทั ไซแนปส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

• เคยด ารงต าแหน่งอาจารยแ์ละผูช่้วยศาสตราจารย ์ณ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ 

• 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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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรรัตน์ วฒันมงคล 

(คุณวฒิุ วศ.ด. วศิวกรรมไฟฟ้า, จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั) 
 

หวัขอ้บรรยายเร่ือง โคมไฟแอลอดีก าลงัสูงส าหรับภาวะตัวเหลืองในทารกแรกเกดิ 
High Power LED Lamp Phototherapy for Neonatal Hyperbilirubinemia 

“สาเหตุการเกิดภาวะตวัเหลืองในทารกแรกเกิด (Neonatal Hyperbilirubinemia) เน่ืองจากการเกิดมีสารบิลิรูบิน (Bilirubin) ซ่ึงเป็น
สารสีเหลืองอยูใ่นเลือดสูงกวา่ปกติ จึงส่งผลต่อพฒันาการทางสมองของทารกอยา่งมาก โดยการรักษาทางการแพทยน์ั้นมกันิยมใช้
วิธีการส่องไฟ (Phototherapy) ซ่ึงมีความเส่ียงในการรักษาน้อยกว่าวิธีอ่ืน ๆ และให้ผลการรักษาท่ีดี งานวิจยัฉบบัน้ีน าเสนอการ
พฒันาโคมไฟแอลอีดีก าลงัสูงส าหรับรักษาภาวะตวัเหลืองในทารกแรกเกิด แสงไฟท่ีถูกน ามาใชใ้นการรักษาไดม้าจากหลอดแอลอีดี
ก าลงัสูงท่ีให้แสงท่ีมีช่วงความยาวคล่ืน 450-460 นาโนเมตร ใชก้ าลงัไฟฟ้าเพียง 36 วตัต์เท่านั้น สามารถใชง้านร่วมกับตูอ้บเด็ก 
(Incubator) หรือเสาน ้ าเกลือทัว่ไปท่ีในโรงพยาบาล จากผลการทดสอบพบวา่ โคมไฟแอลอีดีท่ีน าเสนอน้ีสามารถให้ความเขม้ของ
แสง (Intensity) มากกวา่ 30 µW/cm2/nm ท่ีระยะห่างระหวา่งโคมไฟกบัเด็กทารก 30 เซนติเมตร (เป็นค่าพ้ืนฐานทางการแพทยท่ี์ใช้
รักษา) เม่ือใชก้ าลงัไฟฟ้าเพียงแค่ 70% ของความสวา่งสูงสุดท่ีท าไดเ้ท่านั้น มีความร้อนเกิดข้ึนท่ีตวัโคมไฟโดยเฉล่ียในขณะใชง้าน
จะมีอุณหภูมิสูงข้ึนจากอุณหภูมิห้องไม่เกิน 4 องศาเซลเซียส สามารถตั้งเวลาเปิด-ปิดโคมไฟไดแ้ละสามารถบนัทึกเวลาการท างาน
ของโคมไฟได ้ทั้งน้ีโคมไฟไดผ้า่นการรับรองมาตรฐานจากสถาบนัมาตรวทิยา (ประเทศไทย) แลว้” 

ประสบการณ์ด้านงานวจิยั 

• ด ารงต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารยแ์ละหวัหนา้หอ้งปฏิบติัการวจิยัไฟฟ้าและการส่ือสารเพื่อการประดิษฐแ์ละนวตักรรม 
(Electrical and Communication for Invention and Innovation : ECIL) คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยับูรพา  

• ชนะเลิศรางวลัเหรียญทอง (Golden Medal) ในงานนกัประดิษฐโ์ลก 2015 ณ เมืองเจนีวา สมาพนัธรัฐสวสิ 

• รางวลัชนะเลิศอนัดบัท่ี 1 ในงานวนันกัประดิษฐป์ระจ าปี 2558 โดยส านกังานคณะกรรมการวจิัยแห่งชาติ (วช.) 
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รองศาสตราจารย์ ดร.เอกรัฐ บุญเชียง 

(คุณวฒิุ Ph.D. Computer Science, Illinois Institute of Technology, USA) 
 

หวัขอ้บรรยายเร่ือง ระบบอจัฉริยะส าหรับการท านายการเกดิโรคล่วงหน้าโดยอาศัยการเรียนรู้ของเคร่ือง 
Intelligent System for Early Disease Detection using Machine Learning 

“ประเทศทางเอเชียตะวนัออกเฉียงใตม้กัจะเป็นแหล่งก าเนิดของโรคอุบติัใหม่ หรือโรคติดเช้ือชนิดใหม่ หรือโรคติดเช้ือท่ีมีมาก่อน
แลว้แต่เพ่ิงพบว่ามีการแพร่กระจายคร้ังใหม่ ปัจจุบันระบบการเฝ้าระวงัโรคต่างๆเหล่าน้ียงัไม่มีประสิทธิภาพมากนัก ระบบการ
รายงานหรือแจง้เตือนยงัชา้และลา้สมยั การรายงานหรือการแจง้เตือนน้ีมกัจะเกิดข้ึนหลงัจากการแพร่กระจายโรคไดถึ้งจุดสูงสุด 
ระบบอจัฉริยะส าหรับการท านายการเกิดโรคล่วงหนา้โดยอาศยัการเรียนรู้ของเคร่ืองท่ีน าเสนอน้ีเป็นแนวคิดใหม่ท่ีอาศยัอินเตอร์เน็ต
เป็นการเก็บขอ้มูล และใชเ้ทคนิคการค านวณแบบอจัฉริยะโดยอาศยัการเรียนรู้ของเคร่ืองร่วมกนัในการค านวณ ผลท่ีไดส้ามารถท่ีจะ
ดกัจบัและแจง้เตือนการแพร่ระบาดของโรคท่ีกล่าวขา้งตน้ไดภ้ายในระดับสัปดาห์ซ่ึงเร็วกว่าการแจง้เตือนในระบบเก่าท่ีใช้อยู ่
การศึกษาของเรามุ่งเนน้ท่ีจะพฒันาการเฝ้าระวงัโรคบนฐานของอินเตอร์เน็ตโดยใชข้อ้มูลปัจจุบนัท่ีมีอยูใ่นลกัษณะขอ้มูลขนาดใหญ่ 
(Big Data) รวมถึงขอ้มูลปัจจุบนัท่ีมาจากอุปกรณ์โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี ผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึนสามารถส่งต่อใหบุ้คคลากรผูมี้หนา้ท่ีรับผิดชอบ
ในทางสาธารณสุขท่ี ท าการแจง้เตือนกบัส่วนต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการควบคุมโรคต่อไป” 
 

ประสบการณ์ด้านงานวจิยั 

• ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย ์ภาควชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์ คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

ผูอ้  านวยการและผูก่้อตั้ง ศูนยค์วามเป็นเลิศทางดา้นขอ้มูลสุขภาพชุมชน (Center of Excellence in Community Health Informatics : 
https://www.coeichi.org) แห่งแรกของประเทศไทย 
 
 

https://www.coeichi.org/


บทความวจิยั 
การประชุมวิชาการ งานวิจยัและพฒันาเชิงประยกุต ์คร้ังท่ี 9  
 9th ECTI-CARD 2017, Chiang khan Thailand 

 9th ECTI-CARD 2017 “การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยเีพ่ือตอบสนองทอ้งถ่ินและภาคอุตสาหกรรม” 

การวดัอตัราการกดักร่อนด้วยเทคนิคเคมีไฟฟ้ารบกวน 
Measurement Corrosion Rate using Electrochemical Noise (ECN) 
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บทคดัย่อ 
บทความน้ีน าเสนอการศึกษาการวดัอตัรากดักร่อนของเหล็ก

เสริมในคอนกรีตดว้ยการค านวณค่าความตา้นทานโพลาไรเซชนัดว้ยวิธี 
Electrochemical Noise (ECN) ประมวลผลบนโปรแกรม  LabVIEW  ท า
การทดสอบกบัช้ินงานตวัอย่างน าลงแช่ในสารละลายโซเดียมคลอไรด ์
3% พร้อมกระตุน้ด้วยกระแสไฟฟ้าให้เกิดการผุกร่อน ผลการวดัพบว่า
ศกัยไ์ฟฟ้ารบกวนดว้ยชุดวดั ECN สามารถวดัช้ินงานตวัอยา่งท่ีอยูส่ภาวะ
แวดลอ้มต่างกนัได้ในช่วงเวลาของการทดลอง 0-418 ชัว่โมง อยู่ในยา่น 
0.01-0.3 V ผลวดักระแสไฟฟ้ารบกวนอยูใ่นยา่นเท่ากบั 0.1-3.6 µA และ
ค านวณหาค่าความตา้นทานโพลาไรเซชนัลดลงตามล าดบั 
ค าส าคญั: อตัราการกดักร่อน, เคมีไฟฟ้ารบกวน, การวดั 

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 

1. บทน า
ปัจจุบนัน้ีจะพบว่าการก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานทางด้าน

วิศวกรรมโยธา มีการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง ไดมี้การน าคอนกรีตเสริมเหล็ก 
มาใช้ในงานก่อสร้างอย่างแพร่หลาย แต่อยา่งไรก็ตามเน่ืองจากคอนกรีต
เสริมเหล็กมีคุณสมบัติท่ีทนทาน แข็งแรงและมีราคาถูก  [1] เ ม่ือ
โครงสร้างของคอนกรีตเสริมเหล็กมีอายุการใช้งานมากข้ึนและเกิดผล
กระทบจากสภาพส่ิงแวดลอ้มท่ีไม่เหมาะสม [2]  ซ่ึงปกติแลว้เหล็กเสริม

ท่ีฝังในคอนกรีตปกติจะถูกป้องกันโดยฟิล์มออกไซด์ (Fe2O3) ซ่ึงท า
ปฏิกิริยากบัเหล็กเสริมบริเวณรอยต่อคอนกรีตกบัเหล็ก แต่สามารถถูกท า
ให้เกิดความเสียหายได ้เม่ือคอนกรีตมีรูพรุน ความช้ืน และองคป์ระกอบ
อ่ืนๆ ซ่ึงอาจท าให้เหล็กท่ีอยู่ในคอนกรีตเกิดสนิม ท าให้โครงสร้างของ
คอนกรีตเสริมเหล็กเร่ิมมีการผุกร่อนและมีสนิมเหล็กเกิดข้ึนดงัรูปท่ี 1 
แสดงกระบวนการเกิดการผุกร่อนภายในคอนกรีตเสริมเหล็ก [3] 
สามารถแทนด้วยแบบจ าลองทางไฟฟ้าแบบอย่างง่าย Randles  [4] มี
ส่วนประกอบของคอนกรีตเสริมเหล็กโดยมีองคป์ระกอบ ความตา้นทาน
ของคอนกรีต (RC) ความตา้นทานโพราไรเซชนั (RP)  และความจุไฟฟ้า
ระหว่างคอนกรีตกบัเหล็กเสริม (Cdl) ดงัแสดงในรูปท่ี 1 (ข) สามารถบ่ง
บอกถึงอตัราการผุกร่อน (Corrosion Rate) ตาม Stern-Geary [5] ดัง
สมการท่ี 1 ค  านวณกระแสการผุกร่อน (icorr) โดยท่ีค่า B เท่ากบั 26 mV 
หรือ 52 mV [5] และอตัราการผุกร่อนท่ีเกิดข้ึนภายในของคอนกรีตเสริม
เหล็กต่อไป  

corr

P

B
i

R
 (1) 

(ก) (ข)
รูปที่ 1 (ก)กระบวนการเกิดการผกุร่อนภายในคอนกรีตเสริมเหล็ก [3] (ข) 
แบบจ าลองทางไฟฟ้าแบบอยา่งง่าย Randles [4]   

ส าหรับ ECN เป็นเทคนิคการวดัสัญญาณทางไฟฟ้ารบกวน
ของปฏิกิริยาเคมีไฟฟ้าท่ีเกิดข้ึนในสารละลายหรือในวสัดุท่ีตอ้งการวดั
พฤติกรรม ดว้ยพ้ืนฐานการวดัค่าความตา้นทานผ่านขั้วไฟฟ้า (working 
electrode, reference electrode) โดยวดัสัญาณรบกวนไฟฟ้าระหว่าง
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แรงดนัและกระแสไฟฟ้าท่ีเกิดข้ึนภายในสารละลาย [6,7] ซ่ึงสามารถ
ค านวณหาความตา้นทานโพราไรซ์ท่ีเกิดข้ึนในสารละลายหรือในสถาพ
แวดลอ้มท่ีตอ้งการวดั อยา่งไรก็ตามการผลการวดัข้ึนอยูว่่าขั้วไฟฟ้าอยูใ่น
สภาพแวดลอ้มในสารละลาย หรือในวสัดุของแข็ง ซ่ึงการวดั ECN ไดมี้
การน าเสนอในงานของวิจยัของ [8-11] สามารถแสดงให้ทราบถึงกลไก
ของการเกิดการผกุร่อนภายในไดอ้ยา่งชดัเจนผ่านการวดัสัญญาณรบกวน
ศกัยไ์ฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าอยา่งต่อเน่ืองใช้เคร่ืองมือวดัศกัยไ์ฟฟ้าและ
กระแสไฟฟ้าแบบพิเศษ (Zero Resistance Ammeter, ZRA) ผ่านตวัเก็บ
ขอ้มูล (Data logger)  และ [12] ได้มีการน าเสนอการวดัคุณสมบติัของ
การกดักร่อนของคอนกรีตเสริมเหล็กดว้ยเทคนิคสนามแม่เหล็กไฟฟ้า ซ่ึง
วดัแบบไม่ท าลายสามารถแยกระดับของการผุกร่อนของเหล็กเสริมใน
คอนกรีตได ้แต่ขอ้จ ากดัไม่สามารถค านวณหาอตัราการผุกร่อนได ้ [13] 
ไดเ้สนอการวดัคุณสมบติัทางเชิงกลของคอนกรีตด้วยการวดัค่าไดอิเล็ก
ตริกดว้ยการใชโ้พรปวดัดว้ยเคร่ืองวิเคราะห์โครงข่ายไฟฟ้า สามารถแยก
ความแขง็แรงของคอนกรีต แต่ขอ้จ ากดัไม่ไดน้ าเสนอการวดัการผุกร่อน
ของเหล็กเสริมในคอนกรีตและเคร่ืองมือท่ีใชมี้ราคาแพง   

ดงันั้นบทความน้ีจะน าเสนอเทคนิคการวดัอตัราผุกร่อนของ
เหล็กเสริมในคอนกรีตแบบต่อเน่ืองดว้ยการวดั ECN ซ่ึงตามงานวิจยัท่ีได้
กล่าวมานั้นมีขอ้จ ากดัไม่มีการศึกษาการวดัในงานคอนกรีตเสริมเหล็ก
เพ่ือวดัพฤติกรรมหรือกลไกของการเกิดการผุกร่อนท่ีเกิดข้ึนภายในเหล็ก
เสริมท่ีต  าแหน่งท่ีมีการเกิดกระบวนการผุกร่อนหรือมีการเคล่ือนท่ีของ
อิเล็กตรอนบริเวณผิวของเหล็ก โดยเทคนิคมีขอ้เด่นกว่าวิธีการวดัแบบ 
LPR หรือ EIS  [3] ท่ีไม่ตอ้งใช้แหล่งจ่ายก าลงัไฟฟ้าภายนอกกระตุน้ให้
เกิดสัญญาณผลตอบสนองสัญญาณไฟฟ้า และเป็นการพฒันาและสร้าง
เคร่ืองมือวดัในระดบัห้องปฏิบติัการต่อไป 

2. การออกแบบและการทดลอง
2.1 การออกแบบ 

หลกัการวดัอตัราการผุกร่อนของเหล็กเสริมในคอนกรีตนั้น
แบ่งได ้2 ส่วนคือการวดัอตัราการผกุร่อนของเหล็กเสริมในคอนกรีตแบบ
ท าลายตวัอยา่ง (Destructive test) และการวดัอตัราการผุกร่อนของเหล็ก
เสริมในคอนกรีตแบบไม่ท  าลายตวัอย่าง (Non-destructive) [5] โดยวิธี 
ECN การวดัอตัราการผกุร่อนของคอนกรีตเสริมเหล็กแบบไม่ท  าลาย เป็น
การวดัเพ่ือหาค่าความตา้นทานโพราไรชนั และค านวณอตัรากดักร่อนท่ี
เกิดข้ึนภายในเหล็กเสริม ค  านวณหาความต้านทานโพราไรเซชันบน
โปรแกรม LabVIEW [14] ดงัแสดงรูปท่ี 2 ผ่านขั้วไฟฟ้าหรือเรียกไดว้่า
ตวัตรวจจบั (Sensors) ติดตั้งกบัเหล็กเสริมในคอนกรีต ซ่ึงวดัพฤติกรรม
ทางไฟฟ้าท่ีเกิดข้ึนภายในบริเวณผิวของเหล็กเสริมในคอนกรีตป้อน
ขอ้มูลผ่าน DAQ USB6001 [13] ซ่ึงจะวดักระแสรบกวน(current noise)

และศกัยไ์ฟฟ้ารบกวน (voltage noise) ท่ีเกิดข้ึนภายในบริเวณของเหล็ก
เสริม และมีโครงสร้างโปรแกรม LabVIEW ดงัแสดงรูปท่ี 3 ตามล าดบั  

2.2 วสัดุและขั้นตอนการทดลอง 
ส าหรับขั้นตอนการทดลองแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือการ

ออกแบบช้ินงานตวัอยา่งทดสอบ และ ขั้นตอนการทดลอง  
 2.2.1 ช้ินงานตวัอยา่งงาน (Specimens) 

วิจัยน้ีมีการเตรียมช้ินงานตัวอย่าง  เร่ิมจากการเตรียมวสัดุท่ีใช่ผสม
คอนกรีตตามมาตรฐาน ACI 211 [15]  โดยออกแบบก าหนดน ้าต่อซีเมนต์
ท่ี 0.5 ควบคุมปริมาณของซีเมนต ์หิน ทรายและน ้าคงท่ี ช้ินงานมีปริมาตร 
8 8 8   ลูกบาศก์เซนติเมตร เส้นผา่ศูนยก์ลาง 1.2 เซนติเมตร และท าการ
ควบคุมการเกิดการกดักร่อนท่ีระดบัต่างกนั คือ ช้ินงาน 1 ท่ีไม่เกิดสนิม  
ช้ินงาน 2 เกิดสนิมต ่า ช้ินงาน3 เกิดสนิมปานกลาง ช้ินงาน 4 ช้ินงานเกิด
สนิมสูง ดว้ยการกระตุน้ให้เกิดสนิทเหล็กดว้ยกระแสไฟฟ้าคงท่ี  

รูปที่ 2 แสดงโครงสร้างโปรแกรม LabVIEW 

รูปที่ 3 แสดงโครงสร้างโปรแกรม LabVIEW 

รูปที่ 4 แสดงหนา้แสดงผลการวดั ECN  บนโปรแกรม LabVIEW 
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2.2.2 ขั้นตอนวิธีการทดลอง  (Methodology) 
การวดัความตา้นทานโพราไรเซชนัของเหล็กเสริมในช้ินงาน

ตวัอย่างด้วยเคร่ืองมือวดัตน้แบบ ECN นั้น  โดยมีล าดับขั้นตอนตาม
แผนภาพล าดบัขั้นตอนดงัแสดงในรูปท่ี 5   ดว้ยการวดัความตา้นทานโพ
ราไรเซชันของเหล็กเสริมในคอนกรีตด้วยวิธี ECN โดยโปรแกรม  
LabVIEW ค านวณอตัราการกัดกร่อน [5]  ท  าการทดลองวดั ECN 
ช่วงเวลา 0-418 ชัว่โมง และการติดตั้งวดัดงัแสดงรูปท่ี 6 ตามล าดบั  

หล่อช้ินงานตวัอย่างทดสอบ

นาช้ินงานตวัอยา่งแช่น้า 28 วนั 
เพ่ือให้คอนกรีตอ่ิมตวั

กระตุน้ช้ินงานทดสอบให้เกิดสนิม
เหล็กในระดบัเดียวกนั พร้อมกบัวดั 

ECN บน LabVIEW

คานวณความตา้นทานโพราไรเซชนั 
วิเคราะห์ผลการทดลอง 

สรุปผลและจดัทาเล่มรายงาน

รูปที ่5 ขั้นตอนการทดลอง     

รูปที ่6 แสดงการวดัอตัราการกดักร่อนดว้ย ECN  

3. ผลการทดลองและวเิคราะห์ผล
ผลการวัดศักย์ไฟฟ้าด้วยชุดวัด ECN สามารถวัดช้ินงาน

ตวัอย่างท่ีอยู่สภาวะแวดล้อมเดียวกันได้ในช่วงเวลา 0-418 ชั่วโมง ใน

สารละลายโซเดียมคลอไรดแ์ละมีการกระตุน้ให้เกิดสนิทเหล็ก ผลการวดั
ศกัยไ์ฟฟ้าหรือแรงดันไฟฟ้ารบกวนภายในคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยวิธี 
ECN ผ่านการติดตั้ งขั้ วไฟฟ้าภายในช้ินงานทดสอบนั้นตั้ งแต่ 0- 418 
ชั่วโมง พบว่าของช้ินงานตวัอย่างท่ีอยู่สถานะในการถูกกระตุ้นด้วย
กระแสไฟฟ้าตามสมการของฟาราเดย์ จะพบว่าผลวดัได้มีศกัย์ไฟฟ้า
รบกวนของช้ินงานตวัอยา่งท่ี 1 ค่าศกัยไ์ฟฟ้ารบกวนอยูใ่นช่วงระหว่าง 
0.02-0.39 Volt  ศกัยไ์ฟฟ้ารบกวนเฉล่ียเท่ากบั 0.0838 Volt  ช้ินงาน
ตวัอยา่งท่ี 2 ศกัยไ์ฟฟ้ารบกวนอยูใ่นช่วงระหว่าง 0.01-0.16 Volt  ซ่ึงมีค่า
ศักย์ไฟฟ้ารบกวนเฉล่ียเท่ากับ 0.0388 Volt  ช้ินงานตัวอย่างท่ี 3 ค่า
ศกัยไ์ฟฟ้ารบกวนอยูใ่นช่วงระหว่าง 0.01-0.25 Volt ศกัยไ์ฟฟ้ารบกวน
เฉล่ียเท่ากบั 0.0387 Volt และช้ินงานตวัอยา่งท่ี 4 ค่าศกัยไ์ฟฟ้ารบกวนอยู่
ในช่วงระหวา่ง 0.01-0.25 Volt  ดงัแสดงในรูปท่ี 7  

ส าหรับการวดักระแสไฟฟ้ารบกวนท่ีเกิดข้ึนภายในคอนกรีต
เสริมเหล็กดว้ยวิธี ECN ช้ินงานตวัอยา่งท่ี 1 ค่าอยูใ่นช่วงระหว่าง 0.1-1.3 

A  เฉล่ียเท่ากบั 0.23 A   ช้ินงานตวัอยา่งท่ี 2 ค่าอยูใ่นช่วงระหว่าง 
0.1-3.2 A   เฉล่ียเท่ากบั 0.534 A  ช้ินงานตวัอยา่งท่ี 3 ค่าอยูใ่นช่วง
ระหว่าง 0.1-2.6 A   เฉล่ียเท่ากบั 0.506 A  ช้ินงานตวัอยา่งท่ี 4 ค่า
อยูใ่นช่วงระหว่าง 0.1-1.6 A  เฉล่ียเท่ากบั 0.321 A    ดงัแสดงใน
รูปท่ี 8 

รูปที่ 7 เปรียบเทียบผลวดัศกัยไ์ฟฟ้ารบกวน 

รูปที่ 8  เปรียบเทียบผลวดักระแสไฟฟ้ารบกวน 
และผลการวดัความตา้นทานโพราไรเซชันค านวณไดจ้ากการอา้งอิงกฏ
ของโอห์มจะได้ช้ินงานท่ี 1 อยู่ในช่วงระหว่าง 600  -70 k  เฉล่ีย
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เท่ากับ 684.22   ช้ินงานท่ี 2 อยู่ในช่วงระหว่าง 200  -15 k  
เฉล่ียเท่ากับ 382.68   ช้ินงานท่ี 3 อยู่ในช่วงระหว่าง 100  -11.5 
k   เฉล่ียเท่ากบั 361.53   และช้ินงานท่ี 4 อยูใ่นช่วงระหว่าง 100 
  -15 k   เฉล่ียเท่ากบั361.53   ดงัแสดงในรูปท่ี 9   ตามล าดบั  
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รูปที ่9 เปรียบเทียบผลวดัความตา้นทานโพราไรเซชนั 

4. สรุป
การวดัอตัราการกดักร่อนท่ีเกิดข้ึนภายในคอนกรีตเสริมเหล็ก

สามารถวดัไดผ้า่นการวดัดว้ยวิธี ECN บนโปรแกรม LabVIEW สามารถ
วดัศักย์ไฟฟ้ารบกวนและกระแสไฟฟ้ารบกวนได้ ซ่ึงจะเห็นความ
แตกต่างกนัของค่าความตา้นทานโพราไรเซชนัในระดบัห้องปฎิบติัการ
ได ้ 

5. กติตกิรรมประกาศ
ส าหรับบทความวิจยัน้ีขอขอบคุณสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าก าลงั 
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เคร่ืองวดัและบันทกึความเข้มแสงด้วยไมโครคอนโทรเลอร์อาดุยโน่ 
Lux Meter and Data Logger base on Arduino Board 
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บทคดัย่อ 
บทความน้ีน าเสนอถึงกระบวนการและวิธีการออกแบบสร้าง

เคร่ืองวดัค่าความเขม้แสงดว้ยไมโครคอลโทลเลอร์อาดุยโน่โดยใช้ความ
ตา้นทานแปรค่าตามแสงท างานร่วมกบัวงจรผลิตสัญญาณความถ่ี เป็น
อุปกรณ์ท่ีใช้ในการตรวจจับความเข้มของแสง โดยการวดัจะ รับค่า
สญัญานแอนะล็อกแปลงเป็นสัญญาณดิจิตอลและมีความสามารถบนัทึก
ค่าความเข้มของแสง โดยบนัทึกตามเวลาท่ีถูกก าหนด และสามารถน า
ข้อมูลออก ไปประมวลผลในโปรแกรมแอพพลิเคชั่นอ่ืนๆ โดยใช้
หลักการวิเคราะห์แบบ การวิเคราะห์การถดถอย แบบเชิงเส้น โดยมี
วิธีการก าหนดการอ่านค่าเป็นช่วงๆ ท่ีมีความเป็นเชิงเส้นท าให้เกิดความ
เท่ียงตรงในการวดัความเขม้แสงมีความเท่ียงตรงคิดเป็นร้อยละ 98.33 

ค าส าคญั: ความเขม้แสง, อาดุยโน่, เคร่ืองบนัทึก 

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. 

Keywords: Intensity, Arduino, Data logger 

1. บทน า
การท่ีเราสามารถมองเห็นวตัถุต่างๆ ไดน้ั้นเน่ืองดว้ย เม่ือแสง

กระทบกบัวตัถุ และ วตัถุแต่ละประเภทก็จะมีการดูดกลืนแสงไม่เท่ากนั
จึงท าให้เราสามารถเห็นความแตกต่างของสีของวตัถุนั้น โดยหลกัการ
ดงักล่าวก็เป็นวิธีการมองเห็นกรณีท่ีวตัถุไม่สามารถเปล่งแสงได ้แต่ก็จะมี
วตัถุบางประเภทท่ีสามารถก าเนิดแสงออกจากตวัเองและส่องแสงมา
กระทบยงันยัตาของมนุษย ์ท าให้มองเห็นวตัถุนั้นๆ เกิดการมองเห็นส่วน
วตัถุท่ีแผห่รือเปล่งแสงออกมาไดด้ว้ยตวัเองจะเรียกวา่ วตัถุเปล่งแสง 

จะเห็นได้ว่าแสงได้มีความจ าเป็นต่อการมองเห็นของมนุษย ์
อีกทั้ งยงัรวมไปถึงกิจกรรมต่างๆ ท่ีมีความส าคญั เช่น การศึกษา การ
ท างาน หรือ ระบบการขนส่ง ดงันั้นจึงมีการก าหนดมาตรฐานของแสงท่ี
ใช้ในแต่ละสถานท่ีอย่างชัดเจนว่าควรมีค่าเท่าใด เพ่ือให้เกิดสภาวะ
แวดล้อมท่ีเหมาะสมส าหรับกิจกรรมต่างๆ โดยกรณีท่ีแสงสว่างมาก
เกินไป จะท าให้ผูท้  างานเกิดความไม่สบาย ปวดตา มึนศีรษะ กล้ามเน้ือ
หนังตากระตุก วิงเวียน นอนไม่หลบั การมองเห็นแยล่ง ซ่ึงผลจากแสง
สว่างน้อย และ แสงสว่างมากเกินไปก่อให้ เกิดผลทางจิตใจ ท าให้
ประสิทธิภาพการท างานต ่าลงและ ยงัท าให้เกิดอุบติัเหตุในการท างาน
เกิดข้ึนได ้[1] โดยแสงท่ีตามนุษยส์ามารถมองเห็นไดมี้ค่าอยูร่ะหวา่ง 400 
ถึง800นาโนเมตรและมีความถ่ีอยู่ในช่วง 3.9x1014ถึง 7.7x1014เฮิรตซ์
เรียกว่า แสงขาว (Visible light) และแสงสีขาวสามารถใช้ปริซึมแยกแสง
สามารถออก เป็นแถบสี ต่างๆ 7 สี เรียงติดกัน  เรียกว่า ส เปกตรัม 
(Spectrum) โดยความยาวคล่ืน (Wave length) โดย (Hue) เป็นตวัก าหนด
สี และ (Brightness) เป็นตวัก าหนดความสวา่งของสี จากขอ้มูลท่ีกล่าวมา
ขา้งตน้ ยงัเป็นการยากท่ีจะน าขอ้มูลเหล่าน้ีป้อนเขา้สู่คอมพิวเตอร์ ด้วย
บทความน้ีจึงน าเสนอวิธีการวดัแสงท่ีสามารถน าขอ้มูลรูปแบบดิจิตอลไป
ประมวลผลไดโ้ดยตรง ไม่ตอ้งผา่นการจดบนัทึก 

2. เอกสารและงานวจิยัทเีกีย่วข้อง
จากการรวบรวมขอ้มูลก่อนการสร้างเคร่ืองวดัความเขม้ของ

แสงได้มีการส ารวจบทความท่ีมีความเก่ียวข้องและคล้ายคลึงกันมา
สามารถสรุปได้ดังน้ี ได้มีการใช้กล้องเช่ือมต่อกับคอมพิวเตอร์และ
ประมวลผลภาพเพ่ือใช้ในการวดัหาค่าความสว่างของแสง [2] โดยจากผล
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การวิเคราะห์ของผูน้ าเสนอบทความวิเคราะห์สมการแบบถดถอย ไดค้่า 
R2 มีค่าค่อนขา้งสูงบ่งบอกถึงความเท่ียงตรงแต่ไม่สะดวกต่อการพกพาไป
วดัในพ้ืนท่ีในสภาวะการภายนอก ส่วนบทความต่อมา ไดมี้การน าเสนอ
แนวคิดการวดัค่าแสงโดยใช้แอพพลิเคชั่น LabVIEW ในการพัฒนา
เคร่ืองวดัแสง [3]  โดยใช้การรับค่าแสงผ่านทางกล้องท่ีติดตั้ งอยู่กับ
คอมพิวเตอร์ และ ประมวลผลการอ่านค่าแสงออกมาในรูปของกราฟโดย
เทียบความเขม้แสงกบัแกนเวลาโดยไดมี้การอธิบายถึงคุณสมบติัของแสง
ในช่วงท่ีมีแสงแดดในวนัท่ีทอ้งฟ้าไม่มีเมฆ ซ่ึงเหมาะกบัการน าไปเก็บค่า
ส าหรับการทดลอง แต่อยา่งไรก็ตามจะตอ้งใช้โปรแกรม ท่ีมีมูลค่าสูงเพ่ือ
วดัแสงแบบต่อเน่ือง และยงัตอ้งใช้ตวัประมวลผลท่ีมีความเร็วไม่เหมาะ
กบัการน าไปวดัค่าความเขม้แสงนอกสถานท่ี และ ในการวดัความเข้ม
ของแสงนั้นไดมี้งานวิจยัท่ีมีลกัษณะคลา้ยคือ ไดมี้การพฒันาเคร่ืองมือวดั
แสงโดยใชบ้อร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์แบบ อาดุยโน่ แต่มีความแตกต่าง
โดยใช้ตวัตรวจจบัแสงท่ีเป็นแบบโมดูลรับแสงส าเร็จรูป จึงมีขีดจ ากัด
ดา้นการออกแบบ และยงัไม่มีการแสดงการบนัทึกผลของแสงแบบเวลา
จริงท าให้ไม่สามารถน าไปใชง้านท่ีตอ้งการติดตามผลแบบต่อเน่ืองได ้

ดงันั้นในบทความน้ีจึงน าเสนอการพฒันาเคร่ืองวดัค่าความ
เข้มแสงโดย สร้างเคร่ืองมือท่ีใช้เซ็นเซอร์วดัแสงแบบ LDR เป็นตวัรับ
แสงด้วยคุณสมบติัการแปรค่าความตา้นทานตามความเขม้แสง [5] และ
แปลงค่าความเขม้แสงท่ีได้ให้อยู่ในรูปของสัญญาณแรงดันโดยมีการ
ท างานร่วมกับวงจรแบ่งแรงดัน  เป็นอุปกรณ์ตรวจรับแสงและน าค่า
แรงดัน ท่ี มีความแตกต่างตามค่ าแสงท่ีปรากฏ  ส่ งต่อ เพ่ือ เข้าไป
ประมวลผลด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์อาดุยโน่ในรูปแบบการแปลง
สัญญาณแอนะล็อกเป็นสัญญาณดิจิตอล ใช้ในการวดัและเปรียบเทียบ
ความเข้มแสงหรือตรวจจับการเปล่ียนแปลงของปริมาณแสง  โดย
เค ร่ืองวัด ท่ีพัฒนาข้ึนสามารถตรวจวัดความ เข้มแสงได้ทั้ งจาก
แหล่งก าเนิดแสงท่ีมาจากหลอดไฟและแสงอาทิตยท่ี์และน าไปแสดงผล
การวดับนหน้าจอแสดงผลขนาด 20 × 40 ตวัอกัษร และท าการเก็บขอ้มูล
แบบต่อเน่ืองใน หน่วยความจ าแบบ SD Card 

3. วธีิด าเนินงาน
กระบวนการเร่ิมจากการทดลองหาคุณสมบติัของตวัตรวจจบั

แสงโดยมีผงัวงจรดงัรูปท่ี 1  

รูปท่ี 1 การต่อวงจรผลิตความถ่ีไมโครคอนโทรเลอร์อาดุยโน่ 

ไดท้  าการทดลองเพ่ือก าหนดคุณสมบติัของตวัตรวจจบัแสงโดยน าผลของ
แรงดนัท่ีไดแ้ปลงค่าให้เป็น A/D และบนัทึกค่าเทียบกบัค่าท่ีกบัเคร่ืองวดั
ความเขม้แสง Dr.Meter รุ่น LX1330B โดยจะไดก้ราฟของความเขม้แสง
ในช่วง 0- 50000 lux ท่ีมีลกัษณะดงัรูปท่ี 2  

รูปท่ี 2 ความเขม้แสงเทียบกบัค่า ความถ่ีท่ีเปล่ียนแปลง 

จากการทดสอบท าให้ทราบว่าค่าแรงดันมีแนวโน้มการ
เปล่ียนแปลงค่าแบบไม่เป็นเชิงเส้น จึงใชห้ลกัการวิเคราะห์หาการถดถอย 
แบบไม่เป็นเชิงเส้น ( Regression Analysis ) ไดส้มการดงัสมการท่ี 1  

0.0058560.0001 XY  (1) 

โดยน าค่าท่ีได้จากสมการท่ี 1 ทดลองโปรแกรมลงบอร์ดและ
ท าการสอบเทียบกบัเคร่ืองวดัความเขม้แสง Dr.Meter รุ่น LX1330B ได้
ค่าความเท่ียงตรงรวมตลอดยา่นวดัอยูท่ี่ร้อยละ 95  จึงใดป้รับวิธีการโดย
วิเคราะห์หาการถดถอย แบบเชิงเส้น ( Linear Regression Analysis ) โดย
การแบ่งช่วงเป็นหลายช่วงโดยแสดงตวัอยา่งผลบางช่วงดงัรูปท่ี 3(ก) ช่วง
แสง 500 – 4,000 lux รูปท่ี 3(ข) ช่วงแสง 2,000 – 4,500 lux และ รูป 3(ค) 
ช่วงแสง 30,000 – 45,000 lux และก าหนดไปจนกระทัง่ถึงระดบั 100,000 
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lux เม่ือท าการทดลองแทนค่าสมการในช่วงต่างๆ ท าให้ได้ค่าความ
เท่ียงตรงเฉล่ียตลอดยา่นวดัสูงข้ึน  

(ก) 

(ข) 

(ค) 
รูปท่ี 3 เปรียบเทียบค่าความเขม้แสงกบั Arduino Lux Meter 

ด้วยวิธีการดังกล่าวท่ี มีความเท่ียงตรงสูงเหมาะกับการ
น าไปใช้งานจึงน าวิธีการดงักล่าวสร้างเป็นเคร่ืองมือวดัความเขม้แสงโดย
มีการออกแบบอลักอริทึมส าหรับการออกแบบโปรแกรม ดงัรูปท่ี 4  

Start

Light 
Detective

Voltage Controlled 
Oscillator 

Display 
Intensity

Data
Reccord

Data Logger

RTC

End

Y N

รูปท่ี 4 ผงัการออกแบบโปรแกรมเคร่ืองวดัแสง 

โดยโปรแกรมจะเป็นการโปรแกรมภาษาซี ซ่ึงมีขั้นตอนเร่ิม
จากรับค่าและแปรความหมาย A/D และค านวณค่าแสงเม่ือมีการกดปุ่ ม
ใดๆจะท าให้เขา้สู่เมนูการเลือกบนัทึกค่า โดยรับค่ามาตราฐานเวลา และ
บัน ทึกผลตาม ท่ีก าหนดใว้โดยผู ้ใช้  ถ้าไม่ มีการบัน ทึกก็จะเข้าสู่
กระบวนการแสดงผลจนกว่าจะมีการกดคียใ์ดๆ ส่วนการออกแบบการ
ประกอบดงับล็อคไดอะแกรมรูปท่ี 5 

Arduino

Data logger

Voltage 
Controlled 
Oscillator

Display Lcd 

KeyPad

Light

รูปท่ี 5 ผงัการออกแบบการเช่ือมต่อของไมโครคอนโทรเลอร์อาดุยโน่ 

ใน รูป ท่ี  5 เป็ นลักษณะการเช่ือม ต่อ อุปกรณ์ ต่างๆกับ
ไมโครคอนโทรเลอร์อาดุยโน่ โดย เซ็นเซอร์ เช่ือมต่อกบับอร์ดผ่านวงจร
แบ่งแรงดนัและป้อนเขา้ขา A/D ของบอร์ด ส่วนโมดูลการบนัทึกค่าแสง
เป็น Data logger shield ซ่ึงมีฐานเวลาจริงอยู่ในโมดูลน้ีท าให้สามารถ
เขียนโปรแกรมเพ่ือควบคุมและตั้งค่าเวลาได้ถูกตอ้ง ในการเช่ือมต่อกบั
ผูใ้ช้มีส่วนแสดงผลหน้าจอแบบ LCD ขนาด 4 บรรทดัเช่ือมต่อด้วย I2C 
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bus และส่วนการรับขอ้มูลจากผูใ้ช้ ผ่านทาง Key มีการเช่ือมต่อโดยตรง
กบัพอร์ท ไมโครคอนโทรเลอร์อาดุยโน่ 

4. ผลการทดลอง
 จากการทดสอบเคร่ืองมือท่ีได้ออกแบบได้ผลการทดสอบท่ี

เท่ียงตรงโดยแสดงในรูปแบบกราฟ ซ่ึงจะเห็นได้วา่ค่าท่ีวดัไดน้ั้นท าการ
สอบเทียบกับเคร่ืองวดัจริงเคร่ืองหมายการค้า Dr.Meter รุ่น LX1330B 
ไดผ้ลดงัรูปท่ี 6 

รูปท่ี 6 ผลการเปรียบเทียบความเท่ียงตรงของเคร่ืองวดัความเขม้แสง 
ส าหรับการสอบเทียบกบัเคร่ืองวดัมาตราฐาน จะตอ้งมีการจดัต าแหน่ง
การวางตวัตรวจจบัตวัรับแสงให้อยูใ่นต าแหน่งท่ีเท่ากนัและติดกนั โดย
การวดัค่าแสงเทียบกบัตวัเคร่ืองสอบเทียบแสดงดงัรูปท่ี 7 

รูปท่ี 7 ต  าแหน่งการวางตวัตรวจรับแสงขณะเปรียบเทียบ 

5. สรุป
การทดสอบเคร่ืองวดัความเขม้ของแสงท่ีออกแบบสามารถ

ตรวจวดัแสงได้ผลความเทียงตรงสูง และ ง่ายต่อ การน าไปใช้งาน จาก
การทดลองได้แสดงให้เห็นว่าเครืองมือดังกล่าวสามารถบนัทึกค่าตาม
เวลาท่ีต้องการ โดยสามารถบันทึกได้ความละเอียดเป็นนาที  โดย
ระยะเวลาจะข้ึนอยูก่บั หน่วยความจ าท่ีน าเขา้มาต่อกบัเคร่ืองวดัแสง โดย  
เคร่ืองวดัมีเท่ียงตรงสูงถึงร้อยละ 95 ซ่ึงตั้งสมมุติฐานว่ายงัสามารถเพ่ิม
ความเท่ียงตรงให้สูงกว่าได้ โดยการจัดการปรับวงจรด้านอุปกรณ์
ตรวจจบัแสง และ เพ่ิมกระบวนการวิเคาะห์ข้อมูลทางซอฟท์แวร์ให้มี
ความยดืหยุน่ 

เอกสารอ้างองิ 
[1] “Recommended Light Levels for Outdoor and Indoor Venues.” 

[cited 2016 Mar 1]. Available from https://www.noao.edu/ 
education/QLTkit/ACTIVITY_DocumentsSafety/LightLevels_out
door+indoor.pdf  

[2]  A.H. Ismail, M.S. Muhamad Azmi, M.A. Hashim, M. NasirAyob, 
M.S.MHashim, Hassrizal H.B., ‘‘Development of a Webcam 
Based Lux Meter’’, IEEE Symposium on Computers & 
Informatics, pp. 70-74, April 2013 

[3] Vladislav S. Popov, Elena I. Rumyantseva, Heybetullah Cengiz, 
“Light Meter CEM DT-1309 Data Acquisition with LabVIEW,” 
International Siberian Conference on Control and 
Communications (SIBCON), Russia, pp. 1-3, May 2015 

[4] นาถยา ศิริทอง, ศุภกร กตาธิการกุล, และสุวิทย ์ คงภกัดี, “ การ
ออกแบบและพฒันาเคร่ืองวดัความส่องสวา่ง,” งานประชุมวิชาการ
ระดบัชาติ มหาวิทยาลยัทกัษิณ คร้ังท่ี 24, pp. 44-50, 2557 

[5] Derci Felix da Silva, Daniel Acosta-Avalos, “ Light Dependent 
Resistance as a Sensor in Spectroscopy Setups Using Pulsed Light 
and Compared with Electret Microphones, ” Sensors, pp. 514-525, 
May 2006 

 9th ECTI-CARD 2017 “การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยเีพ่ือตอบสนองทอ้งถ่ินและภาคอุตสาหกรรม” 

บทความวจิยั 
การประชุมวิชาการ งานวิจยัและพฒันาเชิงประยกุต ์ครั้งท่ี 9  
 9th ECTI-CARD 2017, Chiang khan Thailand 

596



การค้นหาอตัราขยายวธีิการซีเกลอร์-นิโคลส์ด้วยขั้นตอนหาค่าเหมาะสมโดยปลาวาฬ  
Finding Parameter Ziegler-Nichols method approached by Whale Optimization Algorithm  
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บทคดัย่อ 
วิธีการซีเกลอร์-นิโคลส์ (Ziegler-Nichols) เป็นวิธีการหรือ

กระบวนการใดๆ ท่ีช่วยท าให้ผูอ้อกแบบสามารถหาเป็นสูตรส าเร็จท่ีจะ
ใชเ้ป็นกฎพ้ืนฐาน (empirically based rules) ในการออกแบบตวัควบคุม  
งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคห์าอตัราขยาย critical gain ส าหรับวิธีการวฏัจกัร
ทา้ยสุดของซีเกลอร์-นิโคลส์ ดว้ยวิธีการหาค่าเหมาะสมโดยปลาวาฬ ใน
ระบบอนัดบัท่ี 3 (third order plant) และผลตอบสนองทางเวลาของการ
ทดลอง มีลกัษณะเป็นแบบไซนูซอยด ์ท่ีอตัราขยาย critical gain เท่ากบั 
1.000000004356848 ในจ านวนรอบ 1,000 รอบ 

ค าส าคญั: อตัราขยาย, ซีเกลอร์-นิโคลส์,ไซนูซอยด,์ 
                 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      

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

1. บทน า
ตวัควบคุมพีไอดี ใช้กนัอย่างกวา้งขวางในอุตสาหกรรมของ

ประเทศญ่ีปุ่ น มากว่า 90 % [1] ถือได้ว่าได้ตวัควบคุมพีไอดีไดรั้บความ
นิยมอย่างมาก ซ่ึงจะต้องใช้ประสบการณ์ของผูอ้อกแบบในการปรับ
อตัราขยายของตวัควบคุมพีไอดี เพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ของระบบควบคุม
เป็นไปตามท่ีต้องการ และได้มีผู ้วิจัยอีกหลายท่านได้หาวิธีการหรือ
กระบวนการใดๆ ท่ีช่วยท าให้ผูอ้อกแบบสามารถหาเป็นสูตรส าเร็จท่ีจะ

ใช้เป็นกฎพ้ืนฐาน (empirically based rules) เพ่ือเป็นแนวทางปรับค่า
อัตราขยายของตัวควบคุมระบบ วิธีการซี เกลอร์ -นิโคลส์ (Ziegler-
Nichols) [2] [3] เป็นวิธีการหน่ึงท่ีไดรั้บความนิยมเป็นอยา่งมาก  

วิธีการของซีเกลอร์-นิโคลส์มีดว้ยกนั 2 วิธีคือ วิธีการปฏิกิริยา
ของกระบวนการ (process reaction method) และวิธีการวฏัจกัรท้ายสุด 
(ultimate cycle method) [2] ในงานวิจยัน้ีจะเลือกใช้วิธีการวฏัจกัรทา้ยสุด
ในการน าเสนอการหาพารามิเตอร์ท่ีเก่ียวขอ้ง  

วิธีการวฏัจกัรทา้ยสุด จะตอ้งเร่ิมปรับเพ่ิมค่าอตัราขยายแบบ
สัดส่วน (proportional) K P  จนกระทั่งระบบเร่ิมมีการแกว่ง (oscillate) 
หรือเร่ิมเขา้ใกลจุ้ดท่ีระบบเร่ิมไม่มีเสถียรภาพ หรือเร่ิมไม่มีความสมดุล 
(unstable) หรือค่ารูตบางตวัของสมการลักษณะเฉพาะของระบบวงปิด
(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) ท าการบนัทึกค่าอตัราขยายน้ีไว ้
เรียกว่า critical gain หรือตัวแปร crK [2] จากนั้ นน าค่า crK ไปหาค่า
อตัราขยายพีไอดีจากตารางท่ี 1 

ตารางท่ี 1 แสดงการหาค่าเกนวิธีการวฏัจกัรทา้ยสุด โดยใชเ้กน 

p i dK ,K ,K [3] 

Type of Controller pK iK dK
P 0.5 crK 0 0 

PI 0.45 crK  
 
 
 

1.2 p

cr

K

P
0 

PID 0.6 crK
 
 
 

2 p

cr

K

P
 

8
cr pP K

การได้ม าซ่ึ งตัวแปร crK อาจได้ม าจากการแก้สมการ
คณิตศาสตร์ท่ีซับซ้อนหรือจากการทดลองในการปรับอตัราขยายจาก
ประสบการณ์ผูอ้อกแบบระบบควบคุม วิธีการทางคณิตศาสตร์และการ
ปรับแต่งจ าเป็นท่ีตอ้งใช้ความเช่ียวชาญและการสังเกตผลลพัธ์เป็นอยา่ง
มาก
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ผูวิ้จยัได้น าแนวคิดหาค่าเหมาะท่ีสุด (optimization) [4] เป็น
แนวทางในการพิจารณาฟังกช์นัเป้าหมายส าหรับตวัแปร crK วิธีการหาค่า
เหมาะท่ีสุดมีวิธีการมากมายหลายวิธี เช่น คน้หาแบบตาบู (tabu search) 
[5]ค้ น ห าแ บ บ ไ ต่ เข า  (hill-climbing search) [4] ก าร ค าน วณ เชิ ง
วิว ัฒ น าก าร  (evolutionary computation) [4] [5] [6] การค าน วณ เชิ ง
นิวรอล (neural computing) [5] เชาวน์ปัญญาเชิงการเคล่ือนท่ีเป็นกลุ่ม 
(swarm intelligence) [4] [5] ขั้นตอนวิธีการหาค่าเหมาะท่ีสุดดว้ยฝูงหมา
ป่าสี เทา (gray wolf optimizer : GWO)[7] ซ่ึ งแ ต่ละวิธีนั้ นอาจมีการ
ปรับปรุง เพ่ิมเติมประสิทธิภาพให้มีความเหมาะสมกบัปัญหา เพ่ือให้ได้
ผลลพัธ์ท่ีดีท่ีสุดกบัปัญหานั้น  

ปี 2016 Seyedali Mirjalili และ Andrew Lewis[8] ไดน้ าเสนอ
วิธีการหาค่าเหมาะสมโดยปลาวาฬ (The Whale Optimization Algorithm 
: WOA) ซ่ึงเป็นการเลียนแบบพฤติกรรมการล่าอาหารใกล้พ้ืนผิวทะเล
ของปลาวาฬหลังค่อม (humpback whales) และได้มีผูวิ้จัยได้น าวิธีการ
ดงักล่าวไปประยุกตใ์นการแก้ไขปัญหาต่างๆ เช่น Thi-Kien Dao, Tien-
Szu Pan and Jeng-Shyang Pan [9] ได้น าเสนอการวางแผนการเคล่ือนท่ี
ของหุ่นยนต์ท่ีสามารถเคล่ือนท่ีได้ (mobile robot)  ด้วยวิธีการหาค่า
เห ม า ะ ส ม โ ด ย ป ล า ว าฬ  Whale Optimization Algorithm (WOA) 
R.H.Bhesdadiya [10] ได้น าเสนอการใช้ วิธีการ WOA ในการหาค่ า
กระแสไฟฟ้าท่ีเหมาะสมท่ีสุด โดยใช้มาตรฐาน IEEE 30 bus Hitarth 
Buch et al. [11] ได้น าเสนอการการแก้ปัญหาการจดัวางต าแหน่ง DG-
SVC ส าห รับระบบมาตรฐาน IEEE 30 ในระบบไฟฟ้าด้วยการใช้
อลักอริธึม WOA  

ในการน้ีผูวิ้จยัจึงจะน าเสนอวิธีการหาอตัราขยาย critical gain 
ส าหรับวิธีการวฏัจักรท้ายสุดของซีเกลอร์-นิโคลส์ ด้วยวิธีการหาค่า
เหมาะสมโดยปลาวาฬ ซ่ึงเป็นวิธีการท่ีใหม่ในการแกไ้ขปัญหาวิธีการหา
อตัราขยาย critical gain 

2.ขั้นตอนการด าเนินการวจิยั (Research Methodology)
ผลงานวิจัยและทฤษฏี ท่ี เก่ียวข้องดังน้ี  แบบจ าลองทาง

คณิตศาสตร์ การค้นหาค าตอบด้วยขั้นตอนวิธีหาค่าเหมาะสมโดย
ปลาวาฬ 
     2.1 แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ผูวิ้จยัได้น าระบบอันดับท่ี 3 (third 
order plant) เป็ นระบบ  (plant) ในการจ าลองงาน วิจัย  มีค่ าเท่ ากับ 

  3 2

1
2 1s s s

[2] 

รูปท่ี 1 แสดงการหาค่าตวัแปร crK ของชนิดวิธีการวฏัจกัรทา้ยสุด [12] 

วิบูลย ์ แสงวีระพนัธ์ุศิริ [2] ได้หาค่าอตัราขยาย critical gain 
วิธีการวฏัจกัรทา้ยสุดดว้ยกระบวนคณิตศาสตร์จากสมการลกัษณะเฉพาะ
และได้ท  าการทดสอบผ่านโปรแกรม Simulink มีค่าอตัราขยาย critical 
gain เท่ากบั 1 ซ่ึงผลตอบสนองของระบบมีลกัษณะเป็นแบบไซนูซอยด ์
หรือระบบเร่ิมจะไม่เสถียร 

 2.2 การคน้หาค าตอบดว้ยขั้นตอนวิธีหาค่าเหมาะสมโดยปลาวาฬ 

รูปท่ี 2 พฤติกรรมการล่าอาหารของปลาวาฬหลงัค่อม [8] 
การล่าอาหารของปลาวาฬหลังค่อมเรียกว่า bubble-net ซ่ึง

ปลาวาฬหลงัค่อมจะท าการสร้างฟองอากาศ (bubbles) เป็นรูปทรงเกลียว
รอบเหยื่อและว่ายน ้ าข้ึนไปยงัพ้ืนผิวตามรูป ท่ี  2 และแบบจ าลอง
คณิตศาสตร์ WOA จะแบ่ งออกเป็น  3 ส่วนนั้ น คือ การล้อม เหยื่อ 
(encircling prey) การล่าอาหาร (bubble-net) การคน้หาเหยื่อ (search for 
prey) [8] พร้อมกบัรหสัเทียมตามรูปท่ี 3 

รูปท่ี 3 รหสัเทียม (Pseudo-code) ของ WOA algorithm [8] 

crK Plant
( )R s ( )Y s
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ฟังกช์นัเป้าหมาย (objective function)คือการหาต าแหน่ง 
โพลของระบบอยูบ่นแกนจินตภาพ (imaginary axis) ในระนาบเอส  
(s-plane) สามารถหาฟังกช์นัเป้าหมายดงัน้ี 

min

: ( ) 0

( ) 0

pole

subject to h x

g x







(1) 

3. ผลการวเิคราะห์ข้อมูล
การหาอตัราขยาย critical gain ผูวิ้จยัไดน้ าโปรแกรม matlab ในการหา

ค่าดงักล่าว โดยให้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ท าการสุ่มค่าตามวิธีการหาค่า
เหมาะสมโดยปลาวาฬ  ซ่ึ งมีการก าหนดค่าตัวแปรของการหาค่า
เหมาะสมกตามตารางท่ี 2  
ตารางท่ี 2 ค่าตวัแปรของการค่าเหมาะสมโดยปลาวาฬดงัน้ี 
พารามิเตอร์ Control parameter ค่า(value) 
จ านวนรอบ(Iteration) 1,000 
ขนาดประชากร(Population size) 30 
จ านวนหลกั 1 
ค่าตวัแปรอยูใ่นช่วง 0.5<x<2 

รูปท่ี 4 ค่าฟังกช์นัเป้าหมาย (objective function) 

รูปท่ี 4 เป็นการค านวณค่าฟังก์ชันเป้าหมายโดยปลาวาฬ ซ่ึง
ตอ้งการให้ค่าโพลอยู่บนแกนจินตภาพ (imaginary axis) ในระนาบเอส 
(s-plane) มากท่ีสุด ซ่ึงมีค่าเท่ากบั 4.3568e-10 ท่ีมีค่าอตัราขยาย critical 
gain เท่ากบั 1.000000004356848 สามารถน ามาเขียนระนาบเอสตามรูปท่ี 
5 

รูปท่ี 5 ระนาบเอส (s-plane) 

รูปท่ี 6 ผลตอบสนองทางเวลาของระบบ  

น าค่าอตัราขยาย critical gain เท่ากบั 1.000000004356848  ท่ี

ค  านวณไดจ้ากการหาค่าเหมาะสมโดยปลาวาฬ คูณ
  3 2

1
2 1s s s

 ใน

ระบบวงปิดตามรูปท่ี 1 สามารถเขียนระนาบเอส (s-plane) ไดต้ามรูปท่ี 5 
ซ่ึงมีค่าโพลจ านวน 3 ค่า มีค่าดงัน้ี 

-2.000000000871365 
0.000000000435685 + 1.000000000871370i
0.000000000435685 - 1.000000000871370i  
ตามรูปท่ี 5 จะเห็นได้ว่าค่าโพล อยู่ในแกนบนแกนจินตภาพ 

(imaginary axis) อยา่งมาก 
รูปท่ี 6 เป็นผลผลตอบสนองทางเวลาของระบบ มีลักษณะ

เป็นแบบไซนูซอยด์ ในขนาดท่ีเท่ากนัคือ 0.947 และมีคาบเวลาเท่ากับ 
6.35 วินาที  
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4. สรุป
งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์หาอตัราขยาย critical gain ส าหรับ

วิธีการวฏัจกัรท้ายสุดของซีเกลอร์-นิโคลส์ ด้วยวิธีการหาค่าเหมาะสม
โดยปลาวาฬ ในระบบอนัดบัท่ี 3 (third order plant) โดยค านวณฟังก์ชัน
เป้าหมายมีค่าน้อยท่ีสุดเท่ากับ 4.3568e-10  ท่ีจ  านวน 1,000 รอบได้ค่า
อัตราขยาย critical gain เท่ากับ 1.000000004356848  ส่งผลให้ผล
ผลตอบสนองทางเวลาของระบบ มีลกัษณะเป็นแบบไซนูซอยด ์ในขนาด
ท่ีเท่ากนัคือ 0.947 และมีคาบเวลาเท่ากบั 6.35 วินาที  

5. กติตกิรรมประกาศ
ขอขอบคุณสมาชิกทุกคนในครอบครัวของผู ้วิจัย ท่ีได้ให้

ความอนุเคราะห์ช่วยเหลือในทุกด้านตลอดมา และคณะครู อาจารยข์อง
ผูวิ้จยัทั้งในอดีตและปัจจุบนั พร้อมคณาจารยม์หาวิทยาลยัราชภฏัเลยทุก
ท่าน ซ่ึงกรุณาให้ความรู้ ค  าแนะน า ค  าปรึกษา ผูวิ้จยัขอขอบพระคุณไว ้ณ 
โอกาสน้ี 

ความดีท่ีเกิดข้ึนในผลงานวิชาการฉบบัน้ีผูวิ้จยั ขอมอบแด่
มหาวิทยาลยัราชภฏัเลยซ่ึงเป็นตน้สงักดัของผูเ้ขียน และ มหาวิทยาลยัราช
ภัฏอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ท่ี ร่วมเป็นเจ้าภาพในการ
จั ด ก าร ป ร ะ ชุ ม วิ ช าก า ร  ECTI-CARD ค ร้ั ง ท่ี  9  น้ี  พ ร้ อ ม กั บ
มหาวิทยาลยัขอนแก่นท่ีเพ่ิมเติมองคค์วามรู้ให้ผูวิ้จยั 
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บทคดัย่อ 
เครื� องวดัเมกะโอห์มถูกนํามาใช้งานในการวดัค่าความเป็น

ฉนวนของอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ สาํหรับค่าที�ถูกวดัจะเป็นค่าความตา้นทาน

ที�มีค่าสูงในยา่นเมกะโอห์มและจิกะโอห์ม    บทความนี�กล่าวถึงการสอบ

เทียบเครื�องวดัเมกะโอห์มดว้ยการนาํความตา้นทานสูงชนิดฟิล์มและมีค่า

ความเหนี�ยวนาํตํ�า ทนแรงดนัไดสู้งสุด 5 กิโลโวลท ์มีค่าสัมประสิทธิ� ทาง

อุณหภูมิ 80 พีพีเอ็มต่อองศาเซลเซียสและความเสถียร 0.01 เปอร์เซนต ์

มาใช้เป็นตวัมาตรฐานในการสอบเทียบ โดยเครื�องวดัเมกะโอห์มจะถูก

สอบเทียบในย่าน 1 เมกกะโอห์มถึง 100 จิกะโอห์มที�ระดับแรงดัน

ทดสอบ 1000 โวลท์ จากผลการสอบเทียบสามารถประเมินความไม่

แน่นอนในการวดัในยา่นดงักล่าวไดไ้ม่เกิน 0.58 เปอร์เซนต ์

คาํสาํคญั: ความตา้นทานสูง, เครื�องวดัเมกะโอห์ม, การสอบเทียบ 

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.  

Keywords: High resistance, Megohmmeter, Calibration 

1. บทนํา

โดยทั�วไปเครื�องวดัมีการใช้งานในการวดัค่าต่างๆ ทางไฟฟ้า

จาํเป็นที�จะต้องมีการสอบเทียบเพื�อให้สามารถทราบได้ว่าเครื� องวดั

ดงักล่าวยงัมีค่าความถูกตอ้งและสามารถใชง้านในวดัในยา่นที�ตอ้งการได ้

เครื� องวดัเมกะโอห์มที�มีการใช้งานในการวดัค่าความต้านทานของ

ฉนวนไฟฟ้าในอุตสาหกรรมทั�วไป จาํเป็นที�จะต้องสอบเทียบในย่าน

ความตา้นทานสูงและแรงดนัทดสอบที�มีค่าสูง ตวัตา้นทานที�นาํมาใช้เป็น

ตวัมาตรฐานสําหรับการสอบเทียบต้องมีคุณลักษณะจาํเพาะดังนี� มีค่า

ความคลาดเคลื�อนในเกณฑที์�ยอมรับได ้สามารถทนแรงดนัไฟฟ้าไดสู้ง มี

สัมประสิทธิ� ทางอุณหภูมิตํ�าและมีความเสถียรที�ดี[1] บทความนี� จะ

นําเสนอตัวต้านทานสูงที�นํามาใช้เป็นตัวมาตรฐาน การสอบเทียบ

เครื�องวดัเมกะโอห์มและการประเมินความไม่แน่นอนในการวดัสาํหรับ

การสอบเทียบเครื�องวดัดงักล่าว  

2. ตวัต้านทานสูงมาตรฐานและการสอบเทยีบ

2.1 ตวัต้านทานสูงมาตรฐาน 
ตวัต้านทานสูงที�นาํมาใช้เป็นตวัมาตรฐานสําหรับการสอบ

เทียบนั�น โดยทั�วไปควรมีคุณลกัษณะจาํเพาะในด้านต่างๆ เช่นการทน

แรงดนัไฟฟ้า(Maximum voltage) การเปลี�ยนแปลงค่าต่ออุณหภูมิหรือสัม

ประสิทิ� ทางอุณหภูมิ(Temperature coefficient) การคงตัวของค่า

(Stability) เมื�อระยะเวลาเปลี�ยนแปลงที�ดี ความถูกตอ้ง(Accuracy) ที�

ดีกว่าเครื� องวดัที�ตอ้งการสอบเทียบอย่างน้อย 4 เท่า เป็นตน้ สําหรับตวั

ต้านทานสูงที�นํามาใช้เป็นมาตรฐานสําหรับสอบเทียบเครื� องวดัเมกะ

โอห์มในบทความนี�สามารถแสดงไดด้งัรูปที� 1สาํหรับการนาํมาใช้งานจะ

ถูกบรรจุอยูใ่นกล่องโลหะ(Shielding Box) ที�มีลกัษณะพิ�นที�ผิวปิด[2] 

สําหรับป้องกันสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็ก ขั�วต่อที�มีการป้องกัน 

ป้องกนักระแสรั�วไหลและความตา้นทานรั�วไหล[3] ที�มีผลกระทบต่อ

ค่าที�วดั โดยมีลกัษณะดงัรูปที� 2  
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รูปที� 1 ตวัตา้นทานมาตรฐาน 

รูปที� 2 ตวัตา้นทานมาตรฐานในกล่องโลหะป้องกนั 

2.2 การสอบเทยีบ 
สาํหรับการสอบเทียบจะเป็นการนาํตวัตา้นทานมาตรฐานที�ถูก

บรรจุไวใ้นกล่องโลหะป้องกนัมาเชื�อมต่อกบัเครื�องวดัเมกะโอห์มดงัรูปที�

3 และทาํการวดัค่านั�นๆ ตามแรงดันที�ใช้ทดสอบ โดยลักษณะการ

เชื�อมต่อจะมีการกาํบงัและป้องกัน(Shielding and Guarding) ทั� งใน

ส่วนตวัตา้นทานมาตรฐาน ส่วนขั�วต่อและสายไฟ เพื�อป้องกนัสัญญาณ

รบกวนจากภายนอกและลดผลกระทบจากการวดัในระบบที�เกิดจากการ

รั�วไหลในส่วนต่างๆ 

รูปที� 3 รูปแบบการเชื�อมต่อการวดั 

ในส่วนของความไม่แน่นอนของระบการวัดจะทําการ

ประเมินตาม JCGM 100:2008 “Evaluation of measurement data-Guide 

to the expression of uncertainty in measurement” [4] โดยจะทาํการ

ประเมินในส่วนต่างๆ ของระบบการวดัตามรูปที� 3 ความไม่แน่นอนจาก

ตัวมาตรฐาน(Standard) คือ ความถูกต้อง ความมี เสถียรและการ

เปลี�ยนแปลงทางอุณหภูมิ และส่วนเครื� องวดัเมกกะโอห์มบริดจ์ หรือ 

ส่วน Unit Under Test (UUC) คือความละเอียดและการวดัซํ� า 

(Repeatability) โดยรายละเอียดจะไดก้ล่าวถึงในหวัขอ้ถดัไป 

3. วธีิการสอบเทยีบและการประเมนิความไม่แน่นอน
ในหัวขอ้นี� จะได้กล่าวถึงวิธีการสอบเทียบและการประเมิน

ความไม่แน่นอนจากการวดั  

โดยในระบบการวดัจะทาํการลดผลกระทบที�มีผลต่อค่าที�วดั

ทางดา้นต่างๆ เช่นกระแสรั�วไหล ความตา้นทานรั�วไหล ดว้ยการเชื�อมต่อ

จุดต่างๆ อยา่งแน่นหนาและมีการป้องกนัสัญญาณรบกวนต่างๆ ส่วนการ

สอบเทียบจะทาํการเชื�อมต่อตวัมาตรฐานที�ใช้สอบเทียบและเครื�องวดัดงั

รูปที� 3 โดยในส่วนตัวมาตรฐาน สายไฟและเครื� องวดัจะมีคุณลักษณะ

จาํเพาะดงัตารางที� 1 โดยทาํการสอบเทียบในห้องปฏิบติัการที�ควบคุม

อุณหภูมิ 23 + 2 องศาเซลเซียส และวดัแต่ละจุดดว้ยการวดัซํ� า 3 ครั� ง ที�

แรงดันทดสอบ 1000 โวลท์ ที�จุดสอบเทียบ 1 5 10 50 และ 100 เมกะ

โอห์ม 1 10 100 จิกะโอห์ม ตามลาํดบั สําหรับแหล่งกาํเนิดความไม่

แน่นอน (Source of uncertainty) จากส่วนต่างๆ สามารถแสดงได้ดงั

ตารางที� 2 

4. ผลการวดั
สาํหรับผลการสอบเทียบสามารถแสดงได้ดงัตารางที� 3. โดย

จะแสดงถึงผลการวัดแต่ละครั� ง ผลการวัดเฉลี�ยและส่วนเบี�ยงเบน
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มาตรฐานของการวดัในแต่ละจุดที�สอบเทียบ โดยส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน

ที�คาํนวณไดจ้ะนาํใช้ในการประเมินความไม่แน่นอนในส่วนของการวดั

ซํ� า (Repeatability) ดว้ยการนาํไปหารดว้ยรากที�สองของจาํนวนครั� งของ

การวดั 

 ตารางที� 1 คุณลกัษณะจาํเพาะ 

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 

ตารางที� 2 แหล่งกาํเนิดความไม่แน่นนอน 
Source 1 

M 

5 

M 

10 

M 

50 

M 

100 

M 

1 

G 

10 

G 

100 

G 
Accuracy 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 

Stability 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 

Temp. 

Coeff. 

80  

ppm 

80 

ppm 

80 

ppm 

80 

ppm 

80 

ppm 

80 

ppm 

80 

ppm 

80 

ppm 

Resolution 0.1  

k 

1  

k 

1  

k 

1  

k 

10 

k 

1 

M 

1 

M 

10 

M 

ตารางที� 3 ผลการสอบเทียบจาํนวน 3 ครั� ง 
Value Measured 

#1 

Measured 

#2 

Measured 

#3 

Mean Standard 

Deviation 

1 M 0.9991 0.9992 0.9991 0.9991 0.00006 

5 M 4.995 4.995 4.995 4.995 0 

10 M 9.993 9.993 9.992 9.993 0.0006 

50 M 49.951 49.946 49.958 49.952 0.006 

100 M 99.93 99.93 99.93 99.93 0 

1 G 1.005 1.005 1.006 1.005 0.0006 

10 G 9.984 9.981 9.983 9.983 0.0015 

100 G 100.48 100.32 100.45 100.42 0.085 

สําหรับการประเมินความไม่แน่นอนนั�น เมื�อนาํค่าที�ได้จาก

แหล่งกาํเนิดความไม่แน่นอนแต่ละค่ามาแจกแจงแบบสี�เหลี�ยมและทาํการ

รวมค่ากับความไม่แน่นอนจากการวดัซํ� า โดยการรวมค่าแบบผลรวม

กาํลงัสอง(Sum of Square) หลงัจากนั�นทาํการคูณค่าแฟคเตอร์ (k=2) ที�

ระดบัความเชื�อมั�น 95 % [5] จะสามารถรายงานผลการสอบเทียบและค่า

ความไม่แน่นอนไดด้งัตารางที� 4 

ตารางที� 4 รายงานผลการสอบเทียบและค่าความไม่แน่นอนในการวดั 

Applied Value UUC Reading Uncertainty 
1 M 0.9991 M 0.58% 

5 M 4.995 M 0.58% 
10 M 9.993 M 0.58% 
50 M 49.952 M 0.58% 
100 M 99.93 M 0.58% 

1 G 1.005 G 0.58% 
10 G 9.983 G 0.58% 

100 G 100.42 G 0.58% 

5. บทสรุป
จากขอ้มูลและผลการสอบเทียบจะพบหากนาํเครื�องวดัเมกกะ

โอห์มนี� ไปใช้งานในการวดัค่าต่างๆ จะมีความถูกตอ้งที� 0.58% ค่าความ

ไม่แน่นอนจากการวดัจะมีผลมาจากแหล่งกาํเนิดของความไม่แน่นอน

ต่างๆ โดยจะสามารถทาํการวิเคราะห์และประเมินได้จากส่วนต่างๆ ของ

ระบบการวดั เช่น ส่วนมาตรฐาน ส่วนเชื�อมต่อและส่วนเครื�องวดัที�นาํมา

สอบเทียบ ซึ� งหากกาํจดัผลกระทบต่างๆ ที�มีผลกระทบต่อการวดัไปได ้

ค่าความไม่แน่นอนที�ทาํการประเมินได้จะขึ�นอยูก่บัคุณลกัษณะจาํเพาะ

ของตวัมาตรฐานที�นาํมาใช้ในการสอบเทียบและขีดความสามารถของ

เครื�องวดัที�นาํมาสอบเทียบ หากตอ้งการให้เครื�องมือที�นํามาสอบเทียบมี

ค่าความไม่แน่นอนที�ต ํ�าหรือมีความถูกตอ้งสูง ตวัมาตรฐานที�นาํมาสอบ

เทียบต้องมีความถูกตอ้งเพิ�มขึ�นและมีการเปลี�ยนแปลงต่อค่าต่างๆ ที�ต ํ�า 

รวมถึงความสามารถของเครื�องวดัในดา้นความเสถียรและความละเอียด

เช่นกนั 
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บทคดัย่อ 
บทความ น้ีก ล่ าว ถึ งการวัด ค่ าความต้านทานโดยวิ ธี

เปรียบเทียบค่ากระแสตรงสมดุล(Direct Current Comparator Bridge) 
วิธีการน้ีเป็นวิธีการท่ีถูกพฒันาข้ึนเพื่อวดัค่าตัวต้านทานช่วงค่าความ
ตา้นทาน 1 โอห์ม ถึง 10 กิโลโอห์ม ไดค่้าความถูกตอ้งสูงจนไดรั้บการ
ยอมรับจากหอ้งปฎิบติัการสอบเทียบ และสถาบนัมาตรวิทยาแห่งชาติทัว่
โลก โดยในงานวิจยัน้ีไดศึ้กษาการวดัค่าตวัตา้นทาน 1 โอห์ม 10 โอห์ม 
100 โอห์ม 1 กิโลโอห์ม และ10 กิโลโอห์ม แลว้ทาํการประเมินค่าความ
ไม่แน่นอนท่ีเ กิดจากการว ัดค่าตัวต้านทานทุกตัว ท่ีถูกว ัดโดยวิ ธี
เปรียบเทียบค่ากระแสตรงสมดุลพบวา่ค่าของตวัตา้นทาน และค่าความไม่
แน่นอนของตวัตา้นทานท่ีถูกวดัโดยวิธีการน้ีไดค่้า 1.8  ส่วนในลา้นส่วน
part per million (ppm) สาํหรับตวัตา้นทาน 1 โอห์ม และ 10 โอห์ม 1.9 
ppm สาํหรับตวัตา้นทาน 100 โอห์ม 1.5 ppm สาํหรับตวัตา้นทาน 1 กิโล
โอห์ม และ 1.7 ppm สําหรับตว้ตา้นทาน 10 กิโลโอห์ม ซ่ึงค่าความ
ถูกต้อง ท่ีต ํ่ากว่า 2 ppm น้ีสามารถช้ีให้เห็นว่าวิธีเปรียบเทียบค่า
กระแสตรงสมดุลน้ีเหมาะสาํหรับใชว้ดัค่าตวัตา้นทานตั้งแต่ 1 โอห์มถึง 
10 กิโลโอห์ม และให้ค่าความไม่แน่นอนในการวดัท่ีตํ่าเพียงพอกับท่ี
ภาคอุตสาหกรรมตอ้งการ 

คาํสาํคญั: การวดัค่าความตา้นทาน, วิธีเปรียบเทียบค่ากระแสตรงสมดุล, 
การประเมินค่าความไม่แน่นอนในการวดัตวัตา้นทาน  

Abstract 
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 

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 

1. บทนํา
ตัวต้านทาน เ ป็น อุปกร ณ์ ท่ี ใช้ ใน ง านด้าน ต่ า งๆของ

ภาคอุตสาหกรรม  เช่น  การทดสอบผลิตภัณฑ์ หรือการตรวจสอบ
มาตรฐานสินคา้ ท่ีตอ้งนาํตวัตา้นทานมาใชเ้ป็นค่าอา้งอิง เพื่อผลผลิตท่ีมี
คุณภาพ ตวัตา้นทานท่ีถูกนาํมาใช้งานนั้น จะตอ้งได้รับการสอบเทียบ 
จากห้องปฎิบตัการหรือสถาบนัท่ีมีความน่าเช่ือถือ และในประเทศไทย 
สถาบนัมาตรวิทยาแห่งชาติ มีหน้าท่ีจดัเก็บ บาํรุงรักษาค่ามาตรฐานตวั
ต้านทาน  และ ถ่ ายทอดค่าความถูกต้องของตัวต้านทานไปย ัง
หอ้งปฏิบติัการทุติยภูมิ และภาคอุตสาหกรรมต่อไป 

2. ประเภทของตวัต้านทานมาตรฐาน
ตวัตา้นทานไฟฟ้ามาตรฐานโดยทัว่ไปแลว้เป็นตวัตา้นทานท่ี

นาํมาเป็นค่ามาตรฐานในการถ่ายทอดค่าความถูกตอ้งไปยงัตวัตา้นทานท่ี
อยูใ่นระดบัความถูกตอ้งท่ีตํ่าลงมา โดยจะแบ่งเป็นหลายชนิดตามการใช้
งาน และค่าความถูกตอ้งท่ีตอ้งการใช ้ตวัตา้นทานจะเป็นชนิดขดลวดพนั 
สร้างมาจากโลหะผสมเช่น Constantan Manganin หรือ Evanohm แลว้แต่
โลหะท่ีใชผ้สมโดยคุณสมบติัของตวัตา้นทานมาตรฐานควรมีดงัน้ีคือมี

605



บทความวจิัย  
การประชุมวชิาการ งานวจิยัและพฒันาเชิงประยกุต ์คร้ังท่ี 9  
 9th ECTI-CARD 2017, Chiang khan Thailand 

  9th ECTI-CARD 2017 “การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยเีพื่อตอบสนองทอ้งถ่ินและภาคอุตสาหกรรม” 

เสถียรภาพท่ีดี ค่าความตา้นทานเปล่ียนแปลงไปนอ้ยมากเม่ือเทียบกบั
ระยะเวลาการใช้งานมีสัมประสิทธ์ิอุณหภูมิตํ่า คือค่าความต้านทาน
เปล่ียนแปลงไปไม่มากเม่ืออุณหภูมิเปล่ียนไป มีแรงเคล่ือนจากความร้อน
ตํ่า เม่ือเทียบกบัทองแดง มีการตอบสนองกบัความถ่ี และมีขั้วต่อของตวั
ตา้นทานควรมีคุณภาพดี 

ในงานวิจยัน้ีทาํการวดัค่าความตา้นทาน 1 โอห์ม 10 โอห์ม 
100 โอห์ม 1 กิโลโอห์ม และ10 กิโลโอห์มโดยขอ้กาํหนดเฉพาะของตวั
ตา้นทานชุดดงักล่าวดงัตารางท่ี 1 

ตารางท่ี 1. ขอ้กาํหนดเฉพาะของตวัตา้นทานท่ีใชใ้นงานวจิยั 
ค่าตวัต้านทาน
มาตรฐาน
(โอห์ม) 

กระแสสูงสุด 
(มิลลแิอมแปร์) 

ค่าความเสถียร 
(± ppm ต่อ ปี) 

สัมประสิทธ์ิ 
อุณหภูมิ  

( ppm /C) 

1  200 8 3 
10 20 8 3
100 5 6 3 

1000 2 6 2
10000 0.6 4 1.5

โดยทําการวดัค่าของตัวต้านทานทั้ งห้าค่าโดยใช้วิธีเปรียบเทียบค่า
กระแสตรงสมดุล 

3 การวดัค่าตวัต้านทานโดยวธีิเปรียบเทียบค่ากระแสตรงสมดุล 
(Direct Current Comparator Bridge) 

วิธีการวดัตวัตา้นทานมาตรฐานท่ีใชว้ดัในงานดา้นมาตรวิทยา
มีหลายวิธี ข้ึนอยู่กบัช่วงค่าความตา้นทานท่ีตอ้งการวดั และค่าความไม่
แน่นอนท่ีตอ้งการใชง้าน วธีิเปรียบเทียบค่ากระแสตรงสมดุลน้ีเป็นท่ีนิยม
กนัมากท่ีสุด และคุณภาพดีท่ีสุดในการวดัหาค่าความตา้นทานท่ีไม่ทราบ
ค่าใดๆซ่ึงจะให้ผลการวดัดีท่ีสุดในช่วงค่าความตา้นทานไม่เกิน 10 กิโล
โอห์ม โดยวิธีการน้ีจะอาศยัหลกัการเทียบอตัราส่วนของกระแสไฟฟ้า
โดยการตรวจจบัสภาวะท่ีเส้นแรงแม่เหล็กเป็นศูนย ์ในแกนแม่เหล็กดงั
รูปท่ี 1 

รูปที ่1 วงจรวดัค่าความตา้นทานโดยวธีิเปรียบเทียบค่ากระแสตรงสมดุล 

จากรูป เม่ือวงจรอยูใ่นสภาวะสมดุล กระแสท่ีไหลในขดลวดทั้งสองจะมี
ขนาดเท่ากนัทาํใหเ้กิดสนามแม่เหลก็ท่ีแกนเหลก็ทั้งสองโดยทิศทางของ
สนามแม่เหล็กท่ีเกิดข้ึนในทิศตรงกันข้าม ทั้ งหมดน้ีถูกตรวจจับโดย
เคร่ืองมือท่ีเรียกว่า Modulation Detector ซ่ึงจะทาํหน้าท่ีตรวจจบั และ
ควบคุมปริมาณกระแสท่ีไหลออกจากแหล่งจ่ายโดยอตัโนมติั ในการ
เปรียบเทียบค่าความตา้นทานมาตรฐานของตวัท่ีทราบค่า และไม่ทราบค่า 
โดยตัวต้านทานจะต่อกับขดลวดปฐมภมิ  (Ns)  และทุติยภู มิ  (Nx) 
ตามลาํดบั อตัราส่วนของปริมาณกระแสสามารถปรับไดโ้ดยการเปล่ียน
รอบของขดลวด และแหล่งจ่ายไฟสํารองจะทาํงานโดยอติัโนมติัเพื่อ
รักษาสภาวะของเส้นแรงแม่เหลก็ เม่ือพิจารณาสมการพบวา่ 

xxss NINI  (1) 
และเม่ือวงจรอยูใ่นสภาวะสมดุล 

xs VV  (2) 

xxss RIRI  (3) 
สามารถคาํนวณหาค่า ตวัตา้นทานท่ีไม่ทราบค่า (Rx) ไดจ้ากสมการ 

s
s

x
x R

N

N
R  (4) 

โดย  Ix คือกระแสท่ีไหลผา่นตวัตา้นทาน Rx 
 Is คือกระแสท่ีไหลผา่นตวัตา้นทาน Rs 
 Ns คือจาํนวนขดลวดปฐมภูมิ  
 Nx คือจาํนวนขดลวดทุติยภูมิ  
 Rs คือตวัตา้นทานท่ีทราบค่า 
 Rx คือตวัตา้นทานท่ีไม่ทราบค่า 

4. ผลการวัดค่าตัวต้านทานโดยวิธีเปรียบเทียบค่ากระแสตรง
สมดุล 

งานวิจยัน้ีทาํการวดัค่าความตา้นทานของตวัตา้นทานทั้งหมด
หา้ค่า ประกอบดว้ย ตวัตา้นทาน 1 โอห์ม10 โอห์ม 100 โอห์ม 1 กิโล
โอห์ม 10 กิโลโอห์ม โดยวิธีเปรียบเทียบค่ากระแสตรงสมดุล ผลการวดั
ค่าตวัตา้นทานแสดงค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานดงัตารางท่ี 2 
ตารางท่ี 2 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการวดัตวัตา้นทานโดยวิธี
เปรียบเทียบค่ากระแสตรงสมดุล  

ค่าตวัต้านทานมาตรฐาน
(โอห์ม) 

กระแสทดสอบ 
(มิลลแิอมแปร์) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(ppm) 

1  100 0.04 
10 10 0.01

100 1 0.03
1000 1 0.02
10000 0.3 0.02
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งานวิจยัน้ีทาํการวดัค่าตวัตา้นทานค่าละ 10 คร้ัง โดยใชก้ระแสทดสอบ 
และคาํนวนส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานท่ีเกิดจากการวดัซํ้ า โดยค่าส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐานน้ีจะถูกนําไปใช้เป็นหน่ึงในแหล่งท่ีมาของการ
ประเมินค่าความไม่แน่นอนในดว้ย

5. การประเมนิความไม่แน่นอนในการวดัตวัต้านทาน
การประเมินความไม่แน่นอนของการวัดใดๆนั้ น  จะมี

แหล่งท่ีมาของความไม่แน่นอนแตกต่างกนัข้ึนอยู่กบัเคร่ืองมือท่ีใช้ใน
ระบบวดั การประเมินความไม่แน่นอนจะอาศยัหลกัการทางสถิติมาช่วย
ในการคาํนวนเพื่อให้ไดค่้าความไม่แน่นอนเน่ืองจากการวดั และการวดั
ตวัตา้นทานโดยวิธีเปรียบเทียบค่ากระแสตรงสมดุลน้ีพบว่าแหล่งท่ีมา
ของความไม่แน่นอนประกอบดว้ยตวัแปรต่างๆดงัตารางท่ี 3  

ตารางท่ี 3 แหล่วท่ีมาของความไม่แน่นอนของตวัตา้นทานท่ีวดัโดยวธีิ
เปรียบเทียบค่ากระแสตรงสมดุล 

แหล่งที่มา
ความไม่
แน่นอน  
(ppm) 

1
(โอห์ม) 

10
(โอห์ม) 

100
(โอห์ม) 

1000
(โอห์ม) 

10000
(โอห์ม) 

Type A 0.04 0.01 0.03 0.02 0.02 
Drift Rs 0.08 0.08 0.1 0.1 0.1 

Certificate Rs 0.15 0.15 0.3 0.3 0.7 
Accuracy 

Bridge 
0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 

Resolution 
Bridge 

0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 

Tempe 
Coefficient Rs 

0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 

Tempe 
Coefficient Rx 

0.9 0.9 0.9 0.6 0.5 

โดย 
Type A คือความไม่แน่นอนเน่ืองจากค่าเฉล่ียของผลการวดั 
Drift Rs คือความไม่แน่นอนเน่ืองจาก การเปล่ียนค่าของตวัตา้นทาน
มาตรฐาน 
Certificate Rs คือความไม่แน่นอนเน่ืองจาก ความไม่แน่นอนจากผลการ
สอบเทียบตวัตา้นทานมาตรฐาน 
Accuracy Bridge คือความไม่แน่นอนเน่ืองจากความถูกตอ้งของบริดจ ์
Resolution Bridge คือความไม่แน่นอนเน่ืองจาก หลกัสุดทา้ยท่ีบริดจอ่์าน
ได ้
Tempe Coefficient Rs คือความไม่แน่นอนเน่ืองจากสัมประสิทธ์ิการ
เปล่ียนแปลงเน่ืองจากอุณหภูมิของตวัตา้นทานมาตรฐาน 

Tempe Coefficient Rx คือความไม่แน่นอนเน่ืองจากสมัประสิทธ์ิการ
เปล่ียนแปลงเน่ืองจากอุณหภูมิของตวัตา้นทานท่ีตอ้งการทราบค่า 

จากการวัดค่าตัวต้านทานทั้ งหมดโดยเปรียบเทียบค่า
กระแสตรงสมดุลพบว่าค่าของตวัตา้นทาน และค่าความไม่แน่นอนของ
ตวัตา้นทานท่ีทาํการคาํนวนโดยการรวมกนัดว้ยหลกัทางสถิติ แบบรากท่ี
สองสมบูรณ์ (Root sum Square) และท่ีความเช่ือมัน่ 95เปอร์เซนต ์(k= 2) 
พบวา่ค่าความไม่แน่นอนแสดงไดต้ามตารางท่ี 4 

ตารางท่ี 4 ผลการวดัค่าตวัตา้นทานและความไม่แน่นอนของตวัตา้นทาน 
ค่าตวัต้านทาน
มาตรฐาน
(โอห์ม) 

กระแสทดสอบ
(มิลลแิอมแปร์) 

ผลการวดัค่าตวั
ต้านทาน 
(โอห์ม) 

ความไม่แน่นอน  
(ppm) 

1  100 1.000 001 4 1.8 
10 10 9.999 905 1.8

100 1 100.001 55 1.9
1000 1 1 000. 008 6 1.5 
10000 0.3 10 000.340 1.7 

6. สรุป
การวดัค่าความต้านทานให้ถูกต้องนั้นข้ึนอยู่กับการเลือก

วิธีการวดัท่ีเหมาะสม กบัช่วงค่าของตวัตา้นทานท่ีตอ้งการวดันั้นๆและ 
การวดัแบบเปรียบเทียบค่ากระแสตรงสมดุลน้ีเหมาะสาํหรับวดัค่าความ
ตา้นทานในช่วง 1 โอห์มถึง 10 กิโลโอห์ม ซ่ึงเป็นค่าความตา้นทานท่ีใช้
แพร่หลายในภาคอุตสาหกรรม ค่าความไม่แน่นอนของตวัตา้นทานแต่ละ
ตวัท่ีถูกประเมินจากการวดัดว้ยวิธีการน้ี คาํนวนค่าความไม่แน่นอนได้
ค่าท่ีแตกต่างกนัไป โดยตวัตา้นทาน 1 โอห์ม และ 10 โอห์ม ประเมินค่า
ความไม่แน่นอนไดเ้ท่ากบั 1.8 ppm ตวัตา้นทาน 100 โอห์ม 1.9 ppm ตวั
ตา้นทาน 1 กิโลโอห์ม 1.5 ppm  และ 1.7 ppm สาํหรับตว้ตา้นทาน 10 
กิโลโอห์ม  

จากงานวิจยัน้ีพบวา่ค่าความไม่แน่นอนของทุกตวัตา้นทาน มี
ค่านอ้ย 2 ppm ซ่ึงเม่ือพิจารณาจากแหล่งท่ีมาของความไม่แน่นอนแลว้ผล
ท่ีคาํนวณไดข้องตวัตา้นทานแต่ละตวันอกจากจะข้ึนอยู่กบั ค่าความถูก
ต้องของเคร่ืองมือท่ีใช้วดัค่าความต้านทานแล้ว ความเสถียรของตัว
ตา้นทานแต่ละตวั และสัมประสิทธ์ิการเปล่ียนแปลงเน่ืองจากอุณหภูมิ
ของสสารท่ีใชท้าํตวัตา้นทานทั้งตวัตา้นทานมาตรฐาน และตวัตา้นทานท่ี
ไม่ทราบค่ากมี็ผลกบัค่าความไม่แน่นนอนน้ีดว้ย 

7. กติติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณฝ่ายมาตรวิทยาไฟฟ้า สถาบนัมาตรวิทยาแห่งชาติ
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ตรวจสอบความถูกตอ้งของอุปกรณ์ท่ีใช้ในดา้นโทรคมนาคมโดยเคร่ือง
จะแสดงผลการวดัในรูปของก าลงังาน (มิลลิวตัต์) และ ความยาวคล่ืน 
(นาโนเมตร) โดยพบวา่การตรวจสอบค่าความยาวคล่ืนเป็นพารามิเตอร์ท่ี
ส าคญัส าหรับเคร่ืองวิเคราะห์สเปกตรัมแสง ดงันั้นห้องปฏิบติัการความ
ยาวคล่ืน สถาบนัมาตรวิทยาแห่งชาติจึงไดท้  าการสอบเทียบความยาวคล่ืน
ของเคร่ืองวิเคราะห์สเปกตรัมแสงเมตร ด้วยเคร่ืองวดัความยาวคล่ืน
มาตรฐานท่ีความยาวคล่ืน 1310, 1550 และ 1600 นาโนเมตร โดยค่าความ
ยาวคล่ืนเบ่ียงเบนท่ีไดคื้อ 0.294, 0.376 และ 0.411 นาโนเมตรตามล าดบั 
ท่ีระยะช่วงขยายหนา้จอเท่ากบั 1 นาโนเมตร และค่าความไม่แน่นอนของ
การวดัอยูท่ี่ 0.020  นาโนเมตรท่ีมีความเช่ือมัน่ k = 2  โดยการสอบกลบั
ได้ของการวดัความยาวคล่ืนน้ีไปยงัมาตรฐานปฐมภูมิความยาวของ
ประเทศคือ ฮีเลียม-นีออนเลเซอร์ท่ีเสถียรความยาวคล่ืนโดยไอโอดีน 

ค าส าคญั: การสอบเทียบความยาวคล่ืน, ค่าความไม่แน่นอนของการวดั, 
เคร่ืองวิเคราะห์สเปกตมัแสง 

Abstract 
Optical spectrum analyzer is the equipment to use in fibre-

optic 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 

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 He-
Ne laser.   

Keywords: wavelength calibration, measurement uncertainty, optical 
spectrum analyzer 

1. บทน า
ในปัจจุบนัเทคโนโลยีทางแสงคือเทคโนโลยีท่ีส าคญัสาขา

หน่ึงท่ีมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว ความตอ้งการเคร่ืองมือวดัทางแสงท่ีมี
ความถูกตอ้งสูงเช่น เคร่ืองวิเคราะห์สเปกตรัมแสง (Optical spectrum 
analyzer) จึงมีมากข้ึนเร่ือยๆ ตัวอย่างเช่น อุตสาหกรรมโทรคมนาคม 
อุตสาหกรรมอิเลคทรอนิกส์ อุตสาหกรรมทางด้านความปลอดภัย 
การแพทย ์งานวิจยั การวิเคราะห์ทางเคมี และ ส่ิงแวดลอ้ม เป็นตน้ 

 ดงันั้นสถาบนัมาตรวิทยาแห่งชาติไดจ้ดัท าแนวทางการสอบ
เทียบเคร่ืองวิเคราะห์สเปกตรัมแสง [1] เพ่ือเป็นประโยชน์ใน
ภาคอุตสาหกรรมดังกล่าว โดยตั้ งคณะท างานซ่ึงประกอบไปด้วย
นกัวิชาการและผูท้รงคุณวุฒิจากภาคการศึกษาและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง
ในการจดัท าแนวทางการสอบเทียบเคร่ืองวิเคราะห์สเปกตรัมแสงฉบบั
ภาษาไทยให้เป็นไปตามมาตรฐานนานาชาติ โดยใช้มาตรฐาน ISO 
62129:2006 Calibration of Optical Spectrum Analyzers [2] ในปี 2559 
ดงันั้นห้องปฏิบติัความยาวคล่ืน จึงไดด้ าเนินกา รสอบเทียบในส่วนของ
ความยาวคล่ืนของเคร่ืองวิเคราะห์สเปกตรัมแสงเพ่ือให้สามารถเปิด
ให้บริการกบักลุ่มลูกคา้ดงักล่าวได ้ 
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2. อุปกรณ์และการจดัเตรียม
2.1 อุปกรณ์ 

ห้องปฏิบติัการความยาวคล่ืนไดท้  าการวดัค่าความยาวคล่ืนท่ี
อ่านไดข้องเคร่ืองวิเคราะห์สเปกตรัมแสงยีห่้อ Yokogawa รุ่น AQ-6315A  
ท่ีมีค่าความละเอียดของการอ่านเท่ากับ 0.001 นาโนเมตรโดยใช้
แหล่งก าเนิดแสงชนิดเลเซอร์ไดโอดท่ีไม่ทราบค่าความยาวคล่ืนท่ี
แน่นอน (Light source)  ยี่ห้อ Agilent รุ่น81940A and 81600B และอ่าน
ค่าความยาวคล่ืนของแหล่งก าหนดแสงท่ีใช้โดยเคร่ืองวดัความยาวคล่ืน
มาตรฐาน (standard wavelength meter) ท่ีไดรั้บการสอบเทียบแลว้ ยี่ห้อ 
High Finesse  รุ่น WS7  ท่ีมีค่าความละเอียดในการอ่านค่าเท่ากับ 
0.00001 นาโนเมตร โดยการอ่านค่าความยาวคล่ืนเทียบกนัระหว่างเคร่ือง
วิเคราะห์สเปกตรัมแสงกบัเคร่ืองวดัความยาวคล่ืนมาตรฐานในช่วงเวลา
การวดัเดียวกนัโดยผ่าน Optical fibre splitter ท่ีสามารถแยกล าแสงได้
เป็น 2 ล าแสง โดยการจดัเตรียมอุปกรณ์ต่าง ๆ แสดง ดงัรูปท่ี 1 

Laser Diode Optical Spectrum Analyzer

Standard wavelength meter

Optical f ibre splitter

รูปท่ี 1 การจดัเตรียมอุปกรณ์ส าหรับการวดัความยาวคล่ืน 

2.2 ระบบการสอบกลบัได้ 
การสอบกลบัไดข้องการวดัความยาวคล่ืนของเคร่ืองวิเคราะห์

สเปกตรัมแสง สามารถใช้อุปกรณ์มาตรฐานตาม  ISO 62129:2006 
Calibration of Optical Spectrum Analyzers [2]  มีอยูด่ว้ยกนั 3 แบบ คือ 

1. มาตรฐานแหล่งก าเนิดแสง 2. เคร่ืองวดัความยาวคล่ืนแสง และ 3.
อุปกรณ์ส่งผ่านแสงท่ีสามารถปล่อยหรือปิดกั้นความยาวคล่ืนค่าใดค่า
หน่ึงได ้(สอบกลบัได)้ ดงัแสดงในรูปท่ี 3 

Standard Wavelength meter

Iodine stabilized He-Ne laser

Wavelength meter Non-stabilized laser or
Light source

Optical Spectrum Analyzer

รูปท่ี 2 ระบบการสอบกลับได้ของการวัดความยาวคล่ืนของเคร่ือง
วิเคราะห์สเปกตรัมแสง 

ระบบการการสอบกลบัได้ของการวดัค่าความยาวคล่ืนของ
เคร่ืองวิเคราะห์สเปกตรัมแสงโดยใช้เคร่ืองวดัความยาวคล่ืนมาตรฐานท่ี
ท าการสอบเทียบดว้ยมาตรฐานปฐมภูมิความยาวของประเทศคือ ฮีเลียม-
นีออนเลเซอร์ท่ีเสถียรความยาวคล่ืนโดยไอโอดีน (Iodine stabilized He-
Ne laser) ท่ีความยาวคล่ืน 633 นาโนเมตร และเป็นระบบการสอบกลบั
ได้ของการวดัความยาวคล่ืน 633 นาโนเมตรของสถาบนัมาตรวิทยา
แห่งชาติ [3] โดยการจดัเตรียมอุปกรณ์ดงัแสดงในรูปท่ี 3  

Iodine stabilized He-Ne Laser

(633 nm)
Wavelength Meter

Computer

Optical fiber

Objective lens

Optical Isolater

รูปท่ี 3 การสอบกลบัไดข้องเคร่ืองวดัความยาวคล่ืนโดยผา่น 
Iodine stabilized He-Ne laser 

3. ผลการทดลอง
3.1 ผลการทดลอง 

ในการทดลองไดท้  าการทดลองเก็บค่าความยาวคล่ืนท่ีอ่านได้
จากเคร่ืองวดัความยาวคล่ืนมาตรฐานและเคร่ืองวิเคราะห์สเปกตรัมแสง 
จ านวน 10 คร้ัง ในแต่ละความยาวคล่ืนท่ี 1310, 1550 และ 1600 นาโน
เมตร โดยสามารถค านวณหาค่าความยาวคล่ืนเบ่ียงเบนของเคร่ือง
วิเคราะห์สเปกตรัมแสงท่ีวดัไดจ้ากเคร่ืองวดัความยาวคล่ืนมาตรฐาน ดงั
สมการท่ี (1)  

REFAVOSA  (1) 

เม่ือ 

AVOSA คือ ค่าท่ีอ่านไดจ้ากเคร่ืองวิเคราะห์สเปกตรัมแสง 

REF คือ ค่าท่ีอ่านไดจ้ากเคร่ืองวดัความยาวคล่ืน 
โดยค่าความยาวคล่ืนเบ่ียงเบนท่ี 1310, 1550 และ 1600 นาโน

เมตร ท่ีปรับระยะขยายหนา้จอท่ี 1 นาโนเมตร แสดงดงัตารางท่ี 1 
นอกจากนั้นท าการทดลองปรับระยะขยายหน้าจอของเคร่ือง

วิเคราะห์สเปกตรัมแสง (span) เพ่ือดูค่าการเปล่ียนแปลงของความยาว
คล่ืนท่ีเกิดข้ึน โดยได้ปรับระยะขยายหน้าจออยู่ท่ี  1, 5 และ 10 นาโน
เมตร โดยท าได้ค่าความละเอียดของหน้าจออยู่ท่ี 0.1 , 0.5 และ 1 นาโน
เมตร ตามล าดบั ซ่ึงไดผ้ลการทดลองดงัรูปท่ี 4 
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ตารางท่ี 1 ค่าความยาวคล่ืนเบ่ียงเบนของเคร่ืองวิเคราะห์สเปกตรัมแสงท่ี
ความยาวคล่ืน ท่ี 1310, 1550 และ 1600 นาโนเมตร 

การวดัคร้ังท่ี ค่าความยาวคล่ืนเบ่ียงเบน, นาโนเมตร 
1310 1550 1600 

1 0.297 0.385 0.417 
2 0.300 0.369 0.415 
3 0.297 0.384 0.407 
4 0.297 0.367 0.413 
5 0.297 0.384 0.410 
6 0.292 0.372 0.413 
7 0.281 0.370 0.413 
8 0.296 0.369 0.404 
9 0.296 0.386 0.412 
10 0.284 0.368 0.404 

ค่าเฉล่ีย 0.294 0.376 0.411 

รูปท่ี 4 ค่าการเปล่ียนแปลงของความยาวคล่ืนท่ีข้ึนอยูก่บัระยะขยายของ
หนา้จอ 

3.2 การประเมนิค่าความไม่แน่นอนของการวดั 
การประเมินค่าความไม่แน่นอนของการวดัใช้เอกสารอา้งอิง 

Guide to the expression of uncertainty in measurement”, JCGM100 [4] 
ซ่ึงเป็นการประเมินโดยใช้หลกัสถิติ  ท่ีได้จากการหาค่าความยาวคล่ืน
เบ่ียงเบนสมการท่ี (1) และสามารถค านวณหาค่าความไม่แน่นอนของการ
วดั OSA ท่ีเกิดการวดัค่าความยาวคล่ืนแสง iOSA โดยใชส้มการ (2)
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ค่าความไม่แน่นอน  ของเคร่ืองวิเคราะห์สเปกตรัมแสงท่ีได ้เป็นไป
ตามสมการ  (3) 
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  (3) 

เม่ือ 

REF
  คือ ค่าความไม่แน่นอนของความยาวคล่ืนของเคร่ืองวดัความ

ยาวคล่ืน, 

OSA
  คือ ค่าความไม่แน่นอนมาตรฐานของผลการวดัซ ้ าระหว่างการ

ทดสอบ 


 คือ ค่าความไม่แน่นอนของความคลาดเคล่ือนของความยาวคล่ืน

ท่ีวดัได ้โดยหาไดจ้ากสมการ (4) 

32/)( MIN,MAX,   (4) 

เม่ือ MAX,  เป็นค่าความยาวคล่ืนเบ่ียงเบนมากสุดท่ีวดัได้และ 

MIN,  เป็นค่าความยาวคล่ืนเบ่ียงเบนนอ้ยสุดท่ีวดัได ้
ทั้งน้ีในการรวมกนัของความไม่แน่นอนของการวดัน้ีจะไม่น า

ค่าความไม่แน่นอนท่ีเกิดจากเคร่ืองวดัความยาวคล่ืนมาตรฐานและค่า
ความละเอียดของการอ่านของเคร่ืองมาค านวณดว้ยเน่ืองจากมีค่าน้อยมาก
จึงสามารถละทิ้งได ้ส่วนค่าความไม่แน่นอนท่ีเกิดจากผลการวดัซ ้ าและ
ความคลาดเคล่ือนของความยาวคล่ืนท่ีได้คือ 0.008 และ 0.005 นาโน
เมตร ตามล าดบั  

โดยในการสอบเทียบความยาวคล่ืนของวิเคราะห์สเปกตรัม
แสง ท่ีสอบเทียบท่ีความยาวคล่ืน 1310 , 1550 และ 1600 นาโนเมตร 
สามารถค านวณค่าความไม่แน่นอนของการวดั คือ 0.020 นาโนเมตร ท่ีมี
ค่าความเช่ือมัน่ k = 2 ในช่วงความยาวคล่ืน 1310 – 1600 นาโนเมตร 

4. สรุป
การสอบเทียบความยาวคล่ืนของเคร่ืองวิเคราะห์สเปกตรัม

แสงโดยใช้เคร่ืองวดัความยาวคล่ืนมาตรฐานและแหล่งก าเนิดแสงชนิด
เลเซอร์ไดโอดในยา่นความยาวคล่ืน 1310 – 1600 นาโนเมตร พบว่าเกิด
ค่าความยาวคล่ืนเบ่ียงเบนท่ี 1310, 1550 และ 1600 นาโน 0.294, 0.376 
และ 0.411 ตามล าดบั โดยพบวา่ค่าความยาวคล่ืนเบ่ียงเบนเพ่ิมข้ึนท่ีระยะ
ความยาวคล่ืนเพ่ิมข้ึน นอกจากนั้นยงัพบว่าการปรับระยะขยายหน้าจอ
ของเคร่ืองวิเคราะห์สเปกตรัมแสงไม่มีผลกระทบกับค่าความยาวคล่ืน
เบ่ียงเบนท่ีเกิด ทั้งน้ีค่าความไม่แน่นอนของการวดัท่ีไดมี้ค่าเท่ากบั 0.020 
นาโนเมตร ท่ีมีค่าความเช่ือมัน่ k = 2 นอกจากนั้นยงัพบว่าการค านวณค่า
ความไม่แน่นอนท่ีเกิดจากค่าความละเอียดของการอ่านของเคร่ืองมือและ
ค่าความไม่แน่นอนท่ีเกิดจากเคร่ืองวดัความยาวคล่ืนมาตรฐานสามารถละ
ทิ้งได้เน่ืองจากมีค่าน้อยกว่าค่าความไม่แน่นอนท่ีเกิดจากผลการวดัซ ้ า
และความคลาดเคล่ือนของความยาวคล่ืน 
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ทั้งน้ีในการสอบเทียบยงัไม่ได้ทดลองในส่วนการแปรผนั
ความยาวคล่ืนท่ีข้ึนอยูก่บัอุณหภูมิท่ีเปล่ียนไปตามแนวทางการสอบเทียบ
เคร่ืองวิเคราะห์สเปกตรัมแสงท่ีทางสถาบนัมาตรวิทยาไดจ้ดัท าข้ึน ซ่ึงใน
อนาคตจะไดท้  าการทดลองและศึกษาต่อไปของผลกระทบดงักล่าว 

5. กติตกิรรมประกาศ
ผู้เ ขียนขอขอบคุณ  นายอนุสรณ์ ทนหม่ืนไวย ผู ้ช่วย

ผูอ้  านวยการ สถาบนัมาตรวิทยาแห่งชาติ และ คณะท างานจดัท าแนว
ทางการสอบเทียบเคร่ืองวิเคราะห์สเปกตรัมแสง  ซ่ึงประกอบไปด้วย
นกัวิชาการและผูท้รงคุณวุฒิจากภาคการศึกษาและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
ในการให้ค  าปรึกษาและแนะน าในวิธีการด าเนินการการสอบเทียบเคร่ือง
วิเคราะห์สเปกตรัมแสง 
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บทคดัย่อ 
บทความน้ีกล่าวถึงการศึกษาผลการวดัของตวัต้านทานวดั

กระแส 50 แอมแปร์และน าค่าจากการวดัท่ีได้มาเปรียบเทียบกับตัว
ตา้นทานกระแสไฟฟ้าขนาด 5 แอมแปร์, 10 แอมแปร์ และ 20 แอมแปร์ 
ท่ีความถ่ี 1 กิโลเฮิร์ตซ์โดยจ่ายค่ากระแสไฟฟ้าต่อเน่ือง 10 นาที พบวา่เม่ือ
เคร่ืองแหล่งจ่ายมาตรฐานจ่ายกระแสมาท่ีตวัตา้นทานกระแสท าให้ค่า
ความต้านทานเปล่ียนแปลงและลดลงก่อนท่ีจะส่งผ่านมาถึงตัวอ่าน
มาตรฐาน ตามล าดบั และค่า ac-dc current transfer difference จากการวดั
มีแนวโนม้ไปในทิศทางเดียวกนั แต่ค่าท่ีวดัไดมี้ความแตกต่างกนัทั้งความ
แม่นย  าและความเสถียรของการวดั ซ่ึงเป็นปัจจยัหน่ึงในการเลือกใช้งาน
ตวัตา้นทานวดักระแสให้เหมาะกบัค่ากระแสไฟฟ้าท่ีท าการวดัเพื่อให้การ
วดัมีความถูกตอ้งและมีความแม่นมากยิง่ข้ึน  

ค าส าคญั: ตวัต้านทานวดักระแส, ฟังก์ชันกระแสไฟฟ้ากระแสสลับ, 
เคร่ืองแหล่งจ่ายมาตรฐาน, ค่าความตา้นทาน, ตวัอ่านมาตรฐาน 

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. 

1. บทน า
ตัวต้านทานวัดกระแสสลับ  (AC Current shunt resistor) 

ปัจจุบนัผูผ้ลิตออกแบบมาใหม่ ให้สามารถใช้ส าหรับวดัหาค่าปริมาณทาง
ไฟฟ้าได้ทั้งกระแสไฟฟ้ากระแสตรง (direct current) และ กระแสไฟฟ้า
กระแสสลบั (alternating current) โดยเป็นตวัตา้นทานท่ีมีความเท่ียงสูง
และสามารถรับกระแสไฟฟ้าท่ีขนาดต่างๆกัน โดยมีความสามารถวดั
ปริมาณทางไฟฟ้าได้สูงมากจนถึง 100 แอมแปร์  ในทางมาตรวิทยา
ทางด้านการสอบเทียบเคร่ืองแหล่งจ่ายมาตรฐาน (calibrator) ท่ีฟังก์ชัน
กระแสไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสไฟฟ้ากระแสสลับ ยงัไม่สามารถ
สอบเทียบโดยใช้วิธีวดัตรง (Direct Measurement) ได ้เพราะเน่ืองจากยงั
ไม่มีตวัมาตรฐานท่ีดีพอ ดงันั้นจึงตอ้งท าวดัค่ากระแสไฟฟ้าต่างๆ ผ่านตวั
ตา้นทานวดักระแสหรือ เรียกวิธีการสอบเทียบแบบน้ีวา่วิธีการสอบเทียบ
วิธีการวดัโดยออ้ม (Indirect Measurement) [1]  

การวดัค่ากระแสไฟฟ้าผ่านตวัตา้นทานวดักระแสนั้น พบว่า
จะต้องมีความร้อนเกิดข้ึน โดยในเชิงมาตรวิทยาจะต้องพิจารณาถึง
ผลกระทบท่ีเกิดวา่เกิดจากสาเหตุใดและส่ิงท่ีกระทบถึงค่าจากการวดัหรือ
ความไม่แน่นอนของการวดัไปดว้ย ไม่ว่าจะเป็นสายวดัหรือตวัตา้นทาน
วดักระแส หากพิจารณาถึงผลกระทบจากสายวดั พบว่ามีผลกระทบน้อย
มาก เพราะสามารถเปล่ียนสายวดัท่ีสามารถทนกระแสไฟฟ้าท่ีตอ้งการวดั
ได้ แต่ความร้อนท่ีเกิดข้ึนภายในตวัตา้นทานวดักระแสนั้น จะท าให้ค่า
ความตา้นทานเปล่ียนไป [2] ซ่ึงอาจจะมีผลต่อค่ากระแสไฟฟ้าท่ีท าการวดั 
และในการสอบเทียบเคร่ืองแหล่งจ่ายมาตรฐานฟังกช์นักระแสไฟฟ้า ตอ้ง
เลือกใช้ตวัตา้นทานวดักระแสท่ีเหมาะสมกบัปริมาณกระแสไฟฟ้าท่ีท า
การวดัด้วย เพ่ือลดค่าความคลาดเคล่ือนท่ีเกิดข้ึนจากตัวต้านทานวดั
กระแส โดยตวัมาตรฐานกระแสไฟฟ้ากระแสตรงสามารถทราบผลของ
ความร้อนภายในได้จากข้อก าหนดจ าเพาะ (specification) ของตัว
ตา้นทานได้ แต่แตกต่างกบัตวัตา้นทานวดักระแสส าหรับกระแสไฟฟ้า
กระแสสลับท่ี มีการออกแบบตัวต้านทานท่ี แตกต่างออกไป และ
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ขอ้ก าหนดจ าเพาะของตวัต้านทานจะบอกถึงค่าความแตกต่างระหว่าง
กระแสไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลบั (ac-dc different) สัมพนัธ์กับ
ปริมาณค่ากระแสไฟฟ้าและค่าความถ่ี รวมถึงขีดจ ากดัของปริมาณกระแส 
[3] 

ดังนั้ นงานวิจัยน้ีแสดงให้ เห็นถึงผลการวัดท่ีได้จากการ
เปรียบเทียบตัวต้านทานกระแสสลับ 50 แอมแปร์กับตัวต้านทาน
กระแสสลับ 5, 10 และ 20 แอมแปร์ ว่ามีความแตกต่างกันเช่นไร 
อะไรบา้งคือผลกระทบท่ีเกิดจากการวดั ค่าความตา้นทานเปล่ียนแปลงไป 
ของตวัตา้นทานวดักระแสส าหรับกระแสไฟฟ้ากระแสสลบัในการสอบ
เทียบฟังก์ชันกระแสไฟฟ้ากระแสสลับของเคร่ืองแหล่งจ่ายมาตรฐาน 
และการเลือกใชต้วัตา้นทานวดักระแสส าหรับกระแสไฟฟ้ากระแสสลบัท่ี
เหมาะสม เพ่ือเพ่ิมความถูกตอ้งของค่ากระแสไฟฟ้าท่ีวดัได ้

2. วธีิการทดลอง
งานวิจยัน้ีได้ท  าการวดัค่ากระแสไฟฟ้าเป็นเวลา 5 สัปดาห์ 

โดยใช้เคร่ืองมือในการทดลองได้แก่  เคร่ืองแหล่งจ่ายมาตรฐาน รุ่น 
5520A [4], ตวัตา้นทานวดักระแสส าหรับกระแสไฟฟ้ากระแสสลบัขนาด 
5 แอมแปร์ม 10 แอมแปร์, 20 แอมแปร์ และ 50 แอมแปร์ [3], ดิจิตอลมลั
ติมิเตอร์ 8 ½ หลกั รุ่น 3458A [5] และเคร่ืองวดัแรงดนัไฟฟ้ากระแสสลบั
มาตรฐาน รุ่น 5790A [6] โดยห้องปฎิบติัการท่ีใชท้ดลองควบคุมอุณหภูมิ
ท่ี 23  2 องศาเซสเซียส (C) โดยใช้วิธีการวดัโดยอ้อมในการวดัค่า
กระแสไฟฟ้า โดยค่ากระแสไฟฟ้ากระแสตรงหาได้จากการจ่าย
กระแสไฟฟ้ากระแสตรงผ่านตวัตา้นทาน และวดัแรงดนัไฟฟ้าตกคล่อม
ตัวต้านทานโดยใช้ ดิ จิตอลมัลติมิ เตอร์ 8 ½ หลัก  และค านวณค่ า
กระแสไฟฟ้ากระแสตรงตามสมการ 1  

R

E
I  (1) 

เม่ือ I = ค่ากระแสตรงท่ีไดจ้ากการค านวณ 
E = ค่าแรงดนัไฟฟ้าท่ีอ่านค่าไดจ้ากดิจิตอลมลัติมิเตอร์ 
R = ค่าความตา้นทานจากใบรับรองผลสอบเทียบ 

และค่ากระแสไฟฟ้ากระแสสลับหาได้จากการวัดค่า ac-dc current 
transfer difference และน ามาค านวณตามสมการ 2 

))(1( smDCX II     (2) 

เม่ือ 
XI = กระแสสลบัท่ีไดจ้ากการค านวณ 
DCI = ค่ากระแสตรงท่ีไดจ้ากการวดัตามสมการท่ี 1 

 m = ค่า ac-dc current transfer difference จากการวดั 
s = ค่า ac-dc current transfer difference จากใบรับรองผลสอบเทียบ 

มีขั้นตอนการทดลองดังน้ี ขั้ นตอนแรก วดัค่าความต้านทานของตัว
ต้านทานวดักระแสก่อนจ่ายค่ากระแสไฟฟ้ากระแสสลับจากเคร่ือง
แหล่งจ่ายมาตรฐาน รุ่น  5520A ด้วยดิจิตอลมัลติมิเตอร์ 8 ½ หลัก รุ่น 
3458A ใช้วิธีการวดัค่าความตานทานแบบ 4 สาย และบันทึกค่าความ
ตา้นทาน โดยในงานวิจยัน้ีวดัค่าความตา้นทานของตวัตา้นทานวดักระแส
ส าหรับกระแสไฟฟ้ากระแสสลับขนาด 5 แอมแปร์ 10 แอมแปร์ 
20 แอมแปร์ และ 50 แอมแปร์ ดงัแสดงในรูปท่ี 1 

รูปท่ี 1 การวดัค่าความตา้นทานของตวัตา้นทานกระแสสลบั  

ขั้นตอนท่ีสอง วัดค่ากระแสไฟฟ้ากระแสสลับของตัวตานทาน 50 
แอมแปร์ วดัค่ากระแสไฟฟ้าท่ี 5 แอมแปร์ ความถ่ี 1 กิโลเฮิร์ตซ์โดยจ่าย
ค่ากระแสไฟฟ้าต่อเน่ืองนาน 10 นาที ท่ีสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าไดห้าก
ใชร้ะยะเวลานานกวา่น้ีจะท าให้เคร่ืองแหล่งจ่ายและตวัตา้นทานเกิดความ
เสียหายได้ เร่ิมตั้ งแต่ค่าแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงโดยวิธีการวดัอ้อม 
(Indirect Measurement) เพื่อน ามาแทนค่าในสมการท่ี 2 หลงัจากนั้นท า
การวัดกระแสไฟฟ้าสลับโดยผ่านตัวต้านทานวัดกระแสส าห รับ
กระแสไฟฟ้ากระแสสลบัขนาด 50 แอมแปร์ วดัค่ากระแสไฟฟ้าสลบัท่ี 5 
แอมแปร์ ความถ่ี 1 กิโลเฮิร์ตซ์ ผ่านเคร่ืองวดัแรงดนัไฟฟ้ากระแสสลับ
มาตรฐาน รุ่น  5790A เพ่ือวัดค่า ac-dc current transfer difference แล้ว
น ามาค านวณตามสมการ 2 จากนั้นวดัค่าความตา้นทานของตวัตา้นทาน
วดักระแสหลังจ่ายค่ากระแสไฟฟ้ากระแสสลับ แล้วบันทึกค่าความ
ตา้นทาน ดงัแสดงรูปท่ี 2 

รูปท่ี 2 การวดัหาค่ากระแสไฟฟ้ากระแสสลบั 
ท าตามขั้นตอนท่ี 1 และ2 ซ ้า โดยเปล่ียนค่าการวดัจาก 5 แอมแปร์ เป็น 10 
แอมแปร์ และ 20  แอมแปร์ ตามล าดบั รวมถึงวดัค่าความตา้นทานของตวั
ตา้นทานวดักระแสก่อนและหลงัจ่ายค่ากระแสไฟฟ้าด้วย เม่ือไดผ้ลหรือ
ค่าจากการวดัของตวัตา้นทานวดักระแส 50 แอมแปร์แล้ว  เปล่ียนมาท า
การวดักระแสไฟฟ้าสลบัของตวัตา้นทานวดักระแส 5 แอมแปร์ โดยวดัท่ี
ค่ากระแส 5 แอมแปร์ ท าจนถึงการใช้ตวัตา้นทานวดักระแส 20 แอมแปร์
และท่ีวดัค่ากระแส 20 แอมแปร์ ตามท่ีผูผ้ลิตก าหนด โดยท าซ ้ าและท า
การบนัทึกผลตามขั้นตอนท่ี 1 และ 2 ตามล าดบั  
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3 ผลการทดลอง 
ผลการวดัค่าความตา้นทานของตวัตา้นทานวดักระแสขนาด 

50 แอมแปร์ เพื่อเปรียบเทียบกบั 5, 10, 20 แอมแปร์  ก่อนและหลงัจ่ายค่า
กระแสไฟฟ้ากระแสสลบัจากเคร่ืองแหล่งจ่ายมาตรฐาน ดงัตารางท่ี 1  

ตาราง 1 ค่าความตา้นทานก่อนและหลงัการวดัค่ากระแสไฟฟ้า 

เวลา 0 นาที 10 นาที 

ตวัตา้นทานวดั
กระแส  

ความตา้นทาน 
(โอห์ม) 

ความตา้นทาน 
(โอห์ม) 

ค่าความต่าง 
(โอห์ม) 

50 A 
  5 A 

0.0176 
0.1392 

0.0184 
0.1429 

0.0008 
0.0037 

50 A 
10 A 

0.0175 
0.0532 

0.0185 
0.0583 

0.0011 
0.0051 

50 A 
20 A 

0.0172 
0.0315 

0.0187 
0.0389 

 0.0015 
0.0074 

จากผลการทดลองค่าความต้านทานของตัวต้านทานวัดกระแส 50 
แอมแปร์ ใช้วดักระแสท่ี 5 แอมแปร์พบว่ามีค่าความตา้นทานความลดลง
เพียง 0.8 มิลลิโอห์ม โดยท่ีใช้ตวัตา้นทานวดักระแส 5 แอมแปร์  ค่าความ
ตา้นทานเปล่ียนแปลงไป 3.7 มิลลิโอห์ม เม่ือวดักระแส 10 แอมแปร์ มีค่า
ความตา้นทานความลดลง 1.1 มิลลิโอห์ม โดยท่ีใชต้วัตา้นทานวดักระแส 
10 แอมแปร์  ค่าความตา้นทานเปล่ียนแปลงไป 5.1 มิลลิโอห์ม  และ ใช้
วดักระแสท่ี 20 แอมแปร์ มีค่าความตา้นทานความลดลง 1.5 มิลลิโอห์ม 
โดยท่ีใช้ตัวต้านทานวัดกระแส 20 แอมแป ร์  ค่ าความต้านทาน
เปล่ียนแปลงไป 7.4 มิลลิโอห์ม เม่ือมีการจ่ายกระแสท่ีสูงข้ึน จะท าให้เกิด
ความร้อนท่ีตัวต้านทานวัดกระแส และส่งผลให้ค่าความต้านทาน
เปล่ียนแปลงเช่นกนั และเม่ือน าผลการวดัของตวัตา้นทานวดักระแส 50 
แอมแปร์ มาเปรียบเทียบผลการค านวณค่ากระแสไฟฟ้า 5, 10 และ 20 
แอมแปร์ ความถ่ี 1 กิโลเฮริตท ์ทั้ง 3 ดงัแสดงกราฟรูปท่ี 3  

รูปท่ี 3 ค่ากระแสไฟฟ้า 50 แอมแปร์ เปรียบเทียบกบั 5 แอมแปร์, 10 
แอมแปร์ และ20 แอมแปร์ ความถ่ี 1 กิโลเฮริตท ์ 

จากกราฟรูปท่ี 3 พบว่า เม่ือจ่ายค่ากระแสไฟฟ้าผ่านตัวต้านทานวัด
กระแส ตวัตา้นทานวดักระแสจะมีค่าความตา้นทานภายในเปล่ียนดงัผล
การทดลองตารางท่ี 1 ส่งผลให้ค่ากระแสไฟฟ้ากระแสสลับท่ีวดัได้
เปล่ียนแปลงไปดว้ย และมีการเปล่ียนแปลงของค่าท่ีวดัไดจ้ากสปัดาห์ท่ี 1 
ถึง สปัดาห์ท่ี 5 โดยท่ีค่าความเสถียรของตวัตา้นทานวดักระแสท่ีแตกต่าง
กนัซ่ึงเป็นการเปรียบเทียบระหว่างตวัตา้นกระแส 50 แอมแปร์กบั ตวั
ตา้นทานกระแสอ่ืนๆตามท่ีท าการวดัค่าและบนัทึกผล  

หากพิจารณาถึงการเลือกตวัตา้นทานวดักระแสท่ีเหมาะสมไป
ใช้งาน ผู ้วิจัยทดลองวดัค่ากระแส 5 แอมแปร์, 10 แอมแปร์และ 20 
แอมแปร์ 1 กิโลเฮริตท์  ตวัตา้นทานวดักระแสท่ีสามารถน ามาวดัได้มี
ขนาดท่ี 5 แอมแปร์, 10 แอมแปร์ และ 20 แอมแปร์ โดยท าการวดัภายใต้
ตวัแปรควบคุม ได้แก่ ค่ากระแสไฟฟ้ากระแสตรง ( DCI ) จากเคร่ือง
แหล่งจ่ายมาตรฐาน, สายวดั, เวลาจ่ายค่ากระแสไฟฟ้าจากเคร่ืองแหล่งจ่าย
มาตรฐาน ไดผ้ลตามตารางท่ี 2 
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ตาราง 2 ความสัมพนัธ์ของตวัตา้นทานวดักระแสกบัค่าเฉล่ียของ m

จากการวดัโดยใชวิ้ธี AC-DC difference และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของ
ค่ากลางของค่าท่ีวดัได ้(

X
S ) 

ตวัตา้นทานวดักระแส 
m (ppm) 

X
S (ppm) 

50 A วดัค่า 5 A  -421  17  
 5 A วดัค่า 5 A -339 2 
50 A วดัค่า 10 A -561 10 
10 A วดัค่า 10 A -298 4 
50 A วดัค่า 20 A -493 12 
20 A วดัค่า 20 A -284 3 

จากตารางท่ี  2 พบว่าค่ าเฉ ล่ียของ m จากการวัดค่ า ac-dc current 
transfer difference ท่ีน าไปค านวณหาค่ากระแสไฟฟ้ากระแสสลับตาม
สมการ 2 ของแต่ละตวัตา้นทานวดักระแส 50 แอมแปร์ กบัตวัตา้นกระแส
5 แอมแปร์, 10 แอมแปร์ และ 20 แอมแปร์ จะมีแนวโน้มไปในทิศทาง
เดียวกนั แต่ค่าท่ีไดค้่อนขา้งแตกต่างกนัพอสมควร และมีค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานของค่ากลางของค่าท่ีวดัได้ (

X
S ) ของแต่ละตวัต้านทานวดั

กระแสท่ีแตกต่างกนัด้วย จากตารางท่ี 2 พบว่า ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
ของค่ากลางของค่าท่ีวดัไดข้องตวัตา้นทานวดักระแสขนาด 50 แอมแปร์ 
มีค่าการกระจายมากกว่า 5 แอมแปร์, 10 แอมแปร์ และ 20 แอมแปร์  
เพราะอยูใ่นช่วงของการวดัค่าในช่วง 10 %, 20 % และ40% ตามล าดบั ท า
ให้ไม่สามารถไดผ้ลการวดัท่ีอยูช่่วง 100 % ของการวดัซ่ึงมีความเสถียรท่ี
ดีกวา่ 

4. สรุป
การเลือกใช้ตวัต้านทานวดักระแสส าหรับสอบเทียบเคร่ือง

แหล่งจ่ายมาตรฐานต้องค านึงถึงระยะเวลาการจ่ายกระแสไฟฟ้า เม่ือ 
อุณหภูมิเปล่ียนแปลงท่ีตวัตา้นทานกระแส ส่งผลให้ค่าความตา้นทานของ
ตวัตา้นทานวดักระแสลดลงซ่ึงผลการวดันั้นจะถูกตอ้งและแม่นย  าท่ีสุด
นั้นข้ึนอยูก่บัองคป์ระกอบเหล่าน้ีดว้ย ดงันั้นจึงมัน่ใจไดว้่าผูผ้ลิตจะตอ้งมี
การทดลองและการเก็บประวติัท่ีมากพอสมควรจึงท าให้ตวัตา้นทานวดั
กระแส สามารถน ามาใช้งานและสามารถบ่งช้ีขอ้ก าหนดจ าเพาะได ้และ
ยงัใช้งานได้อย่างถูกวิธี,มีผลการวดัท่ีแม่นย  าและไม่สร้างความเสียหาย
ให้แก่เคร่ืองมือ 

5. กติตกิรรมประกาศ
ขอขอบคุณฝ่ายมาตรวิทยาไฟฟ้า สถาบนัมาตรวิทยาแห่งชาติ

ท่ีส่งเสริมให้ท  างานวิจยัน้ี และนักมาตรวิทยา ฝ่ายมาตรวิทยาไฟฟ้า 
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ท่ีคอยให้ค  าปรึกษาและแนะน าทางด้าน
เทคนิคท่ีใชใ้นการวิจยั 
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บทคดัย่อ 
เทอร์โมมิเตอร์บริดจ์ความต้านทานเป็นเคร่ืองมือหลกัท่ีใช้

ส าหรับการการสอบเทียบเทอร์โมมิเตอร์ความต้านทานแพลทินัม
มาตรฐานของสถาบนัมาตรวิทยาแห่งชาติ การประเมินค่าความไม่เป็นเชิง
เส้นของเทอร์โมมิเตอร์บริดจ์ท  าให้สะดวกในการประเมินค่าความไม่
แ น่นอนในก ารวัด ใน ส่ วนของค่ าคว ามไม่ แ น่นอน ท่ี เ กิ ด จ าก
เทอร์โมมิเตอร์บริดจส์ าหรับการสอบเทียบเทอร์โมมิเตอร์ความตา้นทาน 

ในการศึกษาน้ี เป็นการประเมินค่าความไม่เป็นเชิงเส้นของ
เทอร์โมมิเตอร์บริดจค์วามตา้นทาน (ASL, model F18) การประเมินค่าน้ี
ใชเ้คร่ืองสอบเทียบบริดจช์นิดความตา้นทาน (Resistance Bridge 
Calibrator) เคร่ืองมือสอบเทียบน้ีประกอบดว้ยความตา้นทาน 4 ตวั และ
เม่ือน ามาต่อขนานและอนุกรมกนั สามารถวดัค่าไดจ้  านวน 35 ค่า ซ่ึงจะ
น ามาใชใ้นการค านวณค่าความไม่เป็นเชิงเส้นของบริดจ ์ ในการประเมิน
ค่าความไม่แน่นอนท่ีไดจ้ากการวดัจริง ผลการวดัเท่ากบั 0.028 ppm ซ่ึงมี
ค่าใกลเ้คียงกบัสถาบนัมาตรวิทยาประเทศอ่ืน เช่น สถาบนัมาตรวิทยา
แห่งชาติประเทศสหรัฐอเมริกา  แต่ผลท่ีไดมี้ค่ามากกวา่ค่าท่ีบริษทัผูผ้ลิต
ไดร้ะบุไวคื้อ  < + 0.01 ppm อาจเน่ืองจากปัจจยัภายนอก เช่น อุณหภูมิ
ขณะท าการวดั  

ค าส าคญั: : เทอร์โมมิเตอร์บริดจค์วามตา้นทาน, เคร่ืองสอบเทียบบริดจ์
ชนิดความตา้นทาน, ค่าความไม่เป็นเชิงเส้น 

Abstract 
Resistance thermometry bridges are the principal 

instruments used by National Institute of Metrology (Thailand) 
Nonlinearity Assessments of the resistance thermometry bridges 

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. 

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

1. บทน า
ค่าความไม่ เ ป็นเชิงเส้นของเทอร์โมมิเตอร์บริดจ์ความ

ตา้นทาน เป็นองค์ประกอบหน่ึงในการค านวณค่าความไม่แน่นอนรวม
ส าหรับการสอบเทียบเทอร์โมมิเตอร์ความตา้นทานแพลทินมัมาตรฐาน  
(Standard Platinum Resistance Thermometer, SPRT) โดยวิธีการในการ
ประเมินค่าความไม่เป็นเชิงเส้นในระยะแรกๆ สามารถท าไดโ้ดยการใช้
ความตา้นทานมาตรฐานท่ีทราบค่ามาท าการต่อขนานและอนุกรมกนั แต่
มีขอ้จ ากดัเน่ืองจากความตา้นทานมาตรฐานไม่เพียงพอการได้มาของค่า
ดงักล่าว จึงได้มีการพฒันาเคร่ืองสอบเทียบบริดจ์ชนิดความต้านทาน 
(Resistance Bridge Calibrator, RBC) ซ่ึงพฒันาโดย Dr.Rod White 
ผูเ้ช่ียวชาญจาก Measurement Standards Laboratory of New Zealand 

617



บทความวจิยั 
การประชุมวิชาการ งานวิจยัและพฒันาเชิงประยกุต ์คร้ังท่ี 9  
 9th ECTI-CARD 2017, Chiang khan Thailand 

 9th ECTI-CARD 2017 “การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยเีพ่ือตอบสนองทอ้งถ่ินและภาคอุตสาหกรรม” 

(MSL) ประเทศนิวซีแลนด์ โดยได้พฒันาข้ึนเพ่ือให้การประเมินค่า
ประสิทธิภาพของเทอร์โมมิเตอร์บริดจ์ความต้านทาน [1] และเป็นท่ี
ยอมรับในระดบัสากล 

2. วธีิการทดลอง
ส าหรับเทอร์โมมิเตอร์บริดจ์ความต้านทานท่ีใช้ในการ

ประเมินค่าความไม่เป็นเชิงเส้น เป็น เทอร์โมมิเตอร์บริดจ์ จากบริษทั 
ASL รุ่น F18 ดงัรูปท่ี 1 การอ่านค่าท่ีไดจ้ากเทอร์โมมิเตอร์บริดจค์วาม
ตา้นทานชนิดน้ีจะไดค้่าแสดงผลในรูปแบบของอตัราส่วนความตา้นทาน  

W = Rx/Rs 

เม่ือ 
 W คือ อตัราส่วนระหวา่งความตา้นทาน 
 Rx คือ ความตา้นทานของค่าท่ีตอ้งการวดั 
 Rs คือ ค่าความตา้นทานมาตรฐานท่ีทราบค่า 

รูปท่ี 1 เทอร์โมมิเตอร์บริดจค์วามตา้นทาน รุ่น F18 

จากการวดัค่าจากเคร่ืองสอบเทียบบริดจช์นิดความตา้นทาน (Resistance 
Bridge Calibrator, RBC) รุ่น RBC100M ตามรูปท่ี 2 ซ่ึงเคร่ืองมือน้ีไม่
จ  าเป็นตอ้งท าการสอบเทียบ [2] เน่ืองจากการอ่านค่าเป็นการเปรียบเทียบ
ค่าความตา้นทานในการแสดงผลเป็นอตัราส่วน สามารถตรวจสอบความ
ถูกตอ้งไดโ้ดยการอ่านค่าความตา้นทานท่ีมีค่าเหมือนกนัเปรียบเทียบกนั 
คือ Rx/Rs และ Rs/Rx ผลท่ีไดจ้ะมีค่าเท่ากบั 1  

รูปท่ี 2 เคร่ืองสอบเทียบบริดจช์นิดความตา้นทาน (Resistance Bridge 
Calibrator) 

เคร่ืองสอบเทียบบริดจช์นิดความตา้นทาน RBC100M จะมีค่า
ความต้านทานมาตรฐานของเคร่ืองจ านวน 4 ค่า ซ่ึงทราบค่าจาก
บริษทัผูผ้ลิต ซ่ึง คือ  

 R1 =  79.3316 Ω 
  R2 =  47.4995 Ω 
  R3 =  36.5896 Ω 
  R4 =  28.2421 Ω 

ตวัอยา่งการต่อวงจร[5] เป็นดงัรูปท่ี 3 ซ่ึงสามารถต่อแบบอนุกรมและ
ขนานกนัสามารถปรับค่าไดเ้ป็น 35 ค่า และค่าท่ีอ่านไดจ้าก
เทอร์โมมิเตอร์บริดจ ์เป็นค่าท่ีอ่านไดจ้ากการเปล่ียนค่าจากตารางท่ี 1 

รูปท่ี 3 ตวัอยา่งการต่อวงจรในเคร่ือง RBC 

ตารางท่ี  1 ค่าท่ี เกิดจากเคร่ืองสอบเทียบบริดจ์ชนิดความต้านทาน 
RBC100M 

Number Description Reading 
1 R1 0.7935133 
2 R2 0.4749350 
3 R3 0.3659053 
4 R1//R2 0.2824642 
5 R1+R2 1.2684603 
6 R1+R3 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 

3. ผลการทดลอง

ผลท่ีไดจ้ากการอ่านค่าอตัราส่วนท่ีเกิดข้ึนทั้งหมดจ านวน 35 
ค่า จากตารางท่ี 1  

วิธีการค านวณค่าความไม่เป็นเชิงเส้น ตามสมการท่ี (1) 

(1)

ซ่ึง  

 N        คือ จ  านวนค่าของอตัราส่วนความตา้นทานท่ีวดั 

 Wi,meas  คือ อตัราส่วนความตา้นทานท่ีวดัได ้

 Wi,calc    คือ อตัราส่วนความตา้นทานท่ีไดจ้ากการค านวณ 

สามารถน าไปค านวณโดยใช้โปรแกรมค านวณ Resistance 
Bridge Calibrator ไดด้งัรูปท่ี 4 

รูปท่ี 4 โปรแกรมค านวณค่าความไม่เป็นเชิงเส้น 

ผลท่ีไดจ้ากโปรแกรมการประเมินค่าความไม่แน่นอนในการ
วดัท่ีได้จากการวดัจริงมีค่าเท่ากบั 0.028 ppm ซ่ึงมีค่าใกล้เคียงกบัค่าท่ี
สถาบนัมาตรวิทยาแห่งชาติ (National Metrology Institute) อ่ืน ดงัตาราง
ท่ี 2 

ตารางท่ี 2 ผลการประเมินค่าความไม่เป็นเชิงเส้นของ NIMT และ NMI 
อ่ืน  

NMI ค่าความไม่เป็นเชิงเส้น 
National Institute of Standards 
and Technology (NIST), USA 

0.020 ppm 
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National Research Council of 
Canada (NRC), Canada 

                0.030 ppm 

National Institute of Metrology 
Thailand (NIMT), Thailand 

                0.028 ppm 

3. สรุป
การประเมินค่าความไม่เป็นเชิงเส้นของเทอร์โมมิเตอร์บริดจ์

ความตา้นทาน (ASL, model F18) โดยวิธีการวดัค่าจากเคร่ือง RBC ผลท่ี
ได้จากการศึกษาแสดงให้เห็นว่าการประเมินค่าความไม่แน่นอนในการ
วดัท่ีไดจ้ากการวดัจริงมีค่าเท่ากบั 0.028 ppm ซ่ึงมีค่าใกลเ้คียงกบัสถาบนั
มาตรวิทยาอ่ืนๆท่ีไดท้  าการวดั [3] แต่มีค่ามากกว่าค่าท่ีบริษทัผูผ้ลิตได้
ระบุไวคื้อ 0.01 ppm ซ่ึงการไดผ้ลดงักล่าวอาจเกิดจากปัจจยัภายนอกอ่ืนๆ 
เช่น อุณหภูมิขณะท าการวดั ซ่ึงผูท้  าการวดัจะน าไปวิเคราะห์เพ่ือพฒันา
ระบบการวดัต่อไป โดยจะพฒันาระบบการวดัในส่วนอ่ืนๆเพ่ิมเติม เช่น 
ท าการเปล่ียน Bandwidth และ Gain ในการวดั[6]  

4. กติตกิรรมประกาศ
ขอขอบคุณ สถาบนัมาตรวิทยาแห่งชาติในการสนบัสนุนการ

ในการศึกษาน้ี 
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ชุดสาธิตเคร่ืองรับโทรทศัน์ จอแสดงผลแบบแอลซีดี 
TELEVISIONS LCD DEMONSTRATION SET  

ดนุพฒัน์ ดวงมาลยั1  ทศพล มานะศรี2

1สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวิทยาลยันครพนม  
214 หมู่ 12 ต.หนองญาติ อ.เมือง จ. นครพนม 48000 โทรศพัท ์042-503-777 E-mail: danuput@npu.ac.th. 

2สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวิทยาลยันครพนม  
214 หมู่ 12 ต.หนองญาติ อ.เมือง จ. นครพนม 48000 โทรศพัท ์042-503-777 E-mail: thosapol.m@npu.ac.th. 

บทคดัย่อ 
การวิจยัในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ สร้างชุดสาธิตเคร่ืองรับ

โทรทศัน์สี จอแสดงผลแบบแอลซีดี และหาประสิทธิภาพของชุดสาธิต
เคร่ืองรับโทรทศัน์สี กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัคือนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ ชั้ นปีท่ี 3 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลยันครพนม จ านวน 34 คน ซ่ึงผูวิ้จยั
ใชวิ้ธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) ตามสภาพการเรียนการ
สอนจริง สมมติฐานของการวิจัย  ชุดสาธิตเค ร่ืองรับโทรทัศน์ สี 
จอแสดงผลแบบแอลซีดี มีประสิทธภาพ 80/80 

 ผลการวิจยัด้านการเรียนการสอนพบว่า หลงัจากจบบทเรียน
นกัศึกษาไดใ้ห้ความคิดเห็นดา้นล าดบัเน้ือหามีความต่อเน่ืองและสัมพนัธ์
กนั มีค่าเฉล่ียสูงสุด ( X = 4.294) รองลงมาคือ ใบเน้ือหาอ่านเขา้ใจง่าย
ไม่สับสน ( X = 4.236) และแบบทดสอบมีความความยากง่ายเหมาะสม 
( X = 4.235) โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก  ดา้นชุดสาธิต
เคร่ืองรับโทรทัศน์สี  จอแสดงผลแบบแอลซีดี พบว่ากรอบภาพมี
ความสมัพนัธ์กบัเน้ือท่ีไดรั้บ มีค่าเฉล่ียสูง ( X = 4.382) รองลงมาคือภาพ
มีความสัมพนัธ์กบัการบรรยาย ( X = 4.352) และสี สันท่ีใช้มีความ
เด่นชดั เหมาะสมน่าสนใจ ( X = 4.205) โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่
ในระดบัมาก 

ค าส าคญั: ชุดสาธิต, เคร่ืองรับโทรทศัน์สี, 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            

X = 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.   

Keywords: Demonstrations, Television, LCD. 

1. บทน า 
การวิจยัในคร้ังน้ีมีจุดประสงค์เพ่ือสร้างชุดสาธิตเคร่ืองรับ

โทรทัศน์ จอแสดงผลแบบแอลซีดี และหาประสิทธิภาพในรายวิชา
เคร่ืองรับโทรทศัน์ของสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ หลกัสูตรประกาศนียบตัร
วิชาชีพ (ปวช.) พุทธศกัราช 2559 มหาวิทยาลยันครพนม โดยการเรียน
การสอนรายวิชาเคร่ืองรับโทรทศัน์ มีการเรียนการสอนทั้งทฤษฎี และ
การปฏิบติั เพ่ือให้ผูเ้รียนได้เรียนรู้สามารถปฏิบัติจริงได้ ช่วยให้เกิด
ประสบการณ์ตรง ดงันั้นการปฏิบติัจึงเป็นวิธีท่ีเหมาะสม ส าหรับใช้ใน
การเรียนการสอนดา้นอาชีวศึกษา ในทุกสาขาวิชาชีพ [1] โดยใช้ชุดสาธิต
หรือชุดฝึกในการจดัการเรียนการสอน [2] 

 เทคโนโลยีเคร่ืองรับโทรทศัน์ไดมี้การพฒันามาอยา่งต่อเน่ือง  
ตั้งแต่หลอดสุญญากาศ ทรานซิสเตอร์  และไอซีท่ีเป็นแบบจอภาพขาวด า 
แบบจอสี ซ่ึงการพฒันาระบบของจอภาพนั้นจากเดิมจอแสดงผลเป็นแบบ 
CRT มีการพฒันาปรับเปล่ียนมาเป็นจอแสดงผลแบบ Plasma จอแสดงผล
แบบ Liquid Crystal Display (LCD) และจอแสดงผลแบบ Lighting 
Emitting Diode (LED) ซ่ึงปัจจุบนัน้ีพบว่าเคร่ืองรับโทรทศัน์ท่ีนิยมใช้
งานอยา่งแพร่หลาย คือจอแสดงผลแบบ LCD และLED [3] 

จากท่ีได้กล่าวมาข้างต้นผู ้วิจัยจึงสร้างชุดสาธิตเคร่ืองรับ
โทรทศัน์ จอแสดงผลแบบแอลซีดี และหาประสิทธิภาพ เพ่ือใช้ในการ
เรียนการสอนในวิชาเคร่ืองรับโทรทศัน์ ท่ีมีประสิทธิภาพเหมาะสม และ
ต้องทันสมัยกับการสอนใน ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในภาค
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การศึกษาท่ี 1/2558 โดยชุดสาธิตน้ี ประกอบดว้ยชุดสาธิต เน้ือหา คู่มือ 
และแบบประเมินผลสัมฤทธ์ิการทดลอง โดยผลการวิจัยท่ีได้เป็น
ประโยชน์ต่อการปรับปรุง หรือพฒันาการเรียนการสอนวิชาเคร่ืองรับ
โทรทศัน์ต่อไป 

2. วตัถุประสงค์ และสมมุติฐานของการวจิัย
 เพื่อสร้างชุดสาธิตเคร่ืองรับโทรทศัน์ จอแสดงผลแบบแอลซีดี 

ให้มีคุณภาพ รวมทั้ งหาประสิทธิภาพชุดสาธิตเคร่ืองรับโทรทัศน์สี 
จอแสดงผลแบบแอลซีดี และสมมุติฐานว่าชุดสาธิตเคร่ืองรับโทรทศัน์ 
จอแสดงผลแบบแอลซีดี มีประสิทธิภาพ  80/80 

3. วธิีด าเนินการวจิัย
การวิจยัในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือสร้างชุดสาธิตเคร่ืองรับ

โทรทศัน์ จอแสดงผลแบบแอลซีดี และหาประสิทธิภาพ โดยมีขั้นตอน
การด าเนินการวิจยัสามารถแบ่งเป็น 5 ขั้นตอนดงัน้ี 

3.1 แบบแผนการวจิัย 
การวิจัยเ ร่ืองน้ี  ด าเนินการโดยสร้างชุดสาธิตเคร่ืองรับ

โทรทศัน์ จอแสดงผลแบบแอลซีดี ประกอบด้วยชุดสาธิต เน้ือหา คู่มือ 
และแบบประเมินผลสัมฤทธ์ิการทดลอง แลว้ก าหนดกลุ่มประชากรและ
เลือกลุ่มตวัอยา่ง แลว้หาประสิทธิภาพของชุดสาธิตเคร่ืองรับโทรทศัน์สี 
จอแสดงผลแบบแอลซีดีตามสมมติฐานของการวิจยัท่ีตั้งไวคื้อ ชุดสาธิตมี
ประสิทธิภาพ  80/80 โดยมีค  านิยามศพัทด์งัต่อไปน้ี 

1) ชุดการสาธิต หมายถึง ชุดสาธิตเคร่ืองรับโทรทัศน์สี
จอแสดงผลแบบแอลซีดี ท่ีประกอบ ดว้ยคู่มือครู กิจกรรมการเรียนการ
สอน แบบฝึกหดั แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน  

2) คู่มือครู หมายถึง คู่มือท่ีประกอบไปด้วยวตัถุประสงคเ์ชิง
พฤติกรรม รายละเอียดเก่ียวกบัเน้ือหา วิธีการสอน แผนการเรียนการสอน 
แนวทางการวดัและประเมินผล 

3 )ประ สิท ธิภ าพของ ชุดสา ธิต เ ค ร่ือ ง รับโทรทัศน์ สี
จอแสดงผลแบบแอลซีดี หมายถึง คุณภาพของชุดสาธิตเคร่ืองรับ
โทรทศัน์สี จอแสดงผลแบบแอลซีดี ท่ีวดัจากคะแนนเฉล่ียของนกัศึกษา
ทั้งหมดจากการท าแบบฝึกหัด และแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนซ่ึงตามเกณฑก์ าหนด 80/80 โดยมีขอ้ก าหนดดงัน้ี 

- 80 ตวัแรก หมายถึง ค่าร้อยละของคะแนนเฉล่ียจากการท า
แบบฝึกหดัหลงัการเรียนของนกัศึกษาทั้งหมด 

- 80 ตวัหลงั หมายถึง ค่าร้อยละของคะแนนเฉล่ียจากการท า
แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษาทั้งหมด 

4 ) แผนการสอน หมายถึง แนวทางหรือกระบวนการท่ีใช้
ประกอบในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนเร่ือง เคร่ืองรับโทรทศัน์สี 
จอแสดงผลแบบแอลซีดี ท่ีผู ้วิจยัพฒันาข้ึน ประกอบด้วย ค  าแนะน าใน
การจดักิจกรรมการเรียนรู้รวมถึง แผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ขั้นตอน
การจดักิจกรรมการเรียนรู้แต่ละบทเรียน แบบฝึกหดัระหว่างเรียน ส่ือการ
เรียนการสอน และแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน  

5) แบบฝึกหดัทา้ยบทเรียน หมายถึง แบบทดสอบความรู้ความ
เขา้ใจในเน้ือหา โดยการให้นกัศึกษาท าหลงัจากเรียนจบในแต่ละหวัขอ้ 

6) แบบทดสอบวัดผลสมฤทธ์ิทางการ เ รียน หมายถึง 
แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจในเน้ือหาโดยการให้นักศึกษาท าภาย
หลงัจากการเรียนการสอน 

3.2 ก าหนดกลุ่มประชากรและเลอืกกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย  คือ นักศึกษารายวิชาเคร่ืองรับ

โทรทศัน์ สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ ชั้นปี
ท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1/2558  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลยั
นครพนม โดยมีจ านวน 34 คน  

3.3 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิัย 
ในงานวิจัยน้ี ผู้วิจัยได้สร้างชุดสาธิตและเคร่ืองมือท่ีจะ

น าไปใชใ้นการรวบรวมขอ้มูลส าหรับการวิจยั ประกอบไปดว้ยส่วนต่างๆ
ดงัน้ี 

1) ชุดสาธิตเคร่ืองรับโทรทศัน์สี จอแสดงผลแบบแอลซีดี
ผูวิ้จยัสร้างข้ึนตามบล็อกไดอะแกรมของเคร่ืองรับโทรทศัน์สี จอแสดงผล
แบบแอลซีดีท่ีมีขายในปัจจุบนั โดยแบ่งเป็น 4 ภาค ไดแ้ก่ ภาคจ่ายไฟ มี
จุดวดัสญัญาณไฟ 6 จุด ภาคสญัญาณภาพ มีจุดวดัสัญญาณไฟ 10 จุด ภาค
สัญญาณเสียง มีจุดวดัสัญญาณไฟ 2 จุด และภาคแสดงผลการท างาน มี
จุดวดัสญัญาณไฟ 11 จุด ซ่ึงจะมีปุ่ มกดควบคุมจ านวน 4 ปุ่ ม ในแต่ละภาค 
เพ่ือแสดงพ้ืนท่ีภาคต่างๆท่ีอยูภ่ายในเคร่ืองรับโทรทศัน์ ดงัแสดงในรูปท่ี 
1 

จากรูปท่ี 2 แสดงการวดัภาคแสดงผลการท างาน จากการวดั
สัญญาณท่ีจุดตรวจสอบสัญญาณนาฬิกา (CKV1) ของไอซี Scan Driver
ในขณะท่ีมีสัญญาณ ดังแสดงในรูปท่ี 2 (ก) และขณะท่ีไม่มีสัญญาณ 
แสดงในรูปท่ี 2 (ข)  
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รูปที่ 1 ชุดสาธิตเคร่ืองรับโทรทศัน์สี จอแสดงผลแบบแอลซีดี 

  (ก) ขณะท่ีมีสญัญาณ  (ข) ขณะท่ีไม่มีสญัญาณ 

รูปที่ 2 การวดัภาคแสดงผลการท างานท่ีจุดวดั CKV1 โดยรูป (ก) ขณะท่ีมี
สญัญาณ (ข) ขณะท่ีไม่มีสญัญาณ 

2) แผนการสอน จ านวน 4 หัวขอ้ เพ่ือใช้ประกอบการเรียน
การสอนในรายวิชา เคร่ืองรับโทรทศัน์ ร่วมกับชุดสาธิตเคร่ืองรับ
โทรทศัน์สี จอแสดงผลแบบแอลซีดี มีดงัน้ี เร่ืองภาคจ่ายไฟ เร่ืองภาค
สญัญาณภาพ เร่ืองภาคสญัญาณเสียง และ เร่ืองภาคแสดงผล      

3) แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียน  โดย
ทดสอบหลงัจากใช้ชุดสาธิตเคร่ืองรับโทรทศัน์สี จอแสดงผลแบบแอล
ซีดี เพ่ือหาผลสมัฤทธ์ิตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้

3.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมขอ้มูลของกลุ่มตวัอยา่งจากชุดทดลองและชุด

ประเมินท่ีสร้างข้ึน เป็นการเก็บข้อมูลด้วยตนเอง จากนักศึกษาระดับ
อาชี วะ  หลัก สูตรประกาศ นียบัตร วิช าชีพ ชั้ น ปี ท่ี  3  สาขา วิช า
อิเล็กทรอนิกส์  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม 
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558 จ านวน 34 คน 

3.5 การวเิคราะห์ข้อมูล 
ในการวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ผูวิ้จยัได้วิเคราะห์ด้วย

สถิติต่างๆ ดงัน้ี 

1) การค านวณหาค าเฉล่ียของระดบัความคิดเห็น และความพึง
พอใจของผูเ้รียน ดงัน้ี [4-5] 

X
X

N


 (1) 

เม่ือ X  คือ คะแนนเฉล่ีย  ∑X  คือ ผลรวมของคะแนน
ทั้งหมด และ  N  คือ จ  านวนกลุ่มตวัอยา่ง 

2) การค านวณหาค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานแบบสอบถาม [4] 

 
2

.
1

X X
S D

N

 



(2) 

เม่ือ S.D  คือ ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน X   คือ คะแนนแต่

ละตวัในกลุ่มตวัอยา่ง X  คือ คะแนนเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่ง และ N  คือ 
จ  านวนคนในกลุ่มตวัอยา่ง 

3) การวิเคราะห์ค่าความยากง่าย (p) คือ 

U LP P
P

N




(3) 
เม่ือ p คือ ค่าดชันีความยากง่ายของแบบทดสอบ 
PU คือ จ  านวนคนท่ีท าขอ้สอบไดใ้นกลุ่มสูง 
PL คือ จ  านวนท่ีท าแบบทดสอบไดใ้นกลุ่มต ่า 
N คือ จ  านวนคนในกลุ่มสูงและกลุ่มต ่า 
ค่าของความยากง่ายของแบบทดสอบท่ีใชไ้ดอ้ยูใ่นช่วง

ระหวา่ง 0.2-0.8 
4) สูตรในการวิเคราะห์หาอ านาจจ าแนก (d) คือ 

2

U LP P
d

N


 (4) 

เม่ือ d  คือ ค่าดชันีอ านาจจ าแนกแบบทดสอบมีค่า 0.2 ข้ึนไป 
5) การหาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบทดสอบ โดย

วิธีของคูเดอร์ริชาร์ดสนั [4] 

 
2

1
1

tt

pqn
r

n S

  
  

   
 (5) 

เม่ือ rtt คือ ค่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบ 
n  คือ จ  านวนขอ้สอบของแบบทดสอบ 
p  คือ สดัส่วนของผูเ้รียนท่ีตอบถูก 
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q คือ สดัส่วนของผูเ้รียนท่ีตอบผิด 
S 2 คือ ความแปรปรวนของคะแนนทั้งหมด 
5.6 การหาประสิทธิภาพของชุดการสอน การวิเคราะห์กระท า

หลงัจากทดลองใชชุ้ดการสอนกบักลุ่มตวัอยา่งและท าการทดสอบแลว้ 
สูตรท่ีใชใ้นการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของชุดการสอนคือ [6] 

1 100
X N

E x
A


 (6) 

และ 

2 100
Y N

E x
B


 (7) 

เม่ือ E1 คือ ประสิทธิภาพจากชุดการสอนคิดเป็นร้อยละจาก
การท าแบบทดสอบระหวา่งเรียน 
E2 คือ คือประสิทธิภาพของผลลพัธ์คิดเป็นร้อยละจากการท า
แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิ 
∑ X คือ คะแนนรวมจากการท าแบบทดสอบระหวา่งเรียน 
∑Y คือ คะแนนรวมจากการท าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิ 
N คือ จ  านวนผูเ้รียน 
A คือ คะแนนเตม็ของแบบทดสอบระหวา่งเรียน 
B คือ คะแนนเตม็ของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิ     

4. ผลการวจิัย
4.1 ผลการวจิัยด้านการเรียนการสอน 

ตารางท่ี 1 ผลการประเมินดา้นการเรียนการสอนของชุดสาธิตเคร่ืองรับ
โทรทศัน์สี จอแสดงผลแบบแอลซีดี  

รายการ X SD 
ระดบัความ 
เหมาะสม 

1. ล าดบัเน้ือหามีความต่อเน่ือง
และสมัพนัธ์กนั 

4.294 0.523 
ดีมาก 

2. ใบเน้ือหาอ่านเขา้ใจง่ายไม่
สบัสน 

4.236 0.729 
ดีมาก 

3. แบบทดสอบมีความความยาก
ง่ายเหมาะสม 

4.235 0.553 
ดีมาก 

เฉล่ียรวมทั้งหมด 4.255 0.601 ดีมาก 

4.2 ผลการวจิัยด้านประสิทธิภาพชุดสาธิตเคร่ืองรับโทรทัศน์สี 
จอแสดงผลแบบแอลซีดี 

ตารางท่ี 2  ผลการประเมินดา้นประสิทธิภาพของชุดสาธิตเคร่ืองรับ
โทรทศัน์สี จอแสดงผลแบบแอลซีดี  

รายการ X SD 
ระดบัความ 
เหมาะสม 

1. กรอบภาพมีความสมัพนัธ์กบั
เน้ือ 

4.382 0.493 
ดีมาก 

2. ภาพมีความสมัพนัธ์กบัการ
บรรยาย 

4.352 0.543 
ดีมาก 

3. สีสนัท่ีใชมี้ความเด่นชดั 
เหมาะสมน่าสนใจ 

4.205 0.495 
ดีมาก 

 เฉล่ียรวมทั้งหมด 4.313 0.510 ดีมาก 

5. สรุปผล 
ผลการวิจยัด้านการเรียนการสอนพบว่า  ด้านล าดบัเน้ือหามี

ความต่อเน่ืองและสัมพนัธ์กัน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก ใบ
เน้ือหาอ่านเขา้ใจง่ายไม่สับสนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก และ
แบบทดสอบมีความความยากง่ายเหมาะสมมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัดี
มาก โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดบัดีมาก   ด้านประเมินด้าน
ประสิทธิภาพของชุดสาธิตพบว่ากรอบภาพมีความสัมพนัธ์กับเน้ือท่ี
ได้รับ มีความพึงพอใจอยู่ในระดบัดีมาก ภาพมีความสัมพนัธ์กบัการ
บรรยาย มีความพึงพอใจอยู่ในระดบัดีมาก และสีสันท่ีใช้มีความเด่นชัด 
เหมาะสมน่าสนใจ มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัดีมากโดยภาพรวมมีความ
พึงพอใจอยูใ่นระดบัดีมาก 
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การศึกษารูปแบบการจัดการเรียนการสอนคณติศาสตร์แบบบูรณาการโดยใช้ชุดการสอน 
A Study of Using Integrated Instructional Mathematics Education Model Based by Instructional 

Package. 

สุพด ีธรรมเพชร1   รุ่งโรจน์ เอยีดเกดิ 1   และสิงหา จุงศิริ1   
1 สาขาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั 

บทคดัย่อ 
การวิจัยคร้ังน้ีมี จุดมุ่งหมายเ พ่ือพัฒนาชุดการสอนวิชา

คณิตศาสตร์เบ้ืองตน้ ของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี เร่ืองอตัราส่วนและ
ร้อยละ และเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษาท่ีเรียนโดย
ใชชุ้ดการสอนและการสอนปกติ  

กลุ่มตวัอย่างเป็นนักศึกษาในระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช อ าเภอทุ่งสง 
จงัหวดันครศรีธรรมราช ซ่ึงได้มาด้วยวิธีการสุ่ม  อย่างเฉพาะเจาะจง 
จ านวน 60 คน ท่ีเรียนในภาคเรียนท่ี 1/2559 กลุ่มควบคุม 30 คน ท่ีไดรั้บ
การสอนตามปกติและกลุ่มทดลอง 30 คน ท่ีสอนโดยใช้ชุดการสอน แลว้
ทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทาง  การเรียน วิเคราะห์ขอ้มูลใชก้ารทดสอบดว้ยที  

ผลการ วิจัยพบว่ า ชุ ดการสอนมีประ สิท ธิภาพ เ ท่ ากับ 
85.25/82.50 มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษาท่ีเรียน โดยใช้ชุดการ
สอนสูงกวา่การสอนปกติอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

ค าส าคญั : ชุดการสอน อตัราส่วนและร้อยละ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

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 

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.  

Keywords : Instructional package, Ratios and percentages, Learning 
achievement   

1. บทน า

คณิตศาสตร์เป็นรายวิชาท่ีมีความส าคัญเก่ียวข้องในการ
ด ารงชีวิตประจ าวนัเป็นอย่างยิ่ง เน่ืองจากมีความเก่ียวข้องกับ การ
ประกอบอาชีพ การส่งเสริมการคิดอย่างมีเหตุผล เป็นรากฐานของ
วิทยาการหลายสาขา ดังนั้นการวางรากฐานการจดัการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์ในทุกระดบั จึงมีความส าคญัท่ีต้องส่งเสริมให้เด็กมีความ       
งอกงามทางกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ดังนั้ นการจัดรูปแบบ
กิจกรรมจึงควรเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนได้คิดคน้ ศึกษาและแก้ปัญหาด้วย
ตนเองโดยอาศยัประสบการณ์ เพื่อจะไดพ้ฒันาความรู้ ทกัษะการคิด และ
น าไปประยกุตใ์ชใ้นการด ารงชีวิต  

การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์พบว่า ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของ ผู ้เรียนส่วนใหญ่อยู่ในระดับต ่า ซ่ึงสอดคล้องกับ
รายงานสรุปผลการเรียนของนกัศึกษาของแผนกงานทะเบียนและวดัผล 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
รายวิชาคณิตศาสตร์เบ้ืองตน้ มีคะแนนผลสัมฤทธ์ิทาง    การเรียนของ
นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2557 และภาคเรียนท่ี 
1 ปีการศึกษา 2558 เฉล่ีย 2.71 และ 2.25 ตามล าดบั ซ่ึงอยูใ่นเกณฑต์ ่า 
เป็นปัญหาส าคญัท่ีผูส้อนจะตอ้งพฒันาผูเ้รียนให้มีความรู้ความเขา้ใจ ใน
ทกัษะการคิดค านวณและการแกโ้จทยปั์ญหา 

 จากปัญหาดงักล่าวเทคนิคการสอนและส่ือการสอนมีความ
จ าเป็น ผูวิ้จยัจึงเห็นความส าคญัของชุดการสอน ซ่ึงเป็นส่ือท่ีเป็นส่ิงเร้า
ความสนใจให้ผูเ้รียนไดใ้ช้เวลาในการศึกษาท าแบบฝึกหัด หรือกิจกรรม 
ผูวิ้จยัจึงสร้างชุดการสอนเร่ืองการ แกโ้จทยปั์ญหาอตัราส่วนและร้อยละ
ข้ึน ในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนแบบ บูรณาการ เทคนิคการจดั
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กิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ผูเ้รียนน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวนั  
เพ่ือศึกษาการแก้ปัญหาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนว่าได้สูงข้ึนมากน้อย
เพียงใด โดยใช้การบูรณาการ หมายถึงการน าศาสตร์สาขาวิชาต่าง ๆ ท่ีมี
ความสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งกนัมาผสมผสานเขา้ดว้ยกนั สาเหตุท่ีตอ้งจดัให้มี
การบูรณาการหลกัสูตรและการเรียนการสอนเน่ืองจากชีวิตของคนเรามี
เร่ืองราวต่าง ๆ ท่ีสัมพนัธ์ซ่ึงกนั โดยการเรียนรู้ในส่ิงท่ีใกล้ตวั แลว้ขยาย
กวา้งออกไป ผูเ้รียนจะเรียนรู้ไดดี้ข้ึนและเรียนรู้อยา่งมีความหมาย 
2. เนือ้ความหลกั
2.1 หลกัการ ทฤษฏี ตัวแบบ แนวเหตุผล หรือสมมุติฐาน 

2.1.1  วตัถุประสงคข์องโครงการวิจยั ดงัต่อไปน้ี 
1. เพ่ือพฒันาชุดการสอน เร่ืองอตัราส่วนและร้อยละ โดยใช้

รูปแบบการจดั การเรียนการสอนแบบบูรณาการ ส าหรับนกัศึกษาระดบั
ปริญญาตรีให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80 

2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา 
ระหวา่งกลุ่มท่ีไดรั้บการสอนรูปแบบการจดัการเรียนการสอนแบบบูรณา
การ โดยใช้ชุดการสอนและการสอนแบบปกติ ส าหรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขต
นครศรีธรรมราช 

รูปท่ี 1 กรอบแนวความคิดของโครงการวิจยั 

2.1.2  สมมุติฐานของโครงการวิจยั 
สมมุติฐานของโครงการวิจยัในคร้ังน้ี นักศึกษาท่ีได้รับการ

สอนรูปแบบการจดัการเรียน  การสอนแบบบูรณาการ โดยใชชุ้ดการสอน
มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวา่การสอนแบบปกติ 

2.1.3  ขอบเขตของโครงการวิจยั 
1. เน้ือหาท่ีใช้ในการวิจัยคือ รายวิชาคณิตศาสตร์เบ้ืองต้น 

เร่ืองอตัราส่วนและร้อยละ ของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี หลกัสูตรวิทยา
ศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พุทธศกัราช 
2555 

2. ประชากร ได้แก่ นักศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  อ  าเภอทุ่งสง 
จงัหวดันครศรีธรรมราช ท่ีลงทะเบียนวิชาคณิตศาสตร์เบ้ืองตน้ ภาคเรียน
ท่ี 1 ปีการศึกษา 2559   

3. กลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช อ าเภอทุ่งสง 
จงัหวดันครศรีธรรมราช ท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์เบ้ืองตน้ 
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2559 ซ่ึงไดม้าดว้ยวิธีการสุ่มอยา่งเฉพาะเจาะจง 
จ านวน 2 กลุ่ม จ านวน 60 คน แบ่งเป็นกลุ่มควบคุมท่ีไดรั้บการสอนแบบ
ปกติ จ านวน 30 คน และกลุ่มทดลองท่ีไดรั้บการสอนรูปแบบการจดัการ
เรียนการสอนแบบบูรณาการ โดยใชชุ้ดการสอน จ านวน 30 คน 

2.2 วธิีด าเนินการวจิัย 

ไดจ้ดัท าเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั และน าไปทดสอบกบั
นกัศึกษาท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง โดยมีขั้นตอน ดงัน้ี 

1. ศึกษาหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต ของนกัศึกษาระดบั
ปริญญาตรี รายวิชาคณิตศาสตร์เบ้ืองตน้ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาช
มงคลศรีวิชยั พทุธศกัราช 2555  

2. วิเคราะห์จุดประสงค์การเรียนรู้และจุดประสงค์เ ชิง
พฤติกรรมของ เ ร่ืองอัตราส่วนและ ร้อยละ ประกอบด้วย 4 หัวข้อ 
อตัราส่วน การแก้โจทยปั์ญหาเก่ียวกับอตัราส่วน ร้อยละ และการแก้
โจทยปั์ญหาเก่ียวกบัร้อยละ 

3. สร้างเคร่ืองมือ ไดแ้ก่
3.1 ชุดการเ รียน วิชาคณิตศาสตร์ เ บ้ืองต้น เ ร่ือง

อตัราส่วนและร้อยละ ประกอบด้วย เน้ือหาท่ีเน้นการท าโจทยปั์ญหา     
ท่ีบูรณาการกบัการใช้ในชีวิตประจ าวนั ประกอบดว้ย อตัราส่วน การแก้
โจทยปั์ญหาเก่ียวกบัอตัราส่วน ร้อยละและการแก้โจทยปั์ญหาเก่ียวกบั
ร้อยละ แบบฝึกหัดและแบบทดสอบยอ่ย น าไปทดลองใช้กบันกัศึกษาท่ี
ไม่ใช่กลุ่มตวัอย่างท่ีลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนท่ี 2/ 2558 จ  านวน 33 
คน เพ่ือหาข้อบกพร่องแล้วปรับปรุงแก้ไข จ านวน 4 หัวข้อ เพ่ือใช้
ส าหรับนกัศึกษากลุ่มทดลอง จ านวน 30 คน ในภาคเรียนท่ี 1/2559  

3.2 เอกสารประกอบการสอน เร่ืองอตัราส่วนและร้อย
ละ ส าหรับนกัศึกษากลุ่มควบคุมท่ีใช้การสอนตามปกติ จ  านวน 30 คน 
ในภาคเรียนท่ี 1/2559 

3.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแบบ
ปรนยั จ  านวน 40 ขอ้ น าแบบทดสอบท่ีสร้างข้ึนให้ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบ
ความเหมาะสมและปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน า น าแบบทดสอบ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีปรับปรุงแล้วไปทดสอบ  กบันกัศึกษาท่ีเรียน
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เร่ืองอตัราส่วนและร้อยละ ในภาคเรียนท่ี 2 /2558 จ านวน 33 คน       
เวลา 2 คาบ   

4. วิเคราะห์เคร่ืองมือ ท าการทดลอง รวบรวมขอ้มูล วิเคราะห์
และสรุปผล 

4.1 น าคะแนนท่ีไดม้าวิเคราะห์หาความยากง่าย และค่า
อ านาจจ าแนกของขอ้สอบ 

4.2 คดัเลือกขอ้สอบท่ีมีค่าความยากง่าย ตามเกณฑ ์  
0.20 - 0.80 จ  านวน 20 ขอ้ จดัท าแบบทดสอบปรนยั เพื่อใชว้ดัผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนของกลุ่มตวัอยา่ง  

4.3 หาความเช่ือมัน่ของขอ้สอบโดยใช้สูตร KR-20 ของ
คูเดอร์ ริชาร์ดสนั มีค่า 0.73 

4.4 น าแบบทดสอบไปใชท้ดสอบกบันกัศึกษากลุ่ม
ตวัอยา่ง จ  านวน 60 คน เวลา 2 คาบ    

2.3 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
หลงัจากท่ีไดก้ลุ่มตวัอยา่ง ผูวิ้จยัด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

ดงัน้ี 
1. ด าเนินการสอนกลุ่มควบคุมโดยสอนปกติ และกลุ่มทดลอง

สอนโดยใช ้ชุดการสอน     ใชเ้วลาสอนกลุ่มละ 9 คาบ 
2. ทดสอบหลงัเรียนกบันักศึกษาทั้ง 2 กลุ่ม ใช้เวลาทดสอบ

กลุ่มละ 2 คาบ โดยใช้แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชา
คณิตศาสตร์เบ้ืองตน้ ท่ีผูวิ้จยัสร้างข้ึน 

2.4 ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ขอ้มูลมีล าดบัขั้นตอน  ดงัน้ี 
1. หาประสิทธิภาพของชุดการสอน วิชาคณิตศาสตร์เบ้ืองตน้ 

เร่ืองอตัราส่วนและร้อยละ ของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 
2. หาค่าสถิติพ้ืนฐานโดยการหาค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐานและค่าเฉล่ียร้อยละ ของคะแนนจากการท าแบบทดสอบวดัผล
สัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เบ้ืองตน้ ระหว่างกลุ่มทดลองซ่ึง
เป็นกลุ่มท่ีเรียนโดยใชชุ้ดการสอนและกลุ่มควบคุมท่ีไดรั้บการสอนปกติ 

3. เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหว่างกลุ่มทดลอง
และกลุ่มควบคุม 

ผูวิ้จยัไดเ้สนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูล  ดงัน้ี 
1. ประสิทธิภาพของชุดการสอน วิชาคณิตศาสตร์เบ้ืองต้น 

เร่ืองอตัราส่วนและร้อยละของนักศึกษาระดบัปริญญาตรี ตามเกณฑ์
มาตรฐาน 80/80 

ผลการ วิ เคราะห์ประสิท ธิภาพของ ชุดการสอน วิช า
คณิตศาสตร์เบ้ืองต้น เร่ืองอัตราส่วนและร้อยละของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี  แสดงดงัตาราง 1 

ตาราง 1 ประสิทธิภาพของชุดการสอน วิชาคณิตศาสตร์เบ้ืองตน้ เร่ือง
อตัราส่วนและร้อยละของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 

จากตาราง 1 ประสิทธิภาพของชุดการสอนวิชาคณิตศาสตร์
เบ้ืองต้น เร่ืองอตัราส่วนและร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มี
ประสิทธิภาพของกระบวนการ/ประสิทธิภาพของผลลัพธ์  เท่ากับ 
85.25/82.50 

2. ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและค่าเฉล่ียร้อยละของ
คะแนนจากการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเ รียนวิชา
คณิตศาสตร์เบ้ืองตน้ ระหว่างกลุ่มทดลอง ซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีเรียนโดยใช้ชุด
การสอน และกลุ่มควบคุมท่ีไดรั้บการสอนปกติ 

ผลการวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและ
ค่าเฉล่ียร้อยละของคะแนนจากการท าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนวิชาคณิตศาสตร์เบ้ืองตน้ ระหว่างกลุ่มทดลอง ซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีเรียน
โดยใชชุ้ดการสอน และกลุ่มควบคุมท่ีไดรั้บการสอนปกติ แสดงดงัตาราง 
2  
ตาราง 2 ค่าเฉล่ีย ( x ) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่าเฉล่ียร้อย
ละ ( x ร้อยละ ) ของคะแนนจากการท าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนวิชาคณิตศาสตร์เบ้ืองตน้ ระหว่างกลุ่มทดลอง ซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีเรียน
โดยใชชุ้ดการสอนและกลุ่มควบคุมท่ีไดรั้บการสอนปกติ 

จากตาราง 2 คะแนนจากการท าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร์เบ้ืองตน้ ระหวา่งกลุ่มทดลอง ซ่ึงเป็นกลุ่มท่ี
เรียนโดยใช้ชุดการสอน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 24.833 มีค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานเท่ากบั 6.983 และมีค่าเฉล่ียร้อยละเท่ากบั 62.082 และคะแนน
จากการท าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
เบ้ืองตน้ ของกลุ่มควบคุมท่ีไดรั้บการสอนปกติ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 20.933 
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มีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 5.138 และมีค่าเฉล่ียร้อยละเท่ากบั 
52.332 

3. ผลการเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ระหวา่งกลุ่ม
ทดลอง ซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีเรียนโดยใชชุ้ดการสอน กลุ่มควบคุมท่ีไดรั้บการ
สอนปกติ แสดงดงัตาราง 3  

 ตาราง 3 ค่าเฉล่ีย ( x ) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่าที (t) 
ของคะแนนจากการท า 
แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ระหว่างกลุ่มทดลองซ่ึงเป็นกลุ่ม
ท่ีไดรั้บการสอนโดยใช้  ชุดการสอน และกลุ่มควบคุมท่ีได้รับการสอน
ปกติ 

จากตาราง 3 นักศึกษากลุ่มท่ีเรียนโดยใช้ชุดการสอน มี
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวา่นกัศึกษากลุ่มท่ีไดรั้บการสอนปกติ อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั .05 

3. สรุป 
การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการพฒันาและหาประสิทธิภาพชุดการสอน 

วิชาคณิตศาสตร์เบ้ืองตน้ และเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์เบ้ืองตน้ ของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ระหว่างนกัศึกษาท่ี
ไดรั้บการสอนโดยใช้ชุดการสอนและการสอนปกติ ซ่ึงสรุปผลการวิจยั
ได ้ดงัน้ี 

3.1 ประสิทธิภาพชุดการสอน พบว่ามีประสิทธิภาพเท่ากบั 
85.25/82.50   ซ่ึงสูงกวา่เกณฑ ์ 

3.2 นักศึกษาท่ีได้รับการสอนโดยใช้ชุดการสอน เ ร่ือง
อตัราส่วนและร้อยละ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่านกัศึกษาท่ีไดรั้บ
การสอนปกติ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05   

4. กติติกรรมประกาศ

ผู้ วิ จัย ขอขอบคุณคณะ วิทยาศาสต ร์และ เทคโนโลย ี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ท่ีสนับสนุนทุนวิจยัจากเงิน
รายไดป้ระจ าปี พ.ศ.2559 ในคร้ังน้ี และขอขอบคุณสาขาวิทยาศาสตร์ท่ี
สนบัสนุนสถานท่ีและอุปกรณ์ในการท าวิจยั ตลอดทั้งคณะอาจารยแ์ละ
นกัศึกษาของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล ท่ีไดใ้ห้ความร่วมมือใน
การเก็บรวมรวมขอ้มูลเป็นอยา่งดี 
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บทคดัย่อ 
การตอบสนองกลบัมีบทบาทส าคญัมากต่อกระบวนการของ

การเรียนรู้ บทความน้ีน าเสนอระบบและวิธีการแยกแยะกิจกรรมของ
นกัเรียน ภายใตก้ารเรียนรู้แบบใชกิ้จกรรมการท างานเป็นกลุ่ม ระบบและ
วิธีการท่ีน าเสนอให้ผลลพัธ์ในรูปแบบของขอ้มูลการสังเกตนกัเรียนแต่
ละคนว่าก าลังท ากิจกรรมพ้ืนฐานอะไรอยู่ในช่วงเวลาทุก ๆ n วินาที 
ส าหรับในบทความน้ีกิจกรรมพ้ืนฐานท่ีสนใจได้แก่ (1) ต  าแหน่ง (2) 
สถานการณ์ยืนหรือนัง่ ของนกัเรียนแต่ละคน และ (3) การแบ่งกลุ่มของ
นกัเรียนโดยใช้ระยะห่างของนักเรียนแต่ละคู่เป็นฐานขอ้มูลพ้ืนฐานทั้ง
เหล่าน้ีสามารถถูกใชใ้นการประเมินการท ากิจกรรมของนกัเรียน วิธีการท่ี
น าเสนอใช้การประมวลผลภาพและวีดีโอจากกลอ้ง 2 ตวั โดยใช้วิธีการ
หาประมาณต าแหน่งหัวของนกัเรียนแต่ละคนในโดเมน 3 มิติ จากพิกดั
ของหัวและเทา้ของนักเรียนแต่ละคนท่ีไดจ้ากการประมวลภาพ ซ่ึงเป็น
วิธีการท่ีน าเสนอใน [9]  หลงัจากนั้นเราใช้ความสูงของหัวจากพ้ืนเพ่ือ
บอกว่านักเรียนก าลงัอยู่ในสถานะนั่งหรือยืน ส่วนสุดท้ายคือเมตริกซ์
ประชิดจะถูกสร้างจากระยะความห่างของคนสองคน และถูกใช้เพ่ือการ
จดักลุ่มนกัเรียน วิธีการท่ีน าเสนอได้รับการทดสอบจากการทดลองเพ่ือ
จ าลองเหตุการณ์การเรียนรู้ ภายใตแ้นวคิดสะเต็มศึกษา ซ่ึงนกัเรียนจะถูก
แบ่งเป็นกลุ่มให้ท  างานท่ีก าหนด ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าการ
แยกแยะกิจกรรมมีความถูกตอ้งประมาณ 97% ทั้งน้ีแมว้่าความถูกตอ้งท่ี
สูงน้ีส่วนหน่ึงมาจากการใช้การท าเคร่ืองหมายท่ีหัวและเทา้ของนกัเรียน 
แต่ผลการทดลองแสดงให้เห็นถึงการน าวิธีการน้ีไปใชง้านจริงถา้มีวิธีการ
ตรวจจบัและติดตามหวัของนกัเรียนท่ีดี 

ค าส าคญั: การจ าแนกกิจกรรมกลุ่ม, สะเตม็ศึกษา,  พิกดัสามมิติ 

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 

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. 

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

1. บทน า
ปัจจุบนักระบวนการรู้จ  าส าหรับจ าแนกกิจกรรมในรูปแบบ

ต่างๆ ไดมี้งานวิจยัอยา่งหลากหลาย ส าหรับงานวิจยัในอดีตท่ีผ่านมาไดมี้
วิจยัเก่ียวกับการระบุตวัตนของคนแต่ละคนด้วยวิธีการมากมายหลาย
รูปแบบ [1] เช่น การระบุตวัตนโดยการแบ่งขอบเขตของแต่ละคนหรือ
วตัถุ [2] การระบุตวัตนโดยใช้สีของวตัถุ [3] การระบุตวัตนโดยใช้ตวั
กรองคาลมาน (Kalman Filter) [4] เม่ือระบุตวัตนไดส้ าเร็จจะตอ้งมีการ
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ท ากระบวนการรู้จ  าเพ่ือตรวจสอบกิจกรรมของแต่ละบุคคล โดยแบ่ง
ออกเป็นการจ าแนกกิจกรรมดว้ยภาพ และการจ าแนกดว้ยเซ็นเซอร์ หรือ
เทคโนโลยีใหม่ๆ ในส่วนของการจ าแนกกิจกรรมดว้ยภาพ มีการจ าแนก
กิจกรรมโดยใช้เทคนิค Spatio – Temporal [5] ส่วนของการจ าแนก
กิจกรรมดว้ยเซ็นเซอร์ หรือใชเ้ทคโนโลยี  มีการจ าแนกกิจกรรมเป็นกลุ่ม
โดยใชเ้ซ็นเซอร์เป็นตวัสัง่การเพ่ือตรวจจบัพฤติกรรม [6] และการจ าแนก
กิจกรรมกลุ่มภายในห้องเรียนโดยใช้เซ็นเซอร์เป็นเคร่ืองมือในการ
ตรวจจบัพฤติกรรม [7] แต่จากงานวิจยัในอดีตยงัพบปัญหาว่าการใช้
เซ็นเซอร์ติดท่ีตัวผูติ้ดตามไม่สามารถใช้ได้ในสถานการณ์จริงซ่ึงจะ
รบกวนนกัศึกษาขณะเรียนและอาจจะไม่สามารถไดพ้ฤติกรรมท่ีแทจ้ริง 

งานวิจัยน้ีมีการทดสอบโดยใช้หลักการของเทคนิคการ
ประมวลผลภาพภายใต้สถานการณ์สมมุติเสมือนจริงของการเรียนการ
สอนแบบสะเต็มศึกษา [8] โดยผู ้วิจยัเห็นความส าคัญในบนัทึกการ
ตอบสนองกลับของผูเ้รียน เน่ืองจากผู ้สอนเพียงคนเดียวไม่สามารถ
ตรวจสอบการตอบสนองกลบัของนกัเรียน เช่น พฤติกรรมของนกัเรียน 
หรือปฏิสัมพนัธ์ต่างๆของนักเรียนได้อย่างทัว่ถึง งานวิจยัน้ีจึงมีการใช้
เทคโนโลยเีขา้ไปช่วยในการตรวจสอบพฤติกรรม ซ่ึงผลลพัธ์ท่ีไดน้ั้นเป็น
ข้อมูลท่ีผูส้อนสามารถน าไปปรับปรุงการเรียนการสอน และกระตุ้น
นกัเรียนเพ่ือให้มีการโตต้อบในการเรียนรู้ไดดี้ยิง่ข้ึน 

ล าดบัการน าเสนอในงานวิจยัฉบบัน้ีประกอบไปดว้ย หัวขอ้ท่ี 
2 วิธีการท่ีน าเสนอ ซ่ึงจะอธิบายเร่ืองราวตั้งแต่การออกแบบการทดลอง 
แนวคิดในการท าวิจยั รวมไปถึงวิธีการและเทคนิคส าคญัท่ีใช้ในการท า
การทดลอง ส่วนเน้ือหาของการทดลอง การออกแบบการทดลอง การวดั
ประสิทธิภาพ ของ Training Data และ Testing Data รวมไปถึงการ
อภิปรายผลการทดลองจะถูกกล่าวไวใ้นหัวขอ้ท่ี 3  การทดลอง และผล
การทดลอง ส่วนหวัขอ้ท่ี 4 เป็นการสรุปผลท่ีไดจ้ากการทดลองทั้งหมด 

2. วธีิการ
2.1 แพลตฟอร์มระบบห้องเรียนอจัฉริยะ 

รูปที่ 1 แพลตฟอร์มระบบห้องเรียนอจัฉริยะ 

รูปท่ี 1 แสดงรูปแบบของห้องเรียนท่ีใช้ในงานวิจยัน้ีโดยเป็น
ห้องเรียนขนาด 4 x 8 เมตร ประกอบดว้ย โต๊ะส าหรับนักเรียนกลุ่ม A 
กลุ่ม B โต๊ะครู โต๊ะกลางส าหรับรวบรวมทรัพยากรในการเรียน ซ่ึง
ประกอบดว้ยกลอ้งวีดีโอ 3 ตวั คือส าหรับถ่ายวีดีโอภาพรวมมุมสูง 2 ตวั
และส าหรับถ่ายภาพแบบซูม 1 ตวั 

ส าหรับในบทความน้ี เรามุ่งความสนใจไปท่ีการตอบค าถาม
ว่านักเรียนแต่ละคนได้ใช้เวลาในการท ากิจกรรมระดบัพ้ืนฐานอย่างไร
บา้ง โดยกิจกรรมพ้ืนฐานท่ีสนใจได้แก่ (1) นกัเรียนแต่ละคนอยูโ่ซนใด
ของห้อง (2) นกัเรียนแต่ละคนอยูใ่นสถานะนัง่หรือยืน และ (3) เมตริกซ์
ประชิดแสดงระยะขจัดของนักเ รียนในห้องซ่ึงสามารถน าไปหา
ปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งนกัเรียนได ้

2.2 วธีิการและเทคนิคส าคญัทีใ่ช้ในการท าการทดลอง 
ส าหรับแนวคิดงานของวิจยันั้นสามารถอธิบายได้ดงัน้ี เม่ือมี

นกัเรียนเขา้มาในห้องเรียน จะมีการระบุตวัตนเพ่ือให้ทราบ ID และกลุ่ม
ของนักเรียนแต่ละคน เพ่ือตรวจสอบกิจกรรมรายบุคคล กิจกรรมกลุ่ม 
สถานะ การนัง่ ยนื เดิน และขอ้มูลการปฏิสมัพนัธ์รายบุคคล 

งานวิจยัน้ีใช้การจบัพฤติกรรมจากนกัเรียนจากวีดีโอ โดยใช้
วิธีการกรองสี (Color Filtering) เพ่ือระบุตวัตนของแต่ละคน จากนั้นหา
พิกดัค่า u, v ท่ีหัวและเทา้ของนกัเรียนแต่ละคน เพ่ือน าไปหาค่า (x, y, z) 
จากนั้นตรวจสอบกิจกรรมและแสดงสถานะ การนั่ง ยืน เพ่ือน าข้อมูล
กิจกรรมของแต่ละคนมารวบรวมรวมถึงแสดงผลลัพธ์เป็นแนวโน้ม
กิจกรรมของแต่ละกลุ่ม และยงัสามารถตรวจสอบปฏิสัมพนัธ์ของแต่ละ
บุคคลอีกดว้ย 

รูปที่ 2 โครงสร้างท่ีถูกก าหนดเพ่ือใชใ้นการค านวณ (ภาพจาก [9] ) 

2.2.1 การระบุตัวตนและการหาค่าคู่อนัดบัจุดพกิดั 2 มิต ิบริเวณหัวและ
เท้าจาก Image Space ของนักเรียนแต่ละคน 

การระบุตัวตนของนักเรียนใช้วิธีการกรองสีโดยการให้
นกัเรียนแต่ละคนสวมแถบสีบอกตวัตนท่ีบริเวณหวัและขา เราเลือกใช้วิธี
น้ีเพ่ือสะดวกในการน าข้อมูลไปด าเนินการต่อ โดยการหาค่า RGB 
บริเวณสีท่ีสนใจ เพ่ือระบุ ID และกลุ่มของนกัเรียนแต่ละคน เม่ือไดผ้ล
การกรองสีแลว้บริเวณสีท่ีสนใจก าหนดให้เป็นสีขาว และสีท่ีไม่ไดส้นใจ
ก าหนดให้ เป็นสีด า ด้วยวิธีการแยกสีท่ีไม่ต้องการออก (Labeling) 
จากนั้นน าไปหาค่าขอบเขตท่ีมีสีขาว (Bounding Box) ค่าท่ีไดจ้ะมี Left, 

630



บทความวจิยั 
การประชุมวิชาการ งานวิจยัและพฒันาเชิงประยกุต ์คร้ังท่ี 9  
 9th ECTI-CARD 2017, Chiang khan Thailand 

 9th ECTI-CARD 2017 “การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยเีพ่ือตอบสนองทอ้งถ่ินและภาคอุตสาหกรรม” 

Top, Width, Height  ของบริเวณหัวและเทา้  และตรวจสอบค่า Top ค่า
มากคือหัว และค่าน้อยคือเทา้  ผลลพัธ์ท่ีได้คือค่าของคู่อนัดบัจุดพิกดั 2
มิติของหัวคือจุด (uh, vh) และเทา้ คือจุด (uf, vf) จาก Image Space  ดงั
แสดงในรูปท่ี 2 ซ่ึงจะน าไปสู่กระบวนการแปลงต าแหน่งวตัถุจาก 2 มิติ 
เป็น 3 มิติในหวัขอ้ต่อไป 
2.2.2 การแปลงต าแหน่งวตัถุจาก 2 มิต ิเป็น 3 มิติ โดยอาศัยหลกัการ 
Vanishing Point และจุดอ้างองิบนแกน 3 มิต ิ[9] 

 เม่ือไดค้่า (u, v) ของต าแหน่งหัวและเทา้จาก Image Space 
ของนักเรียนแต่ละคนแล้ว น ามาแปลงเป็น 3 มิติ โดยอาศยัหลักการ 
Vanishing Point และจุดอ้างอิงบนแกน 3 มิติท่ีน าเสนอโดย 
T.Chotikawanid และคณะ [9]  เพ่ือให้ไดค้่า (x,y,z)  ของนกัเรียน  
2.2.3 การตรวจสอบกจิกรรมรายบุคคลโดยใช้การโซนนิ่ง (Zoning) 

 จากรูปแบบแพลตฟอร์มห้องเรียนอจัฉริยะดงัรูปท่ี 1 มีการ
แบ่งพ้ืนท่ีทั้งหมดเป็น 4 โซน คือ 1. โซนกลุ่ม A  2.โซนกลุ่ม B 3. โซน
โตะ๊ครู 4. โซนโตะ๊กลางส าหรับเก็บรวบรวมทรัพยากรทางการศึกษา โดย
ท าการก าหนดขอบเขต (x, z) (พิกดับนระนาบพ้ืนห้อง) ของแต่ละโซน 
และท าการตรวจสอบค่า (x, z) ของแต่ละคนว่าอยู่ในโซนใด เพ่ือ
ตรวจสอบกิจกรรมของนกัเรียนและช่วงเวลาการท ากิจกรรม 
2.2.4 การตรวจสอบกจิกรรมกลุ่ม 

 จากผลลพัธ์ของกิจกรรมรายบุคคลสามารถน าขอ้มูลท่ีไดม้า
ตรวจสอบกิจกรรมของแต่ละกลุ่มได้ โดยน าข้อมูลของสมาชิกทุกคน
ภายในกลุ่มมาตรวจสอบกิจกรรมท่ีท าในช่วงเวลาเดียวกนั โดยใช้วิธีการ
หาอินเตอร์เซคของกิจกรรมท่ีนักเรียนแต่ละคนท าภายในช่วงเวลา
เดียวกนัของแต่ละกลุ่ม ผลลพัธ์ท่ีไดจ้ะเป็นกิจกรรมกลุ่มและช่วงเวลาการ
ท ากิจกรรมของแต่ละกลุ่ม 
2.2.5 การตรวจสอบสถานะ การนั่ง ยนื รายบุคคล 

ส าหรับการตรวจสอบสถานะ การนั่ง ยืนนั้น ท าได้โดยการ
ตรวจสอบค่า y (ระนาบความสูง)  เพ่ือตรวจเช็คสถานะของนักเรียน
รายบุคคล ซ่ึงเป็นการเพ่ิมรายละเอียดจากการโซนน่ิงเพ่ือหากิจกรรม  
2.2.6 การตรวจสอบปฏิสัมพนัธ์รายบุคคล 

การตรวจสอบปฏิสัมพันธ์รายบุคคลนั้ นใช้วิธีการสร้าง 
เมตริกซ์ระยะประชิดของนักเรียนทั้ ง 6 คน รวมถึงครูผู ้สอน เพ่ือ
ตรวจสอบระยะห่างของแต่ละคน ในทุกช่วงเวลา 10 วินาที ผลลพัธ์ท่ีได้
จะแสดงปฏิสัมพนัธ์ ระหว่างบุคคลในช่วงเวลาใดๆโดยอ้างอิงจาก
ระยะห่างของแต่ละคน  

3. การออกแบบการทดลอง ผลการทดลอง และการวจิารณ์ผล
3.1 การออกแบบการทดลอง 

ส าหรับการทดลองจะมีการบนัทึกภาพโดยใช้กลอ้งวีดีโอมุม
สูงจ านวน 2 กลอ้ง เพ่ือจ าลองเหตุการณ์ในห้องเรียนเป็นเวลา 20 นาที
โดยมีนักเรียนทั้งหมด 6 คน  ทุกคนจะมีการก าหนดบทบาทการแสดง
และต าแหน่งท่ียืนเ พ่ือใช้ในการวัดประสิทธิภาพของการประเมิน
สถานการณ์จากเหตุการณ์จริง และจากวิธีการท่ีน าเสนอ  

การก าหนด ID ของนกัเรียนคือก าหนดให้ ID 001 – ID 003 
อยูก่ลุ่ม A และ ID 004 – ID 006 อยูก่ลุ่ม B ซ่ึงจะตรวจสอบทั้งหมด  4 
หวัขอ้ คือ 
1. กิจกรรมรายบุคคล ภายใตรู้ปแบบกิจกรรมดงัต่อไปน้ี

 การมีปฏิสมัพนัธ์กบันกัเรียนภายในกลุ่ม
 การมีปฏิสมัพนัธ์กบันกัเรียนต่างกลุ่ม
 การมีปฏิสมัพนัธ์กบัคุณครู
 การไปโตะ๊ท่ีรวบรวมทรัพยากร

2. กิจกรรมกลุ่ม ภายใตรู้ปแบบเดียวกบัตรวจสอบกิจกรรมรายบุคคล
3. สถานะ การนัง่ ยนื
4. ปฏิสมัพนัธ์รายบุคคล

3.2 ผลการทดลอง 
ผลลพัธ์ท่ีได้จากการหาต าแหน่งสามารถบ่งบอกถึงกิจกรรม

ตามเง่ือนไขของกิจกรรมท่ีก าหนดและสถานะ การนัง่ ยืน ดงัแสดงในรูป
ท่ี 3 และ 4 ตามล าดบั ในส่วนผลลพัธ์จากการจ าแนกกิจกรรมท่ีไดข้อง
กลุ่ม A และ B แสดงในรูปท่ี 5  

0 = ค่าผดิพลาดจากการระบุตวัตน 
1 = มีปฏิสัมพนัธ์กบันร.ในกลุ่ม 
2 = มีปฏิสัมพนัธ์กบันร.ต่างกลุ่ม 
3 = มีปฏิสัมพนัธ์กบัครู 
4 = ไปโตะ๊ท่ีรวบรวมทรัพยากร      

รูปที่ 3 ผลการทดลองจากการหากิจกรรมของแต่ละบุคคล 

0 = นัง่ 
1 = ยนื 

รูปที่ 4 ผลการทดลองจากการหาสถานะ 

631



บทความวจิยั 
การประชุมวิชาการ งานวิจยัและพฒันาเชิงประยกุต ์คร้ังท่ี 9  
 9th ECTI-CARD 2017, Chiang khan Thailand 

 9th ECTI-CARD 2017 “การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยเีพ่ือตอบสนองทอ้งถ่ินและภาคอุตสาหกรรม” 

...............................................................................0 = สมาชิกทุกคนภายในกลุ่ม 
ท ากิจกรรมต่างกนั 
1 = สมาชิกทุกคนภายในกลุ่มมี
ปฏิสัมพนัธ์กบันร.ภายในกลุ่ม 
2 = สมาชิกทุกคนภายในกลุ่มมี
ปฏิสัมพนัธ์กบันร.ต่างกลุ่ม 
3 = สมาชิกทุกคนภายในกลุ่มมี
ปฏิสัมพนัธ์กบัครู 
4 = สมาชิกทุกคนภายในกลุ่ม

.............................................................................ไปโตะ๊ท่ีรวบรวมทรัพยากร  

รูปที ่5  ผลการจ าแนกกิจกรรมกลุ่มของนกัเรียนกลุ่ม A และ B 

การตรวจสอบปฏิสัมพันธ์ของนักเ รียนแต่ละคนนั้ นจะ
แสดงผลในรูปแบบของเมตริกซ์ประชิด เพ่ือเช็คระยะห่างของนักเรียน
ของแต่ละ ID รวมถึงครูโดยอ้างอิงจากต าแหน่งโต๊ะครูมีหน่วยเป็น
เซ็นติเมตรโดยเมตริกซ์จะถูกปรับค่าทุกๆ 10 วินาที ดงัแสดงในตารางท่ี 1 
ตารางที่ 1 แสดงผลตวัอยา่งระยะห่างระหวา่งบุคคล 

ส าหรับผลลัพธ์ ท่ีได้จากการทดลองการจ าแนกกิจกรรม
รายบุคคลมีความแม่นย  า 98% การจ าแนกกิจกรรมกลุ่มท่ีมีค่าความ
แม่นย  า 97% การจ าแนกสถานะ การนั่ง ยืน มีค่าความแม่นย  า 98%และ 
การตรวจสอบปฏิสมัพนัธ์รายบุคคลมีค่าความแม่นย  า 95% 

3.3 การวจิารณ์ผลการทดลอง 
จากผลการทดลองแสดงให้เห็นวา่วิธีการท่ีน าเสนอมีโอกาสท่ี

จะน าไปใช้งานได้จริงแต่ยงัมีส่วนท่ีตอ้งปรับปรุงเพ่ือให้ใช้งานได้อย่าง
สมบูรณ์ไดแ้ก่ (1) การใช้แถบสีอาจไม่สะดวกแก่นกัเรียนควรหาวิธีระบุ
ตวัตนท่ีดีกวา่ (2) กระบวนการวิเคราะห์พฤติกรรมโดยให้ผูเ้ช่ียวชาญดา้น
การศึกษาเป็นคนก าหนดโจทย ์

4. สรุป
งานวิจยัน้ีน าเสนอการตรวจสอบกิจกรรมรายบุคคล กิจกรรม- 

กลุ่ม สถานะ การนัง่ยนื และขอ้มูลการปฏิสมัพนัธ์รายบุคคลโดยใชข้อ้มูล
จากภาพวีดีโอ ภายใตรู้ปแบบการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษาโดยใช้

วิธีการแปลงต าแหน่งวตัถุจาก 2 มิติ (Image Space) เป็น 3 มิติ (Global 
Space) เพ่ือน าขอ้มูลดิบมาผ่านการประมวลผลเป็นขอ้มูลท่ีสามารถช่วย
ในการสังเกตพฤติกรรมนักเรียน ซ่ึงมีความถูกต้องแม่นย  าในการหา
ต าแหน่งเฉล่ียอยูท่ี่ 97% ส าหรับผลลพัธ์ท่ีได้จะเป็นเคร่ืองมือในการช่วย
ผูส้อนวิเคราะห์พฤติกรรมนกัเรียนในการกระตุน้การเรียนรู้ไดดี้ยิ่งข้ึนอีก
ดว้ย 
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การพฒันาบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอนตามแนวทางสะเต็มศึกษา เร่ือง ไฟฟ้าภายในบ้าน  
ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที ่3 

DEVELOPMENT OF COMPUTER ASSISTED INSTRUCTION BASED ON STEM EDUCATION 
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บทคดัย่อ 
 การ วิจัยค ร้ัง น้ี มีว ัต ถุประสงค์ เ พ่ือ  1) พัฒนาบทเ รียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอนตามแนวทางสะเต็มศึกษา เร่ือง ไฟฟ้าภายในบา้น 
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 
70/70 2) เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนระหวา่งก่อนเรียนและหลงั
เรียน และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน กลุ่มตวัอย่าง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3/1 โรงเรียน
เทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ อ าเภอเมือง จงัหวดัอุดรธานี ภาคเรียนท่ี 2 ปี
การศึกษา 2559 จ านวน 29 คน ไดม้าโดยการเลือกแบบเจาะจง เคร่ืองมือ
ท่ีใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 2) 
แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 3) แบบทดสอบย่อยระหว่าง
เรียน 4) แบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติท่ีใช้ ได้แก่ ค่าเฉล่ีย ร้อยละ 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การหาประสิทธิภาพ (E1/E2) และสถิติทดสอบค่า
ทีแบบไม่อิสระต่อกนั ผลการวิจยัพบวา่ 1) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ท่ีพฒันาข้ึน มีประสิทธิภาพ เท่ากบั 75.71/73.56 2) นักเรียนท่ีเรียนด้วย
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และ 3) นกัเรียนมีความพึง
พอใจต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน อยูใ่นระดบัพอใจมาก ( X = 4.25, 
S.D. = 0.91) 

ค าส าคญั: บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน, สะเตม็ศึกษา, ไฟฟ้าภายในบา้น 

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 

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) 

Keywords: Computer Assisted Instruction, STEM Education, Home 
electric 

1. บทน า
พลงังานไฟฟ้าเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีมีความส าคญัไม่น้อยไปกว่า

ปัจจยัส่ีท่ีจ  าเป็นตอ้งใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวนั เพราะพลงังานไฟฟ้า
เป็นพลังงานท่ีมีความจ าเป็นอย่างยิ่งต่อการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ซ่ึง
ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนและเศรษฐกิจของประเทศ ความ
มัน่คงดา้นพลงังานไฟฟ้าจึงเป็นส่ิงส าคญัท่ีตอ้งตระหนกัถึงและใช้อยา่ง
ประหยดั อยา่งไรก็ตาม แมป้ระเทศไทยจะมีขอ้ไดเ้ปรียบตรงท่ีมีเช้ือเพลิง
จ านวนมากท่ีสามารถน ามาใช้ในการผลิตไฟฟ้าได้ แต่ยงัคงต้องสร้าง
จิตส านึกในการใช้พลงังานอยา่งรู้คุณค่าให้แก่ประชาชนในประเทศดว้ย 
เพราะแมเ้ราจะผลิตไฟฟ้าเองได ้แต่หากใชอ้ยา่งส้ินเปลือง พลงังานไฟฟ้า
ก็อาจจะหมดไปในท่ีสุด [1] ซ่ึงในการจัดการเรียนการสอน ครูควร
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ตระหนกัในเร่ืองการใช้พลงังานไฟฟ้า เพ่ือให้ผูเ้รียนรู้คุณค่าของการใช้
ไฟฟ้าอยา่งประหยดั การจดัการเรียนรู้รูปแบบหน่ึงท่ีน่าสนใจในศตวรรษ
ท่ี 21 คือการจดัการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) ซ่ึงเป็น
แนวทางการจัดการศึกษาท่ีบู รณาการวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  
วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์ ท่ีมุ่งแกไ้ขปัญหาท่ีพบเห็นในชีวิตจริง 
เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ ทกัษะชีวิต ความคิดสร้างสรรค ์และเป็นการ
เตรียมความพร้อมให้กบันักเรียนในการปฏิบติังานท่ีตอ้งใช้องค์ความรู้
และทกัษะกระบวนการด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 
รวมทั้งน าไปสู่การสร้างนวตักรรมในอนาคต [2] ในการจดัการเรียนการ
สอน ครูควรใช้ส่ือเพ่ือให้ผู ้เ รียนเกิดความเข้าใจ สามารถเรียนรู้ได้
ตลอดเวลา ซ่ึงการจดัการเรียนรู้โดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer 
– Assisted Instruction: CAI)  เป็นการน าคอมพิวเตอร์เขา้มาเสริม เพ่ือช่วย
เพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอนให้ดียิง่ข้ึน 

 ดงันั้น ผูวิ้จยัจึงได้พฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตาม
แนวทางสะเต็มศึกษา เ ร่ือง ไฟฟ้าภายในบ้าน ส าหรับนักเรียนชั้ น
ประถมศึกษาปีท่ี 3 ข้ึน เพ่ือให้ผูเ้รียนบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาต่าง ๆ 
เขา้ดว้ยกนั ส่งเสริมให้ผูเ้รียนรักและเห็นคุณค่าในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์มากข้ึน และเป็นแนวทาง
ในการน าเทคโนโลยีมาประยกุตใ์ช้เพ่ือให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ ตระหนกั
ถึงการใชพ้ลงังานไฟฟ้า สามารถใชพ้ลงังานไฟฟ้าอยา่งประหยดัได ้

2. วตัถุประสงค์
2.1 เพ่ือพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตามแนวทาง   

สะเตม็ศึกษา เร่ือง ไฟฟ้าภายในบา้น ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 
3 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์70/70 

 2.2 เพ่ือเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนระหวา่งก่อนเรียน
และหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตามแนวทางสะเต็ม
ศึกษา เร่ือง ไฟฟ้าภายในบา้น ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  

 2.3 เ พ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนตามแนวทางสะเต็มศึกษา เร่ือง ไฟฟ้าภายในบา้น 
ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3   

3. วธีิการด าเนินการวจิยั
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร ได้แ ก่  นัก เ รียนชั้ นประถมศึกษาปี ท่ี  3 
โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ อ าเภอเมือง จงัหวดัอุดรธานี ภาค
เรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 3 ห้อง รวมทั้งส้ิน 87 คน  

กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้ นประถมศึกษาปีท่ี 3/1 
โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ อ าเภอเมือง จงัหวดัอุดรธานี ภาค
เรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 29 คน ไดม้าโดยการเลือกแบบเจาะจง  

3.2 ขั้นตอนการวเิคราะห์หลกัสูตร 
 ผู้วิจัยได้วิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน พุทธศกัราช  2551 ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการศึกษาระดบั
ประถมศึกษาปีท่ี 3 ตามแนวคิดสะเตม็ศึกษา สรุปไดด้งัต่อไปน้ี 

3.2.1 หลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สาระท่ี 
5 พลังงาน  สอดคล้องกับตัวช้ีว ัดท่ี 1 และ 2 โดยก าหนดหัวข้อ คือ 
พลงังานไฟฟ้า 

3.2.2 หลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี สาระท่ี 2 การออกแบบและเทคโนโลยี สอดคลอ้งกบัตวัช้ีวดั
ท่ี 2 โดยก าหนดหัวข้อ คือ การใช้งานเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์
เทคโนโลยีอย่างประหยดัและปลอดภยั และการออกแบบการประหยดั
พลงังานในบา้น  

3.2.3 หลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สาระ  
ท่ี 1 จ  านวนและการด าเนินการ สอดคล้องกับตัวช้ีวดัท่ี 1 และ 2 โดย
ก าหนดหวัขอ้ คือ การค านวณค่าไฟฟ้าส าหรับบา้น 

3.3 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิัย ประกอบดว้ย 
3.3.1 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการทดลอง 
 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตามแนวทางสะเต็ม

ศึกษา เร่ือง ไฟฟ้าภายในบา้น ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  
3.3.2 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

3.3.2.1 แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ก่อนเรียนและหลงัเรียน ซ่ึงเป็นแบบทดสอบแบบปรนยั ชนิดเลือกตอบ 3 
ตวัเลือก จ านวน 30 ข้อ มีค่าความยากง่าย อยู่ระหว่าง 0.44 – 0.75 ค่า
อ านาจจ าแนก อยู่ระหว่าง 0.25 – 0.50 และมีค่าความเช่ือมัน่ทั้ งฉบบั 
เท่ากบั 0.75 

3.3.2.2 แบบทดสอบย่อยวดัผลระหว่างเรียน ซ่ึง
เป็นแบบทดสอบแบบปรนยั ชนิดเลือกตอบ 3 ตวัเลือก จ านวน 4 ชุด รวม
ทั้งส้ิน 20 ขอ้ มีค่าความยากง่าย อยูร่ะหว่าง 0.44 – 0.75 ค่าอ านาจจ าแนก 
อยูร่ะหวา่ง 0.25 – 0.63 และมีค่าความเช่ือมัน่ทั้งฉบบั เท่ากบั 0.72 

3.3.2.3 แบบสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียนท่ี
มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ซ่ึงมีลกัษณะเป็นแบบประเมินแบบ
ประมาณค่า 5 ระดบั จ  านวน 12 ขอ้ มีค่าอ  านาจจ าแนก อยูร่ะหว่าง 0.507 
– 0.851 และมีค่าความเช่ือมัน่ทั้งฉบบั เท่ากบั 0.72

S : วิทยาศาสตร์ 
มาตรฐาน ว 5.1 

T : เทคโนโลย ี
มาตรฐาน ง 2.1 

M : คณิตศาสตร์ 
มาตรฐาน ค 1.2 

 E : วิศวกรรม 

ไฟฟ้า
ภายในบา้น
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3.4 วธีิการด าเนินการทดลองและการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 3.4.1 ทดสอบก่อนเรียน (Pretest) ด้วยแบบทดสอบวดั

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียน (Pretest) จ านวน 30 ข้อ กับกลุ่ม
ตวัอยา่ง ใชเ้วลาในการทดสอบ 1 ชัว่โมง 

 3.4.2 จดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนแต่ละหัวขอ้ย่อยตามแผนการจดัการเรียนรู้ เม่ือส้ินสุดการจดั
กิจกรรมการเ รียนรู้ในแต่ละหัวข้อย่อย ผู ้วิจัยให้ก ลุ่มตัวอย่างท า
แบบทดสอบยอ่ย จ  านวน 5 ขอ้ รวมทั้งส้ิน 20 ขอ้ 

 3.4.3 เ ม่ือจัด กิจกรรมการ เ รียน รู้ โดยใช้บทเ รียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนครบทุกหัวขอ้ ผูวิ้จยัให้กลุ่มตวัอยา่งทดสอบหลงั
เรียน (Posttest) โดยใช้แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียน 
จ านวน 30 ข้อ ซ่ึงเป็นชุดเดียวกับท่ีใช้ทดสอบก่อนเรียน แต่สลับข้อ
ค าถาม ใชเ้วลาในการทดสอบ 1 ชัว่โมง 

3.4.4 น าแบบสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน สอบถามนกัเรียนกลุ่มตวัอยา่ง และช้ีแจง
ท าความเขา้ใจขั้นตอนการตอบแบบสอบถามอยา่งละเอียด 

3.4.5 รวบรวมขอ้มูลไปวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติต่อไป 

4. ผลการวเิคราะห์ข้อมูล
 4.1 ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์

ช่วยสอนท่ีพฒันาข้ึน ตามเกณฑ ์70/70 ปรากฏผลดงัตารางท่ี 1 

ตารางท่ี 1  ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

ประสิทธิภาพ คะแนนเตม็ n X S.D. ร้อยละของค่าเฉล่ีย 

กระบวนการ (E1) 20 29 15.03 3.40 75.17 
ผลลพัธ์ (E2) 30 29 22.07 3.05 73.56 

จากตารางท่ี 1 พบวา่ ค่าเฉล่ีย ( X ) คะแนนสอบระหว่างเรียน 
มีค่าเท่ากบั 15.03 จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน คิดเป็นร้อยละของค่าเฉล่ีย
ประสิทธิภาพกระบวนการ (E1) เท่ากบั 75.17 และค่าเฉล่ีย ( X ) คะแนน
สอบหลงัเรียน มีค่าเท่ากบั 22.07 จากคะแนนเตม็ 30 คะแนน คิดเป็นร้อย
ละของค่าเฉล่ียประสิทธิภาพผลลัพธ์ (E2) มีค่าเท่ากับ 73.56  ดังนั้ น 
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตามแนวทางสะเต็มศึกษาท่ีพฒันาข้ึนมี
ประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากบั 75.17/73.56 

4.2 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ระหว่างก่อนเรียนและหลงัเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตาม
แนวทางสะเตม็ศึกษา ปรากฏผลดงัตารางท่ี 2 

ตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
การทด 
สอบ 

N X  S.D. D  D 2  df T Sig. 

ก่อนเรียน 29 13.79 3.08 
240 2114 28 20.86* .05 

หลงัเรียน 29 22.07 3.05 

*ค่าวกิฤตของ t ท่ีระดบันัยส าคญั .05, df = 28 มีค่าเท่ากบั 1.701

จากตาราง ท่ี  2 พบว่า  เ ม่ื อน าค่ า ที  (t) ท่ีค  านวณได้ไป
เปรียบเทียบกบัตารางค่าวิกฤตที (t)  ท่ี df = 28 ระดบันัยส าคญั .05 แบบ
หางเดียว มีค่าเท่ากับ 1.701 ซ่ึงค่าที (t) ท่ีค  านวณได้มีค่าเท่ากับ 20.86 
มากกวา่ค่าจากตาราง แสดงวา่ ค่าเฉล่ียของคะแนนทดสอบหลงัเรียนมีค่า
สูงกว่าค่าเฉล่ียของคะแนนทดสอบก่อนเรียนจริง ดงันั้น นกัเรียนท่ีเรียน
ดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีพฒันาข้ึนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

4.3 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนตามแนวทางสะเตม็ศึกษา โดยใช้ค่าเฉล่ีย ( X ) และ
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ปรากฏผลดงัตารางท่ี 3 

ตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนกัเรียน 
ท่ี รายการประเมิน X  S.D แปลผล 
1 อธิบายเน้ือหาเขา้ใจง่าย 4.14 0.78 พอใจมาก 
2 เน้ือหาเหมาะสมกบัเวลาเรียน 4.31 0.83 พอใจมาก 
3 แบบทดสอบยากง่ายเหมาะสม 4.03 0.85 พอใจมาก 
4 ภาพประกอบเหมาะสมกบัเน้ือหา 4.14 0.94 พอใจมาก 
5 สีพื้นหลงัของบทเรียนเหมาะสม 4.17 1.08 พอใจมาก 
6 ตวัอกัษรอ่านง่ายชดัเจน 4.41 0.85 พอใจมาก 
7 เสียงบรรยายมีความชดัเจน 4.14 0.97 พอใจมาก 
8 เทคนิคพิเศษน าเสนอบทเรียนน่าสนใจ 4.21 1.09 พอใจมาก 
9 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนใชง้านง่าย 4.17 1.02 พอใจมาก 
10 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนช่วยให้ผูเ้รียน

เขา้ใจ เร่ือง ไฟฟ้าภายในบา้นไดดี้ขึ้น 
4.72 0.45 

พอใจมาก
ท่ีสุด 

11 น าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไปใชเ้รียนรู้
ไดต้ลอดเวลา 4.34 0.88 พอใจมาก 

12 น าความรู้ท่ีไดไ้ปใชง้านในชีวิตประจ าวนัได้ 4.17 1.21 พอใจมาก 
โดยภาพรวม 4.25 0.91 พอใจมาก 

จากตารางท่ี 3 พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนตามแนวทางสะเต็มศึกษา โดยภาพรวมมีความพึง
พอใจ อยูใ่นระดบัพอใจมาก ( X = 4.25, S.D. = 0.91)  

5. สรุปผล
การพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตามแนวทางสะเต็ม

ศึกษา คร้ังน้ี สรุปผลการวิจยัได ้ดงัน้ี 
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5.1 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตามแนวทางสะเต็มศึกษา 
ท่ีพฒันาข้ึน มีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากบั 75.71/73.56  

5.2 นักเรียนท่ีเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตาม
แนวทางสะเต็มศึกษา มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

5.3 นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ตามแนวทางสะเตม็ศึกษา อยูใ่นระดบัพอใจมาก ( X = 4.25, S.D. = 0.91) 

6. อภิปรายผล
6.1 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตามแนวทางสะเตม็ศึกษาท่ี

พฒันาข้ึน มีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 75.71/73.56 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์
ท่ีตั้งไว ้คือ 70/70 ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากการพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนท่ีได้วิเคราะห์หลกัสูตรและออกแบบหน่วยการจดัการเรียนรู้
ตามแนวสะเต็มศึกษา 8 ขั้นตอน [3] ซ่ึงผูวิ้จยัไดน้ ามาใช้ 4 ขั้นตอนแรก 
และในการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนได้มีการน าหลกัการ 
ADDIE มาใชใ้นการพฒันาบทเรียน ท าให้ผูเ้รียนสามารถเช่ือมโยงความรู้
ในสาขาวิชาต่าง ๆ เขา้ด้วยกนั เข้าใจในเน้ือหาและเกิดการเรียนรู้ได้ดี
ยิง่ข้ึน สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ธรรมจรรยา เรืองทองดี [4] ท่ีไดพ้ฒันา
บทเรียนการ์ตูนมลัติมีเดีย โดยใชก้ารจดัการเรียนรู้แบบ STEM Education 
ในรายวิชาคอมพิวเตอร์ ส าหรับชั้ นประถมศึกษาปีท่ี 3 ซ่ึงพบว่ามี
ประสิทธิภาพ 85.11/80.67 ซ่ึงสูงกวา่เกณฑท่ี์ก าหนดไว ้คือ 80/80 

6.2 นักเรียนท่ีเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตาม
แนวทางสะเต็มศึกษาท่ีพฒันาข้ึน มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูง
กว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ
การออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ได้มีการน าสะเต็มศึกษามา
บูรณาการเน้ือหา 4 วิชา ให้เก่ียวขอ้งเช่ือมโยงเป็นเร่ืองเดียวกนั เพ่ือให้
ผูเ้รียนไดค้วามรู้ ตามล าดบัจากง่ายไปยาก รวมถึงการออกแบบบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนยงัได้น าแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มพฤติกรรม
นิยม [5] ซ่ึงให้ผู ้เ รียนสามารถเลือกเรียนเน้ือหาท่ีต้องการได้ตาม
ความสามารถและความสนใจของตนเอง จึงท าให้บทเรียนท่ีสร้างข้ึนมี
ความน่าสนใจ เขา้ใจง่าย ส่งผลให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้และมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนสูงข้ึน สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ธรรมจรรยา เรืองทองดี [4] 
โดยผลการวิจยัพบว่า นกัเรียนท่ีเรียนดว้ยบทเรียนการ์ตูนมลัติมีเดีย โดย
ใช้การจดัการเรียนรู้แบบ STEM Education มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05   

6.3 นักเรียนท่ีเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตาม
แนวทางสะเต็มศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับพอใจมาก ทั้ งน้ีอาจ
เน่ืองมาจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีพฒันาข้ึนมีเน้ือหาเหมาะสม
กับเวลาเรียน ตวัอกัษรอ่านง่ายชัดเจน มีเทคนิคพิเศษในการน าเสนอ
บทเรียนท าให้บทเรียนมีความน่าสนใจ สามารถเรียนรู้ไดต้ลอดเวลา และ

ยงัช่วยให้ผูเ้รียนเขา้ใจเร่ืองไฟฟ้าภายในบา้นไดดี้ข้ึน ซ่ึงผลการวิจยัคร้ังน้ี
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ปานทิพย ์ดอนขนัไพร [6] ผลการวิจยัพบว่า 
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมลัติมีเดีย เร่ือง ไฟฟ้าน่ารู้ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 อยู่ในระดบั
มากท่ีสุด 
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ส่ือมัลติมีเดีย เร่ือง แหล่งพลังงานตามหลกัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที ่3 
Multimedia Instruction in topic Source of Energy  

According to Philosophy of the Sufficiency Economy for Pratomsuksa 3 Students 
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บทคดัย่อ 
 การวิจยัมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ 1)เพ่ือพฒันาส่ือมลัติมีเดีย เร่ือง แหล่ง
พลังงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส าหรับนักเ รียนชั้ น
ประถมศึกษาปีท่ี 3 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80 2)เพื่อเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนระหว่างการจดัการเรียนรู้ด้วยส่ือ
มลัติมีเดีย 3)เพ่ือศึกษาดัชนีประสิทธิผลของส่ือมลัติมีเดีย และ 4)เพ่ือ
ศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อส่ือมลัติมีเดีย กลุ่มตวัอยา่ง คือ 1)
กลุ่มควบคุม จ านวน 20 คน และ 2)กลุ่มทดลอง จ านวน 20 คน เป็น
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนชุมชนโนนสูง จงัหวดัอุดรธานี 
โดยการเลือกแบบเจาะจง เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั ประกอบดว้ย 1) ส่ือ
มลัติมีเดีย 2) แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 3) แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ สถิติท่ีใช้ ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย ร้อยละ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
และt-test  ผลการวิจยัพบว่า 1) ส่ือมลัติมีเดีย ท่ีพฒันาข้ึนมีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ ์(E1/E2) เท่ากบั 81.00/83.75 2) นกัเรียนท่ีเรียนดว้ยส่ือมลัติมีเดีย
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่ากลุ่มควบคุมท่ีเรียนแบบปกติ อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  3) ดชันีประสิทธิผลของการจดัการเรียนรู้
ด้วยส่ือมลัติมีเดียเท่ากบั 0.6026 และ 4)นักเรียนมีความพึงพอใจต่อส่ือ
มลัติมีเดียอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( 𝒙= 4.66, S.D. = 0.66) 

ค าส าคญั: ส่ือมลัติมีเดีย, แหล่งพลงังาน, หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

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' 

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 

instruction was high level (𝒙= 4.66, S.D. = 0.66).  

Keywords:  Multimedia Instruction, Source of Energy , Philosophy of 
the Sufficiency Economy 

1. บทน า
ปัจจุบันพลังงานเป็นส่ิงพ้ืนฐานท่ีมนุษย์จ  าเป็นต้องใช้ในการ

ด ารงชีวิตทุกวนัน้ีเราพ่ึงพลงังานท่ีมีอยา่งจ ากดัเป็นอย่างมาก แต่ปริมาณ
ส ารองพลังงานส้ินเปลืองจะลดลงเร่ือย ๆ จนไม่มีให้ใช้อีกในอนาคต
ขา้งหน้า จากการส ารวจพบว่าแหล่งพลงังานส ารองของโลก นบัตั้งแต่ปี 
2540 น ้ ามนัจะมีใช้ได้อีก 42 ปี ก๊าซธรรมชาติ 64 ปี และถ่านหิน 220 ปี 
ซ่ึงประเทศไทยตอ้งน าเขา้พลงังานส้ินเปลืองจากต่างประเทศเป็นส่วน
ใหญ่ และยงัสร้างปัญหาให้กับส่ิงแวดล้อมอย่างมาก การท่ีสามารถ
พ่ึงตนเองไดโ้ดยการน าพลงังานท่ีมีอยูใ่นประเทศมาใช้จะช่วยลดปัญหา
เหล่าน้ีลงไดแ้ละดว้ยสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศท่ีเอ้ือ ท าให้สามารถ
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ใช้ประโยชน์จากพลังงานทางเลือกท่ีมีภายในประเทศ เช่น พลังงาน
แสงอาทิตย ์พลงังานน ้า พลงังานลม ยงัเป็นอีกทางเลือกหน่ึงท่ีจะสามารถ
ผลิตพลงังานใช้เองได ้โดยตอ้งค านึงถึงการใช้ท่ีไม่ส้ินเปลือง ใช้อยา่งมี
เหตุมีผล พ่ึงตนเองเป็นหลกั และตอ้งค านึงถึงส่ิงแวดลอ้มและสงัคมรอบ 
ๆ จึงไดน้ า[1]หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของรัชกาลท่ี 9 มาปรับ
ใช้ในการประหยดัพลงังานไฟฟ้า ซ่ึงค  าว่าความพอเพียง จะประกอบไป
ดว้ย 5 ส่วน คือ 1) กรอบแนวคิด 2) คุณลกัษณะ 3) ค  านิยาม 4) เง่ือนไข 5) 
แนวทางปฏิบติั/ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ ซ่ึงผูเ้รียนสามารถน าไปปฏิบติัและ
ประยกุตใ์ช้ เพ่ือเป็นการประหยดัพลงังานไฟฟ้าไดจ้ริง ทั้งน้ี ยงัเป็นการ
ส่งเสริมให้เด็กมีความพอประมาณ มีเหตุผล และมีภูมิคุม้กนัท่ีดี โดยอาศยั
ความรอบรู้ และด าเนินชีวิตดว้ยรอบคอบ เพื่อให้สมดุล และพร้อมต่อการ
รองรับการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วและกวา้งขวาง  

ดงันั้นผูวิ้จยัได้พฒันาส่ือมลัติมีเดีย เร่ือง แหล่งพลงังาน ตามหลกั
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 เปิด
โอกาสให้ผูเ้รียนได้ศึกษาด้วยตวัเอง มีส่วนร่วมในกิจกรรม เห็นคุณค่า
และตระหนกัถึงการใช้พลงังาน อีกทั้งเป็นการเรียนรู้ท่ีบูรณาการ ท าให้
การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 

2. วตัถุประสงค์
1. เพ่ือพฒันาส่ือมลัติมีเดีย เร่ืองแหล่งพลังงานตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80 
2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนระหว่างการ

จดัการเรียนรู้ด้วยส่ือมลัติมีเดีย เร่ือง แหล่งพลังงาน ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง กบัการจดัการเรียนรู้แบบปกติ 

3. เพ่ือศึกษาดชันีประสิทธิผลของส่ือมลัติมีเดีย เร่ือง แหล่งพลงังาน
ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

4. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อส่ือมลัติมีเดีย เร่ือง
แหล่งพลงังานตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

3. ทบทวนวรรณกรรม
3.1 ส่ือมัลติมีเดยี 

รูปแบบมลัติมีเดีย สามารถแบ่งออกได้เป็น 2ประเภท [2] ดงัน้ี 1) 
มลัติมีเดียเพ่ือการน าเสนอ มุ่งสร้างความต่ืนตาต่ืนใจ น่าสนใจ ติดตาม 
และถ่ายทอดผ่านประสาทสัมผสัท่ีหลากหลายผ่านตวัอกัษร ภาพ และ
เสียง เน้นการน าไปใช้งานเพ่ือเสนอเป็นขั้นตอนไวเ้รียบร้อยแลว้ และ 2)
มัลติมีเดียปฏิสัมพนัธ์ เน้นให้ผู ้ใช้สามารถโต้ตอบส่ือสารกับส่ือได้
โดยตรงผ่านโปรแกรมมลัติมีเดียท่ีมีลกัษณะของส่ือหลายมิติท่ีเน้ือหา
ภายในสามารถเช่ือมโยงถึงกัน ดังนั้นในการผลิตส่ือรูปแบบบทเรียน
มลัติมีเดียเพ่ือการเรียนรู้ดว้ยตนเอง จะออกแบบการน าเสนอเน้ือหาและ
กิจกรรมในบทเรียนตามหลกัทฤษฎีการเรียนรู้ เน้นให้บทเรียนมีลกัษณะ

การโต้ตอบมีปฏิสัมพนัธ์กับผูใ้ช้หรือผูเ้รียนมากข้ึนมีการใช้งานท่ีง่าย 
สะดวก และเหมาะสมกบัลกัษณะของผูเ้รียน 
3.2 หลกัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

การพฒันาตามหลกัแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง คือการพฒันาท่ีตั้งอยู่
บนพ้ืนฐานของทางสายกลางและความไม่ประมาท โดยค านึงถึง ความ
พอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันท่ีดีในตวั ตลอดจนใช้
ความรู้ความรอบคอบ และคุณธรรม ประกอบการวางแผน การตดัสินใจ
และการกระท า[3]  

4. วธีิการด าเนินการวจิยั
4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนชุมชน
โนนสูง รวมทั้งส้ิน 54 คน กลุ่มตวัอยา่ง คือ 1) กลุ่มทดลอง จ านวน 20 คน 
และ 2) กลุ่มควบคุม จ านวน 20 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง  
4.2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา ได้แก่ ส่ือการเรียนการสอนมลัติมีเดีย 
เร่ือง แหล่งพลงังานตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส าหรับนกัเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียน
และหลงัเรียน และ แบบสอบถามความพึงพอใจของของนกัเรียนท่ีมีต่อ
ส่ือมลัติมีเดีย  
4.3 วธิีการด าเนินการวจิัย 

1. การศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช  2551 
เอกสาร หลกัการและแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัสาระวิทยาศาสตร์พร้อมทั้ง
ศึกษาหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือน ามาใช้ในการวิเคราะห์เน้ือหา
เพ่ือประยุกต์ใช้ในแผนการเรียนรู้ให้สอดคลอ้งกบัเน้ือหา จากนั้นสร้าง
แผนการจดัการเรียนรู้ ก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้เชิงพฤติกรรมให้
สอดคลอ้งกบัสาระการเรียนรู้ จดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีมีส่ือมลัติมีเดีย น า
แผนการจดัการเรียนรู้เสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญเพ่ือตรวจสอบความถูกตอ้ง
น าไปปรับปรุงแกไ้ข  

2. การสร้างส่ือมัลติมีเดีย แบ่งเป็นขั้นตอนการวิเคราะห์เน้ือหา
หลกัสูตรตามแผนการเรียนรู้ ออกแบบ เขียนบทด าเนินเร่ือง พฒันาส่ือ
มลัติมีเดียพร้อมทั้งหาคุณภาพโดยผูเ้ช่ียวชาญ ปรับปรุงแก้ไข น าไปใช้ 
และประเมินผล 

3. การ เก็บรวบรวมข้อมูล  โดยการทดสอบก่อนเ รียนด้วย
แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียน จดักิจกรรมการเรียนรู้
โดยใช้ส่ือมัลติมีเดีย แล้วท าแบบทดสอบย่อยระหว่างเรียน เม่ือจบ
บทเรียน ท าแบบทดสอบหลงัเรียน แลว้ท าแบบสอบถามความพึงพอใจ
ของนกัเรียนท่ีมีต่อส่ือมลัติมีเดีย และวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ สรุปผล 
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5. ผลการวเิคราะห์ข้อมูล
5.1 ผลการพัฒนาส่ือมัลติมีเดีย เร่ือง แหล่งพลังงานตามหลักปรัชญา

เศรษฐกจิพอเพยีง 

 ส่ือมลัติมีเดีย เร่ือง พลงังานท่ีมีอยา่งจ ากดั ประกอบดว้ย 1) เน้ือหา 
แบ่งออกเป็น 2 เร่ือง คือ (1) พลงังานท่ีมีอยา่งจ ากดั ประกอบดว้ย ถ่านหิน 
ก๊าซธรรมชาติน ้ามนัดิบ และ (2) พลงังานหมุนเวียน พลงังานแสงอาทิตย-์ 
พลงังานลม พลงังานน ้ า และ 2) แบบทดสอบ มี แบบทดสอบระหว่าง
เรียน และแบบทดสอบก่อน-หลงัเรียน  

รูปท่ี 1 หนา้จอส่ือมลัติมีเดีย เร่ืองแหล่งพลงังาน 

5.2 ผลการวเิคราะห์ประสิทธิภาพของส่ือมัลติมีเดยี เร่ืองแหล่งพลงังาน 

การวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของส่ือมลัติมีเดีย ผลดงัตารางท่ี 1 
ตารางท่ี 1  การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของส่ือมลัติมีเดีย 

ประสิทธิภาพ คะแนนเต็ม n 𝒙 S.D. ร้อยละของค่าเฉลี่ย 

กระบวนการ (E1) 20 20 16.20 1.43 81.00 

ผลลพัธ์ (E2) 20 20 16.75 1.33 83.75 

จากตารางท่ี 1  พบวา่ ค่าเฉล่ียของคะแนนสอบระหวา่งเรียน มี
คะแนนเฉล่ียร้อยละ 81.00   ส่วนค่าเฉล่ียของคะแนนหลงัเรียน มีคะแนน
เฉล่ียร้อยละเท่ากบั 83.75  ดงันั้นส่ือมลัติมีเดียท่ีพฒันาข้ึนมีประสิทธิภาพ 
(E1/E2) เท่ากบั 81.00/83.75 

5.3 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ระหว่างการจัดการเรียนรู้ด้วยส่ือมัลติมีเดยี 

ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน
ระหวา่งก่อนเรียนและหลกัเรียน ผลดงัตารางท่ี 2 
ตารางท่ี 2  การวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

ทดสอบ n �̅� S.D. t dt Sig. 

กลุ่มควบคุม 20 16.20 1.43 
3.487* 38 .001 

กลุ่มทดลอง 20 16.75 1.33 

*ค่าวกิฤตของ t ท่ีระดบันยัส าคญั .05, df = 38 มีค่าเท่ากบั 1.686 

จากตาราง ท่ี  2 พบว่า  เ ม่ือน าค่ า ที  ( t)  ท่ีค  านวณได้ไป

เปรียบเทียบกับตารางค่าวิกฤตของที (Critical Values of t) ท่ี df = 38 

ระดบันยัส าคญั .05 ไดค้่าที (t) เท่ากบั 1.686 ซ่ึงค่าที (t) ท่ีค  านวณได ้มีค่า

เท่ากบั 3.487* มีค่ามากกว่าค่าจากตาราง แสดงว่านกัเรียนท่ีเรียนดว้ยส่ือ
มลัติมีเดีย มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวา่นกัเรียนท่ีเรียนแบบปกติ อยา่ง

มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

5.4 การวเิคราะห์ค่าดชันีประสิทธิผลด้วยส่ือมัลติมีเดยี 
ผลการวิเคราะห์ค่ าดัชนีประสิทธิผลด้วยส่ือมัล ติ มี เ ดีย 

ปรากฏผลดงัตารางท่ี 3 
ตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

n คะแนนเต็ม 
ผลรวมของคะแนน 

(E.I) 
ก่อนเรียน หลังเรียน 

20 20 244 335 0.6026 

จากตารางท่ี 3 พบว่า ส่ือมัลติมีเดีย มีเท่ากับ 0.6026 หรือ 
นกัเรียนมีอตัราความกา้วหนา้ทางการเรียน คิดเป็นร้อยละ 60.26 

5.5 การวเิคราะห์ความพงึพอใจของนักเรียนที่มีต่อส่ือมัลติมีเดยี 

การวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อส่ือมลัติมีเดีย 
ปรากฏผลดงัตารางท่ี 4 
ตารางท่ี 4 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนกัเรียน 

ข้อ รายการประเมิน 𝒙 S.D. แปลผล 

1 เน้ือหาถูกตอ้งสมบูรณ์ เขา้ใจง่าย 4.65 0.50 มากที่สุด 
2. เน้ือหามีความสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 4.70 0.47 มากที่สุด 
3. ภาพน่ิงและภาพเคล่ือนไหว น่าสนใจ มีความเหมาะสม 4.45 0.76 มาก 
4. เสียงบรรยาย และเสียงประกอบ มีความเหมาะสม 4.50 0.76 มาก 
5. ปุ่มควบคุมบทเรียนใชง่้าย และส่ือความหมายไดช้ัดเจน 4.60 0.68 มากที่สุด 
6. ตวัอกัษร สี และขนาดชดัเจน ง่ายต่อการเรียนรู้ 4.50 0.69 มาก 
7. แบบฝึกหัดและแบบทดสอบ ครอบคลุมเน้ือหา 4.55 0.76 มากที่สุด 
8. ผูเ้รียนมีความสนใจ สนุกสนาน ในการเรียน 4.50 0.60 มาก 
9. ส่ือมลัติมีเดียมีประโยชน์ต่อผูเ้รียน 4.60 0.61 มากที่สุด 

10. ผูเ้รียนมีความประทบัใจในส่ือมลัติมีเดีย 4.65 0.50 มากที่สุด 
โดยภาพรวม 4.57 0.63 มากที่สุด 

จากตารางท่ี 4 พบวา่ นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อส่ือมลัติมีเดีย 
โดยภาพรวมมีความพึงพอใจ อยูใ่นระดบัมาก ( X = 4.57, S.D. = 0.63)  

6. สรุปและอภิปรายผล
การพฒันาส่ือการเรียนการสอนมลัติมีเดีย สามารถอภิปรายผล ไดด้งัน้ี 

 6.1 ส่ือมลัติมีเดีย มีประสิทธิภาพ (E1/E2) คือ 81.00/83.75 เป็นไป
ตามสมมติฐานท่ีตั้ งไว ้(80/80) ทั้ งน้ีเน่ืองมาจากได้วิเคราะห์หลกัสูตร 
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ออกแบบหน่วยการจดัการเรียนรู้ตามกาเย ่9 ขั้น และในการออกแบบส่ือ
มลัติมีเดียไดมี้การน าหลกั ADDIE มาใชใ้นการพฒันาส่ือมลัติมีเดีย ท าให้
ผูเ้รียนสามารถเช่ือมโยงความรู้ในวิชาต่าง ๆ เขา้ดว้ยกนั เขา้ใจในเน้ือหา 
และเกิดการเรียนรู้ได้ดียิ่งข้ึน สอดคล้องกบังานวิจยัของ[4] ท่ีได้พฒันา
บทเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เร่ือง พลงังาน กลุ่มสาระการ
เ รียนรู้ วิทยาศาสตร์  ชั้ นมัธยมศึกษาปี ท่ี  1 พบว่ามีประสิทธิภาพ 
88.73/90.31 ซ่ึงสูงกวา่เกณฑท่ี์ก าหนดไว ้คือ 80/80 
 6.2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังการทดลอง พบว่า 
นกัเรียนท่ีเรียนจากส่ือมลัติมีเดีย มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวา่กลุ่มควบคุม
ท่ีเรียนจากการสอนตามปกติ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงเป็นไป
ตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้ทั้งน้ีเพราะว่าการออกแบบส่ือมลัติมีเดีย มีการน าหลกั
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์เข้ากับวิชาวิทยาศาสตร์ ท าให้ส่ือ
มลัติมีเดียมีการเช่ือมโยงกนั เน้ือหามีความสมัพนัธ์กนั ง่ายต่อการเรียนรู้ ส่งผล
ให้ผู ้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดี และกลุ่มทดลองท่ีเรียนด้วยส่ือมลัติมีเดียมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่ากลุ่มควบคุมท่ีเรียนปกติ สอดคลอ้งกบังานวิจยั 
[4] พบว่า นกัเรียนท่ีเรียนดว้ยคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
เฉล่ียร้อยละ 88.13 สูงกวา่ ค่าเฉล่ียร้อยละ 77.40 ของนกัเรียนท่ีสอนโดยวิธีสอน
แบบปกติ 
 6.3 ดชันีประสิทธิผลของการจดัการเรียนรู้ด้วยส่ือมลัติมีเดีย มีค่า
ร้อยละ 60.26 ทั้ งน้ีเพราะว่าส่ือมลัติมีเดียท่ีพฒันาข้ึน มีรูปภาพ มีเสียง
ค าอธิบายประกอบเน้ือหาของบทเรียนท่ีชดัเจน ผูเ้รียนสามารถโตต้อบ 
และมีปฏิสัมพนัธ์กบัผูเ้รียน ส่งผลให้ผูเ้รียนท่ีเรียนด้วยส่ือมลัติมีเดียมี
พฒันาการจากก่อนเรียนและหลงัเรียนเพ่ิมข้ึน สอดคลอ้งกบังานวิจยั [5] 
พบว่า บทเรียนบนเครือข่าย เร่ือง การส่ือสารข้อมูลและเครือข่าย ชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 6  มีค่าดชันีประสิทธิผลเท่ากบั 0.6779 แสดงวา่นกัเรียน
มีความกา้วหนา้ทางการเรียนร้อยละ 67.79  
 6.4 นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อส่ือมลัติมีเดีย อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
ทั้งน้ีเพราะว่าส่ือมลัติมีเดียมีเน้ือหา และการน าเสนอท่ีใช้ภาพเคล่ือนไหว
ประกอบค าอธิบายท่ีชัดเจน ผูเ้รียนสามารถเขา้ถึงได้ง่าย สามารถเรียนรู้
ไดต้ามความตอ้งการของตนเอง ระยะเวลาท่ีใชมี้ความเหมาะสม ส่งผลให้
ผู ้เ รียนเข้าใจเร่ืองแหล่งพลังงานไฟฟ้าได้ดี ข้ึน และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวนัได้จริง สอดคล้องกับงานวิจยั [6] พบว่า 
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง พลังงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ท่ีนกัเรียนมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก  
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การวางแผนและการออกแบบ ) การดาํเนินการ และ ) การประเมินผล 

เครืองมือทีใช้ในการวิจยัคือแบบประเมินความพึงพอใจของผูเ้รียน กลุ่ม

ตัวอ ย่างเป็ น นัก ศึ ก ษาส าขาวิชาเท คโน โล ยีไฟ ฟ้ าอุ ตส าหก รรม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจํานวน  คนโดยเลือกแบ บเจาะจง 

ผลการวิจัยพบว่ารูปแบบการเรียนรู้มีความพึงพอใจของผูเ้รียนทีผ่านการ

เรียนการสอนตามรูปแบบทีพฒันาขึนมีค่าเฉลียอยู่ในระดบัมาก 

คาํสาํคญั: สะเต็มศึกษา, การเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน 

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 

ปัจจุบันเทคโนโลยีถูกนาํมาใช้ในชีวิตประจาํวนัมากขึนทาํให้

เกดิการเปลียนแปลงทังในด้านสังคมและด้านเศรษฐกจิ ดังนันเพือการ

พฒันาประเทศใหเ้ท่าเทียมกบักลุ่มประเทศทีพฒันาแลว้ การพฒันาคนจึง

เป็นสิงสาํคญัเพราะความรู้และความสามารถของประชากรเป็นดชันีชีวดั

พืนฐานในการยกระดับประเทศและสอดคล้องกบันโยบายการพฒันา

เศรษฐกจิของประเทศไทยในชือของประเทศไทย .  (Thailand 4.0) ซึง

เป็นนโยบายทีมีจุดมุ่งหมายหลักคือต้องการปรับเปลียนโครงสร้าง

เศรษฐกิจ ไปสู่ “Value–Based Economy” หรือ “เศรษฐกจิทีขับเคลือน

ดว้ยนวตักรรม”  โดยมีฐานความคิดหลัก คือ เปลียนจากการผลิตสินค้า 

“โภคภัณฑ์” ไปสู่สินค้าเชิง “นวัตกรรม” เปลียนจากการขับเคลือน

ประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลือนด้วยเทคโนโลยี 

ความคิดสร้างสรรค์ และนวตักรรม  และเปลียนจากการเนน้ภาคการผลิต

สินคา้ ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึน [1] ดงันนัสถานศึกษาต่างๆจึงเร่ง

ผลิตบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมเพือเป็นผูส้ร้างและใช้

เทคโนโลยีสําหรับการพัฒนาประเทศ  เพือให้ผู้เรียนได้ความรู้และได้

ประโยชน์สูงสุดการจัดการศึกษายุคใหม่จึงเปลียนรูปแบบจากเดิมที

ผูส้อนเป็นผูถ่้ายทอดความรู้อย่างเดียวไปเป็นการเรียนรู้ทีเนน้ผูเ้รียนเป็น

สาํคญัและเรียนรู้พร้อมไปกบัผูเ้รียน ดงัระบุในพระราชบญัญติัการศึกษา

แห่งชาติ พ.ศ.  ฉบบัแกไ้ขเพิมเติม (ฉบบัที ) พ.ศ.  และ (ฉบับ

ที ) พ.ศ.  ในหมวด  ทีมีการระบุแนวทางการจัดการศึกษา ใน

มาตรา  ว่า การจัดการศึกษาตอ้งยึดหลกัว่าผูเ้รียนทุกคนมีความสามารถ

เรียนรู้และพฒันาตนเองได้ และถือว่าผูเ้รียนมีความสําคัญทีสุดดังนัน

การศึกษาจึงต้องส่งเสริมให้ผูเ้รียนสามารถพฒันาตามธรรมชาติและเต็ม

ตามศักยภาพ โดยยึดผูเ้รียนเป็นสําคัญและต้องคาํนึงถึงความเหมาะสม

และประโยชน์สูงสุดทีผูเ้รียนจะได้รับ โดยต้องเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนได้มี

บทบาทสาํคัญในการเรียนรู้ ได้มีส่วนร่วมในกจิกรรมการเรียนรู้และได้

ใช้กระบวนการเรียนรู้ทีหลากหลาย อันจะนาํไปสู่การเกดิการเรียนรู้ที

แทจ้ริงไดด้ว้ยตนเอง [ ]  

สะเต็ม หรือ “STEM” จึงเป็นอีกนโยบายหนึงทีเขา้มาสู่ระบบ

การศึกษาของประเทศไทย สะเต็มเป็นคาํย่อจากภาษาองักฤษของศาสตร์ 

 ส าขา  ได้แ ก่ วิท ยาศ าส ต ร์  (Science) เท ค โน โล ยี  (Technology)  

วิศวกรรมศาสตร์(Engineering) และคณิตศาสตร์ (Mathematics)  [3] โดย

แนวทางการจดัการศึกษาเน้นทีการบูรณาการความรู้ใน  สหวิทยาการ 

โดยเน้นการนําความรู้ไปใช้แกปั้ญหาในชีวิตจริง รวมทังการพัฒนา
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กระบวนการหรือผลผลิตใหม่ ทีเป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินชีวิต และ

การทาํงาน ทีไม่เน้นเพียงการท่องจาํทฤษฎี แต่เป็นการสร้างความเขา้ใจ

ทฤษฎีผ่านการปฏิบติัให้เห็นจริงควบคู่กบัการพฒันาทกัษะการคิด การตัง

คาํถาม  การแกปั้ญหา การหาข้อมูลและวิเคราะห ์สามารถนาํขอ้ค้นพบ

นันไปใช้หรือบูรณาการกบัชีวิตประจาํวนัได ้โดยไม่จาํกดัการเรีนรู้แค่

ภายในชันเรียนเพียงด้านเดียวซึงในยุคปัจจุบันผูเ้รียนจะต้องมีความรู้ที

หลากหลายทีสามารถนาํมาประยุกตใ์ชก้บัสังคมปัจจุบนัซึงสอดคลอ้งกบั

ทฤษฏีการเรียนการสอนในศตวรรษที  ทีผูเ้รียนจะตอ้งมีทกัษะหลกัๆ  

ด้าน  ได้แก่ ) ทักษะชีวิตและการทํางาน ) ทักษะการเรียน รู้และ

นวตักรรม    ) ทกัษะด้านสารสนเทศ การสือสารและเทคโนโลยี ผูเ้รียน

มีอิสระทางความคิดและให้ความสําคัญกบัการสืบข้อมูลและเรียนรู้ด้วย

ตวัเองในทุกสถานทีตลอดเวลา สร้างการยอมรับความคิดเห็นผูอื้นและ

กล้านําเสนอสิ งทีรู้แกเ่พือนร่วมชันเรียนโดยมีผูส้อนเป็นเพียงผูอ้ ํานวย

ความสะดวกในการเรียนและค้นควา้หาความรู้ [ ] ดังนันรูปแบบหนึงที

เหมาะสมกบัแนวทางการจดัการศึกษาแบบสะเต็มคือรูปแบบการเรียนรู้ที

ใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning : PBL) ซึงเหมาะสมกบั

การเรียนทางดา้นเทคโนโลยีและวิศวกรรม  

ดงันันผูว้ิจยัจึงเห็นประโยชน์ของการสอนแบบโครงงานเป็น

ฐานทีสอดคล้องกบัทฤษฎีการเรียนรู้แบบสะเต็ม ซึงจะช่วยสร้างความ

สนใจในกจิกรรมทีมอบหมายใหค้น้ควา้ ช่วยฝึกกระบวนการทาํงานอย่าง

เป็นระบบ รู้จกัการวางแผนการทาํงาน ได้เรียนรู้วิธีการแกปั้ญหา ได้ทาํ

การทดลอง  ไดพิ้สูจนสิ์งต่างๆ ดว้ยตนเอง โดยมีวตัถุประสงคก์ารวิจยั คือ

สร้างลาํดบัขนัตอนการเรียนรู้และการประเมินผลตามรูปแบบโครงงาน 

. การเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน 

การเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning : 

PBL) ใชแ้นวคิดทฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ยตนเองจากการสร้างสรรคง์าน 

(Constructionism) เป็นทฤษฎีทีเนน้การเรียนรู้ด้วยการกระทาํของตนเอง 

โดยใหผู้เ้รียนเผชิญกบัสถานการณ์ทีเป็นปัญหาทาํใหเ้กดิความขดัแยง้ทาง

ปัญญา โดยผู้เรียนจะต้องพยายามคิดหรือกระทําอย่างไตร่ตรองจน

สามารถนําไปสู่การสร้างโครงสร้างใหม่ทางปัญญาทีสามารถคลีคลาย

สถานการณ์ทีเป็นปัญหาได้ซึงผูเ้รียนจะตอ้งเป็นผูส้ร้างความคิด และนาํ

ความคิดนนัไปสู่การสร้างสรรค ์โดยอาศยัเทคโนโลยีและสือทีเหมาะสม

เพือให้เกดิความรู้ทีเป็นรูปธรรมชัดเจนดังนันการจัดเตรียมรูปแบบการ

เรียนรู้จาํเป็นต้องจดัเป็นกจิกรรมการพฒันาพฤติกรรมพืนฐานของผูเ้รียน

จากขันพืนฐานไปสู่ระดับทีต้องการได้ เป้าหมายของการพฒันารูปแบบ

การเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานนีต้องให้ผูเ้รียนคน้ควา้เกยีวกบัทฤษฎี 

วสัดุอุปกรณต่์างๆซึงเป็นการเรียนรู้ในขนั “S” หรือวิทยาศาสตร์หลังจาก

นันจึงทําการทดสอบ ลองผิดลองถูกกบัสิ งนันๆโดยใช้เทคโนโลยีที

เหมาะสมเช่น โปรแกรมจาํลองการทาํงาน หรือชุดฝึกปฏิบัติการซึงเป็น

การเรียนรู้ในขัน “T” เทคโนโลยีจนเกิดเป็นความเข้าใจขึนพร้อมทัง

สามารถสร้างโครงงานขึนมาซึงเป็นการเรียนรู้ในขัน “E” วิศวกรรมและ 

“M” คณิตศาสตร์ ทีจะตอ้งประเมินหรือประมาณค่าของชินงานรวมทัง

เกยีวขอ้งกบัการใชค้ณิตศาสตร์ในการคาํนวณดว้ยโปรแกรมต่างๆ ผูเ้รียน

จึงมีบทบาทการเรียนรู้อย่างเต็มทีโดยผูเ้รียนเลือกสิงทีต้องการเรียนเอง 

ตงักฎระเบียบเองแกปั้ญหาเอง ผูส้อนมีบทบาททีนอกเหนือจากใหค้วามรู้

เพียงอย่างเดียวเปลียนเป็นการให้ความร่วมมือ อํานวยความสะดวก

ช่วยเหลือผูเ้รียนในการเรียนรู้ และทาํหน้าทีสร้างแรงจูงใจให้แกผู่เ้รียน 

จดักจิกรรมการเรียนรู้ทีตรงกบัความสนใจของผูเ้รียน ดาํเนินกจิกรรมให้

เป็นไปในทิศทางทีส่งเสริมพฒันาการของผูเ้รียน ใหค้าํปรึกษาแนะนาํทัง

ด้านวิชาการและด้านสังคมแกผู่เ้รียน ดูแลให้ความช่วยเหลือผูเ้รียนทีมี

ปัญหาและประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียน การเรียนรู้แบบนีผู้เรียนจะมี

ความรู้ทีอยู่ทน ไม่ลืมง่ายและสามารถถ่ายทอดใหผู้อื้นไดท้ราบและเขา้ใจ

ความคิดของตนนอกจากนันความรู้ทีสร้างขึนยังเป็นฐานให้ผู้เรียน

สามารถสร้างความรู้ใหม่ต่อไปอย่างไม่สินสุด  

ดงันนัเพือใหก้ารเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานสัมฤทธิผล จาก

การสอบถามผูเ้ชียวชาญจึงไดมี้ขันตอนการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็น

ฐานทีประกอบด้วย  ขันตอนทีเป็นงานวิจัยทีผ่านการประเมินจาก

ผูเ้ชียวชาญทีชือว่า DAPOA [5] โดยเป็นกระบวนการเรียนรู้ทีสอดคล้อง

กบัทฤษฎีการเรียนรู้และใชก้ารเรียนรู้แบบสะเต็มสอดแทรกในการเรียน

แ ต่ล ะขัน ตอ นซึ ง ก ารเรียน รู้แ บ บ ใช้โครงงาน เป็ น ฐาน  DAPOA 

ประกอบดว้ยวิธีการดงันี 

 ) D : Determination เป็นขนัตอนกาํหนดโจทยห์รือผลลพัธ์ 

ทีให้ผูเ้รียนรับโจทยห์รือข้อมูลเกียวกบัหัวข้อทีผู้สอนกาํหนดให้ โดย

ผูเ้รียนสามารถเลือกหัวข้อทีตนสนใจได้หรือได้จากการสัมมนาหรือ

คน้ควา้จากการมอบหมายการเรียนรู้ดว้ยตนเองและนาํมาประเมินความ

เหมาะสมของหวัขอ้โดยใชแ้บบประเมิน 

 ) A : Analysis เป็นขนัตอนการวิเคราะหเ์นือหาของโครงงาน 

โดยใหผู้เ้รียนและผูส้อนวิเคราะหศึ์กษาและรวบรวมขอ้มูลทีเกยีวขอ้งกบั

โครงงานทีจะสร้างโดยผูเ้รียนสามารถค้นควา้ข้อมูลได้ทังในและนอก

เวลาเรียนและผูส้อนมีหน้าทีให้คาํปรึกษาเพือหาความเป็นไปไดแ้ละใช้

แบบประเมินในการวิเคราะหง์าน 

 ) P : Planning & Design เป็นขันตอนการวางแผนและการ

ออกแบบ โดยนาํขอ้มูลจากขนัการวิเคราะหเ์นือหาของโครงงานมาสร้าง

โดยใช้เทคโนโลยี เช่น โปรแกรมออกแบบ จาํลองการทาํงาน แลว้สร้าง

เป็นแบบร่างงานโดยจะเห็นถึงรายละเอียดและแบบร่างของโครงงานที

พร้อมทีจะดาํเนินการในขนัตอนต่อไป 

 ) O : Operation เป็นขันตอนดาํเนินการสร้างตามแบบร่าง 

เป็นการดําเนินการตามแผนการทีวางไว้โดยให้เวลาทําโครงงานตาม

กาํหนดนอกเวลาเรียน และมีการนัดหมายตรวจสอบความกา้วหน้าทุกๆ
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สัปดาห์หรือวนัแล้วแต่การกาํหนดเพือนาํเสนอสิงทีทาํ ปัญหาทีค้นพบ

และวางแผนงานในการทาํงานในสัปดาหห์รือวนัต่อไป 

 ) A : Assessment เป็นขันตอนการวดัและประเมินผล โดย

รวบรวมข้อมูล เขียนรายงานตามการดาํเนินงานโครงงาน วิธีดาํเนินงาน 

ผลการดาํเนินงาน การสรุปผลของโครงงานและข้อเสนอแนะทีผ่านการ

ดาํเนินการเอง ผูส้อนมีหนา้ทีประเมินรวมทงัสรุปสิงทีได ้

รูปท ี  ขนัตอนการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน DAPOA 

. การดําเนินการวิจัย 

รูปแบบการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานใชก้ลุ่มตวัอย่างกบั

นกัศึกษาทีลงทะเบียนเรียนในรายวิชาวงจรควบคุมการขบัเคลือนและการ

ประยุกต์ซึงเป็นวิชาทีว่าด้วยการควบคุมอุปกรณ์ทางไฟฟ้าเช่น มอเตอร์ 

สายพาน ฯลฯ โดยใชว้ิธีการและอุปกรณ์ควบคุมต่างๆทีหลากหลาย โดย

ได้เลือกหัวข้อสําหรับการวิจัยในครังนีคือการควบคุมระบบอัตโนมัติ 

เนืองจากขาดแคลนวสัดุและอุปกรณ์ในการเรียนรู้โดยเลือกกลุ่มตวัอย่าง

ตามสภาพการเรียนจริง 

เริมตน้

ตงัโจทยที์ตอ้งการเรียนรู้

วิเคราะห์เนือหา เครืองมือ ทดลอง

ขนั “T”

อาจารย์ปร ะเมินเนือหาทีคน้คว้า

มอบหมายความรู้และทฤษฎี

ขนั “S”

สร้างโครงง าน

ขนั “E”

วิเคราะห์ผลข้อมูล

สรุปผลเป็นรายงาน

สิ นสุด

การช่วยเหลือผู้เรียนของผู้สอน

-เอกสาร เนือหาวิชาทีเกียวขอ้ง

-เครืองมือสําหรับสร้างชินงาน

-ซอฟแวร ์สําหรับทดสอบ

-สือต่างๆ

-แบบประเมินความก้าวหนา้ของโครงงาน

-แบบประเมินผลสําเร็จของงาน

ค้นคว้าได้ทังในและนอกห้องเรียน

ทดสอบโครงง าน

ทดสอบโครงงานจริง

ปรับปรุงแก้ไข

ปร ับปรุงแก้ไข

ผ่าน

ผ่าน

ไม่ผ่าน

ไม่ผ่าน

รูปท ี  ผงัการดาํเนินการเรียนรู้ 

 จากรูปที  เมือดาํเนินการเรียนรู้ตามผงัแล้วในระหว่างการ

เรียนผูส้อนตอ้งเกบ็ผลทางสถิติกบักลุ่มตวัอย่างโดยใชเ้ครืองมือคือทีแบบ

ประเมินผลตามกจิกรรมของรูปแบบการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน

แบบสอบถามวดัความพึงพอใจของผูเ้รียนทีผ่านการเรียนการสอนตาม

รูปแบบทีวิจยั 

รูปท ี  กจิกรรมการเรียนรู้ 

A 
Assesment 

O 
Operation 

P 
Planning& 
Design 

A 
Analysis 

D 
Determination 

643



บทความวิจัย  

การประชุมวิชาการ งานวิจยัและพฒันาเชิงประยุกต ์ครังที   
th ECTI-CARD 2017, Chiang khan Thailand 

  9th ECTI-CARD 2017 “การประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยีเพือตอบสนองทอ้งถินและภาคอุตสาหกรรม” 

รูปท ี  แบบประกจิกรรมการเรียนรู้ตาม DAPOA 

4. ผลของการวิจัย

4.1 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการ

เรียนการสอนตามรูปแบบโครงงานเป็นฐาน 

พบว่านักศึกษามีความพึงพอใจต่อรูปแบบการเรียนรู้แบบ

DAPOA Model ทีระดับมาก (ค่าเฉลีย = 4.25, S.D = 0.14 ) แสดงดังใน

ตารางที 2 

ตารางที 1 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเ้รียน 

รายการประเมนิแต่ละด้าน Mean SD 
ระดบัความ

เหมาะสม 

.กระบวนการเรียนรู้ .  .  มาก 

.กจิกรรมการเรียนการสอน .  .  มาก 

.ดา้นสือการเรียนการสอน .  .  มาก 

.ดา้นการวดัและการประเมินผล .  .  มาก 

รวม .  .  มาก 

จากตารางที  ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเ้รียนดัง

ตารางที  พบว่าระดับความพึงพอใจของผู้เรียนมีค่าเฉลียเท่ากบั .  

และส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั .  ทีมีค่าเฉลียระดบัมาก 

5. สรุปผล

บทความวิจัยนีเป็นการนาํเสนอการเรียนการสอนแบบสะเต็ม

ศึกษาโดยการใช้โครงงานเป็นฐานสําหรับการศึกษาด้านเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม โดยนาํไปทดลองใชก้บัการเรียนการสอนในรายวิชาวงจร

ควบคุมการขบัเคลือนและการประยุกตโ์ดยกาํหนดโจทยคื์อชุดควบคุม

อัตโนมัติ ซึงผลการประเมินความพึงพอใจของรูปแบบการเรียนโดย

ผูเ้รียนพบว่ามีความพึงพอใจอยู่ทีระดบัมาก  (ค่าเฉลีย = . , S.D = .  

) ซึงถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมินและผลสัมฤทธิทางการเรียนกอ่นและ

หลงัจากใชว้ิธีการเรียนโดยใชโ้ครงงานเป็นฐานผูเ้รียนมีความแตกต่าง 

 นอกจากนนัเมือพิจารณาผลของการดาํเนินงานในการจดัการ

เรียนการสอนทีใช้รูปแบบการเรียนรู้ทีใช้โครงงานเป็นฐาน โดยกลุ่ม

ทดลองทีเป็นนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม ชันปีที  

พบว่าผู้สอนจําเป็นต้องมีการวางแผนการจัดกจิกรรมทีสอดคล้องกบั

ขนัตอนของการเรียนรู้ทีกาํหนดไว ้และต้องทบทวนเนือหาเบืองตน้ของ

วงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เพือควบคุมการจัดกจิกรรมให้ตรงตาม

กรอบเวลาทีกาํหนด 

ขอ้เสนอแนะในการวิจยัครังต่อไป การเรียนการสอนแบบสะ

เต็มศึกษาโดยการใช้โครงงานเป็นฐานสําหรับการศึกษาด้านเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม คือการนาํรูปแบบการเรียนรู้ไปใช้กบัรายวิชาโครงงานที

ต้องประเมินผลสัมฤทธิทางการเรียนหลังสินภาคการศึกษาหรือนําไป

ประยุกต์ใช้กบัรายวิชาทีมี เนือหาทีจําเป็นต้องเสริมความรู้ด้วยการ

ปฏิบัติการแบบโครงงาน เพือให้การวิจยัสมบูรณ์จะตอ้งนาํรูปแบบการ

เรียนรู้ไปพฒันากจิกรรม แหล่งค้นควา้และสร้างสือการเรียนการสอนที

สอดคล้องกบัเนือหาและผูเ้รียนสามารถเลือกใชง้านไดต้ามความตอ้งการ

และเหมาะสม โดยกจิกรรมและสือทีพฒันาต้องสามารถใชว้ดัผลสัมฤทธิ

ทางการเรียนของผูเ้รียนทีตรงตามวตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรมทีกาํหนดไว้

ในหลกัสูตรนนัๆ 
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บทความวจิยั 
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 9th ECTI-CARD 2017 “การประยกุต์ใช้เทคโนโลยีเพ่ือตอบสนองท้องถ่ินและภาคอตุสาหกรรม” 

 ชุดสาธิตการต่อระบบเคร่ืองเสียงภายในรถยนต ์
The Demonstrative Model of Car Audio Connection System. 
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บทคดัย่อ 
บทความน้ีน าเสนอ ชุดสาธิตการต่อระบบเคร่ืองเสียงใน

รถยนต ์ส าหรับใช้ฝึกทกัษะดา้นการปฏิบติัการต่อระบบเสียงในรถยนต์
ซ่ึงประกอบด้วยภาคอินพุต ภาคขยาย และภาคเอาต์พุต โดยใช้สาย
เช่ือมต่อภาคต่างๆให้สามารถใช้งานได้ โดยมีการสาธิตทั้งหมด 5 การ
สาธิต และสามารถเคล่ือนยา้ยไดง่้าย ชุดสาธิตการต่อระบบเคร่ืองเสียงใน
รถยนต์ได้ผ่านการประเมินโดยผูเ้ชียวชาญจ านวน 3 ท่าน โดยใช้แบบ
ประเมินแบบ IOC ซ่ึงค่า IOC ท่ีไดจ้ากผูเ้ช่ียวชาญมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 0.64 
นอกจากน้ียงัไดรั้บการประเมินจากนกัศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขา
วิศวกรรมศาสตร์อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม จ านวน 20 คน โดยใช้
การประเมินแบบ IOC โดยผลรวมค่า IOC ของนักศึกษาโดยมีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 0.89 จากผลการประเมินของผูเ้ช่ียวชาญและนักศึกษาถือว่าชุด
สาธิตการต่อระบบเคร่ืองเสียงในรถยนตส์ามารถน าไปใชไ้ดจ้ริง 

ค าส าคญั: ชุดสาธิต, ระบบเคร่ืองเสียง, เคร่ืองเสียงภายในรถยนต ์

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 

1. บทน า
ปัจ จุบันการเ รียน รู้ในภาคปฏิบัติการด้าน เค ร่ืองเ สียง

โดยเฉพาะเคร่ืองเสียงในรถยนตเ์ม่ือนกัศึกษาไดท้  าการศึกษาในเร่ืองของ
การต่อระบบเสียงในรถยนตน์ักศึกษาสามารถน าความรู้และทกัษะท่ีได้
ไปประกอบอาชีพได ้โดย สวงค ์พทุธิเนตร [1] ไดเ้สนอ การเปรียบเทียบ
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนท่ีเรียนแบบเน้ือหาและภาคปฏิบติั โดย
เรียนผ่านคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ืองระบบเคร่ืองเสียง ผลปรากฏว่า 
ผูเ้รียนท่ีเรียนดว้ยภาคปฏิบติัมีผลสมัฤทธ์ิท่ีดีกวา่ผูเ้รียนท่ีเรียนแบบเน้ือหา 
แสดงให้เห็นถึงความส าคญัของภาคปฏิบติัเป็นอย่างยิ่งรวมถึงส่ือท่ีใช้
สอนก็มีความส าคญัดว้ยเช่นกนั โดย วารุณี คุม้บวั [2] ไดเ้สนอ การใช้ส่ือ
เป็นบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เ ร่ืองการติดตั้ งเค ร่ืองเสียงใน
สถานการณ์ต่างๆ ผลปรากฏว่า ผลสัมฤทธ์ิหลงัเรียนของผูเ้รียนสูงกว่า
ก่อนเรียน และผูเ้รียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก แสดงให้เห็นถึง
ความส าคญัของส่ือการเรียนการสอน นอกจากบทเรียนจากคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน ส่ือชุดสาธิตก็มีความส าคญัเช่นกนัโดย ธวชัชยั ปัญญารัตน์และ
คณะ [3] ได้เสนอ ชุดสาธิตระบบเซ็นทรัลล็อก ได้เสนอ ชุดสาธิตท่ี
สามารถต่อสายจากอุปกรณ์หน่ึงไปยงัอีกอุปกรณ์หน่ึงได้อยา่งอิสระ ท า
ให้ผูเ้รียนมีความเขา้ใจและยงัได้ความรู้เร่ืองการต่อระบบและอุปกรณ์
ต่างๆท่ีใชใ้นระบบ แต่มีอุปสรรคอยูเ่ล็กนอ้ยคือ เม่ือท าการต่อระบบเสร็จ
เรียบร้อยแลว้สายท่ีใช้ต่อระบบนั้นกระจดักระจายไม่เป็นระเบียบ ดงันั้น
บทความน้ีขอเสนอชุดสาธิตการต่อระบบเสียงในรถยนต์เพ่ือเป็นส่ือ
ส าหรับใช้ในภาคปฏิบัติ เร่ืองการต่อระบบเสียง ชุดสาธิตน้ีจะช่วย
ประหยดัเวลาในการเตรียมอุปกรณ์ มีบอร์ดการทดลองส าหรับใช้ต่อ
ระบบเสียง ท าการออกแบบโครงสร้างด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
โครงสร้างของชุดสาธิตใช้ไมอ้ดัประเภท MDF ขนาด 15 mm. ใช้พรมสี
น ้ าตาลในการหอหุ้มโครงสร้าง ใช้ล  าโพงเสียงต ่าขนาด 10 น้ิว 800 วตัต ์
จ  านวน 1 คู่ ล  าโพงเสียงกลางขนาด 6.5 น้ิว 350วตัต์ จ  านวน 1 คู่ ใช้
ล  าโพงเสียงแหลม ขนาด 150 วตัต ์จ  านวน 1 คู่ มี ใบการสาธิตจ านวน 5 
การสาธิต นอกจากการฝึกต่อระบบเสียงแลว้ ยงัมีการทดสอบคุณสมบติั
ของล าโพงเพ่ือน าไปออกแบบตู้ล  าโพง โดยเฉพาะล าโพงเสียงต ่ า
จ  าเป็นต้องมีตู ้เฉพาะเพ่ือให้ได้เสียงตามท่ีต้องการ ชุดสาธิตสามารถ
เคล่ือนยา้ยได ้ตามตอ้งการ 
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2. ขั้นตอนการด าเนินงาน

   

       
     

       

 

    

  

 

  

รูปท่ี 1 แผนผงัการด าเนินงาน 

จากภาพแสดงแผนผงัการท างานแต่ละขั้นตอนดงัน้ี 
1. การศึกษารวบรวมข้อมูลทฤษฎีท่ีจ  าเป็นต่อการจัดท า

โครงการ และการวางแผนการออกแบบโครงสร้างตูล้  าโพง และประกอบ
โครงสร้าง และชุดเคร่ืองเสียง 

2. การทดสอบการท างาน หลงัจากการประกอบโครงสร้าง 
และประกอบชุดเคร่ืองเสียงเข้ากับโครงสร้าง ได้ท  าการทดสอบการ
ท างานเบ้ืองตน้ของชุดเคร่ืองเสียง หากมีขอ้บกพร่องใดๆของโครงสร้าง
หรือชุดเคร่ืองเสียง สามารถท าการปรับปรุงแกไ้ขต่อไป 

3. หลงัจากการทดสอบการท างานชุดเคร่ืองเสียงแล้ว ได้ท  า
การออกแบบบอร์ดทดลอง และประกอบบอร์ดทดลงเขา้กบัตวัโครงสร้าง
แลว้ต่อสายสญัญาณเขา้กบัชุดเคร่ืองเสียง 

4. การทดสอบการท างาน หลงัจากการประกอบบอร์ดทดลง
เขา้กบัตวัโครงสร้าง ได้ท  าการทดสอบการท างานของบอร์ดทดลองกบั
ชุดเคร่ืองเสียง หากมีขอ้บกพร่องใดๆของบอร์ดทดลองกบัชุดเคร่ืองเสียง 
สามารถท าการปรับปรุงแกไ้ขต่อไป 

5. เก็บขอ้มูล และสรุปผล เม่ือผ่านกระบวนการ การทดสอบการท างาน
ของชุดสาธิตการต่อระบบเคร่ืองเสียงภายในรถยนต ์และท าการปรับปรุง
แกไ้ข เพ่ือสามารถใชใ้นการเรียนการสอนได ้

3. ขั้นตอนการออกแบบโครงสร้างตู้ล าโพง
3.1 ออกแบบโครงสร้างตู้ล าโพง 

ผูจ้ดัท  าโครงงานไดใ้ชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการออกแบบ
โครงสร้าง จากรูปท่ี (ก) คือขนาดของโครงสร้างท่ีมองจากดา้นขา้งของ
ช้ินงาน และจากรูปท่ี (ข) คือขนาดของโครงสร้างท่ีมองจากดา้นหน้าของ
ช้ินงาน เม่ือผูจ้ดัท  าโครงงานได้เขียนแบบร่างเรียบร้อยแล้ว จากนั้นน า
แบบท่ีไดไ้ปร่างเป็นแบบสามมิติ จากรูปท่ี (ค) 

2.7� .

3.46 � .

3.4 � .

3.46 � .

9.2
 �
 .

6.66 � .

(ก) ขนาดของโครงสร้างท่ีมองจากดา้นขา้งของช้ินงาน 

3.46�� .
3.4�� .

3.46�� .

(ข) ขนาดของโครงสร้างท่ีมองจากดา้นหนา้ของช้ินงาน 

(ค) แบบร่างโครงสร้างสามมิติ 

รูปท่ี 2 โครงสร้างของตูล้  าโพง 
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3.2 ออกแบบตู้ล าโพงซับวูฟเฟอร์ 
การออกแบบตู้ล  าโพงจ าเป็นต้องทราบปริมาตรของตู้ท่ี

เหมาะสมกบัขนาดของดอกล าโพง ซ่ึงตอ้งทราบค่าคุณสมบติัของล าโพง
ก่อนโดยการใช้เคร่ืองมือทดสอบหาค่าดงัต่อไปน้ี (QTS = 1.755),(QTC= 
0.7),(VAS= 1.127) และค่า(fS = 37.68) [4] สูตรการหาค่าของปริมาตรของ

ตูล้  าโพง คือ   -1 เม่ือไดค้่า  น าค่าท่ีไดแ้ทน

ค่าลงในสูตร VB=  ค่าท่ีคือค่าปริมาตรของตูล้  าโพง โดยมีหน่วยเป็น
ลูกบาศก์ฟุต เม่ือแทนค่าลงในสูตรจะได้ค่า VB = 1.34 ลูกบาศก์ฟุต 
ผูจ้ดัท  าโครงงานได้ศึกษาเก่ียวกบัการสร้างตูล้  าโพงแบบปิด คือล าโพง
ซับวูฟเฟอร์ท่ีใช้ในโครงงานมีขนาด 10 น้ิว จากปริมาตรท่ีค  านวณได ้
ควรจะมีปริมาตรไม่เกิน 1.34 ลูกบาศก์ฟุต โดยใช้สูตรค านวณ กวา้ง x 
ยาว x สูง = ผลลพัธ์ แลว้น าผลลพัธ์ท่ีไดไ้ปหารกบั 1728 จะไดผ้ลลพัธ์
ออกมา หน่วยจะเป็นลูกบาศก์เมตร จากสูตรท่ีกล่าวมาจะได ้13 น้ิว x 13 
น้ิว x 13.2 น้ิว = 2230.8 แลว้น าไป  2230.8 ÷ 1728= 1.29 ลูกบาศก์เมตร 
ดงันั้นขนาดตูล้  าโพงซับวูฟเฟอร์มีขนาดท่ี กวา้ง 13 น้ิว ยาว 13 น้ิว สูง 
13.2 น้ิว รูปท่ี 3 

13 �   

13 
�   

13
.2 

�   

รูปที่ 3 ขนาดโครงสร้างตูล้  าโพงซบัวฟูเฟอร์ 

4. ผลการด าเนินงาน
4.1 ผลการทดสอบประสิทธิภาพของล าโพง 

จากการทดสอบการท างาน เม่ือจ่ายสัญญาณให้ชุดสาธิตการ
ต่อระบบเคร่ืองเสียงภายในรถยนต์ โดยใช้โปรแกรม Tone Generator 
จากเวบ็ onlinetonegenerator.com เพ่ือทดสอบประสิทธิภาพของล าโพง
จ านวน 3 แบบ คือ ล าโพงเสียงต ่า ล  าโพงเสียงกลาง และล าโพงเสียงสูง 
ซ่ึงล าโพงเสียงต ่า ทดสอบการตอบสนองยา่นความถ่ี 50Hz 150Hz และ 
200Hz ล าโพงเสียงกลาง ทดสอบการตอบสนองย่านความถ่ี 300Hz 
5000Hz และ 10000Hz และล าโพงเสียงสูง ทดสอบการตอบสนองยา่น
ความถ่ี 5000Hz 15000Hz และ 20000Hz โดยใช้แอพพลิเคชัน่ Advanced 
Spectrum Analyzer Pro ผลปรากฏว่าเม่ือดูแถบสเป็กตรัมความถ่ีจาก
แอพพลิเคชัน่แลว้ ล าโพงสามารถตอบสนองความถ่ีท่ีจ่ายให้ไดเ้ป็นอยา่ง
ดีจากตารางท่ี 1 

ชนิดล าโพง วดัการตอบสนองยา่นความถ่ี 

ล าโพงเสียง
ต ่า 

50Hz 150Hz 200Hz 
46Hz  

at -8dB 
140Hz  

at -11dB 
210Hz  

at -15dB 

ล าโพงเสียง
กลาง 

10000Hz 5000Hz 300Hz 
9960Hz 
at -52dB 

4992Hz 
at -25dB 

304Hz  
at -19dB 

ล าโพงเสียง
สูง 

15000Hz 20000Hz 5000Hz 
15023Hz 
at -70dB 

19992Hz 
 at -58dB 

4992Hz 
at -10dB 

รูปที่ 4 กราฟแถบสเป็กตรัมการตอบสนองยา่นความถ่ี 

4.2 ผลการหาความพงึพอใจของเช่ียวชาญและผู้ใช้งาน 
ผลการหาคุณภาพผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 3 ท่าน ซ่ึงเป็นคณาจารยใ์น

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา เชียงราย และผลการหาคุณภาพ
ของผู ้ใช้งาน ซ่ึงเป็นนักศึกษาในสาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และ
โทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา เชียงราย ได้ประเมินคุณภาพของชุดสาธิตการต่อระบบเคร่ือง
เสียงภายในรถยนต ์มีรายละเอียดดงัน้ี 

4.2.1 ผลการประเมินคุณภาพชุดสาธิตการต่อระบบเคร่ือง
เสียงภายในรถยนต ์จากผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 3 ท่าน ผลการประเมินดงัตาราง 
ตารางที่ 2 ตารางวิเคราะห์ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 

รายการข้อความคดิเห็น 

ประมาณค่าความคดิเห็นของ
ผู้เช่ียวชาญคนที ่

ค่า 
IOC 

แปลผล 
1 2 3 

ด้านส่ือ 

1.ความสอดคลอ้งของตวั
ส่ือกบัวตัถุประสงค ์

+1 +1 0 0.66 ใชไ้ด ้

2.ความถูกตอ้งของ
สญัลกัษณ์ 

+1 0 -1 0 แกไ้ข 

3.การจดัล  าดบั
ความส าคญัของการ
ทดลอง 

+1 +1 -1 0.33 ปรับปรุง 
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ด้านการใช้งาน 
4.การมีส่วนร่วมในการ
ใชส่ื้อของผูเ้รียน 

+1 +1 0 0.66 ใชไ้ด ้

5.ขนาดเหมาะสมกบั
จ านวนของผูเ้รียน 

+1 0 0 0.33 ปรับปรุง 

6.ความสะดวกในการใช้
ทดลอง 

+1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้

7.ความน่าสนใจของชุด
ทดลอง 

+1 +1 0 0.66 ใชไ้ด ้

8.ความปลอดภยัในขณะ
ท าการทดลอง 

+1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้

9.ความสะดวกในการ
บ ารุงรักษา 

+1 +1 0 0.66 ใชไ้ด ้

ด้านคุณลกัษณะของส่ือ 
10.การจดัวางต าแหน่ง
ของอุปกรณ์ 

+1 +1 -1 0.33 ปรับปรุง 

11.ความชดัเจนของ
อุปกรณ์ท่ีตอ้งการให้
นกัศกึษาเห็น 

+1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้

12.ความไม่ซบัซอ้นของ
โครงสร้าง 

+1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้

13.ความเหมาะสมของ
เทคโนโลย ี

+1 +1 0 0.66 ใชไ้ด ้

14.ความคงทนของวสัดุ +1 +1 0 0.66 ใชไ้ด ้
15.วสัดุท่ีใชมี้อยูท่ัว่ไป
หาซ้ือไดง่้าย 

+1 +1 0 0.66 ใชไ้ด ้

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 

จากตารางท่ี 1 ผลการตรวจสอบความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ
ทั้ง 3 ท่าน ปรากฏว่ามีผูเ้ช่ียวชาญเห็นด้วยกับความสอดคล้องของชุด
สาธิตการต่อระบบเคร่ืองเสียงภายในรถยนต์ ซ่ึงผลรวมของค่า IOC 
เท่ากับ 0.64 แสดงถึงชุดสาธิตการต่อระบบเคร่ืองเสียงภายในรถยนต ์
สอดคล้องกบัวตัถุประสงค ์เน่ืองจากมีค่า  0.64  ซ่ึงเขา้ใกลค้่า 1 ทั้งน้ีค่า 
IOC  ท่ียอมรับไวว้่า ชุดสาธิตการต่อระบบเคร่ืองเสียงภายในรถยนต์มี
ความเท่ียงตรงคือมีค่าตั้งแต่ 0.5 ข้ึนไป [5] ถา้หากมีค่าน้อยกว่า 0.5 ถือว่า
ชุดสาธิตการต่อระบบเคร่ืองเสียงภายในรถยนตน์ั้นไม่มีความสอดคลอ้ง
กบัวตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรมจะตอ้งน าไปท าการปรับปรุงใหม่ 

4.2.2 ผลการประเมินคุณภาพชุดสาธิตการต่อระบบเคร่ือง
เสียงภายในรถยนต์ จากผูใ้ช้งานจ านวน 20 คน ซ่ึงผลรวมของค่า IOC 
เท่ากับ 0.89 แสดงถึงชุดสาธิตการต่อระบบเคร่ืองเสียงภายในรถยนต ์
สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์

5. สรุปผลการด าเนินงาน
ในส่วนการหาคุณภาพโดยผลจากผูเ้ ช่ียวชาญทั้ง 3 ท่าน มี

ความคิดเห็นว่า คุณภาพของชุดสาธิตการต่อระบบเคร่ืองเสียงภายใน
รถยนต ์ซ่ึงไดผ้ลรวมของค่า IOC เท่ากบั 0.64 แสดงถึงชุดสาธิตการต่อ
ระบบเคร่ืองเสียงภายในรถยนต์ สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์และผลจาก
การหาคุณภาพโดยผลจากผูใ้ชง้านจ านวน 20 คนความคิดเห็นว่า คุณภาพ
ของชุดสาธิตการต่อระบบเคร่ืองเสียงภายในรถยนต ์ซ่ึงไดผ้ลรวมของค่า 
IOC เท่ากับ 0.89 แสดงถึงชุดสาธิตการต่อระบบเคร่ืองเสียงภายใน
รถยนต์ สอดคล้องกบัวตัถุประสงค์เช่นเดียวกนั ซ่ึงค่า IOC ท่ีได้จากผู ้
เช่ียวทั้ง 3 ท่าน และค่า IOC ท่ีไดจ้ากผูใ้ช้งานจ านวน 20 คน มีค่าเขา้ใกล้
ค่า 1 ทั้งน้ีค่า IOC  ท่ียอมรับไวว้่า ชุดสาธิตการต่อระบบเคร่ืองเสียง
ภายในรถยนตมี์ความเท่ียงตรงคือมีค่าตั้งแต่ 0.5 ข้ึนไป ถา้หากมีค่าน้อย
กว่า 0.5 ถือว่าชุดสาธิตการต่อระบบเคร่ืองเสียงภายในรถยนต์นั้นไม่มี
ความสอดคล้องกับวตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรมจะต้องน าไปท าการ
ปรับปรุงใหม่ 
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บทคดัย่อ 
บทความน้ีน าเสนอนวตักรรมการเตือนภยัเพื่อแก้ปัญหาเดก็

ถูกลืมทิ้งไวใ้นรถตูรั้บส่งนักเรียน ซ่ึงท าให้เด็กนักเรียนเสียชีวิต ปัญหาน้ี
มักเกิดขึ้ นบ่อยคร้ังในปัจจุบัน อีกทั้ งปัญหาน้ีอาจเกิดขึ้ นแม้กระทัง่กับ
สัตวเ์ลี้ ยง ซ่ึงนวตักรรมน้ีใชไ้มโครคอนโทรลเลอร์ในการควบคุม โดย
สามารถตรวจจบัการเคลื่อนไหวภายในรถ การนั่งบนเบาะในกรณีที่เดก็
หลบั และอุณหภูมิภายในรถ จากการสร้างแบบจ าลองและติดตั้งอุปกรณ์
บนรถจริงแลว้สร้างเหตุการณ์ขึ้นมา พบว่าการท างานของนวตักรรมเม่ือ 
มีการเคลื่อนไหวหรือการนั่งบนเบาะรถ ในขณะที่รถปิดเคร่ืองยนตแ์ละ
อุณหภูมิภายในรถสูงเกิน 42 องศาเซลเซียส เสียงเตือนจากเซ็นเซอร์จะดงั
ขึ้ นเพื่อให้ผูค้นที่อยู่รอบรถได้รับรู้และแจ้งพิกัดละติจูดและลองจิจูด 
ของรถเป็นขอ้ความ SMSไปยังคนขับรถ และเจ้าของกิจการรถตูห้รือ
หน่วยงานกู้ภยัทนัที ดงันั้ นนวตักรรมน้ีจะสามารถใชเ้ป็นตน้แบบการ
เตือนภยัเพื่อช่วยชีวติเดก็นักเรียนและสัตวเ์ลี้ยง 
 

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. 

 
 
 

1. บทน า 
เน่ืองจากวันที่  11พฤษภาคม 2559 ได้เกิดเหตุการณ์เด็ก

นักเรียนถูกลืมทิ้งไวใ้นรถตูรั้บส่งนักเรียน ที่ ต.แพรกษาใหม่ อ.เมือง  
จ.สมุทรปราการ ซ้ึงปัญหาน้ีท าให้เด็กนักเรียนคนน้ีไดเ้สียชีวิตลง และ
ก่อนหน้าน้ีก็มีเด็กนักเรียนได้เสียชีวิตเน่ืองจากกรณีเดียวกันอีกเป็น
จ านวนมาก ซ่ึงบทความฉบบัน้ีไดห้าวธีิการแกไ้ขปัญหาดงักล่าว โดยคิด
นวตักรรมเซ็นเซอร์ช่วยชีวติ เพื่อเตือนภยัปัญหาที่น าไปสู่การสูญเสียชีวิต
ของเดก็ที่ถูกลืมทิ้งไวใ้นรถตูรั้บส่งนักเรียน ท าให้เดก็ไดรั้บการช่วยเหลือ
และรอดชีวิต อีกทั้ งยังเพิ่มความมั่นใจให้กับคนขับรถและผูป้กครอง     
อีกทางหน่ึงดว้ย 

 

2. วธิีการทดลอง 
2.1 อุปกรณ์ 

ในการท านวตักรรมน้ีใชก้ล่องขนาด 12" x 12" x 12" จ านวน 
1 กล่อง โดยมีเซ็นเซอร์วดัแรงดนักระแสไฟฟ้า (Voltage sensor) ส าหรับ
ดูสถานะของรถ 1 ช้ิน  เซ็นเซอร์ตรวจจบัการเคลื่อนไหว (PIR motion 
sensor) ส าหรับดูการเคลื่อนไหวของส่ิงมีชีวิตภายในรถ 1 ช้ิน  เซ็นเซอร์ 
วดัแรงกดทับ (Force sensor) ส าหรับตรวจวดัการนั่งที่เบาะรถ 1 ช้ิน 
เซ็นเซอร์วดัอุณหภูมิ (Temperature sensor) ส าหรับวดัอุณหภูมิภายในรถ 
1 ช้ิน บอร์ดโมดูลส่ือสาร (3G board) ส าหรับคน้หาพิกดั GPS ส่งขอ้ความ 
SMS และไมโครคอนโทลเลอร์ (Arduino board) เพื่อประมวลผลในการ
ควบคุมระบบการท างานของนวตักรรม รวมไปถึงระบบการเตือนทั้งที่
เป็นเสียงเตือนและเป็นขอ้ความ SMS 
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รูปที่ 1 ชุดอุปกรณ์การทดลองการท างาน  
การทดลองการท างานของนวตักรรมจะแบ่งแบบจ าลอง 

เป็นสองเหตุการณ์คือ เหตุการณ์ภายในรถที่มีการเคลื่อนไหวเกิดขึ้น 
และเหตุการณ์บนเบาะนั่งที่ไม่มีการเคลื่อนไหวหรือเดก็หลบั  
2.2 การเช่ือมต่ออุปกรณ์ 

2.2.1 เ ช่ือมต่อเซ็นเซอร์วัดแรงดันกระแสไฟฟ้า (Voltage 
sensor)กั บ  Ignition key switch แ ล้ ว เ ช่ื อ ม ต่ อ กั บ บ อ ร์ ด ไ ม โ ค ร 
คอนโทล เลอ ร์  (Arduino board) เพื่ อประมวลผลสถานะของรถ  
  2.2.2 เช่ือมต่อเซ็นเซอร์ ตรวจจบัการเคลื่อนไหว(PIR motion 
sensor) เซ็นเซอร์วดั แรงกดทบั(Force sensor) และเซ็นเซอร์วดัอุณหภูมิ
(Temperature sensor) กับบอร์ดไมโครคอนโทลเลอร์(Arduino board) 
เพื่อประมวลผลเหตุการณ์ภายในรถและเหตุการณ์บนเบาะนั่ง 

2.2.3 เ ช่ือมต่อ(3G board) กับบอร์ดไมโครคอนโทลเลอร์
(Arduino board) เพื่อรับค่าละติจูดและลองจิจูดจากดาวเทียมและส่ง
ขอ้ความSMSเตือน 

2.2.4 เช่ือมต่อSiren กับ Relay switch แลว้เช่ือมต่อกับบอร์ด
ไมโครคอนโทลเลอร์(Arduino board) เพื่อควบ คุมระบบเสียงเตือน โดย
มีอุปกรณ์จะกระบวนการท างานดงัแสดงในรูปที่ 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2 การเช่ือมต่ออุปกรณ์ 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                        รูปที ่3 กระบวนการการท างานของโปรแกรม 

2.3 การทดลอง 
การทดลองวดัน ้ าหนักของเด็กที่ลงบนเบาะแบ่งเป็น 2 การ

ทดลอง โดยน ้ าหนักของเดก็ที่นั่งขอบเบาะและน ้ าหนักของเดก็ที่นั่งกลาง
เบาะ ของเดก็ที่มีน ้ าหนัก 53 กิโลกรัม เพื่อหาความแตกต่างและผลที่มีต่อ
การใชง้านนวตักรรม  

2.4 การทดสอบการท างานในการประยุกต์การใช้งาน 
 ติดตั้งอุปกรณ์แลว้จ าลองเหตุการณ์เดก็ติดภายในรถ โดยน ารถ
ไปจอดไวท้ี่กลางแจ้งเพื่อให้ได้อุณหภูมิมากกว่า 42 องศาเซลเซียส 
(ขีดจ ากัดความสามารถทนทานความร้อนของร่างกายมนุษย์) จากนั้น
จ าลองสองเหตุการณ์คือ เหตุการณ์ภายในรถที่มีการเคลื่อนไหวเกิดขึ้น 
และเหตุการณ์บนเบาะนั่งที่ไม่มีการเคลื่อนไหวหรือเดก็หลบั โดยก าหนด
น ้ าหนักไวท้ี่มากกวา่ 5 กิโลกรัม  

 
 

รูปที่ 4 ชุดอุปกรณ์การทดสอบการท างาน 

Temperature sensor 
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3. ผลการทดลอง 

จากการทดลองวดัน ้ าหนักของเด็กที่ลงบนเบาะทั้ ง 2 กรณี 
จ  านวน 10 คร้ัง ปรากฏว่า น ้ าหนักของเด็กที่นั่งขอบเบาะเฉลี่ยและ
น ้ าหนักของเดก็ที่นั่งกลางเบาะเฉลี่ย แตกต่างกนั 10.15 กิโลกรัม และมาก
วา่น ้ าหนักที่ตั้งค่าไว ้(5 กิโลกรัม)จึงท าให้ไม่มีผลต่อการใชง้านนวตักรรม 

ตารางที่ 1 น ้ าหนักของเดก็ที่วดัไดบ้นเบาะนั่ง (น ้ าหนกัเดก็ 53 กิโลกรัม) 

              น ้ าหนักเฉลี่ย 
การทดลอง 

มวล (Kg) 

น ้ าหนักของเดก็ที่นั่งขอบเบาะ 34.65 
น ้ าหนักของเดก็ที่นั่งกลางเบาะ 44.8 
ผลต่างของการทดลอง 10.15 

รูปที่5 น ้ าหนักของเดก็ที่วดัไดบ้นเบาะนั่งจ  านวน 10 คร้ัง 

ทั้งน้ีน ้ าหนักที่เซ็นเซอร์วดัไดบ้นเบาะนั้น จะขึ้นอยู่กับท่านั่ง
ในแต่ละท่าซ่ึงไม่แน่นอน แต่เม่ือน ้ าหนักเกินค่าที่ไว ้คือ 5 กิโลกรัม  
ซ่ึงแน่นอนไดว้่าเป็นเด็ก แต่ก็อาจจะเป็นไปไดว้่าคือส่ิงของที่มีน ้ าหนัก 
5 กิโลกรัมขึ้นไป 

จากการจ าลองเหตุการณ์ เม่ือรถดับและอุณหภูมิภายในรถ
มากกวา่ 42 องศาเซลเซียสเซ็นเซอร์ตรวจจบัการเคลื่อนไหว (PIR motion 
sensor)จะตรวจจบัการเคลื่อนไหวของส่ิงมีชีวิตภายในรถ และเซ็นเซอร์
วดัแรงกดทบั (Force sensor) ที่อยู่ในเบาะรถจะวดัแรงกดทบัหรือการนั่ง
ที่เบาะเม่ือมีการเคลื่อนไหวของส่ิงมีชีวิตภายในรถหรือการนั่งที่เบาะรถ 
ระบบจะเปิดเสียงเสียงเตือนให้ผูค้นในละแวกนั้นไดรั้บรู้ และส่งขอ้ความ
SMS ที่แสดงละติจูดและลองจิจูดของรถไปยังคนขับรถ และเจ้าของ
กิจการรถตูห้รือหน่วยกูภ้ยัทุก4นาทีเพื่อที่จะไดม้าช่วยเหลือ เดก็ไวไ้ดท้นั
ก่อนที่เดก็จะเสียชีวติ

รูปที่5 ขอ้ความ SMS เตือนภยั 

4. สรุป
การใชน้วตักรรมน้ีจะสามารถช่วยลดการเสียชีวติที่เกิดจากลืม

เดก็หรือสัตวเ์ลี้ยงที่ติดอยู่ในรถโดยการแจง้เตือนคนขบัรถ เจา้ของกิจการ
รถตูแ้ละหน่วยกูภ้ยั 

5. กติตกิรรมประกาศ
ขอขอบคุณบิดาและมารดา ที่เป็นแรงบันดาลใจ ให้ความ

ช่วยเหลือดา้นทุนทรัพย์ และเสียสละเวลาในการรับส่ง ท าให้ผลงานน้ี
ส าเร็จลุล่วงดว้ยดีและมีคุณค่า   

ขอขอบคุณผศ.ดร.สุรินทร์ กิตติธรกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั ที่อนุเคราะห์
แนะน าและส่งเสริมผลงานช้ินน้ี  

ขอขอบคุณว่าที่ ร้อยตรี ญาณพัฒน์  ลาภพาณิชยกุล คณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตรี ผูช่้วยให้ค  าปรึกษา
ในการออกแบบอุปกรณ์และการทดลอง  

ขอขอบคุณนางสาวกฤติยา ราชสีห์ และนายอดิเรก สาระยาม
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั
ลพบุรี ผูใ้ห้ความอนุเคราะห์ช่วยให้ค  าปรึกษาในการท าผลงาน 
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ถอดแบบจ าลองค่าเกบ็ประจุแฝงของรอยต่อพเีอ็นใน เอ็นมอสเฟททีอุ่ณหภูมิสูง 
Extraction of  Parasitic Capacitances Model of p-n Junction in NMOSFET at Elevated Temperature 

รุจิภาส เพชรลับ 1 , รังสรรค์ เมืองเหลือ 1 และ อนุชา เรืองพานิช 2 
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บทคดัย่อ 
บทความน้ีเสนอการถอดแบบจ าลองค่าเก็บประจุแฝง ของ

รอยต่อพีเอน็ในเอน็มอสเฟทท่ีอุณหภูมิสูง ใช้โครงสร้างของรอยต่อแบบ 
rectangular และแบบ multi fringe  ซ่ึงมีอตัราส่วนระหว่าง เส้นรอบวง
ของรอยต่อ กบั พ้ืนท่ีของรอยต่อ มีค่านอ้ยและมาก  แบบจ าลองค่าความจุ
ไฟฟ้าแฝงของรอยต่อ เสนอในแบบจ าลองพารามิเตอร์ระดบั BSIM3v3 
ขอ้ดีการถอดแบบจ าลองสามารถค านวณด้วยมือ  มีค่าความถูกตอ้งใน
ระดับ ต  ่ากว่า 3.0% ค่า แบบจ าลองดังกล่าวจะส่งไปให้กับนักออก
แบบจ าลองวงจรในโครงการ Multi Project Chip 

ค าส าคญั: แบบจ าลองค่าเก็บประจุ, เอน็มอสเฟท, รอยต่อพีเอน็ 

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. 

Keywords: capacitance model, NMOSFET, pn junction 

1. บทน า
ค่าความจุไฟฟ้า ส าหรับวงจรขนาดใหญ่ VLSI สามารถแบ่ง

พิจารณาได ้ 2 ส่วน  ส่วนท่ีหน่ึง คือ ค่าความจุไฟฟ้าท่ีรอยต่อบริเวณ
ฐานรองต่อหน่ึงหน่วยพ้ืนท่ี   และ ในส่วนท่ีสองคือ ค่าค่าความจุไฟฟ้า
ของเส้นรอบวงท่ีสมัผสัของรอยต่อแสดงดงัรูปท่ี 1 ค่าความจุไฟฟ้ารวม
ทั้งหมด แสดงไดด้งัสมการท่ี (1) 

j jA jPC C A C P  (1)

โดยท่ี 
CJ ค่าความจุไฟฟ้ารวมทั้งหมดของรอยต่อ  
CjA  ค่าความจุไฟฟ้าต่อหน่ึงหน่วยพ้ืนท่ี 
A ค่าพ้ืนท่ีของรอยต่อ 
CjP ค่าความจุไฟฟ้าต่อเส้นรอบวงท่ีสมัผสั 
 P  ค่า ความยาวเส้นรอบวงของรอยต่อ 

ส าหรับแบบจ าลองของรอยต่อพีเอน็ในระดบั BSIM3V3 แสดงได้
ตามสมการท่ี (2) ถึง (6) 
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โดยท่ี  
CJ          ค่าความจุไฟฟ้าท่ีรอยต่อบริเวณฐานรองต่อหน่ึงหน่วยพ้ืนท่ี  
           ท่ี แรงดนัไบอสัศูนยโ์วลต ์

CJSW     ค่าความจุไฟฟ้าของเส้นรอบวงท่ีสมัผสัของรอยต่อ 
MJ          ค่า grading coefficient ของพ้ืนท่ีสมัผสั      
MJSW     ค่า grading coefficient ของเส้นรอบวงท่ีสมัผสัของรอยต่อ 
PB          ค่า built in potential ของพ้ืนท่ีสมัผสั  
PBSW     ค่า built in potential ของเส้นรอบวงท่ีสมัผสัของรอยต่อ 
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ค่า M ในสมการท่ี (6) สามารถแทนดว้ยค่าของ MJ  และ MJSW  ค่า TM1  
เป็นค่าสมัประสิทธ์ิต่ออุณหภูมิอนัดบัท่ี1 และค่า TM2 เป็นค่า 
สมัประสิทธ์ิต่ออุณหภูมิ อนัดบัท่ี 2 

จุดประสงคข์องการศึกษา เพ่ือตอ้งการหาค่าความจุไฟฟ้าแฝง
ของรอยต่อพีเอน็ในเอน็มอสเฟท ดว้ยการค านวณดว้ยมือท่ีให้ค่าความ
คลาดเคล่ือนในระดบัต ่า ซ่ึงเป็นการพฒันาเทคโนโลยแีละช่วยในการลด
ค่าใชจ่้าย 

รูปที่ 1 ความจุไฟฟ้าแฝงของรอยต่อพีเอน็ในโครงสร้างเอน็มอสเฟท 

ผลของอุณหภูมิต่อ ความหนาแน่นประจุพาหะชนิด อินทรินซิค (ni) และ
ต่อค่า built in potential ของรอยต่อพีเอ็น N+Psub ในเอน็มอสเฟทแสดง
ดงัรูปท่ี 2  

รูปที่ 2 ผลของอุณหภูมิต่อ ความหนาแน่นประจุพาหะชนิด อินทรินซิค
(ni)    และต่อค่าของ built in potential (PB) 

2. ระเบียบวธีิการวจิยั
2.1 การออกแบบ และสร้างรอยต่อพเีอน็ 

รอยต่อพีเอ็นถูกสร้างข้ึนดว้ยเทคโนโลยี CMOS บ่อแยกชนิด
เอ็น ขนาด 0.8 ไมครอน จาก TMEC โดยเร่ิมจากฐานรอง เป็นชนิด พี  
พิกดัความตา้นทาน 25 Ω-cm หนา 600 ไมครอน ท าการยิงฝัง 2 ประจุ
โบรอนความเขม้ขน้ 8x1011 cm-3  พลงังาน 50 keV  และ ท าการยิงฝัง
ประจุโบรอนความเขม้ขน้ 7x1013 cm-3  พลงังาน 30 keV เพ่ือ สร้างบ่อ
แยกชนิดพี  และ ปรับปรุงกระบวนการ Anti Punch Through (APT)  ยิง
ฝังประจุฟอสฟอรัสความเขม้ขน้ 6x1013 cm-3  พลงังาน 60 keV  และยิงฝัง
ประจุอาร์เซนิค ความเขม้ขน้ 5x1015 cm-3  พลงังาน 100 keV เพ่ือ สร้างขั้ว 
ซอส-เดรนของ เอ็นมอส (N+Psub Diode)     ออกแบบรอยต่อพีเอ็น 
โครงสร้าง  แบบ rectangular  มีพ้ืนท่ี ประมาณ 8x104 μm2 ความยาวเส้น
รอบวง 1.2x103 μm (W = 200 μm, L = 400 μm)  ส่วนโครงสร้างแบบ 
multi firinge  มีพ้ืนท่ีประมาณ 8x104 μm2 ความยาวของเส้นรอบวง 
4.04x104 μm (W = 4 μm, L = 400 μm, no.strip = 50)  แสดงดงัรูปท่ี 3 

 W
=2

00
 µ

m
  

 L=400 µm 

(ก) A=80000 µm2 , P=1200 µm 

50

4

3

2

1

50 strips

 L=400 µm 

 W=4 µm  

 2.4 µm  

(ข) A=80000 µm2 , P=40400 µm  

รูปที่ 3 โครงสร้างรอยต่อ พีเอน็   
(ก) โครงสร้างแบบ rectangular   
(ข) โครงสร้างแบบ multi-fringe 

Cjsw

CjA

654



บทความวจิยั 
การประชุมวิชาการ งานวิจยัและพฒันาเชิงประยกุต ์คร้ังท่ี 9  
 9th ECTI-CARD 2017, Chiang khan Thailand 

 9th ECTI-CARD 2017 “การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยเีพ่ือตอบสนองทอ้งถ่ินและภาคอุตสาหกรรม” 

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0

0.0

5.0p

10.0p

15.0p

20.0p

25.0p N+Psub Diode

Area=80000 um
2
, Peri=1200 um

 300 K

 323 K

 348 K

 373 K

 400 K

J
u

m
c
ti
o

n
 C

a
p

a
c
it
a

n
c
e

  
(F

)

Reverse Bias Voltage  (V)

รูปที ่4 ค่าความจุไฟฟ้าของรอยต่อ N+/Psub โครงสร้างแบบ rectangular 
ท่ี อุณหภูมิ 300, 323,  348,  373  และ 400  เคลวิน 
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(ก) ค่าความจุไฟฟ้าต่อหน่ึงหน่วยพ้ืนท่ี 
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 (ข)  ค่าความจุไฟฟ้าต่อหน่ึงหน่วยความยาว 

รูปที่ 6 เปรียบเทียบค่าความจุไฟฟ้าระหวา่งวดัจริงกบัแบบจ าลอง (ก) ต่อ
หน่ึงหน่วยพ้ืนท่ี (ข) ต่อหน่ึงหน่วยความยาว ของรอยต่อ N+/Psub ท่ี 
อุณหภูมิ 300 เคลวิน 
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รูปที่ 5 ค่าความจุไฟฟ้าของรอยต่อ N+/Psub โครงสร้างแบบ rectangular 
และ multi fringe ท่ี อุณหภูมิ 300  เคลวิน 
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 (ข) ค่าความจุไฟฟ้าต่อหน่ึงหน่วยความยาว 

รูปที่ 7 เปรียบเทียบค่าความจุไฟฟ้าระหวา่งวดัจริงกบัแบบจ าลอง (ก) ต่อ
หน่ึงหน่วยพ้ืนท่ี (ข) ต่อหน่ึงหน่วยความยาว ของรอยต่อ N+/Psub ท่ี 
อุณหภูมิ 400 เคลวิน 
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2.2 การค านวณหาค่าเกบ็ประจุ 
โครงสร้างของรอยต่อแบบ rectangular 

1 1 1j jA jPC C A C P   (7) 

โครงสร้างของรอยต่อแบบ multi fringe 

2 2 2j jA jPC C A C P    (8) 

โดยท่ี A1  เป็นพ้ืนท่ีของรอยต่อ rectangular   มีค่า =(WL),    P1 

เป็นความยาวเส้นรอบวงมีค่า = 2 (W+L),     A2 เป็นพ้ืนท่ีของรอยต่อ มี
ค่า = n (WL),    P2 เป็นความยาวเส้นรอบวงมีค่า = 2n (W+L),     n= 
จ านวนแถบของ ของรอยต่อ มีค่า  เท่ากบั 50   จากสมการ (7) , (8) 
สามารถค านวณหาค่า CJA  และ CJp 

ตารางท่ี 1  แบบจ าลองความจุไฟฟ้าของรอยต่อ N+Psub 

3. ผลการทดลอง
ระบบการวดัประกอบดว้ย Semi Automatics Probe Station 

Cascade ALESSI  REL6100 Model, Semiconductor Parameter 
Analyzer B1500A, Precision LCR Meter HP 418A ส าหรับการวดั
ช้ินงานโดยควบคุมผ่านคอมพิวเตอร์ วดัค่า C-V โดยการป้อนไบอสั
ยอ้นกลบัตั้งแต่ 0 ถึง 5 อุณหภูมิ 300, 323, 348, 373 และ 400 เคลวิน 
โวลต ์ท่ีขั้วแอโนดของรอยต่อ  พีเอ็น แบบ N+Psub   ท่ีมีโครงสร้างของ
รอยต่อแบบ rectangular แสดงในรูปท่ี 4   ใช้สมการท่ี (2) และสมการท่ี 
(3) ในการค านวนค่าพารามิเตอร์ CJ, CJSW MJ, MJSW, PB และPBSW 
จากการทดลองพบว่าค่า CJ มีผลต่อค่าความจุไฟฟ้ารวมค่อนขา้งมากเม่ือ
เทียบกับค่า CJSW จากการถอดแบบจ าลองยงัได้ค่าความถูกต้องของ
พารามิเตอร์ CJ มีค่าความถูกตอ้งสูงมีค่าน้อยกว่า 1% ค่าแบบจ าลอง
พารามิเตอร์ ท่ีอุณหภูมิ 300 และ 400 เคลวิน แสดงดงัตารางท่ี 1  รูปท่ี 6 
และรูปท่ี 7 แสดงการเปรียบเทียบระหว่างค่าความจุไฟฟ้าท่ีไดจ้ากการวดั
กบัค่าความจุไฟฟ้าท่ีไดจ้ากการถอดแบบจ าลองค่าพารามิเตอร์ของรอยต่อ 

N+/Psub ท่ีอุณหภูมิ 300 และ 400 เคลวิน ตามล าดับ ค่า CJSW มี
ความคลาดเคล่ือนมากสุดไม่เกิน 3 % พารามิเตอร์ CJ, CJSW MJ มีค่า
เพ่ิมข้ึนเม่ืออุณหภูมิเพ่ิมข้ึน  ส่วน พารามิเตอร์ PB  และ PBSW มีค่าลดลง 
เน่ืองมาจากค่า ni ท่ีเพ่ิมข้ึน   ดงัสมการ (5)  ค่า TM1 มีค่า  610-4/K  และ 
6.2410-4/K ส าหรับ MJ และ MJSW            

4.สรุป 
การหาค่าความจุไฟฟ้าแฝงของ รอยต่อพีเอ็นของเอ็นมอสเฟท

ท่ีอุณหภูมิสูง  ใช้รอยต่อพีเอ็นโครงสร้างแบบ rectangular และแบบ 
multi fringe  ซ่ึงมีอตัราส่วนระหว่าง เส้นรอบวง กบั พ้ืนท่ีของรอยต่อ มี
ค่านอ้ยและมีค่ามากตามล าดบั   การค านวณเพ่ือหาค่าแบบจ าลองความจุ
ไฟฟ้าเป็นแบบการค านวณดว้ยมือพบวา่ให้ค่าความคลาดเคล่ือนมากท่ีสุด 
3%  ท่ี อุณหภูมิการท างาน 300 และ 400 เคลวิน   แบบจ าลองค่าความจุ
ไฟฟ้าแฝงของรอยต่อถูกน า เสนอในแบบจ าลองระดับ BSIM3v3 
แบบจ าลองดงักล่าวถูกน าใชใ้นการท า Layout Simulation ในก รท สอ  
Layout Simulation ใน Tanner Tool  ต่อไป. 

เอกสารอ้างองิ 
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practice,Prentive Hall PTR:Newjersy, 1997, pp.22-25. 

[2] Derild W Neudeck, The PN junction diode, Addison Wisely 
Publishing Company: Newyork, 1989, pp.93-98. 

[3] Weidong Lui,  BSIM3 v3.2.2 MOSFET model user manual. 
University of california  berekely: 1999. 

Parameter Description Symbol 300K 400K 

Bottom junction capacitance per 
unit area at zero bias   (F/m2) 

CJ 2.6610-4 2.7810-4 

Source/Drain side wall junction 
capacitance per unit length (F/m) 

CJSW 4.4510-10 4.1810-10 

Bottom junction capacitance 
grading coefficient 

MJ 0.67 0.71 

Source/Drain side wall junction 
capacitance grading coefficient 

MJSW 0.32 0.34 

Bottom built-in potential (V) PB 0.95 0.84 

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

PBSW 0.97 0.84 
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บทคดัย่อ 
การวิจัย น้ี มีว ัตถุประสงค์เ พ่ือพัฒนาโปรแกรมส าหรับ

วิเคราะห์ระบบควบคุมเบ้ืองตน้ในงานวิศวกรรมไฟฟ้าโดยใช้ฟังก์ชนัจียู
ไอของแม็ทแลป สภาพแวดล้อมในการพัฒนาโปรแกรมจะท าตาม
อลักอริทึมการท างาน โดยการเขียนเอ็มไฟล์ฟังก์ชันร่วมกบัฟังก์ชันเชิง
วตัถุ การพฒันาโปรแกรมประกอบดว้ย 5 ขั้นตอนไดแ้ก่ 1) ขั้นตอนการ
วิเคราะห์ปัญหา 2) ขั้นตอนการออกแบบโปรแกรม 3) ขั้นตอนการเขียน
โปรแกรม 4) ขั้นตอนการทดสอบและแกไ้ขโปรแกรม และ 5) ขั้นตอน
การจัดท าเอกสารและคู่มือการใช้งาน ผลของงานวิจยัสรุปได้ดังน้ี 
โปรแกรมท่ีพัฒนาข้ึนสามารถวิเคราะห์ระบบควบคุมเบ้ืองต้น โดย
สามารถจ าลองกราฟการตอบสนองชั่วขณะ กราฟการวิเคราะห์หา
เสถียรภาพของระบบควบคุม และผลตอบสนองในโดเมนความถ่ีแบบ 
โบเดไดถู้กตอ้ง 
ค าส าคญั: วิศวกรรมระบบควบคุม จียไูอของแมท็แลป  

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. บทน า
ระบบควบคุมได้เข้ามามีบทบาทส าคญัต่อการพฒันาความ

เจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และในชีวิตประจ าวนั เช่น ระบบควบคุม

ในเคร่ืองปรับอากาศ ซ่ึงจะคอยควบคุมอุณหภูมิภายในห้องให้คงท่ี อีกทั้ง
ในอุตสาหกรรมไดมี้การน าระบบควบคุมอตัโนมติัไปใช้ควบคุมคุณภาพ
ของผลิตภณัฑ์ ควบคุมการท างานของเคร่ืองจกัร เป็นตน้ [1] การ
วิเคราะห์ระบบควบคุมอนัดบัหน่ึง จะใช้การหาความสัมพนัธ์ระหว่าง
สัญญาณอินพุตกบัสัญญาณเอาตพ์ุตของระบบ จะใช้สัญญาณมาตรฐาน
ทดสอบระบบ และก าหนดให้ค่าเง่ือนไขเร่ิมตน้เป็นศูนย ์หลงัจากนั้นท า
การแปลงลาปลาซ และลาปลาซผกผนัเพ่ือหาค่าสมการผลตอบสนองของ
ระบบ โดยท่ีการวิเคราะห์ระบบควบคุมอันดับสองเป็นต้นไป การ
วิเคราะห์คุณสมบติัของระบบ จะพิจารณาในเทอมของตวัแปรสองตวัคือ
อตัราการหน่วงของระบบ ( ) และความเร็วเชิงมุมในการแกว่งตาม
ธรรมชาติ ( n ) และจะตอ้งท าการแปลงลาปลาซ และลาปลาซผกผนั
เพ่ือหาค่าสมการผลตอบสนองของระบบเช่นเดียวกนั [2] การท าให้ระบบ
มีเสถียรภาพเป็นเร่ืองท่ีส าคญัยิง่ของระบบควบคุม  ดงันั้นผูอ้อกแบบจึงมี
ความจ าเป็นตอ้งหาวิธีการวิเคราะห์และออกแบบให้ระบบควบคุมเป็น
ระบบท่ีมีเสถียรภาพมากท่ีสุด โดยวิธีวิเคราะห์หาเสถียรภาพของระบบ
สามารถท าได้โดยใช้วิธีการต่าง ๆ ไดแ้ก่  วิธีการทดสอบแบบไนควิทซ์ 
(Nyquist Stability Criterion) วิธีการทดสอบแบบเส้นทางเดินของราก 
(Root Locus) และวิธีวิกฤตของเร้าทเ์ฮอร์วิธ (Routh – Hurwitz Criterion) 
[3]  

จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้จะเห็นไดว้า่การวิเคราะห์ระบบควบคุมมี
ความซบัซ้อนในการค านวณหาค่าต่าง ๆ และตอ้งใช้ระยะเวลาเป็นอยา่ง
มาก  การแก้ปัญหาวิ ธีการห น่ึงในปัจจุบัน คือการใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์เข้ามาค านวณ [4], [5] โดยใช้โปรแกรมต่างๆ เช่น 
ไมโครซอฟตเ์อ็กเซล (Microsoft Excel) แม็ทแลป (Matlab), Visual C# 
หรือโปรแกรมท่ีออกแบบมาเฉพาะทาง โปรแกรมท่ีนิยมน ามาใช้ส าหรับ
วิเคราะห์งานทางดา้นวิศวกรรม ไดแ้ก่โปรแกรมแมท็แลป ดงัเช่นงานวิจยั
หลาย ๆ งาน [6], [7], [8] และ [9] ท่ีไดน้ าโปรแกรมแม็ทแลปไปใช้ใน
การวิเคราะห์และออกแบบ เพราะใชง้านง่าย มีความสะดวกในการพฒันา
เป็นโปรแกรมประยุกต์ ดังนั้นจากความเป็นมาและความส าคญัของ
ปัญหาดงักล่าว งานวิจยัน้ีจึงไดน้ าเสนอการพฒันาโปรแกรมประยกุตเ์พ่ือ
ช่วยในการวิเคราะห์ระบบควบคุมเบ้ืองตน้ในงานวิศวกรรมไฟฟ้าโดยใช้
ฟังกช์นัจียไูอของแมท็แลปต่อไป 
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2. ทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง
2.1 ระบบควบคุมอนัดบัหนึ่ง 

พิจารณาจากรูปท่ี 1 ความสัมพนัธ์ระหว่างสัญญาณอินพุตกบั
สญัญาณเอาตพ์ตุของระบบเป็นดงัน้ี 

1

1

)(

)(




TssR

sC (1) 

รูปที่ 1 บล็อกไดอะแกรมของระบบควบคุมอนัดบัหน่ึง 
การวิ เคราะห์ผลตอบสนองของระบบ จะใช้สัญญาณ

มาตรฐานทดสอบระบบ โดยจะใช้สัญญาณระดับ (unit-step) สัญญาณ
ลาด (unit-ramp) และสญัญาณอิมพลัส์ (Impulse) เป็นสญัญาณอินพตุและ
ก าหนดให้ค่าเง่ือนไขเร่ิมตน้เป็นศูนย ์เม่ือท าการแปลงลาปลาซสัญญาณ

อนัดบัหน่ึงจะได้ 
s

sR
1

)(  จากสมการท่ี (1) เขียนผลตอบสนองของ

สญัญาณเอาตพ์ตุไดเ้ป็น 

1

11
)(



Tss
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แปลงลาปลาซผกผนัสมการท่ี (2) จะได ้
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tetc T

t

(3) 
เม่ือ Tt  สามารถเขียนสมการท่ี (3) ไดเ้ป็นดงัน้ี 

632.01)( 1  etc (4) 
และจากสมการท่ี (3) สามารถเขียนสมการสญัญาณความคลาดเคล่ือนได้
ดงัน้ี 
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เม่ือท าการแปลงลาปลาซสญัญาณลาดจะได้
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s
sR  จาก

สมการท่ี (1) เขียนผลตอบสนองของสัญญาณเอาตพ์ุตไดเ้ป็น 
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แปลงลาปลาซผกผนัสมการท่ี (6) จะได ้
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(7) 
และจากสมการท่ี (7) สามารถเขียนสมการสญัญาณความคลาดเคล่ือนได้
ดงัน้ี 
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 (8) 
ส าหรับสญัญาณอินพตุอิมพลัส์จะได้ 1)( sR จากสมการท่ี (1) เขียน
ผลตอบสนองของสญัญาณเอาตพ์ตุไดเ้ป็น 
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แปลงลาปลาซผกผนัสมการท่ี (9) จะได ้
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2.2 ระบบควบคุมอนัดบัสอง 
เม่ือพิจารณาจากรูปท่ี 2 ฟังก์ชนัถ่ายโอนแบบปิดของระบบ

ควบคุมอนัดบัสองสามารถเขียนไดเ้ป็นดงัน้ี 
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 (11) 

โดยท่ี n คือความเร็วเชิงมุมในการแกวง่ตามธรรมชาติ 
   คือ อตัราการหน่วงของระบบ 

รูปที่ 2  บล็อกไดอะแกรมของระบบควบคุมอนัดบัสอง 
การวิเคราะห์คุณสมบติัของระบบอนัดบัสอง จะพิจารณาใน

เทอมของตวัแปรสองตวัคือ  และ n เม่ือสัญญาณอินพุตเป็นฟังก์ชนั

อนัดบัหน่ึง มีค่า 
s

sR
1

)(  สามารถอธิบายไดด้งัน้ี 

1. กรณี 10  เป็นระบบท่ีมีความหน่วงน้อย (Under Damped) 
จะไดส้มการสญัญาณเอาตพ์ตุดงัน้ี 
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 (12) 

โดยท่ี d คือ ความเร็วเชิงมุมในการแกวง่ขณะระบบมีความถ่วงนอ้ย มี

ค่าเท่ากบั 21  n

2. กรณี 1 เป็นระบบท่ีมีความหน่วงวิกฤติ (Critical Damped) 
จะไดส้มการแสดงการตอบสนองของระบบดงัน้ี 
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 (13) 

3. กรณี 1 เป็นระบบท่ีมีความหน่วงเกิน (Over Damped) จะได้
สมการแสดงการตอบสนองของระบบดงัน้ี 
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2.3 การวเิคราะห์หาเสถียรภาพของระบบควบคุม 

วิธีการทดสอบแบบไนควิทซ์ เป็นวิธีก่ึงกราฟท่ีจะให้ขอ้มูล
เก่ียวกบัความแตกต่างระหว่างจ านวนโพลและซีโร่ของฟังก์ชนัถ่ายโอน
แบบป้อนกลบั โดยการสงัเกตพฤติกรรมจากกราฟไนควิทซ์ของโพล ของ
ฟังกช์นัถ่ายโอนแบบป้อนกลบัจะเป็นรากของสมการคุณลกัษณะ 
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วิธีการทดสอบแบบเส้นทางเดินของราก เป็นการเขียน
ทางเดินของรากของสมการคุณลกัษณะ เม่ือพารามิเตอร์ของระบบแปรค่า
ไปมากกว่าหน่ึง เม่ือทางเดินของรากอยู่ทางคร่ึงขวาของระนาบเอส 
ระบบควบคุมแบบป้อนกลบัจะไม่เสถียร 

3. การพฒันาโปรแกรม 

ขั้นตอนในการพฒันาโปรแกรมมี 5 ขั้นตอน สามารถอธิบาย
ไดด้งัน้ี 

1) การวิเคราะห์ปัญหา ในงานวิจัยน้ีจะเป็นการพัฒนา
โปรแกรมเพ่ือน าไปแก้ปัญหาความยุ่งยากและลดต้นทุนในการจดัซ้ือ
โปรแกรมมาใชใ้นการวิเคราะห์ระบบควบคุมในงานวิศวกรรมไฟฟ้า โดย
ท่ีผูใ้ช้งานโปรแกรมสามารถเลือกวิเคราะห์ระบบควบคุมไดต้ั้งแต่ระบบ
ควบคุมอนัดบัหน่ึง ระบบควบคุมอนัดบัสอง การออกแบบและวิเคราะห์
ฟังก์ชัน และการวิเคราะห์หาเสถียรภาพของระบบควบคุมด้วยวิธีการ
ต่างๆ การป้อนอินพุตจะเป็นการป้อนจากแป้นพิมพเ์ป็นตวัเลข และใช้
การเลือกขอ้ความผา่นเขา้ไปประมวลผลตามสมการทางคณิตศาสตร์ท่ีได้
จากการวิเคราะห์ในแต่ละระบบควบคุม ซ่ึงผลลพัธ์จะแสดงในรูปของ
ตวัเลข และเส้นกราฟ 2 มิติ 

2) การออกแบบโปรแกรม จะใช้ผงังานอธิบายล าดบัขั้นตอน
การท างาน โดยเร่ิมตน้การท างานดว้ยการเขา้สู่หน้าต่างโปรแกรมหลกั 
ก าหนดชนิดของระบบควบคุม ก าหนดค่าตวัแปรต่างๆ เลือกชนิดของการ
วิเคราะห์ ประมวลผล และแสดงผลการจ าลอง  

3) การเขียนโปรแกรม โดยท าการสร้างส่วนติดต่อกบัผูใ้ช้งาน 
(Graphic User Interface) หรือ GUI ในส่วนของการรับค่าทางอินพุตและ
การแสดงผลทางเอาตพ์ุต ในส่วนของการประมวลผลจะเขียนอลักอริทึม
โดยใช้เอ็มไฟล์ของโปรแกรม MATLAB® 2012a จากสมการทาง
คณิตศาสตร์ท่ีกล่าวไวใ้นหวัขอ้ท่ี 2 ของบทความ 

4) การทดสอบและแกไ้ขโปรแกรมวิเคราะห์ระบบควบคุมใน
งานวิศวกรรมไฟฟ้าโดยใช้ GUI ของ MATLAB เป็นขั้นตอนการ
ตรวจสอบโปรแกรมท่ีเขียนข้ึนว่าท างานถูกตอ้งตรงตามความตอ้งการ
ของผูใ้ช ้หรือตรงตามลกัษณะงานของโปรแกรมนั้นหรือไม่ 

5) การจดัท าเอกสารและคู่มือการใช้งาน แบ่งออกเป็น 2 ส่วน 
ได้แก่ คู่มือส าหรับผูใ้ช้โปรแกรม และคู่มือส าหรับผูเ้ขียนโปรแกรม 
จดัท าไฟล์เป็นนามสกุล .pdf และท าการเช่ือมต่อไวท่ี้ปุ่ ม Help ของ
โปรแกรม 

4. ผลการวจิยั
4.1  ผลการพฒันาโปรแกรม 

โปรแกรมจ าลองท่ีพฒันาข้ึนเรียกว่าโปรแกรม PCSA แสดง
ดงัรูปท่ี 4 

รูปที่ 4  หนา้ต่างเมนูหลกัของโปรแกรมวิเคราะห์ระบบควบคุม 

4.2  ผลการทดสอบคุณภาพของโปรแกรม 
ในงานวิจยัน้ีจะขอยกตวัอยา่งการวิเคราะห์หาเสถียรภาพของ

ระบบควบคุมอนัดบั 2 มีค่า  0K โดยมีค่าสัญญาณเอาตพ์ุตของระบบ
คือ 

32
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ss

sK
sCsT

เม่ือสัญญาณอินพุตเป็นฟังก์ชั่นอนัดับหน่ึง มีค่า
s

sR
1

)( 

แสดงผลการวิเคราะห์ดงัรูปท่ี 5 ถึงรูปท่ี 8 จากรูปท่ี 5 พบว่าผลตอบสอง
ชัว่ขณะท่ีเวลา 0 วินาที ผลตอบสนองของสัญญาณจะมีค่าเท่ากบั 0 และ
เม่ือเวลาเพ่ิมมากข้ึน ผลตอบสนองของสัญญาณจะมีการแกว่งไปมา 
จนถึงเวลาท่ี 17.8 วินาที เป็นต้นไป ผลตอบสนองของสัญญาณจะมี
ค่าคงท่ีเท่ากบั 0.667 ซ่ึงผลการวิเคราะห์มีผลถูกตอ้งสอดคลอ้งกบัทฤษฎี 
จากรูปท่ี 6 พบว่าผลตอบสนองในโดเมนความถ่ีแบบโบเดของระบบ
ควบคุมอนัดบั 2 มีผลถูกตอ้งสอดคลอ้งกบัทฤษฎี จากรูปท่ี 7 พบว่าผล
การหาเสถียรภาพด้วยวิธีการไนควิสต์ของระบบควบคุมอนัดับ 2 ไม่มี
โพลทางด้านฝ่ังขวามือของระนาบเอส และจากการจ าลองแผนภาพ   
ไนควิสตโ์ดยโปรแกรมท่ีพฒันาข้ึนไม่มีวงลอ้มรอบตามเข็มนาฬิการอบ
จุด -1 ดงันั้นแสดงว่าระบบน้ีมีคุณภาพ ซ่ึงผลการวิเคราะห์มีผลถูกตอ้ง
สอดคล้องกับทฤษฎี และจากรูปท่ี 8 พบว่าผลการหาเสถียรภาพด้วย
วิธีการเส้นทางเดินของรากของระบบควบคุมอนัดบั 2 จะมีโพลและซีโร
อยูบ่นระนาบเอส จ านวน 2 คู่ เช่นท่ีค่าโพล เท่ากบั -2  มีค่าอตัราการ
หน่วงของระบบ   เท่ากบั 1 มีค่าอตัราการขยาย เท่ากบั 0 ท่ีความถ่ี 1 
rad/sec และ ซีโร่ เท่ากบั -1 + j1.41  มีค่าอตัราการหน่วงของระบบ   
เท่ากบั 0.577 มีค่าอตัราการขยาย เท่ากบั    ท่ีความถ่ี 1.73 rad/sec ซ่ึง
ผลการวิเคราะห์มีผลถูกตอ้งสอดคลอ้งกบัทฤษฎี 
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รูปที่ 5 ผลตอบสองชัว่ขณะท่ีเวลา  0 ถึง 10 วินาที 

รูปที่ 6 ผลตอบสนองในโดเมนความถ่ีแบบโบเด 

รูปที่ 7 ผลการหาเสถียรภาพดว้ยวิธีการไนควิสต ์

รูปที่ 8 ผลการหาเสถียรภาพดว้ยวิธีการเส้นทางเดินของราก 

5. สรุป
โปร แก รมส า ห รั บ วิ เ ค ร า ะ ห์ ร ะบบค วบ คุ ม ใน ง าน

วิศวกรรมไฟฟ้าท่ีพฒันาข้ึน สามารถวิเคราะห์ระบบควบคุมอนัดบัหน่ึง 
ระบบควบคุมอนัดบัสองเบ้ืองตน้ ทั้งยงัสามารถออกแบบและวิเคราะห์
ฟังกช์นั โดยโปรแกรมสามารถจ าลองกราฟการตอบสนองชัว่ขณะ กราฟ
การวิเคราะห์หาเสถียรภาพของระบบควบคุม และผลตอบสนองใน
โดเมนความถ่ีแบบโบเดไดถู้กตอ้ง ผูใ้ชง้านสามารถปรับเปล่ียนค่าตวัแปร

ต่าง ๆ ไดง่้าย สะดวก และรวดเร็ว เหมาะกบัการน าไปใช้วิเคราะห์ระบบ
ควบคุมในงานวิศวกรรมไฟฟ้า และยงัสามารถน าไปใช้ในการสอนวิชา
วิศวกรรมระบบควบคุม เ พ่ือให้นัก ศึกษาเข้าใจลักษณะของการ
ตอบสนองของระบบควบคุมในงานวิศวกรรมไฟฟ้า และสามารถ
เช่ือมโยงระหว่างทฤษฎีกบัการปฏิบติัได้เป็นอย่างดี ซ่ึงสอดคล้องกับ
งานวิจยัของ Antonios S. Andreatos and Anastasios D. Zagorianos. [8]  

6. กติตกิรรมประกาศ
   งานวิจยัน้ีไดรั้บทุนสนับสนุนจากกองทุนวิจยั มหาวิทยาลยัราชภฎั
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ชุดควบคุมแสงสว่างของหลอด LED ส าหรับการปลูกพืช 
Control Of LED Lighting For Growing Plants

ปองพล แสนสอน1  อรรถสิทธ์ิ ทวกีลุ2 และกติิศักดิ์  เหลาบับภา2 
1อาจารยป์ระจ าสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและเทคโนโลยอิีเล็กทรอนิกส์ คณะเทคโนโลย ีมหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธานี 

2นกัศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะเทคโนโลย ีมหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธานี 
64 ถ.ทหาร ต.หมากแขง้ อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศพัท ์042211040  ต่อ 1510 E-mail: Nut_advice044@hotmail.com 

บทคดัย่อ 
บทความน้ีน าเสนอการสร้าง ชุดควบคุมแสงสว่างของหลอด 

LED ส าหรับการปลูกพืช มีวตัถุประสงค์เพ่ือหาประสิทธิภาพของแสง
เทียมท่ีสามารถช่วยให้พืชเจริญเติบโต ชุดควบคุมประกอบด้วยหลอด 
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 วงจรขบักระแสสูง เซนเซอร์วดัแสง โดย
วงจรไมโครคอนโทรลเลอร์ท าการวดัและปรับความสว่างของแสงท่ี
แปลงปลูกพืชให้มีค่าระดบั 10000 LUX จากผลการทดลอง ผกัสาระแหน่
ท่ีแปลงทดลองมีค่าดชันีพ้ืนท่ีใบ(LAI)มากกว่าแปลงปลูกพืชแบบปกติ 
9.75% และมีค่าความสูงเฉล่ียมากกว่า 46.9% เป็นไปตามวตัถุประสงค์
ท่ีตั้งไว ้

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. 

บทน า 
ในจงัหวดัอุดรธานีมีร้านอาหารท่ีมีช่ือเสียงและได้รับความ

สนใจจากผูค้นทั้งในจงัหวดัและต่างจงัหวดัมากมาย เน่ืองจากอาหารใน
จงัหวดัอุดรธานี เป็นอาหารท่ีเน้นในการรักษาสุขภาพ เช่น แหนมเมือง 
ลาบหมู หรือย  าต่างๆ จ าเป็นตอ้งมีผกัเป็นส่วนประกอบ ซ่ึงส่งผลโดยตรง
ต่อวตัถุดิบในทอ้งตลาด ท่ีไม่เพียงพอต่อการบริโภค มีราคาท่ีสูงข้ึน ถา้เรา

สามารถช่วยให้ผกัเจริญเติบโตได้เร็วข้ึน ก็จะช่วยลดปัญหาดงักล่าวได ้
จากงานวิจยั เคร่ืองตน้แบบแหล่งก าเนิดแสงเทียม ส าหรับการปลูกตน้ไม้
ด้วยระบบการควบคุมการเปิดและปิดแสงแบบอัตโนมัติ [1] ได้
ท  าการศึกษาการปลูกพืชโดยใช้แสงเทียมในการเร่งการเจริญเติบโตของ
พืช ด้วยไดโอดเปล่งแสง (LED) เน่ืองจากไดโอดเปล่งแสงเกิดการ
สูญเสียก าลงัไฟฟ้าส าหรับใช้งานน้อยกว่าการใช้แหล่งก าเนิดแสงชนิด
อ่ืนๆ โดยใช้ไดโอดเปล่งแสงชนิดพิเศษท่ีให้ความยาวคล่ืนแสงสีม่วงหรือ
เกิดจากความยาวของแสงสีแดงและสีน ้าเงินรวมกนั[2] ในอตัราส่วน 3:2  
และเพื่อเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพของแสงเทียมจากหลอด LED และเพื่อ
พฒันาความคุมความสวา่งให้คงท่ีในการปลูกพืชสาระแหน่ ซ่ึงเป็นพืชท่ี
มีความต้องการในท้องถ่ิน ใช้รับประทานร่วมกับอาหารในจังหวัด
อุดรธานี ผูวิ้จยัจึงไดอ้อกแบบวงจรควบคุมความสวา่งของหลอด LED ให้
สามารถท างานได้แบบอัตโนมัติสามารถเพ่ิมหรือลดแสงได้โดย
ก าหนดค่าความสว่างอยู่ท่ี 10000 LUX  ให้เหมาะสมกบัผกัสาระแหน่ท่ี
ใชใ้นการทดลองโดยสามารถเขียนวงจรได ้ดงัในรูปท่ี 1 

รูปที่ 1 วงจรควบคุมแสง 
จากวงจรควบคุมแสง มีหลกัการท างานดงัน้ีเม่ือวงจรท างาน

ดงัน้ี โดยไมโครคอนโทรลเลอร์จะวดัแสงท่ีแปลงทดลองโดยวดัจากค่า
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ของ LDR เพ่ือหาค่าความสวา่ง และเม่ือค่าความสวา่งต ่ากว่า 10000 LUX 
ไมโครคอนโทรลเลอร์ จะท าการปรับสัญญาณ PWM ให้มี Duty Cycle 
ขนาดกว้างข้ึนในทางกลับกัน เม่ือค่าความสว่างสูงกว่า 10000 LUX 
ไมโครคอนโทรลเลอร์ จะท าการปรับสัญญาณ PWM ให้มี Duty Cycle 
ขน าดลดลง แล ะ เม่ื อแส งมีค่ าค วามสว่ างม ากกว่ า  10000 LUX 
ไมโครคอนโทรลเลอร์ จะส่งสญัญาณ PWM ให้มี Duty Cycle เท่ากบั 0  

จากหลกัการท างานของวงจรควบคุมแสงผูวิ้จยัจึงไดอ้อกแบบ 
Flowchart การท างานของโปรแกรมควบคุมไดด้งัต่อไปน้ี 

Z => 10000 lux

START

PWM = PWM-1 PWM = PWM+1

LED 

END

          PWM = 85%

Z =        

  LED

Ture

False

รูปที่ 2 Flowchart การท างานของโปรแกรมควบคุม 

ผลการทดลอง 
ผูวิ้จยัได้ออกแบบแปลงปลูกพืชทดลองมีขนาด 51x78 cm มี

ลกัษณะท่ีแบ่งออกเป็น 2 แปลงมีท่ีกนัแสงสีด า ระหว่างกลางเพ่ือรับแสง
จากธรรมชาติเท่าเทียมกนั แต่แปลงทดลองฝ่ังหน่ึงจะติดตั้งหลอดแอลอีดี
ดงัแสดงในรูปท่ี 3  
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รูปที่ 3 แบบแปลงปลูกพืชทดลอง 
ผูวิ้จยัไดส้ร้างแปลงปลูกพืชทดลอง และไดส้ร้างวงจรควบคุม

แสง ติดตั้งหลอด LED Grow Light 10W 2 หลอด ท่ีแปลงทดลองพร้อม

ทั้งเช่ือมต่อชุดควบคุมและทดสอบการท างานของวงจรควบคุมแสงดัง
แสดงในรูปท่ี 4 

รูปที่ 4 แปลงทดลองปลูกพืช 
ผูวิ้จยัได้ทดสอบการท างานของวงจรโดยแบ่งการทดลองได้

ตามขั้นตอนดงัน้ี ขั้นแรกผูวิ้จยัได้วดัค่าความส่องสว่างของหลอด LED
โดยป้อนแรงดนัไฟตรงแบบพลัส์ไปท่ีหลอด LED โดยทดลองปรับระดบั 
Duty Cycle อยูท่ี่ระดบั 100% โดยระดบัของแสงสว่างท่ีแปลงทดลองจะ
มีค่าไม่เกิน 12000 lux ดงัแสดงในรูปท่ี 5 

รูปที่ 5 กราฟค่าความส่องสว่างของหลอด ตามระดบัของ Duty Cycle 
ผูวิ้จยัได้ทดลองวดัค่าความสว่างของแสงเพ่ือก าหนดระดับ

แรงดนัของวงจรเซนเซอร์วดัแสง เพ่ือใช้ในการเขียนโปรแกรมความคุม
โดยผลการทดลองแสดงในรูปท่ี 6 
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จากการทดลองวดัค่าความสว่างของหลอด LED และวดัค่า
ความสว่างของแสงเพ่ือก าหนดระดบัแรงดนัของวงจรเซนเซอร์วดัแสง 
แลว้ผูวิ้จยัไดเ้ขียนโปรแกรมให้ไมโครคอนโทรลเลอร์ท าการวดัและปรับ
ความสว่างของแสงท่ีแปลงปลูกพืชให้มีค่าระดบั 10000 LUX ซ่ึงผลการ
ทดลองเป็นไปตามท่ีไดอ้อกแบบไวด้งัแสดงในรูปท่ี 7 

รูปที่ 7 กราฟค่าความสว่างของแสงเม่ือมีแสงจากภายนอกมารบกวน 
ผูวิ้จยัไดเ้ร่ิมปลูกพืชทดลองโดยเก็บผลการทดลองทั้งหมด 25 

วนัโดยแบ่งแปลงปลูกพืชทดลองออกเป็น พืชท่ีได้รับการควบคุมแสง
(แปลงทดลองท่ี 1) และพืชท่ีใช้แสงจากธรรมชาติเพียงอยา่งเดียว (แปลง
ทดลองท่ี 2) และไดเ้ก็บภาพของพืชทดลอง ซ่ึงจากงานวิจยัการออกแบบ
ระบบประเมินพ้ืนท่ีใบพืชด้วยวิธีการประมวลผลภาพร่วมกับการ
วิเคราะห์ความถดถอย[3]ได้ใช้ระบบวดัดชันีพ้ืนท่ีใบ (Left Area Index)
หมายถึงการใช้สดัส่วนของพ้ืนท่ีใบต่อพ้ืนท่ีทั้งหมด โดยสามารถค านวน
ไดจ้ากสมการท่ี 1 
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_
leaf pixel
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  (1) 

จากการเก็บภาพผกัสาระแหน่ผูท้ดลองเก็บผลการทดลองทุก
วนัถ่ายรูปตอนเช้า และได้ใช้โปรแกรม Photoshop หาค่าของพ้ืนท่ีใบ 
และค่าของพ้ืนท่ีทั้งหมด[4] โดยน าภาพท่ีถ่ายไวต้ดัเอาเฉพาะในส่วนของ
แปลงปลูกพืช ตดัพ้ืนท่ีของดินออกเลือกเฉพาะพ้ืนท่ีท่ีเป็นใบของผกั
สาระแหน่ แลว้อ่านค่า Pixel บนัทึกผลพืชทั้งสองแปลง แสดงในรูปท่ี 8 

น าค่าท่ีไดม้าบนัทึกผลค านวนหาค่า Left Area Index ของพืช
ทดลองแปลงท่ี 1 และ2โดยสามารถน าค่าท่ีได้มาเขียนกราฟไดด้งัแสดง
ในรูปท่ี 9 

รูปที่ 9 กราฟค่า leaf area index (%) ของแปลงทดลอง 1 และ 2 
และผูท้ดลองได้เก็บค่าความสูงชองพืชทดลองในแต่ล่ะวนั

โดยท าการวดัความสูงของแต่ล่ะต้นและน ามาหาค่าเฉล่ียและท าการ
บนัทึกผลโดยผลการทดลองท่ีไดแ้สดงในรูปท่ี 10 

รูปที่ 10 กราฟค่าความสูงเฉล่ียของพืชท่ีแปลงทดลอง 1 และ 2 
จากการทดลองแสดงให้เห็นถึงค่า วนัท่ี 25 สัดส่วนพ้ืนท่ีใบ

ซ่ึงแปลงทดลองท่ี 1 ท่ีใช้วงจรควบคุมความสว่างของหลอด LED มีค่า 
Left Area Index เท่ากบั 43.43% ส่วนแปลงทดลองท่ี 2 มีค่า 39.57% โดย
แปลงทดลองท่ี 1 มีค่ามากกว่า โดยสามารถหาค่าการเจริญเติบโตเทียบ
เป็น %[5] ไดจ้ากสมการท่ี 2 
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(%) 9.75%LAI 

และความสูงของผกัวนัท่ี 25 แปลงทดลองท่ี 1 มีค่าความสูง
เฉล่ีย 15.65cm ส่วนแปลงท่ี 2 มีค่า 10.65cm โดยแปลงทดลองท่ี 1 มีค่า
ความสูงท่ีมากกวา่อยา่งเห็นไดช้ดัเจน โดยสามารถหาค่าการเจริญเติบโต
เทียบเป็น %[5]  ไดจ้ากสมการท่ี 3 
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ซ่ึงจากค่าท่ีได้พบว่า ชุดควบคุมแสงสว่างของหลอด LED 
ช่วยให้ผกัสาระแหน่โตไวข้ึน มีขนาดของใบท่ีใหญ่ข้ึนกว่าปกติ และมี
ความสูงมากกวา่ปกติอยา่งเห็นไดช้ดั ดงัแสดงในรูปท่ี 11 

รูปที ่11 รูปพืชท่ีแปลงทดลอง 1 และ 2 ตามล าดบั 

อภิปรายผลการทดลอง 
จากโครงงานชุดควบคุมแสงสว่างของหลอด LED สามารถ

น าไปใช้ได้จริงในการปลูกพืชซ่ึงถ้าเปรียบเทียบระยะเวลาในการเก็บ
เก่ียวผกัสาระแหน่ ท่ีความสูง 10 ซ.ม.แปลงทดลองท่ีติดตั้งชุดควบคุม
สามารถเก็บเก่ียวไดภ้ายใน 18 วนั ซ่ึงแปลงปกติจะเก็บเก่ียวไดท่ี้ 23 วนั 
และผูวิ้จยัสามารถควบคุมแสงให้มีค่าไดไ้ม่น้อยกวา่ 10000 lux ตามท่ีได้
ออกแบบไว ้โดยแปลงทดลองท่ีติดตั้งชุดควบคุมแสงสว่าง พืชทดลอง
แปลงท่ี  1 มีค่ า Left Area Index เท่ ากับ  43.43% มีค่ าความสูงเฉ ล่ีย 
15.65cm ส่วนแปลงท่ี 2 มีค่า Left Area Index เท่ากบั 39.57% มีค่าความ
สูงเฉล่ีย 10.65cm ซ่ึงท าให้เห็นว่า แปลงทดลองท่ีติดตั้ง ชุดควบคุมแสง
สว่างของหลอด LED มีค่าดชันีพ้ืนท่ีใบมากกว่าแปลงทดลองแบบปกติ 
9.75% และความสูงของล าตน้มากกวา่แปลงทดลองแบบปกติ 46.9% ซ่ึง
เป็นไปตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้และจะเห็นว่าความสูงของล าตน้จะเห็น
ความแตกต่างไดช้ัดเจนมากกว่า ดงันั้นพืชท่ีควรใช้ชุดควบคุมแสงสว่าง
ของหลอด LED ควรเป็นพืชท่ีเนน้ไปในส่วนการเจริญเติบโตของล าตน้ 

กติตกิรรมประกาศ 
โครงงานวิจัยเร่ืองชุดควบคุมแสงสว่าง ของหลอด LED 

ส าหรับการปลูกพืชส าเร็จสมบูรณ์ได้ด้วยความกรุณาคณาจารยส์าขา
วิศวกรรมไฟฟ้าและเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานีซ่ึงไดใ้ห้ค  าเสนอแนะ แนวคิด ตลอดจนแกไ้ขขอ้บกพร่องต่าง ๆ 
มาโดยตลอด จนโครงงานเล่มน้ีเสร็จสมบูรณ์  
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ระบบติดตามดวงอาทติย์ด้วยเทคนิคการก าหนดเวลา 
Solar Tracking System with Timing Techniques 

รณยุทธ  นนท์พละ1 

1คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร 
680 ถนนนิตโย ต าบลธาตุเชิงชุม อ าเภอเมือง จงัหวดัสกลนคร 47000 โทรศพัท ์042-970021 E-mail:ronnayut.no@ snru.ac.th 

บทคดัย่อ 
บทความน้ีอธิบายถึง ระบบติดตามดวงอาทิตยด์ว้ยเทคนิคการ

ก าหนดเวลา  เพ่ือพฒันานวตักรรมทางด้านพลังงาน ท่ีจะช่วยผลิต
กระแสไฟฟ้าจากเชลล์แสงอาทิตยใ์ห้ไดม้ากท่ีสุดแต่มีอตัราสูญเสียน้อย
สุด  งานวิจัยน้ีใช้ไมโครคอนโทรเลอร์เป็นชุดควบคุมการท างาน 
ก าหนดการกวาดของแผงเซลล์แสงอาทิตยต์ามต าแหน่งดวงอาทิตย ์ โดย
ปรับเปล่ียนมุมแผง 8 คร้ัง คร้ัง 20 องศาโดยค านวณจากเวลารับแสง
ตลอดทั้ งว ัน ตั่งแต่ 8.00 น. ถึง 16.00 น. คิดเป็น 8 ชั่งโมง ระบบ
ประกอบดว้ย เชลล์แสงอาทิตย ์250 วตัต ์24 โวลต ์ชุดควบคุมการประจุ 
และชุดควบคุมต าแหน่งแผง  ผลการวิจัยพบ ว่า ค่าแรงดันวงจรเปิด 
(Voc)เฉล่ีย 29.30 โวลต์ ค่ากระแสลัดวงจร(Isc)เฉล่ีย 9.6 แอมแปร์  
ก าลงัไฟฟ้าเฉล่ีย 230.40 วตัต ์มีความเท่ียงตรงในการติดตามดวงอาทิตย ์
คิดเป็นร้อยละ 98.5 

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. 

1.บทน า 
ปัจจุบนัไดมี้การใชพ้ลงังานในประเทศเป็นอยา่งมาก ในแต่ละ

ปีนั้นเราจะตอ้งใชง้บประมาณ  หลายหม่ืนลา้นบาทท่ีสูญเสียไปกบัค่า
เช้ือเพลิงท่ีไดจ้ากธรรมชาติ ไดแ้ก่ น ้ามนัเตา น ้ามนัดีเซล ลิกไนต ์และ
ก๊าซธรรมชาติ และมีแนวโนม้วา่ค่าใชจ่้ายจะตอ้งสูงข้ึนทุกปีประกอบกบั
แหล่งพลงังานแบบ Non - Renewable ซ่ึงมีอยา่งจ ากดัก็ลดลงไปทุกที 
ดงันั้นพลงังานทางเลือกจึงมีส่วนส าคญัท่ีช่วยแกไ้ขปัญหาการขาดแคลน
พลงังาน พลงังานแสงอาทิตยเ์ป็นอีกหน่ึงทางเลือก การเปล่ียนพลงังาน
แสงอาทิตยท่ี์มีอยูใ่นธรรมชาติมาใชใ้หเ้กิดประโยชน์ให้ไดม้ากท่ีสุดนั้นมี
เง่ือนไขส าคญัคือแผงเชลลแ์สงอาทิตยต์อ้งไดรั้บแสงแดดอยา่งต่อเน่ือง
และเพียงพอ 

รูปที ่1 ระบบติดตามดวงอาทิตยแ์บบใชเ้ซนเซอร์ 

ผูวิ้จยัสนใจในเร่ืองประสิทธิภาพการรับแสงกบั การผลิตกระแสไฟฟ้า
ของเซลล์แสงอาทิตย ์เพ่ือหาวิธีการท่ีแผงเซลล์แสงอาทิตย์สามารถรับ
พลงังานแสงอาทิตยไ์ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน โดยผูวิ้จยัไดพิ้จารณา
จากการแผ่รังสีบนพ้ืนราบและพ้ืนเอียงของแสงอาทิตย ์ พร้อมทั้งศึกษา
ระบบติดตามแบบเดิม ท่ีใชห้ลกัการตรวจจบัดวงอาทิตย ์โดยใช้เซนเซอร์
แสงและท างานตลอดตลอดเวลา ท าให้เกิด ปัญหาด้านความคุม้ค่ากับ
อตัราแลกเปล่ียนพลงั จากการสูญเสียในวงจรขบัเคล่ือนแผง   

จากปัญหาดงักล่าวผูวิ้จยัจึงมีแนวคิดสร้างระบบติดตาม ให้
สามารถรับพลังงานแสงอาทิตย์ได้ตามการเคล่ือนตวัของดวงอาทิตย์
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เพ่ือให้แผงโซล่าเซลล์ไดรั้บแสงอาทิตยไ์ดต้ลอดทั้งวนั โดยใช้เทคนิคท่ี
แตกต่างจากระบบเดิม  

2.หลกัการท างาน
การท างานของระบบติดตามดวงอาทิตยท์ั้งหมด ควบคุมโดย

ไมโครโปรเซสเซอร์ตระกูล  PIC ท าหน้าท่ี ควบคุมการท างานของระบบ 
เป็นอุปกรณ์นับเวลา และสั่งงานให้แผงหมุนตามดวงอาทิตย ์การเอียง
แผง และก าหนดองศาในการกวาด  

รูปที่ 2  แผนภาพท่ีใชเ้ป็นขอ้มูลการก าหนดมุมเงยและมุมกวาด 

ก าหนดโดยใช้ข้อมูลจากมุม อาซิมุส ของดวงอาทิตย ์ณ อ าเภอเมือง 
จงัหวดัสกลนคร แผงจะท ามุมเงย 30 องศา และหันแผงไปทางทิศใต ้ 
ระบบจะเร่ิมปรับมุมแผงคร้ังแรก เวลา 9.00 น. และเปล่ียนมุม 25 องศา 
ทุกๆชัว่โมง จนถึงเวลา 15.00 น. และเม่ือถึงเวลา 16.00น. ชุดไมโครโปร
เซอร์จะสั่งงานให้มอเตอร์หมุนแผงกลบัมาท่ีต  าแหน่งเร่ิมต้น โดยจะมี
เซนเซอร์ตรวจจบัต าแหน่งแผง เม่ือแผงเคล่ือนกลบัสู่ต  าแหน่งเร่ิมตน้แลว้ 
ไมโครโปรเซสเซอร์จะสั่งให้ระบบหยุดท างาน และระบบจะท างานอีก
คร้ังในเวลา 8.00 น.ในวนัต่อไป   

รูปที่ 2 บล็อกไดอะแกรมการท างาน 

จากรูปท่ี 2 เป็นบล็อกการท างานโดยรวมของระบบควบคุม 
ไม่รวมระบบของเชลล์แสงอาทิตย ์ ซ่ึงระบบจะอาศยัแหล่งพลงังานจาก
แบตเตอร่ี ท่ีระบบเชลลแ์สงอาทิตยป์ระจุไว ้ 

3. การออกแบบและสร้าง
ในการออกแบบโครงสร้างของระบบติดตามดวงอาทิตย ์ดว้ย

เทคนิคการก าหนดเวลา มีขนาด เสาสูง 220 เซนติเมตร แบ่งเป็น 2 ส่วน 
คือ ส่วนล่าง 210 เซนติเมตร ส่วนท่อนบนเป็นจุดรับแรงกดจุดหมุน 
ส าหรับยดึติดกบัชุดขบัเคล่ือน มอเตอร์ขบัเคล่ือน เป็นมอเตอร์ทดรอบท่ีมี
ความเร็วการหมุน 10 รอบ/นาที รับแรงได้ 30 กิโลกรัม ชุดขบัเคล่ือน 
หมุนได ้ 180 องศาในแนวกวาด ดา้นบนมีโครงรับแผงเซลล์แสงอาทิตย ์
ขนาด 250 วตัต ์24 โวลต ์จ  านวน 1 แผง ท่ีเสาส่วนล่าง มีกล่องควบคุม ซ่ึง
ภายใน ประกอบด้วย วงจรควบคุมระบบไมโครโปรเซสเซอร์ วงจร
ควบคุมการประจุแบตเตอร่ี แบตเตอรร่ี และอินเวอร์เตอร์ขนาด  500 วตัต ์ 

4.การหารประสิทธิภาพ
คณะผู้วิจยัได้ท  าการทดสอบหาค่าประสิทธิภาพ โดยติดตั้ ง

ระบบไวใ้นพ้ืนท่ีโล่ง รับแสงแดดไดต้ลอดทั้งวนัหนัแผงเซลลแ์สงอาทิตย ์
ไปทางทิศใต ้เพ่ีอให้ระบบติดตามดวงอาทิตย์  รายละเอียดอุปกรณ์และ
โครงสร้างของระบบมีดงัน้ี 

รูปที่ 3โครงสร้างแผงโซล่าเซลลเ์ม่ือประกอบเขา้กบัเสา 

1.ชุดจบัยดึแผงเซลลแ์สงอาทิตย ์
2.กล่องควบคุม
3.เสา 
4.ชุดมอเตอร์ขบัเคล่ือน 

ไมโครโปรเซสเซอร์ 
     -Timer  
  -Motor Drive 

Motor 

Sensor Switch 
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25

26

27

28

29

30

31

32

Fixed system

Tracking system

Tracking by Time system

5.ชุดไมโครโปรเซสเซอร์
6.เคร่ืองประจุแบตเตอร่ี
7.อินเวอร์เตอร์
8.แบตเตอร่ี

รูปที่ 4 ชุดควบคุมแผงเซลลแ์สงอาทิตยแ์ละอุปกรณ์ 

การทดสอบระบบในดา้นต่างๆอธิบายได ้ดงัน้ี 
4.1ด้านความเท่ียงตรงของการติดตามดวงอาทิตย  ์ โดยให้

ระบบท างาน และสังเกต การท างานของระบบขบัเคล่ือน ว่ามีความ
เท่ียงตรง หรือไหม บนัทึกลงในแบบบนัทึกผลการทดลอง แล้วน าไป 
วิเคราะห์ผล 

4.2ดา้นพลงังานท่ีผลิตได ้ทดสอบและเก็บขอ้มูลแรงดนัไฟฟ้า 
(Voc) และค่ากระแส (Isc) เพื่อใชวิ้เคราะห์ขอ้มูล 

 4.3 ดา้นก าลงัไฟฟ้าสูญเสีย ท่ีเกิดจากการท างานของระบบ 

5. ผลการวจิัย
1.การทดสอบความเท่ียงตรงในติดตามดวงอาทิตย์ท  าการ

ทดสอบ ผลปรากฏว่า ระบบ มีความเท่ียงตรง คิดเป็นร้อยละ 99.5 เน่ือง
ด้วยการติดตามดวงอาทิตย์ใช้ระบบเวลาในการปรับเปล่ียนมุมท าให้
ท  างานได้อย่างเท่ียงตรง ซ่ึงมากกว่าระบบติดตามดวงอาทิตยแ์บบ
เซนเซอร์ ท่ีมีความผิดพาดจากส่ิงแวดลอ้ม เช่น เมฆฝน  

2.การทดสอบพลงังานท่ีผลิตได้ โดยการบนัทึกแรงดนัท่ีได้
จากแผงเชลล์แสงอาทิตย ์ในขณะวงจรเปิด(Voc) และวดักระแสงสูงสุด 
(Isc) ผลการทดลองพบวา่  มีแรงดนัเฉล่ีย 29.30 โวลต ์กระแสเฉล่ีย 6.75 
แอมแปร์ ดงัแสดงในรูปท่ี 5 

รูปท่ี 5 กราฟค่าแรงดนั (Voc) ท่ีเชลลแ์สงอาทิตย ์

รูปที่ 6 แรงดนัไฟฟ้าท่ีมอเตอร์ขบัเคล่ือนแผง 

รูปที่ 6 กระแสไฟฟ้าท่ีมอเตอร์ขบัเคล่ือนแผง 

3.การทดสอบ ก าลงัไฟฟ้าสูญเสีย ท่ีเกิดจากการท างานของ
ระบบจากแสดงในรูปท่ี 6 และรูปท่ี 7  เป็นค่าแรงดนัและกระแสท่ีใชใ้น
การขบัเคล่ือนแผงเซลลแ์สงอาทิตย ์ทุกชัว่โมง และการขยบัมุมแผง 25 
องศา ใชเ้วลา เฉล่ีย 5 วินาที  ค่าแรงดนัเฉล่ีย 23.60 โวลต ์กระแส เฉล่ีย 
804.85 มิลลิแอมป์  ก าลงัไฟฟ้าเฉล่ีย 19 วตัต ์

6. สรุป
ระบบติดตามดวงอาทิตย์ ด้วยเทคนิคการก าหนดเวลา มี

เป้าประสงค์ท่ีจะพฒันานวัตกรรมทางด้านพลังงาน ท่ีท าให้การรับ
พลงังานของเชลล์แสงอาทิตย ์มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยค านวณองศา
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การกวาดติดตามดวงอาทิตยจ์ากเวลารับแสง ตลอดทั้งวนัคือ 8 ชั่งโมง 
แลว้ปรับเปล่ียนมุม 20 องศา  ทุกชัว่โมง ผลการวิจยัพบว่า ระบบมีความ
เท่ียงตรง คิดเป็นร้อยละ 99.5 เน่ืองดว้ยการติดตามดวงอาทิตยใ์ช้ระบบ
เวลาในการปรับเปล่ียนมุมท าให้ท  างานไดอ้ยา่งเท่ียงตรง แรงดนัท่ีไดจ้าก
แผงเชลล์แสงอาทิตย ์ในขณะต่อกบัชุดประจุแบตเตอร่ี  มีแรงดนัเฉล่ีย 
24.08 โวลต์ ค่าแรงดันเปิดวงจร(Voc)เฉล่ีย 29.30 โวลต์ ค่ากระแส
ลดัวงจร(Isc)เฉล่ีย 9.6 แอมแปร์  ก าลงัไฟฟ้าเฉล่ีย 230.40 วตัต์ มีความ
เท่ียงตรงในการติดตามดวงอาทิตย ์คิดเป็นร้อยละ 98.5 ค่าแรงดนัและ
กระแสท่ีใช้ในการขบัเคล่ือนแผงเซลล์แสงอาทิตย ์ทุกชั่วโมง และการ
ขยบัมุมแผง 20 องศา ใชเ้วลา เฉล่ีย 5 วินาที  ค่าแรงดนัเฉล่ีย 23.60 โวลต ์
กระแส เฉล่ีย 804.85 มิลลิแอมป์  ก าลงัไฟฟ้าเฉล่ีย 19 วตัต ์

4. กติตกิรรมประกาศ
โครงการวิจยัเร่ืองระบบติดตามดวงอาทิตย ์ด้วยเทคนิคการ

ก าหนดเวลา เกิดข้ึนจากความตอ้งการท่ีจะแกไ้ขปั้ญหาดา้นพลงังาน และ
ตอ้งการพฒันานวตักรรมทางดา้นไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และถ่ายทอด
เทคโนโลยีสู่ชุมชนอยา่งเหมาะสม ซ่ึงจะส าเร็จลุล่วงไปไม่ไดห้ากมิได้
ความช่วยเหลือจาก ท่าน ผศ.ดรฟุ้งศรี  ภกัดีสุวรรณ ท่ีให้ค  าแนะน าและ
นกัศึกษาสาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ท่ีช่วยเหลือในการประกอบ
โครงสร้างของระบบติดตามดวงอาทิตย ์ด้วยเทคนิคการก าหนดเวลา 
ขอขอบพระคุณผูป้กครองท่ีมีส่วนช่วยเหลือสนับสนุนด้านการศึกษา 
ขอขอบคุณทุกคนท่ีมีส่วนช่วยให้งานน้ีส าเร็จลงไดด้ว้ยดี ไว ้ณ โอกาสน้ี 

เอกสารอ้างองิ 
 [1] เจนศึก นุชพว่ง. การประยุกต์ใช้ไมโครคอลโทรลเลอร์  MCS – 51 ใน
การควบคุมหุ่นยนต์ขนาดเลก็.เชียงใหม่: คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยันอร์ท – เชียงใหม,่ 2548. 
[2] ชูศรี วงศรั์ตนะ. เทคนิคการใช้สถิติเพ่ือการวจิัย. กรุงเทพมหานคร: 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยั ศรีนครินทรวิโรฒ, 2544. 
[3] โชคชยั จ าปาโพธ์ิ .ศึกษาการท างานของแขนกล, 2547. 
http://elec.chandra.ac.th/form/ExPlanForm 
[4] บุญสืบ โพธ์ิศรี. งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบ้ืองต้น.           
กรุงเทพมหานคร: ศูนยส่์งเสริมอาชีวศึกษา, 2546.  
[5] พนัธ์ศกัด์ิ พฒิุมานิตยพ์งศ ์และคณะ. อเิลก็ทรอนิกส์อุตสาหกรรม. 
กรุงเทพมหานคร: ศูนยส่์งเสริม อาชีวะ, 2549. 
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กรณีศึกษาเก่ียวกับพลังงานไฟฟ้าแสงสว่าง ประสิทธิภาพของหลอดไฟ
และการวิเคราะห์ความเพียงพอของแสงสว่างภายในอาคารโดยใช้โปรแกรม  Dialux

A Case Study on Electric Energy Efficient Lighting Scheme 
and Analysis of Insufficient of Indoor Using Dialux Software

ลือชัย  พรหมรัตน์รักษ์1 พีระพัฒน์  ปากแข็ง 1 วิศวชิต  นามบำรุง 1 และ ชวลิต  คานทอง 1 

1 สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และวิศวกรรมไฟฟ้า คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
64 ถ.ทหาร ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042211040  ต่อ 1510 E-mail: luechai3086@hotmail.com

บทคัดย่อ
       งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ ออกแบบ จำลอง วิเคราะห์ แสงสว่าง
ของหลอดฟลูออเรสเซนต์กับหลอดแอลอีดีภายในอาคาร วิธีดำเนินการใช้
โปรแกรม DIALux evo ออกแบบ จำลอง ทดสอบ วิเคราะห์แสงสว่างของ
หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์กับหลอดแอลอีดี ภายในอาคารศูนย์ว ิทย
บริการ มีพื้นที่ความยาว 56 เมตร กว้าง 18 เมตร ภายในอาคารมีทั้งหมด 6 
ชั้น จำนวนหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ทั้งหมด 678 หลอด เปิดใช้งาน 8-10 
ชั่วโมง/วัน นำข้อมูลป้อนค่าลงในโปรแกรม DIALux evo กำหนดขนาด
ของอาคารศูนย์วิทยบริการ เลือกย่ีห้อหลอดไฟ จำนวนวัตต์ จัดวางตาม
แบบที่สำรวจ รันโปรแกรม DIALux evo คำนวณค่าแสงสว่าง บันทึกผล 
คำนวณค่าไฟฟ้าของรอบเดือนและ คำนวณระยะเวลาในการคืนทุน
    ผลพบว่า การวัดระดับความเข้มของแสงสว่างในอาคารศูนย์วิทยบริการ
ไมไ่ด้ตามค่ามาตรฐานเฉลี่ย 69.4 % และมีแสงธรรมชาติเข้ามาช่วยบาง
ส่วนบริเวณด้านขา้งหน้าต่าง มีบางจุดที่ได้ค่ามาตรฐาน เช่น ทางเดิน 
ห้องน้ำ การวิเคราะห์แสงสว่างของหลอดแอลอีดีจากโปรแกรม  DIALux 
evo ให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน CIE 300 Lux ให้มีความพอเพียงของแสง
สว่าง การใชพ้ลังงานของหลอดฟลูออเรสเซนต์ 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 ผลประโยชน์สุทธิเฉล่ียต่อปี 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.  ออ ก แ บ บ โ ด ย ใ ช ้โ ป ร แ ก ร ม  DIALux 4.12  แล ะ  Dialux evo 
คำนวณวิเคราะห์ข ้อม ูลที่รวบรวมมา ให้แสดงผลและจัดเก ็บข้อมูล
บันทกึ 3. โปรแกรม DIALux 4.12 และ Dialux evo  แสดงผลที่ออกแบบ
ตามข้อมูลที่ป้อนแล้วบันทึกผลการออกแบบ วิเคราะห์ จำลองระบบไฟฟ้า
แสงสว่าง

3. วิธีดำเนินการ
3.1 ออกแบบพื้นที่ห้องและจำลองในโปรแกรม  DIALux evo

 9th ECTI-CARD 2017 “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อตอบสนองท้องถ่ินและภาคอุตสาหกรรม”
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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

รูปที่ 3 ค่าแสงสว่างจากโปรแกรม DIALux evo

     ออกแบบตามที่กำหนดใว้แล้ว โปรแกรมจะแสดงค่าแสงสว่างออกมา
ของแต่ละห้องทั้งหมด โดยค่าจะแสดงทางช่องขวามือ ค่าที่ได้จะเรียงตาม
ลำดับของห้องที่สร้างก่อน ห้องที่ค่าแสงสว่างถึงค่ามาตรฐาน จะขึ้นเป็น
จุดสีเขียว
3.3 คำนวณค่าไฟฟ้าของอาคารศูนย์ว ิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี ใช้งานอยู่ที่ 8 ชั่วโมงต่อ 1 วันโดยใช้โปรแกรม Protech Electrical 
คำนวณ

รูปที่ 4 การคำนวณหาค่าไฟฟ้าของหลอดแอลอีดี T8 

       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

3.4 ทดลองเปล่ียนหลอดฟลูออเรสเซนต์ เป็นหลอดแอลอีดี T8

รูปที่ 5 การเปล่ียนหลอดฟลูออเรสเซนต์เป็นหลอดแอลอีดี T8

   การเปล่ียนหลอดฟลูออเรสเซนต์เป็นหลอดแอลอีดี T8 ซึ่งหลอดแอลอีดี 
T8 สามารถใช้แทนหลอดฟลูออเรสเซนต์ได้ เม่ือทำการเปล่ียนหลอดฟลู
ออเรสเซนต์เป็นหลอด T8  แล้วเปิดไฟทำการวัดค่าแสงโดยใช้ Lux Meter 
วัดค่าแสงของหลอดแอลอีดี T8

4. ผลการทดลอง
4.1 ตารางที่ 1 จำนวนหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ และการวิเคราะห์แสง

สว่างจากค่าที่วัดจริงของหลอดฟลูออเรสเซนต์

(ก) ข้อมูลค่าแสงสว่างหลอดฟลูออเรสเซนต์กับค่ามาตรฐาน CIE

 9th ECTI-CARD 2017 “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อตอบสนองท้องถ่ินและภาคอุตสาหกรรม”

670



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

(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

4.2 การออกแบบแสงสว่างหลอดแอลอีดี ในโปรแกรม DIALux evo
ตารางที่ 2  การวิเคราะห์แสงสว่างจากโปรแกรม DIALux ของหลอดแอล
อีดี

(ก) เปรียบเทียบค่าแสงสว่างหลอดแอลอีดีกับค่ามาตรฐาน CIE

(ข) กราฟวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าแสงสว่าง
  รูปที่ 7 ข้อมูลการเปรียบเทียบและกราฟวิเคราะห์ค่าแสงสว่างหลอด 

 แอลอีดีกับค่ามาตรฐาน

      จากรูปที่ 7 ข้อมูลและกราฟแสดงการเปรียบเทียบค่าแสงสว่างของ
หลอดแอลอีดี (สีน้ำเงิน)กับค่ามาตรฐาน CIE (สีส้ม) ในอาคารศูนย์วิทย
บริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ออกแบบในโปรแกรม DIALux evo 

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
ความคุ้มค่าก็ต่อเม่ือผลที่ได้รับมีมูลค่าสูงกว่าต้นทุนของทรัพยากรที่ต้องใช้
เพื่อการลงทุนในโครงการ และรวมกับผลกระทบด้านลบที่เกิดขึ้น ตลอด
จนเป็นที่ยอมรับแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง มีวิธีการวิเคราะห์ความคุ้มค่าการ
เปล่ียนหลอดไฟฟ้าดังน้ี
วิเคราะห์ความคุ้มค่าการเปล่ียนหลอดฟลูออเรสเซนต์เป็นหลอดแอลอีดี T8 

ระยะเวลาคืนทุน    =
 ค่าใช่จ่ายในการลงทุนเริ่มแรก
 ผลประโยชน์สุทธิเฉล่ียต่อปี

ค่าใช้จ่ายในการลงทุนเริ่มแรก
 = ( จำนวนหลอดไฟฟ้าแอลอีดี x ราคาหลอดแอลอีดี T8 )
 =  1,050 x 250
 =  262,500 บาท

ผลประโยชน์สุทธิเฉล่ียต่อปี = ผลประหยัดที่ได้จากการเปล่ียนหลอดฟลู
ออเรสเซนต์เป็นหลอดแอลอีดี T8 ขนาด 120 เซนติเมตร =  89,376 บาท

ระยะเวลาคืนทุน     =
  262,500

  89,376

  =        2.9 ปี หรือ 2 ปี 9 เดือน
      อายุการใช้งานของหลอดแอลอีดี T8 อยู่ที่ 50,000 ชั่วโมง หรือคิดเป็น 
17.36 ปี (ใช้งาน 10 ชั่วโมงต่อวัน) โดยไม่ต้องเปลีย่นหลอดใหม่ เมื่อ
คำนวณระยะเวลาคืนทุนแล้วจะได้ 2.9 ปี ดังน้ันเม่ือนำระยะเวลาคืนทุนมา
ลบออกจากอายุการใชง้านจะเหลือเวลาประหยัดอีก 14.4 ปี จึงคุ้มค่าต่อ
การลงทุนเปล่ียนเป็นอย่างย่ิง

5. สรุป
        การออกแบบแสงสว่างของหลอดแอลอีดีในโปรแกรม DIALux evo 
ใช้หลอดแอลอีดี T8-28w จำนวน 1,050 หลอด วางตำแหน่งเดียวกันกับ
หลอดฟลูออเรสเซนต์ โดยใส่แบบรางคู่ผลที่ได้จากโปรแกรม ค่าแสงสว่าง
ของหลอดแอลอีดี T8 อยู่ในช่วง 310- 400 Lux ค่ามาตรฐานแสงสว่าง 
300-700 Lux ทำใหค้ ่าของแสงสว่างของหลอดแอลอีดี T8 ทดลองใน
โปรแกรมได้ค่ามาตรฐาน CIE ที่กำหนดไว้

6. กิตติกรรมประกาศ
       โครงงานวิจัยฉบับน้ีสำเร็จลงได้ด้วยดี จากความร่วมมือของทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้อง ขอขอบคุณสถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.อ.ที่สนับสนุนเงินทุนใน
โครงการน้ี และสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และวิศวกรรมไฟฟ้า 
คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
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การประเมินสภาพหม้อแปลงด้วยวธีิการวเิคราะห์ทางไฟฟ้า 
Power Transformer Assessment Using Electrical Test Method 

เธียรไท คามรัตนภูมิ1  และ แคทรียา สุวรรณศรี2 
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บทคดัย่อ 
บทความน้ีได้น าเสนอถึงผลการประเมินสภาพหม้อแปลง

แรงดนัสูง ดว้ยโปรแกรมส าหรับการประเมินท่ีถูกพฒันาข้ึนด้วยวิธีการ
วิเคราะห์ทางไฟฟ้า เพ่ือให้ทราบถึงสภาพการใช้งานปัจจุบนัและการ
วางแผนซ่อมบ ารุงและพฒันาในอนาคต โดยการประเมินน้ีท าการ
ประเมินสภาพหมอ้แปลงขนาดพิกดั 550 kVA-110 MVA ท่ีระดบัแรงดนั
ระหวา่ง 22-525 kV จ  านวน 13 ตวัซ่ึงถูกใช้งานจริง ณ ปัจจุบนั ในสถานี
ไฟฟ้าแรงสูง โดยแบ่งการประเมินออกเป็น 5 ช้ินส่วนของหมอ้แปลง คือ 
แกนเหล็ก ขดลวดแรงดนัสูง ขดลวดแรงดนัต ่า ขดลวดตติยภูมิ รวมทั้งบุช
ช่ิง ผลการประเมินจะใชห้ลกัเกณฑก์ารค านวณค่าน ้าหนกัคะแนน และค่า
ระดบัการประเมิน เพื่อให้เห็นถึงระดบัสภาพของอุปกรณ์ท่ีถูกใชง้าน จาก
ผลการประเมินสภาพหมอ้แปลงพบว่าโปรแกรมท่ีไดพ้ฒันาข้ึนสามารถ
ประเมินผลให้เห็นถึงสภาพระดบัการใช้ของอุปกรณ์แต่ละส่วนโดยรวม
ของหมอ้แปลงทั้ง 13 ตวั เพ่ือสามารถน าผลไปใชว้างแผนงานไดต่้อไป 

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. 

1. บทน า
หมอ้แปลงไฟฟ้าแรงสูงเป็นอุปกรณ์ท่ีมีบทบาทส าคญัตวัหน่ึง

ในสถานีไฟฟ้าแรงสูง เพ่ือใช้เปล่ียนระดบัแรงดนัไฟฟ้าหรือขนาดของ

กระแสไฟฟ้า โดยปกติจะใช้เช่ือมโยงระหว่างระบบไฟฟ้าแรงสูง และ
ระบบไฟฟ้าแรงต ่า หมอ้แปลงจึงเป็นอุปกรณ์หลกัในระบบส่งก าลงัไฟฟ้า 
ดว้ยเหตุน้ีถา้หมอ้แปลงไฟฟ้าเกิดความเสียหายทนัทีทนัใดยอ่มส่งผลต่อ
ความเสถียรภาพต่อระบบไฟฟ้า [1] ดว้ยเหตุน้ีผูดู้แลระบบดงักล่าวจึงตอ้ง
ท าการตรวจเช็คสภาพการใชง้านอยา่งต่อเน่ืองเพ่ือลดปัญญาความรุนแรง
ท่ีอาจเกิดข้ึนได้นั้น ดงันั้นในบทความน้ีได้น าเสนอถึงวิธีการประเมิน
สภาพหม้อแปลงด้วย วิ ธีการ วิ เคราะห์ทางไฟฟ้าผ่ านโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ โดยใชห้ลกัเกณฑก์ารประเมินในแต่ละส่วนของอุปกรณ์ใน
หมอ้แปลงไฟฟ้า ซ่ึงแบ่งออกเป็น 5 ส่วนหลกัๆ คือ แกนเหล็ก ขดลวด
แรงดนัสูง ขดลวดแรงดนัต ่า ขดลวดตติยภูมิ รวมทั้งบุชช่ิง  ซ่ึงหลกัเกณฑ์
การประเมินสภาพน้ีไดอ้า้งอิงค่าการก าหนดน ้ าหนกัคะแนน ของสภาพ
การใช้งานตามระดบัการประเมิน ตามผลการสรุปรายงานการประเมิน
สภาพหมอ้แปลงไฟฟ้าแรงสูงของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย [2] 
ซ่ึงการวิเคราะห์ผลการประเมินน้ีได้ถูกประเมินผ่านโปรแกรมท่ีได้
พฒันาข้ึน ดว้ยโปรแกรมไมโครซอฟเอ็กซ์เซล โดยใช้ขอ้มูลจากผลการ
วดัจริง และการค านวณค่าต่างๆของอุปกรณ์แต่ละส่วน รวมทั้งประเมิน
สภาพโดยรวมของหมอ้แปลง โดยขอ้มูลต่างๆจะถูกค านวณ      จดัระดบั
สภาพตาม Score ท่ีก  าหนดไว ้ โดยมี 5 ระดบัด้วยกนั คือ ดี ยอมรับได ้
ต้องการการตรวจสอบ     ต้องการการบ ารุงรักษา สุดท้ายแล้วจะได้
ทราบค่าของน ้าหนกัคะแนน ท่ีก าหนดความส าคญัส าหรับการบ ารุงรักษา 
[2] แสดงผลบนโปรแกรมเป็นระดบัคะแนน 0-4 อีกทั้งผลการประเมินน้ี
สามารถน าไปใชเ้พ่ือการวางแผนการจดัซ้ืออุปกรณ์ส ารองไดใ้นอนาคต 

2. ทฤษฏีการทดสอบทางไฟฟ้า
2.1 การวดัค่าความต้านทานฉนวน (Winding insulation 

resistance measurement) 
การตรวจสอบการเส่ือมสภาพของฉนวน เพ่ือประเมินหาความสมบูรณ์
ของอุปกรณ์ไฟฟ้านั้น ๆ ในขณะใช้งาน หรือช่วยในการประเมินคุณภาพ
ของการบ ารุงรักษา จึงนบัว่าเป็นการป้องกนัการเกิดไฟฟ้าลดัวงจร เพ่ือ
เพ่ิมความปลอดภยัของผูป้ฏิบติังาน เพ่ือจ ากดัการลดระยะเวลาท่ีหม้อ
แปลงหยุดท างาน รวมถึงป้องกนัการสูญเสียชีวิตและทรัพยสิ์น การ
ทดสอบความเป็นฉนวน ตรวจสอบค่าความต้านทานของฉนวนนั้นว่า
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ยงัคงปกติอยู ่มีค่าต  ่ากว่าเกณฑท่ี์ก าหนดหรือไม่ สามารถหาค่าอตัราส่วน
ความตา้นทานฉนวนไดจ้ากสมการ 

PI = R10 min/ R1 min                                     (1) 
โดย R10 min และ R1 min (M) คือ ความตา้นทานฉนวนท่ีเวลา 10 นาทีและ
ความตา้นทานฉนวนท่ีเวลา 1 นาที 
ตารางที่ 1 วดัค่าความตา้นทานท่ี 2500 V ของหมอ้แปลงตวัท่ี 10 

TEST R (M) AT ANY TIMES (min.) 
PI 

Vdc. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
2500 2570 3360 3830 4120 4350 4520 4680 4800 4900 4990 1.94 
2500 1350 2000 2490 2930 3300 3620 3890 4140 4360 4560 3.38 

2.2 การวดัค่าตวัประกอบก าลังของฉนวนบุชช่ิง (Bushing 
insulation power factor measurement)  
บุชช่ิงของหมอ้แปลงไฟฟ้าก าลงัแรงสูงมกัเกิดการเสียหายจากปัญหาของ
ฉนวนและความเครียดจากอุณหภูมิ ถา้หากบุชช่ิงเสียหายแลว้จะส่งผลต่อ
ผูใ้ชง้านหมอ้แปลงไฟฟ้าก าลงั จ  าเป็นตอ้งดบัไฟฉุกเฉิน โดยบางคร้ังอาจ
ส่งผลให้ขดลวดหมอ้แปลงไฟฟ้าภายในเสียหายไดอี้กดว้ย การวดัค่าของ
ตวัประกอบก าลงัและตวัเก็บประจุไฟฟ้า จะเป็นเคร่ืองมือท่ีเป็นประโยชน์
และน่าเช่ือถือในการวิเคราะห์บุชช่ิง การทดสอบค่าตวัประกอบก าลงัท่ีวดั
ได้เทียบกับค่าก าหนดจากแผ่นป้ายประจ าตวัหม้อแปลง ว่ามีความ
คลาดเคล่ือนไม่เกินกว่าท่ีก าหนดไวห้รือไม่ สามารถหาค่าตวัประกอบ
ก าลงัของฉนวนบุชช่ิงไดจ้ากสมการ 

%PF = [P/(V×I)]×100                                  (2) 
โดย P (W), V (V) , I (A) คือ ก าลงัไฟฟ้า แรงดนัไฟฟ้า และกระแสไฟฟ้า 
ตารางที่ 2 วดัค่ากระแสและวตัตท่ี์แรงดนั 10 kV ของหมอ้แปลงตวัท่ี 10 

PHASE V (kV) 
I (mA) P (Watt) % PF CAPACITANCE (pF) 
AVG. AVG. AVG.  AVG. 

H1 (C1) 10 0.899 0.017 0.19 286.05 
H1 (C2) 2 2.721 0.086 0.32 865.77 

H2 (C1) 10 0.906 0.019 0.21 288.27 

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 

2.3 การวดัค่าความตา้นทานการร่ัวไหลต่อหน่ึงเฟส (Single 
phase leakage impedance measurement) 
อิมพีแดนซ์เป็นส่ิงทั้งหมดในวงจรท่ีขวางการไหลของกระแส มีความ
คล้ายกบัความตา้นทาน แต่ตอ้งค านึงถึงผลกระทบของความจุและการ
เหน่ียวน า ถ้าหากความถ่ีของกระแสท่ีไหลผ่านวงจรมีการเปล่ียนแปลง 
จะมีผลต่ออิมพีแดนซ์ของตวัความจุและตวัเหน่ียวน า ซ่ึงความจุและตวั
เหน่ียวน าท าให้เกิดการเคล่ือนเฟสระหวา่งกระแสและแรงดนั ท าให้ความ
ตา้นทานและรีแอคแตนซ์ไม่สามารถรวมกนัเป็นอิมพีแดนซ์ เพ่ือท าการ
วิเคราะห์ผลว่าหม้อแปลงท่ีมีค่าความต้านทานการไหลแตกต่างกัน

ระหว่างเฟสและแตกต่างกบัค่าท่ีวดัไดจ้ากแผ่นป้ายประจ าตวัหมอ้แปลง 
ว่าอยู่ในช่วงท่ีรับได้หรือไม่ สามารถหาค่าความแตกต่างของความ
ตา้นทานการไหลสูงสุดไดจ้ากสมการ 

%Max Deviation = [(Zc – Zn)/Zn]×100                     (3) 
โดย Zc และ Zn () คือ ค่าความตา้นทานท่ีไดจ้ากการค านวณและค่า
ความตา้นทานท่ีอ่านไดจ้ากแผน่ป้ายประจ าตวัหมอ้แปลง 
ตารางที่ 3 วดัค่าแรงดนัตามแทปท่ีก าหนด โดยกระแสทดสอบเป็น 2 A
ของหมอ้แปลงตวัท่ี 10 
HV WDG.  WDG. ENERGIZE H1-H2  WDG. ENERGIZE H2-H3  WDG. ENERGIZE H3-H1 
7L TAP  WDG. SHORT X1-X0  WDG. SHORT X2-X0  WDG. SHORT X3-X0 

LV WDG. V (V) I (A) Zc () V (V) I (A) Zc () V (V) I (A) Zc () 
TAP 247.5 2 123.75 246.28 2 123.14 245.9 2 122.95 

Zn () 123.71 123.21 123.15 
% DEVIATION 0.03 0.06 0.16 

%Max Deviation 0.16 

2.4 การวดัค่ากระแสลัดวงจรต่อสามเฟส (Three phase 
equivalent short circuit measurement) 
การค านวณค่ากระแสลัดวงจร เป็นส่ิงจ าเป็นท่ีสุดอย่างหน่ึงของการ
ออกแบบระบบจ่ายก าลังไฟฟ้าผู ้ออกแบบระบบไฟฟ้าจะต้องทราบ
ค่ากระแสลัดวงจรล่วงหน้า เ พ่ือท่ีจะได้เลือกบริภัณฑ์ท่ีทนกระแส
ลัดวงจรท่ีเหมาะสม ถ้าหากเลือกใช้บริภณัฑ์ท่ีทนกระแสลัดวงจรไม่
เพียงพอ อาจจะเกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินและชีวิตเม่ือเกิดการ
ลดัวงจรข้ึน ค่าความตา้นทานท่ีไดจ้ากการค านวณเทียบกบัค่าท่ีวดัไดจ้าก
แผ่นป้ายประจ าตัวหม้อแปลงไม่ควรเกิน 3% สามารถหาค่าความ
ตา้นทานและค่าความผิดพลาดความตา้นทานสูงสุดไดจ้ากสมการ 

%Z = ∑Zm×S3/(60×V²)                                   (4) 
โดย ∑Zm (),S3 (kVA), และ V (kV) คือ ผลรวมของความตา้นทาน
การไหลของการวดัในแต่ละคู่, พิกดัของขดลวดท่ีป้อน, และแรงดนัพิกดั
ของขดลวดชุดท่ีวดั ณ ต าแหน่งแทปท่ีทดสอบ  

%Max  =  |[(%Z - %Zn)/ %Zn]|×100                      (5) 
โดย %Z () และ %Zn () คือ ค่าความตา้นทานและค่าความตา้นทานท่ี
อ่านไดจ้ากแผน่ป้ายประจ าตวัหมอ้แปลง 
ตารางที่ 4 วดัค่าแรงดนัตามแทปท่ีก าหนด โดยกระแสทดสอบเป็น 3 A
ของหมอ้แปลงตวัท่ี 10 

HV WEG.  WDG. ENERGIZE H1-H2  WDG. ENERGIZE H2-H3  WDG. ENERGIZE H3-H1 
10R TAP  WDG. SHORT X1-X2-X3 WDG. SHORT X1-X2-X3  WDG. SHORT X1-X2-X3 
LV WEG. V (kV) I (A) Zm() V (kV) I (A) Zm() V (kV) I (A) Zm() 

 TAP 133.41 3 44.47 132.9 3 44.30 132.95 3 44.32 
%Zn= 11.66 %Z = 11.61   %Max = 0.43 

2.5 การวดัค่ากระแสกระตุน้ (Exciting current measurement) 
กระแสกระตุน้ เกิดจากขดลวดดา้นปฐมภูมิไดรั้บแรงดนัและขดลวดทุติย
ภูมิอยูใ่นสภาพเปิดวงจร ท าให้เกิดค่ากระแสปริมาณหน่ึงไหลในขดลวด 
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และมีผลท าให้เกิดแรงดนัไฟฟ้าเหน่ียวน าข้ึนท่ีขดลวดทั้งสอง การวดั
ค่ากระแสกระตุน้ โดยการวดัทุกแทปและทุกเฟสของหม้อแปลงเรียง
ตามล าดบัเฟสในขณะท าการวดัขดลวดท่ีมีแทปปรับแรงดนัในลกัษณะ
ของตวัปรับแทป โดยตวัแปรยงัคงปรับค่าไวท่ี้แรงดนัตามท่ีก าหนด ให้
สังเกตเข็มของเคร่ืองวดักระแสว่ามีการแกว่งท่ีผิดปกติหรือไม่ เพ่ือเป็น
การตรวจสอบการท างานของไดเวอร์เตอร์สวิตซ์ สามารถหาค่ากระแส
กระตุน้สูงสุด ไดจ้ากสมการ 

%Max Idiff = Max [Irated]                               (6) 
โดย Irated (A) คือ กระแสท่ีวดัไดแ้ต่ละแทป 
ตารางที่ 5 วดัค่ากระแสท่ีแรงดนั 200 V ของหมอ้แปลงตวัท่ี 10 
HV WDG. TERMINAL H1-H2 TERMINAL H2-H3 TERMINA H3-H1 

TAP (V) Irated (mA) (V.) Irated (mA) (V) Irated (mA) 

7L 200 1.374 200 1.666 200 1.658 
6L 200 1.393 200 1.69 200 1.688 
5L 200 1.429 200 1.717 200 1.722 
4L 200 1.45 200 1.751 200 1.752 
3L 200 1.486 200 1.786 200 1.79 
2L 200 1.496 200 1.825 200 1.826 
1L 200 1.533 200 1.855 200 1.863 
N 200 1.56 200 1.893 200 1.902 
1R 200 1.586 200 1.93 200 1.935 
2R 200 1.613 200 1.966 200 1.976 
3R 200 1.674 200 2.045 200 2.053 
4R 200 1.71 200 2.09 200 2.099 
5R 200 1.748 200 2.135 200 2.149 
6R 200 1.791 200 2.177 200 2.198 
7R 200 1.835 200 2.235 200 2.255 
8R 200 1.875 200 2.287 200 2.308 
9R 200 1.925 200 2.335 200 2.369 
10R 200 1.975 200 2.39 200 2.441 

%Max Idiff 2.441 

2.6 การวดัค่าความตา้นทานฉนวนกระแสตรง (Insulation 
resistance measurement) 

การทดสอบค่าความต้านทานฉนวนไฟฟ้า เ พ่ือเป็นการ
ป้องกนัการเกิดไฟฟ้าลดัวงจร ป้องกนัตวับุคคล และการลดระยะเวลาท่ี
หมอ้แปลงหยดุท างาน การทดสอบค่าความตา้นทานฉนวนไฟฟ้าเป็นการ
ตรวจจบัการเส่ือมของฉนวน แล้วบนัทึกลงในตารางการซ่อมแซม เพ่ือ
เป็นการช่วยประเมินคุณภาพของการซ่อมแซม ก่อนท่ีอุปกรณ์ไฟฟ้าจะ
ถูกน ากลับไปใช้งานอีกคร้ัง การทดสอบค่าความตา้นทานฉนวนของ
ขดลวดของทุกเฟสเทียบกบัค่าทดสอบความตา้นทานของขดลวดตวัท่ี
เหลือ เพ่ือเป็นการตรวจสอบว่าค่าท่ีได้อยู่ในระดับท่ีสามารถรับได้
หรือไม่ สามารถหาค่าความผิดพลาดระหวา่งเฟสสูงสุดไดจ้ากสมการ 

% Max  btw phase= Max [(RM.Ph-Rm.Ph )/ Rm.Ph]×100           (7) 
โดย RM.Ph และ Rm.Ph () คือ ค่าความตา้นทานระหว่างเฟสสูงสุดและค่า
ความตา้นทานระหวา่งเฟสต ่าสุด 

ตารางที่ 6 วดัค่าแรงดนั โดยทดสอบดว้ยกระแส 5 A ของหมอ้แปลงตวัท่ี 
10 
HV.WDG  TERMINAL H1-H2 TERMINAL H2-H3  TERMINAL H3-H1 %Max  

DC DC 
RPh () 

DC DC 
RPh () 

DC DC 
RPh () 

btw 
TAP (V) (A) V (V) I (A) (V) (A) phase 
7L 4.020 5.000 0.804 4.020 5.000 0.804 4.000 5.000 0.800 0.500 
6L 3.935 5.000 0.787 3.940 5.000 0.788 3.920 5.000 0.784 0.510 
5L 3.865 5.000 0.773 3.865 5.000 0.773 3.845 5.000 0.769 0.520 
4L 3.785 5.000 0.757 3.785 5.000 0.757 3.765 5.000 0.753 0.531 
3L 3.710 5.000 0.742 3.710 5.000 0.742 3.690 5.000 0.738 0.542 
2L 3.635 5.000 0.727 3.635 5.000 0.727 3.620 5.000 0.724 0.414 
1L 3.560 5.000 0.712 3.560 5.000 0.712 3.550 5.000 0.710 0.282 
N 3.485 5.000 0.697 3.490 5.000 0.698 3.475 5.000 0.695 0.432 
1R 3.420 5.000 0.684 3.420 5.000 0.684 3.410 5.000 0.682 0.293 
2R 3.320 5.000 0.664 3.320 5.000 0.664 3.320 5.000 0.664 0.000 
3R 3.455 5.000 0.691 3.500 5.000 0.700 3.485 5.000 0.697 1.302 
4R 3.540 5.000 0.708 3.570 5.000 0.714 3.565 5.000 0.713 0.840 

% Max  btw phase 1.302 

2.7 การทดสอบค่าอตัราส่วนของขดลวด (Ratio test) 
เป็นการทดสอบการต่อเช่ือมของระบบแรงดนัไฟฟ้า

กระแสตรง ควรท าการทดสอบน้ีตอนติดตั้ง ก่อนท่ีจะท าการทดสอบใน
หวัขอ้อ่ืน ๆ ต่อไป การทดสอบค่าอตัราส่วนระหวา่งแรงดนัท่ีก าหนดของ
ขดลวดเทียบกบัค่าท่ีก  าหนดจากแผน่ป้ายประจ าตวัหมอ้แปลง วา่ถูกตอ้ง
และมีค่าความคลาดเคล่ือนอยูใ่นช่วงพิกดัมาตรฐานหรือไม่ สามารถหาค่า
อตัราส่วนขดลวดสูงสุดไดจ้ากสมการ 

%Max  = [(Rm – Rrated)/Rrated]×100                       (8) 
โดย Rm และ Rrated คือ ค่าอตัราส่วนของขดลวดท่ีวดัไดแ้ละค่าอตัราส่วน
ของขดลวดจากแผน่ป้ายประจ าตวัหมอ้แปลง 
ตารางที่ 7 ผลการค านวณเปรียบเทียบค่าอตัราส่วนระหว่างค่าท่ีค  านวณ
กบัแผน่ป้ายประจ าตวัหมอ้แปลงของหมอ้แปลงตวัท่ี 13 

LV 
WDG. 

VOLTAGE (V) RATED 
TERMINAL  

H1-H0/X1-X0 
TERMINAL  

H2-H0/X2-X0 
TERMINAL  

H3-H0/X3-X0 

TAP HV LV Rm Rrated %  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. ประเมนิผลด้วยวธีิการวเิคราะห์ทางไฟฟ้า
ผลการประเมินด้วยการใช้ผลค่าน ้ าหนักคะแนนและค่า

คะแนนการประเมินแสดงในตารางท่ี 8  สามารถหาค่ารายละเอียด
ส่วนประกอบไดจ้ากสมการ 
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%Factor = [(∑(Si×Wi)/(∑Wi×5))]×100   (9) 
โดย Si และ Wi คือ คะแนนการประเมินและค่าน ้าหนกัคะแนน 
การประเมินรายละเอียดส่วนประกอบต่าง ๆ ของหมอ้แปลง เช่น การวดั
ค่าความตา้นทานฉนวน, การวดัค่าตวัประกอบก าลงัของฉนวนบุชช่ิง, 
การวดัค่าความต้านทานการร่ัวไหลต่อหน่ึงเฟส, การวดัค่ากระแส
ลดัวงจรต่อสามเฟส, การวดัค่ากระแสกระตุน้, การวดัค่าความตา้นทาน
ฉนวนกระแสตรง, และการทดสอบค่าอตัราส่วนของขดลวด ผลการ
ทดสอบท่ีได้จะถูกประเมินด้วยคะแนนการประเมินและค่าน ้ าหนัก
คะแนนตามตารางท่ี 8 โดยค่าท่ีไม่สามารถวดัไดใ้ห้มีคะแนนการประเมิน
เป็น 1 
ตารางที่ 8 ผลการประเมินหมอ้แปลงของหมอ้แปลงตวัท่ี 10 

Testing Evaluation 
ผลการ
ทดสอบ 

Si Wi %Factor HIF Condition 

Exciting 
Current 

%Max.Idiff :200V 2.441 2 3 

22 3 ยอมรับได ้

%Max.Idiff :10kV - 1 3 

1 Leakage 
Impedance 

%Max Deviation: HV-to-LV 0.16 1 4 
%Max Deviation: HV-to-TV - 1 4 

3 Equivalent 
Leakage 

%Max Error: HV-to-LV 0.43 1 4 
%Max Error: HV-to-TV - 1 4 

Ratio 
%Max Error: HV-to-LV - 1 4 
%Max Error: HV-to-TV - 1 4 

DC Winding 
Resistance 

%Max.Error btw Phase 1.302 2 3 
%Max.Error btw Commis.&Phase - 1 3 

Winding 
Insulation 

%Max. PF 0.208 1 5 
%Max. Cap - 1 4 

PI 3.38 1 4 

ผลการประเมินรายละเอียดส่วนประกอบท่ีไดจ้ะถูกน ามาเทียบกบัตาราง
ท่ี 9 เพ่ือท าการตรวจสอบหมอ้แปลงตวัดงักล่าวว่าอยู่ในสภาพใด โดย
แบ่งออกเป็น 5 ระดบัดว้ยกนั คือ ดี ยอมรับได ้ตอ้งการการตรวจสอบ     
ตอ้งการการบ ารุงรักษา 
ตารางที่ 9 คุณลกัษณะของหมอ้แปลง 

HIF Condition Description %Factor 
4 Good < 20 
3 Acceptable 20 - 30 
2 Need Caution 30 - 40 
1 Poor 40 - 50 
0 Very Poor > 50 

4. สรุปผลการประเมนิ
ผลการประเมินด้วยวิธีการวิเคราะห์ทางไฟฟ้าของทั้ ง 5 

อุปกรณ์ในหมอ้แปลงไฟฟ้าก าลงัจ  านวนทั้งหมด 13 ตวั ทั้งน้ีประเมินดว้ย
การใช้ค่าน ้ าหนักคะแนนและค่าคะแนนการประเมิน ท าให้ผลการ
ทดสอบออกมาเป็นดงัน้ี 
1. หมอ้แปลงจ านวน 11 ตวั มีผลการทดสอบเป็นยอมรับได ้

2. หมอ้แปลงจ านวน 2 ตวั มีผลการทดสอบเป็นตอ้งการการตรวจสอบ
ซ่ึงผลการทดสอบท่ีออกมาเป็นยอมรับได ้สามารถยอมรับให้ปฏิบติังาน
ต่อไปได ้แต่ผลทดสอบท่ีออกมาเป็นตอ้งการการตรวจสอบอาจจะตอ้งมี
การซ่อมบ ารุงแกไ้ขก่อน จึงจะท าการปฏิบติังานอีกคร้ัง 
ตารางที่ 10 สรุปผลการประเมินของหมอ้แปลงจ านวน 13 ตวั 

TR Rated kVA VRated (kV) %Factor HIF Condition 
1 55000 525 23 3 ยอมรับได ้
2 550 33 22 3 ยอมรับได ้
3 110000 525 20 3 ยอมรับได ้
4 550 33 23 3 ยอมรับได ้
5 25000 115-22 28 3 ยอมรับได ้
6 - 230/121-22 23 3 ยอมรับได ้
7 - 230/121-22 23 3 ยอมรับได ้
8 - 230/115-22 27 3 ยอมรับได ้
9 50000 115-22 25 3 ยอมรับได ้
10 50000 115-22 22 3 ยอมรับได ้
11 - 230/115-22 31 2 ตอ้งการการตรวจสอบ 
12 16500 230/115-22 30 2 ตอ้งการการตรวจสอบ 
13 - 230/115-22 26 3 ยอมรับได ้
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บทคดัย่อ 
บทความฉบบัน้ีได้จัดทาํข้ึนเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการลด

แนวโน้มของจํานวนผู ้ท่ีจะป่วยเป็นโรคธาลัสซีเมียในประเทศไทย  
ผูจ้ดัทาํไดป้ระยกุตใ์ชอ้งคค์วามรู้ทางคณิตศาสตร์มาสร้างแบบจาํลองทาง
คณิตศาสตร์ข้ึนเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการลดการระบาดของโรคทาง
พันธุกรรมชนิดน้ี การสร้างแบบจําลองทางคณิตศาสตร์น้ีได้จาก
การศึกษากลไกการจบัคู่กนัของเช้ือท่ีทาํให้เกิดโรคธาลสัซีเมีย และผล
เฉลยเชิงตวัเลขได้นํามาแสดงเพ่ือใช้เป็นแนวทางหาวิธีการลดจาํนวน
ผูป่้วยโรคธาลสัซีเมียในประเทศไทย 
คาํสาํคญั: แบบจาํลองทางคณิตศาสตร์, โรคธาลสัซีเมีย, โรคทาง
พนัธุกรรม 

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 

โรคธาลสัซีเมีย (Thalassaemia) เป็นโรคเลือดจางท่ีมีสาเหตุมาจาก
ความผิดปกติทางพนัธุกรรม  ทาํให้มีการสร้างโปรตีนท่ีเป็นส่วนสาํคญั
ของเม็ดเลือดผิดปกติ  จึงทาํให้เม็ดเลือดแดงมีอายุสั้นกว่าปกติ แตกง่าย 
และถูกทาํลายง่าย  ผูป่้วยท่ีเป็นโรคน้ีจึงมีเลือดจางสามารถพบไดท้ั้งหญิง
และชายปริมาณเท่าๆ กัน  โรคน้ีถ่ายทอดมาจากพ่อ และแม่ทาง
พนัธุกรรม [1-2]  โรคน้ีพบไดท้ัว่โลก และพบมากในประเทศไทย เม่ือ
บุตรไดรั้บการถ่ายทอดจะทาํให้มีการสร้างฮีโมโกลบินท่ีผิดปกติส่งผลให้
เมด็เลือดแดงแตกง่าย และมีอายสุั้นลง ซ่ึงเป็นสาเหตุทาํให้ผูป่้วยเกิดภาวะ

ซีดหรือมีโลหิตจางเร้ือรัง ระดบัความรุนแรงของโรคน้ีจะแตกต่างกนัโดย
ท่ีหากผูป่้วยอาการรุนแรงจะมีอาการซีด ตาเหลือง ตบัโต มา้มโต ใบหน้า
เปล่ียน ดั้ งจมูกแบนแฟบ กะโหลกศีรษะหนา โหนกแก้มสูง คางและ
ขากรรไกรกวา้ง ฟันบนยืน่ กระดูกบางเปราะง่าย ผิวหนงัดาํคลํ้า  ร่างกาย
เจริญเติบโตช้ากว่าปกติ  ในบางรายอาจมีอาการรุนแรงมากจนถึงขั้น
เสียชีวิตตั้งแต่อยูใ่นครรภห์รือหลงัคลอดภายใน 24 ชัว่โมงได้ [3] การ
ถ่ายทอดทางพัน ธุก รรมเ กิ ด ข้ึน เ น่ืองจาก ยีน ท่ีควบคุมก ารสร้าง
ฮีโมโกลบินท่ีมีเป็นคู่นั้ นเกิดการผิดปกติ โดยคนท่ีมียีนการสร้าง
ฮีโมโกลบินผิดปกติเพียงขา้งเดียวจะไม่แสดงอาการของโรคแต่ยงัคงมียีน
ผิดปกติแฝงอยู ่ซ่ึงเรียกว่าเป็นพาหะ ( thalassemia trait หรือ thalassemia 
carrier) การเป็นพาหะน้ีสามารถถ่ายทอดไปสู่บุตรหลานได ้ โดยมีอตัรา
ร้อยละ 30-40  คือประมาณ 20-25 ลา้นคน โดยประเทศไทยพบผูป่้วยโรค
น้ีร้อยละ 1 หรือประมาณ 6 แสนคน เม่ือคนท่ีเป็นพาหะแต่งงานกนัและ
พบยีนผิดปกติร่วมกัน ก็อาจมีบุตรท่ีเกิดโรคน้ีได้ โรคธาลัสซีเมียใน
ประเทศไทยมีมากกวา่ 60 ชนิดเป็นโรคกรรมพนัธ์ุท่ีเป็นตลอดชีวิต ท่ีพบ
มี 2 ชนิด คือแอลฟาและเบต้าธาลัสซีเมีย มีความรุนแรงของโรคท่ี
แตกต่างกนัตั้งแต่ มีอาการน้อยมากจนถึงรุนแรงมากถึงขั้นเสียชีวิตในวยั
แรกเกิด วยัเด็ก ผูป่้วยธาลสัซีเมียชนิดเดียวกนัยงัมีความรุนแรงของโรค
คลา้ยคลึงกนั คนไทยทางภาคตะวนัออกเฉียงเหนือพบไดบ้่อยกว่าภาคอ่ืน 
คนเหล่าน้ีถ้าไปแต่งงานกับผูท่ี้มียีนแฝงแต่ละคร้ังของการมีครรภ์ ก็มี
โอกาสท่ีบุตรจะเป็นธาลสัซีเมีย ได ้25% [4] Fisher, Haldane, and Wright  
เป็นผู ้ริ เ ร่ิมการประยุกต์ใช้ความรู้ทางแบบจําลองคณิตศาสตร์กับ
พนัธุกรรม [5-6] หลงัจากนั้นพบงานวิจยัทางด้านน้ีเพ่ิมข้ึน [7-8]ใน
งานวิจยัฉบบัน้ีนาํเสนอแบบจาํลองทางคณิตศาสตร์ของโรคธาลสัซีเมีย 
โดยพิจารณาความเส่ียงของการเป็นโรคน้ีและนาํเสนอความน่าจะเป็นท่ี
บุตรสามารถเป็นโรคน้ีจากการถ่ายทอดทางพนัธุกรรม 

2. แบบจาํลองทางคณิตศาสตร์
          ในบทความน้ีพิจารณาการสร้างแบบจาํลองของประชากรโดย

พิจารณา ความเส่ียงในการถ่ายทอดทางพนัธุกรรมของโรคธาลสัซีเมีย 
กาํหนดให้หน่วยพนัธุกรรมหรือยนี (gene) แทนโดย 
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MM แทน   คนปกติ 
Mm  แทน   คนท่ีเป็นพาหะของโรคธาลสัซีเมีย;  Mm เท่ากบั mM
mm   แทน   คนท่ีเป็นโรคธาลสัซีเมีย และ 
a  แทนสดัส่วนของยนี MM
b  แทนสดัส่วนของยนี Mm  
c  แทนสดัส่วนของยนี mm  
ตารางที่ 1 ตารางลกัษณะทางพนัธุกรรม 
ลกัษณะทางพนัธุกรรม 

  สดัส่วน
ของยนี% 

บิดา 

MM Mm mm

a b c

มารดา 
MM

Mm

mm

a

b

c

2
a

ba

ca

ab

2
b

cb

ac

bc

2
c

       ตารางท่ี 1 สามารถอธิบายโดยแผนภาพแสดงความเส่ียงในการ
ถ่ายทอดทางพนัธุกรรมของโรคธาลสัซีเมีย  

กาํหนดสญัลกัษณ์ดงัน้ี 
 แทน      คนปกติ 
 แทน      คนท่ีเป็นพาหะของโรคธาลสัซีเมีย 
 แทน      คนท่ีเป็นโรคธาลสัซีเมีย 

โดยพิจารณาเป็นกรณีได ้ดงัน้ี 
กรณทีี่ 1 กรณีท่ีบิดา และมารดาปกติทั้งคู่ สาํหรับกรณีน้ีให้ ยนีบิดา คือ 
x และยนีมารดา คือ a ดงันั้น การจบัคู่ของยนีบิดาและมารดา จะ 

ได ้ 2
a  

รูปที่ 1 กรณีท่ีทั้ งบิดาและมารดาปกติทั้งคู่ ในการตั้งครรภ์แต่ละคร้ัง

โอกาสท่ีบุตรจะเป็นปกติ เท่ากบัร้อยละ 100 ในกรณีน้ีจึงไม่มีบุตรท่ีป่วย

เป็นพาหะของโรคธาลสัซีเมีย และไม่มีบุตรท่ีเป็นโรคธาลสัซีเมีย  

กรณีที่ 2 กรณีท่ีบิดา หรือมารดาปกติ และอีกฝ่ายเป็นพาหะธาลสัซีเมีย

เพียงคนเดียว สําหรับกรณีน้ีสามารถคิดได้ 2 กรณี คือ กรณีแรกให้ ยีน

บิดา คือ a  และยีนมารดา คือ b จะได้การจบัคู่ของยีนบิดาและมารดา 

ab  อีกกรณีคือ ให้ ยีนบิดา คือ b  และยีนมารดา คือ a  จะไดก้ารจบัคู่

ของยนีบิดาและมารดา ba  ซ่ึง baab =  ดงันั้น การจบัคู่ของยีนบิดาและ

มารดา จะได ้ abbaab 2=+  

รูปที่ 2 กรณีท่ีบิดา หรือมารดาปกติ และอีกฝ่ายเป็นพาหะธาลสัซีเมียเพียง

คนเดียว (ปกติ 1 คน เป็นพาหะ 1 คน) ในการตั้งครรภแ์ต่ละคร้ังโอกาสท่ี

จะมีบุตรปกติเท่ากบัร้อยละ 50 หรือ 2 ใน 4 ของการตั้งครรภแ์ต่ละคร้ัง

โอกาสท่ีบุตรจะเป็นพาหะของโรคธาลสัซีเมียเท่ากบั ร้อยละ 50 หรือ 2 

ใน 4  

กรณทีี่ 3 กรณีท่ีบิดาปกติ หรือมารดาปกติ และอีกฝ่ายเป็นโรคธาลสัซีเมีย

เพียงคนเดียว สําหรับกรณีน้ีสามารถคิดได้ 2 กรณี คือ กรณีแรกให้ ยีน

บิดา คือ a  และยีนมารดา คือ c  จะไดก้ารจบัคู่ของยีนบิดาและมารดา 

ac อีกกรณีคือ ให้ยนีบิดา คือ c  และยนีมารดา คือ a  จะไดก้ารจบัคู่ของ

ยนีบิดาและมารดา ca ซ่ึง caac =  ดงันั้น การจบัคู่ของยนีบิดาและมารดา 

จะได ้ accaac 2=+  

รูปที่ 3  กรณีท่ีบิดาปกติ หรือมารดาปกติ และอีกฝ่ายเป็นโรคธาลสัซีเมีย

เพียงคนเดียว (ปกติ 1 คนเป็นโรค 1 คน) ในการตั้งครรภแ์ต่ละคร้ังบุตร
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ทุกคนจะเป็นพาหะเท่ากบัร้อยละ 100 ในกรณีน้ีจึงไม่มีบุตรท่ีป่วยเป็น

โรคธาลสัซีเมีย และไม่มีบุตรท่ีเป็นปกติดว้ย  

กรณีที่  4 กรณีท่ีบิดา และมารดาเป็นพาหะของโรคธาลัสซีเมียทั้งคู่  

สาํหรับกรณีน้ีให้ยนีบิดา คือ b  และยนีมารดา คือ b  ดงันั้น การจบัคู่ของ

ยนีบิดาและมารดา จะได ้ 2
b   

รูปที่ 4 กรณีท่ีบิดา และมารดาเป็นพาหะของโรคธาลสัซีเมียทั้งคู่ ในการ
ตั้งครรภแ์ต่ละคร้ังโอกาสท่ีบุตรจะเป็นปกติ เท่ากบั ร้อยละ 25 หรือ 1 ใน 
4 ในการตั้งครรภแ์ต่ละคร้ังโอกาสท่ีบุตรจะเป็นพาหะ เท่ากบั ร้อยละ 50 
หรือ 2 ใน 4 ในการตั้งครรภแ์ต่ละคร้ังโอกาสท่ีจะมีบุตรจะเป็นโรคธาลสั-
ซีเมีย เท่ากบั ร้อยละ 25 หรือ 1 ใน 4 
กรณีที่ 5 กรณีท่ีบิดา หรือมารดาเป็นพาหะของโรคธาลสัซีเมีย และอีก

ฝ่ายเป็นโรคธาลสัซีเมียเพียงคนเดียว สาํหรับกรณีน้ีสามารถคิดได ้2 กรณี 

คือ กรณีแรกให้ ยีนบิดา คือ b และยีนมารดา คือ c  จะได้การจบัคู่ของ

ยนีบิดาและมารดา bc  กรณีท่ี 2 ให้ ยีนบิดา คือ c  และยีนมารดา คือ b  

จะได้การจบัคู่ของยีนบิดาและมารดา cb  ซ่ึง cbbc =  ดงันั้น การจบัคู่

ของยนีบิดาและมารดา จะได ้ bccbbc 2=+  

รูปที่ 5 กรณีท่ีบิดา หรือมารดาเป็นพาหะของโรคธาลสัซีเมีย และอีกฝ่าย
เป็นโรคธาลสัซีเมียเพียงคนเดียว(เป็นพาหะ 1 คน เป็นโรค 1 คน) ในการ 
ตั้งครรภแ์ต่ละคร้ังโอกาสท่ีบุตรจะป่วยเป็นโรคเท่ากบัร้อยละ 50 หรือ 1 
ใน 2 ในการตั้งครรภแ์ต่ละคร้ังโอกาสท่ีบุตรจะเป็นพาหะเท่ากบัร้อยละ 
50 หรือ 1 ใน 2 ในกรณีน้ีจึงไม่มีบุตรท่ีเป็นปกติเลย 

กรณีที่ 6  กรณีท่ีบิดา และมารดาเป็นโรคธาลสัซีเมียทั้งคู่ สาํหรับกรณีน้ี

ให้ยีนบิดา คือ c  และยีนมารดา คือ c  ดงันั้น การจบัคู่ของยีนบิดาและ

มารดา จะได ้ 2
c  

รูปที่ 6  กรณีท่ีบิดา และมารดาเป็นโรคธาลสัซีเมียทั้งคู่ ในการตั้งครรภแ์ต่

ละคร้ังบุตรทุกคนจะป่วยเป็นโรคธาลสัซีเมียเท่ากบั ร้อยละ 100  ในกรณี

น้ีจึงไม่มีบุตรท่ีเป็นปกติเลย 

ตารางที่ 2 สดัส่วนของพนัธุกรรมในรุ่นลูก 

ชนิดยนีของ  
บิดา-มารดา 

ผลรวม
สดัส่วน 
ของยนี 

สดัส่วนของลกัษณะทางพนัธุกรรม
ในรุ่นลูก 

MM Mm mm
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โดยท่ี 1=++ nnn cba และ n  แทน ประชากรรุ่นท่ี n

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

3. ผลเฉลยเชิงตัวเลข

 ในหวัขอ้น้ีแสดงการประยกุตร์ะบบสมการ (1) กบัการเกิดโรคธาลสั-
ซีเมีย พิจารณากรณีต่างๆดงัน้ี 

 กรณทีี ่1 สดัส่วนของยนี MM เท่ากบั 1 หรือ 10 =a  Mm  เท่ากบั 0 
หรือ 00 =b  mm   เท่ากบั 0 หรือ 00 =c จากระบบสมการ (1) จะได้
สดัส่วนของยนีสาํหรับรุ่นลูกแต่ละคนคือ 
สดัส่วนของยนี MM เท่ากบั 1 Mm  เท่ากบั 0 mm  เท่ากบั 0 หรือ  
เปอร์เซ็นตท่ี์บุตรแต่ละคนจะไม่เป็นโรคคือ 100%  

  กรณทีี่ 2 สดัส่วนของยนี MM เท่ากบั 0 หรือ 00 =a Mm  เท่ากบั 
0 หรือ 00 =b  mm   เท่ากบั 1 หรือ 10 =c จากระบบสมการ (1) จะได้
สดัส่วนของยนีสาํหรับรุ่นลูกแต่ละคนคือ สดัส่วนของยนี MM เท่ากบั 
0 Mm  เท่ากบั 0 mm  เท่ากบั 1 หรือ  
เปอร์เซ็นตท่ี์บุตรแต่ละคนจะเป็นโรคคือ 100%  

  กรณทีี่ 3 สดัส่วนของยนี MM เท่ากบั 0.5 หรือ 5.00 =a Mm

เท่ากบั 0.5 หรือ 5.00 =b mm   เท่ากบั 0   หรือ 00 =c จากระบบสมการ 
(1) จะไดส้ดัส่วนของยนีสาํหรับรุ่นลูกแต่ละคนคือ สดัส่วนของยนี 
MM เท่ากบั 0.56  Mm  เท่ากบั 0.38 mm  เท่ากบั 0.06 หรือ  

เปอร์เซ็นตท่ี์บุตรแต่ละคนจะไม่เป็นโรคคือ 56% บุตรแต่ละคนจะเป็น
พาหะคือ 38% และบุตรแต่ละคนจะเป็นโรคคือ 6%  

 กรณทีี ่4 สดัส่วนของยนี MM เท่ากบั 0.5 หรือ 5.00 =a Mm

เท่ากบั 0    หรือ 00 =b mm   เท่ากบั 0.5 หรือ 5.00 =c จากระบบ
สมการ (1) จะไดส้ดัส่วนของยนีสาํหรับรุ่นลูกแต่ละคนคือ 
สดัส่วนของยนี MM เท่ากบั 0.25Mm  เท่ากบั 0.5 mm  เท่ากบั 0.25 
หรือ เปอร์เซ็นตท่ี์บุตรแต่ละคนจะไม่เป็นโรคคือ 25% บุตรแต่ละคนจะ
เป็นพาหะคือ 50% และบุตรแต่ละคนจะเป็นโรคคือ 25%  

  กรณทีี่ 5 สดัส่วนของยนี MM เท่ากบั 0.25 หรือ 25.00 =a Mm

เท่ากบั 0.25 หรือ 25.00 =b  mm เท่ากบั 0.5    หรือ 5.00 =c จากระบบ
สมการ (1) จะไดส้ดัส่วนของยนีสาํหรับรุ่นลูกแต่ละคนคือ 
สดัส่วนของยนี MM เท่ากบั 0.14 Mm  เท่ากบั 0.47 mm  เท่ากบั 0.39 
หรือ เปอร์เซ็นตท่ี์บุตรแต่ละคนจะไม่เป็นโรคคือ 14% บุตรแต่ละคนจะ
เป็นพาหะคือ 47% และบุตรแต่ละคนจะเป็นโรคคือ 39%  
สาํหรับกรณีอ่ืนๆสามารถคาํนวณความน่าจะเป็นการเกิดโรคจากระบบ
สมการ(1) ดงักล่าวขา้งตน้ สงัเกตไดว้่าอตัราส่วนเร่ิมตน้ 00 ,ba และ 0c

มีผลต่ออตัราส่วนของยนีในรุ่นถดัไปและพบวา่ เม่ือเวลาผา่นไป ผลท่ีได้
จากสมการจะลู่เขา้ค่าคงท่ีค่าๆหน่ึง  

4. สรุป

           พนัธุกรรมคือ ลกัษณะต่างๆของส่ิงมีชีวิตท่ีไดรั้บการถ่ายทอดจาก
ส่ิงมีชีวิตรุ่นก่อนหนา้โดยสามารถถ่ายทอดส่งต่อจากรุ่นหน่ึงไปสู่อีกรุ่น
หน่ึงได ้ศตวรรษท่ี 18 เมนเดล เป็นผูท่ี้ไดค้น้พบและอธิบายหลกัของการ
ถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธุกรรม [9] โรคธาลสัซีเมียเป็นโรคท่ีติดต่อทาง
พนัธุกรรม ในงานวิจยัฉบบัน้ี แบบจาํลองทางคณิตศาสตร์นาํมาประยกุต์
กบัการเกิดโรคน้ี ผลท่ีไดส้ามารถเป็นแนวทางศึกษาความน่าจะเป็นของ
การเป็นโรคของบุตรท่ีเกิดจากบิดา มารดาท่ีเป็นโรคน้ีหรือเป็นพาหะของ
โรคน้ี ซ่ึงสามารถพยากรณ์ผูท่ี้เป็นโรคน้ีไดใ้นอนาคต 

4. กิตตกิรรมประกาศ
          ขอขอบคุณนางสาวจารุวรรณ หอมภูงา นางสาววิยะดา       

ถนอมเกียรติ และนางสาวศิริลกัษณ์ แกว้มณี และ คณะวิทยาศาสตร์ 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั  
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บทคดัย่อ 
การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือพฒันาโมดูลควบคุมโซล่าป๊ัม

ดว้ยระบบสมองกลฝังตวั เพ่ือประยกุตใ์ช้กบัระบบประปาครัวเรือนหรือ
การน าไปใช้ในระบบโซล่าป๊ัม โมดูลท่ีออกแบบสร้างน้ีมีความยืดหยุ่น
สามารถประยุกต์ใช้งานได้ง่ายไม่ต้องออกแบบฮาร์ดแวร์หรือวงจร
ควบคุมใหม่ หากข้อก าหนดเปล่ียนแปลงไปสามารถปรับเฟิร์มแวร์ก็
สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตวัโมดูลหน่วยประมวลผลใช ้
Raspberry Pi3 ซ่ึงเป็นคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กมีประสิทธิภาพสูง มีอุปกรณ์
ท่ีเอ้ือต่อระบบสมองกลฝังตวั ซ่ึงใช้ประกอบกบัวงจรอิเล็กทรอนิกส์อ่ืน
ท าให้โมดูลควบคุมโซล่าป๊ัมดว้ยระบบสมองกลฝังตวัท างานตามเง่ือนไข
ของระบบ การอ่านค่าแรงดันจากจุดทดสอบแรงดันของแผงเซล
แสงอาทิตยโ์ดยอ่านค่าตั้งแต่แรงดนั 1 โวลต ์ถึง 20 โวลต ์มีค่าเท่ียงตรง
สูงค่าเฉล่ียความผิดพลาดมีค่าร้อยละ 0.93 เม่ือแรงดนัผ่านการประจุลง
แบตเตอร่ีทดสอบท่ีแรงดนั 5 โวลต ์ถึง 15 โวลต ์พบว่ามีความเทียงตรง
สูงโดยมีความผิดพลาดเฉล่ียเป็นร้อยละ 0.22 ส่วนพลังงานท่ีป้อนให้
โมดูลมาจากแบตเตอร่ีของระบบ การทดสอบพบว่าแรงดนัท่ีสามารถจ่าย
ให้โมดูลไดอ้ยา่งมีเสถียรภาพตั้งแต่แรงดนัของแบตเตอร่ีตั้งแต่ 5 โวลต์
ข้ึนไป ส าหรับแรงดนัผลการทดสอบทุกจุดจะน ามาใชใ้นการประมวลผล
ซ่ึงโมดูลสามารถท างานไดต้ามเง่ือนไข แสดงให้เห็นว่าโมดูลควบคุมโซ
ล่าป๊ัมด้วยระบบสมองกลฝังตัวท่ีสร้างข้ึนมีประสิทธิภาพเป็นไปตาม
วตัถุประสงคข์องการวิจยั 

ค าส าคญั: สมองกลฝังตวั, โซล่าป๊ัม 

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 

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. 

Keywords:  embedded system, solar pump 

1. บทน า
ประเทศไทยจะได้ขยายการให้บริการดา้นน ้ าประปาไปอยา่ง

กวา้งขวางและทัว่ถึง แต่มีประเด็นท่ีน่าพิจารณาบางประเด็นคือการใช้
พลงังานในการผลิตน ้าประปายงัเป็นพลงังานหลกัคือพลงังานไฟฟ้าท่ีเรา
มีแนวโนม้จะขาดแคลนและตอ้งประหยดั ซ่ึงถา้มีพลงังานทางเลือกอ่ืนมา
ทดแทนทางภาครัฐจะให้การสนบัสนุนทนัทีอนัเน่ืองมาจากวิกฤตการทาง
พลงังานของประเทศ และอีกปัญหาท่ีพบเป็นประจ าคือในหน้าแลง้พบว่า
ขาดแคลนน ้ าอุปโภคบริโภคทั้งในเขตเมืองและเขตชนบทของประเทศ 
ดงันั้นหากชุมชน ครัวเรือนท่ีมีแหล่งน ้าดิบ เช่นจากธารน ้าตก แหล่งน ้าผิว
ดินสามารถน ามาผลิตเป็นประปาครัวเรือนได้ก็จะลดปัญหาการขาด
แคลนน ้า  

 แนวคิดของระบบประปาครัวเรือนพลงังานแสงอาทิตย์ ใน
ปัจจุบันมีการพฒันาระบบประปาในลักษณะของโซล่าป๊ัมข้ึนอย่าง
แพร่หลายสามารถเลือกมาใช้งานไดม้ากข้ึน แต่เน่ืองจากเทคโนโลยีน้ียงั
อยูใ่นระดบัสูงตอ้งอาศยับุคลากรท่ีมีความรู้ดา้นเทคนิคต่างๆ จึงจะท าให้
การใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบกบัมีความหลากหลายใน
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ราคา ส่วนใหญ่จะมีราคาท่ีสูงการจดัหาส าหรับชุมชนระดบัฐานรากจึง
เป็นไปได้ยาก ดังนั้ นคณะผู ้วิจัยจึงมีความมุ่งหมายท่ีจะพฒันาระบบ
ประปาครัวเรือนพลงังานแสงอาทิตย ์ข้ึนมาโดยมีโครงสร้างดงัรูปท่ี 1 

รูปที่ 1 แนวคิดระบบประปาครัวเรือนพลงังานแสงอาทิตย ์

เซลล์แสงอาทิตย์ การท างานของเซลล์แสงอาทิตย์ เป็น
ขบวนการเปล่ียนพลงังานแสงเป็นกระแสไฟฟ้าไดโ้ดยตรง โดยเม่ือแสง
ซ่ึงเป็นคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าและมีพลงังานกระทบกบัสารก่ึงตวัน า จะเกิด
การถ่ายทอดพลังงานระหว่างกัน พลังงานจากแสงจะท าให้เกิดการ
เคล่ือนท่ีของกระแสไฟฟ้าข้ึนในสารก่ึงตวัน า จึงสามารถสร้างพลงังาน
ไฟฟ้าไปใช้งานได้  ระบบควบคุม ใช้ควบคุมการจ่ายพลงังานจากเซลล์
แสงอาทิตย์จ่ายให้ระบบป๊ัมน ้ า  และอาจต้องสะสมพลังงานไว้ใน
แบตเตอร่ีตามการค านวณท่ีใช้งานท่ีเหมาะสมในโครงการวิจยัน้ีเป็น
ลกัษณะ Experimental Research Project จะได้จุดท างานท่ีเหมาะสม 
เพ่ือให้ตน้ทุนต ่าท่ีสุดและยงัรักษาสมดุลของประสิทธิภาพไวไ้ด้ โดยมี
เง่ือนไขส าคญัคือ พลงังาน ป๊ัม และปริมาณน ้า 

2. วตัถุประสงค์
1 พฒันาโมดูลควบคุมโซล่าป๊ัมดว้ยระบบสมองกลฝังตวัเพ่ือ

รองรับการพฒันาสู่ระบบ IoT 
2 ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกบัระบบประปาครัวเรือนพลงังาน

แสงอาทิตยแ์กปั้ญหาการขาดแคลนน ้าของครัวเรือนโดยมีตน้ทุนต ่า 
3 ขยายผลต่อยอดเชิงพาณิชยไ์ดต้น้แบบตน้ทุนต ่า 

3. แนวคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง
โลกไดพ้ฒันาเขา้สู่ อุตสาหกรรม 4.0 ประเทศไทยของเราก็ได้

ปรับตวัเพ่ือเขา้สู่ยุค ประเทศไทย 4.0 เป็นความมุ่งมัน่ของประเทศท่ี
ต้อ งก า รป รับ เ ป ล่ี ยนโครงส ร้ า ง เ ศ รษฐ กิ จ  ไป สู่   Value–Based 

Economy หรือ เศรษฐกิจท่ีขบัเคล่ือนด้วยนวตักรรม  นั่นหมายถึงการ
ขบัเคล่ือนให้เกิดการเปล่ียนแปลงส าคญั คือ (1) เปล่ียนจากการผลิตสินคา้
โภคภณัฑ ์ไปสู่สินคา้เชิงนวตักรรม (2) เปล่ียนจากการขบัเคล่ือนประเทศ
ด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคล่ือนด้วยเทคโนโลยี ความคิด
สร้างสรรค์ และนวตักรรม (3) เปล่ียนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า 
ไปสู่การเน้นภาคบริการมากข้ึน ดังนั้ น ประเทศไทย 4.0 จึงเป็นการ
เปล่ียนผ่านทั้งระบบใน 4 องค์ประกอบส าคญั คือ (1) เปล่ียนจาก
การเกษตรแบบดั้ งเดิมในปัจจุบนั ไปสู่การเกษตรสมยัใหม่ ท่ีเน้นการ
บริหารจดัการและเทคโนโลยี (Smart Farming) โดยเกษตรกรตอ้งร ่ ารวย
ข้ึน และเป็นเกษตรกรแบบเป็นผูป้ระกอบการ (2) เปล่ียนจาก Traditional 
SMEs หรือ SMEs ท่ีมีอยูท่ี่รัฐตอ้งให้ความช่วยเหลืออยูต่ลอดเวลา ไปสู่
การเป็น Smart Enterprises และ Startups ท่ีมีศกัยภาพสูง (3) เปล่ียนจาก 
Traditional Services ซ่ึงมีการสร้างมูลค่าค่อนขา้งต ่า ไปสู่ High Value 
Services (4) เปล่ียนจากแรงงานทกัษะต ่าไปสู่แรงงานท่ีมีความรู้ ความ
เช่ียวชาญ และทกัษะสูง โดยมีกลุ่มเทคโนโลยแีละอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
5 กลุ่มดว้ยกนัคือ  (1) กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยชีีวภาพ (2) กลุ่ม
สาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย ์  (3) กลุ่มเคร่ืองมือ
อุปกรณ์อจัฉริยะ หุ่นยนต ์และระบบเคร่ืองกลท่ีใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์
ควบคุม (4) กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตท่ีเช่ือมต่อและบงัคบั
อุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกลฝังตวั (Digital, 
IoT, Artificial Intelligence & Embedded Technology) และ (5)กลุ่ม
อุตสาหกรรมสร้างสรรค ์วฒันธรรม และบริการท่ีมีมูลค่าสูง 

ระบบสมองกลฝัง ระบบสมองกลฝังตวักลไกส าคญัของ
ระบบการพฒันาอุตสาหกรรม 4.0 มีบทบาทส าคญัอยา่งยิ่งต่อการพฒันา
ระบบควบคุมดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยขีองระบบสมองกลฝังตวั คือ 
การประยุกต์ไมโครโปรเซสเซอร์หรือคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กร่วมกับ
ซอฟต์แวร์ฝังตวั ในการสร้างหน่วยควบคุมของอุปกรณ์ไฟฟ้า   ซ่ึงต่าง
เป็นอุปกรณ์หรือเคร่ืองใช้ท่ีอาศยัวงจรอิเล็กทรอนิกส์ในการควบคุมการ
ท างาน   การปรับปรุงให้ผลิตภณัฑเ์หล่าน้ีสามารถตอบสนองต่อความ
ต้องการของผู ้บริโภคในยุคน้ี เช่น มีขนาดเล็ก หลากหลายฟังก์ชัน 
ประหยดัพลงังาน และราคาถูก ก็ตอ้งพ่ึงพาเทคโนโลยีระบบสมองกลฝัง
ตวัในการสร้างหน่วยควบคุมท่ีมีความสามารถเพ่ิมข้ึน   เทคโนโลยีดา้นน้ี
จึ ง มีความส าคัญอย่ า งมาก ต่อภาค อุตสาหกรรมการผ ลิต  โดย
ภาคอุตสาหกรรมท่ีถูกจดัเป็นยุทธศาสตร์ส าคญัของประเทศไทย ได้แก่ 
อุตสาหกรรมรถยนต์ อุตสาหกรรมฮาร์ดดิสค์ และอุตสาหกรรม
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า ต่างก็มีการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยีระบบสมองกลฝังตวัใน
ผลิตภณัฑอ์ยา่งกวา้งขวาง คุณลกัษณะเด่นของเทคโนโลยีระบบสมองกล
ฝังตวั คือ การเพ่ิมความฉลาดในส่วนซอฟต์แวร์จะท าให้เกิดมูลค่าเพ่ิม
ของผลิตภัณฑ์ได้อย่างมาก ในขณะท่ีต้นทุนของฮาร์ดแวร์อาจไม่ได้
ปรับเปล่ียนมากนกั จึงเป็นแนวทางท่ีแต่ละผูผ้ลิตไดด้ าเนินการมาตลอด
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ในช่วงหลายปีท่ีผา่นมา   การบรรยายรายละเอียดของผลิตภณัฑใ์นยคุน้ีจึง
ไดมี้สัดส่วนของคุณลกัษณะทางซอฟตแ์วร์ท่ีมากข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกบั
ขอ้ก าหนดทางฮาร์ดแวร์โดยเฉพาะกลุ่มผลิตภณัฑ์ท่ีผูบ้ริโภคคาดหวงั
ความสะดวกสบายในการใชง้าน   หวัใจหลกัของเทคโนโลยีระบบสมอง
กลฝังตวัคือ ซอฟตแ์วร์ฝังตวัหรือท่ีมกัเรียกว่า เฟิร์มแวร์ (firmware) ซ่ึง
เป็นองคป์ระกอบท่ีควบคุมการท างานของทั้งระบบ   การน าระบบสมอง
กลฝังตวัมาใชก้ารโครงการระบบประปาครัวเรือนพลงังานแสงอาทิตยใ์น
ส่วนของโมดูลควบคุมโซล่าป๊ัม เน่ืองจากจะไดมี้ความยืดหยุน่ในการใช้
งานโดยหากมีการเปล่ียนแปลงคุณลกัษณะของอุปกรณ์ได้แก่จ  านวนโซ
ล่าเซลล ์ขนาดของแบตเตอร่ีขนาดของป๊ัมการปรับเปล่ียนระบบเซ็นเซอร์
ต่างๆ โมดูลควบคุมโซล่าป๊ัมดว้ยสมองกลฝังตวัน้ีก็ไม่จ  าเป็นตอ้งเปล่ียน
โมดูลควบคุมโซล่าป๊ัมด้วยสมองกลฝังตวัเพียงแต่ปรับเฟิร์มแวร์ก็จะท า
ให้เกิดความคล่องตวัในการใช้งานประหยดัการออกแบบโครงสร้างทาง
ตวัเคร่ืองไปได ้

4. วธีิการวจิยั
โครงสร้างของโมดูลควบคุมโซล่าป๊ัมด้วยระบบสมองกลฝัง

ตวัแสดงดงัรูปท่ี 2 
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รูปที่ 2 โครงสร้างของโมดูลควบคุมโซล่าป๊ัมดว้ยระบบสมองกลฝังตวั 

 Solar Panel คือ แผงเซลแสงอาทิตยท่ี์จะน ามาต่อเขา้ระบบ 
ขนาดของก าลงัไฟฟ้ามีความยดืหยุน่สามารถเลือกให้เหมาะสมกบัการใช้
งาน ทั้ งน้ีโมดูลควบคุมโซล่าป๊ัมด้วยระบบสมองกลฝังตัวสามารถ
ปรับเฟิร์มแวร์ให้เหมาะสมกบัการใช้งานได ้ทั้งน้ีจุดขาออกของแรงดนั 
(TP1) จะส่งผ่านเขา้ไปยงัหน่วยประมวลผลผ่าน I2C Bus เพ่ือเป็นขอ้มูล
ประกอบการประมวลผล 

 Charger Module ท าหน้าท่ีประจุไฟฟ้าจาก Solar Panel 
ประจุพลงังานไวใ้นแบตเตอร่ี 

แบตเตอร่ี ท  าหน้าท่ีเก็บพลงังานไฟฟ้าจาก Solar Panel และมี
จุดทดสอบแรงดนั (TP2) เพื่อใชป้ระกอบการประมวลผล 

Module Power Supply เป็นวงจรท่ีท าหน้าท่ีแปลงแรงดนั
จากแบตเตอร่ีจาก 12V ให้เป็น 5V เพ่ือจ่ายให้กบับอร์ดประมวลผล มีจุด
ทดสอบแรงดนั (TP3) 

I2C ADC ท าหน้าท่ีรับสัญญาณแอนาลอกแล้วแปลงเป็น
ดิจิตอลเพ่ืออ่านค่าสญัญาณต่างๆ ใชใ้นการประมวลผล 

Processor Unit เป็นหน่วยประมวลผลและเป็นกลไกส าคญั
ของระบบสมองกลฝังตวัใช้บอร์ดคอมพิวเตอร์ Raspberry Pi3 ในการ
พฒันาเฟิร์มแวร์ให้ระบบท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

Interface firmware เป็นอินเตอร์เฟสท่ีผูพ้ฒันาเฟิร์มแวร์
ติดต่อกบั Processor Unit ซ่ึงในโครงงานน้ีใช้ Raspberry Pi3 ท่ีมีความ
สะดวกต่อการพฒันามากสามารถต่อแป้นพิมพ ์มอนิเตอร์ หน่วยความจ า
ต่างๆ ไดโ้ดยง่าย และมีประสิทธิภาพสูงเน่ืองจากเป็นระบบคอมพิวเตอร์
เตม็ระบบ พฒันากา้วสู่ระบบ IoT ในอนาคตไดโ้ดยสะดวก 

Plum & Drive เป็นส่วนของการควบคุมป๊ัมให้ท  าหน้าท่ีสูบ
น ้าสามารถตรวจสอบปริมาณกระแสไฟฟ้าท่ีป๊ัมใชง้านไดสู้งสุด 30A เพ่ือ
ใชป้ระกอบการประมวลผล 

High level sensor และ Low level sensor ใชต้รวจสอบระดบั
น ้าในถงัเก็บ 

5. ผลการวจิยั
การด าเนินโครงการคร้ังน้ีได้ด าเนินการส่วนของโมดูล

ควบคุมโซล่าป๊ัมดว้ยระบบสมองกลฝังตวั ไดท้  าการทดสอบโดยการป้อน
สญัญาณเสมือนต่อระบบจริงและก าหนดจุดทดสอบดงัน้ี 

5.1 ทดสอบแรงดันท่ี Solar Panel (TP1) การทดสอบใช้
แหล่งจ่ายแรงดนัจากภายนอกต่อแทน Solar Panel ค่าแรงดนัท่ีท าการ
ทดสอบ 1-20V โดยเพ่ิมแรงดนัคร้ังละ 1V ทุกๆ ค่าแรงดันจะวดัซ ้ า
จ  านวน 5 คร้ังแลว้น ามาหาค่าผิดพลาดเฉล่ีย พบว่าค่าผิดพลาดโดยรวมมี
ค่าร้อยละ 0.93 

5.2 ทดสอบแรงดันท่ีแบตเตอร่ี (TP2) การทดสอบใช้
แหล่งจ่ายแรงดนัจากภายนอก ท าการวดัในห้องปฏิบติัการ ค่าแรงดนัท่ีท า
การทดสอบ 5-15V โดยท าเช่นเดียวกบั 5.1 พบว่าค่าผิดพลาดโดยรวม
เฉล่ียมีค่าร้อยละ 0.22 

5.3 ทดสอบแรงดนัท่ี Module Power Supply (TP3) การ
ทดสอบใช้แหล่งจ่ายแรงดนัจากภายนอกต่อแทน แบตเตอร่ี จากนั้นท า
การวดัแรงดนัขาออก พบวา่ค่าแรงดนัจะเป็น 5V เม่ือแรงดนัท่ีป้อนเขา้มา
ตั้งแต่ 6V ข้ึนไป 

5.4 ทดสอบระบบป๊ัมและเซ็นเซอร์ระดับน ้ า การทดสอบ
จ าลองการท างานโดยใช้สวิตช์ เปิดปิดแทนสัญญาณจากเซ็นเซอร์และ
บนัทึกผลการท างานของป๊ัมโดยก าหนดระดบัแรงดนัจากแบตเตอร่ีไวไ้ม่
ต  ่ากวา่ 11.5V ผลจาการทดสอบ เป็นดงัตารางท่ี 1 
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ตารางที่ 1 สถานะของป๊ัมน ้าตามเง่ือนไขของระบบ 

แบตเตอร่ี 
(V) 

High Level 
Sensor 

Low Level 
Sensor 

สถานะของป๊ัม 

12 off off On 

12 off on On 
12 on on Off 

12 off on Off 
12 off off On 

12 off on On 
12 on on Off 

11.5 x x Off 

11.4 x x Off 

6. อภิปรายผลการวจิยั
จาก TP1 เป็นผลการจ าลองแรงดนัของ Solar Panel โดยการ

อ่านค่าผ่านบสัชนิด I2C แรงดนัท่ีได้จะใช้ส าหรับการประมวลผลของ
โมดูล ผลการอ่านด้วยสมองกลฝังตวัเทียบกบัเคร่ืองมือทดสอบท าการ
ทดลองซ ้ า 5 คร้ังพบว่าระบบมีความเท่ียงตรงโดยค่าความผิดพลาดคิด
เป็นร้อยล่ะ0.93  

จาก TP2 เป็นการทดสอบแรงดนัแบตเตอร่ีของระระบบผลท่ี
ได้ตอ้งน าไปประมวลผลเพ่ือใช้ควบคุมระบบประจุเพ่ือให้การใช้งาน
แบตเตอร่ีมีประสิทธิภาพสูงสุดยืดอายุการใช้งานแบตเตอร่ีและลดการ
ซ่อมบ ารุง ผลการทดสอบพบว่ามีความเท่ียงตรงสูงมีค่าความผิดพลาด
เฉล่ียอยูท่ี่ร้อยล่ะ 0.22 

จาก TP3 เป็นการทดสอบระบบก าลงัท่ีจ่ายให้โมดูลถือว่าเป็น
หัวใจของระบบโดยตัวโมดูลได้ถูกออกแบบไว้ให้รองรับกับระบบ
แรงดนั 5 โวลต ์ทั้งน้ีความเป็นไปไดท่ี้ประจุของแบตเตอร่ีท่ีจะลดลงมา
ต ่าขนาดน้ีเป็นไปได้น้อยมาก จึงท าให้ถึงแม้ว่าแบตเตอร่ีจะมีประจุต ่า
ระบบก็ยงัสามารถท างานต่อไปได้ จากการทดสอบพบว่าระบบจะมี
เสถียรภาพสมบูรณ์นั้นแรงดนัของแบตเตอร่ีมีปริมาณเท่ากบัหรือมากกว่า 
5 โวลต์ ระบบจะสามารถรักษาระดับแรงดนัท่ีมาจ่ายเป็นพลงังานให้
สมองกลฝังตวัท างานได ้

7. สรุปผลการวจิยั
ผลการทดสอบโมดูลควบคุมโซล่าป๊ัมด้วยระบบสมองกลฝังตวั 

สามารถใชง้านไดต้ามเง่ือนไขท่ีก าหนด และเม่ือน าไปใช้ในสถานการณ์
จริงจะพบว่าระบบแต่ละระบบจะมีโครงสร้างท่ีเหมือนกนั ต่างกนัแต่ใน
ตวัแปรบางอยา่ง เช่น ก าลงัของป๊ัม ขนาดของแบตเตอร่ี ขนาดก าลงัของ 
Solar Panel ทั้งน้ีหากตอ้งน าไปใชง้านในสภาพจริงสามารถใชง้านไดโ้ดย

ไม่ต้องเปล่ียนแปลงฮาร์ดแวร์ ปรับเพียงเฟิร์มแวร์ท่ีไม่ตอ้งมีค่าใช้จ่าย
เพ่ิมเติม แนวทางการพฒันาสู่ระบบ IoT สามารถเป็นไปได้ ตลอดจน
สามารถต่อยอดทางพาณิชยไ์ด ้
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คณะผูจ้ ัดท าขอขอบคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
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การศึกษาประสิทธิภาพระบบพลงังานแสงอาทติย์ แบบกริดฟอลแบค 
Study of the Efficiency Solar cell system for Grid fallback
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บทคดัย่อ 
บทความน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือสร้างและหาประสิทธิภาพระบบโซล่า

เซลล์แบบกริดฟอลแบค โดยท างานอัตโนมัติ เ ม่ือมีพลังงานจาก
แสงอาทิตยช์าร์จเขา้แบตเตอร่ี และตดัระบบเป็นพลงังานไฟฟ้าจากการ
ไฟฟ้าเม่ือแรงดนัไฟฟ้าแบตเตอร่ีระดบัต ่า โดยมีผลการหาประสิทธิภาพ
ดังน้ี ค่าความสว่างของแสงอาทิตยท่ี์ตกกระทบบนแผงโซล่าเซลล์ มี
ค่าเฉล่ีย 576,290 ลกัซ์ อุณหภูมิใตแ้ผงโซล่าเซลล์ มีค่าเฉล่ียรวม 49.96 
องศาเซลเซียส แรงดันไฟฟ้าแผงโซล่าเซลล์ มีค่าเฉล่ีย 49.96 โวลต ์
กระแสไฟฟ้าแผงโซล่าเซลล์ มีค่าเฉล่ีย 4.55 แอมแปร์ แรงดนัไฟฟ้าของ
แบตเตอร่ี มีค่าเฉล่ีย 27.08 โวลต ์กระแสไฟฟ้าแบตเตอร่ี มีค่าเฉล่ีย 2.50 
แอมแปร์  แรงดันไฟฟ้าจากการไฟฟ้า มีค่ า เฉ ล่ีย 225 .52 โวลต ์
กระแสไฟฟ้าจากระบบการไฟฟ้า มีค่าเฉล่ีย 0.03 แอมแปร์ แรงดนัไฟฟ้า
ท่ีอินเวอร์เตอร์ มีค่าเฉล่ีย 221.79 โวลต ์สามารถจ่ายไฟฟ้าได้ตลอดช่วง
กลางวนั (พดัลมตั้งพ้ืน 78 วตัต)์ ระบบพลงังานแสงอาทิตยแ์บบกริดฟอล
แบค ท่ีสร้างข้ึนน้ีมีประสิทธิภาพตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้ 
ค าส าคญั: กริดฟอลแบค, ผสมผสาน, เซลลแ์สงอาทิตย ์

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 

1. บทน า
แสงอาทิตยเ์ป็นแหล่งพลังงานธรรมชาติท่ีสะอาด และมีมากมาย

มหาศาล จนไม่มีวนัใช้ได้หมดเพราะตราบใดท่ียงัมีดวงอาทิตยอ์ยู่ใน
ระบบสุริยะจกัรวาลน้ี ตราบนั้นยงัคงมีพลงังานจากดวงอาทิตยส่์งมายงั
โลกเราทุกเวลาวนั ถึงแม้ว่าส่ิงมีชีวิตทุกส่ิงบนโลกได้ใช้ประโยชน์
โดยตรงจากแสงอาทิตย์แต่ปริมาณท่ีใช้กันอยู่นั้ นน้อยเสียเหลือเกิน       
เม่ือเทียบกบัปริมาณพลงังานท่ีไดม้า ถึงกระนั้นก็ตามในปัจจุบนัน้ี มนุษย์
ก็ยงัคงคิดคน้พฒันาเทคโนโลยีต่างๆ เพ่ือท่ีจะน าเอาพลงังานแสงอาทิตย์
มาใช้ให้เกิดประโยชน์ให้มากท่ีสุด ทั้งในรูปของพลังงานความร้อน
โดยตรงหรือการเปล่ียนรูปให้เป็นพลงังานไฟฟ้าซ่ึงในอนาคต 

ปัจจุบนับ้านพกัอาศยัจ านวนมากได้มีการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์
ภายในบา้นไม่วา่จะเป็นแบบเช่ือมต่อเขา้ระบบ และไม่เช่ือมต่อเขา้ระบบ
ก็ตาม ในลกัษณะการออกแบบวงจรจะค านึงถึงวงจรไฟฟ้า ก าลงัผลิตท่ี
ไดอ้อกมา แต่ก็ยงัมีอีกระบบท่ียงัไม่มีการใช้อยา่งแพร่หลายเน่ืองอยากมี
ความยุ่งยาก ซับซ้อน นั่นคือระบบโซล่าเซลล์แบบกริดฟอลแบค (grid 
fallback) คือโดยการชาร์จกระแสไฟฟ้าสู่แบตเตอร่ีใช้น ามาใช้งาน      
เม่ือพลงังานแบตเตอร่ีหมดลงจะเปล่ียนเป็นการใช้พลงังานจากการไฟฟ้า
โดยอตัโนมติั ซ่ึงระบบดังกล่าวยงัไม่นิยมแพร่หลาย เน่ืองจากมีความ
ยุง่ยากในการดูแลว้รักษา  

ผูวิ้จยัจึงเล็งเห็นความส าคญัดงักล่าว จึงคิดสร้างและหาประสิทธิภาพ
ของระบบพลังงานแสงอาทิตยแ์บบกริดฟอลแบค โดยศึกษาและสร้าง
ระบบให้ลดความยุ่งยากและซับซ้อนเพ่ือประชาชนทัว่ไปก็สามารถใช้
งานได้ ดูแลรักษาได้เองโดยไม่จ  าเป็นตอ้งมีพ้ืนฐานทางไฟฟ้ามากนัก 
และ ท่ีส าคัญไ ม่จ า เ ป็นต้องขออนุญาตหน่วยงานใดๆ  เ พ่ือ เ กิ ด
ประสิทธิภาพสูงสุด 
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2. การออกแบบ
2.1 การออกแบบระบบพลงังานแสงอาทติย์ แบบกริดฟอลแบค 
สามารถอธิบายการท างานโดยบล็อคไดอะแกรม ดงัน้ี 

รูปที่ 1 บล็อคไดอะแกรมการท างาน 

2.2 การออกแบบวงจรการท างาน 

Charger

+ - + - + -

Inverter
PV       BATTERY     LOAD

Battery
+ -

220 VAC

Breaker
2 pole

+ -

L N L N

Breaker
2 pole

Relay 

Solar cell PEA.Indicator

Breaker
2 pole

รูปที่ 2 วงจรการท างานของระบบพลงังานแสงอาทิตย ์แบบกริดฟอลแบค 

3. ผลการทดลอง
3.1 ผลการออกแบบและสร้าง 

รูปที่ 3 ระบบพลงังานแสงอาทิตยแ์บบกริดฟอลแบค 

3.2 ผลการหาประสิทธิภาพ 

รูปที่ 4 แรงดนัไฟฟ้าจากระบบการไฟฟ้า 

รูปที่ 5 กระแสไฟฟ้าจากระบบการไฟฟ้า 

จากรูปท่ี 4 และรูปท่ี 5 เป็นผลการบันทึกค่าแรงันไฟฟ้าและ
กระแสไฟฟ้าของระบบการไฟฟ้าเพ่ือหาประสิทธิภาพของระบบท่ีสร้าง
ข้ึนมาวา่ เม่ือมีการเปิดระบบพลงังานแสงอาทิตย ์แบบกริดฟอลแบค จะมี
การใชพ้ลงังานจากระบบของการไฟฟ้าอยูห้รือไม่ ซ่ึงมีกระแสไฟฟ้าเกิด
ข้ึนมาเพียง 0.032 แอมแปร์ ตลอดเวลา 5 วนั 

4. สรุป
บทความน้ีได้ศึกษาระบบพลงังานแสงอาทิตย ์แบบกริดฟอลแบค 

โดยท าการสร้างและหาประสิทธิภาพของระบบโดยมีสรุปผลผลการ
ค านวณก าลังไฟฟ้าท่ีโซล่าเซลล์ผลิตได้เฉล่ียมีค่าเท่ากับ 155.35 วตัต ์    
ซ่ึงก าลงัไฟฟ้าท่ีจริงของระบบคือ 240 วตัต์ คิดเป็น 64.73 % ท่ีระบบ     
โซล่าเซลล์สามารถผลิตได ้และก าลงัไฟฟ้าท่ีวดัจากระบบของการไฟฟ้า
เฉล่ียเพียง 7.22 วตัต ์

ขอ้เสนอแนะ ในการวิจยัเร่ืองระบบพลงังานแสงอาทิตย ์แบบกริด
ฟอลแบค ท าการหาประสิทธิภาพเพียงด้านเทคนิค คือ เก็บขอ้มูลต่างๆ 
ดา้นไฟฟ้าเพ่ือหาประสิทธิภาพของระบบ ไม่ไดท้ดลองกบัผูใ้ช้จริงเป็น
ระยะเวลานาน 

ระบบโซล่าเซลล ์ อินเวอร์เตอร์

ระบบการไฟฟ้า รีเลย์ โหลด 
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Fault Diagnosis of Short Circuit Stator Coils in Three Phase Induction Motors by Park Vector 
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บทคดัย่อ 
มอเตอร์เหน่ียวน าสามเฟสเป็นมอเตอร์ท่ีใชนิ้ยมใชใ้นโรงงาน

อุตสาหกรรม หากมอเตอร์เกิดการเสียหายหรือท างานผดิปกติจะส่งผลต่อ
กระบวนการผลิตในโรงงานได ้ดงันั้นจึงมีแนวคิดในการตรวจสอบหา
ความผิดพร่องท่ีเกิดข้ึนในมอเตอร์ เทคนิคการวิเคราะห์สัญญาณกระแส
มอ เตอ ร์  (Motor Current Signature Analysis : MCSA) เป็ น เทค นิค ท่ี
สามารถหาความผิดพรอ่งท่ีเกิดข้ึนกับมอเตอร์ โดยการวิเคราะห์จาก
กระแสไฟฟ้าในแต่ละเฟส ซ่ึงการวดัค่ากระแสในแต่ละเฟสของมอเตอร์
สามารถท าได้โดยไม่จ าเป็นต้องปิดมอเตอร์ในระหว่างการเก็บข้อมูล 
งานวิจยัน้ีท าการเปรียบเทียบค่าในกรณีต่าง ๆ ได้แก่ กรณีไม่มีโหลด 
กรณีมีโหลดท่ี 0, 25, 50, 75 และ 100 เปอร์เซ็นต์ตามล าดับ โดยน าค่า
กระแสไฟฟ้าในแต่ละเฟสของมอเตอร์มาแปลงดว้ยวิธีพาร์คเวกเตอร์ให้
อยู่ในปริภูมิสองมิติ (Id และ Iq ) ซ่ึงจากผลการทดลองพบว่าสามารถ
ตรวจจบัความผิดพร่องของขดลวดสเตเตอร์ในมอเตอร์เหน่ียวน าสามเฟส
ได ้โดยดูจากลกัษณะความเป็นวงกลมของกราฟท่ีไดจ้ากการแปลงพาร์ค
เวกเตอร์ ความบิดเบ้ียงของกราฟแสดงถึงเกิดความผิดพร่องท่ีของ
ขดลวดสเตเตอร์ ซ่ึงความผิดพร่องของขดลวดสเตเตอร์ 10% กราฟท่ีได้
เกิดการบิดเบ้ียวจนกลายเป็นรูปวงรี 

ค าส าคัญ : การวิเคราะห์ความผิดพร่องของขดลวดสเตเตอร์ลัดวงจร, 
พาร์คเวกเตอร์, มอเตอร์เหน่ียวน าสามเฟส 

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 

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. 

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

1. บทน า
มอเตอร์เหน่ียวน าสามเฟสเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าท่ีพบเห็นไดม้าก

ในโรงงานอุตสาหกรรม  ดงันั้นเม่ือเกิดความผิดพลาดหรือเสียหายข้ึนกบั
มอเตอร์อาจส่งผลให้กระบวนการผลิตในโรงงานหยุดชะงกัได ้ซ่ึงหาก
สามารถตรวจจบัพฤติกรรม ท่ีท าใหส้ามารถท านายความเสียหายท่ีจะเกิด
ข้ึนกบัมอเตอร์เหน่ียวน าไดล่้วงหน้าก็จะท าให้สามารถลดค่าใชจ่้ายและ
ความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตได ้โดยชนิดของความผิดพลาดของท่ี
มกัเกิดข้ึนกบัมอเตอร์เหน่ียวน าสามเฟสมีกรณี แต่ท่ีพบไดบ่้อยท่ีสุด [1] 

- การลดัวงจรระหวา่งเฟสภายในขดลวดสเตเตอร์ 
- การแตกหกัของแท่งโรเตอร์หรือแหวนโรเตอร์ 
- ความผดิปกติของช่องอากาศภายในมอเตอร์ 
- ความเสียหายของแบร่ิง 

โดยความผดิปกติเหล่าน้ีอาจสงัเกตไดจ้ากอาการต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี 
- ไม่สมดุลแรงดนัไฟฟ้าท่ีช่องวา่งอากาศและกระแสไฟฟ้า 
- การเพิ่มข้ึนของแรงบิดท่ีมีการสะดุดเป็นช่วง ๆ 
- ค่าเฉล่ียของแรงบิดท่ีลดลง 
- การสูญเสียก าลงัไฟฟ้าท่ีเพิ่มข้ึน 
- ความร้อนมากเกินไป 
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จากวจิยัต่าง ๆ พบวา่สัญญาณแรงดนัและกระแสไฟฟ้าเป็นตวั
บ่งช้ีการผิดพร่องท่ีเกิดข้ึนกบัมอเตอร์ เม่ือน ามาวเิคระห์สญัญาณท่ีมีความ
แตกต่างกัน และใช้เทคนิคทางการคณิตศาสตร์ สามารถน ามาสู่การ
วิเคราะห์หาความผิดพร่องท่ีเกิดข้ึนภายในมอเตอร์ได ้ซ่ึงขอ้ดีของการใช้
สญัญาณทางไฟฟ้าแทนการใชส้ญัญาณในรูปแบบอ่ืนๆ (การสัน่สะเทือน, 
สญัญาณเสียงต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน และอ่ืน ๆ) [2] คือ 

- สญัญาณไฟฟ้าใชง้านง่าย มีราคาถูกในการวดัและบนัทึกผล 
- สามารถวดัค่าไดโ้ดยตรงจากแผงควบคุมมอเตอร์ นอกจากน้ี

สญัญาณสามารถวดัค่าไดถึ้งจะแมจ้ะอยูใ่นพื้นท่ีอนัตราย  
 - การตรวจสอบการผดิพร่องท าไดโ้ดยไม่ตอ้งปิดมอเตอร์ 
- สามารถทราบถึงความผิดพร่องของมอเตอร์ไดใ้นระยะแรก 

ท าใหล้ดค่าใชจ่้ายในการซ่อมบ ารุงมอเตอร์ลง 
สาเหตุท่ีท าให้มอเตอร์เกิดความเสียหาย เช่น การใช้งาน

มอเตอร์เกิดนก าลงัเป็นระยะเวลานาน ๆ , การท างานเกินพิกัดก าลงัท่ี
ก าหนด, การปรับเปล่ียนก าลังของมอเตอร์อย่างฉับพลัน เป็นต้น ซ่ึง
ความผิดพร่องท่ีเกิดข้ึนสามารถตรวจสอบไดโ้ดยการวิเคราะห์สัญญาณ
กระแสมอเตอร์ (Motor Current Signature Analysis : MCSA) [3] ซ่ึงการ
วิเคราะห์เพื่อหาความผิดพร่องของมอเตอร์โดยใช้ค่ากระแสไฟฟ้าท่ีได้
จากแต่ละเฟสของมอเตอร์ สามารถท าได้หลายวิธี หน่ึงในวิธีท่ีได้รับ
ความนิยมคือ การดูลกัษณะสญัญาณโดยใชพ้าร์คเวกเตอร์ [4] ซ่ึงวธีิการน้ี
น าค่ากระแสไฟฟ้าในแต่ละเฟสของขดลวดสเตเตอร์มาพล็อตกราฟ ตาม
สมการท่ี 1 และ 2 โดยผลลพัธ์ท่ีไดจ้ะมีลกัษณะเป็นวงกลม ซ่ึงแสดงถึง
มอเตอร์ปกติ และกรณีท่ีผลลพัธ์เกิดการบิดเบ้ียวแสดงว่าเกิดความผิด
พร่องท่ีมอเตอร์ 

งานวิจัยน้ีท าการวิเคราะห์หาความผิดพร่องของมอเตอร์
เหน่ียวน าสามเฟสท่ีเกิดข้ึนในขดลวดสเตเตอร์ โดยใชพ้าร์คเวกเตอร์ ซ่ึง
ท าการทดสอบในสภาวะปกติแบบไม่มีโหลด และกรณีมีโหลด 0, 25, 50, 
75 และ 100 เปอร์เซ็นตต์ามล าดบั เพื่อเปรียบเทียบลกัษณะความผิดพร่อง
ของขดลวดสเตเตอร์ในกรณีต่าง ๆ ตามท่ีกล่าวมาขา้งตน้ 

2. ทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง
ในการแปลงพาร์คเวกเตอร์ ปริมาณกระแสของทั้งสามเฟสจะ

ถูกแปลงไปสู่ปริมาณกระแสแบบสองเฟส โดยภาพสองมิติท่ีไดส้ามารถ
น ามาการตรวจจบัความผิดพร่องของมอเตอร์  ดงันั้นกระแสสเตเตอร์ของ
ทั้งสามเฟสจะถูกแปลงให้อยูใ่นรูปแบบปริภูมิสองมิติ โดยองคป์ระกอบ
ของกระแสไฟฟ้าของขดลวดสเตเตอร์แสดงในแกน D และแกน Q ซ่ึง
สามารถค านวณไดจ้ากสมการท่ี 1 และ 2 

D A B C

2 1 1
I i i i

3 6 6
   (1) 

Q B C

1 1
I i i

2 2
  (2) 

โดยท่ี Ai , Bi , Ci คือกระแสไฟฟ้าแต่ละเฟสของขดลวดสเต
เตอร์ 

ภายใตเ้ง่ือนไขของกระแสไฟฟ้าของขดลวดสเตเตอร์ในทาง
อุดมคติ สามารถเขียนในรูปแบบของสมการพาร์คเวกเตอร์ ไดด้งัสมการ
ท่ี 3 และ 4 

 D M

6
I i sin t

2
    (3) 

 Q M

6
I i sin t 22

   (4) 

โดยท่ี MI  คือ ค่ากระแสไฟฟ้าของเฟสท่ีจ่ายใหสู้งสุด (A) 
  คือ ความเร็วเชิงมุม (rad/s) 
t  คือ ตวัแปรเวลา (s) 

3. ขั้นตอนการทดลอง
การเช่ือมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อน ามาใช้จดัเก็บข้อมูลก่อน

กระบวนการวิเคราะห์  แสดงดงัรูปท่ี 1 โดยใช้เซนเซอร์วดักระแสแบบ
ฮอลล์ (Hall Current Effect Sensor) เพื่อวดัค่ากระแสในแต่ละเฟส ซ่ึง
ขอ้มูลท่ีไดจ้ะถูกส่งต่อไปยงัวงจรแปลงสัญญาณแอนะล็อกเป็นดิจิตอล 
โดยในการทดสอบใชชุ้ดเพนดูลมัเป็นตวัสร้างโหลดใหก้บัมอเตอร์ 

รูปที ่1  ชุดทดลองในการการทดสอบความผดิพร่องของมอเตอร์ 

4. ผลการทดลอง
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งานวิจยัน้ีใชโ้ปรแกรม LabVIEW  เพื่อรับค่ากระแสไฟฟ้าใน
แต่ละเฟสของมอเตอร์เหน่ียวน าสามเฟส โดยใช้เซนเซอร์วดักระแสแบบ
ฮอลล ์รุ่น LEM HY5-P  และตรวจจบัความเร็วรอบของมอเตอร์โดยใช ้

รูปที ่2 กระแสไฟฟ้าของขดลวดสเตเตอร์ กรณีสเตเตอร์ปกติ 

รูปที ่3 กระแสไฟฟ้าของขดลวดสเตเตอร์ กรณีสเตเตอร์ผิดพร่อง 1% 

เทคโคเจนเนอร์เรเตอร์ (Tachogenerator) ซ่ึงให้ค่าแรงดนัเอาตพ์ุตเท่ากบั 
1V/1,000 rpm โดยค่ากระแสไฟฟ้าและความเร็วรอบของมอเตอร์จะถูก
ส่งเขา้มา ประมวลผลผ่านการ์ดรับสัญญาณ รุ่น NI 9215 ซ่ึงมีคุณสมบติั
ในการรับสัญญาณอินพุต  10 โวลต์ ความละเอียด 16 บิต โดยก าหนด
จ านวนข้อมูลท่ี 25 ,000 ข้อมูล อัตราการสุ่มสัญญาณ 6,250 เฮิรตซ์ 
จากนั้ นน ามอเตอร์เหน่ียวน าท่ีดัดแปลง มาต่อเข้ากับชุดเพนดูลั่ม 
(Pendulum) แสดงในรูปท่ี  1 ขั้ นตอนการทดสอบประสิทธิภาพของ

มอเตอร์เหน่ียวน าสามเฟส  ผูว้ิจ ัยท าการทดสอบกรณีต่าง ๆ เพื่อให้
ครอบคลุมการทดสอบ ดังน้ี กรณีผิดพร่องของสเตเตอร์ 1%, 4%, 8% 
และ 10% ตามล าดบั ซ่ึงในแต่ละกรณีท าการทดสอบ โดยการใส่โหลด 

รูปที ่4 กระแสไฟฟ้าของขดลวดสเตเตอร์ กรณีสเตเตอร์ผิดพร่อง 4% 

รูปที ่5 กระแสไฟฟ้าของขดลวดสเตเตอร์ กรณีสเตเตอร์ผิดพร่อง 8% 

ให้กบัมอเตอร์ ดงัน้ี กรณีไม่มีโหลด (no Load) และกรณีใส่โหลด 0, 25, 
50, 75 และ 100 เปอร์เซ็นต ์

รูปท่ี 2 ถึงรูปท่ี 6 แสดงค่ากระแสไฟฟ้าของขดลวดสเตเตอร์ 
ในกรณีสเตเตอร์ปกติ และกรณีท่ีสเตเตอร์ผิดพร่อง 1%, 4%, 8% และ 
10% โดยท่ีแกนนอนเป็นปริมาณกระแส Id และแกนตั้ งเป็นปริมาณ
กระแสไฟฟ้า Iq ซ่ึงไดจ้ากการแปลงพาร์คเวกเตอร์ของค่ากระแสไฟฟ้าทั้ง
สามเฟสของมอเตอร์ โดยรูปท่ี 2 แสดงกรณีสเตเตอร์ปกติ ท่ีไม่มีโหลด 
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และกรณีท่ีมีโหลด 0% , 25% , 50% , 75% และ 100% โดยกราฟจะมี
ลกัษณะใกลเ้คียงกบัวงกลม  รูปท่ี 3-6 แสดงกรณีสเตเตอร์ท่ีเกิดความผิด
พร่องท่ี 1%, 4%, 8%, 10% ตามล าดบั ซ่ึงจะเห็นไดว้า่กราฟของกรณีท่ีมี 

รูปที ่6 กระแสไฟฟ้าของขดลวดสเตเตอร์ กรณีสเตเตอร์ผิดพร่อง 10% 

เปอร์เซ็นต์ความผิดพร่องเพิ่มข้ึนจะมีลกัษณะความเป็นวงกลมลดลง ซ่ึง
ในการทดลองน้ีมีลกัษณะเป็นวงรีซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่ถา้กราฟผลลพัธ์ท่ีได้
จากพาร์คเวกเตอร์ถา้มีความเป็นวงกลมมากจะหมายถึงมอเตอร์อยู่ใน
สภาวะปกติ  แต่ถา้เกิดความบิดเบ้ียวมากข้ึนจะบ่งบอกถึงการผิดพร่องท่ี
เกิดข้ึนกบัสเตเตอร์ของมอเตอร์นัน่เอง 

5. สรุป
การวิเคราะห์ความผิดพร่องของขดลวดสเตเตอร์ในมอเตอร์

เหน่ียวน าสามเฟส โดยใช้พาร์คเวกเตอร์เป็นการน าค่ากระแสไฟฟ้าทั้ง
สามเฟสของมอเตอร์มาแปลงใหอ้ยูใ่นรูปของปริภูมิสองมิติ ประกอบดว้ย 
Id และ Iq  ซ่ึงผลการทดลองพบว่ากรณีสเตเตอร์ปกติ และกรณีสเตเตอร์
ผิดพร่อง 1% กราฟท่ีจะไดจ้ะมีลกัษณะเป็นวงกลม แต่เม่ือเกิดความผิด
พร่องท่ีมากข้ึนจนถึงความผิดพร่องท่ี 10% พบว่ากราฟวงกลมท่ีไดเ้กิด
ความบิดเบ้ียวจนมีลักษณะเป็นรูปวงรี  ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าความเป็น
วงกลมของกราฟเป็นตวับ่งช้ีเปอร์เซ็นตค์วามผิดพร่องของมอเตอร์ไฟฟ้า
ท่ีเพิ่มข้ึน โดยค่าโหลดท่ีใส่ใหก้บัมอเตอร์ท่ีความผดิพร่องของขดลวดสเต
เตอร์มีแนวโนม้เดียวกนั ซ่ึงวิธีการน้ีสามารถระบุความผิดพร่องไดดี้กว่า
เทคนิคการแปลงฟูริเยร์ [5] ท่ีไดท้  าการทดลองในบทความก่อนหนา้น้ี 

6. กติติกรรมประกาศ
ขอขอบ คุณภาควิช าค รุศาสตร์ไฟ ฟ้ า คณ ะค รุศาสต ร์

อุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ และ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ท่ี
สนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการวจิยัและการน าเสนอบทความ 

เอกสารอ้างองิ 
[1] G.G. Acosta, C.J. Verucchi, E.R. Gelso, “A current monitoring 

system for diagnosing electrical failures in induction motors,”  
Mechanical Systems and Signal Processing, Volume 20, Issue 4, 
pp. 953-965, May 2006.  

[2] Shehata, Somaya A. M. et al., “Detection of Induction Motors 
Rotor/Stator Faults Using Electrical Signatures Analysis,” 
International Conference on Renewable Energies and Power 
Quality (ICREPQ’13), March, 2013. 

[3] W. T. Thomson and M. Fenger, "Current signature analysis to 
detect induction motor faults," IEEE Industry Applications 
Magazine, vol. 7, no. 4, pp. 26-34, Jul/Aug 2001. 

[4] A. J. Marques Cardoso, et al., "Rotor cage fault diagnosis in three-
phase induction motors, by Park's vector approach," Industry 
Applications Conference (IAS '95), pp. 642-646 vol.1, 1995. 

[5] ภานี น้อยยิ่ง, “การวิเคราะห์ความผิดพร่องของขดลวดสเตเตอร์
ลดัวงจรในมอเตอร์เหน่ียวน า 3 เฟส,” การประชุมวิชาการ งานวิจยั 
แ ล ะ พั ฒ น า เ ชิ ง ป ร ะ ยุ ก ต์  ค ร้ั ง ท่ี  8 (ECTI-CARD2016), 
ประจวบคีรีขนัธ์, 27-29 กรกฎาคม 2559 

บทความวจิยั 
การประชุมวิชาการ งานวิจยัและพฒันาเชิงประยกุต ์ครั้งท่ี 9  
 9th ECTI-CARD 2017, Chiang khan Thailand 

 9th ECTI-CARD 2017 “การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยเีพ่ือตอบสนองทอ้งถ่ินและภาคอุตสาหกรรม” 

692



บทความวจิัย  
การประชุมวชิาการ งานวจิยัและพฒันาเชิงประยกุต ์คร้ังท่ี 9  
 9th ECTI-CARD 2017, Chiang khan Thailand 

  9th ECTI-CARD 2017 “การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยเีพื่อตอบสนองทอ้งถ่ินและภาคอุตสาหกรรม” 

การศึกษาการแยกพลาสติกรีไซเคลิด้วยสนามไฟฟ้าแรงดันสูง 
A study on Separation plastic recycles using High electric field 
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บทคดัย่อ 
การประยุกต์ใชส้นามไฟฟ้าจากแรงดนัไฟฟ้าสูงกระแสตรง

เพื่อการแยกพลาสติกรีไซเคิลซ่ึงสามารถกระทาํได้ด้วยหลักการของ
ไฟฟ้าสถิตยด์ว้ยการสร้างใหมี้ศกัยแ์รงดนัไฟฟ้าท่ีขั้วแผน่อิเลก็โทรด โดย
การใชพ้ลาสติกตวัอยา่ง 2 ประเภท คือโพลีโพรพิลิน (PP) และโพลีเอที
ลิน (PE)เพื่อการคัดแยกพลาสติกรีไซเคิลสามารถกระทาํได้ด้วยการ
ออกแบบแหล่งพลงังานท่ีมีแรงดนัไฟฟ้าสูงกระแสตรงท่ีสามารถควบคุม
สัญญาณสวิทช่ิง pulse width modulation(PWM) โดยการปรับความถ่ีได้
ถึง 50kHz และduty cycles ท่ี 25% และหมอ้แปลงแบบ flyback converter
เป็นตวัเพิ่มระดบัแรงดนัไฟฟ้าสูงถึง 40kVdc จากนั้นเม่ือทาํการปล่อยให้
พลาสติกรีไซเคิลผ่านเขา้สู่ระหว่างแผ่นขั้วอิเล็กโทรดท่ีขนานกนัแลว้จะ
ถูกคดัแยกท่ีภายใต้สนามไฟฟ้าสถิตยค์วามเข้มสูง โดยท่ีพลาสติกท่ีมี
ประจุบวกและลบจะถูกดึงดูดเขา้หาแผ่นขั้วโลหะท่ีมีศกัยแ์รงดนัไฟฟ้า
ตรงกนัขา้ม 
คาํสําคญั: สนามไฟฟ้า, พลาสติกรีไซเคิล, แรงดนัไฟฟ้าสูง, 

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 high-
voltage 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 

plastic, and were attracted into the sheet metal that has a voltage 
potential on the contrary. 
Keywords: Electric field, Plastic recycles, High voltage 

1. บทนํา
พลาสติกเป็นผลิตภณัท์ท่ีไดจ้ากกระบวนการกลัน่นํ้ ามนัจาก

กระบวนการพอลิเมอร์ไรเซชัน่(Polymerization) ของมอนอเมอร์ ปัจจุบนั 
พบว่าการใชพ้ลาสติกนั้นมีมากทาํให้เกิดเป็นปัญหาของเสียท่ีย่อยสลาย
ยาก จึงไดมี้การนาํกลบัมาใชป้ระโยชน์ใหม่ เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอย
ประเภทพลาสติกในส่ิงแวดลอ้ม ดว้ยการแยกพลาสติกส่วนท่ีสามารถนาํ
กลบัมาใช้ใหม่ไดซ่ึ้งจะช่วยเพิ่มมูลค่าของพลาสติกท่ีนาํกลบัมาใช้ใหม่ 
และช่วยลดปริมาณมลพิษจากพลาสติกใหน้อ้ยลง  

2. ทฤษฎี
ในการวจิยัน้ีไดมี้การประยกุตใ์ชส้นามไฟฟ้าแรงดนัสูงเพื่อคดัแยก

พลาสติกรีไซเคิลโดยการเลือกศึกษามีทั้งหมด 2 ประเภท คือ พลาสติกท่ีมี
ประจุบวกและลบ ดว้ยความเขม้ของสนามไฟฟ้าท่ีข้ึนกบัแรงดนัไฟฟ้าสูง
กระแสตรงและระยะห่างระหวา่งแผน่อิเลก็โทรดแรงดนัไฟฟ้าสูงและ
ความจุไฟฟ้าของพลาสติก 

2.1 หลกัการคดัแยกพลาสตกิด้วยสนามไฟฟ้า 
หลกัการคดัแยกพลาสติกดว้ยสนามไฟฟ้าแบบพลัส์ท่ีประกอบดว้ย

ขั้วอิเล็กโทรด 2 ขั้ววางขนานกนัโดยจ่ายแรงดนัไฟฟ้ากระแสตรงแบบ
พลัส์ใหก้บัแผน่อิเลก็โทรดเพื่อใหแ้ผน่อิเลก็โทรดดา้นหน่ึงมีค่าประจุเป็น
บวกและแผน่อิเลก็โทรดอีกดา้นหน่ึงค่ามีประจุเป็นลบดงัรูปท่ี1 

d

Positive charge
Negative charge

V
E

d
=

F qE=

A
E+E−

HV HV

Plastic 

recycles

W mg=

F qE=

รูปท่ี 1 ความจุไฟฟ้าระหวา่งแผน่แพลทโลหะ 
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โดยการปล่อยเศษพลาสติกท่ีมีประจุต่างชนิดกนัลงไปใหผ้า่นแผน่
อิเลก็โทรด จากนั้นสนามไฟฟ้าจะทาํการดึงเศษพลาสติกท่ีมีประจุต่างกนั 
โดยพลาสติกประจุบวก จะถูกดึงเขา้หาแผ่นอิเล็กโทรดประจุลบ และ
พลาสติกประจุลบจะถูกดึงเขา้หาแผน่อิเล็กโทรดท่ีมีประจุบวก ทั้งน้ีแรง
เน่ืองจากสนามไฟฟ้า (F) จะตอ้งมีมากกวา่แรงดึงดูดจากแรงโนม้ถ่วง  

F W〉
แรงดึงดูดเน่ืองจากแรงโนม้ถ่วง  W mg=  (1) 
แรงเน่ืองจากสนามไฟฟ้า F QE= (2) 
ดงันั้น    QE mg〉  (3) 
จากท่ีแผน่ตวันาํยาวอนนัต์ ( ) 0V ∞ = เม่ือพิจารณาประจุท่ีเป็นทรงกลมท่ี
ห่างจากท่ีผิวตวันาํเป็นระยะทาง R  โดยท่ี Vs เป็นศกัยแ์รงดนัท่ีผิวตวันาํ 
ดงันั้น 

0
0

4
/ 4 r

r

Q Q
C R

V Q R
πε ε

πε ε
= = =

หรือ    04 r sQ RVπε ε=  (4) 
เม่ือพิจารณาความเขม้สนามไฟฟ้าสมํ่าเสมอระหวา่งแผน่อิเลก็โทรด 

V
E

d
=                        (5) 

ดงันั้นเม่ือแทนค่าสมการท่ี(3) (4)และ(5)แรงดนัท่ีจ่ายให้กบัแผ่นขั้ว
อิเลก็โทรดเพื่อแยกพลาสติก     

04 r s

mgd
V

RVπε ε
〉            (6) 

โดยท่ี g : ความเร่งจากแรงดนม้ถ่วง 29.81 /g m s=  

ε: permittivity of free space = 8.854 x 10-12  c2/N .m2 

εr:permittivity ratio of the air=1.0059 
m: ทวลของเมด็พลาสติก 

 สนามไฟฟ้าท่ีเกิดข้ึนระหวา่งแผน่อิเลก็โทรดเป็นสนามไฟฟ้าแบบ
สมํ่าเสมอโดยการจ่ายแรงดนัให้กบัแผ่นอิเล็กโทรดทั้งสองท่ี 40 kV 
ระยะห่างระหวา่งแผน่อิเลก็โทรด 5 cm คาํนวณหาค่าสนามไฟฟ้า

340 10 800 /
5

V
E kV m

cm

×
= =

โดยท่ี 
E = สนามไฟฟ้าสมํ่าเสมอ หน่วยเป็น นิวตนั/คูลอมบ ์หรือ โวลต/์เมตร 
V = ความต่างศกัยไ์ฟฟ้าระหวา่งตวันาํขนาน หน่วย โวลต ์
d = ระยะห่างระหวา่งความต่างศกัยว์ดัขนานกบัสนามไฟฟ้า หน่วย เมตร 

2.2 การการออกแบบเคร่ืองกดัแยกพลาสตกิ 
การออกแบบสร้างวงจรกาํเนิดสญัญาณ PWM ดว้ย IC TL 494 ท่ี

สามารถปรับความถ่ีและสนามไฟฟ้าแรงดนัสูงขนาด 40kV  ท่ีแปรผนักบั
ระยะห่างระหวา่งแผน่อิเลก็โตรด(d) ใหก้บัอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ IGBT 
เพื่อการขบักาํลงัใหก้บัหมอ้แปลงดา้นปฐมภูมิในการสร้างแรงดนัสูงดา้น
ทุติยภูมิใหก้บัแผน่อิเลก็โทรดท่ีวางขนานกนัดงัรูปท่ี 2 โดยการแยกช้ิน
พลาสติกรีไซเคิลท่ีมีประจุไฟฟ้าบวกและลบท่ีมีขนาด 1x1 cm2 หนา 0.05 
cm  หรือใกลเ้คียง  

รูปท่ี2  โครงสร้างการออกแบบของเคร่ืองคดัแยกพลาสติก 

2.2.1 วงจรกาํเนิดสัญญาณควบคุม PWM  (PWM Generator)  
สัญญาณมอดูเลทท่ีมีการควบคุมความกวา้งพลัส์(Duty Cycle)ท่ี            

ทาํงานดว้ยโหมดควบคุมจากแรงดนัไฟฟ้า โดยการใชไ้อซี TL 494 ถูกใน
การสร้างสัญญาณสวิตช่ิงแบบ PWM(Pluse Width Modulation) ท่ี
สามารถควบคุมความถ่ีสูงท่ี 50kHz และการปรับคาบเวลาเพื่อควบคุม
แรงดนัเอาทพ์ุทท่ี 40kV ดงัรูปท่ี3 ร่วมกบัวงจรฟลายแบคคอนเวอร์เตอร์
แบบเพิ่มระดบัแรงดนัไฟฟ้าดว้ยโหมดควบคุมจาก duty cycle โดยให้
แรงดนัไฟฟ้ากระแสตรงใช้งานในวงจร 15 โวลต์ จ่ายให้กบัอุปกรณ์ 
IGBT ในท่ีน้ีตวัตา้นทานปรับค่าได(้R-adjust) ขนาด 5kΩ ทาํหนา้ท่ีปรับ
ความกวา้งของสัญญาณพลัส์ และมีตวัเก็บประจุ (C1) ขนาด 0.01μF เป็น
ตวักาํหนดความถ่ีท่ี 5kHz และ15kHzตามลาํดบั ดงัรูปท่ี4 

รูปท่ี3 วงจรควบคุมสญัญาณ PWM ของไอซี TL494 

(ก)                                         (ข) 
รูปท่ี 4 สญัญาณพลัส์ท่ีความถ่ี 5kHz(ก) และ 15kHz(ข) 

สญัญาณเอาทพ์ทุของ TL 494  มีการปรับค่า Duty Cycle ใหเ้หมาะสมกบั
การทาํงานของชุดอุปกรณ์กาํลงั IGBT ท่ี Duty Cycle 10% , 15% และ 
25% เพื่อลดการทาํงานของอุปกรณ์กาํลงัดงัแสดงตามรูปท่ี 5 

รูปท่ี 5 สญัญาณ PWM ในช่วงDuty Cycle ท่ี15% และ 25% 
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2.2.2 วงจรแยกสัญญาณทางแสง (Opto Isolated Circuit) 
 สญัญาณ PWM ท่ีมีค่า Duty Cycle ในลาํดบัต่างๆท่ี 15% และ 25% 
ไดถู้กทดสอบและหาค่าการทาํงานท่ีเหมาะสมกบัการขบักาํลงัของ IGBT 
ท่ีจะควบคุมกระแสท่ีไหลผ่านขดลวดปฐมภูมิของหม้อ Flyback 
Converter ทั้งสองส่วน โดยท่ีการไหลของกระแสที่มากเพียงพอจะส่งผล
ให้สนามแม่เหล็กเหน่ียวนาํกบัขดลวดด้านทุติยภูมิมีศกัยด์าแรงดนัสูง
เพียงพอต่อการคัดแยกพลาสติก โดยท่ีสัญญาณน้ีถูกนําเข้าสู่อุปกรณ์
เช่ือมต่อทางแสงดว้ย Opto-Isolate ดงัรูปท่ี 6 เป็นอุปกรณ์ส่งสัญญาณทาง
แสงโดยการแยกส่วนควบคุม PWM ออกจากส่วนของอิเล็กทรอนิกส์
กาํลงัดว้ยการแยกกราวด์ออกจากวงจรทั้งสองส่วน ในการออกแบบน้ีใช ้
IC-Opto Isolate เบอร์ H1L11M ซ่ึงเป็น IC ดิจิตอล เพื่อช่วยลดความ
เสียหายหากเกิดการลดัวงจร จากนั้นสัญญาณPWM จะถูกนาํเขา้สู่วงจร
ขบัเกทท่ีเป็นแบบ gate driveใหก้บัภาคขบักาํลงัดงัรูปท่ี 7 

รูปท่ี 6 วงจรOpto Isolate  เบอร์  H1L11M เพื่อแยกส่วนวงจรไฟฟ้า 

(ก)                                     (ข) 
รูปท่ี 7 สญัญาณเอาทพ์ทุของ Opto-Isolate ดา้นบวก(ก)และดา้นลบ(ข) 

2.2.3 วงจรขับกาํลงั (Power Drive Circuit) 
 การขบัสัญญาณ PWM ใหก้บัอุปกรณ์กาํลงัโดยต่อร่วมกนักบัหมอ้
แปลง Flyback Converter ซ่ึงทาํการต่อตวัตา้นทานขนานกบัขดลวดปฐม
ภูมิดงัรูปท่ี 8 จะพบว่าสัญญาณเอาท์พุทท่ีไดจ้ากแรงดนัท่ีตกคร่อมตวั
ตา้นทานน้ีจะมีการ Oscillate ในขณะท่ีสัญาณ PWM นั้น OFF โดย
สัญญาณดงักล่าวจะไปรบกวนการทาํงานของ IGBT เป็นอย่างมาก จะ
พบวา่การสั่นของสัญญาณเป็นแบบ Critical Damp ดงัรูปท่ี 9(ก) จะไปมี
ผลต่อสนามไฟฟ้าในช่วงด้านบวกหรือลบดังนั้นจึงจาํเป็นตอ้งทาํการ
แกไ้ขดว้ยการต่อไดโอดแบบขนานเพื่อทาํใหส้ญัญาณดา้นเอาทพ์ุทนั้นถูก 
Rectifier เป็นสัญญาณดา้นบวกซ่ึงมีการแสดงจากรูปสัญญาณเอาทพ์ุท

ของ IGBT โดยเทียบกบัสัญญาณท่ีต่อค่าความตา้นทานขนานและต่อ 
Diodeอนุกรมเขา้กบัหมอ้แปลงทางดา้นอินพุทเพื่อลดค่าสัญญาณ Damp 
ในช่วงการทาํงาน OFF  ของวงจร ดงัแสดงตามรูปท่ี9(ข) 

รูปท่ี8  วงจรขบักาํลงัของ IGBT เบอร์ G4PH50K 

รูปท่ี 9 สญัญาณของ IGBT เทียบความตา้นทานท่ีนาํมาต่อขนาน(ก) 
เทียบความตา้นทานท่ีต่อขนานและอนุกรมไดโอด(ข) 

จากลกัษณะของสญัญาณอินพทุจาก PWM นั้นจะพบวา่ในช่วง IGBT นั้น
ไดรั้บสัญญาณกระตุน้จากสัญญาณ Duty Cycle ท่ีขณะ ON นั้นจะทาํให้
แรงดนัสูงส่งเขา้สู่แผ่นอิเลก็โทรดโดยจะมีการอดัประจุใหก้บัระหวา่งขั้ว
อิเลก้โทรดภายหลงัจากนั้นเม่ือสัญญาณ PWM อยูใ่นสถานะ OFF และ 
IGBT หยุดการทาํงานแต่แรงดนัไฟฟ้าถูกอดัประจุอยู่ท่ีระหว่างแผ่น
อิเลก็โทรดจะถูกคายประจุ (Discharge) ออกซ่ึงท่ีแผน่ขั้วอิเลก้โทรดนั้น
จะมีแรงดนัท่ีทาํใหเ้กิดค่าสนามไฟฟ้า +E และ –E ท่ีกลบัเฟสกนั 

รูปท่ี 10 แผงวงจรควบคุมและชุดขบักาํลงัพร้อมหม้อแปลงแรงดนัสูง 

2.2.4 ออกแบบหม้อแปลงความถี่สูง 
หม้อแปลงไฟฟ้าความถ่ีสูงโดยเลือกใช้แกนเฟอร์ไรต์

รูปทรงตวั U หรือ C ใชใ้นการคาํนวณรอบของขดลวดดา้นปฐมภูมิ
(Primary) และดา้นทุติยภูมิ(Secondary) โดยนาํแกนทั้ง2 มาประกบกนั 
พื้ น ท่ี ห น้ า ตั ด แ ก น  28.32Ae cm= ค ว า ม ถ่ี 50f kHz= แ ร ง ดั น
อินพุท 50pV V=  แรงดนัเอาทพ์ุท 40sV kV= ความหนาแน่นฟลกัซ์

แม่เหลก็ max 3000B G=  จากนั้นคาํนวณหารอบของขดลวดปฐมภูมิจาก 
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(7) 

1 /VPN turn=

เลือกพนัท่ี 2 รอบ ดา้นปฐมภูมิตอ้งการแรงดนั 50V 
เพราะฉะนั้นตอ้งพนัทั้งหมด (1รอบ/V) x 50V = 50 รอบ 
คาํนวณหารอบของขดลวดดา้นทุติยภมิูจากความสาํพนัธ์

(8) 

เพราะฉะนั้นพนัขดลวดดา้นทุติยภูมิ 
โดยวงจรควบคุมและหมอ้แปบงแรงดนัสูงแสดงดงัรูปท่ี10 
2.3 การทดลองและผลการทดลอง 
1. นาํพลาสติกทั้ง 2 ชนิดท่ีเตรียมไวแ้ลว้ใส่ภาชนะรับรองเพื่อทาํการป่ัน
ให้พลาสติกทั้ง 2 ชนิดเกิดการเสียดสีเพื่อเพิ่มประจุของพลาสติกก่อน
นาํไปปล่อยในสนามไฟฟ้า 
2. ปรับระยะห่างระหว่างอิเล็กโทรดให้เหมาะสมกับความเข้ม
สนามไฟฟ้าท่ีตอ้งการ โดยในการทดลองไดป้รับระยะห่างอยูท่ี่ 5 cm. 
3. ปรับค่าแรงดนัอินพุทใหก้บัหมอ้แปลงใหก้บัแผน่อิเลก็โทรดทั้ง 2 ขั้ว
โดยปรับค่าแรงดนัอยูท่ี่ 30Vความถ่ีท่ี 5 kHz และ Duty Cycle 25% 
4. ปล่อยพลาสติกท่ีเตรียมเอาไวใ้ห้ผ่านสนามไฟฟ้าระหว่างแผ่น
อิเลก็โทรด โดยพลาสติก PP มี ปริมาณ 25 กรัม และ พลาสติก PE มี
ปริมาณ 25 กรัม 

เง่ือนไขในการทดสอบจะกาํหนดใหส้ญัญาณ PWM อยูท่ี่
ความถ่ี 5 kHz และ 10%, 15% และ 25% ตามลาํดบั ท่ีระยะห่างระหวา่ง
ขั้วอิเลก็โตรด 5 cm โดยมีการวดัขนาดของกระแสและแรงดนัเอาทพ์ทุ
ระหวา่งขั้วอิเลก็โตรด จากการทดลองน้ีเป็นการวดัค่าของกระแสรวม
ทางดา้น Output ของขดลวดหมอ้แปลงทั้งสองตวัซ่ึงมีแรงดนั Output 
ทางดา้นขั้วของ Electrode ดงัรูปท่ี 10 (ก) และ(ข) ซ่ึงจากตารางจะพบวา่ท่ี
ความถ่ี 5 kHz และ Duty Cycle 25 % ท่ีระห่างระหวา่งขั้วอิเลก็โทรดนั้นมี
ศกัยด์าแรงดนัท่ีสูงมากและกระแสที่สูงเช่นเดียวกนั 

(ก)                                            (ข) 
รูปท่ี10 ตวามสมัพนัทร์ะหวา่งกระแสเอาทพ์ทุและแรงดนัอินพทุ(ก)  
แรงดนัเอาทพ์ุทและแรงดนัอินพุท(ข) ท่ีความถ่ี 5 kHz และ Duty Cycle 
10%,15% และ 25% ระยะห่างแผน่โลหะ 5 เซ็นติเมตร 

จากนั้นจึงไดท้าํการทดสอบกบัช้ินพลาสติก PP และ PE ตามลาํดบั 
ซ่ึงเป็นการทดสอบแยกพลาสติกท่ีมีนํ้ าหนกั PP เท่ากบั 25 กรัม และ PE 
เท่ากับ  25 กรัมโดยการให้พลาสติกนั้ นไหลผ่านสู่รางท่ีมีช่องแยก
พลาสติกทั้งสอง จากนั้นทาํการคดัแยกและชัง่นํ้ าหนกัเป็นจาํนวน 10 คร้ัง 
ตารางท่ี1 ผลการทดลองการคดัแยกพลาสติกชนิด PP และ PE 
พลาสติก (กรัม) สดัส่วน PP (กรัม) สดัส่วน PE (กรัม) 

 PP)  (PE) สดัส่วนคดัแยก Yeild สดัส่วนคดัแยก Yeild 
25 25 27 5.42 23 5.12 

25 25 26.19 5.32 23.81 5.02 
25 25 28.2 5.21 21.8 4.9 
25 25 26.43 5.43 25.37 5.17 
25 25 28.4 5.39 21.6 4.37 
25 25 29.5 5.5 20.5 4.7 
25 25 28.7 4.93 21.3 4.5 
25 25 27.3 4.74 22.7 4.32 
25 25 28.1 5.36 21.9 5.21 
25 25 26.3 5.11 23.7 4.92 

3. สรุป
การคดัแยกพลาสติกดว้ยสนามไฟฟ้าแรงสูง 2 ชนิดคือ โพลี

โพรพิลิน (PP) และโพลีเอทีลิน (PE) พบว่าการคดัแยกพลาสติกมี
ความสามารถแยกพลาสติกยงัไดน้้อยอยู่เน่ืองจากปัจจยัหลายอย่าง คือ 
ระยะห่างของแผน่อิเล็กโทรด และขนาดของเศษพลาสติก ส่วนปัจจยัท่ี
สาํคญัคือ แรงดนัไฟฟ้าสูงกระแสตรงเป็นส่วนสร้างความเขม้สนามไฟฟ้า
สถิตย์ซ่ึงมีผลต่อแรงของสนามไฟฟ้าท่ีกระทาํกับมวลประจุ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพของการคดัแยกไดม้ากข้ึนควรเพิ่มประจุใหก้บัพลาสติกและ
ความแรงของสนามไฟฟ้าสถิตยร์ะหวา่งแผน่อิเลก็โทรดท่ีจะทาํทาํใหแ้รง
ของสนามไฟฟ้ามีค่ามากกวา่แรงของมวลท่ีถูกปล่อยลงมา 
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บทคดัย่อ 
บทความน้ีเป็นการน าเสนอเคร่ืองตรวจจบัรอยต าหนิแบบ

อตัโนมติั  โดยมีคุณสมบติั คือ สามารถตรวจสอบพ้ืนผิวท่ีมีความผิดปกติ  
อาทิเช่น  รอยขีดข่วน  รอยบุ๋ม  และรอยถลอกบนช้ินงานด้านหลงัเบส
ฮาร์ดดิสก์แบบอตัโนมติัได ้ โดยใช้หลกัการระบบวิชัน่(vision system) 
นอกจากน้ียงัสามารถตรวจสอบพ้ืนผิวท่ีมีความผิดปกติบนฮาร์ดดิสก์ได ้3 
ขนาด คือ 1 น้ิว  2.5 น้ิว  และ 3.5 น้ิว ตามล าดบั  ระบบตรวจจบัน้ีจะช่วย
ตรวจสอบความผิดปกติบนช้ินงานด้วยการประมวลผลแทนการ
ตรวจสอบด้วยพนักงาน  ระบบตรวจจับน้ีสามารถลดต้นทุนใน
กระบวนการผลิต  ลดระยะเวลาในการตรวจสอบช้ินงาน  รวมถึงยงั
สามารถลดจ านวนพนกังานท่ีใช้ในกระบวนการผลิตได้จ  านวน 2 คน/
ไลน์การผลิต/วนั  ผลท่ีไดจ้ากการทดสอบพบว่าเคร่ืองท่ีน าเสนอมีความ
แม่นย  าในการตรวจจบัส่ิงผิดปกติสูงถึง 98% อีกดว้ย  

ค าส าคญั:  ระบบวิชัน่,  เบสฮาร์ดดิสก,์  การตรวจสอบรอยต าหนิ 

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;  1-
inch,  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 

1. บทน า
บริษทั นิเด็ค อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จ  ากดั  เป็นบริษทั

ท่ีท าการผลิตและจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ สปรินเดิลมอเตอร์(spindle 
motor)  ซ่ึงเป็นส่วนประกอบหลกัของผลิตภณัฑเ์ก็บขอ้มูล(hard disk) ท่ี
มีขนาด 1 น้ิว  2.5 น้ิว  และ 3.5 น้ิว  โดยส่งจ าหน่ายให้กบับริษทัลูกคา้ไป
ประกอบเป็นผลิตภณัฑ์เก็บข้อมูล ทั้ งภายในประเทศและต่างประเทศ 
โดยมีลูกคา้ 3 บริษทั ไดแ้ก่ บริษทั Western  Digital  บริษทั Seagate และ 
บริษทั HGST  โดยมีการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพในกระบวนการ
การผลิตทุกๆขั้นตอนก่อนส่งมอบงานให้กับลูกค้า  ปัญหาท่ีพบใน
กระบวนการผลิตนั้น  พบวา่จากการใชค้นในการตรวจสอบความผิดปกติ
บนช้ินงาน อาทิเช่น รอยขีดข่วน  รอยบุ๋ม  รอยถลอก  และการปนเป้ือน
น ้ามนั  หรือแมก้ระทัง่รอยกาวบนช้ินงาน เป็นตน้ [1]-[3]  โดยใช้สายตา
ในการตรวจสอบเป็นระยะเวลานาน  จึงก่อให้เกิดความเม่ือยลา้และส่งผล
ท าให้ประสิทธ์ิภาพในการตรวจสอบลดน้อยลง  นอกจากน้ีระยะเวลาใน
การตรวจสอบช้ินงานเป็นไปยา่งรวดเร็ว  อาจท าให้เกิดการปล่อยผ่านงาน
เสียไปยงัลูกคา้ไดอี้กดว้ย   

จากการศึกษาขอ้มูลและท าการวิเคราะห์ถึงสาเหตุของปัญหา
ดงักล่าว  จึงพบว่าปัญหาดงักล่าวว่าเกิดจากการท างานท่ีใช้สายตาเป็น
ระยะเวลานาน  อีกทั้ งในกระบวนการตรวจสอบช้ินงานในแต่ละช้ิน
เป็นไปดว้ยความรวดเร็ว  จึงท าให้เกิดการตรวจสอบงานท่ีไม่ละเอียดมาก
นกั  ดงันั้น จึงท าการออกแบบและสร้างระบบเคร่ืองตรวจสอบช้ินงาน
อัตโนมัติท่ี มีความละเอียดและแม่นย  ากว่าสายตามนุษย์  สามารถ
ตรวจสอบรอยต าหนิต่างๆ บนช้ินงานได้อย่างมีประสิทธ์ิภาพ  อีกทั้งยงั
ช่วยลดปริมาณช้ินงานท่ีเสียก่อนน าส่งช้ินงานไปยงัลูกค้าได้อีกด้วย  
นอกจากน้ียงัเป็นการลดพ้ืนท่ีการท างานในกระบวนการผลิต  รวมถึง
สามารถลดจ านวนพนักงานในกระบวนการผลิตลงได้ 2 คน/ไลน์การ
ผลิต/วนัอีกดว้ย 
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2. ทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง
การด าเนินการปรับปรุงแก้ไขปัญหามีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ี

จะตอ้งทราบถึงหลกัการในเชิงวิชาการอย่างเขา้ใจ  เพ่ือใช้เป็นแนวทาง
และหลักอ้างอิงในการศึกษาและวิเคราะห์  เพ่ือให้การแก้ไขปัญหา
เป็นไปอยา่งถูกตอ้ง และเป็นแนวทางในการด าเนินการ  ทางผูด้  าเนินการ
จึงไดท้  าการศึกษาทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี 

2.1 ระบบวช่ัิน 
ระบบวิชั่น (vision system) หรืออาจเรียกว่า แมชชีนวิชั่น 

(Machine Vision) [4]-[8]  ซ่ึงประกอบดว้ยส่วนประกอบหลกัท่ีส าคญั
สองส่วนคือ กล้องถ่ายรูป อาจจะเป็นไดท้ั้งแบบแอนะล็อกหรือดิจิตอล  
และชุดประมวลผลสัญญาณภาพ (image processing)  ระบบวิชั่นท่ีเรา
คุน้เคยและเห็นไดท้ัว่ไป เช่น โทรทศัน์วงจรปิดตามห้างสรรพสินคา้ และ
ร้านคา้ต่างๆ  ระบบน้ีเป็นเพียงการจบัสญัญาณภาพดว้ยกลอ้งแอนะล็อกท่ี
มีความละเอียดไม่มากนกัแลว้น าสญัญาณท่ีไดอ้อกสู่หน้าจอแสดงผล  ซ่ึง
ปัจจุบนันิยมใช้กลอ้งท่ีมีความละเอียดสูงและมีชุดประมวลผลท่ีสามารถ
เขียนโปรแกรมลงได้  จึงท าให้ระบบวิชั่นเข้ามามีบทบาทในการ
ตรวจสอบคุณภาพ  เน่ืองจากระบบดงักล่าวสามารถตรวจสอบได ้100% 
ของผลิตภณัฑ์  อีกทั้งยงัมีความละเอียดและแม่นย  ากว่าสายตามนุษย ์ 
สามารถควบคุมคุณภาพไดส้ม ่าเสมอ  ซ่ึงแตกต่างจากสายตามนุษยท่ี์อาจ
เกิดความเหน่ือยล้า  เป็นสาเหตุท  าให้ประสิทธ์ิภาพในการตรวจสอบลด
น้อยลง  นอกจากน้ีระบบยงัสามารถตรวจสอบคุณภาพช้ินงานตั้งแต่
เ ร่ิมต้นจนส้ินสุดกระบวนการผลิตได้อีกด้วย  ซ่ึงบางขั้ นตอนใน
กระบวนการผลิตนั้นมนุษยไ์ม่สามารถเขา้ไปในพ้ืนท่ีเหล่านั้นได ้ จึงอาจ
ท าให้เกิดการเสียเวลากว่าจะพบช้ินงานท่ีมีความผิดปกติ  โดยขอ้ดีของ
การน าระบบวิชั่นมาช่วยในการตรวจสอบนั้ นท าให้สามารถคัดแยก
ช้ินงานท่ีเสียออกแต่เน่ินๆ  ไม่ตอ้งรอให้เสร็จส้ินกระบวนการจึงจะมีการ
ตรวจสอบ  เพราะถึงเวลานั้นช้ินงานอาจมีมูลค่าท่ีสูง  การใช้งานระบบ
วิชั่นสามารถน ามาใช้ในต าแหน่งของอุปกรณ์ต่างๆบนแผงวงจร
อิเล็กทรอนิกส์  และสามารถน ามาตรวจสอบความครบถว้นของอุปกรณ์ 
เช่น รอยแตกร้าวท่ีผิวช้ินงาน  การติดฉลากบนภาชนะอาหาร และ
เคร่ืองด่ืม  ตรวจสอบสีและขนาดของผลิตภัณฑ์ท่ีมีความผิดเพ้ียน  
รวมทั้งตรวจสอบส่ิงปนเป้ือนบนช้ินงาน เป็นตน้  ดงัตวัอยา่งการใช้งาน
ในรูปท่ี 1  

2.2 การถ่ายภาพแบบไลน์สแกน 
รูปท่ี 2 แสดงลกัษณะการถ่ายภาพของกลอ้งไลน์สแกน  เม่ือ

กล่าวถึงการถ่ายภาพแบบความละเอียดสูง  และความสามารถในการ
ถ่ายภาพวตัถุท่ีมีขนาดใหญ่นั้น  กลอ้งไลน์สแกนจะมีคุณสมบติัไลน์ของ

พิกเซล 1 เส้นพาดไปท่ีทัว่วตัถุ  เพ่ือท าการสร้างภาพสองมิติของวตัถุนั้น 
โดยกลอ้งหรือวตัถุจะเคล่ือนท่ีไปในแนวตั้งฉากกบัไลน์พิกเซล  ซ่ึงอาจ
เป็นวิธีท่ีมีความซบัซ้อน  เม่ือเทียบกบั "กลอ้งถ่ายภาพแบบพ้ืนท่ี XY" ท่ี
ใช้ภาพสองมิติ (เป็น "พ้ืนท่ี XY")  อยา่งไรก็ตามเม่ือวตัถุท่ีมีขนาดใหญ่ 
เคล่ือนท่ีอย่างต่อเน่ืองหรืองานท่ีต้องการความสมบูรณ์แบบหรือการ
ถ่ายภาพความละเอียดสูง  กลอ้งไลน์สแกนจึงเป็นทางเลือกท่ีดีกว่ากลอ้ง
ถ่ายภาพแบบพ้ืนท่ี XY 

รูปท่ี 1 การใชง้านของระบบวิชัน่ 

รูปท่ี 2 ลกัษณะการถ่ายภาพของกลอ้งไลน์สแกน [9] 

รูปท่ี 3 ลกัษณะงานเสีย 
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3. ขั้นตอนการด าเนินงาน
ในการด าเนินการศึกษากระบวนการผลิตเคร่ืองตรวจจบัรอย

ต าหนิอตัโนมติับริเวณด้านหลงัเบสฮาร์ดดิสก์  โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือ
ตรวจสอบรอยต าหนิท่ีเกิดจากกระบวนการผลิต [1]-[3]  และลดการ
สัมผสัช้ินงานจากพนกังาน  จึงมีแนวทางในการแกไ้ขกระบวนการผลิต
ดงักล่าว  และเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความถูกตอ้งและบรรลุ
ตามวตัถุประสงค์ท่ีตั้งไว ้ ดังนั้น จึงท าการศึกษาและวิเคราะห์ลกัษณะ
ช้ินงานท่ีเป็นงานเสียหรือมีรอยต าหนิ ท่ีนิยมเรียกกนัว่า งาน NG (no 
good) ในลกัษณะต่างๆ จากไลน์การผลิตก่อนน าช้ินงานดงักล่าวมาเขียน
โปรแกรมตรวจจบัในเคร่ืองจกัรอตัโนมติัต่อไป  ซ่ึงการจากการศึกษา
ช้ินงานท่ีเสียในกระบวนการผลิต  พบว่าลกัษณะพ้ืนผิวของช้ินงานท่ีมี
ปัญหาส่วนใหญ่แสดงไดด้งัรูปท่ี 3 ได้แก่  มีรอยขูด  รอยบุ๋ม  รอยถลอก  
หรือแมก้ระทัง่รอยท่ีเกิดจากการบดักรี  ซ่ึงงานเหล่าน้ีถือว่าเป็นงานเสียท่ี
ไม่สามารถส่งมอบให้ลูกคา้ได ้  

รูปท่ี 4 เคร่ืองตรวจจบัรอยต าหนิท่ีน าเสนอ 

             OK      NG

รูปท่ี 7 ลกัษณะช้ินงานดีและช้ินงานเสีย 

4 ผลการทดลอง 
ท าการทดสอบเคร่ืองตรวจจับรอยต าหนิด้านหลังเบส

อตัโนมติั ก่อนน าไปใชง้านจริง  เม่ือน าช้ินงานวางบนเคร่ืองตรวจจบัรอย
ต าหนิด้านหลังเบสอัตโนมัติดังรูปท่ี 4  จากนั้ นเคร่ืองจะท าการ
ประมวลผลเพ่ือตรวจสอบลักษณะของช้ินงานว่าเป็นช้ินงานดี หรือ
ช้ินงานเสียดงัรูปท่ี 5 และท าการแสดงผลท่ีหน้าจอแสดงผลต่อไป  ซ่ึง
เคร่ืองตรวจจับรอยต าหนิท่ีน าเสนอจะตรวจสอบโดยการอ้างอิงจาก
รูปภาพตน้แบบท่ีถ่ายไวด้งัแสดงในรูปท่ี 6   

รูปท่ี 7 เป็นผลท่ีได้จากการทดสอบการตรวจจบัรอยต าหนิ
ดา้นหลงัเบสอตัโนมติัดงัตารางท่ี 1  จากการทดสอบพบว่าระบบตรวจจบั
น้ีสามารถลดต้นทุนในกระบวนการผลิต  และลดระยะเวลาในการ
ตรวจสอบช้ินงาน  อีกทั้ งย ังสามารถลดจ านวนพนักงานท่ีใช้ใน
กระบวนการผลิตไดจ้  านวน 2 คน/ไลน์การผลิต/วนั ไดด้งัรูปท่ี 8   

รูปท่ี 6 ลกัษณะภาพถ่ายช้ินงานและการเขียนโปรแกรมตรวจจบั 

รูปท่ี 7 ผลการทดสอบการตรวจจบัรอยต าหนิดา้นหลงัเบสอตัโนมติั 
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ตารางท่ี 1 ผลการอ่านค่าของช้ินงานท่ีมีต  าหนิ 

Test Input 
Total 

machine 
NG 

Yield 
% 

Real 
NG 

Over 
reject 

Yield 
% 

1 15 5 33.33 0 5 33.33 
2 30 3 10.00 0 3 10.00 
3 150 15 10.00 11 4 2.67 
4 105 10 9.52 8 2 1.90 

รูปท่ี 8 การเปรียบเทียบการลดจ านวนพนกังานในกระบวนการผลิต 

5. สรุป
จากการด าเนินการสร้างเคร่ืองตรวจจบัรอยต าหนิด้านหลัง

เบสอตัโนมติั เพ่ือตรวจสอบรอยต าหนิท่ีเกิดข้ึนบนช้ินงาน พบว่าเดิมจาก
การใชค้นในตรวจสอบรอยต าหนิท่ีเกิดข้ึนบนช้ินงานมกัมีความผิดพลาด
ในการตรวจสอบ และท าให้มีงานเสียหลุดออกไปยงัลูกคา้ ซ่ึงก่อให้เกิด
ความเสียหายทั้งลูกคา้และบริษทั  หลงัจากการสร้างเคร่ืองตรวจจบัรอย
ต าหนิดา้นหลงัเบสอตัโนมติั ท าให้ในกระบวนการผลิตมีการตรวจสอบ
งานท่ีแม่นย  า 98% นอกจากน้ียงัเป็นการลดพ้ืนท่ีในกระบวนการผลิตและ
ยงัสามารถลดพนกังานในกระบวนการผลิตได ้2 คน/ไลน์การผลิต/วนั 

4. กติตกิรรมประกาศ
ขอขอบคุณ บริษทั นิเด็ค อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จ  ากดั  

และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน วิทยา
เขตขอนแก่น ท่ีให้การสนบัสนุนงานวิจยัน้ี 
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การศึกษาลักษณะและการป้องกันแก้ไขการเกิดกระแสกระชากในหม้อแปลงไฟฟ้าก าลัง

A study of the characteristics and prevention of inrush current in power transformer 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาลักษณะการเกิดกระแส

กระชากในหม้อแปลงไฟฟ้าก าลังศึกษามุมแรงดันไฟฟ้าที่เกิดกระแส
กระชากในหม้อแปลงไฟฟ้าก าลังสูงสุด งานวิจัยนี้จึงท าการศึกษาปัจจัยที่
มีผลต่อการเกิดกระแสกระชากในหม้อแปลงไฟฟ้าก าลัง โดยใช้หม้อ
แปลงไฟฟ้า 1 เฟส 3 ตัว พิกัดหม้อแปลงไฟฟ้า 330VA, 380/220V, 50Hz 
ต่อแบบ Wye-Wye โดยผู้วิจัยจะท าการจ าลองโดยใช้โปรแกรม PSCAD
ผลการจ าลองพบว่ากระแสกระชากเกิดขึ้นเมื่อปลดวงจรและท าการ
สวิทช์ชิ่งต่อวงจรใหม่อีกครั้ง จากผลการทดลองที่ได้กระแสกระชากมาก
ที่มุมแรงดัน 1° และ 181° และเกิดกระแสกระชากน้อยสุดที่มุมแรงดัน 
91° และ 271° สรุปได้ว่าค่าฟลั๊กซ์ล้าหลังแรงดันที่มุม 57°  ฟลั๊กซ์สูงสุด
ทางด้านบวกเกิดขึ้นที่มุมแรงดันไฟฟ้า 1° และฟลั๊กซ์สูงสุดทางด้านลบ
เกิดขึ้นที่มุมแรงดันไฟฟ้า 181° 

ค าส าคัญ: หม้อแปลงไฟฟ้า, กระแสกระชาก, ฟลั๊กซ,์ 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 

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 

1. บทน า
หม้อแปลงไฟฟ้า (Power Transformer) เป็นอีกอุปกรณ์ส าคัญ

ที่ต้องใช้ในการส่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าให้แก่ผู้บริโภค และเป็นอีกหนึ่ง
อุปกรณ์ส าคัญที่มีราคาสูงในสถานีไฟฟ้าท าหน้าที่ในการแปลงระดับ
แรงดันจากต่ าไปสูง เพ่ือให้สามารถมีประสิทธิภาพในการส่งพลังงาน
ไฟฟ้าไปยังระยะทางที่ไกลได้ และแปลงระดับแรงดันจากสูงไปต่ า
เพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าปลายทาง ในกรณีการ
เกิดกระแสอินรัชซึ่งเกิดขึ้นขณะระบบท าการจ่ายไฟให้กับหม้อแปลง
ไฟฟ้า โดยการเกิดกระแสอินรัชในหม้อแปลงไฟฟ้าเป็นปรากฏการณ์ทาง
ธรรมชาติที่เกิดขึ้นขณะเริ่มจ่ายไฟ (Energizing) ไม่ถือเป็นความผิดปกติ
ในหม้อแปลงขณะเริ่ มจ่ ายไฟ ซึ่ ง จะมีกระแสกระตุ้ นแม่ เหล็ ก
(Magnetizing Current)  ขนาดสูงไหลเข้าหม้อแปลงไฟฟ้าด้านปฐมภูมิพี
ยงด้านเดียว จนอาจท าให้ระบบป้องไฟฟ้าท างานผิดพลาด เนื่องจาก
มองเห็นผลต่างของกระแสระหว่างขดลวดทั้งสองชุดของหม้อแปลงมี
ลักษณะคล้ายกรณีการเกิดฟอลต์ [1] 

ดังนั้นจึงได้จ าลองการเกิดกระแสกระชาก (Inrush Current) 
ในหม้อแปลงไฟฟ้าก าลังมาศึกษาวิจัยลักษณะในการเกิดกระแสกระชาก 
(Inrush Current) โดยอาศัยการวิเคราะห์หาค่าโดยใช้ เครื่อง
ออสซิลโลสโคป (Oscilloscopes) เปรียบเทียบกับการจ าลองการเกิด
กระแสกระชาก (Inrush Current) โดยการใช้โปรแกรม PSCAD ใน
การศึกษาลักษณะและศึกษาการป้องกันแก้ไขการเกิดกระแสกระชาก 
(Inrush Current) ในหม้อแปลงไฟฟ้าก าลัง  เพ่ือเป็นแนวทางในการ
ป้องกันและแก้ไขการเกิด (Inrush Current) ในหม้อแปลงไฟฟ้าก าลัง 
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2. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
2.1 Inrush Current [2] 

ปรากฏการณ์ที่มีกระแสทรานเซี้ยนต์พุ่งเข้าหม้อแปลงไฟฟ้า
ทางด้านปฐมภูมิในช่วงแรก ขณะที่หม้อแปลงเริ่มมีการจ่ ายไฟ 
(Energizing) และยังคงสภาพของขนาดของกระแสที่พุ่งเข้าดังกล่าวใน
ช่วงเวลาต้ังแต่ 100 ms ไปจนถึงหลายๆนาที  นั่นเรียกว่า กระแสอินรัช 

รูปที2่.1 ความสัมพันธ์ระหว่างกระแสกระตุ้นแม่เหล็กกับฟลั๊กซ์แม่เหลก็
ทีเกิดขึ้นในแกนเหล็กของตัวเหนี่ยวน า [3] 

2.1.1 ปัจจัยที่มีผลต่อกระแสอินรัช [4] 
2.2.1.1 ขนาดพิกัดของหม้อแปลงไฟฟ้า 
2.1.1.2 ขนาดพิกัดของระบบไฟฟ้า 
2.1.1.3 ค่าความต้านทานในระบบไฟฟ้าระหว่าง

แหล่งก าเนิดไฟฟ้ากับหม้อแปลงไฟฟ้า 
2.1.1.4 ชนิดของแกนเหล็กที่ใช้ในหม้อแปลงไฟฟ้าละ

ค่าความเข้มในการอ่ิมตัวของสนามแม่เหล็ก(Saturation Density) 
2.1.1.5 ค่าฟลั๊กซ์แม่เหล็กตกค้างในหม้อแปลงไฟฟ้า 

(Residual Flux) 
2.1.1.6วิธีการจ่ายไฟ 

2.1.2 กระแสอินรัชทีเกิดขึ้นขณะหม้อแปลงไฟฟ้าถูกจ่ายไฟ ( Initial 
Inrush) [4] 

เมื่อหม้อแปลงไฟฟ้าถูกปลดออกจากระบบไฟฟ้า กระแส
กระตุ้นแม่เหล็กจะลดลงเป็นศูนย์ ส่วนฟลั๊กซ์แม่เหล็กจะค่อยลดลงตาม  
Hysteresis Loop จนเหลือค่าเท่ากับฟลั๊กซ์แม่เหล็กตกค้าง   ต่อมาเมื่อหม้อ
แปลงไฟฟ้าถูกจ่ ายไฟอีกครั้ ง   ณ ต าแหน่ งบนรูปคลื่นรูปคลื่น 
แรงดันไฟฟ้าทีค่าฟลั๊กซ์แม่เหล็กมีความต่อเนื่องจากต าแหน่งที่ปลดหม้อ
แปลงไฟฟ้าออกจากระบบนั้นก็จะไม่ปรากฏของกระแสกระตุ้น
แม่เหล็กทรานเซี้ยนต์  อย่างไรก็ตามในทางปฏิบัติ แทบเป็นไปไม่ได้ที
อุปกรณ์ตัดต่อจะควบคุมต าแหน่งการสวิตซ์ชิงได้ ดังนั้นกระแสทราน
เซี้ยนต์อินรัชที่เกิดขึ้นจึงเป็นสิ่งทีหลีกเสียงไม่ได้  

นอกเหนือจากเงื่อนไขดังกล่าวในหม้อแปลงไฟฟ้าชนิด 3 
เฟส ค่าฟลั๊กซ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละเฟสจะมีมุมต่างกัน 120 องศา จึงท าให้ถ้า

เฟสหนึ่งมีค่าฟลั๊กซ์บวก  อีก 2 เฟสที่เหลือจะมีค่าฟลั๊กซ์ลบ โดยผลลัพธ์
ของกระแสอินรัชที่เกิดขึ้นจะเป็นผลมาจากค่าของฟลั๊กซ์แม่เหล็กตกค้าง 
ณ ต าแหน่งแรงดันทีท าการสวิตซ์ชิ่งรวมกับฟลั๊กซ์แม่เหล็กที่เกิดขึ้น ซึ่ง
อาจมีค่าเป็นบวกหรือลบก็ได้ 

รูปที่2.2 ความสัมพันธ์รูปคลื่นกระแสอินรัชกระตุ้นแม่เหล็ก
ทั่วไป [4] 

2.1.3. สมการการค านวณ 
แรงดันไฟฟ้าในสภาวะชั่วครู่ในวงจร RL [5] 

( )
0; ( ) ( )i

di t
t e t R t L

dt
    (1) 

กรณีแหล่งจ่ายเป็นแหลง่จ่ายกระแสสลบัจะได้ 

max

( )
0; sin( ) ( )i

di t
t V t R t L

dt
      (2) 

จาก (2) แก้สมการอนุกรมอันดับ 1 ได้ค าตอบเป็น 

    max max( ) sin( ) sin

Rt

L
V V

i t t e
Z Z

    


      (3) 

หรือ 

 max max( ) sin( ) sin

t

i t I t I e     


       (4) 

3. ผลการทดลอง
จากการค านวณจากชุดสูตร และโปรแกรม PSCAD พบว่าค่า

มุมกระแสไฟฟ้าในหม้อแปลงทดลองมีค่ามุมล้าหลังมุมแรงดันไฟฟ้าอยู่ที่ 
57° 

รูปที3่.1 ความสัมพันธ์มุมกระแสกับมุมแรงดันไฟฟ้า 
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รูปที3่.2 การเกิดกระแสกระชากสูงสุดเมื่อท าการสวิทช์ชิ่ง 

จากผลการทดลองกระแสจะกลับมาสู่สภาวะคงตัวอีกครั้ง 
ขึ้นอยู่กับขนาดพิกัดของหม้อแปลงไฟฟ้า, ค่าความต้านทาน, ค่าความ
เหนี่ยวน าภายในระบบ โดยค่าความต้านทานสูงจะท าให้ระยะเวลา
กระแสกระชากกลับสู่สภาวะคงตัวเร็ว และค่าความเหนี่ยวน าสูงจะท าให้
ระยะเวลาที่เกิดกระแสกระชากยาวนาน 

รูปที3่.3 ความสัมพันธ์ระยะเวลากับกระแสกระชาก 

จากการทดลองในห้องทดลองด้วยหมอ้แปลงจรงิ และท าการ
จ่ายแรงดันไฟฟ้า 380 โวลต์เข้ากับหม้อแปลงทดสอบต่อแบบสตาร์ – 
สตาร์ และต่อโหลดประเภทความต้านทานที่ก าลังไฟฟ้า 200 วัตต์
ทางด้านทุติยภูมิ และท าการสวิทช์ชิ่งต่อวงจรเพื่อเปรียบเทียบกระแส
กระชากที่เกิดขึ้นด้วยเครื่องออสซิลโลสโคป พบว่ากระแสกระชากสูง
เมื่อท าการสวิทช์ชิ่งที่มุมแรงดันใกล้เคยีง 1° และเกิดกระแสกระชากน้อย
เมื่อท าการสวิทช์ชิ่งที่มุมแรงดันใกล้เคยีง 271° 

รูปที่3.4 การเกิดกระแสกระชากสูงสุดเมื่อท าการสวิทช์ชิ่งในการทดลอง
ด้วยเครื่องออสซิลโลสโคป 

รูปที่3.5 การเกิดกระแสกระชากน้อยสุดเมื่อท าการสวิทช์ชิ่งในการ
ทดลองด้วยเครื่องออสซิลโลสโคป 

รูปที่3.6 ความสัมพันธ์ระยะเวลากับกระแสกระชากในการทดลองด้วย
เครื่องออสซิลโลสโคป 

4. วิเคราะห์ผลการจ าลอง 
การวิเคราะห์ผลของการจ าลองหลัก ๆ นั้นมีดังนี้ 

4.1 รูปคลื่นสัญญาณไซน์ของกระแสไฟฟ้าและแรงดันไฟฟ้า 
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รูปคลื่นสัญญาณไซน์ของกระแสไฟฟ้าจะช้ากว่าหรือล้าหลัง
รูปคลื่นสัญญาณไซน์ของแรงดันไฟฟ้าที่มุม 57° เนื่องจากมีค่าความ
เหนี่ยวน าภายในหม้อแปลงไฟฟ้า 

4.2 ผลกระทบการเกิดกระแสกระชากจากการสวิทช์ชิ่ง 
กระแสกระชากเกิดขึ้นจากการสวิทช์ชิ่งที่ต าแหน่งมุมของ

แรงดันไฟฟ้า ณ เวลาชั่วขณะ ซึ่งกระแสกระชากมากที่สุดอยู่ที่มุม 
1°,181° และกระแสกระชากน้อยมากที่มุม 91°,271° 
4.3 ระยะเวลากระแสกระชากกลับเข้าสู่สภาวะคงตัว 

กระแสกระชากจะกลับมาสู่สภาวะคงตัวอีกครั้ง ขึ้นอยู่กับ
ขนาดพิกัดของหม้อแปลงไฟฟ้า, ค่าความต้านทาน, ค่าความเหนี่ยวน า
ภายในระบบ โดยค่าความต้านทานสูงจะท าให้ระยะเวลากระแสกระชาก
กลับสู่สภาวะคงตัวเร็ว และค่าความเหนี่ยวน าสูงจะท าให้ระยะเวลาที่เกิด
กระแสกระชากยาวนาน 

5. สรุปผลการทดลอง
จากการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดกระแสกระชากในหม้อ

แปลงไฟฟ้าก าลัง โดยใช้หม้อแปลงไฟฟ้า 1 เฟส 3 ตัว พิกัดหม้อแปลง
ไฟฟ้า 330VA,380/220V,50Hz ต่อแบบ Wye-Wye โดยใช้โปรแกรม 
PSCAD ในการจ าลองพบว่ากระแสกระชากเกิดขึ้นเมื่อปลดวงจรและท า
การต่อวงจรใหม่อีกครั้ง จากผลการทดลองที่ได้กระแสกระชากมากที่มุม
แรงดัน 1° และ 181° และเกิดกระแสกระชากน้อยสุดที่มุมแรงดัน 91° 
และ 271° สรุปได้ว่าค่าฟลั๊กซ์ล้าหลงัแรงดันที่มุม 57° และ ฟลั๊กซ์สงูสุด
ทางด้านบวกเกิดขึ้นที่มุมแรงดันไฟฟ้า 1° และ และ ฟลั๊กซ์สงูสุดทางด้าน
ลบเกิดขึ้นที่มุมแรงดันไฟฟ้า 181° และเมื่อในระหว่างแรกค่าความอ่ิมตัว
แม่เหลก็จะมคี่าสูง ซึง่เป็นผลให้ค่าความเหนี่ยวน ามีต่ า ต่อมาเมื่อในวงจร
มีความต้านทานเกิดขึ้น ท าให้ค่าความอ่ิมตัวแม่เหล็กลดลง เป็นผลให้ค่า
ความเหนี่ยวน ามีค่าเพิ่มขึ้น และจากกราฟการทดลองพบว่าเมื่อมีค่าความ
ต้านทานมากในระบบจะท าใหช้่วงเวลาการเกิดกระแสกระชากน้อย และ
เมื่อมีค่าความเหนี่ยวน าในระบบมากพบว่าช่วงเวลาการเกิดกระแส
กระชากจะยาวนาน 
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บทคดัย่อ 
บทความน้ีน าเสนอการประเมินวิธีการประมาณภาระทางกล

ของมอเตอร์เหน่ียวน าสามเฟสเม่ืออา้งอิงตามประเภทความไม่สมดุลของ
แรงดนัไฟฟ้า โดยประเมินจากวิธีการค านวณท่ีแตกต่างกนั 2 วิธี ดว้ยกนั
คือวิธีการค านวณด้วยค่าก าลังไฟฟ้าอินพุท และวิธีการค านวณด้วย
ค่าสลิป โดยพิจารณาทั้งกรณีท่ีน า และไม่น าค่าตวัประกอบความถูกตอ้ง
ของแรงดันไฟฟ้าเข้ามาค านวณร่วม หลังจากนั้ นน าผลท่ีได้จากการ
ค านวณในแต่ละวิธีมาเปรียบเทียบกบัผลการทดสอบจริง 

ค าส าคญั : วิธีการประมาณภาระกลของมอเตอร์, การประเมินโหลด, 
ประเภทความไม่สมดุลของแรงดนัไฟฟ้า, แรงดนัไฟฟ้าไม่สมดุล 

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 stator-
winding current operation. Moreover, a voltage correcting factor is 
offered and also determined. After that, all calculated results are 
compared with the experimental results.  

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

1. บทน า
มอเตอร์เหน่ียวน าสามเฟสเป็นมอเตอร์ท่ีมีความส าคญัมาก

และเป็นท่ีนิยมใช้จนได้รับการยอมรับกนัอย่างกวา้งขวางมากท่ีสุดใน
ภาคอุตสาหกรรม ตลอดจนอาคารส านักงานรวมถึงท่ีอยูอ่าศยั ในระบบ
ไฟฟ้าจริงโดยทัว่ไปแล้ว แหล่งจ่ายแรงดนัไฟฟ้าสามเฟสมกัมีค่าไม่คงท่ี

เปล่ียนแปลงตลอดเวลาเน่ืองจากโหลดในระบบมีทั้งโหลดหน่ึงเฟส และ
โหลดสามเฟส [1-2] เม่ือผูใ้ชไ้ฟฟ้าเปล่ียนแปลงการใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้า 
ค่าแรงดนัไฟฟ้าแต่ละเฟสก็จะมีการเปล่ียนแปลงตามไปดว้ย ดงันั้นการ
ประมาณค่าโหลดของมอเตอร์ให้ได้ค่าตรงกับค่าจริงมากท่ีสุด จึงเป็น
ประโยชน์ทั้ งในด้านการตรวจสอบการออกแบบระบบ และความ
เหมาะสมของขนาดมอเตอร์ รวมถึงการประเมินศกัยภาพของระบบไฟฟ้า 

บทความน้ีเป็นการศึกษาเปรียบเทียบวิธีการประมาณค่า
เปอร์เซ็นต์การรับโหลดของมอเตอร์ท่ีแตกต่างกัน 2 วิธี คือ วิธีการ
ค านวณดว้ยค่าก าลงัไฟฟ้าอินพุท และวิธีการค านวณดว้ยค่าสลิป โดยน า
ค่าท่ีได้จากการประมาณแต่ละวิธีมาเปรียบเทียบกับค่าท่ีได้จากการ
ทดสอบจริง โดยทดสอบในสภาวะตั้งแต่มอเตอร์ไม่มีภาระโหลดจนถึง
ภาระโหลดเต็มพิกดักระแสไฟฟ้าของขดลวดสเตเตอร์ ซ่ึงเป็นประโยชน์
อยา่งยิ่งต่อการประมาณสภาวะการท างานของมอเตอร์เหน่ียวน าสามเฟส
ให้ถูกตอ้งและแม่นย  าเป็นไปตามการใชง้านจริงของมอเตอร์มากท่ีสุด 

2. ประเภทของความไม่สมดุลของแรงดนัไฟฟ้าสามเฟส
ประเภทของความไม่สมดุลของแรงดนัไฟฟ้าสามเฟส มี 8 

ประเภทดงัน้ี [3] 
1) ความไม่สมดุลของแรงดันไฟฟ้าต ่ าหน่ึงเฟส  (Single-Phase Under 
Voltage Unbalance) เกิดข้ึนกรณีมีโหลดหน่ึงเฟสขนาดใหญ่ในระบบ
และไม่สามารถชดเชยขนาดแรงดนัไฟฟ้าของระบบให้เพียงพอท าให้เกิด 
แรงดนัไฟฟ้าในเฟสใดเฟสหน่ึงต ่ากวา่อีกสองเฟส 
2) ความไม่สมดุลของแรงดันไฟฟ้าต ่ าสองเฟส  (Two-Phase Under 
Voltage Unbalance) เกิดข้ึนกรณีมีโหลดขนาดใหญ่ในระบบอยูส่องเฟส 
และไม่สามารถชดเชยขนาดแรงดนัไฟฟ้าของระบบให้เพียงพอ ท าให้เกิด 
แรงดนัไฟฟ้าตกท่ีระบบทั้งสองเฟสเป็นผลให้แรงดนัไฟฟ้าทั้งสองเฟสมี
ค่าต  ่ากวา่แรงดนัไฟฟ้าของเฟสท่ีสาม 
3) ความไม่สมดุลของแรงดนัไฟฟ้าต ่าทั้งสามเฟส  (Three-Phase  Under 

บทความวจิยั 
การประชุมวิชาการ งานวิจยัและพฒันาเชิงประยกุต ์ครั้งท่ี 9  
 9th ECTI-CARD 2017, Chiang khan Thailand 

 9th ECTI-CARD 2017 “การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยเีพ่ือตอบสนองทอ้งถ่ินและภาคอุตสาหกรรม” 

705



Voltage Unbalance) ถ้าในระบบรับโหลดขนาดใหญ่ทั้ งสามเฟสมาก
เกินไป จะท าให้เกิดความไม่สมดุลของแรงดนัไฟฟ้าต ่าทั้งสามเฟส 
4) ความไม่สมดุลของแรงดันไฟฟ้าเกินหน่ึงเฟส (Single-Phase Over 
Voltage Unbalance) เพ่ือรักษาระดบัแรงดนัไฟฟ้าในระบบท่ีค่าพิกดัแรง
โดยปกติจะใช้ตวัเก็บประจุในการชดเชยค่าก าลงัไฟฟ้าเสมือนของระบบ 
แต่ถา้หากเฟสใดเฟสหน่ึงของระบบไฟฟ้าสามเฟสมีการชดเชยท่ีมากเกิด
ไปจะท าให้เกิดความไม่สมดุลของแรงดนัไฟฟ้าเกินท่ีเฟสนั้น 
5) ความไม่สมดุลของแรงดันไฟฟ้าเกินสองเฟส  (Two-Phase Over 
Voltage Unbalance) กรณีแรงดันไฟฟ้าสองเฟสจากสามเฟสถูกชดเชย
แรงดันไฟฟ้ามากเกินไป จะท าให้เกิดความไม่สมดุลของแรงดันไฟฟ้า
เกินท่ีสองเฟสนั้น 
6) ความไม่สมดุลของแรงดันไฟฟ้าเกินสามเฟส  (Three-Phase Over 
Voltage Unbalance) ก ร ณี แ รงดัน ไฟ ฟ้ าส าม เฟ ส ถู ก ช ด เช ยด้ ว ย
แรงดนัไฟฟ้าท่ีแตกต่างกนัจะท าให้เกิดแรงดนัสูงเกินกว่าค่าพิกดั และค่า
จะไม่ เท่ากนั ถา้กรณีน้ีเกิดข้ึนจะตอ้งปิดระบบไฟฟ้าและท าการปลดตวั
เก็บประจุออกจากระบบไฟฟ้า 
7) ระบบไฟฟ้าหน่ึงเฟสมีค่าองศาทางไฟฟ้าไม่เท่ากัน (Unequal Single 
Phase Angle Displacement) โดยปกติแรงดันไฟฟ้าท่ีสมดุลจะมีมุม
ระหวา่งเฟสต่าง 120 องศาทางไฟฟ้า ถา้เกิดมีเฟสใดเฟสหน่ึงจากสามเฟส
มีค่าองศาทางไฟฟ้าท่ีหนัเหไปจากปกติท าให้เกิดมุมท่ีไม่เท่ากนัหน่ึงเฟส 
8) ระบบไฟฟ้าในระบบสองเฟสท่ีมีค่ามุมไม่เท่ากบั (Unequal Two Phase 
Angle Displacement) ถา้มุม ทางไฟฟ้าของเฟสมีค่ามุมหันเหไปจากปกติ
สองเฟสท าให้เกิดมุมท่ีไม่เท่ากนัสองเฟส 

3. วธีิการค านวณเพ่ือประมาณภาระทางกลของมอเตอร์
วิธีการค านวณเพื่อใชท้  านายโหลดให้ไดค้่าใกลเ้คียงกบัค่าจริง

ของมอเตอร์นั้นมีด้วยกนัหลายวิธี โดยวิธีการเหล่านั้นมกัจะถูกพิจารณา
ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีแหล่งจ่ายแรงดนัไฟฟ้าทั้งสามเฟสมีความสมดุล ในกรณี
ท่ีแหล่งจ่ายแรงดนัไฟฟ้าไม่สมดุลจะน าค่าตวัประกอบความถูกตอ้งของ
แรงดนัไฟฟ้า (Voltage correcting factor) เขา้มาค านวณร่วมดว้ย [4-5] 
3.1 วธีิค านวณด้วยค่าก าลงัไฟฟ้าอนิพุท (Input power Method; IPM) 

ในการค านวณหาค่าโหลดดว้ยก าลงัไฟฟ้าอินพทุมี 2 วิธีคือ 
3.1.1 ก าลงัไฟฟ้ารวม ( ,in totalP ) ใช้ค่าก าลงัไฟฟ้าอินพุทของแต่ละเฟสมา
รวมกัน  นั่น คือ , , , ,in total in A in B in CP P P P    หลังจากนั้ นค  านวณหา
เปอร์เซ็นตโ์หลดดงัน้ี 

,

,

% 100 
in total

exact

in rated

P
Load of IPM

P

  (1) 

3, , , ,in rated in rated in rated in ratedP V I PF  (2) 

โดยท่ี 

,in ratedP     คือ ก าลงัไฟฟ้าอินพทุท่ีค  านวณไดจ้ากแผน่ป้ายมอเตอร์ 

,in ratedV     คือ แรงดนัไฟฟ้าท่ีพิกดัไดจ้ากแผน่ป้ายมอเตอร์ 

,in ratedI     คือ กระแสไฟฟ้าท่ีพิกดัไดจ้ากแผน่ป้ายมอเตอร์ 

,in ratedPF   คือ ตวัประกอบก าลงัไฟฟ้าท่ีพิกดัไดจ้ากแผน่ป้ายมอเตอร์ 

3.1.2 ก าลั งไฟ ฟ้ า อิ นพุ ท เฉ ล่ี ย  ( ,in avgP )  วิ ธี ก าร น้ี เป็ น ก ารน าค่ า
แรงดนัไฟฟ้าไลน์เฉล่ีย ( ,L avgV ) กระแสไฟฟ้าไลน์เฉล่ีย ( ,L avgI )และตวั
ประกอบก าลงัไฟฟ้าเฉล่ีย ( avgPF ) ถา้ ,AB BCV V  และ CAV เป็นแรงดนัไฟฟ้า
ไลน์ AB, BC และ CA ตามล าดบั ,A BI I  และ CI  เป็นกระแสไฟฟ้าไลน์ 
A, B และ C ส่วน ,A BPF PF  และ CPF  คือตวัประกอบก าลงัไฟฟ้าเฟส 

A, B และ  C จะได้ค่า 
3

,
AB BC CA

L avg

V V V
V

 
 ,

3
,

A B C
L avg

I I I
I

 


และ
3

A B C
avg

PF PF PF
PF

 
  ไดค้่าก าลงัไฟฟ้าอินพทุเฉล่ียเป็นดงัน้ี 

3, , ,in avg L avg L avg avgP V I PF  (3) 

โดย ,in avgP  คือ ก าลงัไฟฟ้าอินพทุเฟส A 

,L avgV   คือ แรงดนัไฟฟ้าไลน์เฉล่ีย 

,L avgI  คือ กระแสไฟฟ้าไลน์เฉล่ีย 

avgPF    คือ ตวัประกอบก าลงัไฟฟ้าเฉล่ีย 

ดว้ยการค านวณวิธีน้ี เปอร์เซ็นตโ์หลดมีค่าเป็นดงัสมการท่ี (4) นัน่คือ 

,

,

% 100 
in avg

avg

in rated

P
Load of IPM

P

 (4) 

3.2 วธิีค านวณด้วยค่าสลปิ (Slip Method : SP) 
วิธีการน้ีเป็นการวดัความเร็วท่ีแกนเพลามอเตอร์ขณะใช้งาน 

เพ่ือน าค่าสลิปท่ีได้มาค  านวณเปรียบเทียบกบัค่าความเร็วสลิปพิกดัท่ีได้
จากแผน่ป้ายมอเตอร์ สามารถค านวณได ้2 วิธีคือ 
3.2.1 สลิปแบบพ้ืนฐาน (Slip without Compensation; SSMWO) 

วิธีการน้ีใช้การวดัความเร็วรอบของมอเตอร์ขณะใช้งาน แลว้
เทียบอตัราส่วนกับสลิปท่ีพิกัดของมอเตอร์ท่ีได้จากแผ่นป้ายมอเตอร์
รายละเอียดเป็นดงัแสดงในสมการ 

100%
,

,







ratedrsyn

measuredrsyn
WO

NN

NN
SSMofLoad (5)

เม่ือ synN  คือความเร็วซิงโครนสั ซ่ึงค  านวณไดจ้าก 
P

f
Nsyn

120


,r measuredN คือ ความเร็วโรเตอร์ท่ีวดัได ้

,r ratedN     คือ ความเร็วโรเตอร์พิกดัไดจ้ากแผน่ป้ายมอเตอร์ 
f         คือ ความถ่ีไฟ 

     P         คือ จ  านวนขั้วแม่เหล็ก 
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3.2.2 สลิปแบบชดเชยแรงดนั (Slip with Voltage Compensation; SSMW) 
วิธีการน้ีเป็นการวดัความเร็วท่ีแกนเพลามอเตอร์ขณะใช้งาน 

เพ่ือน าค่าสลิปท่ีได้มาค  านวณเปรียบเทียบกบัค่าสลิปพิกดัท่ีไดจ้ากแผ่น
ป้ายมอเตอร์ ถ้า ,AB BCV V  และ CAV เป็นแรงดันไฟฟ้าไลน์ AB, BC และ 

CA ตามล าดบั จะได้ค่าของแรงดนัไฟฟ้าไลน์เฉล่ีย  สามารถค านวณได้
โดยการชดเชยแรงดนัไฟฟ้า ดงัน้ีคือ 

100%
2

,

,
,

,




















avgL

ratedin
ratedrsyn

measuredrsyn
W

V

V
NN

NN
SSMofLoad   (6) 

4. ผลการทดสอบและวเิคราะห์ผล
มอเตอร์เหน่ียวน าสามเฟสท่ีใช้ในการทดสอบเป็นแบบกรง

กระรอก มีขนาดพิกัด 5 HP  (3.7 kW), 220/380 V, 13.7/7.9 A, 50 Hz, 
1420 rpm, 4 pole, PF 0.83 ต่อแบบสตาร์ แรงดนัไฟฟ้าท่ีใช้ทดสอบเป็น
ดงัตารางท่ี 1 จากตารางเป็นการจ่ายแรงดนัไฟฟ้าให้กบัขดลวดสเตเตอร์
ทั้งสามเฟส การจ่ายแรงดนัไฟฟ้าสมดุลแบ่งออกเป็น 2 ลกัษณะ คือจ่าย
แรงดนัไฟฟ้าต ่ากว่าพิกดั (UV) และจ่ายแรงดนัไฟฟ้าสูงกว่าพิกดั (OV) 
โดยใช้วิธีการค านวณความไม่สมดุลของแรงดันไฟฟ้าตามมาตรฐาน 
IEEE ซ่ึงเป็นการค านวณโดยใช้อตัราส่วนความไม่สมดุลของแรงดนัเฟส 
(Phase Voltage Unbalance Ratio; %PVUR)  เป็ นดังสมก าร ท่ี  (7)  ค่ า

แ ร ง ดั น เฟ ส เฉ ล่ี ย มี ค่ า คื อ  
3

AN BN CN
avg ,phase

V V V
V

 
  เ ม่ื อ 

, ,AN BN CNV V V  เป็นค่าแรงดนัไฟฟ้าเฟส a, b และ c ตามล าดบั 

, ,
% 100

a avg b avg c avg

avg

V V V V V V
PVUR Max

V

   
  
 
 

       (7) 

ตารางท่ี 1 แรงดนัไฟฟ้าท่ีใชท้ดสอบ 
Under Voltage Unbalance 

Unbalance Phase Va (V) Vb (V) Vc (V) 

5% 
1 220 220 203 
2 220 204 204 
3 210 207 193 
Over Voltage Unbalance 

Unbalance Phase Va (V) Vb (V) Vc (V) 

5% 
1 220 220 237 
2 220 235 240 
3 225 230 245 

เม่ือพิจารณาผลท่ีได้จากการค านวณโดยพิจารณาเป็นกราฟ
ความสัมพนัธ์ระหว่างเปอร์เซ็นต์ความผิดพลาดกับเปอร์เซ็นต์การรับ
โหลดมอเตอร์ท่ีไดจ้ากการแยกตามสภาวะของแหล่งจ่ายแรงดนัไฟฟ้า ได้
ความสมัพนัธ์เป็นดงัแสดงในรูปท่ี 1-6 จากรูปจะเห็นไดอ้ยา่งชดัเจนวา่ 

 วิธีค  านวณดว้ยค่าก าลงัไฟฟ้าอินพทุสามารถท าการประมาณโหลดได้
เฉพาะในช่วงโหลดปานกลาง และโหลดหนกั ส่วนในช่วงโหลดเบา
ข้อมูลท่ีได้มีความผิดพลาดสูงมาก ซ่ึงน่าจะเน่ืองมาจากค่าความ
สูญเสียในสภาวะไร้โหลดของมอเตอร์เหน่ียวน า จากกราฟจะเห็นว่า
การประมาณโหลดด้วยวิธีการค านวณดว้ยก าลงัไฟฟ้าอินพุทเฉล่ียมี
ค่า ความผิดพลาดน้อยกวา่วิธีการค านวณดว้ยค่าก าลงัไฟฟ้ารวม และ
การค านวณโหลดมอเตอร์ในสภาวะแหล่งจ่ายแรงดนัไฟฟ้าสูงกว่า
ปกติจะมีค่าความผิดพลาดมากกว่าในสภาวะแหล่งจ่ายแรงดนัไฟฟ้า
ต ่ากว่า ซ่ึงน่าจะเน่ืองมาจากแรงดนัไฟฟ้าท่ีสูงกว่าแรงดนัไฟฟ้าพิกดั
ของมอเตอร์มีผลท าให้แกนเหล็กมอเตอร์อ่ิมตวั ค่าความสูญเสียใน
สภาวะไร้โหลดจึงมีค่ าเพ่ิ ม ข้ึน  เน่ื องจากก าลังไฟ ฟ้าอินพุท
ประกอบด้วยก าลังไฟฟ้าเอาท์พุท และความสูญเสียของมอเตอร์
ดงันั้นเม่ือความสูญเสียเพ่ิมข้ึน การน าค่าก าลงัอินพุทมาค านวณเป็น
โหลดมอเตอร์จึงผิดพลาดเพ่ิมข้ึนตามไปดว้ย 

 วิธีค  านวณดว้ยค่าสลิปให้ค่าใกลเ้คียงผลการรับโหลดจริงมากกวา่วิธี
ค  านวณดว้ยค่าก าลงัไฟฟ้าอินพุทตลอดยา่นกวา้งการรับโหลดเกือบ
ทุกสภาวะของแหล่งจ่ายแรงดนัไฟฟ้าท่ีพิจารณา วิธีการค านวณแบบ
ชดเชยแรงดนัให้ค่าใกลเ้คียงกบัวิธีการค านวณแบบพ้ืนฐาน อยา่งไรก็
ตามในช่วงโหลดเบาท่ีสภาวะแรงดันไฟฟ้าต ่ากว่าปกติจะให้ค่า
ใกลเ้คียงผลการทดสอบจริงมากกวา่สภาวะแรงดนัไฟฟ้าสูงกวา่ปกติ

รูปท่ี 1 เปอร์เซ็นต ์Error กบัโหลดท่ีความไม่สมดุลแบบ 1 เฟส  UV 5% 

รูปท่ี 2 เปอร์เซ็นต ์Error กบัโหลดท่ีความไม่สมดุลแบบ 2 เฟส  UV 5% 
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รูปท่ี 3 เปอร์เซ็นต ์Error กบัโหลดท่ีความไม่สมดุลแบบ 3 เฟส  UV 5% 

รูปท่ี 4 เปอร์เซ็นต ์Error กบัโหลดท่ีความไม่สมดุลแบบ 1 เฟส  OV 5%  

รูปท่ี 5 เปอร์เซ็นต ์Error กบัโหลดท่ีความไม่สมดุลแบบ 2 เฟส  OV 5% 

รูปท่ี 6 เปอร์เซ็นต ์Error กบัโหลดท่ีความไม่สมดุลแบบ 3 เฟส  OV 5% 

5. สรุป
จากการประเมินวิธีการค านวณภาระทางกลของมอเตอร์

เหน่ียวน าสามเฟสในสภาวะท่ีมอเตอร์ไดรั้บแรงดนัไฟฟ้าไม่สมดุลแบบ
หน่ึงเฟส สองเฟส และสามเฟส ทั้งในสภาวะแรงดนัไฟฟ้าต ่ากว่าปกติ 
และสูงกวา่ปกติ ผลการเปรียบเทียบไดแ้สดงให้เห็นอยา่งชดัเจนวา่วิธีการ
ประเมินโดยใช้ค่าสลิปของมอเตอร์สามารถท าการประมาณภาระทางกล
ของมอเตอร์ไดใ้กลเ้คียงค่าจริงมากท่ีสุดในทุกสภาวะแหล่งจ่ายตลอดยา่น
การรับโหลดมอเตอร์ ส่วนวิธีการประเมินโดยใช้ค่าก าลงัไฟฟ้าอินพทุให้
ค่าได้ถูกตอ้ง และแม่นย  าเฉพาะในยา่นโหลดปานกลางและโหลดหนัก
เท่านั้น และการใช้ค่าก าลงัไฟฟ้าอินพุทเฉล่ียให้ค่าใกลเ้คียงกวา่การใช้ค่า
ก าลงัไฟฟ้าอินพทุรวมทุกสภาวะแหล่งจ่ายแรงดนัไฟฟ้า 

5. กติตกิรรมประกาศ
ขอขอบคุณ คุณโสภณ เพง็สุข คุณวรยทุธ กมลสุวรรณคุณจกัร
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ช่วยเหลือในดา้นการด าเนินการวิจยั และวิเคราะห์ขอ้มูลเป็นอยา่งดียิง่ 
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บทคดัย่อ 
การออกแบบตัวควบคุม PID เชิงวิเคราะห์มีเป้าหมายเพ่ือ        

จดัวางตาํแหน่งโพลวงปิด (closed-loop poles) ของระบบให้สอดคลอ้ง
กับโพลเด่น (dominant poles) ท่ีถูกกําหนดจากข้อกําหนดสมรรถนะ  
ของผลตอบสนองท่ีตอ้งการ แต่ละเลยอิทธิพลของซีโร (zeros) ของตวั
ควบคุมซ่ึงมีผลต่อการตอบสนองของระบบโดยตรง ทาํให้การออกแบบ
ดังกล่าวประสบความสําเร็จในการจัดวางโพลในตาํแหน่งท่ีต้องการ         
แต่ไม่สามารถให้ผลตอบสนองตามขอ้กาํหนดสมรรถนะท่ีตอ้งการได ้
บทความน้ีนาํเสนอขั้นตอนการออกแบบเชิงวิเคราะห์สาํหรับตวัควบคุม
PID+Q ซ่ึงประกอบดว้ยตวัควบคุม PID และพลีฟิลเตอร์ Q เพื่อการจดัวาง
ตาํแหน่งโพลวงปิดอยา่งเหมาะสมสาํหรับกาํจดัอิทธิพลของซีโรและให้
ผลตอบสนองตามขอ้กาํหนดสมรรถนะท่ีตอ้งการ จากผลการทดสอบ
พบว่า ขั้นตอนการออกแบบเชิงวิเคราะห์ท่ีนาํเสนอสามารถออกแบบตวั
ควบคุม  PID+Q เพื่อจัดวางโพลวงปิดในตําแหน่งท่ีต้องการและให้
ผลตอบสนองตามขอ้กาํหนดสมรรถนะไดอ้ยา่งน่าพึงพอใจ 

คาํสาํคญั:  ตวัควบคุม PID, ตวัควบคุม PID+Q, พลีฟิลเตอร์, อิทธิพลของ-
ซีโร, การออกแบบเชิงวเิคราะห์ 

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 

can satisfactory design PID+Q controller to the closed-loop poles and 
provide the system responses according to the system specification 
efficiently. 

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

1. บทนํา
ในบริบทของทฤษฎีระบบควบคุม เป้าหมายของการออกแบบ

ระบบคือเพื่อบรรลุวตัถุประสงคห์ลกัสองประการ ไดแ้ก่ การเฝ้าติดตาม
อินพุต (input following หรือ command tracking) และการคุมค่าโหลด 
(load regulating หรือ disturbance rejection) [1-4] สําหรับระบบควบคุม
ในภาคอุตสาหกรรมได้มีการประยุกต์ตัวควบคุม PID (proportional-
integral-derivative controller) อยา่งแพร่หลาย เน่ืองจากมีโครงสร้างท่ีไม่
ซับซ้อน และสามารถให้ผลการออกแบบตามวตัถุประสงค์หลกัทั้งสอง
ประการขา้งต้น [5-6] อย่างไรก็ตาม การออกแบบของตวัควบคุม PID 
นบัเป็นงานท่ีทา้ทาย แนวทางการออกแบบตวัควบคุม PID เชิงวิเคราะห์
ได้กาํหนดความต้องการเบ้ืองตน้ว่าตอ้งทราบแบบจาํลองของพลานต์
(plant) [1-6] จากนั้นจึงกาํหนดสมรรถนะของผลตอบสนองท่ีตอ้งการ
(system specification) และตีความออกมาเป็นโพลเด่น (dominant poles)
กล่าวอีกนยัหน่ึงก็คือ โพลเด่นท่ีกาํหนดข้ึนจะเป็นตวัแทนของสมรรถนะ
ของผลตอบสนองท่ีตอ้งการเอาไว ้เป้าหมายของการออกแบบคือความ
พยายามจัดวางตาํแหน่งโพลวงปิด (closed-loop poles) ของระบบให้
สอดคล้องกับโพลเด่น เพื่อมุ่งหวังให้ระบบผลิตผลตอบสนองตาม
สมรรถนะท่ีตอ้งการ อย่างไรก็ตาม แมว้่าการออกแบบดงักล่าวประสบ
ความสาํเร็จในการจดัวางโพลในตาํแหน่งท่ีตอ้งการ แต่ไม่สามารถทาํให้

ระบบผลิตผลตอบสนองตามขอ้กาํหนดสมรรถนะท่ีตอ้งการได ้เน่ืองจาก
ภายในตวัควบคุมท่ีออกแบบนั้นมีซีโร (zero) ซ่ึงมีอิทธิพลต่อผลตอบ- 
สนองของระบบอยา่งมีนยัสาํคญั [7-13] 
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บทความน้ีนําเสนอการออกแบบเชิงวิเคราะห์สําหรับตัว
ควบคุม PID+Q เพื่อการจดัวางตาํแหน่งโพลวงปิดและให้ผลตอบสนอง
ตามข้อกาํหนดสมรรถนะท่ีต้องการ โดยตวัควบคุม PID+Q ท่ีนาํเสนอ         
จะประกอบดว้ยตวัควบคุม PID และพลีฟิลเตอร์ Q ผลการทดสอบจะให้
การเปรียบเทียบระหวา่งตวัควบคุม PID และตวัควบคุม PID+Q โดยอิงกบั
ตาํแหน่งโพลเด่นและขอ้กาํหนดสมรรถนะท่ีตอ้งการ 

2. การออกแบบตวัควบคุม PID+Q
โครงสร้างของระบบท่ีมีตวัควบคุม PID+Q แสดงดังรูปท่ี 1 

เม่ือ Gp(s) คือฟังก์ชนัถ่ายโอนของพลานต,์ Gc(s) คือฟังกช์นัถ่ายโอนของ
ตวัควบคุม PID และ Q(s) คือฟังกช์นัถ่ายโอนของพลีฟิลเตอร์ Q ขั้นตอน
การออกแบบตวัควบคุม PID+Q เชิงวเิคราะห์มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

รูปที ่1 โครงสร้างของระบบควบคุม PID+Q  

ขั้นตอนที่ 1 กาํหนดผลตอบสนองในโดเมนเวลาท่ีตอ้งการ 
อนัอาจประกอบดว้ย เวลาข้ึน (rise time: tr), การพุ่งเกินสูงสุด (maximum 
overshoot: Mp)  และเวลาเข้า ท่ี  (settling time: ts)  ในฐานะข้อกําหนด
สมรรถนะ จากนั้นตีความเป็นโพลเด่นตามระบบอนัดับสองต้นแบบ 
( second-order prototype system)  ใน รูป ท่ี  2  และความสัมพันธ์ทาง
คณิตศาสตร์ดังสมการท่ี (1) – (3) [1-4] เม่ือ  คืออตัราส่วนการหน่วง
(damping ratio) ,  n คือความถ่ีธรรมชาติแบบไม่หน่วง  (undamped 
natural frequency) และ  d คือความถ่ีธรรมชาติแบบหน่วง  (damped 
natural frequency) กําหนดให้โพลเด่นเป็น s =   jd เม่ือ   คือการ
ลดทอน (attenuation) 

 n

 

 dj

 dj


 n 

 21   nd

รูปที ่2 โพลเด่นตามระบบอนัดบัสองตน้แบบ 

d
rt 

 
 (1)

21/   eM p (2)
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st (3)

เม่ือ  cos , n   และ 21   nd

ขั้นตอนที่  2  ออกแบบตัวควบคุม  PID ในวงการควบคุม 
(control loop)  เ ม่ือ  Gc(s) ของตัวควบคุม  PID แสดงดังสมการท่ี  (4)         
โดยอาศยัหลกัการเทียบค่าสัมประสิทธ์ิระหว่างสมการลกัษณะสมบติั 
(characteristic equation) ของระบบอนัดบัสองตน้แบบในสมการท่ี (5) 
และสมการลกัษณะสมบติัของระบบท่ีตอ้งการออกแบบในสมการท่ี (6) 

s
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ขั้นตอนที ่3 ออกแบบพลีฟิลเตอร์ Q เม่ือ Q(s) ของพลีฟิลเตอร์
แสดงดังสมการท่ี (7) โดยอาศยัหลกัการหักล้างอิทธิพลของซีโรของ
ระบบดว้ยอิทธิพลของโพลของพลีฟิลเตอร์ดงัปรากฏในเทอมส่วนของ 
Q(s) และเพื่อรักษาระดบัการตอบสนองในสภาวะคงตวัเอาไวด้้วยการ        
คงค่าอตัราขยายดีซี (dc-gain) ดงัปรากฏในเทอมเศษของ Q(s) 

ipd

i

KsKsK

K
sQ




2
)( (7)

เม่ือพิจารณาจากรูปท่ี 1 ฟังก์ชันถ่ายโอนของวงการควบคุม 
GL(s) ดังแสดงในสมการท่ี (8) ซ่ึงปรากฏซีโรของตัวควบคุม PID จะ
ส่งผลต่อการตอบสนองของระบบ ในขณะท่ีฟังก์ชนัถ่ายโอนของระบบ
ควบคุม PID+Q ในรูปท่ี 1 ซ่ึงพลีฟิลเตอร์ Q แสดงดังสมการท่ี (9) จะ
พบวา่ไม่ปรากฏซีโรอีกต่อไป 
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3. ตวัอย่างการออกแบบตวัควบคุม PID+Q
การออกแบบตัวควบคุม  PID+Q สําหรับระบบควบคุม

ความเร็วมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงไดรั้บการนาํเสนอเป็นกรณีศึกษา โดย
ท่ี Gp(s) ของมอเตอร์ไฟฟ้าแบบประมาณแสดงดงัสมการท่ี (10) [1] 

sec5.0,1,
1

)( 


 


K
s

K
sGp (10)

ขั้นตอนที่ 1 กาํหนดผลตอบสนองในโดเมนเวลาท่ีตอ้งการ 
ได้แ ก่  tr = 0.2 sec และ  Mp = 5% ซ่ึ งพบว่ า   = 0.7, d = 11.73 rad/sec 
และ n = 16.43 rad/sec จากนั้นตีความเป็นโพลเด่นได้เป็น s = -11.50
 j11.73 

ขั้นตอนที่ 2 ออกแบบตวัควบคุม PID ในวงการควบคุมโดย
สมการลกัษณะสมบติัของระบบอนัดบัสองตน้แบบแสดงดงัสมการท่ี 
(11) และสมการลกัษณะสมบติัของระบบท่ีตอ้งการออกแบบในสมการท่ี 
(12) 
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เม่ือทาํการเทียบค่าสัมประสิทธ์ิระหว่างสมการท่ี (11) และ 
(12) จะพบความสัมพนัธ์ดงัสมการท่ี (13) นัน่คือตวัควบคุม PID จะได้
เป็นดงัสมการท่ี (14) 
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ขั้นตอนที ่3 ออกแบบพลีฟิลเตอร์ Q เม่ือ Q(s) ของพลีฟิลเตอร์
ตามสมการท่ี (7) นัน่คือ 
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ss
sQ (15)

4. ผลการออกแบบและการอภิปรายผล
ผลการออกแบบในหัวขอ้ท่ี 3 ได้รับการจาํลองสถานการณ์

ผ่านโปรแกรม MATLAB โดยเร่ิมจากผลการออกแบบตวัควบคุม PID 
ในขั้นตอนท่ี 2 และฟังก์ชนัถ่ายโอนของวงการควบคุม GL(s) ดงัสมการ         
ท่ี (8) ซ่ึงพบว่าระบบมีโพลเด่นท่ี s = -11.50  j11.73 ตรงตามค่าโพลเด่น
ท่ีคาํนวณได้ในขั้นตอนท่ี 1 ผลการจาํลองสถานการณ์แสดงดังรูปท่ี 3           
ซ่ึงพบว่าผลตอบสนองของระบบปรากฏค่า  tr = 0.07 sec และ  Mp = 
8.80% ซ่ึงไม่สอดคล้องกับข้อกําหนดสมรรถนะท่ีต้องการเน่ืองจาก
อิทธิพลของซีโรของตวัควบคุม PID 

จากนั้น เม่ือนาํผลการออกแบบตวัควบคุม PID+Q ในหวัขอ้ท่ี 
3 มาทาํการจาํลองสถานการณ์ ฟังกช์นัถ่ายโอนของระบบควบคุม PID+Q 
ในรูปท่ี  1  ดังสมการท่ี  (9)  จะมีให้ค่าโพลเด่นท่ี  s = -11.50  j11.73         
ตรงตามค่าโพลเด่นท่ีคาํนวณไดใ้นขั้นตอนท่ี 1 ผลการจาํลองสถานการณ์
แสดงดงัรูปท่ี 3 ซ่ึงพบว่าผลตอบสนองของระบบปรากฏค่า tr = 0.2 sec 
และ Mp = 5% ซ่ึงสอดคลอ้งกบัขอ้กาํหนดสมรรถนะท่ีตอ้งการ เน่ืองจาก
โพลของพลีฟิลเตอร์ Q ได้กาํจัดอิทธิพลของซีโรของตัวควบคุม PID  
ตามแนวทางการออกแบบตวัควบคุม PID+Q ท่ีนาํเสนอ 

รูปที ่3 ผลตอบสนองของระบบควบคุม PID และ PID+Q 
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5. สรุป
บทความน้ีนาํเสนอขั้นตอนการออกแบบเชิงวิเคราะห์สาํหรับ

ตัวควบคุม PID+Q เพื่อการจัดวางตาํแหน่งโพลวงปิดอย่างเหมาะสม
สําหรับกําจัดอิทธิพลของซีโรและให้ผลตอบสนองตามข้อกําหนด
สมรรถนะท่ีต้องการ ตัวควบคุม PID+Q ประกอบด้วยตัวควบคุม PID 
และพลีฟิลเตอร์ Q การตวัควบคุม PID+Q เพื่อควบคุมความเร็วมอเตอร์
ไฟฟ้ากระแสตรงไดรั้บการนาํเสนอเป็นกรณีศึกษา จากผลการทดสอบ
พบว่า ขั้นตอนการออกแบบเชิงวิเคราะห์ท่ีนาํเสนอสามารถออกแบบ       
ตวัควบคุม PID+Q เพื่อจดัวางโพลวงปิดในตาํแหน่งโพลเด่นท่ีตอ้งการ   
และให้ผลตอบสนองสอดคล้องกับข้อกําหนดสมรรถนะท่ีต้องการ        
โดยสามารถกาํจดัอิทธิพลของซีโรดว้ยโพลของพลีฟิลเตอร์ Q 
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บทคดัย่อ 
โครงงานน้ีน าเสนอการจดัเก็บค่าก าลังไฟฟ้า อนัได้แก่ ค่า

แรงดนัไฟฟ้า ค่ากระแสไฟฟ้า  ค่าก าลงัไฟฟ้าจริง  ค่าก าลงัไฟฟ้าท่ีปรากฏ  
ค่าก าลงัไฟฟ้าตา้นกลบั  และค่าตวัประกอบก าลงั  จากมลัติฟังก์ชัน่มิเตอร์
ท่ีท  าการต่ออยู่กับภาระโหลดท่ีต้องการ เพ่ือจดัเก็บค่าเข้าท่ีฐานข้อมูล
ขอ้มูลโดยใช ้บอร์ดราสเบอร่ีพาย (Raspberry Pi) [1][3,4] 

หลักการท างานจะให้บอร์ดราสเบอร่ีพายติดต่อกับมัลติ
ฟังก์ชัน่มิเตอร์เพ่ืออ่านค่าพารามิเตอร์ต่างๆผ่านการส่ือสารแบบ อาร์เอส 
485   แลว้ส่งค่าเหล่านั้นผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไปเก็บท่ีเซิฟเวอร์
ฐานขอ้มูลแบบ MSSQL โดยค่าเวลาเร็วท่ีสุดในการส่งขอ้มูลคือ 1 นาที 

ค าส าคญั: มลัติฟังกช์ัน่มิเตอร์  เซิฟเวอร์ฐานขอ้มูล  ราสเบอร่ีพาย 

Abstract 
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. 

Keywords: multifunction meter , database server , Raspberry Pi 

1. บทน า
เป็นท่ีทราบกนัดีอยู่แล้วว่าการบนัทึกขอ้มูลค่าต่างๆในอดีต

จ าเป็นท่ีจะต้องใช้มนุษย์เป็นผูจ้ดบนัทึกค่า  ในการจดค่าทางไฟฟ้าก็

เช่นเดียวกัน  จะต้องใช้มนุษย์เป็นจดบันทึกข้อมูลเป็นระยะๆ  ถ้า

เคร่ืองมือวดัเหล่านั้นอยู่ในพ้ืนท่ีห่างไกลหรือยากล าบากต่อการเขา้ถึง ก็

จะก่อให้เกิดอุปสรรคต่อการจดบนัทึกขอ้มูล  ในขณะเดียวกนัขอ้มูลท่ีจด

บนัทึกอาจมีการช ารุดหรือสูญหายได้ ท  าให้เม่ือมีความตอ้งการท่ีจะใช้

ขอ้มูลเหล่านั้น อาจจะไม่ไดค้วามสะดวก 

ดังนั้ นโครงงานจึงมีแนวความคิดท่ีจะจัดเก็บ  ข้อมูลค่า

ก าลงัไฟฟ้าท่ีวดัได้จากเคร่ืองมือวดัค่าทางไฟฟ้า เพ่ือให้สะดวกต่อการ

เขา้ถึงและการใช้งาน   โดยท่ีค่าก าลงัไฟฟ้าท่ีวดัไดจ้ะถูกจดัเก็บไวท่ี้เซิฟ

เวอร์ฐานข้อมูล  โดยผ่านบอร์ดราสเบอร่ีพาย  ท่ีมีการเช่ือมต่อผ่าน

เครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

2. อุปกรณ์และการส่ือสาร
2.1 บอร์ดราสเบอร่ีพาย (Raspberry Pi Board) 

ราสเบอร่ีพาย เป็นบอร์ดคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก ท่ีสามารถ
รองรับการเช่ือมต่อเข้ากับจอแสดงผล คีย์บอร์ด เมาส์ และอุปกรณ์
ภายนอก   ตวับอร์ดราสเบอร่ีพาย จะใชร้ะบบปฏิบติัการลีนุกซ์ ท่ีตอ้งตอ้ง
ติดตั้งบนแผน่หน่วยความจ าถาวร หรือ เอสดีการ์ด (SD Card)  [2] บอร์ด
น้ีถูกออกแบบให้มี หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) หน่วยประมวลผล
ส าหรับแสดงภาพ (GPU)  หน่วยความจ าหลกั (RAM) และจุดเช่ือมต่อกบั
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ภายนอก (GPIO) ดงัรูปท่ี 1 

  2.2 มัลติฟังก์ช่ันมิเตอร์ 
มลัติฟังก์ชัน่มิเตอร์ ยี่ห้อ PRIMUS รุ่น KM-07-A-2 [5]  เป็น

มิเตอร์ 3 เฟส ท่ีสามารถวดัค่า แรงดนัไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า ก าลงัไฟฟ้า มุม
เฟสระหว่างกระแสกับแรงดันไฟฟ้า  ค่าความผิดเพ้ียนของรูปคล่ืน
สัญญาณไฟฟ้าของโวลท์และแอมป์  (ค่าเปอร์เซนต์ THD)  และท าการ
ส่ือสารกบัอุปกรณ์ภายนอกโดยผ่าน อาร์เอส 485 (RS-485) แบบโหมด
บสั อาร์ทีย ู (Modbus RTU)  สามารถวดัค่า กิโลวตัตฮ์าวร์  กิโลวาร์ฮาวร์ 
และกิโลโวลตแ์อมป์ฮาวร์ สูงสุดได ้13 หลกั  
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รูปท่ี 1 บอร์ด ราสเบอร่ีพาย 

รูปท่ี 2 มลัติฟังกช์ัน่มิเตอร์ ยีห่้อ PRIMUS รุ่น KM-07 

  2.3 การส่ือสารแบบโหมดบัส อาร์ทียู (Modbus RTU) 
ก) โหมดบสั อาร์ทีย ูคือ รูปแบบการส่ือสารแบบเปิด  ท่ีเป็น

การส่ือระหวา่งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์รูปแบบหน่ึง การส่ือสารจะเป็นใน
ลักษณะแม่ข่าย-ลูกข่าย (Master-Slave) โดยแม่ข่ายจะท าหน้าท่ีเป็น
อุปกรณ์ควบคุมการรับ-การส่งขอ้มูล ส่วนลูกข่ายท่ีอยูใ่นเครือข่ายของแม่
ข่ายจะท าหน้าท่ีรับหรือส่งขอ้มูลเพียงอยา่งเดียว   ในระบบการใช้งาน
ส าหรับหน่ึงเครือข่าย จะมีแม่ข่ายหน่ึงตวัและมีลูกข่ายไดสู้งสุด 247 ตวั 
โดยท่ีลูกข่ายแต่ละตวัจะมีรหัสประจ าตวัท่ีไม่ซ ้ ากนั   ทุกคร้ังท่ีตอ้งการ
อ่านค่าขอ้มูลหรือเขียนขอ้มูล ตวัแม่ข่ายจะตอ้งส่งค  าสั่งไปยงัลูกข่ายใน
ระบบ  จากนัน่เม่ือลูกข่ายไดรั้บค าสั่งท่ีมีต  าแหน่งท่ีตรงกบัหมายเลขของ
ตนเองจึงตอบกลบัขอ้มูลท่ีแม่ข่ายตอ้งการ 

ข) การส่ือสาร อาร์เอส 485  (RS-485) คือ มาตรฐานการ
เช่ือมต่อขอ้มูลแบบอนุกรม ลกัษณะการส่งสัญญาณขอ้มูลจะเป็นแบบ
การส่งสัญญาณก่ึงทางคู่ (Half-Duplex) ระดบัสัญญาณลอจิกอยูท่ี่แรงดนั 
–15 โวลท ์ถึง + 15 โวลท ์

ค) ยเูออาร์ที (UART)  คือ รูปแบบการส่งขอ้มูลท่ีถูกก าหนด
ข้ึนมาเพ่ือใช้รับส่งข้อมูลแบบอนุกรม คือการส่งข้อมูลท่ีไม่ต้องใช้
สัญญาณนาฬิกา มาเป็นตวัก าหนดจงัหวะการรับส่งขอ้มูล  แต่จะใช้วิธี

ก  าหนดรูปแบบ การรับส่งข้อมูลข้ึนมาแทน และอาศัยการก าหนด 
ความเร็วของการรับและการส่งท่ีเท่ากนัของทั้งฝ่ังรับและฝ่ังส่ง ระดับ
สญัญาณลอจิกอยูท่ี่แรงดนั 0 โวลท ์ถึง 5 โวลท ์

ง) การแปลง อาร์เอส 485  เป็น ยเูออาร์ที คือการแปลงระดบั
แรงดนัของสัญญาณลอจิก จากระดับ 0 โวลท์ ถึง 5 โวลท์ ให้อยู่ในรูป
ของสัญญาณระดบั แรงดนั –15 โวลท์ ถึง + 15 โวลท์ เพ่ือให้อุปกรณ์ท่ี
เช่ือมต่อกันไม่เกิดความเสียหายเพราะระดับแรงดันสัญญาณลอจิกท่ี
ต่างกนั 

3. การออกแบการวดัค่าไฟฟ้า
ในการออกแบบการวดัค่าไฟฟ้าจะใชม้ลัติฟังกช์ัน่มิเตอร์ ยี่ห้อ 

PRIMUS รุ่น KM-07 ซ่ึงสามารถวดัค่าไฟฟ้าได ้3 เฟส  กระแสสูงสุด 5 
แอมป์ต่อเฟส  แรงดนั 230 โวลท์  โดยท่ีตวัมิเตอร์น้ีจะท าการส่ือสารผ่าน
ตวัแปลง อาร์เอส 485  เป็น ยเูออาร์ที เพ่ือส่ือสารกบับอร์ดราสเบอร่ีพาย 
ดงัรูปท่ี 3 และส่งค่าการวดัไฟฟ้า จ  านวน ทั้งหมด 27 ค่า ไปเก็บท่ี เซิฟ
เวอร์ฐานขอ้มูล   

Internet

Load
Database server

KM-07

RS485 - UART Raspberry Pi

4

รูปท่ี 3  ลกัษณะการวดัค่าไฟฟ้าโดยใชบ้อร์ดราสเบอร่ีพายร่วมกบั
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

ในส่วนของตวัโปรแกรมบนบอร์ดราสเบอร่ีพายนั้น จะติดตั้ง
ระบบปฏิบติัการลินุกซ์ และใช้ภาษาจาวา (java) ในการเขียนโปรแกรม 
ซ่ึงหนา้ตาดงัรูปท่ี 4 และตวัโปรแกรมจะมีการท างาน ดงัต่อไปน้ี   
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รูปท่ี 4 ส่วนประกอบหนา้จอแสดงผลของโปรแกรม 

1.โปรแกรมส่งค าขอค่าการวดัไฟฟ้า 27 ค่า ไปท่ีมลัติฟังกช์ัน่
มิเตอร์ จากนั้นมลัติฟังกช์ัน่มิเตอร์จะส่งขอ้มูลพารามิเตอร์ไฟฟ้ากลบัมา
ยงัโปรแกรม  

2.เม่ือโปรแกรมไดรั้บขอ้มูลตอบกลบัจากมลัติฟังกช์ัน่มิเตอร์
เรียบร้อยแลว้ โปรแกรมจะท าการส่งขอ้มูลค่าพารามิเตอร์ไฟฟ้าเขา้เซิฟ
เวอร์ฐานขอ้มูล  

3.ในกรณีท่ีไม่สามารถเช่ือมต่อกบัเซิฟเวอร์ฐานขอ้มูลได ้
ค่าพารามิเตอร์ไฟฟ้า จะถูกโปรแกรมจดัเก็บลงบนบนแผน่หน่วยความจ า
ถาวร หรือ เอสดีการ์ด 

4. การทดสอบ
ในการทดสอบการใช้งาน จะทดสอบกบัห้องเรียนท่ีมีคร่ือง

ปรับอากาศเพียง  1  เคร่ือง โดยเร่ิมท าการทดสอบตั้งแต่วนัท่ี 14 มกราคม 
2560  ถึง 13 กุมภาพนัธ์ 2560  จ านวน 30 วนั   

จากขอ้มูลของเซิฟเวอร์ฐานข้อมูล สามารถน ามาแสดงเป็น
กราฟรายงานประจ าวนัไดด้งัรูปท่ี 5 จะพบห้องดงักล่าวมีการใช้งานตั้ง 
09.00 ถึง 17.00  และรูปท่ี 6 เป็นรูปกราฟแสดงรายงานประจ า 30 วนั จาก 
เซิฟเวอร์ฐานขอ้มูล เช่นกนั  

จากรูปท่ี 6  เป็นการบนัทึกค่าพลงังานไฟฟ้าของคร่ืองปรับ
อากาศ  1  เคร่ือง  จ  านวน 30 วนั  ซ่ึงใช้พลงังานไปทั้งหมด 226.476 
กิโลวตัตฮ์าวร์ จากรูปจะเห็นวา่กราฟใชพ้ลงังานไม่สม ่าเสมอ เน่ืองห้องท่ี
ท าการทดสอบเป็นห้องเรียนท่ีมีความถ่ีในการใชง้านท่ีไม่ 

รูปท่ี 5 การทดสอบการบนัทึกในรอบ 1 วนั  

รูปท่ี 6 การทดสอบการบนัทึกค่าพลงังาน 30 วนั 

5.สรุปผลการทดลอง 
จากการทดสอบชุดรับส่งค่าพารามิเตอร์ทางไฟฟ้าจากมลัติ

ฟังกช์ัน่มิเตอร์ จดัเก็บเขา้เซิฟเวอร์ฐานขอ้มูลโดยใช้บอร์ด ราสเบอร่ีพาย  
จะเห็นว่าการท างานของโปรแกรมท่ีพัฒนาข้ึนมานั่นสามารถอ่าน
ค่าพารามิเตอร์ทางไฟฟ้าจากนั้นมลัติฟังกช์ัน่มิเตอร์ และส่งเขา้สู่เซิฟเวอร์
ฐานขอ้มูล ไดโ้ดยใช้เวลาในการอ่านและส่งขอ้มูลในแต่ละชุดขอ้มูลเขา้
เซิฟเวอร์ฐานขอ้มูลชนิด  MSSQL  เฉล่ียอยูท่ี่ประมาณ 119.93 วินาทีหรือ
ประมาณ 2 นาที   และในกรณีท่ีไม่สามารถเ ช่ือมต่อกับเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตได ้  ก็สามารถส ารองขอ้มูลในรูปแบบของเท็กซ์ไฟล์  ลงบน
บนแผน่หน่วยความจ าถาวร หรือ เอสดีการ์ด 

6. เอกสารอ้างองิ
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electronics-application/(วนัท่ี 10 พฤษภาคม 2559) 
[2] สืบคน้จาก 
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(วนัท่ี 20 พฤษภาคม 2559) 
[3] สืบคน้จาก http://www.raspberrypi.org/downloads 
(วนัท่ี 20 พฤษภาคม 2559) 
[4] สืบคน้จาก http://sourceforge.net/projects/win32diskimager/ 
(วนัท่ี 20 พฤษภาคม 2559) 
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http://sourceforge.net/projects/win32diskimager/
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การวดัสภาพความเป็นแม่เหลก็ของตุ้มน า้หนักมาตรฐานโดยวธีิ Susceptometer 
Volume Magnetic Susceptibility Measurement of Mass Standard by Using Susceptometer Method 
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บทคดัย่อ 
ในทอ้งถ่ินและภาคอุตสาหกรรมจะมีการใช้งานท่ีเก่ียวขอ้งกบั

เทคโนโลยีมาตรวิทยาด้านมวลท่ีเห็นได้ชัด ได้แก่ เคร่ืองชั่งน ้ าหนัก ซ่ึง
จะต้องมีการสอบเทียบ หรือทวนสอบความถูกต้อง จากตุ้มน ้ าหนัก
มาตรฐาน และตุม้น ้าหนกัมาตรฐานเองก็มีขอ้ก าหนดทางเทคนิคแตกต่าง
กนั ไดแ้ก่ สภาพความเป็นแม่เหล็ก ของตุม้น ้ าหนกัฯ ท่ีน ามาใช้เก่ียวขอ้ง
กบัความถูกตอ้งท่ีเคร่ืองชั่งอ่านได้ ซ่ึงจะสัมพนัธ์กบัความละเอียดของ
เคร่ืองชัง่ สถาบนัมาตรวิทยาแห่งชาติจึงไดพ้ฒันาระบบการวดัสภาพความ
เป็นแม่เหล็กข้ึน เป็นการวดัความอ่อนไหวความเป็นแม่เหล็กเชิงปริมาตร 
(volume magnetic susceptibility) ของตุ้มน ้ าหนักฯข้ึน โดยใช้วิธี 
susceptometer method ไดใ้นขนาด 1g ถึง 20 kg ท่ีความไม่แน่นอน 10 ถึง 
20% 

ค าส าคญั: เคร่ืองชั่งน ้ าหนัก, ตุ้มน ้ าหนักมาตรฐาน, สภาพความเป็น
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 

1. บทน า
ปัจจุบนัน้ีเคร่ืองชัง่น ้าหนกัส่วนใหญ่ท่ีใชง้านเป็นเคร่ืองชัง่

อิเล็กทรอนิกส์ไดรั้บการออกแบบให้วดัค่าน ้าหนกัโดยใชเ้ทคโนโลยดีา้น
ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ท่ีจะมีแม่เหล็กถาวร (Permanent Magnets) เป็นส่วน 
ประกอบ ดงันั้นเม่ือน าวตัถุหรือตุม้น ้ าหนกัฯ ท่ีความเป็นแม่เหล็กมาชัง่
น ้าหนกั เคร่ืองชัง่ยอ่มอ่านค่าไดไ้ม่ถูกตอ้ง เพราะเกิดแรงทาง
แม่เหลก็ไฟฟ้าข้ึนระหวา่งส่ิงท่ีชัง่ และผลรวมของแรงทางแม่เหล็กของ
เคร่ืองชัง่กบัของโลกนัน่เอง  

การวดัสภาพความเป็นแม่เหล็กของตุม้น ้าหนกัฯ ท่ีจกัตอ้งใช้
ในการสอบเทียบหรือทวนสอบเคร่ืองชัง่  ดงัในรูปท่ี 1 การสอบยอ้นกลบั
ความถูกตอ้งท่ีเก่ียวขอ้งกบัการชัง่น ้าหนกั โดยทัว่ไปความถูกตอ้งในการ
ชัง่น ้าหนกันั้นหากตุม้น ้าหนกัฯ สอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดขององคก์าร
มาตรวิทยาทางกฏหมายระหวา่งประเทศ [1] แลว้ สภาพความเป็น
แม่เหลก็ของตุม้น ้าหนกัฯ จะแตกต่างกนัไปตามระดบั (class) ซ่ึงสมัพนัธ์
กบัการน ามาใชใ้นสอบเทียบหรือทวนสอบเคร่ืองชัง่ท่ีแตกต่างกนัดว้ย [2]  
บทความน้ีไดอ้ธิบายถึงการวดัการสภาพความเป็นแม่เหล็กของตุม้
น ้าหนกัมาตรฐาน โดยวิธี Susceptometer method ท่ีฝ่ายมาตรวิทยาเชิงกล 
สถาบนัมาตรวิทยาแห่งชาติไดพ้ฒันาข้ึน 

รูปที่ 1 การสอบยอ้นกลบัความถูกตอ้งท่ีเก่ียวขอ้งกบัการชัง่น ้าหนกั 
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2. รายละเอยีด
ชุดระบบการวดัสภาพความเป็นแม่เหล็กน้ี เป็นการวดัความ

อ่อนไหวความเป็นแม่เหล็กเชิงปริมาตรของตุม้น ้าหนกัฯ โดยใชวิ้ธี 
susceptometer method  ในขนาด 1g ถึง 20 kg  ดงัรูปท่ี 2 มีเคร่ืองมือและ
อุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งโดยหลกั ไดแ้ก่ 

- เคร่ืองชัง่ชนิด mass comparator UMX5 ท่ีรับน ้าหนกัได้
สูงสุด 5.1 g  ความละเอียดในการอ่านค่าเป็น 0.1 µg 

- แม่เหลก็ และวสัดุทรงกระบอก ท่ีใบรับรองผลการสอบ
เทียบ แสดงค่า relative magnetic permeability 

รูปที่ 2  ชุดระบบการวดัสภาพความเป็นแม่เหลก็ 

เม่ือ   h  =  ความสูงของตุม้น ้ าหนกัมาตรฐาน 
Rw=  รัศมีของตุม้น ้าหนกัมาตรฐาน
Z0 =  ระยะระหวา่งก่ึงกลางของแม่เหล็กถึงฐานของตุม้น ้าหนกั

มาตรฐาน
Z1 = ระยะระหวา่งก่ึงกลางของแม่เหล็กถึงบนของตุม้น ้าหนกั 

มาตรฐาน 
นอกจากน้ีแลว้ในการวดัใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัดา้นมวลแลว้ยงั

ตอ้งมีชุดวดัสภาวะแวดลอ้ม ไดแ้ก่ อุณหภูมิ ความช้ืน และ ความดนั ดว้ย 

3. หลกัการ ขั้นตอนการวดั และการค านวณ
ความแรงของสนามแม่เหล็กบนผิวของตุม้น ้าหนกัมาตรฐาน

ดา้นบนท่ีอยูบ่นโตะ๊อะลูมิเนียม [1] มีคา่เป็น H  

3

02 Z

m
H d


 (1) 

H  มีหน่วยเป็น A m-1 

Z0  มีหน่วยเป็น m  
md  เป็นค่าโมเมนตข์องสนามแม่เหล็กอนัเน่ืองมาจากแม่เหล็ก 

มีหน่วยเป็น A m2

ระบบการวดัน้ีจ  าเป็นตอ้งค านึงถึงค่า H ในการวดัตุม้น ้าหนกัฯ
ท่ีมีระดบั (class) ต่างกนั และถา้ H นอ้ยเกินไปให้ลดขนาด Z0  ลง เพื่อให้มี
ค่าเพ่ิมข้ึน  

การวดัสภาพความเป็นแม่เหล็กฯ โดยวิธี susceptometer 
method น้ี  ดงัสมการ (2) เม่ือ   เป็นความอ่อนไหวความเป็นแม่เหล็ก
เชิงปริมาตรของตุม้น ้าหนกั 

 (2) 

ในขั้นตอนแรกวางแม่เหล็กโดยให้ทิศเหนือข้ึน วางตุม้น ้าหนกัฯ บนโตะ๊ 
น ้าหนกัท่ีเคร่ืองชัง่อ่านไดมี้ค่าเป็น gmF .11   จากนั้นสลบัขั้วแม่เหล็ก
โดยเอาทิศใตข้ึ้น เคร่ืองชัง่อ่านค่าเป็น gmF .22  ท าให้สามารถ
ค านวณ Fa ไดด้งัสมการ (3)  

  (3) 

Ia เป็นค่าแกท้างเรขาคณิต (geometric coreection factor) ท่ีมีค่าเป็นดงั
สมการ (4) 

  (4) 

แต่ค่าแรงสูงสุดเน่ืองจากสนามแม่เหลก็ Fmax ดงัสมการ (5) ขา้งล่างน้ีจะยงั
หาไม่ได ้จ  าเป็นตอ้งหาจากสมการ (1) โดยใช ้แม่เหล็กหายาก (rare-earth 
magnet) ในระบบน้ีเป็นวสัดุผสมของ Nd Fe B ท่ีไดจ้ดัหามาจากการ
สัง่ซ้ือจากต่างประเทศพร้อมวสัดุทรงกระบอก และมีใบรายงานผลการ
สอบเทียบ แสดงค่า relative magnetic permeability  

(5) 
และ    (6) 

Rw

โตะ๊อะลูมิเนียม

แม่เหลก็ 
(magnet)

จานรับน ้ าหนกัของเคร่ืองชัง่ 
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ในการวดัน้ีจึงเร่ิมตน้จากใช ้ แม่เหลก็หายาก (rare-earth magnet) พร้อม
วสัดุทรงกระบอก (Reference block) ท่ีมีใบรายงานผลการสอบเทียบ 
แสดงค่า relative magnetic permeability เป็น 1.005192 แทนท่ีการใชตุ้ม้
น ้าหนกัฯ จากสมการท่ี (6) ไดค้่า 005192.01005192.1    
เพื่อหาค่าโมเมนตข์องสนามแม่เหล็กอนัเน่ืองมาจากแม่เหล็ก md  มีหน่วย
เป็น A m2

ขั้นตอนการวดัสรุปมีดงัน้ี 
1) ตั้งระบบการวดัใชแ้ม่เหลก็และวสัดุทรงกระบอก ดงักล่าว วดัระยะ h,

Rw, Z0 และ Z1  ท าให้สามารถค านวณหาก Ia ไดด้งัสมการ (4) 
2) น าขั้วแม่เหล็กในทิศเหนือข้ึน วางวสัดุทรงกระบอก เคร่ืองชัง่อ่าน
m1 เพื่อค  านวณหา  gmF .11 

3) กลบัขั้วแม่เหลก็ให้ทิศเหนือลง วางวสัดุทรงกระบอก เคร่ืองชัง่อ่าน 
m2 เพื่อค  านวณหา  gmF .22 

4) จากขั้นตอนท่ี 2 และ 3 ค  านวณหา Fa ไดด้งัสมการ (3) 
5) จากสมการ (2) ค่า   ทราบแลว้ในใบรายงานผลการสอบเทียบ ดงันั้น 

เม่ือพิจารณา             ในสมการท่ี (5)  และ 7

0 104  

แลว้ จะท าให้ทราบค่าโมเมนตข์องสนามแม่เหล็กอนัเน่ืองมาจากแม่เหล็ก 
md ทีระยะดงักล่าวในท่ีสุด 
หมายเหตุ ทุกคร้ังท่ีจะเตรียมการวดัตุม้น ้าหนกัฯ ต่อไปจ าเป็นตอ้งไป
ตรวจเช็คดงัสมการ (1) เพื่อให้ความแรงของสนามแม่เหล็กบนผิวของตุม้
น ้าหนกัมาตรฐานดา้นบนท่ีอยูบ่นโตะ๊มีความเหมาะสมตามระดบั (Class) 
ของตุม้น ้าหนกัฯ  
6) ในการวดัของตุม้น ้ าหนกัฯ ให้ใชแ้ทนวสัดุทรงกระบอก ดงักล่าว และ
ระยะ h,   Rw, Z0 และ Z1  ท าให้สามารถค านวณหาก Ia ไดด้งัสมการ (4) 
7) ท าเหมือนขั้นตอนท่ี 2 3 และ 4 ขา้งตน้ ได ้Faไดด้งัสมการ (3) 
8) ทราบค่า md และ Z0  แลว้จึงหา Fmax ไดด้งัสมการ (5) 
9) สุดทา้ยจากสมการ (2) ไดค้่าสภาพความเป็นแม่เหล็กฯ  ของตุม้
น ้าหนกัฯ  

4. การประเมนิผลความไม่แน่นอนของระบบการวดั
ดว้ยโครงสร้างของตุม้น ้ าหนกัฯ ท่ีมีส่วนเวา้ขยายทั้งในส่วนบนล่าง และ
กลางกบัดา้นหวับน ดงันั้นความไม่แน่นอนส่วนหน่ึงจึงเป็นผลจากปัจจยั
ดงักล่าว และจากสมการทางคณิตศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งขา้งตน้ สรุปความไม่
แน่นอนของการวดัสภาพความเป็นแม่เหล็ก ของระบบการวดัน้ี เป็นดงั
สมการท่ี (7) 
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ตวัอยา่งวดัค่าสภาพความเป็นแม่เหล็ก  ของตุม้น ้าหนกัฯ ขนาด 1 g 
และ 1 kg ไดเ้ป็น 0.00633 และ 0.011  ความไม่แน่นอนของการวดัสภาพ
ความเป็นแม่เหล็กของตุม้น ้าหนกัฯ ขนาด 1 g และ 1 kg  ดงัตารางท่ี 1 
และ 2 ตามล าดบั 

ตารางท่ี 1 ความไม่แน่นอนของการวดัสภาพความเป็นแม่เหล็ก   
ของตุม้น ้าหนกัฯ ขนาด 1 g 

iX  u(Xi) ci ui (m) 

1m  4.0E-08 kg c1/kg-1 -1.7E+04 u1 -6.6E-04 

2m 4.0E-08 kg c2/kg-1 -1.7E+04 u2 -6.6E-04 
g 1.0E-02 ms-2 c3/s

2m-1 3.4E-04 u3 3.4E-06 
md 2.0E-04 Am2 c4/A

-1m-2 -7.3E-02 u4 -1.5E-05 
Z0 7.3E-05 m c5/m

-1 1.5E+00 u5 1.1E-0.4 
r1 5.0E-05 m c6,1/m

-1 -2.0E+00 u6,1 -9.9E-05 
r2 5.0E-05 m c6,2/m

-1 -2.9E-01 u6,2 -1.4E-05 
r3 5.0E-05 m c6,3/m

-1 1.6E-01 u6,3 7.9E-06 
h1 1.0E-04 m c7,1/m

-1 -3.5E-01 u7,1 -3.5E-05 
h2 1.0E-04 m c7,2/m

-1 -4.5E-02 u7,2 -4.5E-06 
h3 1.0E-04 m c7,3/m

-1 7.5E-01 u7,3 7.5E-05 
u(X) 9.5E-04 

4

0

2

0
max

64

3

Z

m
F d
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ตารางท่ี 2 ความไม่แน่นอนของการวดัสภาพความเป็นแม่เหล็ก   
ของตุม้น ้าหนกัฯ ขนาด 1 kg 

iX  u(Xi) ci ui (m) 

1m 4.0E-08 kg c1/kg-1 -1.5E+04 u1 -5.9E-04 

2m 4.0E-08 kg c2/kg-1 -1.5E+04 u2 -5.9E-04 
g 1.0E-02 ms-2 c3/s

2m-1 3.2E-03 u3 3.2E-05 
md 2.0E-04 Am2 c4/A

-1m-2 -6.9E-01 u4 -1.4E-04 
Z0 7.6E-05 m c5/m

-1 5.7E+00 u5 4.3E-04 
r1 5.0E-05 m c6,1/m

-1 -7.1E-01 u6,1 -3.5E-05 
r2 5.0E-05 m c6,2/m

-1 -2.1E-03 u6,2 -1.1E-07 
r3 5.0E-05 m c6,3/m

-1 8.6E-02 u6,3 4.3E-06 
h1 1.0E-04 m c7,1/m

-1 -2.5E-03 u7,1 -2.5E-07 
h2 1.0E-04 m c7,2/m

-1 -2.8E-04 u7,2 -2.8E-08 
h3 1.0E-04 m c7,3/m

-1 4.7E+00 u7,3 4.7E-04 
u(X) 1.1E-03 

5. สรุปผลการวดั

ระบบการวดัน้ีเป็นส่วนหน่ึงท่ีท าให้ สถาบนัมาตรวิทยา
แห่งชาติ (มว.) ไดรั้บการรับรองในระบบคุณภาพ ISO 17025 สาขามวล
ในระดบั (class) E1 ระบบการวดัสภาพความแม่เหล็กของตุม้น ้าหนกั
มาตรฐานจ าเป็นตอ้งมีในการสอบเทียบหรือทวนสอบเคร่ืองชัง่ เพ่ือ
ถ่ายทอดความถูกตอ้งและความเป็นธรรมของผูใ้ชง้านท่ีมีส่วนไดส่้วนเสีย 
ขีดจ ากดัของระบบน้ีวดัไดใ้นช่วงตุม้น ้ าหนกั 1 g ถึง 20 kg ท่ีความไม่
แน่นอน (10 ถึง 20%) อีกทั้งตอ้งส่งตวัแม่เหล็กไปสอบเทียบ แต่หาก
พฒันาวิธีการวดัใหม่ท่ีเรียกวา่ “3-magnet method” แลว้  มว.ก็จะสามารถ
ลดค่าใชจ่้ายในการส่งตวัแม่เหล็กไปสอบเทียบได ้

4. กติตกิรรมประกาศ
ขอขอบคุณสถาบนัมาตรวิทยาแห่งชาติ ท่ีไดใ้ห้โอกาศผูเ้ขียน 

ในการพฒันาระบบน้ีข้ึน ขอขอบคุณ Mr.Frank Scholz ผูเ้ช่ียวชาญจาก
สถาบนัมาตรวิทยา สหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนันี (PTB- National 
Metrology Institute of Germany) ท่ีไดใ้ห้ค  าแนะน าและตรวจแกไ้ขการ
ค านวณให้ ขอบพระคุณ อาจารยวี์ระ ตุลาสมบติั อดีตหวัหนา้ฝ่ายมาตร
วิทยาเชิงกล ท่ีเป็นท่ีปรึกษา และขอขอบคุณทีมงานท่ีดีของกลุ่มงาน
มาตรฐานปฐมภูมิมวลและปริมาณท่ีเก่ียวขอ้ง ฝ่ายมาตรวิทยาเชิงกล ท่ี
พร้อมมีส่วนร่วมแลกเปล่ียนความคิดช่วยเหลือกนั 
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การประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ LabVIEW เพือ่อ่านและเกบ็ข้อมูลอุณหภูมิแบบเรียลไทม์จากเคร่ืองบันทกึอุณหภูมิผ่าน
มาตรฐานการรับส่งข้อมูลแบบ RS485 

Application for programming on LabVIEW software for real time temperature logging via RS485 Modbus 
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บทคดัย่อ 
บทความน้ีน าเสนอการใช้ซอฟต์แวร์ LabVIEW ในการอ่านและเก็บค่า
อุณหภูมิจากเค ร่ืองบัน ทึกอุณหภูมิ  (Temperature data logger) ผ่าน
มาตรฐานการรับส่งข้อมูลแบบ RS485  ด้วยการออกแบบระบบการ
เช่ือมต่อสายเป็นแบบไขว ้(Twisted Pair) และต่อตวัตา้นทานขนาด 100 
โอห์มเขา้กบัหน่วยรับขอ้มูลทั้งสองฝ่ัง ท าให้สามารถสร้างการเช่ือมต่อ
ระหว่างอุปกรณ์เคร่ืองบนัทึกอุณหภูมิและคอมพิวเตอร์แบบ Half Duplex 
จากนั้ นซอฟแวร์ LabVIEW จะใช้ในการส่งค าสั่ง Function Code ตาม
มาตรฐานการรับส่งขอ้มูล RS-485 เพ่ืออ่านและเก็บค่าอุณภูมิโดยหัววดั
เซนเซอร์จากรีจิสเตอร์ภายในเคร่ืองบนัทึกอุณหภูมิแบบเรียลไทมแ์ละน า
ค่าท่ีไดจ้ากรีจิสเตอร์ทั้งคู่มาแปลงเป็นค่าอุณหภูมิในเลขฐานสิบ
ค าส าคญั: LabVIEW, RS485, เคร่ืองบนัทึกอุณหภูมิ, 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. บทน า
ปัจจุบนัโรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่งอาศยัเคร่ืองบนัทึก

อุณหภูมิส าหรับบนัทึกค่าอุณหภูมิและน าไปใช้ในการวิเคราะห์เพื่อปรับ
ขั้นตอนการผลิตให้เหมาะสมกบัผลิตภณัฑ์แต่ละชนิด ซ่ึงถือเป็นหัวใจ
ส าคญัอยา่งยิ่งในการควบคุมมาตรฐานการผลิต[1] อาทิ ในการผลิตปูนซิ

เมนต ์จะตอ้งควบคุมอุณหภูมิไวท่ี้  1,250 องศาเซลเซียส หากอุณหภูมิต ่า
กว่าอุณหภูมิท่ีก าหนดไว ้ก็จะท าให้เม็ดปูน (Clinker) ท่ีไดไ้ม่เป็นไปตาม
มาตรฐาน ไม่สามารถขายได ้ในขณะท่ีหากใชอุ้ณหภูมิสูงเกินไป ก็จะท า
ให้ เม็ดปูนละลาย และเป็นการท าลายผนังเตาเผา รวมถึงส้ินเปลือง
พลังงานส่งผลต่อตน้ทุนในการผลิต ด้วยเหตุน้ีการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือ
ควบคุมอุณหภูมิในกระบวนการผลิตจึงมีความจ าเป็นอยา่งยิ่ง แต่ปัญหา
หน่ึงท่ีพบบ่อยในการใชเ้คร่ืองบนัทึกอุณหภูมิ อาทิ เคร่ืองบนัทึกอุณหภูมิ
ยี่ห้อ Keyence รุ่น TR-W550 คือ ระบบการเช่ือมต่อท่ีใช้ในการส่งผ่าน
ขอ้มูลโดยมากจะเป็นแบบ Modbus RTU ตามมาตรฐานการรับส่งขอ้มูล 
RS485 ท าให้เกิดความยากในการดึงข้อมูลมาใช้งาน ดังนั้ นผู ้ใช้งาน
โดยมากจึงบนัทึกขอ้มูลดว้ยการจดดว้ยมือซ่ึงอาจท าให้เกิดความผิดพลาด
ในการจดบันทึก หรือหากบันทึกข้อมูลผ่านโปรแกรมส าเร็จรูปของ
เคร่ืองมือ ก็จะท าให้การขอ้มูลท่ีบนัทึกไปใชใ้นการวิเคราะห์มีความล่าช้า 
เน่ืองจากข้อมูลท่ีได้เป็นขอ้มูลแบบไม่เรียลไทม์ (Non-real time) ส่งผล
ต่อการวิ เคราะห์ข้อมูล  และไม่สามารถป รับ เป ล่ียน อุณหภูมิใน
กระบวนการผลิตไดท้นัท่วงที หากแต่ตอ้งอาศยัการวิเคราะห์ผลิตภณัฑท่ี์
ไดค้วบคู่กบัขอ้มูลดา้นอุณหภูมิท่ีบนัทึกมาใชใ้นการปรับปรุงการควบคุม
อุณหภูมิในกระบวนการผลิตส าหรับผลิตภณัฑ์ท่ีจะผลิตในชุดต่อไป ท า
ให้อาจเกิดทั้งความลา้ช้าในการผลิต รวมถึงอาจเกิดความเสียหายข้ึนกบั
ผลิตภณัฑ ์  
จากปัญหาข้างต้นท าให้ผู ้จ ัดท ามีแนวคิดท่ีจะสร้างโปรแกรมเพ่ือลด
ขั้นตอนในการเก็บข้อมูลและเพ่ิมความสะดวกรวดเร็วในการท างาน  
รวมถึงลดความผิดพลาดในการบนัทึกขอ้มูลโดยอาศยัโปรแกรมท่ีเขียน
ข้ึนจากซอฟต์แวร์ LabVIEW ซ่ึงเป็นซอฟต์แวร์ในการสร้างระบบ
อตัโนมติัในการวดั ทดสอบ และควบคุม โดยใช้การเขียนโปรแกรมดว้ย
ภาษารูปภาพ (Graphical programming) ท าให้ง่ายต่อการเรียนรู้และใช้
เวลาในการเขียนโปรแกรมน้อยลง อีกทั้ งยงัรองรับมาตรฐานการ
ติดต่อส่ือสารหลากหลายรูปแบบ เช่น Serial Communication  USB  
LAN  GPIB  Modbus  PLC  และ ActiveX เป็นตน้ ท าให้ LabVIEW ถูก
ใช้งานอย่างกวา้งขวางในแทบทุกอุตสาหกรรมและการวิจยัท่ีต้องการ
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ระบบอตัโนมติัในการวดัและการควบคุม อาทิเช่น อุตสาหกรรมการผลิต 
อิเล็กทรอนิกส์  ยานยนต์ เป็นต้น ทั้ งน้ีโปรแกรมท่ีผู ้จดัท  าเขียนข้ึนจะ
สามารถควบคุมการท างานเคร่ืองบนัทึกอุณหภูมิผ่านทางการส่ือสารแบบ 
RS485 Modbus ซ่ึงมาตรฐาน RS485 เป็นมาตรฐานการติดต่อส่ือสารท่ี
นิยมใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม เน่ืองจากมีเสถียรภาพสูง และสามารถ
รับส่งข้อมูลได้เป็นระยะทางไกลถึง 1.2 กิโลเมตร และโปรโตคอล 
Modbus เป็นโปรโตคอลท่ีถูกพฒันาข้ึนเพ่ือใช้ในงานอุตสาหกรรม และ
เป็น Open Protocol ท าให้บุคคลทัว่ไปสามารถพฒันาอุปกรณ์ท่ีใช้การ
ส่ือสารแบบ Modbus โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย นอกจากน้ีโปรแกรมยงั
สามารถเก็บบนัทึกและแสดงผลภาพและกราฟอุณหภูมิไดแ้บบเรียลไทม ์
(Real Time) โดยในงานวิจยัน้ี จะอธิบายเร่ืองทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งในหัวขอ้
ขอ้ท่ี 2  และอธิบายการต่อชุดอุปกรณ์รวมถึงผลการทดลองในหัวขอ้ท่ี 3  
ในขณะท่ีการสรุปผลการทดลองจะอธิบายไวใ้นหวัขอ้ท่ี 4 

2. ทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง
2.1 โปรโตคอล Modbus 
การติดต่อส่ือสารแบบ Modbus จะเป็นวิธีการเช่ือมต่อส่ือสารกนัระหวา่ง 
Master กบัอุปกรณ์ยอ่ยต่างๆท่ีเรียกวา่ Slave ดงัรูปท่ี 1 ซ่ึงจะมีอุปกรณ์ตวั
หน่ึงท าหน้าท่ีเป็น Master เพียงตวัเดียวคอยส่งค าสัง่ต่างๆไปยงั Slave ตวั
อ่ืนๆ ซ่ึงท าหน้าท่ีเป็นอุปกรณ์ยอ่ยในการ รับ-ส่งขอ้มูล และท างานตาม
ค าสั่งจาก Master หรือ คอยส่งขอ้มูลต่างๆท่ี Master ตอ้งการกลบัไป โดย 
Slave แต่ละตวัจะมี Address ไม่ซ ้ ากนัดงันั้นในการส่ือสารจึงตอ้งก าหนด 
Address ของ Slave ตวัท่ีตอ้งการส่ือสารลงไปด้วย และเม่ือ Slave ไดรั้บ
ค าสั่งจาก Master ผ่านโปรโตคอล Modbus ทาง Slave ก็จะเช็ค Address 
ท่ีสั่งมา ซ่ึงหากตรงกับ Address ของตัวเอง Slave ตัวนั้ น ก็จะท าตาม
ค าสัง่ท่ีสัง่มาหรือส่งขอ้มูลกลบัไปยงั Master [2-4]. 

รูปที ่1 แสดงเครือข่ายระหวา่ง Master กบั Slave 
ระบบส่ือสารของเครือข่ายระหวา่ง Master กบั Slave ซ่ึงประกอบไปดว้ย
โหนด Master (Master Node) ท่ีท  าหน้าท่ีในการออกค าสั่งไปยงัอุปกรณ์
ยอ่ย (Slave Node) แลว้ท าการประมวลผลและส่งการตอบรับกลบัโดยท่ี
โหนดอุปกรณ์ยอ่ย (Slave Node) นั้นไม่สามารถส่งขอ้มูลได ้โดยท่ีไม่ได้
รับการร้องขอจาก Master Node หรือการติดต่อส่ือสารกบัโครงข่ายย่อย

อ่ืนๆ โดยอุปกรณ์ท่ีท าหน้าท่ีเป็น Master สามารถระบุได้ว่าต้องการ
ส่ือสารกบัอุปกรณ์ท่ีท าหน้าท่ีเป็นลูกข่ายยอ่ยเพียงตวัใดตวัหน่ึง หรือจะ
ท าการแพร่ข้อมูลไปให้กับอุปกรณ์ย่อยทุกตัว  และเม่ืออุปกรณ์ย่อย
ท างานตามค าสั่งแล้วจะส่งสัญญาณพร้อมทั้ งท่ีอยู่ (Address) ของตัว
อุปกรณ์ย่อยตวันั้นๆ กลบัไปให้ Master รับทราบ โดยการส่ือสารแบบ 
Modbus จะมีรูปแบบในการส่งขอ้ความท่ีส่งไปเพ่ือถามค่าจาก Slave โดย
จะรอรับข้อความตอบกลับจากลูกข่าย (Query Message) อ้างอิงจาก
หมายเลข Address ของอุปกรณ์ลูกข่ายดงักล่าว  ทั้งน้ีในการสั่งงานจะใช ้
Function Code ในการก าหนดค าสั่งการท างานให้กับ Slave  เม่ือได้รับ
ขอ้ความท่ีส่งกลบัมา (Query Data) จาก Slave แล้ว ข้อมูลน้ีจะแสดงถึง
ผลการตรวจสอบค่าผิดพลาด (Error-Check) ผลการยืนยนัข้อมูล (Field 
Confirming) เพ่ือเป็นการรายงานผลการท างานของ  Slave ให้  Master 
ทราบ 
2.1.1 โครงสร้างการท างานของ RS485 
มาตรฐาน RS485 ถูกสร้างข้ึนมาเพ่ือแก้ไขปัญหาขอ้จ ากดัในด้านต่างๆ 
ของ RS232 อาทิ RS485 สามารถท าการเช่ือมต่อเป็นเน็ตเวิร์คได้ และ
ระยะในการส่ือสารนั้นยงัท าไดไ้กลมากกวา่ 1,000 ฟตุ ดงัรูปท่ี 2 

รูปที่ 2 แสดงตวัอยา่งการต่อ RS-485 กบั Node 
2.1.2 คุณสมบติัโดยยอ่ของ RS485 มีดงัต่อไปน้ี 
1) สามารถต่อเป็นเน็ตเวิร์ค ไดสู้งสุด 128 โหนด 
2) สามารถส่งไดไ้กลถึง 4,000 ฟตุ
3) ลกัษณะการส่งเป็นแบบคร่ึงดูเพล็กซ์ (Half Duplex) คือรับส่งพร้อม
กันไม่ได้ดังนั้ นจึงต้องมีสัญญาณควบคุมมาควบคุมการรับส่ง โดย
มาตรฐานการเช่ือมต่อจะถูกแสดงดงัรูปท่ี 3 

รูปที่ 3 แสดงการส่ือสารระหวา่ง Master Unit กบั RS485 
2.1.3 การเก็บขอ้มูลในรูปแบบ Modbus 
ขอ้มูลต่าง ๆ ของอุปกรณ์ท่ีเป็น Slave จะเก็บอยูใ่นตารางท่ี 1 ซ่ึงมี 4 ส่วน
ท่ีมีคุณลกัษณะต่างกนั โดยสองตางรางแรกจะเก็บขอ้มูลแบบ Discrete ท่ี
เป็นค่ า On/Off (Coil) ส่ วน อีกสองตารางท่ี เห ลือจะเก็บค่ าตัว เลข
(Register) Coil และ Register ต่างก็มีตารางแบบ Read-only คืออ่านได้
อย่างเดียวและ Read-write คืออ่านได้และเขียนข้อมูลลงไปได้ แต่ละ
ตารางจะมีขอ้มูล 9999 ค่า ในขณะท่ี Coil หรือ Contact ซ่ึงเป็น Discrete 
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แต่ละตวัจะถูกระบุต  าแหน่งด้วย Address ตั้งแต่ 0000 ถึง 270E ซ่ึงเป็น
เลขฐานสิบหก (แปลงเป็นฐานสิบคือ 0 ถึง 9998) โดย Register แต่ละตวั
ใช้พ้ืนท่ี 16 bits = 2 bytes = 1 word และมี Address ตั้งแต่ 0000 ถึง 270E 
เช่นกนั [2-4] 
ตารางที่  1 แสดงข้อมูลต่าง ๆ ของอุปกรณ์ท่ีเป็น Slave ซ่ึงมี Address 
ตั้งแต่ 0000 ถึง 270E 

Coil / Register Number จะเป็นเพียง Location name และไม่
ปรากฏอยู่ในขอ้มูลท่ีถูกรับส่ง แต่ Data Address จะถูกระบุอยูใ่นขอ้มูล
เช่นเดียวกบับุรุษไปรษณียจ์ะส่งจดหมายไดต้อ้งปรากฏบา้นเลขท่ีอยูบ่น
ซองจดหมาย ยกตัวอย่างเช่น  Register ตัวแรกคือ 40001จะมี  Data 
Address คือ 0000 เม่ือน าตวัเลข 40001 ลบด้วย 0000 จะได้ค่าท่ีเรียกว่า 
Offset คือ 40001 ดังนั้ นในแต่ละตารางจะมีค่า Offset เป็น 1, 10001, 
30001 และ 40001 ตามล าดบั  
2.1.4 Function Code ของอุปกรณ์  Slave แต่ละตัวใน  Network จะมี 
Address ไม่ซ้ากัน ตั้ งแต่ 1 ถึง 247 เม่ือ Master ร้องขอข้อมูลไปข้อมูล 
Byte แรกท่ีถูกส่งไปจะตอ้งเป็นค่า Slave Address เพ่ือระบุว่า จะส่งไปท่ี 
Slave ตวัใด ส่วน Byte ต่อไปจะเป็น Function Code เพ่ือระบุว่าตอ้งการ
ติดต่อกับ Table ใดข้ึนอยู่กับว่า ต้องการ Read อย่างเดียว หรือ Read / 
Write Function Code ดงัแสดงในตารางท่ี 2 [2-4] 
ตารางท่ี 2 แสดง Function Code ของอุปกรณ์ Slave 

2.1.5 CRC (Cyclic Redundancy Check) CRC คือข้อมูล 2 Byte หลังสุด
ของข้อมูลแต่ละ Message ท่ี ส่งด้วย Modbus Protocol โดยท าหน้าท่ี
ตรวจสอบ Error ซ่ึงข้อมูลแต่ละ Byte ใน Message ท่ีส่งไปจะถูกน ามา
ค านวณหาค่า CRC ในขณะเดียวกัน เม่ืออุปกรณ์ท่ีรับ Message ก็จะ
ค านวณค่า CRC ด้วยแล้วน ามาเปรียบเทียบกับค่า CRC ท่ี ส่งมาจาก
อุปกรณ์ท่ีส่ง Message มาดังนั้ น เม่ือข้อมูลไม่ว่า Bit ไหนก็ตามของ
Message ท่ี รับมาไม่ถูกต้องค่า CRC ท่ีค  านวณได้ก็จะต่างออกไปจาก 
CRC ของอุปกรณ์ท่ีส่ง Message มาก็จะท าให้ทราบวา่ มี Error เกิดข้ึน 

การรับส่งขอ้มูลดว้ยโปรโตคอล MODBUS สามารถเลือกได ้2 โหมด คือ 
โหมด ASCII และโหมด RTU ซ่ึงทั้ง 2 โหมดน้ีมีความแตกต่างกนัท่ีการ
ก าหนดรูปแบบของชุดข้อมูลภายในเฟรม จะเลือกโหมดใดก็ได้แต่มี
เง่ือนไขว่า อุปกรณ์ทุกตัวท่ีต่อร่วมกันอยู่ในบสัหรือเครือข่ายเดียวกัน 
จะตอ้งตั้งให้เลือกใชโ้หมดเดียวกนัทั้งหมด 
2.1.6 MODBUS RTU 
เฟรมข้อมูลในโหมด RTU ประกอบด้วยข้อมูลแสดง  Data Address 
จ  านวน 1 Byte, Function Code จ  านวน  1 Byte, ข้อมูลท่ีท าการรับส่ง
จ านวนมากสุดไม่เกิน 252 Byte และ CRC ขนาด 2 ไบต์ ค่า CRC น้ีเป็น
ค่าท่ีค  านวณมาจากขอ้มูลทุก Byte ไม่รวม Start-Bit, Stop-Bit และ Parity 
Check ส าหรับการรับส่งขอ้มูลใน Modbus RTU การรับส่งขอ้มูล 1 Byte 
ไม่วา่จะเป็นขอ้มูลส่วนใดภายในเฟรมจะตอ้งท าการส่งบิตขอ้มูลรวม 11 
Bit ก ล่ าวคื อ  Start-Bit จ าน วน  1 Bit, Data-Bit จ  าน วน  8 Bit, Parity 
Check-Bit จ านวน 1 Bit และ Stop-Bit จ  านวน 1 Bit หรือในกรณีท่ีไม่มี 
Parity Check-Bit ก็ จะ แท น ท่ี ด้ ว ย  Stop-Bit จ าน วน  2 Bit  ใน ก าร
ก าหนดให้มี Parity Check-Bit นั้น สามารถเลือกเป็นแบบคู่ (Even Parity) 
หรือค่ี (Odd Parity) ก็ได้  โดยหากต้องการออกแบบให้สอดคล้องกับ
อุปกรณ์ ท่ี มีใช้กันทั่วไปมากท่ี สุด ควรเลือกแบบคู่โดยท่ีสามารถ
ปรับเปล่ียนเป็นแบบค่ีหรือไม่มีการตรวจสอบ Parity (No Parity) ได ้[2-
4] 

3. การต่ออุปกรณ์ทดลองและผลการทดลอง
การเช่ือมต่อเคร่ืองบนัทึกอุณหภูมิเพ่ือบนัทึกค่าลงในคอมพิวเตอร์ผ่าน
ทาง Modbus RTU RS-485 ดงัแสดงในรูปท่ี 4  จะเห็นว่าอุปกรณ์แปลง
สัญญาณ USB to RS485 จะถูกใช้เป็นตวักลางในการแปลงสัญาณการ
เช่ือมต่อทาง USB ของคอมพิวเตอร์ให้เป็นแบบมาตรฐาน Serial RS485 
เน่ืองจากระบบมาตรฐานน้ีใช้การเช่ือมต่อแบบ Half Duplex ตามรูปท่ี 3 
โดยการเช่ือมต่อจะใช้สายสัญญาณ 4 เส้นประกอบดว้ย สาย RX สาย TX 
สาย RTS และสาย Ground ดงัรูปท่ี 5 ซ่ึงสายดงักล่าวจะถูกไขว ้(Twisted) 
เขา้ดว้ยกนัเพ่ือลดผลของสัญญาณร่ัวระหว่างเส้น (Cross talk) ให้ไดม้าก
ท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได ้ นอกจากนั้นจะมีการใช้ตวัความตา้นทานขนาด 
100 โอห์มมาต่อคร่อมระหว่าง RX+ และ RX- ทั้งสองฝ่ังเพ่ือช่วยเร่ือง
การ Matching ทางโหลดของอุปกรณ์ทั้งสองดงัแสดงในรูปท่ี 5  
จากนั้นคณะผูวิ้จยัจึงเขียนโปรแกรมควบคุมการส่งผ่านขอ้มูลผ่านการ
เช่ือมต่อ Modbus RTU RS485 โดยใช้ซอฟแวร์ Labview เป็นตัวกลาง
ป้อนค าสัง่ Function Code ตามหัวขอ้ 2.1.4 เพ่ือส่งค  าสัง่ให้อ่านค่า (Read) 
ขอ้มูลในตวั Register  ภายใน ซ่ึงในตวัอยา่งน้ีได้ก  าหนดให้ค่าท่ีอ่านนั้น
ถูกเก็บไวใ้น Address ท่ี 0 ของตวัอุปกรณ์  โดยรูปท่ี 6 แสดงหน้าจอการ
ท างานของซอฟแวร์ Labview ท่ีใช้ในการดึงข้อมูลจาก Register ใน
ต าแหน่ง 0 ของอุปกรณ์รวมทั้ง Source Code ของโปรแกรมดงักล่าว 
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รูปที่ 4 การเช่ือมต่อเคร่ืองบนัทึกอุณหภูมิเขา้กบัคอมพิวเตอร์เพ่ือบนัทึก
ค่าผา่นทาง Modbus RTU RS485 

.     
รูปที่ 5 แสดงการเช่ือมต่อระหวา่งเคร่ืองบนัทึกอุณหภูมิ Modbus RS485 
(ซา้ย) เขา้กบัอุปกรณ์แปลงสญัญาณ USB เป็น RS485 (ขวา) 

รูปที่ 6 หนา้จอแสดง Source Code โปรแกรม Labview 

ขอ้จากรูปท่ี 6 แสดงใหเ้ห็นวา่ขอ้มูลท่ีถูกเก็บจาก Shift Registers ดา้นบน
จะถูกแปลงป็นขอ้มูลท่ีตอ้งการเก็บผา่นทางการใช ้ Joint Number 
function และแปลงค่ากลบัเป็นตวัเลขแสดงผลได ้ ตวัอยา่งเช่นหากค่าท่ี
อ่านไดจ้าก Register#1 คือ 16944 และ Register#2 คือ 39348 เม่ือใช้
ฟังกช์ัน่ Joint Number แปลงค่ากลบัเป็นตวัเลขฐานสิบจะมีค่า 43.9001 
และ 43.6000 ซ่ึงหมายถึงอุณหภูมิท่ีอ่านไดใ้นขณะนั้นคือ 43.9001 องศา
เซลเซียส และ 43.6 องศาเซลเซียส ตามล าดบั 

4. สรุปผลการทดลอง
ซอฟแวร์ Labview สามารถน ามาใช้ในการเขียนโปรแกรมเพ่ือบนัทึก
ขอ้มูลของเคร่ืองบนัทึกอุณหภูมิได้แบบเรียลไทม์โดยการเช่ือมต่อผ่าน 
Modbus RS485 และการออกแบบระบบการเช่ือมต่อสายเป็นแบบไขว ้
(Twisted Pair) ท าให้สามารถเช่ือมต่ออุปกรณ์ในรูปแบบ Half Duplex 
โดยซอฟแวร์ Labview สามารถใช้งานในการส่งค าสั่ง Function Code 
ตามมาตรฐาน RS485 เพ่ืออ่านค่า (Read) จากเคร่ืองบนัทึกอุณหภูมิท่ีมีค่า 
43.9001องศาเซลเซียส และ 43.600 องศาเซลเซียส มาแสดงผลไดส้ าเร็จ 
ในทางกลบักนัยงัสามารถใชซ้อฟแวร์ Labview ส าหรับการเขียน (Write) 
ใน register ของอุปกรณ์ อ่ืนๆ เพ่ือสั่งการท างานอุปกรณ์ได้อีกด้วย 
นอกจากน้ีการเช่ือมต่อแบบน้ียงัสามารถเช่ือมต่ออุปกรณ์แบบบัสได้
จ  านวนมากถึง 128 อุปกรณ์และมีเสถียรภาพในการเช่ือมต่อท่ีสูงมาก 
ทนทานต่อสญัญาณรบกวนภายนอก 
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  RS 485 Connection 
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การออกแบบและประเมินค่าอุณหภูมิพืน้ผวิของอุปกรณ์สอบเทยีบเคร่ืองมือวดัอุณหภูมิแบบสัมผสัพืน้ผวิ 
Design and estimation of surface temperature of calibration apparatus for surface thermometers 

 อ้อยใจ อ่องหร่าย  
กลุ่มงานถ่ายทอดค่ามาตรฐานและความช้ืน ฝ่ายมาตรวิทยาอุณหภูมิและแสง  สถาบนัมาตรวิทยาแห่งชาติ  

3/4-5   ต  าบลคลองห้า อ  าเภอคลองหลวง   จงัหวดัปทุมธานี   12120 โทรศพัท ์02-577-5100  ต่อ 1311  E-mail: oijai@nimt.or.th 

บทคดัย่อ 
อุตสาหกรรมในประเทศจ านวนมากมีความจ าเป็นในการวดั

อุณหภูมิท่ี พ้ืนผิวของผลิตภัณฑ์ หรืออุปกรณ์ท่ีให้ความร้อน เช่น 
อุตสาหกรรมการผลิตโลหะ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรม
อาหาร และช้ินส่วนยานยนต์ เคร่ืองมือวดัอุณหภูมิพ้ืนผิวแบบสัมผสั 
(Surface thermometer) นิยมใช้กนัอยา่งแพร่หลายเน่ืองจากความสะดวก 
ราคาประหยดัและง่ายต่อการใช้งาน และเม่ือตอ้งการการรักษาคุณภาพ
ของผลิตภณัฑ์และการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล เคร่ืองมือวดั
อุณหภูมิพ้ืนผิวแบบสัมผสัท่ีใช้งานในภาคอุตสาหกรรมควรได้รับการ
สอบเทียบท่ีสอบยอ้นกลบัไดสู่้มาตรฐานแห่งชาติและมาตรฐานสากล   

สถาบนัมาตรวิทยาแห่งชาติได้พฒันาอุปกรณ์เพ่ือใช้ในการ
สอบทียบเคร่ืองมือวดัอุณหภูมิพ้ืนผิวแบบสัมผสั  ในการศึกษาน้ีได้ท  า
การประเมินผลกระทบจากการสัมผสัของเทอร์โมมิเตอร์กับผิวของ 
แหล่งก าเนิดอุณหภูมิพ้ืนผิวท่ีสร้างจากแท่งวสัดุอลูมิเนียมทรงกระบอกท่ี
วดัอุณหภูมิดา้นในโดยใชเ้ทอร์โมมิเตอร์ความตา้นทาน (IPRTs) 2 ตวั ฝัง
ในเน้ือวสัดุอะลูมิเนียมในแนวขนานกบัพ้ืนผิวท่ีระยะ 6 mm และ 12 mm  
ตามล าดับ  อุณหภูมิท่ีพ้ืนผิวของอุปกรณ์ได้ถูกประเมินโดยวิธี linear 
extrapolation ในสภาวะ steady state  และจากผลการทดลอง พบว่าค่า
การเปล่ียนแปลงของอุณหภูมิตามเวลา (Stability) ตลอดช่วงเวลา 30 นาที
ของเคร่ืองมือมีค่าดีกว่า  0.1 oC ท่ีอุณหภูมิประมาณ 400 oC และความ
แตกต่างระหว่างอุณหภูมิท่ีพ้ืนผิวท่ีวดัไดโ้ดย Surface Thermometer จะมี
ค่าดีกว่า 0.4%  เม่ือรอเข้าสู่ภาวะสมดุลหลังจากการสัมผสัเป็นเวลา
มากกวา่ 5 นาที  

ค าส าคญั: อุณหภูมิของพ้ืนผิว, การวดั, 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 

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 . 

Keywords: Surface temperature, measurement, calibration, thermometer 

1. บทน า
การวดัอุณหภูมิดว้ยเทอร์โมมิเตอร์แบบสัมผสัผิวต่างจากการ

วดัอุณหภูมิแบบใช้หัววดัทัว่ไปเพราะไม่จ  าเป็นตอ้งเจาะลงไปวดัในเน้ือ
ของวัสดุ แต่เป็นเพียงการสัมผสับนพ้ืนผิวเพ่ือวัดอุณหภูมิ   การวัด
อุณหภูมิด้วยเทอร์โมมิเตอร์แบบสัมผัสผิวนั้ นได้รับความนิยมใน
ภาคอุตสาหกรรมมากกว่าเทอร์โมมิเตอร์วดัอุณหภูมิพ้ืนผิวแบบแผ่รังสี 
(ไม่สมัผสั) เพราะเป็นเคร่ืองมือวดัท่ีมีราคาประหยดั วดัอ่านค่าไดโ้ดยตรง 
ไม่ยุ่งยากซับซ้อน และไม่จ  าเป็นตอ้งค านึงถึงค่าสัมประสิทธ์การเปล่ง 
(emissivity) ของพ้ืนผิวท่ีถูกวดั รวมถึงไม่มีความผิดพลาดจากระยะและ
มุมมอง (size of source effect) [1-2]   

การสอบเทียบเพ่ือหาค่าความถูกตอ้งและได้ผลการวดัท่ีสอบ
ยอ้นกลบัได้สู่มาตรฐานแห่งชาติของเทอร์โมมิเตอร์ท่ีใช้วดัอุณหภูมิท่ี
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พ้ืน ผิวแบบสัมผัส แต่ เ ดิมท าโดยการ เป รียบเ ทียบผลการวัดกับ
เทอร์โมมิเตอร์มาตรฐานท่ีผ่านการสอบเทียบและจุ่มท่ีระยะใกล้กนัใน
อ่างควบคุมอุณหภูมิ  ซ่ึงวิธีน้ีถือว่าผิดไปจากลกัษณะการใช้งานจริงอยู่
มากเพราะเทอร์โมมิเตอร์เหล่าน้ีได้ออกแบบ หน้าสัมผสัเพ่ือใช้งานวดั
อุณหภูมิของผิววสัดุของแข็ง  ไม่ใช่ของเหลวหรืออากาศ   ดงันั้นการ
สอบยอ้นกลับได้ของผลการวดัของเคร่ืองมือประเภทน้ี ควรเทียบกับ
อุณหภูมิท่ีพ้ืนผิวของแหล่งก าเนิดอุณหภูมิท่ีพ้ืนผิวอา้งอิง ท่ีผ่านการศึกษา
และประเมินคุณสมบติัทางอุณหภูมิ อยา่งถ่ีถว้นเพ่ือใช้ในงานสอบเทียบ
ได้อย่างถูกต้อง บทความน้ีจะอธิบายถึงการออกแบบและประเมินค่า
อุณหภูมิท่ีพ้ืนผิวของอุปกรณ์สอบเทียบเคร่ืองมือวดัอุณหภูมิแบบสัมผสั 
โดย  ให้สามารถสอบยอ้นกลบัไดสู่้มาตรฐานแห่งชาติ [3-4]   เสนอการ
ออกแบบและการทดลองหาค่าการเปล่ียนแปลงของอุณหภูมิตามเวลา 
(Stability), การประเมินค่าอุณหภูมิท่ีพ้ืนผิวของอุปกรณ์ และการ
เปรียบเทียบกบัอุณหภูมิท่ีขณะสัมผสั Surface Thermometer  ท่ีอุณหภูมิ
ประมาณ 400 oC 

2. การจดัการทดลอง (Measurement set up)
2.1  เคร่ืองมอื 

อุปกรณ์สอบเทียบเคร่ืองมือวดัอุณหภูมิแบบสัมผสัแสดง ดงั
รูปท่ี 1 

รูปที่ 1 ภาพ Drawing ตน้แบบ ในหน่วยมิลลิเมตร ของอุปกรณ์สอบเทียบ
เคร่ืองมือวดัอุณหภูมิแบบสัมผสัแสดงแท่งอลูมิเนียมและต าแหน่งของ 
IPRTs
 เคร่ืองมือได้พัฒนาปรับปรุงจากงานวิจัยท่ีผ่านมา [5] โดยใช้ว ัสดุ
อลูมิเนียมแกนกลางรูปทรงกระบอกผิวเรียบเส้นผ่านศูนยก์ลาง 100 mm 
สูงประมาณ 60 mm มีตวัท าความร้อน(Heater) แบบแผ่นประกอบไวด้า้น
ล่างสุด  มีวสัดุอลูมิเนียมชนิดเดียวกนัในขอบด้านขา้งชั้นท่ี 2 ล้อมรอบ
แกนกลาง เพ่ือให้ระยะจุ่มของเทอร์โมมิเตอร์อ้างอิงเพ่ิมข้ึนจากเดิม  
60 mm เป็น 85 mm และความสูงของขอบอลูมิเนียมดา้นนอกสูงข้ึนกว่า
บริเวณท่ี Surface thermometer สัมผสัเป็นระยะ 25 mm  เพ่ือลดปัญหา
การสูญเสียความร้อน (heat conduction error) เน่ืองจากอุณหภูมิท่ี
แตกต่าง รอบอุปกรณ์ทั้งหมดด้านขา้งห่อหุ้มด้วยวสัดุฉนวนทนความ
ร้อน และบรรจุทั้งหมดลงในกล่องโลหะ 

เทอร์โมมิเตอร์อ้างอิงท่ีใช้ว ัดอุณหภูมิในเน้ือวัสดุ เป็น
เทอร์โมมิเตอร์ความตา้นทาน (IPRT) แบบ Pt-100 ท่ีผ่านการสอบเทียบ
เหมือนกนัทั้ง 3 ชุด ท่ีถูกฝังลงในเน้ืออลูมิเนียมแกนกลางลึก 60 mm ท่ี
ระดบัความสูง  6 mm, 12 mm และ 18 mm ตามล าดบั เพ่ือประเมิน
อุณหภูมิในแต่ละจุดของแท่งอะลูมิเนียม  และมี PRT  cut off/control 
ต าแหน่งล่างสุด(บนฮีตเตอร์)และดา้นขา้ง เพื่อระบบ temperature control 

รูปท่ี 2 แสดง Surface thermometer ใช้ในตลอดการศึกษาน้ี
เป็นแบบท่ีนิยม ใช้งานมากในอุตสาหกรรม มีเซนเซอร์เป็นเทอร์
โมคปัเปิล Type K ท่ียึดติดกบัดา้นหลงัของแผ่นสปริง  โมเดล 80PK-2A 
ผลิตโดย Fluke  แสดงดังรูปท่ี 2 ต่ออ่านค่าอุณหภูมิในโหมด Internal 
cold junction ผ่านตวัอ่านอุณหภูมิ  The black stack โมเดล 1590 ความ
แม่นย  าของการอ่านค่าในโหมดน้ีของตวัอ่านอยูท่ี่     0.1 oC  

รูปที่ 2 Surface thermometer under test 

2.2 วธีิท าการวดั (Measurement Method) 
การจดัการทดลองเพ่ือท าการวดัอุณหภูมิภายในพ้ืนผิวของ

เคร่ืองมือในแต่ละระยะจากพ้ืนผิวเพ่ือประเมินหาอุณหภูมิท่ีผิวท าโดยใช ้
Reference thermometer (IPRT) และอุณหภูมิพ้ืนผิวโดย  Surface  
thermometer แสดงไดด้งัรูปท่ี 3 

รูปที่ 3 การจดัการทดลองเพ่ือท าการวดัอุณหภูมิภายในพ้ืนผิว 
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ชุดอุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิจะถูกปรับค่าอุณหภูมิไปยงัจุดท่ีตอ้งการท า
การวดัโดยอุณหภูมิท่ีเพ่ิมข้ึนแต่ละต าแหน่งจะถูกอ่านโดยเทอร์โมมิเตอร์ 
IPRTs อา้งอิง  และบนัทึกขอ้มูลโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทุก 6 วินาที 
เม่ืออุณหภูมิไดต้ามท่ีตอ้งการ  Surface thermometer จะถูกกดดว้ยแรงกด
คงท่ีทุกคร้ังท่ี  6    0.6 N  ท่ีควบคุมดว้ยชุดแขนจบัท่ีมี Load cell 
ประกอบอยู ่ โดยอุณหภูมิท่ีอ่านค่าไดจ้าก IPRTs  และ Surface 
thermometer ตลอดการทดลองจะถูกบนัทึกดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ทุก 6 วินาทีเช่นกนั 

2.3 การหาค่าอณุหภูมทิีพ่ืน้ผวิ 
หาอุณหภูมิของพ้ืนผิว ณ ต าแหน่งความลึกต่างๆ ไดด้งัรูปท่ี 4  

รูปที่ 4 แสดงแผนภาพอุณหภูมิท่ีต  าแหน่งต่างๆ ภายในของแขง็
ทรงกระบอก Reference Surface heat source  และ Surface Thermometer 
ท่ีอ่านค่าอุณหภูมิ  

ความสมัพนัธ์เชิงเส้นทางคณิตศาสตร์ ท าให้สามารถค านวณเพื่อ
คาดการณ์ค่าอุณหภูมิท่ีพ้ืนผิว ( )  ไดโ้ดยวิธีการ linear extrapolation จาก
ความสมัพนัธ์ 

 (1)

เม่ือ 
X1   คือระยะห่างจากพื้นผิวถึงระยะท่ีพิจารณาวดัอุณหภูมิเท่ากบั
X2   คือระยะห่างจากพ้ืนผิวถึงระยะท่ีพิจารณาวดัอุณหภูมิเท่ากบั
X3   คือระยะห่างจากพ้ืนผิวถึงระยะท่ีพิจารณาวดัอุณหภูมิเท่ากบั

พิจารณาอุณหภูมิท่ีระยะ ใกลเ้คียงกบัพ้ืนผิวมากท่ีสุด  (X1 และ X2) และ
จดัรูปสมการใหม่ ส าหรับค านวณหาค่าคาดการณ์อุณหภูมิท่ีพ้ืนผิว ( ) 
ไดว้า่ 

 (2)

3  ผลการทดลอง (Measurement Results) 
รูปท่ี 5 แสดงการเปล่ียนแปลงของอุณหภูมิตามเวลาของ IPRTs ท่ี
ต  าแหน่งใกลก้บัพ้ืนผิวมากท่ีสุด (6 mm) ในสภาวะ steady state เม่ือเขา้สู่
สมดุลและยงัไม่สัมผสักบั Surface thermometer ท่ีอุณหภูมิประมาณ 400 
oC  พบวา่การเปล่ียนแปลงของอุณหภูมิตามเวลา (Stability) มีค่าเท่ากบั  
0.090 oC ในช่วงเวลาประมาณ 45 นาที ซ่ึงพฒันาดีข้ึนกว่าค่า stability ท่ี
รายงานใน [5] 10 เท่า ณ. อุณหภูมิเดียวกัน ผลการทดลองส าหรับ
อุณหภูมิท่ีต  ่ากว่า ค่า Stability ท่ีอุณหภูมิ 50 oC 100 oC 200 oC และ 300 
oC มีค่าเท่ากบั  0.018 oC ,   0.016 oC,  0.034 oC และ     0.089 oC 
ตามล าดบั ซ่ึงอุปกรณ์มีค่า Stability ท่ีดีท่ีอุณหภูมิต  ่าลง 

รูปที่ 5 การเปล่ียนแปลงของอุณหภูมิตามเวลา Stability at 400 oC 
ค่าเฉล่ียของผลการวดั 10 ค่า ของ IPRTs สองตัวท่ีฝังในเน้ือวสัดุ
อะลูมิเนียมในแนวขนานใกล้กับพ้ืนผิวท่ีระยะ 6 mm และ 12 mm  
ตามล าดบั  ขณะท่ีไม่ไดส้มัผสักบั Surface Thermometer ไดน้ ามาค านวณ
ตามสมการท่ี (2) ได ้ค่าอุณหภูมิท่ีพ้ืนผิว (Depth from surface = 0 mm)  
ขอ้มูลค่าอุณหภูมิท่ีของอุปกรณ์ท่ีได้พฒันาท่ีอุณหภูมิประมาณ 400 oC 
แสดงไดด้งัรูปท่ี 6   

รูปที่ 6  ขอ้มูลค่าอุณหภูมิพ้ืนผิวและท่ีต าแหน่งต่างๆของอุปกรณ์สอบ
เทียบ Surface thermometer ท่ีอุณหภูมิประมาณ   400 oC  

727



บทความวจิยั 
การประชุมวิชาการ งานวิจยัและพฒันาเชิงประยกุต ์คร้ังท่ี 9  
 9th ECTI-CARD 2017, Chiang khan Thailand 

 9th ECTI-CARD 2017 “การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยเีพ่ือตอบสนองทอ้งถ่ินและภาคอุตสาหกรรม”

Error bar ในรูปท่ี 6 แสดงความไม่แน่นอนของการวดัจากการสอบเทียบ 
IPRTs ( k=2)    

เม่ือท าการสมัผสัพ้ืนผิวดว้ย Surface thermometer พิจารณาผล
การวดัท่ีไดจ้าก Surface thermometer เม่ือใช้งานกบัชุดอุปกรณ์เทียบกบั
เวลา แสดงได้ดังรูปท่ี 7 จะเห็นว่าท่ีอุณหภูมิ 400 oC จะต้องใช้เวลา
ประมาณ 30 นาทีเพ่ือให้ระบบเขา้สู่สมดุล (Stability น้อยกว่า 0.1 oC ) 
ดงันั้นหากผูใ้ชง้าน ใชเ้วลาในการวดัน้อยกว่า 5 นาที  จะท าให้ผลการวดั
ผิดพลาดไปจากขณะท่ีอุณหภูมิเขา้สู่สมดุลประมาณ 0.4 %  ของอุณหภูมิ
ท่ีใชง้าน 

รูปท่ี 7 ผลการวดัท่ีไดจ้าก Surface thermometer เม่ือท าการสัมผสัพ้ืนผิว
ดว้ย Surface thermometer  

4. สรุป
บทความน้ี ไดน้ าเสนอการออกแบบและประเมินค่าอุณหภูมิท่ี

พ้ืนผิวของอุปกรณ์สอบเทียบเคร่ืองมือวดัอุณหภูมิแบบสัมผสั (Surface 
thermometer) อุปกรณ์ออกแบบโดยใชแ้ท่งวสัดุอลูมิเนียมทรงกระบอกท่ี 
มีฮีตเตอร์ท าความร้อนแบบแผ่นด้านล่างสุด และวดัอุณหภูมิท่ีต  าแหน่ง 
ดา้นในพ้ืนผิวโดยใช้เทอร์โมมิเตอร์ความตา้นทาน (IPRTs) 2 ตวัท่ีฝังใน
เน้ือวสัดุ  อุณหภูมิท่ีพ้ืนผิวของอุปกรณ์ได้ถูกวิเคราะห์โดยวิธี linear 
extrapolation  ในภาวะ steady state  ค่าการเปล่ียนแปลงของอุณหภูมิตาม
เวลา (Stability) ของอุปกรณ์ท่ีพัฒนามีค่าท่ี ดีกว่า  0.1 oC  ความ
แตกต่างระหว่างอุณหภูมิท่ีพ้ืนผิวท่ีวดัไดโ้ดย Surface Thermometer จะ
น้อยลงกว่า 0.4% เม่ือผูใ้ช้งานวดัรอให้ระบบเขา้สู่ภาวะสมดุลหลงัจาก
การสมัผสัเป็นเวลามากกวา่ 5 นาที  

5. กติตกิรรมประกาศ
โครงการน้ีไดรั้บการสนบัสนุนทุนวิจยัจากศูนยป์ระสานงาน

นักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   กระทรวง 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และส านักงานพฒันาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ ขอขอบคุณสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติในการ
สนบัสนุนการด าเนินการวิจยัน้ี 
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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  
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บทคดัย่อ 
บทความน้ีกล่าวถึงการสถาปณามาตรฐานความจุไฟฟ้า

ความถ่ีสูงสาํหรับ 1 pF 10 pF 100 pF และ 1000 pF ท่ีความถ่ี 10 kHz ถึง 
1 MHz เพ่ือใชเ้ป็นมาตรฐานอา้งอิงของประเทศ โดยมาตรฐานความจุ
ไฟฟ้าความถ่ีสูงคาํนวนไดจ้ากความเหน่ียวนาํแฝง และความจุไฟฟ้าแฝง 
ซ่ึงอธิบายดว้ยวงจรสมมูลภายในตวัเก็บประจุไฟฟ้าชนิดอากาศเป็นไดอิ
เล็กทริก รุ่น GR1403 อน่ึง การวดัค่าความเหน่ียวนาํแฝง และความจุ
ไฟฟ้าแฝงจะใชเ้ทคนิคการวดัแบบ 4 ขั้วและ 3 ขั้ว ดว้ยบริดจส์มดุล จาก
การศึกษาพบว่าตวัเก็บประไฟฟ้า 1 pF 10 pF 100 pF และ 1000 pF รุ่น 
GR1403 เหมาะสมท่ีจะเป็นตัวมาตรฐานความจุไฟฟ้าอ้างอิงในย่าน
ความถ่ี 10 kHz ถึง 1 MHz ให้กบัผูป้ระกอบการในภาคอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศ ส่งผลให้เคร่ืองมือในภาคอุตสาหกรรม
เหล่านั้น สามารถสอบยอ้นกลบัไปยงัมาตรฐานแห่งชาติได ้

คาํสาํคญั:  ความจุไฟฟ้าความถ่ีสูง, วงจรสมมูล, สอบเทียบ, บริดจส์มดุล 
การวดัแบบ 4 ขั้ว, การวดัแบบ 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. 

Keywords:  high frequency capacitance, equivalent circuit, calibration, 
auto balancing bridge, 4-terminal, 3-terminal  

1. บทนํา
จากการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วของเทคโนโลยทีางดา้นการ

วดั ทาํให้มาตรฐานการวดัท่ีถูกตอ้งและแม่นยาํ มีบทบาทเพ่ิมมากข้ึนใน
การพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศ ในการช่วยให้ผูป้ระกอบการมี
ความเขม้แขง็ โดยเฉพาะผูป้ระกอบการในภาคอุตสาหกรรมการผลิต อีก
ทั้งยงัมีส่วนช่วยผลกัดนัในการพฒันาเศรษฐกิจให้สามารถแข่งขนัไดด้ว้ย
การสร้างมาตรฐานการสอบกลบัไดภ้ายในประเทศ ทาํให้ผูป้ระกอบการ
ลดต้นทุนการส่งเคร่ืองมือไปสอบเทียบยงัต่างประเทศ ส่งผลต่อการ
พฒันาโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอยา่งมีคุณภาพและย ัง่ยืน โดยจะ
เป็นฐานความรู้เพ่ือให้ประเทศไทยไม่จาํเป็นตอ้งพ่ึงพาเทคโนโลยีจาก
ต่างประเทศ ในปัจจุบนัห้องปฏิบติัการอิมพีแดนซ์ ไดรั้บการรับรอง
ระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025 จากสถาบนัรับรองระบบคุณภาพประเทศ
สหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (DakkS) โดยมีความสามารถในการวดัความ
จุไฟฟ้าในช่วง 1 pF ถึง 1 µF ในยา่นความถ่ีระหวา่ง 100 Hz ถึง 10 kHz 

ดว้ยสามารถทางการวดัดงัท่ีไดก้ล่าวมานั้น ยงัไม่ครอบคลุม
กับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม  โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่ม
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ท่ีประเทศไทยเป็นฐานการผลิตช้ินส่วน
อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ อีกทั้งประเทศไทยยงัคงไม่มีมาตรฐานการวดัอา้งอิง
ทางด้านความจุไฟฟ้าความถ่ีสูง ด้วยหลักการและเหตุผลข้างต้นทาง
ห้องปฏิบติัการอิมพีแดนซ์ เล็งเห็นว่าการสถาปนาการสอบกลบัไดข้อง
ความจุไฟฟ้าในช่วงความถ่ี 10 kHz ถึง 1 MHz มีความจาํเป็นอยา่งยิ่ง
เพ่ือให้ตอบสนองความตอ้งการ ของอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้งและเพ่ือการ
พฒันาระบบมาตรวทิยาทางดา้นการวดัความจุไฟฟ้าของประเทศให้เป็นท่ี
ยอมรับในระดบัสากล  

2. ทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง
2.1 ความจุไฟฟ้าความถีสู่ง (High Frequency Capacitance) 

ความจุไฟฟ้าท่ีความถ่ีสูงสามารถคาํนวณไดจ้ากพารามิเตอร์ใน
วงจรสมมูลของตวัเกบ็ประจุไฟฟ้า [1] [2] 

  )()(1)( 00
2

0 LGLHGH CCLCCLCC    (1) 

ซ่ึงประกอบดว้ย ความเหน่ียวนาํแฝง LH และ LL (Parasitic inductances) 
ความจุไฟฟ้าสถิต C0 (Static capacitance) และความจุไฟฟ้าแฝง CHG และ 
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CLG (Parasitic capacitance) โดยความจุไฟฟ้าท่ีความถ่ี 10 kHz ถึง 1 MHz 
สามารถคาํนวณไดจ้ากสมการท่ี (1) ในขณะท่ีความตา้นทานจะไม่ปรากฏ
ในวงจรสมมูลเน่ืองดว้ยไม่ส่งผลต่อการตอบสนองต่อความถ่ีของตวัเก็บ
ประจุ [3] จากสมการท่ี (1) พารามิเตอร์ท่ีมีความสาํคญัมากท่ีสุดในการ
คาํนวณค่าความจุไฟฟ้าท่ีความถ่ีสูง ได้แก่ความเหน่ียวนําไฟฟ้าแฝง 
ดงันั้นความถูกต้องของการวดัความเหน่ียวนําไฟฟ้าแฝงจึงเป็นปัจจัย
เบ้ืองตน้ท่ีสําคญัท่ีมีผลต่อความถูกตอ้งในการคาํนวณค่าความจุไฟฟ้าท่ี
ความถ่ีต่างๆ ฉะนั้นในการทดลองในคร้ังน้ีเลือกใช้การวดัค่าความ
เหน่ียวนาํแฝงภายในตวัเก็บประจุไฟฟ้าดว้ยวิธีการวดัโดยตรงดว้ยเทคนิค
การวดัแบบ 4 ขั้ว เพ่ือความถูกต้องในการคาํนวณค่าความจุไฟฟ้า ณ 
ความถ่ีใชง้านมากข้ึน  

2.3 เทคนิคการวดั 
การวดัความเหน่ียวนาํแฝงจะใชก้ารวดัแบบ 4 ขั้ว [4] ดงัรูปท่ี 

1 ช่วยลดผลกระทบท่ีเกิดจากอิมพิแดนซ์ของสายวดั (LLและ RL) และ
ความตา้นทานของหนา้สัมผสั (RC) วิธีน้ีเหมาะกบัการวดัอิมพีแดนท์ตํ่า 
(Low impedance) แต่จะไม่เหมาะกับการวดัอิมพีแดนท์สูง (High 
impedance) เน่ืองจากสเตร์คาปาซิแตน์ระหวา่งสายวดั (Cstr)  

รูปท่ี 1 วงจรสมมูลของการวดัแบบ 4 ขั้ว 

การวดัแบบ 4 ขั้ว กระแสไฟฟ้าจะไหลผ่านคู่สายสัญญาณกระแสไฟฟ้า 
(Hc และ Lc) และจะสร้างสนามแม่เหล็กภายนอกรอบๆสายสัญญาณ
กระแสไฟฟ้า สนามแม่เหล็กน้ีจะไปเหน่ียวนาํแรงดนัของคู่สายสัญญาณ
ศกัยไ์ฟฟ้าทาํให้เกิดความคลาดเคล่ือนของแรงดัน (Induced error 
voltage) ซ่ึงการเหน่ียวนาํร่วม (Mutual coupling) ระหว่างสายสัญญาณ
กระแสและศกัยไ์ฟฟ้าจะทาํให้ผลการวดัท่ีไดค้ลาดเคล่ือน ดงันั้น ในการ
แบบ 4 ขั้ว ควรบิดเกลียวคู่สายสัญญาณกระแสไฟฟ้าและคู่สายสัญญาณ
ศกัยไ์ฟฟ้าเพ่ือลดการควบคู่ทางแม่เหลก็ (Magnetic Couplings)  

วดัความจุไฟฟ้าแฝงจะใช้การวดัแบบ 3 ขั้ว (Three-terminal 
measurement) จะใช้สายโคเอกเชียล (Coaxial cable) ซ่ึงช่วยลด
ผลกระทบท่ีเกิดจากสเตรยค์าปาซิแตนท ์ (Cstr) โดยท่ีตวันาํภายนอกหรือ
ชีลด์ (shield) ของโคเอกเชียลจะถูกต่อไปท่ี guard terminal [4] วิธีน้ี
เหมาะสมกบัการวดัอิมพีแดนท์สูง (high impedance) แต่จะไม่เหมาะกบั

การวดัอิมพีแดนท์ตํ่า (low impedance) เน่ืองจากอิมพิแดนซ์ของสายวดั 
(LL และ RL) และความตา้นทานของหนา้สมัผสั (Rc) ยงัคงมีอยู ่

3 ผลการทดลองของพารามิเตอร์ในวงจรสมมูลของตัวเก็บ
ประจุไฟฟ้า GR1403 

การวดัความเหน่ียวนาํแฝง และความจุไฟฟ้าแฝง ท่ีความถ่ี
ทดสอบ 10 kHz 20 kHz 50 kHz 100 kHz 200 kHz 500 kHz และ 1 MHz 
แรงดนัทดสอบ 1 V ดว้ยเคร่ืองมือ Precision LCR Meter เม่ือมีการเปล่ียน
ความถ่ีทดสอบ (Test Frequency) หรือแรงดนัทดสอบ (Test Voltage) 
ก่อนทาํการวดัทุกคร้ังจะตอ้งทาํการชดเชยความคลาดเคล่ือนท่ีเป็นผลมา
จากสายวดัและขั้วต่อ (Open และ Short compensation) เพ่ือให้ระบบการ
วดัมีความถูกตอ้งมากข้ึน [4] ผลการทดลองของค่าพารามิเตอร์ในวงจร
สมมูลของตวัเก็บประจุไฟฟ้า 1 pF 10 pF 100 pF และ 1000 pF [5] ดงั
ตารางท่ี 1 ตารางท่ี 2 และตารางท่ี 3  

ตารางท่ี 1 ผลการวดัความเหน่ียวนาํแฝงสุทธิ ( Lsf) และความไม่แน่นอน
ในการวดั (U) ในหน่วย nH ของตวัเก็บประจุ 1 pF 10 pF 100 pF และ 
1000 pF ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ประมาณ 95 % (k=2) 

ความถ่ี
(kHz) 

1 pF 10 pF 100 pF 1 000 pF 
Lsf U Lsf U  Lsf U Lsf U  

 10 99.1 19.6 115.6 19.7 102.9 19.8 112.9 19.6 
 20 96.6 10.4 111.6 10.4 99.0 10.5 108.5 10.4 
 50 92.3 5.1 107.7 5.0 93.0 5.2 99.3 5.0 
 100 89.3 3.5 104.4 3.3 88.9 4.1 92.7 3.3 
 200 85.7 2.7 100.8 2.5 85.2 3.9 87.9 2.6 
 500 82.2 2.9 97.3 2.1 81.3 3.5 83.2 2.3 
 1000 80.5 3.0 95.8 2.3 79.6 3.4 81.4 2.4 

ตารางท่ี 2 ผลการวดัความจุไฟฟ้าแฝง (CHG) และค่าความไม่แน่นอนใน
การวดั (U) ในหน่วย pF ของตวัเกบ็ประจุ 1 pF 10 pF 100 pF และ 1000 
pF ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ประมาณ 95 % (k=2) 

ความถ่ี 
(kHz) 

1 pF 10 pF 100 pF 1 000 pF 
CHG  U CHG U CHG U CHG  U 

 10 25.4 0.8 19.1 0.8 23.6 0.8 26.8 0.8 
 20 25.3 0.5 19.1 0.4 23.6 0.5 26.6 0.5 
 50 25.3 0.3 19.1 0.2 23.6 0.3 26.6 0.3 
 100 25.4 0.2 19.1 0.2 23.7 0.2 26.8 0.2 
 200 25.6 0.2 19.2 0.2 23.8 0.2 26.5 0.2 
 500 25.6 1.0 19.2 0.9 23.7 1.0 25.6 1.0 
 1000 25.8 0.9 19.4 0.9 24.1 0.9 22.2 0.9 
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ตารางท่ี 3 ผลการวดัความจุไฟฟ้าแฝง (CLG) และค่าความไม่แน่นอนใน
การวดั (U) ในหน่วย pF ของตวัเกบ็ประจุ 1 pF 10 pF 100 pF และ 1000 
pF ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ประมาณ 95 % (k=2) 

ความถ่ี 
(kHz) 

1 pF 10 pF 100 pF 1 000 pF 
CLG  U CLG U CLG U CLG  U 

 10 26.4 0.8 24.2 0.8 27.7 0.8 30.9 0.8 

 20 26.3 0.5 24.2 0.5 27.7 0.5 30.8 0.5 

 50 26.3 0.3 24.2 0.3 27.7 0.3 30.8 0.3 

 100 26.4 0.2 24.3 0.2 27.7 0.2 30.9 0.2 

 200 26.6 0.2 24.4 0.2 27.8 0.2 30.8 0.2 

 500 26.6 1.0 24.5 1.0 27.8 1.0 30.6 1.0 

 1000 26.9 0.9 24.7 0.9 28.2 0.9 30.3 1.0 

จากตารางท่ี 2 และ ตารางท่ี 3 จะเห็นวา่ความจุไฟฟ้าแฝงของตวัเก็บประจุ
ไฟฟ้า 1 pF 10 pF 100 pF และ 1000 pF มีค่าเปล่ียนแปลงนอ้ยมากเม่ือ
ความถ่ีเพ่ิมข้ึนเน่ืองจากคลาดเคล่ือนท่ีอธิบายไดด้ว้ย  มีค่านอ้ยเม่ือ
เทียบกบัถูกตอ้งของเคร่ืองมือวดั Precision LCR Meter สาํหรับการวดั C0 

ของตวัเก็บประจุ 1 pF 10 pF 100 pF และ 1000 pF ดว้ยเคร่ือง Ultra-
Precision Capacitance Bridge AH 2700A ท่ีความถ่ี 1 kHz  แรงดนั 2 V 
ผลการวดัดงัตารางท่ี 4 เน่ืองจาก C0 ท่ีใชใ้นการคาํนวณหาค่าความจุ
ไฟฟ้าท่ีความถ่ีสูงในสมการท่ี (1) เป็นค่าความจุไฟฟ้าท่ีความถ่ี DC ซ่ึง
ในทางปฎิบติั การตอบสนองต่อความถ่ีของตวัเก็บประจุในช่วง DC ถึง 1 
kHz มีค่านอ้ยกวา่ 10-6 ดงันั้น ประมาณไดว้า่ C0  C1kHz [6] 

ตารางท่ี 4 ผลการวดัความจุไฟฟ้าสถิต (C1kHz) ของตวัเก็บประจุ 1 pF 10 
pF 100 pF และ 1000 pF ในหน่วย pF ท่ีความถ่ี 1 kHz และและค่าความ
ไม่แน่นอนในการวดั (U) ในหน่วย parts per million (ppm) ท่ีระดบัความ
เช่ือมัน่ประมาณ 95 % (k=2) 

1 pF 10 pF 100 pF 1 000 pF 
C1kHz  U C1kHz  U C1kHz U C1kHz  U 

0.999257 12 9.99238 6 100.049 4 6 999.825 6 

4 การวดัการตอบสนองต่อความช้ืนของตัวเกบ็ประจุไฟฟ้า 
ค่าความจุไฟฟ้าของตวัเก็บประจุไฟฟ้าชนิดอากาศเป็นไดอิเล็ก 

ทริกท่ีเปล่ียนแปลง เกิดไดจ้ากหลายปัจจยั เช่น อุณภูมิ หรือความช้ืนท่ี
เปล่ียนแปลง เป็นตน้ สําหรับการตอบสนองต่ออุณภูมิของตวัเก็บประจุ
ไฟฟ้า ผูผ้ลิตไดก้าํหนดให้ค่าความจุไฟฟ้าของตวัเก็บประจุทั้ง 4 ตวัน้ี 
เปล่ียนแปลงไม่เกิน 40 ppm/°C แต่ผูผ้ลิตไม่ไดก้าํหนดการตอบสนองต่อ
ความช้ืนมาให้ ซ่ึงความช้ืนเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีมีผลทาํให้ตวัเก็บประจุมีค่า
เปล่ียนแปลงอย่างมีนัยสําคัญเน่ืองจากในห้องปฏิบัติการได้ควบคุม
ความช้ืนอยูท่ี่ (50±15) %RH  

ดงันั้นจึงไดท้าํการทดลองวดัการตอบสนองต่อความช้ืนของตวั
เก็บประจุทั้ง 4 ตวั ท่ีความช้ืน 35 %RH 40 %RH 50 %RH 60 %RH และ 
70 %RH โดยใชเ้คร่ืองควบคุมความช้ืน รุ่น Dew-Master ผลการวดัการ
ตอบสนองต่อความช้ืนของตวัเก็บประจุ 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  

จากผลการทดลองพบว่าตวัเก็บประจุ 1 pF 10 pF 100 pF และ 
1000 pF จะใชเ้วลาในการเขา้สู่สมดุลในความช้ืนประมาณ 3 ชัว่โมง เม่ือ
มีการเปล่ียนแปลงจากความช้ืนค่านึงไปยงัความช้ืนอีกค่านึง  อน่ึง 
ผลกระทบจากเวลาเขา้สู่สมดุลของตูค้วบคุมความช้ืนสามารถละเลยได ้
และในขณะท่ีทาํการวดัการตอบสนองต่อความช้ืนของตวัเก็บประจุไฟฟ้า 
ไดว้ดัความดนับรรยากาศของเคร่ืองควบคุมความช้ืน ดว้ยเคร่ือง Thermo 
Recorder รุ่น TR-73U โดยมีค่าความดนับรรยากาศระหว่าง 1004 hPa ถึง
1010 hPa  

5 การคาํนวนความจุไฟฟ้าความถีสู่งและการถ่ายค่าความ
ถูกต้อง 

เม่ือกาํหนดให้โครงสร้างของตวัเก็บประจุไฟฟ้าสมมาตร จะ
ไดว้่า ความเหน่ียวนาํ LH และ LL มีค่าเท่ากนั ดงันั้นความเหน่ียวนาํท่ีวดั
ไดจ้ะเป็นความเหน่ียวนาํรวมของ LH ต่ออนุกรมกบั LL มีค่าเท่ากบั Lsf ซ่ึง
สามารถเขียนสมการท่ี (1) ให้อยูใ่นรูปอยา่งง่ายไดด้งัสมการท่ี (2) 

)))2/)(((1( 1
2

1 LGHGkHzfskHzf CCCLCC    (2) 

ดงันั้น เม่ือนาํผลการวดั ค่าความจุแฝง (CHGและ CLG) ค่าความเหน่ียวนาํ
แฝง (Lsf) และค่าความจุไฟฟ้าสถิต (C1kHz) ของตวัเก็บประจุ 1 pF 10 pF 
100 pF 1000 pF มาแทนค่าในสมการ (2) และทาํการพลอตกราฟการ
ตอบสนองต่อความถ่ีของตวัเก็บประจุ 1 pF 10 pF 100 pF และ 1000 pF 
ดงัรูปท่ี 2 เม่ือ C คือ ผลต่างระวา่งความจุไฟฟ้าท่ีความถ่ี 10 kHz ถึง 1 
MHz กบัความจุไฟฟ้าท่ีความถ่ี 1 kHz 

รูปท่ี 2 การตอบสนองต่อความถ่ีของตวัเกบ็ประจุ 1 pF 10 pF 100 pF 
และ 1000 pF รุ่น GR1403 
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5.1 การถ่ายค่าความถูกต้องความจุไฟฟ้าให้กบัตัวเกบ็ประจุ
ไฟฟ้า รุ่น GR1404 และ AH11A 

จากผลการคาํนวณค่าความจุไฟฟ้าความถ่ีสูงของตวัเก็บประจุ
ไฟฟ้า 1 pF 10 pF100 pF และ 1000 pF เม่ือทาํการถ่ายค่าความถูกตอ้ง
ของตวัเก็บประจุไฟฟ้า ทั้ง 4 ตวั ในช่วงความถ่ี 10 kHz ถึง 1 MHz ให้กบั
ตวัเก็บประจุท่ีมีแก็สไนโตรเจนเป็นไดอิเลก็ทริกค่า 10 pF 100 pF และ
1000 pF รุ่น GR1404 และตวัเก็บประจุท่ีมีฟิวส์ซิลิกาเป็นไดอิเลก็ทริกค่า 
1 pF 10 pF และ 100 pF รุ่น AH11ดว้ยวิธีการวดัแบบส่งผ่านโดยมีตวัเก็บ
ประจุไฟฟ้า 1 pF 10 pF 100 pF และ 1000 pF รุ่นGR1403 เป็นตวั
มาตรฐานอา้งอิง (National standard) มีเคร่ืองวดั Precision LCR Meter 
รุ่น 4284A เป็นเคร่ืองส่งผ่านความถูกตอ้งซ่ึงตวัเก็บประจุไฟฟ้ารุ่น 
GR1404 และ AH11 เป็น เคร่ืองมือไม่ทราบค่า (Unit under calibration) 
โดยมีความสามารถทางการวดั (Measurement capability) ท่ีอธิบายได้
ดว้ยค่าความไม่แน่นอนของการวดั อยู่ในช่วงระหว่าง 50 ppm ถึง 115 
ppm ดงัตวัอยา่งผลการถ่ายค่าและการประเมินค่าความไม่แน่นอน [6] 

6. สรุปและวเิคราะห์ผล
ค่ าความ จุไฟฟ้าความ ถ่ี สูง เ ป็นผลมาจากการคํานวณ

ค่าพารามิเตอร์ต่างๆท่ีไดจ้ากการวดัในวงจรสมมูลของตวัเก็บประจุไฟฟ้า 
ซ่ึงประกอบดว้ยความเหน่ียวนาํแฝง ความจุไฟฟ้าแฝง และความจุไฟฟ้า
สถิต ผลการวดัค่าพารามิเตอร์ต่างๆในวงจรสมมูลของตวัเก็บประจุไฟฟ้า
ดว้ย Precision LCR Meter เน่ืองจากอิมพิแดนซ์ของตวัเก็บประจุไฟฟ้า
ดงักล่าวมีค่าตํ่า ดงันั้นเทคนิคท่ีใชใ้นการวดัจึงเป็นแบบ 4 ขั้ว โดยคู่สาย
กระแสไฟฟ้าและคู่สายศกัยไ์ฟฟ้าถูกบิดเป็นเกลียวเพ่ือลดการควบคู่ทาง
แม่เหล็ก อีกทั้งช่วยลดผลกระทบท่ีเกิดจากอิมพิแดนซ์ของสายวดัและ
ความตา้นทานของหนา้สมัผสัอีกดว้ย  

การถ่ายค่าความถูกตอ้งของตวัเก็บประจุไฟฟ้าทั้ง 4 ตวั ให้กบั
ตวัเก็บประจุไฟฟ้า 10 pF 100 pF และ 1000 pF รุ่น GR1404 และ 1 pF 10 
pF และ 100 pF รุ่น AH11 ในช่วงความถ่ีระหว่าง 10 kHz ถึง 1 MHz ดว้ย
วิธีการวดัแบบส่งผ่าน โดยมีเคร่ืองวดั Precision LCR Meter รุ่น 4284A 
เป็นเคร่ืองส่งผ่านความถูกตอ้ง และจากผลการดาํเนินงานภายใตง้านวิจยั
ทําให้ มีความสามารถทางการว ัดเ พียงพอต่อความต้องการของ
ภาคอุตสาหกรรม สําหรับปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อค่าความไม่แน่นอนใน
การวดั มีดว้ยกนัสองปัจจยัหลกั ดงัน้ี 1) สัมประสิทธ์ิการขยายตวัทาง
ความช้ืน และ 2) สมัประสิทธ์ิการขยายตวัทางอุณหภูมิของตวัมาตรฐาน 

จากผลการดํา เนินงานภายใต้โครงการน้ีสามารถสร้าง
มาตรฐานการสอบกลับได้ภายในประเทศทําให้ผู ้ประกอบการใน
ภาคอุตสาหกรรมลดตน้ทุนการส่งเคร่ืองมือในสอบเทียบยงัต่างประเทศ 
อีกทั้ งยงัทําให้ เกิดระบบการว ัดและการถ่ายค่าความถูกต้องไปยงั

ผูป้ระกอบการ ส่งผลให้กระบวนการผลิตมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ
ในการผลิตท่ีสูงข้ึนอีกดว้ย 
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กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีและสํานกังานพฒันาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยแีห่งชาติปี พ.ศ. 2558 และในการน้ีผูว้ิจยัขอขอบคุณ คุณ
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การศึกษาความต้านทานจ าลองจากเคร่ืองแหล่งจ่ายมาตรฐานที่มคีวามสัมพนัธ์ 
ต่อความถูกต้องของการสอบเทียบเคร่ืองวดัมลัตมิเิตอร์ 

A study of the resistance model of Calibrator for the accurate of Multimeter calibration 
กองศกัด์ิ ทองบุญ1  และ อดิเทพ  จ่างอ่อน1 
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บทคดัย่อ 
                   บทความน้ีอธิบายถึงท่ีมาของ ค่าความตา้นทานจ าลองท่ีมี อยู่
ในเคร่ืองมาตรฐานแหล่งจ่ายคาลิเบรเตอร์ ซ่ึง ถูกน ามาเป็นใชใ้นเคร่ือง
มาตรฐานท่ีใชส้ าหรับสอบเทียบเคร่ืองวดัปริมาณทางไฟฟ้า  (Multimeter) 
ชนิดต่างๆ ในพารามิเตอร์ความตา้นทาน โดยเคร่ืองคาลิเบรเตอร์ สามารถ
จ่ายค่าความตา้นทานท่ีค่าใดๆ ตามจุดท่ีตอ้งการจะสอบเทียบ Multimeter 
โดยอาศยักระแสไฟฟ้าจาก  Multimeter ตามคุณลกัษณะ (Specification) 
ท่ีไดร้ะบุไวใ้นคู่มือของเคร่ืองมือแต่ละรุ่น เพ่ือความถูกตอ้ง ทั้งในส่วน
การตั้งค่าการใชง้าน ตั้งย่านการวดัใหเ้หมาะสมกบัปริมาณท่ีจะท าการวดั 
ทั้งน้ีในการสอบเทียบจะถูกระบุ ไวใ้น เง่ือนไขตาม Specification ของ
เคร่ืองมือทั้งสองท่ีน ามาต่อวงจรการวดั  ซ่ึงจะท า การ เปรียบเทียบผล
ความสัมพนัธ์ของเคร่ืองคาลิเบรเตอร์กบัเคร่ือง Multimeter ท่ีพารามิเตอร์
การวดัดงักล่าว 
ค าส าคญั: การสอบเทียบ, คาลิเบรเตอร์, คุณลกัษณะ 

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 

1. บทน า

เคร่ืองสอบเทียบชนิดหลายฟังกช์ัน่ (Calibrator) เป็นเคร่ืองมือ
ท่ีไดรั้บความนิยมใชง้านกนัมากในหอ้งปฎิบติัการทางไฟฟ้า ท่ี ถูกใชเ้ป็น
เคร่ืองมาตรฐาน  (Standard) ในการสอบเทียบเคร่ืองมือวดัทางไฟฟ้า 
(Multimeter) แบบต่างๆ ซ่ึงทั้งสอง  เป็นเคร่ืองมือวดัท่ีมีหลายฟังกช์ัน่การ
ใชง้านภายในเคร่ืองเดียวกนัและเป็นท่ีนิยม ใชง้านกนัอย่างแพร่หลาย  
ปัจจุบนัเคร่ือง Calibrator ไดถู้กออกแบบมาใหมี้หลายพารามิเตอร์รวมอยู่
ในเคร่ืองเดียวกนั  เช่น แรงดนัไฟฟ้ากระแสตรง , แรงดนัไฟฟ้า
กระแสสลบั, กระแสไฟฟ้ากระแสตรง , กระแสไฟฟ้ากระแสสลบั และ
ความต้านทาน ทั้งน้ีผูผ้ลิต Calibrator ออกแบบวงจรการท างานภายใน
เพ่ือใหมี้ความหลากหลายครอบคลุมการใชง้านและการน าไปใชส้อบ
เทียบ Multimeter ใหค้รบตามฟังกช์ัน่นัน่เอง หรือพดูไดว้่าเคร่ืองมือทั้ง 2 
ชนิดไดถู้กสร้างมาใหมี้ความสัมพนัธ์กนั ทางการสอบเทียบ  ซ่ึง
ความสัมพนัธ์ดงักล่าวจะเกีย่วขอ้งกบัปริมาณทางไฟฟ้า แสดงดงัรูปท่ี  1.
ความถูกตอ้งในการจ่ายค่าท่ีแม่นย  าและเสถียรภาพคงท่ีดีต่อปี  ของเคร่ือง  
Calibrator นั้น อยู่ท่ีการออกแบบวงจรภายในของแต่ละผูผ้ลิต 

รูปท่ี 1. การสอบเทียบ Multimeter ดว้ย Calibrator 

                เป็นท่ีทราบกนัดีว่าในสอบเทียบ ปริมาณ ค่าความตา้นทาน  เรา
ตอ้งใชเ้คร่ือง คาลิเบรเตอร์  ท่ีมีความถูกตอ้งอตัราส่วนดีกว่าเคร่ือง  

Multimeter  4 เท่า (Test Accuracy Ratio ≥ 4 : 1 ) เพ่ือใหผ้ลการสอบ
เทียบจะไดรู้้ปริมาณค่าท่ีแทจ้ริง ซ่ึงค่าท่ีวดัไดน้ั้นจะถูกตอ้งมากนอ้ยแค่
ไหนจะตอ้งท าตามขั้นตอนการใชง้านเคร่ืองมือ ตลอดจน การศึกษาคู่มือ
การใชง้านการอ่านและค านวณ  Specification เช่น วิธีการวดั การ อุ่น
เคร่ือง การตั้งค่าเคร่ือง มือ การเลือกใช้ สายวดั สภาวะแวดลอ้ม  เป็นตน้ 
การตั้งค่าต่างๆ เหล่าน้ีช่วยใหเ้ราใชง้านเคร่ืองมือไดอ้ย่างถูกตอ้ง ไดผ้ล
การวดัท่ีใกลเ้คียงค่าจริง และเต็มประสิทธิภาพ จากขอ้มูลต่างๆ  จะเป็น
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แหล่งความไม่แน่นอน ท่ีมีผล ในกระบวนการสอบเทียบ  จึงตอ้งน ามา
ค านวณทางสถิติเพ่ือใหไ้ดค่้าความไม่แน่นอนรวมของผลการวดั  

2. การด าเนินการวิจัย
2.1 หลักการและวิธีการ 
             ในหลกัการสอบเทียบค่าความตา้นท าน จะใชว้ิธีการวดัค่าความ
ตา้นทานแบบโดยตรง ซ่ึงเป็นวิธีท่ีนิยม มี 2 วิธี คือ แบบ2 สาย และแบบ 
4 สาย ดงันั้นการวดัค่าความตา้นทานจาก Calibrator ท่ีออกแบบโดยใชค่้า
ความตา้นทานจริง จะเหมือนกบัการวดัตวัตา้นทานแบบจ าลอง โดยแสดง
วิธีการวดัแบบ 2 สายและ 4 สาย ดงัรูปท่ี 2.[1] 

แบบ 2 สาย 

แบบ 4 สาย 
รูปท่ี 2 แสดงวิธีการวดัแบบ 2 สายและ 4 สาย 

           เม่ือพิจารณาจากรูปท่ี 2. หลกัการวดั Muilitmeter จ่าย
กระแสไฟฟ้ากระแสตรงท่ีรู้ค่าจากแหล่งก  าเนิดกระแสไฟฟ้า กระแสตรง  
(Is) ภายใน Multimeter ออกทางขั้ววดั Hi ไหลผ่านสายวดัและไหลผ่าน
ตวัตา้นทานท่ีตอ้งการวดั (Rx) แลว้กระแสไหลกลบัเขา้ขั้ววดั Lo ครบ
วงจร จะเห็นว่า เม่ือกระแสไหลผ่านตวัตา้นทานใดๆ จะเกดิแรงดนัตก
คร่อมบนตวัตา้นทานนั้นๆ จากนั้นภายใน Multimeter จะมีวงจรท่ีท าการ
วดัค่าแรงดนัไฟฟ้ากระแสตรง (V) ท่ีตกคร่อมตวัตา้นทาน แลว้ค านวณหา
ค่าความตา้นทาน ตามกฏของโอหม์ (Ohm’s law) ดงัสมการท่ี 1  

       สมการท่ี 1 
S

X
X

I

E
R                                        

 โดยท่ี           XR  = ค่าความตา้นทานท่ี Multimeter วดัได ้
   

XE  =  ค่าแรงดนัไฟฟ้ากระแสตรงท่ี Multimeter วดัได ้

SI   = ค่ากระแสไฟฟ้า กระแสตรงท่ีรู้ค่าจาก Multimeter 
โดยทัว่ไป  ระบุ ไวใ้นคู่มือของ ค่ากระแสไฟฟ้ากระแสตรง  Current 
Source ท่ีใชต้ามย่านการวดัท่ีตั้งค่าใชง้านของ Multimeter 

                 การออกแบบวงจร ความตา้นทานจ าลอ งใน  Calibrator เพ่ือ
สร้างเคร่ือง calibrator ผูผ้ลิตจะตอ้งค านึงถึงเป้าหมายความตอ้งการของ
ลูกคา้ การครอบคลุมย่านท่ีน าไปใชง้าน ความตอ้งการความถูกตอ้ง 
ดงันั้นในการออกแบบวงจรในส่วนของแหล่งจ่ายความตา้นทานในเคร่ือง 
Calibrator แบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ แบบแรกการใชต้วัตา้นทานค่าคงท่ี ท่ี
มีการเกบ็ประวติัใส่ในวงจร ในส่วนน้ีทางผูผ้ลิตจะเลือกตวัตา้นทานท่ีรู้
ค่า และค่าท่ีตอ้งการใส่ในวงจรเพ่ือใหผู้ใ้ชง้านไดเ้ลือกใชง้าน ความ
ถูกตอ้งกจ็ะข้ึนอยู่กบัชนิดของตวัตา้นทานท่ีน ามาใชอ้อกแบบวงจร ยงั
ตอ้งค านึงถึงค่า สัมประสิทธ์ิอุณหภูมิของตวัต้ านทาน (Temperature 
coefficient of resistance) อีกดว้ย จึงท าใหมี้ค่าความถูกตอ้งท่ีสูง แบบท่ี
สอง ใชว้งจรอิเล็กทรอนิกส์ในการสร้างค่าตวัตา้นทานข้ึน หรือความ
ตา้นทานจ าลอง (an electronic resistor emulation circuit) ความถูกตอ้งจะ
ข้ึนอยู่กบัวงจรท่ีใช ้เสถียรภาพของอุ ปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ การ
เปล่ียนแปลงของอุณหภูมิรอบขา้งและเสถียรภาพของวงจรเม่ือวงจร
ท างาน รวมไปถึงการออกแบบวงจรสร้างค่าตวัตา้นทานท่ีตอ้งการ โดย
แบบท่ีสองน้ีมี ขอ้ดีคือผูใ้ชง้านสามารถปรับค่าความตา้นทานท่ีมีความ
ต่อเน่ืองในการใชง้านไดต้ามท่ีตอ้งการ แต่จะมีความถูกต้องนอ้ยกว่าแบบ
แรก     

2.2 ขั้นตอนการเปรียบเทียบตามคุณลักษณะ 
                 เม่ือพิจารณาจากขอ้มูลตามคุณลกัษณะของเคร่ืองมือทั้งสอง 
จากรูปท่ี 3. ตารางแสดงคุณลกัษณะเคร่ืองมือ จะเห็นไดว้่า เม่ือตอ้งการ
จ่ายค่าความตา้นทาน 100  จากคาลิเบรเตอร์ และตอ้งการวดัค่าคว าม
ตา้นทานโดยตั้งค่าย่านการวดัท่ี Range 100  ของ  Multimeter นั้นไดถู้ก
ก  าหนดค่า source current = 1mA เป็นกระแสท่ีรู้ค่าเฉพาะตวัเคร่ืองมือวดั
นั้นๆ  และทางดา้นคาลิเบรเตอร์ ท่ีย่านการจ่าย 33 to 109.9999ระบุ
ช่วงการยอมรับกระแส Allowable Current ไว ้1mA – 70mA นัน่หมายถึง
เง่ือนไขความสัมพนัธ์ของเคร่ืองมือทั้งสองเม่ือท าการต่อวงจรการวดั 
หากกระแสท่ีมาจาก  Multimeter อยู่ในช่วง  Allowable Current ของคาลิ
เบรเตอร์ท่ีก  าหนดไว ้ท าใหผ้ลการจ่ายและผลการวดัในย่านดงักล่าวจะมี
ผลการวดัท่ีถูกตอ้ง และหากพิจารณาถึงการน าค่าคุณลกัษณะของคาลิเบร
เตอร์ไปประเมินค่าความไม่แน่นอนท่ีมาจากตวัมาตรฐาน ท่ีค่า 100  ท่ี
ความถูกตอ้ง 1 ปี = 28 ppm of  output + Floor 0.0014 
แต่ถา้หากไม่เป็นไปตามเง่ือนไข เช่นเปล่ียน ค่า current source = 
50A และช่วงการยอมรับกระแส Allowable Current ยงัคงไว ้ 1mA – 
70mA ซ่ึงไม่เป็นไปตามเง่ือนไขแลว้นั้น เม่ือต่อวงจรก ารวดัผลท่ีไดคื้อ  
Multimeter อาจจะไม่สามารถวดัค่า 100  ไดอ้ย่างถูกตอ้งหรืออาจจะ
ตอ้งเปล่ียนย่านการวดั ใหม้ากข้ึนเพ่ือให้  source current มีค่าท่ีเหมาะสม
กบัช่วงการยอมรับกระแส Allowable Current และหากพิจารณาถึงการน า
ค่าคุณลกัษณะของคาลิเบรเตอร์ไปประเมินค่าความไม่แน่นอนท่ีมาจาก
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ตวัมาตรฐาน ท่ีค่า 100  ท่ีความถูกตอ้ง 1 ปี จะตอ้งมีการคิดค านวณ
ความถูกตอ้งของค่า Floor ใหม่ จากสมการ  

Floor(new) = Floor(old) * (Imin/Iactual) 
เม่ือค านวณหาค่า Floor ใหม่ โดยการแทนค่า = Floor(new) = 0.0014 
* (1mA/50A) จะได้  = 0.028  ดงันั้นความถูกตอ้ง ท่ี 1 ปี ท่ีมาจากตวั
มาตรฐานคาลิเบรเตอร์  จะมีค่าเปล่ียนไป =  28 ppm of  output + Floor 
0.028  จะเห็นไดว้่าความถูกตอ้งจะมีค่าเปล่ียนไปซ่ึงเม่ือพิจารณาทาง
มาตรวิทยาและความถูกตอ้งเ ม่ือใชง้านเคร่ืองมือผิดเง่ือนไข กจ็ะมี
ผลกระทบต่อการสอบเทียบ และการประเมินค่าความไม่แน่นอน 

จากรูปท่ี 3. ตารางคุณลกัษณะเคร่ืองมือ [2],[3]   
2.3 วงจรสร้างค่าความต้านทานจ าลอง 
              ผูผ้ลิตเคร่ืองจึงไดน้ าขอ้ดีของ OP-AMP มาใชใ้นการออกแบบ
วงจรสร้างค่ าความตา้นทานจ าลอง โดยอาศยัหลกัการพ้ืนฐานวงจร
เปล่ียนกระแสเป็นแรงดนั  (Current to Voltage Convertors) โดยวงจรจะ
ท าหนา้ท่ีเปล่ียนกระแสท่ีขาเขา้ใหเ้ป็นแรงดนัขาออก หรือเรียกว่า วงจร
แบบแหล่งจ่ายแรงดนัควบคุมดว้ยกระแส (Current Controlled Voltage 
Source; CCVS) ซ่ึงแร งดนัเอาทพุ์ทจะมีค่าเท่ากบั inout IAV *

โดยท่ี A คืออตัราขยาย(gain)มีหน่วยเป็นโอหม์ (Ω) บางคร้ังอตัราขยาย
ของวงจรลกัษณะน้ี มกัจะนิยมเขียนในรูปของ R (transresistance gain) 
หรืออาจจะเรียกวงจรแบบน้ีว่า วงจรขยายค่าความตา้นทาน 
(transresistance amplifier) กไ็ด ้ รูปท่ี  4 แสดงวงจรสมมูล เม่ือพิจารณา
วงจรสร้างค่าความตา้นทานจ าลองจากคู่มือของผูผ้ลิตเคร่ืองคาลิเบรเตอร์  

และรูปท่ี  5 แสดงวงจรสมมูล ความตา้นทานจ าลองคาลิเบรเตอร์  กจ็ะ
อาศยัหลกัการวงจรท่ีเหมือนกนัคือ เม่ือใชง้านเคร่ือง คาลิเบรเตอร์  ย่าน
ความตา้นทาน จะตอ้งใช้ Multimeter ท าการวดั ซ่ึง Multimeter จะท า
หนา้ท่ีเหมือนเป็นแหล่งจ่ายกระแส  ( mI ) ท่ีทราบค่า  โดยค่ากระแสจะ

แตกต่างกนัตามย่านท่ีตั้งค่าท าการวดั โดยกระแส mI จะไม่สามารถไหล
ผ่านออปแอมป์ท่ีขั้วอินพุทได ้เน่ืองจากคุณสมบติัของตวัออปแอมป์จ ะมี
ค่าความตา้นทานภายใน ( inR ) สูงมาก ดงันั้นกระแสจึงไหลผ่านตวั

ตา้นทาน  refR และ R จะเกดิแรงดนัตกคร่อมบนค่าความตา้นทานท่ี

ไดรั้บการออกแบบไวจ้ากผูผ้ลิต Calibrator ค่า outV  ของวงจรท่ีไดจ้ะมี

ค่าเปล่ี ยนแปลงตามกระแส mI ของมิเตอร์ท่ีไหลเขา้มายงัวงจร เม่ือ
พิจารณา (Specification) จากคู่มือของมิเตอร์จะเห็นค่า Test Voltage ถูก
ระบุไวใ้นคู่มือเช่นกนั ดงันั้นค่ากระแส mI  และ  Test Voltage ของ
มิเตอร์แต่ละยี่หอ้ แต่ละรุ่นกจ็ะมีค่าแตกต่างกนัไปดว้ย  

รูปท่ี 4 วงจรขยายค่าความตา้นทาน transresistance amplifier 

             รูปท่ี 5  วงจรค่าความตา้นทานจ าลองของคาลิเบรเตอร์ 

3. ผลการทดลองและการวิเคราะห์
         จากการ วดัคร้ังน้ีไดใ้ชเ้คร่ืองคาลิเบรเตอร์  รุ่น  5522 A เป็น
แหล่งจ่ายความตา้ นทานจ าลอง  ใช้ Multimeter รุ่น 3458 A วดัค่าความ
ตา้นทาน  และใช้  Multimeter รุ่น 8846 A วดัค่าแรงดนัไฟฟ้าตรงและ
กระแสไฟฟ้าตรง โดยเลือกใชว้ิธีการวดัแบบ โดยตรง ท าการวดั
แรงดนัไฟฟ้าตรงท่ีขั้ว Output คาลิเบรเตอร์และ ท าการวดักระแสไฟฟ้า
ตรงท่ีขั้ว  Input Multimeter รุ่น 3458 A  แสดงดงัรูปท่ี 4. วดัตามจุดท่ี
ก  าหนดดงัน้ี  10010k1Mตามล าดบั โดยใช้ขอ้มูลดงัรูปท่ี 3. เพ่ือ
ท าการทดลอง โดยจะท าการวดัและเกบ็ผลของการวดั 5 คร้ัง แลว้น าค่าท่ี
ไดม้าหาค่าเฉล่ียของผลการวดั โดยผลท่ีไดแ้สดงใหเ้ห็นดงัรูปท่ี 5. ตาราง
แสดงผลการวดั จะเห็นไดว้่าเม่ือไดท้ดลองท าการจากจุดท่ีเราก  าหนด  ผล
การวดัท่ีได้ จากค่าเฉล่ียจะ มีค่าใกลเ้คียงกบั  Measured Value ตาม
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คุณลกัษณะของ  Multimeter รุ่น 3458 A ซ่ึงเม่ือพิจารณาคุณลกัษณะของ  
คาลิเบรเตอร์  รุ่น 5522 A พบว่าช่วง  Allowable Current ย่านการใช้ งาน
ดงักล่าว กระแสจาก  Multimeter ยงัอยู่ในช่วง  Allowable Current ก  าหนด
ไว ้ซ่ึงจะท าใหผ้ลการวดัมีความถูกตอ้งและไม่ตอ้งค านวณค่า  Floor ใหม่
ในกรณีท่ีตอ้งน าไปประเมินค่าความไม่แน่นอนในระบบการสอบทียบ 

รูปท่ี 6  แสดงการวดัค่า Current Source และ ค่า Test Voltage 

รูปท่ี 7  แสดงผลการวดัค่า Current Source และ ค่า Test Voltage 

4. สรุป
 เม่ือไดใ้ชโ้วลทมิ์เตอร์ ท  าการวดัท่ีขั้วเอาทพุ์ทของ  Calibrator 

พบว่าค่า  outV ท่ีวดัไดน้ั้นจะมีค่าเท่ากนัหรือใกลเ้คียงกนักบัค่า  Test 
Voltage ของมิเตอร์อย่างสมนยักนั จึงสรุปไดว้่าเคร่ืองมือทั้ง 2 ชนิดไดถู้ก
สร้างมาใหมี้ความสัมพนัธ์กนัในการวดัค่าความตา้นทาน เม่ือพิจารณา
ขอ้มูลจ าเพาะ  จากคู่มือของ Calibrator กจ็ะระบุค่า Allowable Current 
เป็นช่วงกระแสไว ้กระแสดงักล่าวคือขีดจ ากดัของกระแสอินพุท  mI  ท่ี
จะไหลเขา้มาในวงจรภายในเคร่ือง  Calibrator ซ่ึงมีผลในเร่ืองของค่า
ความถูกตอ้งของเคร่ือง Calibrator หากกระแสไม่เป็นไปตามขีดจ ากดัท่ี
ระบุไว ้จะตอ้งมีการค านวณค่า Floor ของค่าความตา้นทานใหม่กอ่นท่ีจะ
น าไปใชไ้ด ้ดงันั้นงานสอบเทียบท่ีตอ้งการความถูกตอ้ง จ  าเป็นอย่างมาก
ท่ีจะตอ้งศึกษาคู่มือและขอ้มูลจ าเพาะของเคร่ืองมือ เพ่ือการตั้งค่าใชง้าน
เคร่ือง การเลือกย่านการวดัท่ีเหมาะสมกบัปริมาณ ท าใหส้ามารถสอบ
เทียบไดอ้ย่างถูกตอ้ง และยงัป้องกนัเคร่ืองมือเสียหายไดอี้กดว้ย  

5. กิตติกรรมประกาศ
              ขอขอบคุณฝ่ายมาตรวิทยา ไฟฟ้า  สถาบนัมาตรวิทยาแห่งชาติท่ี
สนบัสนุนเคร่ืองมือวิทยาศาสตร์ ช่วยใหท้  างานวิจยัน้ี และนกัมาตรวิทยา  
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บทคดัย่อ 

ในปัจจุบนัมีโปรแกรมประยกุตห์ลายโปรแกรมท่ีช่วยในการ

จดัการเรียนการสอนเชิงรุก โดยส่วนใหญ่จะเป็นโปรแกรมท่ีช่วยทาํ

แบบทดสอบออนไลน์ ซ่ึงมักมีข้อจาํกัด ได้แก่ การต้องเช่ือมต่อกับ

เครือข่ายอินเตอร์เน็ตตลอดเวลา ดังนั้ นหากห้องเรียนไม่มีเครือข่าย

อินเตอร์เน็ตหรือเครือข่ายล่ม ก็ไม่สามารถใช้งานได้ และเน่ืองจาก

โปรแกรมเหล่าน้ีใชง้านทัว่โลก มีผูใ้ชจ้าํนวนมาก บ่อยคร้ังท่ีนกัศึกษาบาง

คนไม่สามารถเขา้ร่วมหรือหลุดออกระหว่างการใช้งาน นอกจากนั้นการ

จดัเก็บและวิเคราะห์จากโปรแกรมเหล่าน้ียงัทาํได้ยาก งานวิจยัน้ีจึงได้

พฒันาโปรแกรมประยกุต ์เพ่ือใช้สาํหรับการจดัการเรียนการสอนเชิงรุก 

โดยนอกจากแกปั้ญหาขา้งตน้แลว้ ยงัมีความสามารถอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ระบบ

เช็คช่ือออนไลน์ ระบบสุ่มช่ือนกัศึกษา ระบบจบัเวลาในการทาํกิจกรรม 

แบบทดสอบออฟไลน์ และระบบจดัเก็บและวิเคราะห์คะแนน ซ่ึงจะช่วย

ให้ผูส้อนสามารถจดัการเรียนการสอนเชิงรุกไดส้ะดวกข้ึน 

คาํสาํคญั: การเรียนเชิงรุก , แบบทดสอบออนไลน์, การประเมินนกัศึกษา 

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. 

Keywords: Active Learning, Online Assessment, Student Assessment 

1. บทนํา

การจดัการเรียนการสอนเชิงรุก (Active Learning) คือ การ

เรียนการสอน ท่ีเนน้ให้ผูเ้รียนมีปฏิสมัพนัธ์กบักิจกรรมการเรียนการสอน 

เพ่ือกระตุน้ให้ผูเ้รียนเกิดกระบวนการคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking) 

ตั้งแต่ทาํความเขา้ใจ ประยุกต์ วิเคราะห์ สังเคราะห์ และการประเมินค่า 

โดยผูเ้รียนจะเปล่ียนบทบาทจากการเป็นผูรั้บความรู้ไปสู่การมีส่วนร่วม

ในการสร้างความรู้  

ในปัจจุบนัมีโปรแกรมประยกุตห์ลายโปรแกรมท่ีช่วยในการ

จดัการเรียนการสอนเชิงรุก เช่น Kahoot หรือ Socrative [1-3] ซ่ึงเป็น

โปรแกรมทาํแบบทดสอบออนไลน์ (Online Quiz) แต่เน่ืองจากการใช้

โปรแกรมประยุกต์เหล่าน้ีจะมีข้อจาํกัด คือ ตอ้งใช้งานแบบออนไลน์ 

หากระบบเครือข่ายล่ม หรือไม่มีอินเตอร์เน็ต จะไม่สามารถใช้งานได ้

นอกจากนั้นยงัเป็นระบบท่ีใชง้านร่วมกนัทัว่โลก บ่อยคร้ังท่ีนกัศึกษาบาง

คนไม่สามารถร่วมตอบแบบทดสอบได ้หรือหลุดออกระหว่างการใชง้าน 

นอกจากนั้นการจดัเก็บผลการทดสอบเอาไวใ้ชง้าน ยงัทาํไดย้าก  

งานวิจยัน้ีจึงได้พฒันาโปรแกรมประยุกต์สําหรับการจดัการ

เรียนการสอนเชิงรุก โดยนอกจากจะสามารถแบบทดสอบออนไลน์แล้ว 

ยงัมีความสามารถอ่ืนๆ ท่ีสามารถตอบสนองการจดัการเรียนการสอนเชิง

รุกได ้ไดแ้ก่ ระบบเช็คช่ือออนไลน์ ระบบสุ่มนกัศึกษา ระบบจบัเวลาทาํ

กิจกรรม ระบบแบบทดสอบแบบออฟไลน์ (Offline Quiz) ซ่ึงจะช่วยให้

ผูส้อนสามารถจดัการเรียนการสอนเชิงรุก ไดส้ะดวกยิง่ข้ึน  

2. งานและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง

2.1 การจดัการเรียนการสอนเชิงรุก 

เมเยอร์และคณะ ไดเ้สนอรูปแบบการจดัการเรียนการสอนเชิง

รุกในมหาวิทยาลยัประกอบดว้ยกิจกรรมต่างๆ ดงัน้ี [4] 1) จดักิจกรรมท่ี

เปิดให้โอกาสให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้หรือคน้พบความรู้ดว้ยตนเอง โดยจดัให้

มีการลงมือปฏิบัติ เ พ่ือให้มีประสบการณ์ประสบการณ์ตรงกับการ

แกปั้ญหาตามสภาพจริง (Authentic Learning) 2) จดักิจกรรมท่ีมีลกัษณะ

บูรณาการเน้ือหา (Integration) หลายส่วนเพ่ือให้ผูเ้รียนสามารถเช่ือมโยง

เน้ือหาเขา้หากนั 3) จดักิจกรรมโดยใช้วิธีของกระบวนการกลุ่ม และจดั

บรรยากาศในชั้นเรียนให้เอ้ือต่อการทาํงานร่วมกับผูอ่ื้น (Cooperative 
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Learning) 4) จดักิจกรรมโดยให้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง (Student Centered) 

และ 5) จดักิจกรรมท่ีสามารถดึงดูดความสนใจของผูเ้รียน (Student 

Engagement) เพ่ือไม่ให้ผูเ้รียนเกิดความเบ่ือหน่าย  

2.2 การออกแบบโปรแกรมประยุกต์ทีป่รับขนาดตามจอภาพ 

 การออกแบบโปรแกรมประยุกต์ท่ีปรับขนาดตามจอภาพ 

(Responsive Design) เป็นแนวคิดการออกแบบ “One Size Fit All” โดย

โปรแกรมจะสามารถตรวจจบัขนาดของจอภาพ สามารถปรับขนาดและ

รูปลกัษณ์ (Layout) ให้เหมาะสมตามขนาดของหน้าจอไดโ้ดยอตัโนมติั 

ดงันั้นจะสามารถพฒันาโปรแกรมเดียว แต่สามารถแสดงในจอแสดงผลท่ี

หลากหลายของอุปกรณ์พกพาได ้

3. รายละเอยีดการพฒันา

การพฒันาระบบจะพฒันาส่วนติดต่อผูใ้ช้งานในรูปแบบของ

โปรแกรมประยกุตบ์นเวบ็ (Web Application) โดยพฒันาให้มีคุณสมบติั

ดา้น Responsive คือ สามารถแสดงผลไดดี้ในหนา้จอขนาดต่างกนั ดงันั้น

โปรแกรมน้ีจึงสามารถแสดงผลไดดี้ทั้งในจอภาพของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

และจอภาพของโทรศพัทมื์อถือ 

3.1 ภาพรวมของระบบ 

ภาพรวมของโปรแกรมแสดงดงัในรูปท่ี 1 

นักศึกษา

Active Learning Support

(Central Server)

อาจารย์

Active Learning Support

(Local Server)

นักศึกษา

นักศึกษา นักศึกษา

รูปที่ 1 ภาพรวมของระบบ 

เ พ่ือให้โปรแกรมน้ีมีสภาพพร้อมใช้งาน แม้ในกรณีท่ี

ห้องเรียนไม่สามารถเช่ือมต่อกบัเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได ้จึงออกแบบให้

โปรแกรมน้ีสามารถทาํงานไดใ้น 2 รูปแบบ คือ 1) แบบออนไลน์โดยจะ

ทาํงานกบัคอมพิวเตอร์แม่ข่ายกลาง (Central Server) ซ่ึงจะใช้ในกรณีท่ี

ในห้องเรียนมีอินเตอร์เน็ตพร้อมใช้ ผูส้อนสามารถจะใช้งานผ่านระบบ

ไดเ้ลย 2) แบบทาํงานออฟไลน์ จะใชใ้นกรณีท่ีห้องเรียนไม่มีอินเตอร์เน็ต

หรือระบบเครือข่ายล่ม ผูส้อนสามารถใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์ของตนเอง

เป็นเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย โดยใช้ร่วมกบัจุดเช่ือมต่อเครือข่ายไร้สาย 

(Wireless Access Point) อีก 1 เคร่ือง ก็สามารถใช้งานโปรแกรมได้

ภายในห้อง โดยผู ้สอนสามารถซิงค์ข้อมูลท่ีเกิดข้ึนภายในห้องกับ

คอมพิวเตอร์แม่ข่ายกลางภายหลงัได ้ 

อุปกรณ์ท่ีสามารถใชง้านกบัระบบ สามารถใชง้านไดท้ั้งเคร่ือง

คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์พกพาต่างๆ เช่น สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ท ซ่ึง

ปัจจุบนัเป็นท่ีแพร่หลายอยูแ่ล้ว โดยโปรแกรมจะปรับจอภาพให้เขา้กบั

ขนาดหนา้จอของอุปกรณ์โดยอตัโนมติั ทาํให้สะดวกต่อการใชง้านมาก 

ก่อนการใชง้านโปรแกรม ผูส้อนจะตอ้งเตรียมขอ้มูลในระบบ 

โดยเร่ิมจากการสร้างรายวิชา จากนั้นจะตอ้งนาํเขา้ขอ้มูลรายช่ือนกัศึกษา 

ซ่ึงประกอบด้วยรหัสประจาํตวันักศึกษา และ ช่ือนักศึกษา ในรูปแบบ

ของไฟลเ์อก็เซลตามรูปแบบท่ีกาํหนด เม่ือเตรียมขอ้มูลในระบบเรียบร้อย

ก็สามารถใชง้านในระบบได ้ 

ในโปรแกรม จะมีเคร่ืองมือสาํหรับผูส้อน จาํนวน 6 เคร่ืองมือ 

ไดแ้ก่ 1) เช็คช่ือเขา้เรียน 2) จบัเวลาทาํกิจกรรม 3) สุ่มช่ือนกัศึกษา 4) 

แบบทดสอบออนไลน์ 5)  แบบทดสอบออฟไลน์ 6) ระบบคะแนน 

รูปที่ 2 หนา้จอหลกัของโปรแกรม 

3.2 การออกแบบและการพฒันาระบบ 

การออกแบบและพฒันาโปรแกรมแบ่งออกเป็น 7 ส่วน โดย

ในแต่ละส่วน อธิบายไดด้งัน้ี  

3.2.1 การออกแบบส่วนลงทะเบียนผูใ้ชง้านและการเขา้ร่วมคอร์ส 

การลงทะเบียนผูใ้ช้งานจะมีการยืนยนัตวัตนของผู ้ใช้ด้วย

อีเมล์ เพ่ือให้แน่ใจว่าเป็นผูใ้ช้ท่ีมีตวัตนจริง จากนั้นผูส้อนจึงสร้างคอร์ส

สาํหรับการเขา้ร่วมคอร์สของนกัศึกษา โปรแกรมจะสร้าง PIN เพ่ือให้

ผูส้อนนาํไปแจง้นักศึกษาในชั้นเรียน โดยผูท่ี้จะเขา้ร่วมคอร์สจะตอ้งมี

รายช่ือตามท่ีผูส้อนไดน้าํเขา้ขอ้มูลไปก่อนหนา้น้ี และตอ้งมี PIN จึงจะเขา้

ร่วมคอร์สได้ โดยผูส้อนสามารถเลือกได้ว่าจะอนุมติัการเข้าร่วมด้วย

ตนเอง เพ่ือตรวจสอบตวัตนของนักศึกษาอีกคร้ัง หรือจะให้โปรแกรม

อนุมติัอตัโนมติั (Pre Approve) ก็ได ้ 
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3.2.2 การออกแบบส่วนเช็คช่ือเขา้ห้องเรียน 

ได้ออกแบบให้ผูส้อนสามารถเช็คช่ือนักศึกษาได้ง่าย โดย

โปรแกรมจะแสดงตวัเลข PIN บนจอภาพ โดยเม่ือผูส้อนฉายบนโปรเจ็ก

เตอร์ นกัศึกษาจะตอ้งนาํตวัเลข PIN ไปป้อนในจอภาพของนกัศึกษาบน

อุปกรณ์พกพา เพ่ือยนืยนัการเขา้เรียน โดยสถานะของการเขา้เรียนจะมี 3 

ระดับ คือ เข้าเรียนตามปกติ เข้าเรียนสาย และขาดเรียน โดยผู ้สอน

สามารถตั้งค่าช่วงเวลาของการเช็คช่ือในแต่ละสถานะได ้นอกจากนั้นเพ่ือ

ป้องกนัการแอบเช็คช่ือเขา้ห้องเรียน ระบบจะมีการเก็บหมายเลขไอพี 

เพ่ือตรวจสอบตาํแหน่งท่ีมีการเช็คช่ืออีกดว้ย  

รูปที่ 3 ส่วนเช็คช่ือเขา้ห้องเรียน 

3.2.3 การออกแบบส่วนสุ่มช่ือนกัศึกษาและกลุ่ม  

ในการสอนบางคร้ัง ผูส้อนอาจเรียกช่ือนกัศึกษาเพ่ือให้ตอบ

คาํถาม โปรแกรมจะช่วยให้ผูส้อนไม่ตอ้งจดัหารายช่ือเพ่ือเรียกช่ือ โดย

เม่ือใชง้านโปรแกรมส่วนน้ี สามารถสุ่มช่ือนกัศึกษา โดยแสดงเป็นรายช่ือ

ว่ิง เพ่ือสร้างความสนใจ โดยผูส้อนสามารถเลือกไดว้่า จะสุ่มเฉพาะผูท่ี้

เช็คช่ือเขา้เรียนหรือไม่ นอกจากนั้นยงัสามารถกาํหนดไม่ให้สุ่มช่ือซํ้ า 

กล่าวคือ ผูท่ี้ถูกสุ่มช่ือข้ึนมาแล้ว จะไม่ถูกสุ่มซํ้ าข้ึนมาอีก และกรณีท่ี

ผูส้อนกาํหนดให้นกัศึกษาสร้างกลุ่ม ยงัสามารถกาํหนดให้โปรแกรมสุ่ม

เป็นกลุ่มไดอี้กดว้ย  

รูปที่ 4 ส่วนสุ่มช่ือนกัศึกษา 

3.2.4 การออกแบบส่วนแบบทดสอบออนไลน์ (Online Quiz) 

เป็นระบบแบบทดสอบ (Quiz) ท่ีใช้งานภายในห้องเรียน โดย

ผูส้อนจะตอ้งสร้างแบบทดสอบเอาไวล่้วงหนา้ ระบุคาํตอบ และเวลาท่ีให้

ใช้ในแต่ละข้อ โดยแบบทดสอบท่ีสร้างในโปรแกรมน้ีได้ท ําได้ 2 

ประเภท ไดแ้ก่ แบบหลายตวัเลือก และแบบคาํตอบสั้น  

เม่ือเร่ิมทาํแบบทดสอบ หลังจากนักศึกษาเข้าสู่ระบบ และ

ป้อน PIN ท่ีโปรแกรมกาํหนดให้ เพ่ือเขา้สู่การทดสอบ หลงัจากนั้นจะสั่ง

ให้โปรแกรมแสดงคาํถามพร้อมตวัเลือกคาํตอบ ทีละขอ้บนจอภาพโปร

เจ็กเตอร์ โดยเคร่ืองโทรศพัทพ์กพาของนกัศึกษา ก็จะแสดงตวัเลือกของ

ขอ้เดียวกนั ดงันั้นจึงเป็นการทาํแบบทดสอบไปพร้อมๆ กนัทั้งห้อง โดย

นกัศึกษาตอ้งป้อนคาํตอบก่อนหมดเวลา มิฉะนั้นถือวา่สละสิทธ์ิการตอบ  

ในแต่ละแบบทดสอบ ผูส้อนสามารถกาํหนดเวลาสาํหรับแต่

ละขอ้ สามารถกาํหนดคะแนนของแต่ละขอ้ นอกจากนั้นยงัสามารถเลือก

ได้ว่าจะมีคะแนนสําหรับการตอบเร็วด้วยหรือไม่ ซ่ึงจะทาํให้การทาํ

แบบทดสอบสนุกสนานมากยิ่งข้ึน โดยหลังจากหมดเวลาท่ีตั้ งเอาไว ้

โปรแกรมจะแสดงคาํตอบท่ีถูกต้องให้นักศึกษาทราบ นอกจากนั้ น

โปรแกรมยงัมีความสามารถในแสดงสรุปว่า แต่ละขอ้มีนกัศึกษาตอบถูก

มากน้อยเพียงใด เพ่ือให้ผูส้อนสามารถสอนทบทวนในส่วนท่ีนกัศึกษา

ไม่เขา้ใจได ้และนาํไปใชเ้ป็นคะแนนเก็บได ้

3.2.5 การออกแบบส่วนแบบทดสอบออฟไลน์  (Offline Quiz) 

ระบบแบบทดสอบออฟไลน์ จะเป็นแบบทดสอบอีกประเภท

หน่ึง โดยผูส้อนสามารถสร้างแบบทดสอบได ้2 ประเภท คือ แบบหลาย

ตวัเลือก และแบบคาํตอบสั้น โดยกาํหนดวนัเวลาให้เร่ิมทาํ และวนัเวลา

ส้ินสุด ซ่ึงนักศึกษาจะเขา้มาทาํแบบทดสอบเม่ือไรก็ได้ ผูส้อนสามารถ

เลือกได้อีกว่าเ ม่ือถึงวันเวลาส้ินสุดจะให้ปิดระบบ คือ เข้ามาทํา

แบบทดสอบไม่ได้อีกต่อไป หรือยงัสามารถเข้ามาทาํได้ แต่โดนหัก

คะแนนล่าชา้ หลงัจากนั้นโปรแกรมยงัอาํนวยความสะดวกต่อผูส้อน โดย

ช่วยตรวจแบบทดสอบและให้คะแนนได ้ 

รูปที่ 5 ตวัอยา่งแบบทดสอบ 
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3.2.6 การออกแบบส่วนจบัเวลา 

การทาํงานในส่วนน้ีจะช่วยเวลาท่ีผูส้อนกาํหนดเวลาในการ

ทาํกิจกรรมกลุ่ม ซ่ึงนกัศึกษามกัจะใชเ้วลาเกินกาํหนด ดงันั้นจึงออกแบบ

ให้มีการแสดงเวลานบัถอยหลงั เพ่ือกระตุน้ให้นกัศึกษารักษาเวลาในการ

ทาํกิจกรรม 

รูปที่ 6 ส่วนจบัเวลา 

3.2.7 การออกแบบส่วนคะแนน 

ส่วนคะแนนเป็นส่วนท่ีใช้ในการแจง้คะแนนต่อนกัศึกษา ทั้ง

คะแนนท่ีได้จากการทาํแบบทดสอบทั้งออนไลน์และออฟไลน์ และ

คะแนนส่วนอ่ืนๆ โดยคะแนนส่วนอ่ืนๆ เช่น คะแนนสอบ หรือ คะแนน

ช้ินงาน ผูส้อนสามารถเลือกได้ว่าจะนําเข้าโดยการป้อนหรือโดยผ่าน

ไฟล์เอ็กเซล โดยนกัศึกษาจะสามารถเห็นไดว้่าตนเองมีคะแนนเก็บส่วน

ต่างๆ เท่าไรแลว้  

3.2.8 การพฒันาโปรแกรม 

การพฒันาโปรแกรม จะใช้ภาษา PHP เป็นหลัก โดยใช้

เคร่ืองมือช่วยทาํหน้าเว็บ Bootstrap โดยจดัเก็บลงฐานขอ้มูล MySQL 

โดยพฒันาให้รองรับการใช้งานบนอุปกรณ์พกพาต่างๆ และหนา้จอของ

เคร่ือง โดยส่วนติดต่อผูใ้ชจ้ะปรับเปล่ียนไปตามขนาดของจอท่ีเปิดใชง้าน  

4. การทดสอบการใช้งาน

การทดสอบการใช้งานได้ทดสอบในทุกฟังก์ชันการทาํงาน 

และความถูกตอ้งของขอ้มูล โดยทดสอบการเรียกใช้งานโปรแกรมใน

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์พกพาท่ีมีขนาดหนา้จอต่างๆ เพ่ือทดสอบ

การแสดงผล และการใช้งาน และทดสอบการทาํแบบทดสอบ โดยให้

ผูใ้ชท้าํแบบทดสอบ และดูผลการทาํงาน 

ได้ทดสอบการใช้งานจริงกับนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรม

คอมพิวเตอร์ สจล. โดยมีจาํนวนนักศึกษา 37 คน โดยมีอาจารยป์ระจาํ

วิชาเป็นผูเ้ตรียมขอ้มูลแบบทดสอบทั้งส่วนของออนไลน์และออฟไลน์ 

และทดสอบฟังกช์นัการทาํงานอ่ืนๆ  

ผลจากการทดสอบการทาํงาน คือ โปรแกรมท่ีพฒันาข้ึน

สามารถทาํงานตามท่ีตั้งไว ้โดยมีความเร็วในการทาํงาน ความง่ายในการ

ใช้งาน และความถูกตอ้งของการทาํงาน ได้ผลเป็นท่ีน่าพอใจ อาจารย์

ผูส้อนยนิดีจะใชง้านโปรแกรมน้ีต่อไป 

3. สรุป

โปรแกรมประยกุตบ์นเวบ็สนบัสนุนการจดัการเรียนการสอน

เชิงรุก สามารถทาํงานไดต้ามเป้าหมายท่ีตั้งเอาไว ้โดยแนวทางการพฒันา

ต่อ คือ พฒันาให้เพ่ิมความสามารถในการทาํงานอ่ืนๆ เพ่ิมเติม เช่น 

สามารถให้นักศึกษาสามารถส่งงาน (Assignment) เขา้ระบบ สามารถ

อปัโหลดไฟล์ส่ือการสอน เพ่ือให้นกัศึกษาดาวน์โหลด นอกจากนั้นยงั

เพ่ิมส่วนวิเคราะห์ผล เช่น วิเคราะห์นกัศึกษาแต่ละคน เป็นตน้ 
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บทคดัย่อ 
บทความน้ีน าเสนอวิธีการทางการประมวลผลวีดีโอ ในการ

จ าแนกลกัษณะกิจกรรมของนกัเรียน ในระหว่างการเรียนรู้ภายใตบ้ริบท
ของห้องเรียนชาญฉลาดส าหรับสะเต็มศึกษา เราตอ้งการตอบค าถามว่า
ในขณะท่ีนักเรียนนั่งอยู่นั้ นก าลงัท าอะไรใน 4 กิจกรรมดังต่อไปน้ี (1) 
ก าลังท างานกับคอมพิวเตอร์ตั้ งโต๊ะ (2) ก าลังท างานกับเคร่ืองมือ
อิเล็กทรอนิกส์แบบพกพา (3) ก าลงัอ่านหรือเขียนหนงัสือ  และ (4) ท  า
กิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีไม่ใช่ 3 ขอ้ขา้งตน้ การเฝ้าติดตามการท ากิจกรรมพ้ืนฐาน
เหล่าน้ีของนกัเรียนสามารถใชเ้ป็นประโยชน์ในการประเมินนกัเรียน ทุก 
ๆ เฟรมของภาพวีดีโอ เราใช้เทคนิคการตรวจจบัสีผิวมนุษย ์เพ่ือหาพ้ืนท่ี
ของใบหน้า และมือทั้ งสองข้าง แล้วจากนั้ นเราใช้เทคนิค histogram 
oriented gradient (HOG) เพ่ือสร้างเวคเตอร์ท่ีบ่งบอกลกัษณะเด่น ซ่ึงจะ
ถูกน าเขา้สู้ SVM เพื่อการจ าแนกชนิด วิธีการท่ีน าเสนอไดรั้บการทดสอบ
ดว้ยการใช้กลอ้งไอพีจบัภาพการจ าลองการนัง่ท  ากิจกรรมต่าง ๆ จากผล
การทดลองพบว่ามีวิธีท่ีน าเสนอสามารถจ าแนกกิจกรรมท่ีท าได้ถูกตอ้ง 
92.14% เปรียบเทียบกบัการใชค้นสงัเกต 

ค าส าคญั:  การเรียนการสอนแบบสะเตม็ศึกษา, การจ าแนกท่าทาง, การ
ตรวจจบัผิว, 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 

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. 

Keywords: STEM Education, Posture Recognition, Skin detection, 
Histogram oriented gradient (HOG), Supported Vector 
Machine (SVM) 

1. บทน า
ปัจจุบนังานวิจยัท่ีเก่ียวกบัการวิเคราะห์พฤติกรรมมีผูส้นใจ

เป็นจ านวนมาก เน่ืองจากเป็นงานวิจยัพ้ืนฐานท่ีสามารถน ามาใช้ในการ
ประยุกต์ใช้กบังานต่างๆเช่น งานเก่ียวกับการรักษาความปลอดภยัใน
สถานท่ีส าคญัต่างๆ[1] การเฝ้าระวงัอุบติัเหตุของผูสู้งอายุ โดยการท างาน
ของระบบจะใช้ภาพจากกล้องวิดีโอน ามาวิเคราะห์ลกัษณะพฤติกรรม
ของมนุษย ์เพ่ือจ าแนกท่าทางต่างๆ โดยสามารถบ่งบอกเหตุการณ์ท่ี
ผิดปกติท่ีเกิดขั้นไดท้นัที ซ่ึงจะช่วยผูสู้งอายไุดท้นัที [2] 

 ความท้าทายท่ีส าคญัมากของการจดักระบวนการเรียนการ
สอนให้มีประสิทธิภาพคือการได้มาของการตอบสนองกลบัของผูเ้รียน 
ต่อการกระตุน้ นอกจากน้ีในปัจจุบนั แนวการจดัการศึกษา เช่น สะเต็ม
ศึกษา ได้ใช้การกระตุ้นผ่านกระบวนการเรียน ท่ีผูเ้รียนได้ท  ากิจกรรม 
(active learning)  ซ่ึงจะได้ผลดีก็ต่อเม่ือผู ้สอนได้เห็นและวิเคราะห์
พฤติกรรมของผูเ้รียนต่อการการกระตุน้ซ่ึงเทคโนโลยีสามารถเขา้มาช่วย
ในการตรวจจบัและแยกแยะพฤติกรรมในลกัษณะน้ีได ้ 

จากงานวิจัยในอดีตท่ีผ่านมาได้น าเสนอการพิจารณาพฤติกรรม
มนุษยจ์ากรูปร่าง จากสี จากการเคล่ือนไหว จากเทมเพลตของแต่ล่ะ
ท่าทาง [3] ต่อมา J. Yang et.al[4] ได้น าวิธีการวิเคราะห์พฤติกรรมของ
มนุษย์โดยใช้เทคนิค  background subtraction  ส าหรับตรวจจบัวตัถุท่ี
สนใจ ต่อมาได้มีการน าเสนอวิธีสกัดวัตถุท่ีสนใจ[5-6]  โดยได้ลด
องคป์ระกอบท่ีซบัซ้อน ของร่างกายมนุษยอ์อกไปให้เหลือองคป์ระกอบ
หลกั แต่ในปัจจุบนัแนวโน้มทิศทางการวิเคราะห์ท่ีมีประสิทธิภาพมกัจะ
มุ่งเนน้ไปท่ีการหาลกัษณะเด่นของท่าทางต่างๆ เช่น การนัง่ ยนื หรือ  
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นอน มาใชใ้นการสกดัหาลกัษณะเด่นโดยวิธีการหาขนาดการเคล่ือนไหว
ของวตัถุท่ีสนใจ ซ่ึง SVD coefficient จะเป็นปัจจยัส าคญัท่ีจะช่วยในการ 
วิเคราะห์การทดสอบท่าทางต่างๆดงักล่าว ซ่ึง D. James et.al [9] แต่จาก
งานวิจยัในอดีตท่ีผ่านยงัเป็นการจ าแนกพฤติกรรมใหญ่ๆเช่นการนัง่ การ
ยนื การนอน ซ่ึงอาจยงัไม่สามารถบอกลกัษณะพฤติกรรมท่ีแสดงออกมา
แบบเฉพาะเจาะจงได้ เช่น นั่งท  าอะไรอยู่  ในงานวิจัยน้ีจึงเน้นการ
วิเคราะห์พฤติกรรมเฉพาะเจาะจงของแต่ล่ะท่าทาง ไดน้ าแนวคิดดงักล่าว
มาผนวกเป็นวิธีการจ าแนกท่าทางของนกัเรียน ในห้องเรียนตามรูปแบบ
การเรียนการสอนแบบ STEM Education  

ในบทความน้ี เราจะพุ่งความสนใจไปท่ีการแยกแยะกิจกรรม
ของผู ้เรียนในขณะท่ีนั่งท  างานอยู่ท่ีโต๊ะ เ พ่ือต้องการตอบค าถามว่า
นักเรียนแต่ละคนก าลัง นั่งท  างานกับคอมพิวเตอร์ท่ีอยู่บนโต๊ะ หรือ
ท างานกบัอุปกรณ์แบบพกพาท่ีอยูท่ี่มือ หรือก าลงัอ่านหรือเขียนหนงัสือ 
เพ่ือให้ผูส้อนน าไปวิเคราะห์พฤติกรรมของนักเรียนได้ตรงจุดท่ีผูส้อน
สนใจได ้ ส่วนท่ีเหลือของบทความไดจ้ดัล าดบัไวด้งัน้ี ในหวัขอ้ 2 อธิบาย
วิธีการท่ีน าเสนอ ส่วนหวัขอ้ 3 จะเป็นการน าเสนอเน้ือหาของการทดลอง 
และการวดัประสิทธิภาพของผลการทดลองรวมถึงการวิจารณ์ผลการ
ทดลอง สุดทา้ยหวัขอ้ 4 จะเป็นบทสรุปของบทความน้ี 

2. วธีิการทีน่ าเสนอ
2.1 แพลตฟอร์มระบบห้องเรียนชาญฉลาด 

รูปที่ 1 รูปแบบแพลตฟอร์มระบบห้องเรียนอจัฉริยะ 

ในบทความน้ีเราไดก้  าหนดเพ่ือการทดลอง เป็นห้องเรียนขนาด 4 x 8 
เมตร ประกอบดว้ย โตะ๊ส าหรับนกัเรียนกลุ่ม A, กลุ่ม B, โตะ๊ครู, โตะ๊กลาง
ส าหรับรวบรวมทรัพยากรในการเรียน ดงัท่ีแสดงในรูปท่ี 1 ส าหรับระบบ
ห้องเรียนชาญฉลาดประกอบดว้ยกลอ้งส าหรับถ่ายวีดีโอภาพรวมมุมสูง 2 
ตวัเพื่อการติดตามนกัเรียน และกลอ้งวีดีโอ 1 ตวัต่อกลุ่ม ส าหรับถ่าย
วีดีโอแบบซูมเพ่ือวิเคราะห์พฤติกรรมยอ่ยรายบุคล  

2.2 วธีิการแยกแยะพฤตกิรรมทีน่ าเสนอ 

วิธีการท่ีน าเสนอจะแบ่งวีดีโอออกเป็นสองกลุ่มคือ วีดีโอส าหรับทดสอบ 
และวีดีโอท่ีใช้ส าหรับสอนคุณลกัษณะของการท างานดงัรูปท่ี  2 โดยทั้ง
สองส่วนจะตอ้งท าการหาคุณลกัษณะเฉพาะตวัโดยใชวิ้ธีการตรวจจบัสี 
ผิว  ผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากกระบวนการน้ีคือ บริเวณท่ีเป็นสีผิวของมนุษยจ์ะถูก
แปลงเป็นสีขาว ส่วนอ่ืนๆจะแปลงเป็นสีด า จากนั้นจะท าการพิจารณา
ขนาดเพ่ือจ าแนกต าแหน่งของมือและหัว หลงัจากนั้นกระบวนการหา
ค่าความถ่ีของค่าทิศทางตามค่าเกรเ ดียนท์ (Histogram of oriented 
gradients (HOG)) จะถูกใชเ้พ่ือหาค่าเวคเตอร์เฉพาะตวัระหวา่งหวัและมือ
ทั้งสองข้างของวตัถุท่ีสนใจเพ่ือจ าแนกชนิดของพฤติกรรม เวคเตอร์
ดงักล่าวจากวีดีโอในส่วนท่ีจะใช้ส าหรับสอนคุณลกัษณะจะน ามาสร้าง
เง่ือนไขในการจ าแนกพฤติกรรมโดยใช้โมเดลท่ีใช้การค านวณทาง
คณิตศาสตร์ท่ีเรียกว่ามลัติคลาสซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน (Multi-Class 
Support Vector Machine หรือ Multi-Class SVM )  ดงันั้นเม่ือมีภาพจาก
วีดีโอเขา้มาก็จะสามารถจ าแนกพฤติกรรมไดด้ว้ยวิธีการดงักล่าว 

รูปที ่2 กระบวนการโดยรวมของการวิเคราะห์พฤติกรรมของมนุษย ์

2.2.1 การตรวจจบัพื้นทีท่ีส่นใจด้วยการตรวจจบัสีผวิ 

ในขั้นตอนแรกของวิธีการท่ีน าเป็นการตรวจจบัพ้ืนท่ีท่ีสนใจ 
โดยในบทความน้ีพ้ืนท่ีท่ีสนใจคือบริเวณใบหน้าและมือ ซ่ึงทั้งสองส่วน
เป็นพ้ืนท่ีท่ีมองเห็นผิว ดงันั้นเราจึงใช้วิธีการตรวจจบัสีของผิวในการ
ตรวจจับ เราเลือกใช้การตรวจจับสีผิดในระบบสี  yCbCr โดยเลือก
พิจารณาเฉพาะช่องสี Cb และ Cr เพ่ือระบุใบหน้าและมือ เน่ืองจากเรา
สามารถระบุนกัเรียนแต่ละคนไดจ้ากกระบวนการติดตาม เราจึงสามารถ
เลือกสีผิวของนกัเรียนแต่ละคนเพ่ือเรียนรู้เพ่ือหาระดบั threshold ส าหรับ
ของนักเรียนแต่ละคนไวก่้อนได้ หลงัการเปรียบเทียบเราจะก าหนดให้
ส่วนบริเวณท่ีเป็นสีผิวเป็นสีขาว ส่วนอ่ืน ๆ จะแปลงเป็นสีด า จากนั้นท า
การหาบริเวณสีขาวท่ีเป็นพ้ืนท่ีปิด โดยใช้วิธีการท าฉลากภาพ (Labeling) 
โดยการกรองขนาดเอาขนาดท่ีเราตอ้งการซ่ึงก็คือมือและใบหน้าเท่านั้น 
พร้อมทั้งหาต าแหน่งจุดศูนยถ่์วงของพ้ืนท่ีผิวท่ีผ่านการกรอง  
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2.2.2 การดงึลกัษณะเด่น และการแยกแยะท่าทาง 
ขั้นตอนต่อมาของวิธีการท่ีน าเสนอคือ การดึงลษัณะเด่นของพ้ืนท่ีผิวท่ี
ตรวจจบัไดใ้นขั้นตอนการตรวจจบัพ้ืนท่ีท่ีสนใจ และการแยกแยะท่าทาง 
ในบทความน้ีเราเลือกใชวิ้ธีท่ีเรียกว่ามลัติคลาสซพัพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน 
(Multi-Class Support Vector Machine หรือ Multi-Class SVM ) มาใช้ใน
การแยกแยะ   โดยเราไดเ้ลือกกระบวนการหาค่าความถ่ีของค่าทิศทางตาม
ค่าเกรเดียนท์ (Histogram of oriented gradients (HOG) )  เ พ่ือก าหนด
เวคเตอร์ท่ีเป็นตัวแทนคุณลักษณะ โดยการหาพารามิเตอร์ท่ีแสดง
ความสมัพนัธ์กบัท่าทางมนุษย ์ดว้ยวิธีการหาค่าความถ่ีของค่าทิศทางตาม
ค่าเกรเดียนท์ ซ่ึงจะพิจารณาโดยแบ่งภาพออกเป็นส่วนเล็กๆท่ีเรียกว่า
เซลล์ โดยแต่ละเซลล์จะเก็บรวบรวมค่าความถ่ีของเกรเดียนทไ์ว ้สุดทา้ย
ค่าความถ่ีของทุก ๆ เซลล์จะถูกน ามานอร์มอลไลซ์เพ่ือค  านวณตวัช้ีวดั
ค่าความถ่ีตลอดทั้งภาพ ซ่ึงทา้ยท่ีสุดผลลพัทด์งักล่าวจะให้ค่าเป็นรูปแบบ
เวกเตอร์เฉพาะตัวของท่าทางต่าง ๆ  ส าหรับในบทความน้ี ท่าทางท่ี
ตอ้งการแยกแยะคือ (1) การท างานกบัคอมพิวเตอร์บนโตะ๊ (2) การท างาน
กบัอุปกรณ์ท่ีอยูท่ี่มือ (3) การอ่านหรือเขียนหนงัสือ (4) ท่าทางอ่ืน ๆ 

ส าหรับส่วนของมัลติคลาสซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน เรา
จะตอ้งใช้เวคเตอร์เฉพาะตวัของเซตภาพส าหรับการเรียนรู้ เพ่ือสร้างตวั
แยกแยะ (classifier) ท่ีใช้ส าหรับตดัสินว่าเวคเตอร์เฉพาะตวั HOG ของ
ภาพเฟรมใดเฟรมหน่ึง นักเรียนมีท่าทางเป็นอะไรใน 4 กลุ่มท่ีก าหนด
ขา้งบน 

3. ผลการทดลอง และการวจิารณ์ผล
3.1 การออกแบบการทดลอง 

เพ่ือทดสอบวิธีการท่ีน าเสนอ เราได้ท  าการทดลองภายใต้
สมมุติฐานของห้องเรียนส าหรับสะเตม็ศึกษาตามรูปท่ี 1 โดยในบทความ
น้ีเราพุ่งความสนใจไปท่ีกลอ้งดูพฤติกรรมระยะใกลข้องแต่ละกลุ่ม และ
เราได้ตั้งเง่ือนไขเพ่ิมเติมว่าส่วนของนักเรียนแต่ละคนท่ีนั่งอยู่ได้ถูกตดั
แยกออกมาแลว้ ดงันั้นเราจึงสามารถท าการทดลองโดยการบนัทึกวีดีโอ
ของคน 1 คนท่ีท าการจ าลองท่าทางต่าง ๆ ใน 4 กลุ่มในช่วงเวลาหน่ึง ท า
การแลว้น าภาพวีดีโอดงักล่าว ไปแบ่งเป็นเซตส าหรับการเรียนรู้ และเซต
ส าหรับการทดสอบ ในการทดลอง เราใช้กลอ้งวิดีโอ มีความละเอียดใน
การบนัทึกภาพ 1920 x 1080 มีความเร็วในการบนัทึกภาพ 30 เฟรมต่อ
วินาที 

3.2 ผลการทดลอง 
รูปท่ี 3, 4 และ 5 แสดงตวัอยา่งของภาพ และผลลพัธ์ท่ีไดจ้าก

การดึงลกัษณะเด่นของ การท างานกบัคอมพิวเตอร์บนโตะ๊ การท างานกบั
อุปกรณ์ในมือ และการอ่านหรือเขียนหนงัสือตามล าดบั  

รูปที ่3  ผลการทดลองการตรวจจบัท่าทางในท างานกบัคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุค๊ 

รูปที ่4  ผลการทดลองการตรวจจบัท่าทางในท างานกบัเคร่ืองมือ
อิเล็กทรอนิกส์แบบพกพา 

รูปที ่5  ผลการทดลองการตรวจจบัท่าทางในการเขียนหรืออ่านหนงัสือ 

รูปท่ี 6 แสดงผลการแยกแยะท่าทางของต่อเน่ืองเป็นเวลา 30 
นาที ผลลพัธ์ของกิจกรรมรายบุคคลขา้งตน้ โดยการออกแบบการทดลอง
เพ่ือก าหนดให้นกัเรียนไดท้  ากิจกรรมตามท่ีก าหนดในห้องเรียนเป็นเวลา 
30 นาที เพ่ือสงัเกตวา่นกัเรียนไดท้  ากิจกรรมใดบา้งตามเง่ือนไขท่ีก าหนด
หรือไม่ ซ่ึงจากรูปท่ี 6 จะเห็นว่าถ้าผู ้สอนจะพิจารณากรณีท่ี (2) คือ
นกัเรียนท างานกบัอุปกรณ์ในมือ จะเห็นว่าในช่วงเวลาทั้งหมด 30 นาที 
นักเรียนใช้เวลาอยู่กับอุปกรณ์ในมือเวลาประมาณ 7 นาที ซ่ึงคิดเป็น
สดัส่วน 23.33%   

ความถูกตอ้งของการจ าแนกเทียบกบัการสงัเกตดว้ยตา แสดง
ในตารางท่ี 1  

 (1)  ท  างานกบัคอมพิวเตอร์บนโต๊ะ    (2) ใชง้านโทรศพัทมื์อถือ 
      (3)  เขียนหรืออ่านหนงัสือ                 (4) ท  าอยา่งอ่ืน 
รูปที ่6 ผลลพัธ์การแยกแยะท่าทางของของนกัเรียนคนหน่ึง ในขณะท า

กิจกรรมตลอดช่วงเวลา 30 นาที 
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 ตารางที ่1 ความถูกตอ้งของการตรวจสอบส าหรับลกัษณะเด่นจาก HOG
ของภาพและค่าการเคล่ือนไหวของภาพรวมโครงสร้างมนุษย ์

กิจกรรมท่ีท า จ านวน
(ภาพ) 

จ านวนท่ีตอบเป็น ความ
ถูกตอ้ง(1) (2) (3) (4)

(1)ใชค้อมบน
โตะ๊

6965 6784 34 59 88 97.40% 

(2)ใชมื้อถือ 4210 35 3754 321 100 89.16% 

(3)อ่าน/เขียน 6549 125 254 6046 124 92.31% 

(4)อ่ืน ๆ 1057 7 48 52 948 89.68% 

ร้อยละความถูกตอ้งรวม 92.14% 

3.3 การวจิารณ์ผลการทดลอง 
จากผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าเทคโนโลยีในปัจจุบัน

สามารถท าให้ แนวคิดในการใชก้ารจ าแนกกิจกรรมในระหว่างเรียนของ
นักเรียนเป็นขอ้มูลป้อนกลบัพ้ืนฐานให้กบัผูส้อนนั้นมีความเป็นไปได้ 
และจะเป็นประโยชน์ต่อกระบวนการเรียนรู้ท่ีให้ผูเ้รียนท ากิจกรรมต่าง ๆ 
(active learning method) เป็นอยา่งดี  อยา่งไรก็ตามการใชง้านเทคโนโลยี
ดังกล่าวยงัข้ึนอยู่กับหลาย ๆ ประเด็นปัญหา ส าหรับในบทความน้ี
ประเด็นปัญหาท่ีตอ้งการแก ้อยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขว่า (1) นกัเรียนจะตอ้งนั่ง
บนเกา้อ้ี (2) ตอ้งใช้ขอ้มูลระบุตวัตนของนักเรียนจากระบบการติดตาม
นักเรียนในห้อง นอกจากน้ีในแง่ของเทคนิคท่ีใช้นั้ นเราเลือกใช้การ
ตรวจจบัสีผิว ซ่ึงระดับแสงท่ีแตกต่างกันอาจจะมีผลต่อการตรวจจับ 
นอกจากน้ีการเลือกใช ้วิธีการท่ีน าเสนอมีโอกาสท่ีจะน าไปใชง้านไดจ้ริง
แต่ยงัมีส่วนท่ีตอ้งปรับปรุงเพ่ือให้ใช้งานไดอ้ยา่งสมบูรณ์ การใส่เส้ือของ
นักเรียนเพ่ือให้สามารถระบุต  าแหน่งการตรวจจบัมือและหัวอาจจะยงั
ไม่ใช่เส้ือท่ีใช้ในการเรียนจริงๆ หรือหากเพ่ิมให้กระบวนการวิเคราะห์
พฤติกรรมโดยให้ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการศึกษาเป็นคนก าหนดโจทย ์เพ่ิมเติม
ได ้ 

4. สรุป
งานวิจยัน้ีน าเสนอการประยุกต์ใช้เทคนิคด้านการประมวล

ภาพวิเคราะห์การรู้จ  าท่าทางของมนุษยเ์พ่ือใช้ส าหรับช่วยในการสังเกต
พฤติกรรมนกัเรียนในรูปแบบการเรียนการสอนแบบสะเตม็ศึกษา (STEM 
Education) เพ่ือน ามาวิเคราะห์ไปปรับใช้ในการสอน โดยงานวิจยัน้ีจะ
มุ่งเน้นไปท่ีเทคนิคการรู้จ  าท่าทางของนักเรียนในขณะนั่งท  างานท่ีโต๊ะ 
โดยก าหนดกิจกรรมท่ีตอ้งการแยกแยะคือ (1) ท  างานกับคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุค๊ (2) ท  างานกบัเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกส์แบบพกพา (3) การเขียน 

หรืออ่านหนงัสือ และ (4) กิจกรรมอ่ืนๆท่ีไม่ใช่ 3 กิจกรรมดงักล่าว  จาก
ผลการทดสอบแสดงให้เห็นว่าวิธีการท่ีน าเสนอมีโอกาสท่ีจะน าไปใช้ได้
จริง โดยตอ้งท างานร่วมกบัส่วนของการติดตามนักเรียนในห้อง ขอ้มูล
ป้อนกลบัท่ีไดเ้ป็นเพียงขอ้มูลพ้ืนฐาน จ าเป็นจะตอ้งน าไปวิเคราะห์เพื่อใช้
ในการตอบค าถามว่านักเรียนคนใดคนหน่ึงไดท้  ากิจกรรมในการเรียนรู้
อยา่งไร หรือใช้ช่วยในการวินิจฉัยว่านกัเรียนแต่ละคนมีสัมฤทธิผลการ
เรียนรู้ท่ีตั้งไวใ้นแต่ละดา้นมากนอ้ยเพียงใด 
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การพฒันาบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอนตามแนวทางสะเต็มศึกษา เร่ือง แผ่นดินไหว 
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่4 

THE DEVELOPMENT OF COMPUTER ASSISTED INSTRUCTION BASE ON STEM EDUCATION 
ON SUBJECT: EARTHQUAKE FOR MATHAYOM SUKSA 4 STUDENTS  
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บทคดัย่อ 
การวิจัยในคร้ังน้ี  มีวตัถุประสงค์เพ่ือ (1) พัฒนาบทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอนตามแนวทางสะเต็มศึกษา เร่ือง แผ่นดินไหว 
ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 (2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน (3) ศึกษาความพึงพอใจของ
นกัเรียนท่ีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มตวัอยา่ง คือ นกัเรียน
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4/1 โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ อ าเภอเมือง 
จงัหวดัอุดรธานี ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 19 คน ไดม้าโดย
การเลือกแบบเจาะจง เค ร่ืองมือ ท่ี ใช้ท  าการวิจัย  ได้แ ก่  บท เรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน แบบทดสอบวัดผลสัมฤท ธ์ิทางการเรียน 
แบบทดสอบยอ่ย และแบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติท่ีใช ้คือ ค่าเฉล่ีย 
ร้อยละ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าประสิทธิภาพ (E1/E2) และสถิติค่าที
แบบไม่เป็นอิสระจากกนั ผลการวิจยัพบวา่ (1) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนท่ีพัฒนาข้ึน มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 84.47/82.80 (2) นักเรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอยา่งมีนัยส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05 (3) นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน อยูใ่นระดบัพอใจมาก ( X  = 4.44, S.D. = 0.70) 

ค าส าคญั: บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน, สะเตม็ศึกษา, แผน่ดินไหว 

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 pretest-
posttest 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 

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) 

Keywords: computer assisted instruction, STEM education, Earthquake 

1. บทน า
พ้ืนท่ีบางส่วนของประเทศไทยตั้งอยูใ่นพ้ืนท่ีแผ่นดินไหวท่ีมี

ขนาดความรุนแรงปานกลางและยงัมีโอกาสเกิดข้ึน เกิดความสูญเสียแก่
ชีวิตและทรัพยสิ์น การศึกษาเก่ียวกับแผ่นดินไหวจึงมีความจ าเป็นท่ี
จะตอ้งมีความรู้ เขา้ใจในภยัพิบติัแผ่นดินไหว รู้จกัวิธีการวางแผนและ
ป้องกนัเพ่ือลดความสูญเสียท่ีจะเกิดข้ึน การเรียนรู้จึงตอ้งมีความเขา้ใจ
อยา่งถูกตอ้งโดยใช้กระบวนการเรียนรู้จากความรู้สู่การเช่ือมโยงและคิด
วิเคราะห์  แนวทางจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM) เป็นแนวทาง
จดัการเรียนรู้ผูเ้รียนได้บูรณาการความรู้และกระบวนการต่าง ๆ ระหว่าง
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์ [1] 
ซ่ึงการจดักิจกรรมการเรียนรู้ในปัจจุบนัมีการพฒันาคุณภาพการเรียนการ
สอนโดยใช้เทคโนโลยแีละนวตักรรม บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ถือ
วา่เป็นส่ือการสอนหน่ึงท่ีเหมาะสมกบัสภาพการเรียนการสอนท่ียดึผูเ้รียน
เป็นศูนยก์ลาง ประกอบดว้ย ขอ้ความ ภาพ เสียงและภาพเคล่ือนไหว ช่วย
ให้ผูเ้รียนเกิดความสนใจ มีความเสมือนจริง มีปฏิสมัพนัธ์ เพื่อให้เกิดการ
เสริมแรงในระหวา่งเรียน ท าให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้อยา่งไม่จ  ากดั [2] 
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แผน่ดินไหว

ดงันั้น ผูวิ้จยัจึงได้พฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตาม
แนวทางสะเต็มศึกษา เร่ือง แผ่นดินไหว ส าหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษา  
ปีท่ี 4 ข้ึนเพ่ือเป็นเคร่ืองมือท่ีจะช่วยส่งเสริมให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้อยา่ง
เป็นระบบ ด้วยการบูรณาการแบบสหวิทยา การน าแนวคิดแบบสะเต็ม
ศึกษา ลงสู่ภาคปฏิบติัในชั้นเรียน สามารถท าไดใ้นรูปของการบูรณาการ
ดา้นเน้ือหา ทกัษะปฏิบติัการ กิจกรรมการเรียนรู้ หรือการประยกุตค์วามรู้
ท่ีสามารถปฏิบัติได้ทั้ งแบบแยกรายวิชาและแบบรวมรายวิชา เพ่ือ
ยกระดบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนสูงข้ึนต่อไป 

2. วตัถุประสงค์
 2.1 เพ่ือพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตามแนวทางสะ

เต็มศึกษา เร่ือง แผ่นดินไหว ส าหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ให้มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80 

 2.2 เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหว่างก่อน
เรียนและหลงัเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตามแนวทางสะเต็ม
ศึกษา เร่ือง แผน่ดินไหว ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 

 2.3 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนตามแนวทางสะเต็มศึกษา เร่ือง แผ่นดินไหว 
ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 

3. วธีิการด าเนินการวจิยั
 3.1 ขอบเขตของการวจิัย 

 3.1.1 ประชากร  ได้แก่ นักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ อ าเภอเมือง จังหวัด อุดรธานี 
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 จ  านวน 2 ห้อง รวมทั้งส้ิน 49 คน  

 3.1.2 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปีท่ี 4/1 
โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ อ าเภอเมือง จงัหวดัอุดรธานี ภาค
เรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 จ  านวน 19 คน ไดม้าโดยการเลือกแบบเจาะจง  

3.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิัย 
3.2.1 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตามแนวทางสะเต็ม

ศึกษา เร่ีอง แผน่ดินไหว ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 
3.2.2 แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียน

และหลงัเรียน ชนิดเลือกตอบ 4 ตวัเลือก 30 ขอ้ มีค่าดชันีความสอดคลอ้ง 
อยูร่ะหว่าง 0.67 – 1.00 ค่าความยากง่าย อยูร่ะหว่าง 0.50 - 0.78 ค่าอ  านาจ
จ าแนก อยูร่ะหวา่ง 0.28 – 0.85 และมีค่าความเช่ือมัน่ทั้งฉบบั เท่ากบั 0.70 

3.2.3 แบบทดสอบยอ่ยวดัผลระหวา่งเรียน ชนิดเลือกตอบ 
4 ตวัเลือก  4 ชุด  20 ขอ้ มีค่าดชันีความสอดคลอ้ง อยูร่ะหวา่ง 0.67 – 1.00 
ค่าความยากง่าย อยูร่ะหว่าง 0.50 - 0.79 ค่าอ  านาจจ าแนก อยูร่ะหวา่ง 0.29 
– 0.71 และมีค่าความเช่ือมัน่ทั้งฉบบั เท่ากบั 0.75 

3.2.4 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตามแนวทางสะเต็มศึกษา เป็นแบบ
ประเมินแบบประมาณค่า 5 ระดับ จ านวน 10 ข้อ มีค่ าดัชนีความ
สอดคล้อง อยู่ระหว่าง 0.67 – 1.00 ค่าอ  านาจจ าแนก อยู่ระหว่าง 0.50 – 
0.87 และมีค่าความเช่ือมัน่ทั้งฉบบั เท่ากบั 0.75 

3.3 วเิคราะห์หลกัสูตร 
ผูวิ้จยัด าเนินการวิเคราะห์หลกัสูตรแกนกลางการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน พทุธศกัราช 2551[3] ตามแนวคิดสะเตม็ศึกษา ดงัน้ี 

ตารางท่ี 1 การวิเคราะห์หลกัสูตรแนวคิดสะเตม็ศึกษา 
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลย ี

- ทดลองเลียนแบบ
และอธิบาย
กระบวนการเกิด
ภูเขา รอยเล่ือน รอย
คดโคง้ แผน่ดินไหว 
ภูเขาไฟระเบิด 

- มีความคิดรวบยอด
เก่ียวกบัความสมัพนัธ์และ
ฟังกช์นั เขียนแสดง
ความสมัพนัธ์และฟังกช์นั
ในรูปต่าง ๆ เช่น ตาราง 
กราฟ และสมการ 

- อธิบายและ
เช่ือมโยง
ความสมัพนัธ์
ระหวา่ง
เทคโนโลยกีบั
ศาสตร์อ่ืน ๆ 

 

รูปที่ 1 วิเคราะห์หลกัสูตรแนวคิดสะเตม็ศึกษา 

3.4 แบบแผนการทดลอง 
 การวิจัยค ร้ังน้ี ใช้แผนการทดลอง The Single Group 

Pretest - Posttest Design ไดด้งัน้ี 

ตารางท่ี 2 แบบแผนการวิจยั The Single Group, Pretest - Posttest Design 
วดัก่อนการทดลอง กระท าตามโปรแกรม วดัหลงัการทดลอง 

T1 X T2 
               สญัลกัษณ์ท่ีใชใ้นการวิจยั 

T1 แทน  วดัก่อนการทดลอง 
X แทน   จดัการเรียนรู้ดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
T2 แทน วดัหลงัการทดลอง 

 S : วิทยาศาสตร์ 
- ความหมาย,สาเหตุ,คล่ืน,
ขนาดฯ, เครือข่าย ฯ 

T : เทคโนโลย ี
- เทคโนโลยเีคร่ืองตรวจวดั
แผน่ดินไหว 

M : คณิตศาสตร์ 
- การวดัขนาดแผน่ดินไหว 

E : วิศวกรรม 
- การออกแบบบา้นฯ 
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4. ผลการวเิคราะห์ข้อมูล
4.1 ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์

ช่วยสอนตามแนวทางสะเตม็ศึกษา ปรากฏผลดงัตารางท่ี 3 

 ตารางท่ี 3 ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

จากตารางท่ี 3 พบว่า ค่าเฉล่ีย ( X ) ของคะแนนสอบระหว่าง
เรียนมีค่าเท่ากบั 16.90 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) = 1.99 จากคะแนน
เต็ม 20 คะแนน  คิดเป็นร้อยละของค่าเฉล่ียประสิทธิภาพกระบวนการ 
(E1) เท่ากับ 84.47 และค่าเฉล่ีย ( X ) ของคะแนนสอบหลังเรียนมีค่า
เท่ากบั 24.80 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) มีค่าเท่ากบั 2.14 จากคะแนน
เต็ม 30 คะแนน  คิดเป็นร้อยละของค่าเฉล่ียประสิทธิภาพผลลพัธ์ (E2) 
เท่ากบั 82.80 ดงันั้น บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตามแนวทางสะเต็ม
ศึกษาท่ีพฒันาข้ึน มีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากบั 84.47/82.80 

4.2 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหวา่ง
ก่อนเรียนและหลงัเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตามแนวทาง
สะเตม็ศึกษา ปรากฏผลดงัตารางท่ี 4 

ตารางท่ี 4 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน  

*ค่าวกิฤตของ ค่าที (t) ท่ีระดบันัยส าคญั .05, df = 18 มีค่าเท่ากบั 1.734

จากตารางท่ี 4 พบว่า เม่ือน าค่าที (t) ท่ีค  านวณได้ไปเปรียบเทียบ
กบัตารางค่าวิกฤตของที (Critical Values of  t)  ท่ี df = 18 ระดบันยัส าคญั 
.05 เป็นการทดสอบแบบหางเดียว (One-tail) ไดค้่าที (t) เท่ากบั 1.734 ซ่ึง
ค่าที (t) ท่ีค  านวณได้มีค่าเท่ากบั 9.691 มากกว่าค่าจากตาราง แสดงว่า 
ค่าเฉล่ียของคะแนนการทดสอบหลงัเรียนมีค่าสูงกว่าค่าเฉล่ียของคะแนน
การทดสอบก่อนเรียนจริง 

4.3 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนตามแนวทางสะเตม็ศึกษา ปรากฏผลดงัตารางท่ี 5 

ตารางท่ี  5 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนกัเรียน 

ท่ี รายการค าถาม X .S.D  แปลผล 

1 การอธิบายและเรียงล าดบัเน้ือหาเขา้ใจง่าย 4.47 0.51 มาก 

2 ภาพประกอบสวยงาม เหมาะสม 4.37 0.76 มาก 
3 ตวัหนงัสือมีความชดัเจน 4.53 0.61 มากท่ีสุด 
4 ภาพและวดีิโอประกอบสอดคลอ้งกบัเน้ือหา 4.42 0.69 มาก 
5 เสียงบรรยาย และเสียงประกอบมีความเหมาะสม 4.26 0.81 มาก 
6 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนน่าสนใจกระตุน้

ใหเ้กิดการเรียนรู้ 
4.37 0.68 มาก 

7 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ช่วยใหน้กัเรียน
เขา้ใจและจดจ าไดย้ิ่งข้ึน 

4.58 0.61 มากท่ีสุด 

8 ความพึงพอใจท่ีมีต่อส่ือโดยรวม 4.32 0.75 มาก 
9 แบบฝึกหดั ช่วยใหเ้ขา้ใจเน้ือหามากข้ึน 4.00 0.82 มาก 
10 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ช่วยใหมี้ความรู้ 

เร่ือง แผน่ดินไหวเพิ่มข้ึน  
4.21 0.71 มาก 

โดยภาพรวม 4.44 0.70 มาก 

จากตารางท่ี  5 พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนตามแนวทางสะเต็มศึกษาท่ีพฒันาข้ึน โดยภาพรวม
มีความพึงพอใจ อยูใ่นระดบัพอใจมาก ( X  = 4.44, S.D. = 0.70)  

4. สรุปผล
การพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนคร้ังน้ี  สรุปผลการวิจยัได ้

ดงัน้ี 
       4.1 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตามแนวทางสะเต็มศึกษา 

ท่ีพฒันาข้ึน มีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากบั 84.47/82.80 
                4.2 นักเรียนท่ีเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตาม
แนวทางสะเต็มศึกษาท่ีพฒันาข้ึน มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูง
กวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
                4.3 นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ตามแนวทางสะเต็มศึกษาท่ีพฒันาข้ึน อยูใ่นระดบัพอใจมาก (X = 4.44, 
S.D. = 0.70) 

5. อภิปรายผล
5.1 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตามแนวทางสะเต็มศึกษา 

เร่ือง แผ่นดินไหว ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4  มีประสิทธิภาพ 
(E1/E2) เท่ากับ 84.47/82.80 สูงกว่าเกณฑ์ท่ีตั้ งไว้ ทั้ งน้ีอาจเป็นเพราะ  
ผูวิ้จยัได้ออกแบบหน่วยการจดัการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาท่ีเช่ือมโยง
เน้ือหา 3 สาระการเรียนรู้ร่วมกนั วิเคราะห์ตามตวัช้ีวดัท่ีสอดคลอ้งกนัใน
ระดับชั้ นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ตามแนวทางท่ี สิรินภา กิจเก้ือกูล [4] ได้
น าเสนอใน 4 ขั้นตอนแรกคือ 1) เลือกสาระการเรียนรู้หลกั 2) เช่ือมโยง
ปัญหาชีวิต 3)  เลือกสาระการเรียนรู้รอง 4) จดัการเรียนรู้ตามสาระการ
เรียนรู้ และไดมี้การพฒันาบทเรียนตามกระบวนการของ ADDIE Model 
ทั้ง 5 ขั้นตอน สอดคล้องกับงานวิจยัของโสภา มั่นเรืองและ จรินทร -      

ประสิทธิภาพ 
คะแนน
เตม็ 

n X S.D. 
ร้อยละของ
ค่าเฉล่ีย 

กระบวนการ (E1) 20 19 16.90 1.99 84.47 
ผลลพัธ์ (E2) 30 19 24.80 2.14 82.80 

การทดสอบ n X  S.D. D   2D  t df Sig.
ก่อน 19 18.89 2.28 

113 801 9.691* 18 .05 
หลงั 19 24.84 2.14 
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อุ่มไกร [5] ไดพ้ฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง การพฒันาส่ือ
การเรียนวิทยาศาสตร์ เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นักเรียน ชั้ นประถมศึกษาปีท่ี 5 โดยใช้การจดัการศึกษาแบบ STEM 
Education กรณีศึกษา โรงเรียนสุพรรณภูมิ พบว่าการพฒันาส่ือการเรียน
วิทยาศาสตร์ เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน ชั้น
ประถมศึกษาปี ท่ี  5 โดยใช้การจัดการศึกษาแบบ STEM Education 
กรณีศึกษา โรงเรียนสุพรรณภูมิ ให้ มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์คือ 
86.00/81.33  ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ ์80/80 ท่ีตั้งไว ้

5.2 นักเรียนท่ีเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตาม
แนวทางสะเตม็ศึกษา เร่ือง แผน่ดินไหว ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปี
ท่ี 4 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีระดับ
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ทั้งน้ีอาจเป็น
เพราะ ไดมี้การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ในบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนโดยยึดแนวทางของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี[6] โดยจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นการบูรณาการวิทยาศาสตร์  คือ 
ความหมาย สาเหตุ คล่ืนแผ่นดินไหว เครือข่ายการตรวจวดัฯ และขนาด
ของแผ่น ดิน ไหว   เท คโนโลยี  คื อ  เท คโน โลยี เค ร่ือ งตรวจวัด
แรงสัน่สะเทือนแผน่ดินไหว วิศวกรรมศาสตร์ คือ การออกแบบบา้นทน
แผ่นดินไหว และคณิตศาสตร์ คือ การวัดขนาดของแผ่น ดินไหว 
สอดคล้องกับงานวิจยัของโสภา  มั่นเรือง และจรินทร อุ่มไกร [5] ได้
พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง การพัฒนาส่ือการเรียน
วิทยาศาสตร์ เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน ชั้น
ประถมศึกษาปี ท่ี  5 โดยใช้การจัดการศึกษาแบบ STEM Education 
กรณีศึกษา โรงเรียนสุพรรณภูมิ พบว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียน
สูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

5.3 นักเรียนท่ีเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตาม
แนวทางสะเตม็ศึกษา เร่ือง แผน่ดินไหว ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปี
ท่ี 4 โดยรวม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะการ
อธิบายและเรียงล าดับเน้ือหาในบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ี
พฒันาข้ึนเขา้ใจง่าย  ภาพประกอบสวยงาม เหมาะสม ตวัหนังสือมีความ
ชดัเจน ภาพและวิดีโอประกอบสอดคล้องกบัเน้ือหา เสียงบรรยาย และ
เสียงประกอบ มีความเหมาะสม กระตุน้ให้เกิดการเรียนรู้ ช่วยให้นกัเรียน
เขา้ใจและจดจ าไดย้ิ่งข้ึน สอดคลอ้งกบังานวิจยัของวิไล เกรัมย ์และคณะ
[7] ไดพ้ฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง ดาราศาสตร์และอวกาศ 
ระดับชั้ นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 พบว่าผู ้เรียนมีความพึงพอใจต่อบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีความพึงพอใจในระดบัมาก 
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ระบบยอ่ยอาหารมนุษยด์ว้ยเทคโนโลยีความจริงเสมือน 
Human Digestive System of Virtual Reality 
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1. บทคดัยอ่
 โครงการวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ 1) เพ่ือพฒันาแอปพลิเคชัน
ระบบย่อยอาหารด้วยเทคโนโลยีความจริงเสมือน 2) เพ่ือเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนท่ีเรียนด้วยแอปพลิเคชันความจริง
เสมือนของระบบย่อยอาหารมนุษย ์3) เพ่ือศึกษาดชันีประสิทธิผลของ
แอปพลิเคชันความจริงเสมือนของระบบย่อยอาหารมนุษย ์และ 4) เพ่ือ
ศึกษาความพึงพอใจท่ีมีต่อแอปพลิเคชันความจริงเสมือนของระบบยอ่ย
อาหารมนุษย ์กลุ่มตวัอยา่งท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ นกัเรียนโรงเรียน
หนองกุงศรีวิทยาคาร ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 จ  านวน 35 คน โดยวิธีสุ่ม
อย่างง่าย เคร่ืองมือท่ีใช้ ได้แก่ 1) แอปพลิเคชันความจริงเสมือนของ
ระบบยอ่ยอาหารมนุษย ์ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 2) แบบวดั
ผลสมัฤทธ์ิก่อนและหลงัเรียน  3) แบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อแอป
พลิเคชันความจริงเสมือนของระบบย่อยอาหารมนุษย ์สถิติท่ีใช้ร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ t-test  
 ผลการวิจยัพบว่า ประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันความจริงเสมือน
ของระบบยอ่ยอาหารมนุษย ์มีค่าเท่ากบั 84.71/81.29  ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญั .05 ค่าดชันีประสิทธิผล
เท่ากับ 0.67 และความพึงพอใจต่อแอปพลิเคชันความจริงเสมือนของ
ระบบย่อยอาหารมนุษย ์อยู่ระดับพอใจมาก  ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.28 และ
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั0.61 ( �̅�= 4.28 ,S.D. = 0.61) 

ค าส าคญั : ความจริงเสมือน, แว่นสามมิติเสมือนจริง, โมเดลสามมิติ, 
ระบบยอ่ยอาหารของมนุษย ์

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 

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  ( �̅�= 
4.28 ,S.D. = 0.61) 

Keywords: Virtual Reality, 3D virtual reality glasses, 3D model, human 
digestive system. 

2. บทน า
 จากสภาพของสังคมในยุคปัจจุบนัท่ีเข้าสู่ยุคโลกาภิวฒัน์ ท  าให้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยมีีความกา้วหนา้ และเปล่ียนแปลงไปอยา่งไม่
หยดุย ั้ง ซ่ึง “เทคโนโลยกีารศึกษา” ถือไดว้า่มีบทบาทส าคญัมากต่อการจดั
การศึกษาในยคุปัจจุบนั รัฐบาลไทยและรัฐบาลสหรัฐอเมริกาไดต้ระหนกั
ถึงความส าคัญของเทคโนโลยีทางการศึกษา โดยท่ีสนับสนุนการน า
เทคโนโลยีมาใช้ในโรงเรียนตั้งแต่ พ.ศ. 2493  เป็นตน้มา โดยให้การ
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สนบัสนุนอุปกรณ์และรายการโทรทศัน์ทางการศึกษา เครือข่ายการศึกษา
ทางไกล ความช่วยเหลือทางเทคโนโลยีแก่ผูพิ้การในการเรียนรู้ รวมทั้ง
การจัดตั้ งเครือข่ายโทรคมนาคมและการวางแผนด้านเทคโนโลยี
การศึกษาดว้ย[7] 
 ความกา้วหน้าอย่างรวดเร็วทางด้านเทคโนโลยี ท  าให้ปัจจุบนัได้มี
การน า Virtual Reality ไปประยกุตใ์ช้ในงานหลายดา้น ทั้งดา้นการคา้ 
ความบันเทิง การแพทย์ การพฒันาเกม การฝึกอบรม หรือการศึกษา 
ตวัอยา่งเช่น การพฒันาเคร่ืองจ าลองการบิน (Flight Simulator) เพ่ือใช้ฝึก
นกับินให้มีทกัษะและความเช่ียวชาญในการบินมากข้ึน หรือการจ าลอง
การผา่ตดัเพ่ือช่วยให้นกัศึกษาแพทยส์ามารถเรียนรู้วิธีผ่าตดัไดจ้ากระบบ
ท่ีสร้างข้ึน เป็นต้น นอกจากน้ียงัน าไปสร้างสภาพแวดล้อมท่ีมนุษย์
สามารถควบคุมอุปกรณ์จากระยะไกลได้ เช่น ควบคุมอุปกรณ์ส าหรับ
ซ่อมเคร่ืองจกัรขนาดเล็กท่ีมนุษยไ์ม่สามารถเขา้ถึงได้ เป็นต้น[4] ใน
ทศวรรษท่ี 21 จึงควรมุ่งเน้นท่ีการส่งเสริมให้ผู ้ใช้ได้เป็นบุคคลท่ีมี
เคร่ืองมือในการสร้างความรู้ดว้ยตนเองเป็นหลกั มีความสามารถในการ
สกดัและคดักรองขอ้มูลท่ีควรเรียนรู้ การคิดเชิงวิพากษ ์การแกปั้ญหา การ
จดัการแกไ้ขปัญหา การสังเคราะห์ การคิดสร้างสรรค ์การท างานเป็นทีม
ร่วมกบัผูอ่ื้น การสร้างเครือข่าย มีทกัษะปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคล โดยใช้
ไอซีที เป็นเคร่ืองมือในการช่วยแสวงหาความรู้และน ามาสร้างองคค์วามรู้ 
ฝึกการวางแผนการท างาน ไดเ้รียนรู้เก่ียวกบัวิธีการจดัการความรู้เพ่ือให้
บรรลุผลลพัธ์ท่ีตอ้งการ รวมทั้งได้เรียนรู้วิธีการวิเคราะห์แนวโน้มและ
สามารถคาดการณ์ความเป็นไปไดใ้นอนาคต[3]  
 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มุ่งหวังให้ผู ้เ รียนได้เ รียนรู้
วิทยาศาสตร์ท่ีเนน้การเช่ือมโยงความรู้กบักระบวนการ มีทกัษะส าคญัใน
การคน้ควา้และสร้างองค์ความรู้ โดยใช้กระบวนการในการสืบเสาะหา
ความรู้ และการแกปั้ญหาท่ีหลากหลาย ให้ผูใ้ช้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้
ทุกขั้นตอน มีการท ากิจกรรมด้วยการลงมือปฏิบติัจริงอยา่งหลากหลาย 
เหมาะสมกบัระดบัชั้น [1] ดว้ยคุณสมบติัเฉพาะตวัของเทคโนโลยีความ
จริงเสมือน (Virtual Reality : VR) ผูวิ้จยัไดต้ระหนกัถึงความส าคญัใน 
เร่ืองระบบยอ่ยอาหารของมนุษย ์ท่ีผูใ้ช้อาจไม่สามารถมองเห็นไดด้ว้ยตา
เปล่า ผู ้วิจัยจึงได้จัดท าแอปพลิเคชันความจริงเสมือนของระบบย่อย
อาหารมนุษย ์การใช้แอปพลิเคชนัดว้ยเทคโนโลยีความจริงเสมือน เป็น
เทคโนโลยใีหม่ในปัจจุบนั มีความทนัสมยั มีเชิงตอบโตก้บัผูใ้ช้ ซ่ึงจะท า
ให้ผูใ้ช้สนใจบทเรียนและเขา้ใจเน้ือหาบทเรียนมากข้ึน ง่ายต่อการท า
ความเขา้ใจ สะดวกในการใช้งาน เรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว และท่ีส าคญั
นกัเรียนสามารถมองเห็นภาพการจ าลองเสมือนจริงได้ เพราะแอปพลิเค
ชนัส่งเสริมการเรียนรู้ดว้ยเทคโนโลยีความจริงเสมือน  สามารถแสดง
รูปภาพ เสียง ภาพคล่ืนไหว ไดพ้ร้อม ๆ กนั และสามารถเพ่ิมแรงจูงใจใน
การเรียนรู้ให้กบันกัเรียนไดเ้ป็นอยา่งดี ดงันั้น วตัถุประสงคข์องงานวิจยัน้ี
เพื่อ 1. เพื่อหาประสิทธิภาพแอปพลิเคชันความจริงเสมือนของระบบยอ่ย

อาหารมนุษย์ ท่ีมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  2. เพ่ือเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนท่ีเรียนด้วย   
แอปพลิเคชันความจริงเสมือนของระบบยอ่ยอาหารมนุษย ์ 3. เพ่ือศึกษา
ดชันีประสิทธิผลของแอปพลิเคชนัความจริงเสมือนของระบบยอ่ยอาหาร
มนุษย ์และ 4. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อแอปพลิเคชัน
ความจริงเสมือนของระบบยอ่ยอาหารมนุษย ์

2. ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง
2.1 ความจริงเสมือน 

 ความจริงเสมือน (Virtual Reality) หรือ วีอาร์ (VR) เป็นเทคโนโลยี
ท่ีคอมพิวเตอร์จ าลองสภาพแวดลอ้มเสมือนข้ึนโดยส่วนมากจะเก่ียวขอ้ง
กบัการมองเห็น แสดงทั้งบนจอคอมพิวเตอร์ หรือ อุปกรณ์แสดงผล 3 มิติ  
โดยผูใ้ชส้ามารถโตต้อบกบัส่ิงแวดลอ้มเสมือนไดท้ั้งการใชอุ้ปกรณ์น าเขา้
มาตรฐานเช่น แป้นพิมพ ์หรือ เมาส์  สภาพแวดลอ้มจ าลองยงัสามารถท า
ให้คลา้ยกบัโลกจริงได ้[6] ระบบ VR แบ่งตามลกัษณะมีพ้ืนฐานบนวิธีท่ี
ติดต่อกบัผูใ้ช้ ได้แก่ Desktop VR or Window on World Systems 
(WoW),Video Mapping Immersive Systems ,Telepresence และ 
Augmented/Mixed Reality Systems  การท างานของแอปพลิเคชนัความ
จริงเสมือนของระบบย่อยอาหารมนุษย์ เ ม่ือสวมจอภาพศีรษะซ่ึง
ประกอบด้วยจอมอนิเตอร์เล็กๆ ในลักษณะภาพ 3 มิติ เกิดภาพใน
จอมอนิเตอร์อยา่งเหมาะสม เทคโนโลยีความจริงเสมือนคอมพิวเตอร์จะ
สร้างภาพเหตุการณ์จ านวน 30 ภาพต่อวินาทีให้ปรากฏข้ึนต่อหน้าโดย
ปรับให้เหมาะสมกบัต าแหน่งศีรษะในทนัที ท าให้คอมพิวเตอร์สร้างภาพ
ลวงตาว่าก าลงัเคล่ือนไหวโดยรอบอยู่ภายในโลกภายนอกท่ีหยุดน่ิงใน
เวลานั้น 

รูปท่ี 1 ทดสอบแอปพลิเคชนักบักลุ่มทดลอง 

2.2 ระบบยอ่ยอาหาร 
 ระบบน้ีรวมอวยัวะต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัการรับอาหาร การยอ่ยและการ
ดูดซึมอาหาร และการขบัถ่ายกากอาหารท่ีไม่ยอ่ย มีความยาวตั้งแต่ปากถึง
ทวารหนกัประมาณ 9 เมตร อวยัวะต่างๆ เรียงตามล าดบัคือ ปาก คอหอย 
หลอดอาหาร กระเพาะอาหาร ล าไส้เล็ก ล าไส้ใหญ่ และทวารหนัก 
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นอกจากนั้นยงัรวมต่อมต่างๆ ซ่ึงเปิดเขา้สู่ปาก ไดแ้ก่ ต่อมน ้าลาย และเปิด
เขา้สู่ล  าไส้เล็ก ไดแ้ก่ ตบัและตบัอ่อน ต่อมต่างๆ เหล่าน้ีช่วยในการยอ่ย
อาหาร ส่วนปากและคอหอย ยงัใชส้ าหรับการหายใจอีกดว้ย[8] 

3. วิธีด าเนินการวิจยั
 การพฒันาแอปพลิเคชันความจริงเสมือนของระบบย่อยอาหาร
มนุษย ์ซอฟต์แวร์ท่ีใช้ใน มีดังต่อไปน้ีระบบปฏิบติัการ Android OS 
เวอร์ชนั 4.4 ข้ึนไป Android Studio, Android SDK, Cardboard SDK for 
Unity, Unity และโปรแกรมตกแต่งภาพใช้ Maya , Adobe Photoshop 
ฮาร์ดแวร์ท่ีใช้ในการพฒันา มีดงัน้ี  คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลแบบพกพา  
สมาร์ทโฟน ขนาดหน้าจอ 5 - 7 น้ิว ท่ีใช้ระบบปฏิบติัการแอนดรอยด ์
และ อุปกรณ์ส าหรับใช้กบัความจริงเสมือน Cardboard VR ขั้นตอนการ
วิจยัมีดงัน้ี 
 3.1 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 
2551 [2] และศึกษาสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ของหลกัสูตรกลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2  เร่ือง ระบบย่อย
อาหาร จากนั้ นก าหนดจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมให้สอดคล้องกับ
ค าอธิบายรายวิชาและจุดประสงคก์ารเรียนรู้ในหลกัสูตร แลว้น าเน้ือหา
ให้ผูเ้ช่ียวชาญดา้นเน้ือหาจ านวน 3 ท่านตรวจความถูกตอ้ง 
 3.2  ออกแบบ วิธีการและเทคนิคการน าเสนอดว้ยเทคโนโลยีความ
จริงเสมือน น าเน้ือหามาจดัท าผงังาน (Flowchart)  
 3.3  เขียนบทด าเนินเร่ือง (Story Board)โดยมีการเขียนบรรยายภาพ 
เสียง การเคล่ือนไหวท่ีต้องการในแต่ละล าดับ  ออกแบบหน้าจอ 
ภาพกราฟิกและตน้แบบของแอปพลิเคชนั      
 3.4 น าบทด าเนินเร่ือง ไปพฒันาแอปพลิเคชนัความจริงเสมือนของ
ระบบย่อยอาหารมนุษย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ส าหรับ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2  ซ่ึงมีขั้นตอนดงัแสดงในรูปท่ี 1  

รูปท่ี 2 ภาพรวมระบบ 

4. ผลการวิจยั
 4.1 ผลการพฒันาแอปพลิเคชันความจริงเสมือนระบบการย่อย
อาหารของมนุษย ์ 

รูปท่ี 3 หนา้จอหลกั 

รูปท่ี 4 หนา้จออวยัวะเก่ียวกบัระบบยอ่ยอาหาร

ผลการศึกษาประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันความจริงเสมือนของ
ระบบยอ่ยอาหารมนุษย ์มีค่าเท่ากบั 84.71/81.29  ดงัตารางท่ี 1 

ตารางท่ี 1  ประสิทธิภาพของแอปพลิเคชนัความเสมือนของระบบยอ่ย
อาหารมนุษย ์ 
จ านวน

นกัเรียน 

(N) 

คะแนนระหวา่งเรียน (E1) คะแนนหลงัเรียน  (E2) 

คะแนน

เตม็ 

คะแนน

เฉล่ีย 

ร้อย

ละ 

คะแนน

เตม็ 

คะแนน

เฉล่ีย 

ร้อย

ละ 

35 10 8.47 84.71 20 16.26 81.29 

จากตารางท่ี 1 แสดงให้เห็นว่าแอปพลิเคชนัความจริงเสมือน
ของระบบยอ่ยอาหารมนุษย ์มีประสิทธิภาพเท่ากบั 84.71/81.29 แสดงว่า มี
ประสิทธิภาพสูงกวา่เกณฑ ์80/80 ท่ีตั้งไว ้

ตารางท่ี 2  ผลการเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลงัเรียน 

กลุ่มทดลอง N X S.D. df T ค านวณ sig 
ก่อนเรียน 35 8.54 2.78 

34 15.543* .000 หลงัเรียน 35 16.26 2.09 

*ค่า T ตาราง = 1.6909 นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05, df = 34

เม่ือ df คือจ านวนค่าของตวัแปรท่ีเป็นอิสระ มีค่าเท่ากบั N-1 
จากตารางท่ี 2 พบว่านกัเรียนมีค่าเฉล่ียคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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ตารางท่ี 3  ผลการหาค่าดชันีประสิทธิผลจากการเรียนรู้ดว้ยแอปพลิเคชนั
ความจริงเสมือนของระบบยอ่ยอาหารมนุษย ์

N 
คะแนน
เตม็ 

ผลรวมคะแนน 
ดชันีประสิทธิผล 

ก่อนเรียน หลงัเรียน 
35 20 299 569 0.6733 

จากตารางท่ี 3 แสดงวา่ ค่าดชันีประสิทธิผล (Effectiveness 

Index)ในการเรียนรู้ เท่ากบั 0.6733 ซ่ึงหมายความวา่ แอปพลิเคชนัความ

จริงเสมือนของระบบยอ่ยอาหารมนุษย ์ท าให้นกัเรียนมีความรู้เพ่ิมข้ึน

ร้อยละ 67.33 

ตารางท่ี 4  ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนกัเรียน  
ท่ี รายการประเมิน X  S.D. แปลผล 

1. ดา้นความตอ้งการของผูใ้ชง้าน 4.13 0.61 มาก 

2. 
ดา้นการท างานของฟังกช์นัการ
ท างาน 

4.23 0.66 มาก 

3. ดา้นความเหมาะสมต่อการใชง้าน 4.27 0.71 มาก 

ภาพรวม 4.28 0.61 มาก 

ตารางท่ี 4  พบว่าระดับความพึงพอใจของนักเรียน ชั้ น

มธัยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีมีต่อแอปพลิเคชันความจริงเสมือนของระบบย่อย
อาหาร  มีความพึงพอใจต่อแอปพลิเคชนัความจริงเสมือนของระบบยอ่ย

อาหารมนุษยโ์ดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (�̅�=4.28,S.D.=0.61)   

5. สรุปผลและขอ้เสนอแนะ
 ผลการวิจยัพบว่า ประสิทธิภาพของแอปพลิเคชนัความจริงเสมือน
ของระบบย่อยอาหารมนุษย์ สูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ คือ 80/80 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอยา่งมีนัยส าคญั .05 
ค่าดชันีประสิทธิผลนกัเรียนมีความรู้เพ่ิมข้ึนคิดเป็นร้อยละ 67.33 หรือ สูง
กว่าร้อยละ 50 และความพึงพอใจต่อแอปพลิเคชันความจริงเสมือนของ
ระบบย่อยอาหารมนุษยอ์ยู่ระดับ พอใจมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.29 
และมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.80 การพฒันาด้วยเทคโนโลยี
ความจริงเสมือนควรจะมีการน าไปใช้กับรายวิชาอ่ืน ๆ ท่ีต้องอาศัย
จินตนาการหรือรายวิชาชั้นอ่ืนเพ่ือให้ผูเ้รียนกระตือรือร้นอยากเรียน 

6. กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบคุณมหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธานี และศูนยเ์ทคโนโลยแีละ
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บทคดัย่อ 
การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือออกแบบและประเมินความ

เหมาะสมของรูปแบบการเรียนรู้ตามแนวสะเตม็ศึกษาดว้ยแฟ้มสะสมงาน
อิ เล็ กท รอนิ ก ส์ ผ่ าน เทคโนโลยีคล าวด์  ส าห รับ วิช าวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ วิธีการด าเนินงานวิจยั (1) ศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้งเก่ียว (2) ออกแบบรูปแบบการเรียนรู้ฯ (3) น าเสนอรูปแบบการ
เรียนรู้ฯ (4) สร้างเคร่ืองมือส าหรับประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ
การเรียนรู้ฯ (5) น ารูปแบบการเรียนการรู้ฯ ท่ีผู ้วิจยัออกแบบข้ึน ให้
ผูเ้ช่ียวชาญทั้งหมด 7 ท่าน ประเมินความเหมาะสม แบ่งเป็นดา้นการสอน 
และดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (6) วิเคราะห์ขอ้มูลความ
เหมาะสมของรูปแบบการเรียนรู้  เคร่ืองมือวิจยัประกอบดว้ย 1) รูปแบบ
การเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษาด้วยแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน
เทคโนโลยีคลาวด์ ส าหรับวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และ 2) แบบ
ประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนรู้ฯ   ผลการวิจัยพบว่า
รูป แบบการ เรี ยน รู้ต ามแน วสะ เต็ ม ศึ กษ าด้วยแ ฟ้ มสะสมงาน
อิ เล็ กท รอนิ ก ส์ ผ่ าน เทคโนโลยีคล าวด์  ส าห รับ วิช าวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์น้ีมี 5 ขั้นตอน คือ ขั้นสนใจปัญหา (Motivation : M) ขั้น
ศึกษาข้อมูล (Information : I) ขั้นการปฏิบติัการ (Operation : O) ขั้นส่ง
งานผ่านเทคโนโลยีคลาวด์ (Cloud technology :C) และขั้นประเมินผล 
(Evaluation : E) ผลจากการประเมินรูปแบบการเรียนรู้ฯ โดยผูเ้ช่ียวชาญ 
มีความเหมาะสมในระดบัดีมาก (X= 4.50 , S.D.= 0.24) 

ค าส าคญั: สะเต็มศึกษา, แฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์, เทคโนโลยีคลาวด์, 
วิศวกรรมอิเลก็ทรอนิกส์ 

Abstract 
This research aimed to ( 1)  design the Learning Model of 

STEM Education via e-Portfolio on  Cloud Technology for Electronics 

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) 

1. บทน า
แนวทางการจดัการเรียนรู้ท่ีก าลงัได้รับความสนใจกันอย่าง

มากในปัจจุบนั เป็นแนวคิดการจดัการเรียนรู้ท่ีมีการบูรณาการเน้ือหาและ
ทกัษะดา้นวิชาวิทยาศาสตร์ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิศวกรรมศาสตร์ และ
วิชาเทคโนโลยี  เข้าด้วยกัน ซ่ึงรวมเรียกว่า “สะเต็มศึกษา” (STEM 
Education) โดยท่ีวิชาทั้งส่ีในสะเต็มศึกษาน้ีลว้นแต่เป็นวิชาท่ีส่งเสริมให้
ผู ้เรียนได้มีความรู้ความสามารถท่ีจะด ารงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพใน
ศตวรรษท่ี 21 ท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว สังคมตั้งอยูบ่นฐานของ
ความรู้ และเต็มไปดว้ยเทคโนโลยท่ีีนบัวนัยิง่เจริญกา้วหนา้ข้ึนไป จุดเด่น
ของการจดัการเรียนรู้แบบสะเต็ม คือ การผนวกแนวคิดการออกแบบเชิง
วิศวกรรม (Engineering Design Process) เขา้กบัการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยขีองผูเ้รียน ในขณะ ท่ีท ากิจกรรมเพ่ือพฒันา
ความรู้ ความเข้าใจและฝึกทักษะด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
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เทคโนโลยี ผูเ้รียนตอ้งมี โอกาสน าความรู้มาออกแบบช้ินงานหรือวิธีการ
เพ่ือตอบสนองความตอ้งการหรือแกปั้ญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบั ชีวิตประจ าวนั 
เพ่ือให้ได้เทคโนโลยีซ่ึงเป็นผลผลิตจากกระบวนการออกแบบเชิง
วิศวกรรม ดงันั้น ในการจดัการเรียนรู้สะเต็มศึกษา จึงน า “กระบวนการ
ออกแบบเชิงวิศวกรรม” มาใช้เป็นฐาน ด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้น
เรียน ส่ิงท่ีส าคัญประการหน่ึงในขณะท่ีผูเ้รียนท ากิจกรรมเพ่ือพฒันา
ความรู้ ความเขา้ใจ และฝึกทกัษะ ด้านวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยี ผู ้เรียนต้องมีโอกาสน าความรู้มาออกแบบวิธีการหรือ
กระบวนการ เพ่ือตอบสนองความตอ้งการหรือแก้ปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ชีวิตประจ าวนั เพ่ือให้ได้เทคโนโลยีซ่ึงเป็นผลผลิต จากกระบวนการ
ออกแบบเชิงวิศวกรรม จะท าให้ผูเ้รียนไดมี้โอกาสน าความรู้ในชั้นเรียน
มาประยกุตใ์ชใ้นการ แกปั้ญหาให้บงัเกิดผลเป็นรูปธรรมอยา่งแทจ้ริง 

กระบวนการออกแบบ เชิ งวิศวกรรมศาสต ร์    Billiar, 
Hubelbank, Oliva and Camesano (2014) ท าการวิจัยเพ่ือประยุกต์ใช้
กระบวนการออกแบบเชิง วิศวกรรมศาสตร์(Engineering Design 
Process) ในการ ออกแบบการจดัการเรียนรู้แบบสะเตม็ศึกษา ทั้งในส่วน
ของ บทเรียนและกิจกรรมการเรียน รู้ กระบวนการออกแบบเชิง
วิศวกรรมศาสตร์ตั้งอยูบ่นฐานของกระบวนการแกปั้ญหา ประกอบดว้ย 8 
ขั้นตอน ดงัภาพท่ี 1     กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมศาสตร์ทั้ง 8 
ขั้ น น้ี  เป็ น องค์ความ รู้ ส่ วนห น่ึ งท่ี ก ล่ าวไว้ในหลัก สู ตรของรัฐ 
แมสซาชูเซตส์ (Massachusetts) ท่ีตอ้งการให้ครูน าไป ประยุกต์ใช้เป็น
โมเดลการจดัการเรียนรู้ (Instructional Model) ขั้นตอนด าเนินไปตามเข็ม
นาฬิกา หมุนขวาไปตาม หัวลูกศรเส้นทึบ (→ ) อาจมีบางขั้นตอน ท่ี
สามารถ ยอ้นกลบัไดต้ามหวัลูกศรเส้นประ (⋯) 

ภาพที่ 1 กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมศาสตร์ (ท่ีมา: Billiar, 
Hubelbank, Oliva and Camesano, 2014 ) [7] 

การจดัการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบุรี 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิศวกรรมสารสนเทศและการ
ส่ือสาร ไดบ้รรจุรายวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เขา้มาในหลกัสูตร โดย

ท่ีลกัษณะรายวิชามีเน้ือหาเก่ียวกับทฤษฎี การค านวนค่าพารามิเตอร์ท่ี
เก่ียวข้อง การวิเคราะห์และการออกแบบวงจร โดย การออกแบบและ
วิเคราะห์ดงักล่าวนั้น มีขั้นตอน และการค านวณในทางทฤษฎีท่ีซบัซ้อน 
ท าให้ ผูเ้รียนเกิดปัญหาในการเรียนรู้ และส่งผลให้ผลสัมฤทธ์ิทางการ 
เรียนต ่าไปดว้ย สอดคลอ้งกบังานวิจยั [2],[3],[4] ท่ีผูเ้รียนมี ปัญหากบัการ
เรียนในรายวิชาท่ีตอ้งค  านวณค่าพารามิเตอรต่างๆ ซึ่งมีสูตรการค านวณท่ี
ยุ่งยาก นอกจากน้ีผู ้เรียนยงัขาดทักษะ ด้านการปฏิบัติการทดลอง 
เน่ืองจาก หลกัสูตรรายวิชาเน้นการเรียนการสอนในเชิงทฤษฎีอยา่งเดียว 
ประกอบกบัปัจจุบนัเทคโนโลยีการเรียนการสอนได้ก้้ าวหน้า ไปมาก 
รูปแบบการเรียนรู้สมยัใหม่มีแนวโน้มท่ีจะผนวกการ สอนเชิงทฤษฎี
ควบคู่กบัการทดลองในเชิงปฏิบติั และควรมีการจดักิจกรรมการเรียนการ
สอน รูปแบบใหม่ ๆ  ท่ี มีความ  สอดคล้องกับ ราย วิช าวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ โดยกิจกรรมการเรียนการสอนตอ้งเปิดโอกาสให้ผูเ้รียน
ได้ค้นควา้หาความรู้ด้วยตนเองมากข้ึน น าไปสู่การเพ่ิมความรู้ท่ีได้จาก
การลงมือปฏิบติั เรียนรู้ผ่านกระบวนการท างานเป็นกลุ่ม น ามาสู่การสรุป
ความรู้ใหม่ เพื่อพฒันาความรู้ ความเขา้ใจ และฝึกทกัษะดา้นวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี  และน าความรู้มาออกแบบวิธีการเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการหรือแก้ปัญหาท่ีเก่ียวข้องกับชีวิตประจ าวนั 
เพ่ือให้ได้ช้ินงานซ่ึงเป็นผลผลิตจากกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม 
ผูวิ้จยัจึงได้พฒันารูปแบบการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมกบัการสอน ใน
รายวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ในทาง
ทฤษฏี และมีทกัษะในดา้นการปฏิบติัการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

2. วตัถุประสงค์ของการวจิยั
1. ออกแบบรูปแบบการเรียนรู้ตามแนวสะเตม็ศึกษาดว้ยแฟ้มสะสม

งานอิเล็กทรอนิกส์ผา่นเทคโนโลยคีลาวด ์ส าหรับวิชาวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ 

2. ประเมินรูปแบบการเรียนรู้ตามแนวสะเตม็ศึกษาดว้ยแฟ้มสะสม
งานอิเล็กทรอนิกส์ผา่นเทคโนโลยคีลาวด ์ส าหรับวิชาวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ 

3. ขอบเขตการวจิยั
3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีคือ ผูเ้ช่ียวชาญทั้งหมด 7 ท่าน 

แบ่งออกเป็น ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการเรียนการสอนจ านวน 4 ท่าน และดา้น
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร จ านวน 3 ท่าน ประเมินรูปแบบ
การเรียนรู้ท่ีผูวิ้จยัพฒันาข้ึน โดยการเลือกแบบเจาะจง 

3.2 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
3.2.1  รูปแบบการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษาด้วยแฟ้มสะสมงาน

อิ เล็ กท รอนิ ก ส์ ผ่ าน เทคโนโลยีคล าวด์  ส าห รับ วิช าวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ 
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3.2.2  แบบประเมินความเหมาะสมต่อรูปแบบการเรียน รู้ฯ ท่ี
พฒันาข้ึน ตอนท่ี 1 ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญในดา้นความเหมาะสมต่อ
ระบบ ตอนท่ี 2 ขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ  

4. วธีิด าเนินการวจิยั
4.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องเก่ียวกบัรูปแบบการเรียนรู้

ตามแนวสะเต็มศึกษาด้วยแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเทคโนโลยี
คลาวด ์ส าหรับวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
    4.2 ออกแบบรูปแบบรูปแบบการเรียนรู้ฯ  มีขั้นตอนดงัน้ี 

4.2.1 วิเคราะห์การเรียนรู้รูปแบบ MIAP ต้นแบบจากคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนคร
เหนือ ในขั้นตอน M-I 

4.2.2 วิเคราะห์ขั้นตอนของกิจกรรมเรียนรู้ 6 ขั้นตอน ใน
รูปแบบของสะเตม็ศึกษาในขั้นตอน O 

4.2.3 วิเคราะห์การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยีคลาวด ์ดว้ยรูปแบบ
แฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ ในขั้นตอน C 

4.3.4 วิเคราะห์ความเหมาะสมในการประเมินผลผูเ้รียนผ่าน
เทคโนโลยคีลาวด ์ ในขั้นตอน E 

4.2.5 สังเคราะห์รูปแบบรูปแบบการเรียนรู้ตามแนวสะเต็ม
ศึกษาด้วยแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเทคโนโลยีคลาวด์ ส าหรับ
วิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์  
    4.3 น าเสนอรูปแบบการเรียนรู้ฯ ให้อาจารยท่ี์ปรึกษาตรวจสอบและ
ปรับปรุงแกไ้ข 
    4.4 สร้างเคร่ืองมือส าหรับประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการ
เรียนรู้ฯ 
    4.5 น ารูปแบบการเรียนการรู้ฯ ท่ีผูวิ้จยัออกแบบข้ึน ให้ผูเ้ช่ียวชาญทั้งหมด 
7 ท่าน ประเมินความเหมาะสม 
    4.6 วิเคราะห์ขอ้มูลความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนรู้ฯตามเกณฑ์
การประเมิน 5 ระดบั (นคร เสรีรักษ ์และภรณี ดีราษฎร์วิเศษ. 2555) 
5. ผลการวจิัย

5.1 รูปแบบการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษาด้วยแฟ้มสะสม
งานอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน เทคโนโลยีคลาวด์  ส าห รับวิชาวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ ดงัภาพท่ี 2 ประกอบดว้ย 
ขั้นสนใจปัญหา (Motivation : M)  

เป็นขั้ นตอนน าเข้าสู่ บท เรียนด้วย  ค  าถ ามห รือปัญหา 
ประกอบดว้ยส่ือต่าง ๆ ท่ีทา้ทายความคิดและน่าสนใจให้คิดแกปั้ญหา ใน
เวลาสั้น ๆ  
ขั้นศึกษาข้อมูล (Information : I)  

เป็นช่วงการให้ เน้ือหา ท าโดยการสอนด้วยรูปแบบหรือ
วิธีการต่าง ๆ ท่ีจะช่วยให้ผูเ้รียนรับขอ้มูลไดง่้าย รวดเร็วและเพียบพร้อม
มากท่ีสุด  

ขั้นการปฏิบัติการ (Operation : O) 
เป็นขั้นตอนท่ีผูเ้รียนได้ลงมือปฏิบติัการ เพ่ือท่ีจะได้พิสูจน์ 

หลกัการ ทฤษฎี หรือขอ้เทจ็จริงต่างๆ ตามท่ีไดเ้รียนมา เพื่อพฒันาความรู้ 
ความเขา้ใจ และฝึกทกัษะดา้นวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 
และกระบวนการทางวิศวกรรม ไปใช้ในการเช่ือมโยงและแกปั้ญหาใน
ชีวิตจริง รวมทั้งการพฒันากระบวนการหรือผลผลิตใหม่ ควบคู่ไปกับ
การพฒันาทกัษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษท่ี 21 ซ่ึงคณะกรรมการพฒันา
หลกัสูตรการจดัการเรียนการสอนสะเต็มศึกษาในสถานศึกษา (ผลการ
ประชุมคณะกรรมการนโยบายการจดัการเรียนการสอนสะเต็มศึกษาใน
สถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ คร้ังท่ี  2/2559 เม่ือวันศุกร์ท่ี  27 
พฤษภาคม 2559)  ไดมี้การก าหนดขั้นตอนของกิจกรรมเรียนรู้ 6 ขั้นตอน 
ในรูปแบบของสะเตม็ศึกษา ไดแ้ก่ 

ขั้นที่ 1 ระบุปัญหาในชีวิตจริง/นวตักรรมท่ีตอ้งการพฒันา 
ขั้นที่ 2 รวบรวมขอ้มูลและแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้ง 
ขั้นที่ 3 ออกแบบวิธีการแกปั้ญหา (Science+Math & 
Technology) 
ขั้นที่ 4 วางแผนและด าเนินการแกปั้ญหา (Engineering) 
ขั้นที่ 5 ทดสอบ ประเมินผล และปรับปรุง (Engineering) 
ขั้นที่ 6 น าเสนอวิธีการแกปั้ญหา ผลการแกปั้ญหา หรือผลการ
พฒันานวตักรรม 

ขั้นส่งงานผ่านเทคโนโลยคีลาวด์ (Cloud technology :C ) 
เป็นขั้นตอนการส่งรายงานรวบรวมผลการปฏิบติังาน และ

ช้ินงาน ในรูปแบบของแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Portfolio)  

ขั้นประเมินผล (Evaluation : E ) 
เป็นขั้นสุดท้ายของ กระบวนการเรียนรู้ เพ่ือประเมินผลว่า

ผูเ้รียนไดบ้รรลุเป้าหมาย ตามวตัถุประสงคห์รือไม่ 

ภาพที่ 2 รูปแบบการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษาด้วยแฟ้มสะสมงาน
อิ เล็ กท รอนิ ก ส์ ผ่ าน เทคโนโลยีคล าวด์  ส าห รับ วิช าวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ 

M  I O C E 
  Motivation        Information      Operation     Cloud    Evaluation 

ขั้นท่ี 1 ระบุปัญหาในชีวิตจริง/นวตักรรมท่ีตอ้งการพฒันา 
ขั้นท่ี 2 รวบรวมขอ้มูลและแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้ง 
ขั้นท่ี 3 ออกแบบวิธีการแกปั้ญหา (Science+Math & Technology) 
ขั้นท่ี 4 วางแผนและด าเนินการแกปั้ญหา (Engineering) 
ขั้นท่ี 5 ทดสอบ ประเมินผล และปรับปรุง (Engineering) 
ขั้นท่ี 6 น าเสนอวิธีการแกปั้ญหา ผลการแกปั้ญหา หรือผลการพฒันานวตักรรม 
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5.2 ผลการประเมินรูปแบบ 
ความคิดเห็นของผู ้เชี่ยวชาญในด้านความ เหมาะสมของ

รูปแบบการเรียนการสอนท่ีพฒันาข้ึน ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ระดับมาก
ท่ีสุด (X= 4.50 , S.D.= 0.24) ดงัตารางท่ี 1 

ตารางที่ 1 ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนรู้ตามแนว
สะเตม็ศึกษาดว้ยแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ผา่นเทคโนโลยคีลาวด์ 
ส าหรับวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 

6. อภปิรายผล
รูปแบบการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษาด้วยแฟ้มสะสมงาน

อิ เล็ กท รอนิ ก ส์ ผ่ าน เทคโนโลยีคล าวด์  ส าห รับ วิช าวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ ท่ีผูวิ้จยั พฒันาข้ึน เป็นรูปแบบการเรียนรู้สมยัใหม่ท่ีผนวก
การสอนเชิงทฤษฎีควบคู่กับการทดลองในเชิงปฏิบัติ และมีการจัด
กิ จก รรมก าร เรียนก ารสอน ท่ี สอดคล้อ งกับ ราย วิช าวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ โดยกิจกรรมการเรียนการสอนเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนได้
คน้ควา้หาความรู้ด้วยตนเองมากข้ึน ซ่ึงวิธีการน้ีจะเป็นวิธีการสอนแบบ

ใหม่โดยหวัใจส าคญัของรูปแบบการสอนคือ ขั้น O - C  ซ่ึงเป็นขั้นตอนท่ี
ผู ้เรียนได้ลงมือปฏิบัติการ เพ่ือท่ีจะได้พิสูจน์ หลักการ ทฤษฎี หรือ
ขอ้เท็จจริงต่างๆ ตามท่ีได้เรียนมา เพ่ือพฒันาความรู้ ความเขา้ใจ และฝึก
ทกัษะด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี และกระบวนการ
ทางวิศวกรรม ไปใชใ้นการเช่ือมโยงและแกปั้ญหาในชีวิตจริง รวมทั้งการ
พฒันากระบวนการหรือผลผลิตใหม่ ควบคู่ไปกบัการพฒันาทกัษะการ
เรียนรู้แห่งศตวรรษท่ี 21 
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รายการ S.D. 

1. หลกัการและแนวคิดท่ีใชเ้ป็นพื้นฐานในการพฒันารูปแบบการเรียนรู้ฯ

   1.1 สะเตม็ศึกษา 5 0 

   1.2 Cloud 4.29 0.49 

2. กระบวนการเรียนรู้ประกอบดว้ย 5 ขั้นตอน ขั้นสนใจปัญหา ขั้นศึกษา
ขอ้มูล ขั้นการปฏิบติัการ ขั้นส่งงานผา่นเทคโนโลยีคลาวด ์และขั้น
ประเมินผล 

2.1 ขั้นสนใจปัญหา (Motivation : M)  4.29 0.49 

2.2 ขั้นศึกษาขอ้มูล (Information : I) 4.14 0.37 

2.3 ขั้นการปฏิบติัการ (Operation : O) 4.57 0.53 

2.4 ขั้นส่งงานผ่านเทคโนโลยีคลาวด์ (Cloud 
technology : C ) 

4.43 0.53 

2.5 ขั้นประเมินผล (Evaluation : E ) 4.43 0.53 

3. ความเหมาะสมของรูปแบบและกิจกรรมการเรียนรูเพื่อพฒันารูปแบบฯ

     3.1 รูปแบบการเรียนรู้ตามแนวสะเตม็ศึกษา
ดว้ยแฟ้มสะสมงานอิเลก็ทรอนิกส์ผา่น
เทคโนโลยีคลาวด ์ส าหรับวิชาวิศวกรรม
อิเลก็ทรอนิกส์ 

4.71 0.49 

3.2 ขั้นตอนและกิจกรรมการเรียนรู้ฯ 4.57 0.53 

   3.3 การน ารูปแบบการเรียนรู้ฯ ไปใชไ้ดจ้ริง 4.57 0.53 

เฉล่ีย 4.50 0.24 
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การสร้างชุดจ าลองสายพานล าเลยีงของการแยกวสัดุด้วยพีแอลซี 
The Cons traction Conveyers model for Divide Material with PLC 

ชัยยศ ค ามี1 
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บทคดัย่อ 
ชุดจ าลองสายพานล าเลียงมีวตัถุประสงค์ส่งเสริมทักษะท่ี

จ าเป็นส าหรับนักเรียนในศตวรรษท่ี 21 โดยบูรณาการความรู้ใน 4 สห
วิทยาการ ไดแ้ก่วิทยาศาสตร์ วิศวกรรม เทคโนโลยแีละคณิตศาสตร์ หรือ
เรียกวา่ STEM Education ในรายวิชาโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์  
จากการท าแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน  ท าการทดสอบ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดว้ยสถิติ t test ผลการวิจยัพบว่าชุด
ทดลองท่ีสร้างข้ึนมีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ดีมาก และผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนหลงัเรียนมีค่าสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ค าส าคญั  ชุดจ าลองสายพานล าเลียง,  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 

Keywords : Conveyor models, STEM Education 

1. บทน า
รัฐบาลมีนโยบาย ส่งเสริมทกัษะท่ีจ าเป็นส าหรับนักเรียนใน

ศตวรรษท่ี 21 โดยบูรณาการความรู้ใน 4 สหวิทยาการ ไดแ้ก่วิทยาศาสตร์ 
วิศวกรรม เทคโนโลยแีละคณิตศาสตร์ หรือเรียกวา่ STEM Education[1] 

 ผูวิ้จยัจึงไดจ้ดัสร้างชุดจ าลองสายพานล าเลียงเป็นอุปกรณ์ส่ือ
การเรียนการสอน ในรายวิชาโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์
(Programmable Controller) หลักสูตรเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ

คอมพิวเตอร์ ปรับปรุง พ.ศ. 2554 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย [2] ซ่ึงได้
ทดสอบกบันกัศึกษาชั้นปีท่ี 3  

ชุดจ าลองสายพาล าเลียงดังกล่าว  ประมวลผลด้วยพีแอสซี 
(PLC) เพ่ือควบคุมมอเตอร์ในการล าเลียง และควบคุมกระบอกลมเพ่ือ
แยกช้ินงาน โดยแยกวตัถุ 3 ขนาด  

รูปที่ 1 ชุดจ าลองสายพานล าเลียง 

2.ขั้นตอนการด าเนินการวจิยั (Research Methodology)
การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงทดลองเพ่ือสร้างชุดทดลองการ

จ าลองสายพานล าเลียงของการแยกวตัถุ  3  ขนาด  มีขั้นตอนการวิจยัดงัน้ี 
2.1 ศึกษาขอ้มูลเพื่อเตรียมการวิจยั 
2.2 ก าหนดประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
2.3 ออกแบบและสร้างชุดทดลอง 
2.4 สร้างใบงาน 
2.5 การสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบทดสอบ 
2.6 ขั้นตอนการสร้างและเก็บรวบรวมขอ้มูล 
2.7 วิเคราะห์ผล 
2.8 สรุปผลการวิจยั 
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3.เคร่ืองมอืในการวจิยั
3.1การจ าลองสายพานล าเลียงของการแยกวตัถุ       3 ขนาด 
3.2 แบบทดสอบก่อนและหลงัเรียน 

4.สถิตทิีใ่ช้ในการวจิยัคร้ังนี ้มดีงันี้
4.1 ค่าเฉล่ีย (Mean) 
4.2 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
4.3 t-test 

5.ผลของการวจิยั 
ผลการวิจยัปรากฎว่า  ชุดทดลองท่ีสร้างข้ึนมีคุณภาพอยู่ใน

เกณฑดี์มาก  สามารถน าไปใช้ในการเรียนการสอนวิชาโปรแกรมเมเบิล
คอนโทรลเลอร์ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและหลงัจากสอนดว้ยชุดทดลอง
ท่ีสร้างข้ึนผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

ตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษาก่อน
เรียนและหลงัเรียน 
นักศึกษาคนที่ ก่อนเรียน หลงัเรียน D D2 

รวม 251 498 247 3135 
ค่าเฉลีย่ 
คะแนน 

12.55 24.90 

           จากตารางท่ี 1 ผลการทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนปรากฎ
วา่ คะแนนเฉล่ียของการท าแบบทดสอบก่อนเรียน คือ 12.55 คะแนน  
และคะแนนเฉล่ียของการท าแบบทดสอบหลงัเรียน  คือ  24.90 

ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
Mean  N Std. 

Deviation 
Std. 

Error 
Mean 

ก่อนเรียน 12.55 20 1.820 0.407 
หลงัเรียน 24.90 20 1334 0.298 

           จากตารางท่ี 2 ผลการทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน
ปรากฎวา่  คะแนนเฉล่ียของการท าแบบทดสอบก่อนเรียน คือ 12.55  
คะแนนและคะแนนเฉล่ียของการท าแบบทดสอบหลงัเรียนคือ 24.90 

ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
Mean Std. 

Deviation 
Std. 

Error 
Mean 

95% confidence  
Interval  of  the  

Difference 

Lower Upper 

ก่อนเรียน 
หลงัเรียน 

-12.35 2.110 0.472 -13.34 -11.36 

6. สรุป
ชุดจ าลองสายพานล าเลียงท่ีสร้างข้ึนเพ่ือเป็นอุปกรณ์ส่ือการ

เรียนการสอน ในรายวิชาโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์  
(Programmable Controller) ดังกล่าว  ประมวลผลด้วยพีแอสซี (PLC) 
เพ่ือควบคุมมอเตอร์ในการล าเลียง และควบคุมกระบอกลมเพ่ือแยก
ช้ินงาน โดยแยกวตัถุ 3 ขนาด และ แบบทดสอบก่อนและหลงัเรียน ของ
นกัเรียนชั้นปีท่ี 3 จ  านวน 20 คนมีผลคะแนนก่อนเรียน 12.55 และมีผล
คะแนนหลงัเรียน 24.90  ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูง
กวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

7. กติตกิรรมประกาศ
ขอขอบคุณสมาชิกทุกคนในครอบครัวของผูเ้ขียน ท่ีได้ให้

ความอนุเคราะห์ช่วยเหลือในทุกด้านตลอดมา และคณะครู อาจารยข์อง
ผูเ้ขียนทั้งในอดีตและปัจจุบนั พร้อมคณาจารยม์หาวิทยาลยัราชภฏัเลยทุก
ท่าน ซ่ึงกรุณาให้ความรู้ ค  าแนะน า ค  าปรึกษา ผูเ้ขียนขอขอบพระคุณไว ้
ณ โอกาสน้ี ความดีท่ีเกิดข้ึนในผลงานวิชาการฉบบัน้ีผูเ้ขียนขอมอบแด่
มหาวิทยาลยัราชภฏัเลยซ่ึงเป็นตน้สงักดัของผูเ้ขียน 
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แอนิเมชัน2มิติ เร่ือง โรคหอบหืดส าหรับผู้ป่วยเด็ก กรณีศึกษาโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราชจังหวดัลพบุรี 
2D Animation project to Asthma in Pediatric Patients Case study King Narai Hospital in Lopburi 

Province 
นางสาวหทัยรัตน์ บุญเนตร1 

1คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารประมง สาขาเทคโนโลย ีมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั วิทยาเขตตรัง ต  าบลไมฝ้าด อ าเภอสิเกา 
จงัหวดัตรัง 92150 โทรศพัท ์075-2040516 E-mail: koogolf1@gmail.com 

บทคดัย่อ 
งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือสร้างแอนิเมชนั 2 มิติ เร่ืองโรค

หอบหืดส าหรับผู ้ป่วยเด็กให้กับเด็กท่ีเข้ารับการรักษาโรคหอบหืดท่ี
โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช จงัหวดัลพบุรี เพ่ือตอ้งการให้เกิดความ
เขา้ใจท่ีถูกตอ้งถึงวิธีการดูแลตวัเองส าหรับผูป่้วยเด็กท่ีเป็นโรคหอบหืด 
และเพ่ือกระตุน้ให้ผูป่้วยเด็กเกิดความสนใจอยากปฏิบติัตามวิธีการดูแล
ตัวเองตามค าแนะน าของแพทย์ อีกทั้ งต้องการให้ผู ้ป่วยเด็ก เห็น
ความส าคญัของการหลีกเล่ียงส่ิงกระตุน้ท่ีอยูร่อบตวัเพ่ือลดอาการการเกิด
โรคหอบหืด ท่ีผา่นมามีความเขา้ใจวา่ “โรคหืดรักษาไม่หาย” เพราะคิดว่า
เป็นโรคท่ีเกิดจากความผิดปกติของกลา้มเน้ือหลอดลมท่ีโตข้ึนและหดตวั
มากกว่าปกติแต่การศึกษาวิจยัในปัจจุบนัพบว่าโรคหืด สามารถควบคุม
ให้ผูป่้วยใช้ชีวิตเป็นปกติได้เพราะเป็นโรคท่ีเกิดจากการอักเสบของ
หลอดลมจนหลอดลมไวต่อส่ิงกระตุน้ผิดปกติดงันั้นหากมีการให้ยาลด
การอกัเสบของหลอดลมอยา่งเหมาะสมและรักษาแต่เน่ิน ก่อนท่ีจะเป็น
เร้ือรังก็สามารถกลับคืนสู่สภาพปกติได้ จากผลการวิจัยพบว่า ส่ือ
แอนิเมชัน2มิติ เร่ือง โรคหอบหืดส าหรับผูป่้วยในเด็ก มีการประเมิน
คุณภาพจากผูเ้ช่ียวชาญดา้นเน้ือหาจ านวน3ท่าน ผลท่ีไดคื้อ 4.66 พบว่ามี
ความพึงพอใจมากท่ีสุด เน้ือหาสาระครบถ้วนตามต้องการ ข้อมูลมี
ประโยชน์ต่อการน าไปปฏิบติัตาม  การล าดับเน้ือหาสร้างความเขา้ใจ
ให้กบัผูช้มอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เป็นเพราะเน้ือหาท่ีเขา้ใจไดง่้าย เหมาะ
กบักลุ่มตวัอย่าง มีความทนัสมยัเน่ืองจากใช้ส่ือแอนิเมชัน2 มิติ ท่ีก  าลงั
ได้รับความนิยมและแพร่หลายมากในยุคปัจจุบัน ใส่ส่วนของการ
ประเมินผลทางดา้นของส่ือแอนิเมชัน2 มิติ จากผูเ้ช่ียวชาญดา้นการผลิต
ส่ือแอนิเมชันจ านวน3 ท่านผลท่ีได้คือ 4.53 พบว่ามีความพึงพอใจมาก
ท่ีสุด สีสันภายในส่ือสร้างความน่าสนใจต่อการใช้งานและการเรียนรู้ 
กลุ่มสีมีความเหมาะสมกบัการน าเสนอ ภาพประกอบมีความเหมาะสม
กบัระดบัวยัของผูช้ม ภาพประกอบมีความเหมาะสมสอดคลอ้งกบัเน้ือหา
ท่ีต้องการน าเสนอ เสียงท่ีใช้ประกอบการบรรยายมีความเหมาะสม 
เน่ืองจากมีความเขา้ใจต่อส่ิงท่ีตอ้งการจะส่ือ เน้ือหาเหมาะสมกบัระดบั
ผูช้ม รูปแบบการน าเสนอเหมาะสมกบัวยั ขอ้มูลมีประโยชน์ต่อการน าไป

ปฏิบติัตาม สีสันของส่ือมีความน่าสนใจ และสามารถถ่ายทอดเร่ืองราว
เน้ือหาความเป็นนามธรรมให้เห็นเป็นรูปธรรมไดเ้ป็นอยา่งดี 
ค าส าคญั: แอนิเมชนั,โรคหอบหืด 

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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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. บทน า
 คนทัว่โลกป่วยเป็นโรคหืดมากกว่า 300 ล้านคน ขณะท่ีคน

ไทยป่วยเป็นโรคหืดมากถึง 3 ล้านราย พบว่าเด็ก 10 - 12 % และผูใ้หญ่
6.9% เป็นโรคหืด จากขอ้มูลของกระทรวงสาธารณสุขพบมีผูป่้วยท่ีเขา้รับ
การรักษาในโรงพยาบาลเน่ืองจากโรคหืดเพ่ิมข้ึนทุกปี โดยในปี พ.ศ. 
2538 มีผูป่้วยโรคหืดเขา้รับการรักษาในโรงพยาบาลกว่า 66,679 ราย และ
เพ่ิมเป็น 102,273 ราย ในปี พ.ศ. 2552  

“ปี พ.ศ. 2540 มีผูเ้สียชีวิตดว้ยโรคหืด จ านวน 806 ราย ปี 
พ.ศ. 2546 มีผูเ้สียชีวิตเพ่ิมข้ึนเป็น 1,697 ราย” 

ประเทศไทยมีจ านวนผูป่้วยเขา้ห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาล
จากอาการของโรคหืดมากกว่าปีละ 1 ล้านคร้ัง โรคหืดยงัเป็นโรคท่ีมี
ผลกระทบต่อผูป่้วยและระบบสาธารณสุขค่อนขา้งสูง เพราะเป็นโรค
เร้ือรัง ท าให้คุณภาพชีวิตของผูป่้วยลดลงตามความรุนแรงของโรคท่ี
เพ่ิมข้ึน จากการส ารวจพบผู้ป่วยโรคหืดมากกว่าคร่ึงไม่สามารถท า
กิจกรรมต่างๆ ไดเ้ช่นคนปกติทัว่ไป [1]  

วชัรา บุญสวสัด์ิ กล่าววา่ส าหรับในปี พ.ศ. 2559 น้ี คาดว่าจะมี
ผูป่้วยโรคหืดและโรคปอดอุดกั้นเร้ือรังทัว่โลกเพ่ิมมากข้ึน เน่ืองมาจาก
การเปล่ียนแปลงของฤดูกาล และมลภาวะทางอากาศต่างๆ เช่น ฝุ่ น
ละออง หรือควนัจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ท่ีเพ่ิมมากข้ึนในทุก ๆ ปี 
รวมไปถึงการด าเนินชีวิตประจ าวนัท่ีเปล่ียนแปลงไป เป็นปัจจยัส าคญัท่ี
ท าให้จ  านวนผูป่้วยโรคหืด และโรคปอดอุดกั้นเร้ือรังเพ่ิมสูงข้ึนโดยทั้งท่ี
รู้ตวัและไม่รู้ตวั ซ่ึงจากขอ้มูลขององค์กรอนามยัโลก (WHO) จ านวน
ผูป่้วยทัว่โลกอาจสูงถึง 325 ลา้นคน และจ านวนผูป่้วยท่ีเสียชีวิตส่วนมาก
มาจากประเทศท่ีมีรายได้น้อย ซ่ึงในความเป็นจริง หลายเคสสามารถ
ป้องกนัได ้หากไดรั้บการรักษาท่ีถูกตอ้ง[2] 

โรคหอบหืด (Definition of Asthma) หมายถึง โรคท่ีมีการ
อกัเสบเร้ือรังของหลอดลม การอกัเสบของหลอดลมมีผลท าให้เยื่อบุ
หลอดลมของผูป่้วยมีปฏิกิริยาต่อสารก่อภูมิแพแ้ละส่ิงแวดลอ้มมากกว่า
คนปกติ (Bronchial Hyper Responsiveness ,BHR) ผูป่้วยมกัมีอาการแน่น
หน้าอกหายใจมีเสียงว้ีด (Wheezing)หรือหอบเหน่ือย เกิดข้ึนเม่ือได้รับ
สารก่อโรคหรือส่ิงกระตุน้และอาการเหล่าน้ีอาจหายไปไดเ้องหรือหายไป
เม่ือไดรั้บยาขยายหลอดลม[3]  

โรคหืดไม่ใช่โรคติดต่อ แต่เป็นโรคท่ีเกิดจากการถ่ายทอดทาง
พนัธุกรรม หรือ จากการสัมผสัสารเคมี มลพิษ หรือสารก่อภูมิแพเ้ป็น
เวลานานโรคหืดเป็นโรคท่ีเกิดจากการอกัเสบเร้ือรังของหลอดลมส่งผล

ให้หลอดลมปฏิกิริยาตอบสนองไวต่อส่ิงกระตุน้สารก่อภูมิแพ ้สารระคาย
เคืองและส่ิงแวดล้อมท่ีไม่เหมาะสมผู ้ป่วยมีอาการไอ หายใจล าบาก 
หายใจมีเสียงว้ีดท่ีเรียกวา่ “จบัหืด”บางคร้ังหลอดลมหดมากจนผูป่้วยขาด
อากาศหายใจและอาจเสียชีวิตไดด้งัแสดงในรูปท่ี 1  

รูปที่ 1 กลไกลการเกิดโรคหืด 

มลภาวะในอากาศ ทั้งท่ีเป็นมลพิษภายในและภายนอกบา้น 
เช่น เขม่าควนั ควนัไฟจากการปรุงอาหาร แก๊สหุงต้ม ควนัท่อไอเสีย
รถยนต์ อากาศเป็นพิษ กล่ินฉุน กล่ินอบั กล่ินเหม็น ฝุ่ นผงจากโรงงาน
อุตสาหกรรม ถ่านหิน หมอกควนัจากโรงงาน เส้นใยสังเคราะห์ พรม 
วสัดุตกแต่งบา้น สารระคายเคือง เช่น ควนับุหร่ี น ้ าหอม สเปรย ์สีพ่น สี
ทาบา้น ทินเนอร์ น ้ายาหรือสารเคมี แก๊ส ควนัธูป ควนัเทียน ละอองยาฆ่า
แมลง ฝุ่ นก่อสร้าง ฝุ่ นหิน[3] 

คุณหมอโรคหอบหืดในเด็กจากโรงพยาบาลลพบุรีให้ขอ้มูลว่า 
มีผูป่้วยเด็กมารับการรักษาโรคหอบหืดเป็นจ านวนมากและมีแนวโน้มว่า
จะมีผูป่้วยเด็กเพ่ิมข้ึนทุกปีการรักษาท่ีดีจะมีประสิทธิภาพมากถา้ควบคู่กบั
การดูแลตวัเองของผูป่้วยเด็ก ถึงแมว้่าคุณหมอจะสามารถอธิบายการดูแล
รักษาตวัจากโรคหอบหืดในผูป่้วยเด็กได้แต่ไม่สามารถท าให้ผูป่้วยเด็ก
เกิดความสนใจได้เท่าท่ีควร การอธิบายให้ผูป่้วยเด็กเขา้ใจถึงอาการการ
รักษาและการควบคุมเร่ืองโรคหอบหืดจึงมีความจ าเป็นอยา่งมากท่ีจะตอ้ง
ใชส่ื้อแอนเมชนั2มิติ เขา้มาเป็นส่ือท่ีจะช่วยให้ผูป่้วยเด็กเกิดความสนใจท่ี
จะรับฟังรับชมดว้ยความบนัเทิงเพลิดเพลิน มากกว่าการพูดอธิบายจาก
คุณหมอเพียงอย่างเดียว (พ.ญ.สายสวาสด์ิ โชติรสนิรมิต กุมารแพทย ์
ประจ าโรงพยาบาลพระนารายณ์ จงัหวดัลพบุรี)  

ผูวิ้จยัจึงสร้างการ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เร่ืองโรคหอบให้กับ
ผูป่้วยเด็กเพ่ือให้ผูป่้วยเด็กเกิดความเขา้ใจ สนใจและปฏิบติัตามค าแนะน า
ของคุณหมออย่างเคร่งคัด  ผู ้วิจัยจึงน าปัญหาและวัตถุประสงค์ไป
วิเคราะห์คิดหาทางแกไ้ขหาแนวทางการผลิตส่ือ 
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2. วธีิด าเนินการวจิยั
การด าเนินงานวิจยัน้ี จะแบ่งการด าเนินงานออกเป็น 2 ส่วน

หลกัคือ ส่วนของการจดัท าแอนิเมชัน 2 มิติ เร่ือง โรคหอบหืดส าหรับ
ผูป่้วยเด็ก กรณีศึกษา โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช จงัหวดัลพบุรี  

และส่วนของการประเมินผลและวิเคราะห์ผล แบ่งออกเป็น 3 
ส่วนยอ่ยคือ ประเมินคุณภาพของส่ือแอนิเมชนั2มิติ จากผูเ้ช่ียวชาญดา้น
การผลิตส่ือ และประเมินคุณภาพของส่ือแอนิเมชนั 2 มิติ จากผูเ้ช่ียวชาญ
ดา้นเน้ือหา และประเมินความพึงพอใจของส่ือแอนิเมชนั 2 มิติ จากกลุ่ม
ตวัอยา่งผูป่้วยเด็ก  

ส่วนของการจดัท าแอนิเมชนั 2 มิติ เร่ือง โรคหอบหืดส าหรับ
ผูป่้วยเด็ก กรณีศึกษา โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช จงัหวดัลพบุรี 
ประกอบดว้ย 3 ส่วนหลกั คือ ส่วนท่ี 1 Pre-Production ในส่วนน้ีคือการ
ออกแบบคาร์แรกเตอร์ ออกแบบฉาก ออกแบบโครงเร่ือง ออกแบบมุม
กลอ้ง เขียนสตอร่ีบอร์ดและสรุปผลไดด้งัแสดงในรูปท่ี 2  

รูปที่ 2 สตอร่ีบอร์ด เร่ือง โรคหอบหืด 

ส่วนท่ี  2 Production ในส่วนน้ีจะด าเนินการในขั้นตอนของการจดัท าส่ือ
แอนิเมชัน2 มิติ โดยการใช้โปรแกรมการดราฟภาพในการท าตวัละคร
แบบแยกช้ินส่วน จดัท าฉากหลงัตามสตอร่ีบอร์ด จากนั้นพอไดต้วัละคร
และฉากแลว้จึงทั้งสองอย่างน้ีมาแอนิเมทหรือท าการเคล่ือนไหวของตวั
ละครและฉากให้สอดคลอ้งกบัเน้ือเร่ืองในส่วนน้ีใช้โปรแกรมการตดัต่อ
และใส่เอฟเฟกภาพและเสียงดงัแสดงในรูปท่ี3และรูปท่ี4  

ส่วนท่ี  3 Post-Production ในส่วนน้ี คือ การตดัต่อภาพและ
เสียงเช่นเสียงเพลง เสียงคนพากย ์โดยใช้โปรแกรมส าหรับตดัต่อภาพ
และเสียงรวมถึงการสร้างไฟล์แอนิเมชนัหรือท าการประมวลผลของภาพ
ออกมาเป็นวิดีโอ ตรวจทานความเรียบร้อยและพร้อมฉายดงัแสดงในรูป
ท่ี5 

รูปที่ 3 ตวัละครคุณหมอแบบแยกช้ินส่วน 

รูปที่ 4 ตวัละครเดก็ชายแบบแยกช้ินส่วน 

รูปที่ 5 แสดงวิดีโอท่ีเสร็จแลว้เป็นตวัละครเด็กชาย 
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ส่วนการประเมินผลของส่ือแอนิเมชัน2มิติ  หลังจากท าการพัฒนา
แอนิเมชัน2 มิติเร่ืองโรคหอบหืดส าหรับผูป่้วยเด็กผูวิ้จยัได้วดัผลย่อย
ออกเป็น 2 ส่วน คือติดตั้งให้ผู ้ประเมินทางด้านส่ือได้รับชมประเมิน
คุณภาพของส่ือแอนิเมชนั2มิติ จากผูเ้ช่ียวชาญดา้นการผลิตส่ือ จ านวน  3 
ท่าน และประเมินผลจากผู ้เ ช่ียวชาญด้านเน้ือหาจ านวน 3 ท่าน การ
วิเคราะห์แบบสอบถามจึงปรากฏผลท่ีไดจ้ากกการแสดงตารางท่ี 1 และ
ตารางท่ี 2 ดงัต่อไปน้ี 
ตารางที่ 1  ตางรางจากผูเ้ช่ียวชาญดา้นเน้ือหาผลการประเมินคุณภาพของ
ส่ือแอนิเมชนั 2 มิติ 

 หัวข้อการประเมิน S.D        ระดบัคุณภาพ 
1. ส่วนน าเร้าความสนใจต่อผูช้ม 4.67 0.57 มากท่ีสุด 
2. เน้ือหาเหมาะสมกบัระดบัผูช้ม 4.67 0.57 มากท่ีสุด 
3. ขอ้มูลมีความครบถว้นสมบูรณ์ 0 0 มากท่ีสุด 
4. ข้อมูลมีประโยชน์ต่อการน าไป
ปฏิบติัตาม 

0 0 มากท่ีสุด 

5. การล าดบัเน้ือหาสร้างความเขา้ใจ
ให้กบัผูช้ม 

0 0 มากท่ีสุด 

รวมทุกดา้น 4.67 0.23 

ตารางที่ 2  ตางรางจากผูเ้ช่ียวชาญดา้นการผลิตส่ือผลการประเมินคุณภาพ
ของส่ือแอนิเมชนั 2 มิติ 

หัวข้อการประเมิน S.D        ระดบัคุณภาพ 

1. สีสันภายในส่ือสร้างความ
น่าสนใจต่อการใช้งานและการ
เรียนรู้ 

4.33 0.57 มากท่ีสุด 

2. กลุ่มสีมีความเหมาะสมกับการ
น าเสนอ 

4.67 0.57 มากท่ีสุด 

3. ภาพประกอบมีความเหมาะสม
กบัระดบัผูช้ม 

4.67 0.57 มากท่ีสุด 

4. ภาพประกอบมีความเหมาะสม
สอดคล้องกับ เ น้ือหาท่ีต้องการ
น าเสนอ 

4.33 0.57 มากท่ีสุด 

5. เสียงท่ีใช้ประกอบการคือเสียง
พากยแ์ละเสียงเพลงมีควาเหมาะสม 

4.67 0.47 มากท่ีสุด 

รวมทุกดา้น 4.53 0.57 

3. ผลการทดลองและวจิารณ์ผล
ส่ือแอนิเมชัน2มิติ เร่ืองโรคหอบหืดส าหรับผูป่้วยเด็ก สามารถช่วยให้
ผูป่้วยเด็กสามารถเขา้ใจอาการของโรคหอบหืด สาเหตุ การรักษา และ

การควบคุมโรคไดเ้ป็นอยา่งดี และเป็นการช่วยคุณหมออธิบายเร่ืองโรค
หอบอยา่งน่าสนใจ เน่ืองจากเป็นส่ือในรูปแบบแอนิเมชนัการ์ตูน ถือเป็น
ช่องทางในการเรียนรู้ถึงโรคหอบหืดท่ีดีอีกช่องทางหน่ึง จากผลการวิจยั
พบว่า ส่ือแอนิเมชัน 2 มิติ เร่ือง โรคหอบหืดส าหรับผูป่้วยในเด็ก มีผล
การประเมินคุณภาพจากผูเ้ช่ียวชาญดา้นเน้ือหาเป็น 4.66 พบว่ามีความ
พึงพอใจมากท่ีสุด เน้ือหาสาระครบถว้นตาม ขอ้มูลมีประโยชน์ต่อการ
น าไปปฏิบติัตาม  การล าดบัเน้ือหาสร้างความเขา้ใจให้กบัชมอยูใ่นระดบั
มาก เป็นเพราะเน้ือหาท่ีเข้าใจได้ง่าย เหมาะกับกลุ่มตวัอย่าง มีความ
ทนัสมยัเน่ืองจากใช้ส่ือแอนิเมชัน 2 มิติ ท่ีก  าลังได้รับความนิยมและ
แพร่หลายมากในยคุปัจจุบนั ในส่วนของการประเมินผลทางดา้นของส่ือ
แอนิเมชัน2 มิติ จากผูเ้ช่ียวชาญด้านการผลิตส่ือแอนิเมชันผลท่ีได้คือ 
4.53 สีสันภายในส่ือสร้างความน่าสนใจต่อการใช้งานและการเรียนรู้ 
กลุ่มสีมีความเหมาะสมกบัการน าเสนอ ภาพประกอบมีความเหมาะสม
กบัระดบัผูเ้รียน ภาพประกอบมีความเหมาะสมสอดคล้องกบัเน้ือหาท่ี
ต้องการน าเสนอ เสียงท่ีใช้ประกอบการบรรยายมีความเหมาะสม 
เหมาะสมกบัระดบัผูช้ม รูปแบบการน าเสนอเหมาะสมกบั ต่อการน าไป
ปฏิบติัตาม สีสันของส่ือมีความน่าสนใจ และสามารถถ่ายทอดเร่ืองราว
เน้ือหาความเป็นนามธรรมให้เห็นเป็นรูปธรรมไดเ้ป็นอยา่งดี 

4. สรุปผล
ส่ือแอนิเมชัน2มิติ เร่ืองโรคหอบหืดส าหรับผูป่้วยเด็ก สามารถช่วยให้
ผูป่้วยเด็กสามารถเขา้ใจอาการของโรคหอบหืด สาเหตุ การรักษา และ
การควบคุมโรคไดเ้ป็นอยา่งดี และเป็นการช่วยคุณหมออธิบายเร่ืองโรค
หอบอยา่งไม่น่าเบ่ือเน่ืองจากเป็นส่ือในรูปแบบแอนิเมชนัการ์ตูน ถือเป็น
ช่องทางในการเรียนรู้ถึงโรคหอบหืดท่ีดีอีกช่องทางหน่ึง จากผลการวิจยั
พบว่า ส่ือแอนิเมชนั 2 มิติ เร่ือง โรคหอบหืดส าหรับผูป่้วยในเด็ก มีผล
การประเมินคุณภาพจากผู ้เช่ียวชาญด้านเน้ือหาด้านส่ือด้านความพึง
พอใจพบว่ามีความพึงพอใจมากท่ีสุดเหมาะกับกลุ่มตัวอย่างมีความ
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บทคัดย่อ 
ในปัจจุบันเทคโนโลยีที่กลายเป็นส่วนหนึ่งของผู้บริโภคคือ

สมาร์ทโฟน ซ่ึงมีแอปพลิเคชันหลากหลายประเภทที่พัฒนาออกมาเพื่อ
ตอบสนองผู้ใช้ในด้านต่างๆ หนึ่งในแอปพลิเคชันที่ได้รับความนิยมเป็น
อันดับต้นๆ คือเกมแอปพลิเคชัน เนื่องจากผู้ใช้สามารถเข้าถึงได้ทุกเวลา
โดยมีเกมหลากหลายประเภทให้ผู้ใช้สามารถเลือกเล่นได้ ไม่ว่าจะเป็นเกม
แนวแอคชั่น , แก้ ไขปริศนา หรือเป็นสื่อการเรียนการสอนจ าลอง
สถานการณ์ต่างๆเพื่อให้ผู้ใช้แก้ปัญหา ซ่ึงทางผู้จัดท าเห็นว่าการพัฒนาเกม
ให้ตอบโจทย์ผู้ใช้งานนั้นต้องอาศัยปัจจัยหลายๆด้านเพื่อให้เกมน่าสนใจ
และดึงดูดผู้เล่น ดังนั้นผู้จัดท าจึงได้ลองค้นคว้ากระบวนการผลิตเกมต่างๆ
เพื่อดูว่าการออกแบบหรือทฤษฎีไหนที่ท าให้เกมแอปพลิเคชันต่างๆมีความ
สนุกและเพลิดเพลินเพื่อน าไปประยุกต์กับเกมที่แฝงความรู้ต่างๆเพิ่มเข้าไป
ด้วย ทั้งนี้เกมที่ผู้จัดท าจะสร้างจะให้ความรู้ทางด้านจัดการการสร้างและ
การป้องกันระบบเครือข่ายในคอมพิวเตอร์ โดยเป็นแอปพลิเคชันเกมบน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ โดยใช้ Unity engine เพื่อที่จะสามารถ
พัฒนาและศึกษาการออกแบบเกมให้น่าสนใจและดึงดูดผู้ใช้ โดยปัจจัยหลัก
ในการออกแบบของตัวเกมคือการแฝงความรู้ทางด้านการป้องกันระบบ
เครือข่ายควบคู่กับความสนุกของผู้ใช้ 

ค าส าคัญ: 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 

find a solution etc. From this reason, we see that game 

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. บทน า

สื่อต่างๆในปัจจุบันมีได้หลายรูปแบบทั้งหนังสือ วีดีโอ และ
รูปแบบอื่นๆอีกมากมายหนึ่งในนั้นก็คือเกม ซ่ึงเป็นสื่อในรูปแบบใหม่ที่ช่วย
ให้ผู้ใช้เข้าใจเนื้อหาที่ตนเองก าลังเล่นได้ง่ายขึ้น อีกทั้งยังท าให้ผู้ใช้รู้สึก
สนใจกับเนื้อหาที่ก าลังศึกษาอยู่โดยเมื่อท าให้การเล่นเป็นรูปแบบที่เข้าใจ
ง่าย ออกแบบการเล่นให้มีความเพลิดเพลินพร้อมทั้งสอดแทรกเนื้อหาเร่ือง
ระบบเครือข่ายบนคอมพิวเตอร์ ซ่ึงช่วยให้ผู้ใช้สามารถพัฒนาและต่อยอด
ความคิดไปในตัว เกิดการเรียนรู้ควบคู่ไปกับความสนุกสนาน ในปัจจุบัน
การเรียนเรื่องระบบเครือข่ายขั้นพื้นฐานนั้นขาดการปฏิบัติจริงเนื่องจาก
อุปกรณ์ต่างๆมีราคาค่อนข้างสูง ท าให้ผู้เรียนไม่เห็นถึงการท างานจริงของ
อุปกรณ์ต่างๆภายในระบบเครือข่ายว่ามีหน้าที่และความส าคัญอย่างไร อีก
ทั้งการเรียนเร่ืองภัยคุกคามทางคอมพิวเตอร์ผู้เรียนจะขาดความเข้าใจใน
พฤติกรรมของภัยคุกคามต่างๆอาทิเช่น การปฏิเสธการกระจายการ
ให้บริการ (DDoS : Distributed Denial of Service) เนื่องจากภัยคุกคาม

 9th ECTI-CARD 2017 “การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยเีพ่ือตอบสนองทอ้งถ่ินและภาคอุตสาหกรรม” 
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มีความซับซ้อนและหลากหลายจึงท าให้ผู้เรียนไม่เห็นถึงภาพรวมของระบบ
เครือข่ายทั้งหมดส่งผลให้เข้าใจยากต่อเนื้อหาที่เรียน หากเปลี่ยนวิธีการ
เรียนรู้เป็นแอปพลิเคชันเกมที่ท าให้ผู้ใช้เข้าใจง่าย เรียนรู้พฤติกรรมของ
อุปกรณ์โดยตรง เห็นถึงพฤติกรรมต่างๆของภัยคุกคามที่จะโจมตีระบบ
เครือข่าย ได้ปฏิบัติจริงทุกที่ทุกเวลาที่ต้องการ อีกทั้ งยังสร้างความ
เพลิดเพลินให้กับผู้ใช้ท าให้ผู้ใช้ไม่รู้สึกน่าเบื่อและอยากจะเรียนรู้ต่อไปมาก
ขึ้น ด้วยเหตุผลดังกล่าว ตลอดความคิดที่จะออกแบบพัฒนาเกมที่มีความ
น่าสนใจ มีความสนุก และส่งเสริมการเรียนรู้ให้มากขึ้น อาศัยจาก
เทคโนโลยีในปัจจุบันที่ใครๆก็สามารถเข้าถึงอย่างสมาร์ทโฟน จึงมีแนวคิด
ในการจัดท าเกมแอปพลิเคชันที่ให้ความรู้ด้านระบบเครือข่ายโดยอาศัยการ
ออกแบบที่ท าให้เกมมีความสนุกและน่าสนใจ ท าให้การเรียนรู้ส าหรับผู้ใช้
และผู้ที่ สนใจในเรื่องระบบเครือข่ายและวิธีป้องกันภัยคุกคามทาง
คอมพิวเตอร์ง่ายขึ้น 

2. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

2.1 Unity Engine 

เป็นโปรแกรมจ าพวก Cross-platform game engine ซ่ึงใช้

ส าหรับการพัฒนาเกมบนอุปกรณ์ต่างๆอาทิเช่น คอมพิวเตอร์เครื่อง 

console มือถือ หรือเว็บไซต์ ฯลฯ โดยการพัฒนาจะอาศัยการเขียนเป็น 

Script ด้วยภาษา C# หรือ JavaScrpit โดยโปรแกรมจะแบ่งแยกการ

ท างานเป็น 2 แบบคือ 

1) 2 Dimensional

2) 3 Dimensional

จุดเด่นของโปรแกรม Unity คือเป็น Game engine ที่มีราคา

ถูกแต่สามารถพัฒนาเกมให้มีคุณภาพระดับสูงได้ สร้างเกมได้หลายรูปแบบ

อาทิ เช่น  เกมยิ งบุ คคลที่  1  (First-Person Shooting) เกมวางแผน 

(Strategy) แนวไขปริศนา (Puzzle) ฯล และสามารถพอร์ทเพื่อไปลง

แพลตฟอร์มได้หลายรูปแบบ ซ่ึงผู้พัฒนาสามารถเลือกใช้Software 

Develop Kit ที่โปรแกรมมีไว้ส าหรับการพัฒนาเกมหรือโหลด SDK อื่นๆ

นอกเหนือผ่านทาง Asset Store ได ้ภายในจะแบ่งพื้นที่ท างานออกเป็นมมุ

กล้องที่เห็นจากในเกมกับมุมที่สามารถปรับเปลี่ยนมุมกล้องของเกมได้ซ่ึง

สามารถควบคุมกล้องได้ 360 องศาไม่ว่าจะเป็นการท าเกม 2D หรือ 3D 

แต่ส าหรับในเกม 2D นั้นจะถูกแสดงผมออกมาแค่แกน X และแกน Y 

เท่านั้นจะไม่มีความลึกของแกน Z ด้วย ผู้พัฒนายังสามารถท า นอกจากนี้

ยังมีแอปพลิเคชันบนมือถือ Unity Remote ส าหรับนักพัฒนาที่ต้องการ

พัฒนาเกมบนมือถือทั้ง Android และ IOS โดยที่แอปพลิเคชันจะสามารถ

ให้นักพัฒนารันเกมของตนเองผ่านมือถือได้โดยตรง โดยที่ยังไม่ต้องลงเกม

ผ่านมือถือเลย 

โ ด ย ใ น ง า น วิจ ั ย นี ้ จ ะ ใ ช ้  Game eng ine นี ้ ใ น ก า ร

พัฒ น า เก ม แ อ ป พลิเคชันเนื่องจากง่ายต่อการพัฒนา ฟังก์ชันในการ

ท างานพร้อมและยังมีข้อมูลต่างๆมากมายที่สามารถช่วยพัฒนาเกมได้ดี

ยิ่งขึ้น 

2.2 Malware & DDOS 

2.2.1 Malware “Malicious Software” หมายถึงโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ทุกชนิด ที่มีจุดประสงค์ร้ายต่อระบบคอมพิวเตอร์และ

เครือข่าย โดยจะเข้ามาบุกรุกเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรา โดยที่เราไม่รู้ตัว

และสร้างความเสียหายให้กับระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย นั้นๆ 

นอกจากนั้นแล้ว ถ้ามีโอกาสก็จะท าการแทรกตัวเข้าไประบาดในระบบ

คอมพิวเตอร์ของเครื่องอื่นๆ และระบบเครือข่าย สาเหตุดังกล่าวอาจจะ

เกิดจากการน าเอาอุปกรณ์จ าพวก ดิสก์ หรือ แฟลชไดร์ที่ติดไวรัสจาก

เครื่องหนึ่ง เอาไปใช้งานในอีกเครื่องหนึ่ง อาจจะผ่านระบบเครือข่ายหรือ

ระบบสื่อสารข้อมูล ก็ถือว่าเป็นสาเหตุที่ท า ให้ไวรัสแพร่ระบาดได้เช่นกัน 

2.2.2 DDOS denial-of-service attack เป็นการโจมตีเครื่อง

คอมพิวเตอร์ที่ให้บริการเครื่องหนึ่งหรือหลายเครื่องผ่านการระดมการร้อง

ขอเข้าไปที่ระบบนั้นๆ ท าให้ไม่สามารถให้บริการได้ตามปกต ิโดยที่ผู้โจมตี

ส่วนมากจะส่ง Botnet เขา้ไปในคอมพวิเตอร์เป้าหมายซ่ึงจะกลายสภาพ

คอมพิวเตอร์เป้าหมายเป็นซอมบี้เพื่อชว่ยให้ผู้โจมตีมีสิทธิในการ

เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าต่างๆ ลักลอบการใช้งาน ควบคุม และแพร่กระจาย 

Botnetไปยังเครื่องอื่นๆ ส่งผลให้ผู้โจมตีมีทรัพยากรมากพอในการโจมตี

คอมพิวเตอร์ที่ให้บริการต่างๆ เป็นต้น 

3. การออกแบบและพัฒนาเกมแอปพลิเคชัน

3.1 ค าอธิบายแอปพลิเคชัน 

แอปพลิเคชันเกมจัดการการสร้างและการป้องกันระบบ

เครือข่ายบนมือถือเป็นเกมในรูปแบบ 2 Dimensional [1] ซ่ึงเกี่ยวกับ

การวางระบ บ เครือข่ าย เพื่ อขยาย เครือ ข่ ายตาม เป้ าห มายและ

ป้องกันมัลแวร์ต่างๆที่เข้ามาโจมตีระบบ จุดประสงค์เพื่อให้ผู้เล่นได้เรียนรู้

อุปกรณ์ภายในระบบเครือข่ายเบื้องต้นและพฤติกรรมการโจมตีเครือข่าย

ของมัลแวรป์ระเภทต่างๆ 

1) ส าหรับหัวข้อความรู้ที่เป็นเป้าหมายหลักในการที่จะให้ผู้ใช้ได้

เรียนรู้ภายในเกมประกอบด้วยอุปกรณ์พื้นฐานภายในเครือข่าย

ภายในเกมจะมีการสร้างเครือข่ายระบบ ซ่ึงผู้ใช้จะต้องสร้างตาม

เป้าหมายตามที่เกมก าหนดให้ ในแต่ละรอบโดยอุปกรณ์ต่างๆ

ภายในเครือข่ายจะมีหน้าที่การท างานที่แตกต่างกันตามชนิด
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และคุณภาพของอุปกรณ์ซ่ึงความสามารถของอุปกรณ์ภายใน

เกมจะอิงจากลักษณะการท างานจริงของอุปกรณ์ดังกล่าว 

2) พฤติกรรมการโจมตีของมัลแวร์ซ่ึงเป็นศัตรูหลักในการขัดขวางผู้

เล่นส่งผลให้ผู้ เล่นสร้างเครือข่ายได้ช้าและเมื่อผู้ ใช้ท าตาม

เป้าหมายที่ก าหนดไม่ทันก าหนดการ(จ านวนรอบที่ก าหนด) ผู้

เล่นจะเป็นฝ่ายแพ้ ซ่ึงการโจมตีของมัลแวร์นั้นจะแตกต่างกัน

ตามแต่ละประเภท โดยอิงจากพฤติกรรมของมัลแวร์จริงๆที่

เกิดขึ้นภายในระบบเครือข่ายรวมไปถึงการตรวจจับและการ

ก าจัดด้วย

3) ค า ศัพ ท์ ต่ า งๆที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ เครื อ ข่ า ย โดยภ าย ใน เก ม

ความสามารถต่างๆที่อุปกรณ์สามารถท าได้นั้นประกอบไปด้วย

ศัพท์เทคนิคต่างๆซ่ึงใช้ในเครือข่ายเช่น ค าสั่ง ping เป็นต้น ซ่ึง

ตัวเกมจะอธิบายให้ผู้ใช้เข้าใจรายละเอียดค าศัพท์ต่างๆด้วย

3.2 Use case diagram 

การสร้างระบบเครือข่ายนั้นเป็นส่วนการเล่นหลักของผู้ใช้ โดย

ผู้ใช้สามารถสร้างส่ิงก่อสร้างต่างๆได้อย่างอิสระเพื่อบรรลุเป้าหมายของเกม 

ส าหรับการสร้างระบบเครือข่ายภายในเกมนั้นจะมีสิ่งก่อสร้าง 

4 ประเภท คือ 

1) Computer & Server อุปกรณ์ปลายทางส าหรับผู้ใช้ เช่น PC

และเครื่อง Server ซ่ึงอุปกรณ์ประเภทนี้จะเป็นสิ่งก่อสร้างหลัก

ที่สร้างรายได้ (money) ภายในเกม

2) Router & switch สิ่งที่ก่อสร้างส าหรับการเชื่อมต่อกับภายนอก

เครือข่าย (Router) และการจัดสรรการท างานภายในเครือข่าย

(switch) อุปกรณ์ประเภทนี้สามารถอัพเกรดขยายหรือป้องกัน

การโจมตีระบบในรูปแบบต่างๆได้

3) Wire สิ่งที่ก่อสร้างส าหรับการเชื่อมต่อต่างๆ ภายในระบบ

เครือข่าย ซ่ึงจะมีหลากหลายรูปแบบโดยแต่ละแบบนั้นจะส่งผล

รูปที่ 1 Use case diagram 
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3.3 ระบบการเล่นหลัก 

การสร้างระบบเครือข่ายนั้นเป็นส่วนการเล่นหลักของผู้ใช้ โดย

ผู้ใช้สามารถสร้างเครือข่ายและ อุปกรณ์ต่างๆเพื่อบรรลุเป้าหมายของเกม 

ส าหรับการสร้างระบบเครือข่ายภายในเกมนั้นจะมีอุปกรณ์ 

4 ประเภท คือ 

1) Computer & Server อุปกรณ์ปลายทางส าหรับผู้ใช้ เช่น PC
และเครื่อง Server ซ่ึงอุปกรณ์ประเภทนี้จะเป็นอุปกรณ์หลักที่
สร้างรายได ้(money) ภายในเกม

2) Router & switch อุปกรณ์ส าหรับการเชื่อมต่อกับภายนอก
เครือข่าย (Router) และการจัดสรรการท างานภายในเครือข่าย
(switch) อุปกรณ์ประเภทนี้สามารถอัพเกรดขยายหรือป้องกัน
การโจมตีระบบในรูปแบบต่างๆได้

3) Wire อุปกรณ์ส าหรับการเช่ือมต่อต่างๆภายในระบบเครือข่าย
ซ่ึงจะมีหลากหลายรูปแบบโดยแต่ละแบบนั้นจะส่งผลต่อค่า
ความเร็วได้การเชื่อมต่อซึ่งมีผลต่อการสร้างรายได้ภายในเกม

4) Security อุปกรณ์ ส าหรับการป้องกันต่างๆโดยสิ่ งที่สร้าง
ดังกล่าวจะต้องสร้างบริเวณจุดเฉพาะที่เกมก าหนดไว้เท่านั้น ซ่ึง
ผู้ ใช้อาจจะต้องสร้างสิ่ งก่อสร้างแบบอื่นก่อน สิ่ งก่อสร้าง
ประเภทนี้สามารถใช้ป้องกันมัลแวร์ที่โจมตีระบบได้ แต่จะต้อง
สร้างให้ถูกต้องตามประเภทมัลแวร์ที่ต้องการจะป้องกัน

การป้องกันระบบเครือข่ายนั้ นผู้ ใช้จ าเป็ นจะต้องสร้าง

สิ่งก่อสร้างประเภทความปลอดภัยเพื่อป้องกันการโจมตีประเภทต่างๆ ซ่ึง

นอกจากการสร้างสิ่งก่อสร้างประเภทความปลอดภัยแล้วผู้ ใช้ยังสามารถ

อัพเกรดสิ่งก่อสร้าประเภทอื่นๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันได้อีก

ด้วย 

4. สรุป

โครงงานนี้มุ่งเน้นไปที่การออกแบบเกมให้มีความน่าสนใจและ

สามารถถ่ายทอดความรู้ทางด้านการป้องกันเครือข่ายให้กับผู้เล่น โดยการ

แสดงพฤติกรรมการโจมตีของ ภัยคุกคามเครือข่ายประเภทต่างๆ ออกมา

ในรูปแบบเกมที่ผู้เล่นจะต้องมีการวางแผนเพื่อรับมือและแก้ปัญหา ท าให้

สามารถที่จะเข้าใจพฤติกรรมหรือรูปแบบการโจมตีของภัยคุกคามต่างๆ ได้

ง่ายขึ้นและยังสร้างความสนุกเพลิดเพลินอีกด้วย  

5. กิตติกรรมประกาศ

ปริญญานิพนธ์เล่มนี้สามารถจัดท าขึ้นมาอย่างส าเร็จลุล่วงได้ 

เนื่องด้วยการช่วยเหลือและการให้ค าปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์

วิบูลย์ พร้อมพานิชย์ ที่คอยแนะน า สอบถามความคืบหน้า เอาใจใส่ดูแล 

คอยให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีในทุกๆเรื่อง ซ่ึงทางคณะผู้จัดท าต้อง

ขอขอบพระคุณอาจารย์วิบูลย์เป็นอย่างสูง นอกเหนือจากนี้คณะผู้จัดท า

ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่านที่ได้อบรมวิชาความรู้ต่างๆ ในการ

จัดท าปริญญานิพนธ์เล่มนี้  คณะผู้จัดท าได้ใช้ความรู้ในหลากหลาย

สาขาวิชา น าความรู้ที่อาจารย์ทั้งหลายได้สั่งสอนมาบูรณาการจนท าเป็น

ปริญญานิพนธ์เล่มนี้ได้จนส าเร็จ ซ่ึงคณะผู้จัดท ามีความซาบซ้ึงและส านึก

ในบุญ คุณ เป็นอย่างมาก  ขอขอบ คุณ เพื่ อนๆ พี่ ๆ  น้องๆ ในคณะ

วิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

ที่อยู่กันมา เป็นเพื่อน เป็นพี่ เป็นน้อง ให้ค าปรึกษากันมา และขอขอบคุณ

ห้องปฏิบัติการทางด้านเน็ตเวิร์คที่เป็นสถานที่ท างานตลอดการท าปริญญา

นิพนธ์เล่มนี้ ท้ายสุดนี้ ขอขอบพระคุณ บิดา มารดา ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้อง

ทุกท่านที่ไม่ได้กล่าวนามไว้ ณ ที่นี้ ที่ได้ให้ก าลังใจและมีส่วนช่วยเหลือให้

โครงงานฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี 
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บทคดัย่อ 
งานวิจัยน้ี เป็นการพัฒนาโปรแกรมช่วยในการก าหนด

ต าแหน่งในการติดตั้งเคร่ืองมือตัดบนป้อมมีดของเคร่ืองกลึงซีเอ็นซี
โปรแกรมพฒันาข้ึนดว้ยวิชวลเบสิก 6.0 ดว้ยวิธีการแบบไปขา้งหน้า การ
ท างานของโปรแกรมประกอบด้วยสามส่วน คือ ส่วนรับข้อมูล ส่วน
ประมวลผล และส่วนแสดงผลการติดตั้ง ผลการทดลองกบัการท างาน
จ านวน 15 กรณีพบว่าโปรแกรมท่ีพฒันาข้ึนสามารถก าหนดต าแหน่งใน
การติดตั้ งเคร่ืองมือตัดบนป้อมมีดมีจ านวนช่องในการหมุนเปล่ียน
เคร่ืองมือตดันอ้ยกวา่วิธีการแบบสุ่มเท่ากบั 51.46 เปอร์เซ็นต ์ 

ค าส าคญั: เคร่ืองกลึงซีเอน็ซี, เคร่ืองมือตดั, 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. บทน า
การผลิตช้ินส่วนดว้ยเคร่ืองจกัรซีเอ็นซี (CNC) ช่วยให้การ

ท างานมีความถูกตอ้งแม่นย  าและรวดเร็วยิง่ข้ึน นอกจากน้ียงัช่วยลดความ
ผิดพลาดในการผลิตอนัเน่ืองมาจากคนงานไดอี้กดว้ย ส าหรับเคร่ืองกลึง
ซีเอ็นซี (CNC Turning) ส าหรับการท างานดว้ยเคร่ืองมือตดัจ านวนมาก
ดว้ยชุดเปล่ียนเคร่ืองมือตดัแบบอตัโนมติั (Tool turret) ซ่ึงช่วยลดเวลา
เปล่ียนเค ร่ืองมือตัด  แต่ในการท างานก็ย ังคงมีความสูญเปล่าอัน

เน่ืองมาจากจ านวนคร้ังในการเปล่ียนเคร่ืองมือตัด เส้นทางเดินของ
เคร่ืองมือตดัและล าดบัขั้นตอนในการท างานของช้ินงานอีกดว้ย 

การศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท างานดว้ยเคร่ืองซีเอ็นซี
เพ่ือลดเวลาสูญเปล่าพบว่าในการท างานดว้ยเคร่ืองมือตดัจ านวนมากเม่ือ
มีการเปล่ียนเคร่ืองมือตดัแบบอตัโนมติัเพ่ือช่วยลดเวลาในการเปล่ียน
เคร่ืองมือตดัก็ยงัคงมีเวลาสูญเปล่าอนัเน่ืองมาจากรูปแบบเส้นทางเดินของ
เคร่ืองมือตดัท่ีมีรูปแบบแตกต่างกนัซ่ึงท าให้เกิดเวลาเดินกดัช้ินงานใน
อากาศโดย Kenneth Castelino, et al. [1] ไดท้  าการออกแบบวิธีการสร้าง
เส้นทางเดินเคร่ืองมือเพ่ือลดระยะเส้นทางเดินของเคร่ืองมือในช่วงท่ีไม่มี
การกดัช้ินงานหรือเรียกว่าเวลาเดินในอากาศเพ่ือให้มีเวลารวมในการกดั
ช้ินงานนอ้ยท่ีสุด และการจดัล าดบัขั้นตอนในการท างานของช้ินงานโดย
การใช้เคร่ืองมือตดัท่ีมีลกัษณะแตกต่างกนัอีกด้วย ส าหรับ M. Selim 
Akturk, et al. [2] ไดท้  าการพฒันากระบวนการจดัล าดบัการท างานของ
ช้ินงานบนเคร่ืองจกัรเคร่ืองเดียวดว้ยวิธีการจดัเรียงงานท่ีใช้เวลาน้อยไป
หามาก A. Gjelaj, J. Balic and M. Ficko [3] ท าการออกแบบวิธีการ
ท างานกบัเคร่ืองซีเอ็นซี โดยพิจารณาปัจจยัในการเลือกใช้สองประการ 
คือ ประการแรกเป็นเวลานอ้ยท่ีสุดของการเรียกใชเ้คร่ืองมือตดัท่ีติดตั้งใน
ชุดเก็บหรือป้อมมีดดว้ยโดยพิจารณาถึงมุมหมุนในการติดตั้งเคร่ืองมือตดั
ของชุดจดัเก็บเคร่ืองมือตดั (Tool Magazine) ประการท่ีสองเป็นรูปทรง
ของเคร่ืองมือตดัท่ีเหมาะสมกบัการท างานกบัช้ินงานรูปทรงต่างๆ โดยน า
วิธีการเชิงพนัธุกรรม (Genetic Algorithm) มาช่วยในการคน้หาค่าสภาวะ
ในการท างานท่ีเหมาะสมอีกดว้ย นอกจากน้ี E. Niemi [4] ไดพ้ฒันาตวั
แบบทางคณิตศาสตร์จ านวนเต็มเชิงเส้นแบบผสมส าหรับการติดตั้ ง
เคร่ืองมือตดับนป้อมมีดแบบหมุนซ่ึงเป็นแบบท่ีไม่มีการเรียกเคร่ืองมือตดั
กลบัมาท างานซ ้า 

งานวิจัยน้ีขอน าเสนอโปรแกรมวิชวลเบสิก 6.0 เพ่ือช่วย
ก าหนดต าแหน่งในการติดตั้งเคร่ืองมือตดับนป้อมมีดของเคร่ืองกลึง
ซีเอ็นซีด้วยวิธีการแบบเฟสไปข้างหน้าซ่ึงแสดงในหัวข้อท่ี 2 และ
หลกัการติดตั้งเคร่ืองมือตดัในหวัขอ้ท่ี 3 ส าหรับการท างานของโปรแกรม
และผลการทดลองการท างานของโปรแกรมจะแสดงในหัวขอ้ท่ี 4 และ 5 
ตามล าดบั สุดทา้ยหวัขอ้ท่ี 6 เป็นส่วนสรุปผลการวิจยั  
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2. วธีิการแบบไปข้างหน้า (Forward method)
ปารเมศ ชุติมา [5] ได้อ้างอิงถึงวิธีการแบบไปข้างหน้า 

(Forward method) โดยเร่ิมตน้จดัล าดบัการติดตั้งช้ินงานตามล าดบัการ
ท างานของเคร่ืองมือตดัเป็นรูปแบบเร่ิมตน้ ด าเนินการสลบัต าแหน่งใน
การติดตั้งเคร่ืองมือตดัไปท่ีละคู่ จนกระทัง่ถึงต  าแหน่งท่ี N = n เม่ือ
ก าหนดให้ N แทนล าดบัท่ีในการติดตั้ง เม่ือ N = 1 หมายถึงต าแหน่งแรก
ของตาราง และ N = n หมายถึงต าแหน่งสุดทา้ยในตาราง และ k หมายถึง 
ค่าความลา้หลงั (Lag) เชิงต  าแหน่งระหว่าง 2 งานท่ีซ่ึงอยูใ่นล าดบัของ
การแลกเปล่ียนต าแหน่ง ซ่ึงกนัและกนั เช่น งานท่ีอยูใ่นต าแหน่งท่ี 1 และ 
4 จะมีค่าความลา้หลงั k = 3 เป็นตน้ ส าหรับแบบไปขา้งหน้ามีขั้นตอน
ดงัต่อไปน้ี 

1. ก าหนดให้ค่าความลา้หลงั k = n - 1 
2. ก าหนดให้ต  าแหน่งของงาน j = k + 1
3. หาค่าของเป้าหมายท่ีเกิดข้ึนจากการแลกเปล่ียนต าแหน่ง

ของการติดตั้งเคร่ืองมือตดั 2 ต าแหน่งท่ีอยู่ในล าดับงานท่ีดีท่ีสุดใน
ปัจจุบนั ซ่ึงมีค่าความล้าหลังเท่ากบั k โดยงานท่ีอยู่ในต าแหน่ง j จะ
แลกเปล่ียนต าแหน่งกบั งานท่ีอยูใ่นต าแหน่ง j – k (ถา้ j – k มีค่าเป็นศูนย)์ 
หรือลบให้ไปท าในขั้นท่ี 6 ค านวณค่าเป้าหมายใหม่หลังจากการ
แลกเปล่ียนต าแหน่ง แล้วเปรียบเทียบค่าเป้าหมายท่ีเกิดข้ึนใหม่กบัค่า
เป้าหมายปัจจุบนัของต าแหน่งเคร่ืองมือตดั 

4. ถา้ค่าเป้าหมายท่ีไดจ้ากขั้นตอนท่ี 3 เป็นศูนยห์รือมีค่าบวก
ให้ไปท าต่อในขั้นตอนท่ี 5 แต่ถา้ค่าเป้าหมายมีค่าเป็นลบ ให้ยกเลิกการ
แลกเปล่ียนต าแหน่งดงักล่าวน้ี แลว้เพ่ิมค่า j ข้ึน 1 ให้ (j = j + 1) ถา้ j น้อย
กว่าหรือเท่ากบั n ให้ไปท าต่อในขั้นตอนท่ี 3 หรือถา้ไม่ใช่ก็ให้ไปท าต่อ
ในขั้นตอนท่ี 6 

5. ถ้าค่าเป้าหมายโดยรวมมีค่าลดลง พบว่าการสลบัเปล่ียน
ต าแหน่งเช่นน้ีก็จะเป็นส่ิงท่ียอมรับได ้ 

ดังนั้ นจึงก าหนดให้ท าการสลับต าแหน่ง แล้วด าเนินการ
ปรับปรุงต าแหน่งในการติดตั้งเคร่ืองมือตดัท่ีให้ค่าเป้าหมายท่ีดีสุดเสีย
ใหม่ และให้กลบัไปท าในขั้นตอนท่ี 1 อีกคร้ัง ถึงแมว้า่ค่าเป้าหมายจะมีค่า
เท่ากบัศูนยก์็ให้ท  าการแลกเปล่ียนต าแหน่งเช่นเดิม ยกเวน้กรณีท่ีเซตของ
งานท่ี เ ก่ียวข้องกับการแลกเปล่ียนน้ีได้ถูกตรวจสอบพบว่ามีการ
แลกเปล่ียนแล้วในตอนต้นของแบบไปข้างหน้า กรณีน้ีจะไม่มีการ
แลกเปล่ียนต าแหน่ง ต่อจากน้ีให้เพ่ิมค่า j ข้ึนไปอีก 1 แต่ถา้ j น้อยกว่า n 
ให้ไปท าในขั้นตอนท่ี 3 แต่ถา้ j = n ให้ไปท าในขั้นตอนท่ี 6 

6. ลดค่า k ลง 1 แต่ถา้ค่า k > 0 ให้ไปท าในขั้นตอนท่ี 2 แต่ถา้ 
k = 0 ให้ไปท าในขั้นตอนท่ี 7 

7. ล าดบัช้ินงานท่ีได้จะเป็นล าดบัท่ีมีค่าเป้าหมายดีท่ีสุดจาก
วิธีการแบบไปขา้งหนา้ 

3. การตดิตั้งเคร่ืองมือตดั
การผลิตช้ินงานบนเคร่ืองกลึงซีเอ็นซีจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีการ

วางแผนขั้นตอนการท างานกับช้ินงาน ซ่ึงประกอบด้วยการก าหนด
ลกัษณะการท างาน เคร่ืองมือตดั และสภาวะในการตดัเฉือนช้ินงาน ดงั
แสดงในตารางท่ี 1 โดยแสดงล าดบัในการท างานของเคร่ืองมือตดัดงัน้ี 
คือ 1, 2, 3, 5, 4 และ 2 ตามล าดบั 

ตารางท่ี 1 ตวัอยา่งการวางแผนขั้นตอนการท างาน 
ล าดบั การท างาน หมายเลขเคร่ืองมือตดั 

1 กลึงปอกนอก 1 
2 เซาะร่อง 2 
3 กลึงเกลียวนอก 3 
4 เจาะรูน าศูนย ์ 5 
5 เจาะรู 4 
6 ตดัช้ินงาน 2 

ส าหรับการก าหนดต าแหน่งในติดตั้งเคร่ืองมือตดับนป้อมมีด
ของเคร่ืองกลึงซีเอ็นซีซ่ึง มีต  าแหน่งหรือจ านวนช่องในการติดตั้ ง
เคร่ืองมือแตกต่างกันไปตามยี่ห้อหรือรุ่น เช่น 12, 16, 18 หรือ 24 
ต าแหน่ง การก าหนดต าแหน่งในการติดตั้งท่ีเหมาะสมจะช่วยลดเวลาใน
การเปล่ียนเคร่ืองมือตดัซ่ึงตอ้งมีการหมุนเปล่ียนเคร่ืองมือตดัท่ีติดตั้งอยู่
ในต าแหน่งต่างๆบนป้อมมีดกลึง ดงัแสดงในรูปท่ี 1 

รูปท่ี 1 ลกัษณะป้อมมีดของเคร่ืองกลึงซีเอน็ซี 
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4. การท างานของโปรแกรม
การท างานของโปรแกรมซ่ึงพฒันาดว้ยโปรแกรมวิชวลเบสิก 

6.0 (Visual Basic 6.0) ช่วยในการก าหนดต าแหน่งการติดตั้งเคร่ืองมือตดั
บนป้อมมีดกลึง (Tool turret) ของเคร่ืองกลึงซีเอ็นซี แบ่งออกเป็นสาม
ส่วนดว้ยกนั คือ ส่วนรับขอ้มูล ส่วนประมวลผลขอ้มูล และสุดทา้ยเป็น
ส่วนแสดงผลต าแหน่งการติดตั้งเคร่ืองมือตดั  

4.1 ส่วนรับข้อมูล 
การท างานของโปรแกรมขั้นตอนแรกเป็นส่วนของการรับ

ขอ้มูล โดยก าหนดให้ผูใ้ช้งานบนัทึกขอ้มูลล าดบัขั้นตอนการท างานของ
เคร่ืองมือตดัส าหรับการผลิตช้ินงานกลึงลงในแฟ้มงานซ่ึงก าหนดล าดบั
การท างานของเคร่ืองมือตดั คือ 1, 2, 3, 5, 4 และ 2  ตามล าดบั ก าหนดค่า
จ  านวนช่องของป้อมมีดกลึงใตข้อ้ความ “Magazine” ดงัแสดงในรูปท่ี 2 
จ านวนช่องส าหรับติดตั้งเคร่ืองมือตดัจ านวน 8 ช่อง โปรแกรมสามารถ
แสดงข้อมูลของแฟ้มงานดังแสดงในรูปท่ี 3 โดยการเลือกแฟ้มงานท่ี
บรรจุขอ้มูลและกดปุ่ ม “แสดงขอ้มูล” 

รูปท่ี 2 ขอ้มูลขั้นตอนการท างานเคร่ืองมือตดั 

รูปท่ี 3 การแสดงขอ้มูลการท างานของเคร่ืองมือตดั 

4.2 ส่วนประมวลผลข้อมูล 
ส่วนประมวลผลขอ้มูลจากแฟ้มขอ้มูลล าดบัการท างานของ

เคร่ืองมือตดั คือ 1, 2, 3, 5, 4 และ 2  ตามล าดบั และจ านวนช่องติดตั้ง
เคร่ืองมือตดัของป้อมมีดจ านวน 8 ช่องการจดัล าดบัขั้นตอนการท างาน
ของเคร่ืองมือตดัเป็นรูปแบบเบ้ืองตน้ดงัน้ี คือ 1, 2, 3, 5 และ 4 ตามล าดบั 
โดยเป็นการจดัเรียงเคร่ืองมือตดัตามล าดับการท างานและตดัรายการ
เคร่ืองมือตดัท่ีท  างานซ ้ากนัออกไป 

การคน้หาต าแหน่งในการติดตั้งเคร่ืองมือตดับนป้อมมีดกลึง
ดว้ยวิธีการแบบไปขา้งหน้าท่ีมีค่าเป้าหมายหรือจ านวนช่องในการหมุน
เปล่ียนเคร่ืองมือตดันอ้ยท่ีสุด ดงัแสดงในตารางท่ี 2 มีจ  านวนในการหมุน
ป้อมมีดเปล่ียนเคร่ืองมือตดัรวมเท่ากบั 1 + 1 + 1 + 1 + 3 = 7 ช่อง เม่ือ
ป้อมมีดเคร่ืองกลึงมีรูปแบบการหมุนในทิศทางท่ีมีจ  านวนช่องนอ้ยท่ีสุด 

ตารางท่ี 2 ผลการทดลองหมุนเปล่ียนเคร่ืองมือตดั 
ต าแหน่งป้อมมีด 1 2 3 4 5 6 7 8 
มีดตดั 1 2 3 5 4 0 0 0 

4.3 ส่วนแสดงผล 
เม่ือกดปุ่ ม “การติดตั้ งเคร่ืองมือ” โปรแกรมจะท าการ

ประมวลผลหาต าแหน่งในการติดตั้งเคร่ืองมือและแสดงผลข้อมูลดัง
แสดงในรูปท่ี 4 แสดงรูปแบบการติดตั้งเคร่ืองมือตดับนป้อมมีดของ
เคร่ืองกลึงซีเอน็ซี โดยมีการติดตั้งเคร่ืองมือตดัโดยเรียงล าดบัต่อเน่ืองกนั
ดงัน้ีคือ 1, 2, 3, 5 และ 4 ตามล าดบั ซ่ึงการติดตั้งรูปแบบน้ีมีจ านวนช่อง
ในการหมุนรวมเท่ากบั 7 ช่อง 

รูปท่ี 4 ผลการท างานของโปรแกรม 
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5. การทดลองและผล
การทดลองติดตั้งเคร่ืองมือตดัส าหรับการผลิตช้ินงานจ านวน 

15 กรณีศึกษา โดยการเปรียบเทียบวิธีการก าหนดต าแหน่งในการติดตั้ง
เคร่ืองมือตดัจ านวน 2 รูปแบบ คือ แบบสุ่ม (RANDOM) และแบบไป
ขา้งหน้า (FORWARD) พบว่าโปรแกรมท่ีพฒันาข้ึนสามารถก าหนด
ต าแหน่งในการติดตั้งเคร่ืองมือตดัได้และโดยมีจ านวนช่องในการหมุน
นอ้ยกวา่การติดตั้งแบบสุ่มดงัแสดงในตารางท่ี 3 

ตารางท่ี 3 ผลการทดลองหมุนเปล่ียนเคร่ืองมือตดั 
กรณี 
ทดลอง 

จ านวนต าแหน่ง
ป้อมมีด 

จ านวนช่องหมุนเปล่ียนเคร่ืองมือตดั 
แบบสุ่ม แบบไปขา้งหนา้ 

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
งานวิจัยน้ี เ ป็นการพัฒนาโปรแกรมช่วยในการก าหนด

ต าแหน่งในการติดตั้งเคร่ืองมือตัดบนป้อมมีดของเคร่ืองกลึงซีเอ็นซี
โปรแกรมท่ีพฒันาข้ึนด้วยวิธีการแบบไปข้างหน้า โดยมีลักษณะการ
ท างานของโปรแกรมประกอบด้วยสามส่วน คือ ส่วนรับข้อมูล ส่วน
ประมวลผล และส่วนแสดงผล ผลการทดลองพบว่าโปรแกรมท่ี
พฒันาข้ึนช่วยในการก าหนดต าแหน่งในการติดตั้งเคร่ืองมือตดัโดยมี
จ านวนช่องในการหมุนเปล่ียนเคร่ืองมือตัดน้อยกว่าวิธีการแบบสุ่ม 
เท่ากบั ((583 - 283) / 583) x 100 = 51.46 เปอร์เซ็นต ์ดงันั้นพอจะสรุปได้
ว่าโปรแกรมท่ีพฒันาข้ึนมีประโยชน์ช่วยลดเวลาในการหมุนเปล่ียน
เคร่ืองมือตดัในการท างานบนเคร่ืองกลึงซีเอน็ซี 

6. กติตกิรรมประกาศ
ขอขอบคุณมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั สงขลา 
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การสร้างเคร่ืองย้อมสีแบคทีเรียแบบอตัโนมัต ิ
The Construction Bacteria Staining Machines Automatic 

ปองพล  แสนสอน  
สาขาวชิาเทคโนโลยอิีเลก็ทรอนิกส์ คณะเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัราชภฏัอุดรธานี  

64 ถ.ทหาร ต.หมากแขง้ อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศพัท ์042211040  ต่อ 1510  E-mail: pongpon2000@gmail.com 

บทคดัย่อ 
บทความน้ีน าเสนอ การสร้างเคร่ืองยอ้มสีแบคทีเรียอตัโนมติั 

เพื่อช่วยลดขั้นตอนและความผิดพลาดการยอ้มสีแบคทีเรียโดยวิธีการ
ปกติ  ระบบประกอบด้วย ระบบไมโครคอนโทรลเลอร์ pic18f8722 
ชุดค าสั่งควบคุมการท างาน และระบบกลไกส าหรับการยอ้มแบคทีเรีย 
ผลการวิจยัพบว่า 1) การเคล่ือนท่ีของชุดกล่องใส่แผ่นสไลค์ท างานไดท่ี้
ระยะ 8.8 17.5 และ26.5 เซนติเมตรอยา่งถูกตอ้ง การหน่วงเวลาท่ี 1 นาที 
และ 30 วินาทีท างานได้อยา่งถูกตอ้ง  2) เคร่ืองยอ้มสีแบคทีเรียมีคุณภาพ
อยู่ในระดบัดี( 4.32X  )  และ 3) ความพึงพอใจผูใ้ชง้านโดยรวมอยู่ใน
ระดบัมาก ( 4.28X  )  และท าใหก้ารยอ้มสะดวกมากข้ึนอยูใ่นระดบัมาก
ท่ีสุด ( 4.57X  )ดงันั้นระบบสามารถท างานไดต้ามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้ 

ค าส าคญั: เคร่ืองยอ้มสีแบคทีเรีย, แบคทีเรีย, 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 ( 4.32X  ).  And 3) users’ 
satisfaction with the bacteria staining machines automatic was at a more 
level ( 4.28X  ) and more convenient ( 4.57X  ). so the system can 
work well according to the objectives set. 

Keywords:  Bacteria Staining Machines, bacteria, microcontroller 

1. บทน า
แบคทีเรียเป็นส่ิงมีชีวิตขนาดเล็ก เม่ือเข้าสู่ร่างกายมนุยษ์

สามารถท าใหเ้กิดโรคได ้การแยกประเภทของแบคทีเรียจะท าใหส้ามารถ
ทราบชนิดได ้และรักษาไดอ้ยา่งถูกตอ้ง วิธีการแยกประเภทจะใชว้ิธีการ
ยอ้มสีแบคทีเรียซ่ึงจะท าให้มองเห็นรูปร่างชนิดของแบคทีเรียไดดี้ยิ่งข้ึน 
ขั้นตอนการยอ้มสีแบคทีเรีย 1. เตรียม สไลด์ส าหรับการยอ้ม 2. ท้ิงไวใ้น
อากาศใหแ้หง้ 3. Fix slide ดว้ยเปลวไฟโดยหงายดา้นท่ีมีเช้ือข้ึน 4. หยด
สารละลาย crystral violet จนท่วมสไลด ์ท้ิงไว ้1 นาทีแลว้ลา้งออกดว้ยน ้ า
5. หยดสารละลายไอโอดีน จนท่วมสไลด์ ท้ิงไว ้1 นาทีแลว้ลา้งออก 6. 
ลา้งออกโดยค่อยๆ หยด 95 % Ethanal เอียงสไลด์ไปมาจนกระทัง่สีน ้ า
เงินเร่ิมจางแลว้จึงรีบลา้งออกดว้ยน ้ า 7. หยด safranin ให้ท่วมท้ิงไว ้30 
วินาทีแลว้ลา้งออกดว้ยน ้ า ซบัน ้ าดว้ยกระดาษหรือผา้และท้ิงไวใ้หแ้หง้ 8. 
ดูดว้ยกลอ้งจุลทรรศน์[1,2]  ในปัจจุบนัจะใชเ้จา้หนา้ท่ีห้องปฏิบติัการท า
หนา้ท่ียอ้ม ท าใหมี้ขอ้ผดิพลาดในเร่ือง ของเวลา, การลดัขั้นตอน จึงท าให้
การสังเกตรูปร่าง ขนาด การเรียงตวัของเซลล์แบคทีเรียได้ไม่ชัดเจน 
ดงันั้นเพื่อเป็นการแกปั้ญหาดงักล่าง ทางคณะผูจ้ดัท าจึงสร้างเคร่ืองยอ้มสี
แบคทีเรียแบบอตัโนมติั  ข้ึนเพื่อท่ีจะลดปัญหาดงักล่าว 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย
2.1  เพื่อสร้าง เคร่ืองยอ้มสีแบคทีเรียอตัโนมติั (Bacteria Staining 

Machines)  
      2.2  เพื่อสอบถามความพึงพอใจของผูใ้ชท่ี้มีต่อเคร่ืองยอ้มสีแบคทีเรีย 

3. วธีิด าเนินการวจิัย
ในการด าเนินการวิจยัในคร้ังน้ี คณะผูด้  าเนินงานไดแ้บ่งการ

ท างานออกเป็น 3 ขั้นตอน ดงัน้ี 
1) ศึกษาขอ้มูลและการสร้างเคร่ืองยอ้มสีแบคทีเรีย
2) เคร่ืองมือในการวจิยั
3) กลุ่มตวัอยา่งและสถิติท่ีใชใ้นการวจิยั 
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    3.1 ศึกษาข้อมูลและการสร้างเคร่ืองย้อมสีแบคทเีรีย 
           เคร่ืองยอ้มสีแบคทีเรียจากการศึกษาและรวบรวมขอ้มูลโดยการ
สอบถามขั้นตอนการท างานจากผูป้ฏิบติังานในการยอ้มสีแบคทีเรีย และ
น ามาออกแบบสร้างโดยแบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอน ดงัน้ี 

 3.1.1 ขั้นตอนการส ารวจระบบ เป็นขั้นตอนการศึกษาวิธีการ
ยอ้มสีปกติ จากผูท้  าหนา้ท่ีปฏิบติัการ  

3.1.2 ขั้นการวิเคราะห์ระบบ เป็นขั้นตอนการน าวิธีการยอ้มท่ี
ได้ศึกษามาวิเคราะห์ขอบเขตเพื่อก าหนดวิธีการควบคุมการยอ้มสี
แบคทีเรียแบบอตัโนมติัดงัรูปท่ี 1 

3.1.3 ขั้นการออกแบบและพฒันาระบบ เป็นขั้นตอนการ
ออกแบบเคร่ืองยอ้มสีแบคทีเรีย ดงัน้ี การออกแบบโครงสร้างและการ
ติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆดงัรูปท่ี 2 การออกแบบวงจรอิเลก็ทรอนิกส์ดงัรูปท่ี 3 
และชุดค าสัง่เพื่อควบคุมการท างานตามท่ีออกแบบไวด้งัรูปท่ี 4 

3.1.4  การทดสอบและน าไปใช ้เป็นขั้นตอนการติดตั้งระบบ 
และน าระบบมาทดสอบคุณภาพดงัรูปท่ี 5โดยผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 3ท่าน 
และน าระบบไปใชง้าน 

3.1.5 การประเมินผล เป็นขั้นตอนศึกษาความคิดเห็นของ
ผูใ้ชง้านเคร่ืองยอ้มสีแบคทีเรีย  เพื่อน าขอ้มูลท่ีไดม้าปรับปรุงแกไ้ข 

ส่วนรับค่า

ตั้งเวลา
ไมโครคอนโทรเลอร์
PIC18F8722

จอแสดงผลแอลซีดี (LCD)ไมโครคอนโทรเลอร์ 
PIC18F8722

ส่วนประมวลผล ส่วนแสดงผล

สเต็ปเปอร์มอเตอร์
สายพานไทม์ม่ิง
เฟืองสายพานร่อง

แสดงเวลาและสถานะ

รูปที ่1 แผนภาพบลอ็กการท างาน 

A – สเตป็เปอร์มอเตอร์ (แกนX) F – ถาดใส่สไลด ์
B – สเตป็เปอร์มอเตอร์ (แกนZ) G – มือจบัถาดใส่สไลด ์
C – สายพาน (แกนX)               H – ถาดใส่สีแบคทีเรีย 
D – พานสายพาน (แกนZ) I – โครงอลูมิเนียมโปรไฟล ์
E – เพลา 8 มิลลิเมตร ยาว 50 เซนติเมตร 

รูปที ่2 โครงสร้างเคร่ืองยอ้มสีแบคทีเรีย 

รูปที ่3 วงจรควบคุมเคร่ืองยอ้มสีแบคทีเรียอตัโนมติั 

        3.2 เคร่ืองมือส าหรับการวจิยั 
              3.2.1 เคร่ืองยอ้มสีแบคทีเรียอตัโนมติั 
                3.2.2 แบบประเมินคุณภาพเคร่ืองยอ้มสีแบคทีเรียอตัโนมติั โดย
ใชส้อบถามแบบ 5 ระดบั  
                3.3.3 แบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อเคร่ืองยอ้มสีแบคทีเรีย
อตัโนมติั โดยใชส้อบถามแบบ 5 ระดบั 

        3.3 กลุ่มตวัอยา่งและสถิติท่ีใชใ้นการวจิยั 
ส าหรับในการวิจัยคร้ังจะใช้กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย 

ผูเ้ช่ียวชาญส าหรับประเมินคุณภาพเคร่ืองยอ้มสีแบคทีเรีย จ  านวน 3 ท่าน 
และผูใ้ชง้านท่ีเป็นผูป้ฏิบติังานยอ้มสีแบคทีเรียดว้ยวิธีการปกติจ านวน 5 
ท่าน และวธีิการประเมินจะใชค่้าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
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รูปที ่4 แผนผงัการท างานชุดค าสัง่เคร่ืองยอ้มสีแบคทีเรีย 

รูปที ่5 เคร่ืองยอ้มสีแบคทีเรีย 

ส าหรับการสร้างเคร่ืองยอมสีแบคทีเรียเสร็จสมบูรณ์ดงัรูปท่ี 5 
ซ่ึงมีส่วนประกอบส าคญัในการท างานดงัน้ี  

ชุดเล่ือนในแนวแกน X (1) ท าหน้าท่ีเล่ือนชุดสไลด์(2) ท่ี
ตอ้งการยอ้มสี ชุดเล่ือนในแกน Z (3) จะท าการยกสไลด์ข้ึนและลงใน
ต าแหน่งท่ีกล่องน ้ายาวางไว(้4) จ  านวน 4 กล่องประกอบดว้ย น ้ ายายอ้ม 2 
กล่อง น ้ าล้างน ้ ายาจ านวน 1 กล่อง และกล่องเปล่า 1 กล่อง เพื่อรอ
ระยะเวลาใหส้ไลดแ์หง้  การควบคุมระยะเวลาในการยอ้มผา่นชุดควบคุม
การท างาน(5)  
4. ผลการวจิัย
4.1 ผลการทดลองเคร่ืองยอ้มสีแบคทีเรีย

เป็นการทดลองเพื่อหาค่าความผิดพลาดของการเคล่ือนท่ีและ
ช่วงเวลาของการแช่ชุดแผน่สไลคใ์นแต่ละขั้นตอน ดงัรูปท่ี 6 และ 7  

รูปที ่6 การเคล่ือนท่ีจากระยะท่ี 2  3 และ 4 

รูปที ่7 เวลาท่ีใชใ้นการแช่สไลคใ์นแต่ละจุด 

    4.2 ผลการประเมินคุณภาพของเคร่ืองยอ้มสีแบคทีเรีย 
คณะผูว้ิจยัไดท้  าการวิเคราะห์เพื่อหาค่าประสิทธิภาพของชุด

ทดลอง โดยให้ผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 3 ท่านประเมินคุณภาพของเคร่ืองยอ้ม
สีแบคทีเรีย 3 ดา้น ประกอบดว้ย 1) การท างานของเคร่ืองยอ้ม 2) การ
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บทความวิจัย 
การประชุมวชิาการ งานวจิยัและพฒันาเชิงประยกุต ์คร้ังท่ี 9  
 9th ECTI-CARD 2017, Chiang khan Thailand

  9th ECTI-CARD 2017 “การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยเีพื่อตอบสนองทอ้งถ่ินและภาคอุตสาหกรรม” 

ท างานตามขั้นตอนท่ีก าหนดถูกตอ้ง และ 3) ความสวยงามของเคร่ืองยอ้ม
[4] และน าผลมาค านวณค่าเฉล่ียคะแนนประเมินดงัตารางท่ี 1 
ตารางที ่1 การประเมินคุณภาพเคร่ืองยอ้มสีแบคทีเรีย 

หวัขอ้การประเมินคุณภาพ ค่าเฉล่ีย S.D. ความหมาย 
1. การท างานของเคร่ืองยอ้ม 4.28 0.48 เห็นดว้ยมาก 
2. การท างานตามขั้นตอนท่ีก าหนด
ถูกตอ้ง 

4.57 0.49 เห็นดว้ยมาก
ท่ีสุด 

3. ความสวยงามของเคร่ืองยอ้ม 4.13 0.43 เห็นดว้ยมาก 
โดยรวม 4.32 0.46 เห็นดว้ยมาก 

    4.3 ผลการประเมินความพึงพอใจผูใ้ชง้านของเคร่ืองยอ้มสีแบคทีเรีย 
การประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อเคร่ืองยอ้มสีแบคทีเรียโดย

ใชผู้ท่ี้ท  าหนา้ท่ียอ้มสีแบคทีเรียโดยวิธีปกติจ านวน 5 คนและน าผลมา
ค านวณหาค่าเฉล่ียของคะแนนประเมินดงัแสดงในตารางท่ี 2 [5] 
ตารางที ่2  การประเมินความพึงพอใจผูใ้ชง้านเคร่ืองยอ้มสีแบคทีเรีย 

หวัขอ้ประเมินความพึงพอใจ ค่าเฉล่ีย S.D. ความหมาย 
1. เคร่ืองยอ้มสีแบคทีเรียท าให้การ
ยอ้มสะดวกมากข้ึน 

4.56 0.69 มากท่ีสุด 

2. เคร่ืองยอ้มสีแบคทีเรียมีประโยชน์
ต่อผูใ้ชง้าน 

4.26 0.89 มาก 

3. ความพึงพอใจในการใช้งาน 
เคร่ืองยอ้มสีแบคทีเรีย 

4.00 0.72 มาก 

4. เคร่ืองยอ้มสีแบคทีเรียอตัโนมติัมี
ความรวดเร็วในการใชง้าน 

4.26 0.84 มาก 

5. เคร่ืองยอ้มสีแบคทีเรียอตัโนมติั
ติ ด ตั้ ง อุ ป ก ร ณ์ ใ น ต า แ ห น่ ง ท่ี
เหมาะสม 

4.36 0.65 มาก 

6. เคร่ืองยอ้มสีแบคทีเรียอตัโนมติัมี
ความปลอดภยัในการใชง้าน 

4.26 0.82 มาก 

7. เคร่ืองยอ้มสีแบคทีเรียอตัโนมติัมี
ความง่ายในการใชง้าน 

4.28 0.72 มาก 

โดยรวม 4.28 0.76 มาก 

5. อภิปรายผล
สรุปผลการทดลองได้ว่า เคร่ืองยอ้มสีแบคทีเรียควบคุม

อตัโนมติัสามารถเล่ือนชุดสไลค์ไปยงัต าแหน่งของสารเคมีท่ีใช้ในการ
ยอ้มสีแบคทีเรีย และควบคุมการหน่วงเวลาในการยอ้มไดอ้ย่างถูกตอ้ง 
ส าหรับการประเมินคุณภาพของเคร่ืองยอ้มสีแบคทีเรียอัตโนมติัโดย
ผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน พบว่า มีคุณภาพอยูใ่นระดบัมาก เพื่อพิจารณา
เป็นรายขอ้พบว่า สามารถท างานไดต้ามขั้นตอนท่ีก าหนดถูกตอ้งโดยมี

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.57 ส าหรับความพึงพอใจของผูใ้ชง้าน พบวา่เคร่ืองยอ้ม
สีแบคทีเรียมีความพึงพอใจของผูใ้ช้งานอยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 4.28 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าสามารถท าให้การท างาน
สะดวกมากข้ึน โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.56 ดงันั้นเคร่ืองยอ้มสีแบคทีเรียจึง
สามารถท าไดต้รงตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้และสามารถน าไปใชง้านได ้

6. ข้อเสนอแนะ
6.1 ควรพฒันาระบบการขบัเคล่ือนใหร้วดเร็ว สามารถยอ้มไดป้ริมาณ

มากกวา่เดิม  
     6.2 พฒันาโครงสร้างใหมี้ขนาดเลก็ลง 
     6.3 พฒันาใหร้ะบบสามารถท าการยอ้มพร้อมกนัไดเ้คร่ืองเดียวกนั 

7. กติิกรรมประกาศ
คณะผูว้ิจยัขอขอบคุณ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อินโนเวชั่นแล็บ 

จงัหวดัขอนแก่น ท่ีให้ความอนุเคราะห์เคร่ืองมือท่ีใชส้ าหรับการวิจยัใน
คร้ังน้ี และเจา้หนา้ท่ีนกัเทคนิคการแพทษ ์โรงพยาบาลสมเด็จพระยพุระ
ราชบา้นดุง อ าเภอบา้นดุง จงัหวดัอุดรธานี ท่ีให้ขอ้มูลต่างๆ ในการสร้าง
เคร่ืองยอ้มสีแบคทีเรียจนส าเร็จ 
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เคร่ืองต้นแบบสร้างแบบจ าลอง 3 มิติจากภาพถ่ายภาพฉาย 
Prototype of 3D Model Reconstruction from Orthographic Projection Snapshot 
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บทคดัย่อ 
งานเขียนแบบเคร่ืองกลเป็นเคร่ืองมือสากลท่ีใช้ส่ือถึงรูปร่าง

และขนาดของวตัถุอย่างชดัเจนเพ่ือใช้ในการผลิตช้ินงานตามท่ีตอ้งการ
อย่างไรก็ตามแบบงาน 3 มิติจะส่ือภาพได้ชดัเจนและเขา้ใจง่ายกว่าภาพ
ฉาย โดยเฉพาะแก่ผูท่ี้ไม่มีทกัษะด้านเขียนแบบ หรือผูท่ี้เร่ิมศึกษาวิชา
เขียนแบบวิศวกรรม โดยเหตุผลดงักล่าว เคร่ืองตน้แบบและอลักอริทึม
สร้างแบบจ าลอง 3 มิติจากภาพถ่ายภาพฉายจึงไดถู้กพฒันาข้ึน เพื่ออ านวย
ความสะดวกแก่ผูท่ี้ขาดทกัษะ และช่วยลดภาระงานในการเขียนแบบซ ้ า
โดยใช้เพียงภาพถ่าย จากการทดสอบจากภาพถ่ายจ านวน 145 ภาพ
ส าหรับรูปแบบงานเขียนแบบท่ีต่างกัน ผลการทดลองสรุปได้ว่า 
ประสิทธิภาพการท างานอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ซ่ึงสามารถสร้างภาพ
แบบจ าลอง 3 มิติท่ีสมบูรณ์ไดถึ้ง 140 ภาพ (96.5%) ทั้งสภาวะแสงปกติ 
ไม่มีการจดัแสง และสภาวะท่ีมีเงาทาบผา่นงานเขียนแบบ 

ค าส าคญั: ภาพฉาย, ภาพแบบจ าลอง 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. 

Keywords: Orthographic projection, 3D model, Engineering drawings, 
Portable device 

1. บทน าและงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง
งานเขียนแบบเคร่ืองกลเป็นเคร่ืองมือสากลท่ีใช้ส่ือถึงรูปร่าง

และขนาดของวตัถุอย่างชดัเจนเพ่ือใช้ในการผลิตช้ินงานตามท่ีตอ้งการ 
แบบงานมาตรฐานแบ่งเป็น 2 ลกัษณะคือ แบบงาน 3 มิติ (3D model) และ
แบบงาน 2 มิ ติ  แบบงาน 2 มิ ติห รือแบบภาพฉาย (orthographic 
projections) นั้นไดรั้บความนิยมในอุตสาหกรรมมากกว่าแบบงาน 3 มิติ 
เน่ืองจากท าได้ง่ายและตน้ทุนต ่ากว่า อยา่งไรก็ตามแบบงาน 3 มิติจะส่ือ
ภาพไดช้ดัเจนและเขา้ใจง่ายกวา่ภาพฉาย โดยเฉพาะแก่ผูท่ี้ไม่มีทกัษะดา้น
เขียนแบบ หรือผูท่ี้เร่ิมศึกษาวิชาเขียนแบบวิศวกรรมซ่ึงเป็นวิชาพ้ืนฐาน
วิศวกรรม เน่ืองจากบุคคลเหล่าน้ีขาดทกัษะความสามารถทางมิติสัมพนัธ์ 
(spatial ability)  และการหมุนภาพ (mental rotation)  จึงไม่สามารถ
จินตนาการภาพระหวา่งภาพฉายและภาพสามมิติไดอ้ยา่งแม่นย  า [1, 2] 

วิ ธีการแปลงภาพฉาย ซ่ึง เ ป็นภาพแบบ 2 มิ ติ เ ป็นภาพ
แบบจ าลอง 3 มิติได้มีการพฒันาและน าเสนอหลากหลายรูปแบบ แบ่ง
ออกเป็น 2 รูปแบบหลกั ๆ ตามจ านวนภาพท่ีตอ้งการน ามาแปลง คือแบบ 
single view approach และแบบ  multi view approach [3] วิธี single view 
approach ใช้การแปลงโดยอาศยัภาพฉายเพียง 1 ภาพร่วมกบัป้ายก ากับ 
(label) ส่วนวิธีการ multi-view approach จะใชภ้าพฉายมากกวา่ 1 ภาพใน
การแปลง การแปลงภาพฉายยงัแบ่งตามเทคนิคท่ีใช้ได้ 2 เทคนิค คือ 
เทคนิคแบบ bottom up หรือแบบจ าลองโครงลวด (wireframe model) 
และ เทคนิคแบบ top down  หรือแบบเรขาคณิตของทรงตนัเชิงโครงสร้าง 
(constructive solid geometry) โดยทัว่ไป อินพุตในการสร้างแบบจ าลอง 
3 มิตินั้นจะมาจากไฟล์ภาพฉายท่ีสร้างโดยโปรแกรมเขียนแบบ ซ่ึงเป็นท่ี
ทราบกนัดีอยูแ่ลว้วา่ การสร้างแบบจ าลอง 3 มิติในลกัษณะน้ี ผูใ้ชส้ามารถ
สร้างแบบจ าลอง 3 มิติไดใ้นทนัที อยา่งไรก็ตาม ส าหรับอินพุตภาพฉาย
ในลักษณะของ hard copy โปรแกรมเขียนแบบท่ีมีอยู่ในปัจจุบนัยงัไม่
สามารถสร้างแบบจ าลอง 3 มิติข้ึนมาได้โดยตรง ผูใ้ช้จ  าเป็นตอ้งท าการ

 9th ECTI-CARD 2017 “การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยเีพ่ือตอบสนองทอ้งถ่ินและภาคอุตสาหกรรม” 

บทความวจิยั 
การประชุมวิชาการ งานวิจยัและพฒันาเชิงประยกุต ์ครั้งท่ี 9  
 9th ECTI-CARD 2017, Chiang khan Thailand 
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ลอกแบบใหม่เป็นไฟล์ดิจิตอลก่อน แล้วจึงสามารถสร้างแบบจ าลอง
ข้ึนมาไดใ้นขั้นตอนต่อไป แต่เน่ืองจากการลอกแบบใหม่นั้น เป็นขั้นตอน
ท่ีใช้เวลา ทกัษะ และความช านาญสูง ไม่เหมาะกบับุคคลทัว่ไป หรือผูท่ี้
ขาดทกัษะทางโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

จากเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ งานวิจยัน้ีจึงไดท้  าการพฒันาเคร่ือง
สร้างแบบจ าลอง 3 มิติจากภาพถ่ายภาพฉาย [4] ข้ึน เคร่ืองตน้แบบน้ีเป็น
เคร่ืองแบบพกพา ประมวลผลดว้ยอุปกรณ์สมองกลฝังตวัขนาดเล็ก เช่น 
ราสเบอร์ร่ีพาย (Raspberry pi) [5] หน้าจอแบบสัมผสั กล้องท่ีมีความ
คมชัดสูงเป็นเซนเซอร์ในการรับภาพ และอลักอริทึมเฉพาะ [6] ท่ีถูก
พฒันา ข้ึนด้วยภาษาไพธอน (Python) (www.python.org) และ OpenCV 
(Open Source Computer Vision library) [7, 8] งานวิจยัน้ีไดถู้กพฒันาข้ึน
เป็นเคร่ืองตน้แบบเพ่ือแปลงภาพฉายจากรูปภาพหรือกระดาษเขียนแบบ 
เพ่ือสร้างเป็นภาพแบบจ าลองปฏิสัมพนัธ์ 3 มิติ เพ่ือส่ือภาพท่ีชัดเจนให้
บุคคลทัว่ไปเขา้ใจได้ง่าย แสดงบนหน้าจอแบบสัมผสั สามารถใช้เป็น
เคร่ืองมือท่ีช่วยเสริมทกัษะการเรียนรู้วิชาเขียนแบบวิศวกรรม และยงั
สามารถน าไฟล์ออก (export) ไปใช้กบัโปรแกรมเขียนแบบเพ่ือท าการ
ปรับแกโ้ครงสร้าง อีกทั้งยงัสามารถใชง้านร่วมกบัเคร่ืองพิมพ ์3 มิติไดอี้ก
ดว้ย  

2. กระบวนการแปลงภาพฉายเป็นภาพแบบจ าลอง 3 มติิ
การสร้างภาพแบบจ าลอง 3 มิติมีขั้นตอนโดยรวมดังรูปท่ี 1 

โดยเร่ิมจากน าภาพฉายจากการถ่ายภาพ หรือไฟล์ภาพมาปรับแกมุ้มมอง
ข อ ง ภ า พ ถ่ า ย ใ ห้ อ ยู่ ใ น มุ ม ม อ ง ท่ี สั ด ส่ ว น ถู ก ต้ อ ง  ( projective 
transformation) จากนั้นจึงท าการแบ่งภาพฉาย (segmentation) เป็นภาพ
ด้านบน ด้านขา้ง และด้านหน้า คน้หาต าแหน่งของภาพฉายด้านต่างๆ 
เพ่ือหาความสัมพนัธ์ของจุดต่างๆ ระหว่างภาพฉายในแต่ละมุมมอง 
( features extraction)   แ ละน าม าส ร้ า ง พิกัด  3 มิ ติ  ( 3D coordinate 
extraction) ตามสัดส่วนจริงของภาพงานเขียนแบบ ทั้งน้ีกระบวนการ
แปลงภาพถูกพฒันาข้ึนดว้ยภาษาไพธอนเป็นภาษาหลกั 

รูปท่ี 1 กระบวนการแปลงภาพฉายเป็นแบบจ าลอง 3 มิติ 

3. เคร่ืองต้นแบบเพ่ือแปลงภาพฉายเป็นภาพแบบจ าลอง 3 มติิ
เคร่ืองตน้แบบเพ่ือแปลงภาพฉายเป็นภาพแบบจ าลอง 3 มิติ

ประกอบดว้ย 3 ส่วนดงัรูปท่ี 2 แต่ละส่วนมีรายละเอียดดงัน้ี  

รูปท่ี 2 เคร่ืองตน้แบบสร้างแบบจ าลอง 3 มิติจากรูปถ่ายภาพฉาย 

1) กล้องถ่ายภาพความละเอียดสูง เป็นเซ็นเซอร์รับภาพฉาย
จากกระดาษเขียนแบบเพ่ือเขา้สู่กระบวนการแปลงภาพ 

2) Single-board computer เ ป็นตัวประมวลผลการท างาน
ทั้งหมด ติดตั้งอยู่บริเวณด้านหลงัของหน้าจอแบบสัมผสั ภายในมีการ
ติดตั้งระบบปฏิบติัการ Linux และโปรแกรมสร้างแบบจ าลอง 3 มิติจาก
ภาพถ่ายภาพฉายท่ีพฒันาข้ึนดว้ยภาษาไพธอน และ OpenCV ไว ้ 

3) หน้าจอแสดงผลแบบสัมผัสหลายจุดขนาด 7 น้ิว ใช้
แสดงผลภาพถ่ายท่ีได้จากกล้องภาพ และแสดงภาพแบบจ าลอง 3 มิติ มี
การปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผูใ้ช้กบัเคร่ืองตน้แบบด้วยกราฟฟิก (Graphical 
User Interface: GUI) ผูใ้ชส้ามารถเลือกค าสัง่การท างานผา่นปุ่ มต่างๆ บน
หน้าจอ และสามารถหมุนภาพแบบจ าลองเพ่ือดูแบบจ าลอง 3 มิติในมุม
ต่างๆ ไดอี้กดว้ย 

รูปท่ี 3 หนา้จอแสดงผลของโปรแกรมสร้างแบบจ าลอง 3 มิติจากภาพฉาย 

รูปท่ี 3 แสดงลกัษณะหน้าจอการท างานของโปรแกรมสร้าง
แบบจ าลอง 3 มิติจากภาพถ่ายภาพฉาย ส่วนประกอบหลกัของหน้าจอ

1 

2 

3 

1

2

3 
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แสดงการท างานประกอบด้วย 3 ส่วนหลักๆ คือ (1) ส่วนแสดงภาพ : 
ประกอบด้วย 2 หน้าจอแสดงผล (แสดงภาพถ่าย และแสดงรูปภาพ
แบบจ าลอง 3 มิติ) ผู ้ใช้สามารถเลือกสลับไปมาได้ (2) แถบแสดง
สถานะการท างาน (status bar) และ (3) ปุ่ มสั่งการท างานต่างๆ เช่น 
Capture (ถ่ายภาพ) Convert to 3D (แปลงภาพถ่ายเป็นแบบจ าลอง 3 มิติ) 
Export to igs/iges (สร้างไฟล์ igs/iges [9] ส าหรับใช้กบัโปรแกรมเขียน
แบบและเคร่ืองพิมพ ์3 มิติ) Convert to Wireframe (แสดงภาพแบบจ าลอง
โครงลวด) และ Convert to Solid (แสดงภาพแบบทรงตนั) เป็นตน้ 

4. ผลการทดลอง
เพ่ือทดสอบหาประสิทธิภาพการท างานในส่วนของความ

ถูกตอ้งในการสร้างภาพแบบจ าลอง 3 มิติของเคร่ืองตน้แบบ การทดลอง
ถูกจดัท าข้ึนในสภาวะแสงทัว่ไป ไม่มีการจดัแสง ภาพท่ีใชใ้นการทดลอง
มีจ านวนทั้งหมด 145 ภาพ ประกอบไปด้วยภาพเขียนแบบท่ีต่างกนั 29 
แบบ แต่ละแบบถูกถ่ายภาพในลกัษณะมุมมองต่างๆ กนัออกไป แบบละ 
5 ภาพ  

รูปท่ี 4 เป็นภาพตวัอยา่งหน้าจอการท างานจริงของโปรแกรม
สร้างแบบจ าลอง 3 มิติจากภาพถ่ายภาพฉาย ขั้นตอนแรกเร่ิมจากการ
ถ่ายภาพดว้ยปุ่ ม Capture จากนั้นจึงท าการแปลงภาพโดยกดปุ่ ม Convert 
to 3D ในขั้นตอนน้ี โปรแกรมจะท าการประมวลผล ปรับแกมุ้มมองของ
ภาพ (projective transformation) และท าการเช่ือมโยงความสัมพันธ์
ระหว่างมุมมองต่างๆ เพ่ือสร้างพิกัด 3 มิติข้ึนมา ผลลัพธ์ท่ีได้คือภาพ
จ าลอง 3 มิติแบบโครงลวด ผูใ้ช้สามารถเลือกลกัษณะภาพจ าลองเป็น
แบบทรงตนัไดด้ว้ยการเลือกค าสั่ง Convert to Solid และสามารถเปล่ียน
มุมมองกลบัเป็นแบบโครงลวดไดด้ว้ยค  าสัง่ Convert to Wireframe  

ผลการทดลองจากการถ่ายภาพทั้งหมด 145 ภาพในสภาพแสง
ปกติ เคร่ืองตน้แบบสามารถสร้างแบบจ าลอง 3 มิติท่ีสมบูรณ์ไดท้ั้งหมด 
140 ภาพ คิดเป็น 96.5% สะทอ้นให้เห็นว่าโปรแกรมท่ีพฒันาข้ึนสามารถ
สร้างแบบจ าลองไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ แมใ้นสภาวะท่ีมีแสงเงาทาบอยู่
บนกระดาษ (รูปท่ี 4) อยา่งไรก็ตาม หากมีเงาทาบ หรือในสภาวะแสงท่ี
น้อยเกินไป เคร่ืองตน้แบบน้ีจะไม่สามารถสร้างภาพแบบจ าลองออกมา
ไดอ้ยา่งสมบูรณ์ และหากภาพถ่ายภาพฉายขาดความสมบูรณ์ นัน่คือ ขาด
องค์ประกอบของกรอบการถ่ายภาพท่ีก าหนดไว้ ผลลัพธ์ของภาพ
แบบจ าลอง 3 มิติท่ีไดก้็จะเกิดความผิดพลาดเช่นกนั รูปท่ี 5 แสดงผลลพัธ์
บางส่วนของการสร้างภาพแบบจ าลอง 3 มิติจากภาพถ่ายภาพฉายด้วย
อลักอริทึมท่ีถูกน าเสนอในงานวิจยัน้ี 

รูปท่ี 4 ตวัอยา่งขั้นตอนการท างานของโปรแกรม 

5. สรุป
งานวิจยัน้ีน าเสนอการพฒันาเคร่ืองต้นแบบ และโปรแกรม

สร้างแบบจ าลอง 3 มิติจากภาพถ่ายภาพฉาย โดยอธิบายส่วนประกอบ
หลักของเคร่ืองต้นแบบ พร้อมทั้ งอธิบายขั้ นตอนการท างานของ
อลักอริทึมสร้างแบบจ าลอง 3 มิติท่ีพฒันาข้ึนเองด้วยภาษาไพธอน และ 
OpenCV ผลการทดสอบประสิทธิภาพการท างานของเคร่ืองตน้แบบจาก
การทดลองถ่ายภาพงานเขียนแบบจ านวนทั้งหมด 145 ภาพ (29 แบบๆ ละ 
5 ภาพ) พบว่า อลักอริทึมท่ีพฒันาข้ึนสามารถสร้างภาพแบบจ าลอง 3 มิติ
ท่ีสมบูรณ์ไดสู้งถึง 140 ภาพ (96.5%) ทั้งสภาวะแสงปกติ ไม่มีการจดัแสง 
และสภาวะท่ีมีเงาทาบผา่นกระดาษเขียนแบบ 

Convert to Wireframe 

Convert to Solid

Convert to 3D Projective transformation

3D Coordinate Extraction
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รูปท่ี 5 ตวัอยา่งผลลพัธ์ภาพแบบจ าลอง 3 มิติจากรูปถ่ายภาพฉาย 
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แอปพลิเคช่ันระบบแอนดรอยด์เปิด-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
       งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและสร้างแอปพลิเคชั่นระบบ
แอนดรอยด์เปิด-ปิดไฟฟ้าผ่านบลูทูธ เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของระบบ  
วิธกีารดำเนินงาน การออกแบบและสร้างแอปพลิเคชั่น โดยใช้ App. 
Inventor,  โทรศัพท์เคล่ือนที่ระบบแอนดรอยด์, บอร์ด Arduino UNO R3, 
บอร์ด Bluetooth  HC-05, วงจร Relay, และวงจร Power supply  สร้าง
ระบบสัง่การเปิด-ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้า ทดสอบการทำงานของระบบแอปพลิ
เคชั่น เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ ผลพบว่าระบบสามารถควบคุม
อุปกรณไ์ฟฟ้าในที่โล่งได้ในระยะ 0-30 เมตร และพื้นที่มีสิ่งกีดขวางชั้นที่ 
1-4 ของอาคาร 6 ได้ในระยะ 0-10 เมตร จากมุม 0-360 องศา ค่าใช้จ่ายเปิด-
ปิดไฟฟ้าต่อ 1 ชั่วโมง มีค่า 0.04 ยูนิต คิดเป็นเงินค่าไฟ 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.

Keywords: Android App., Electricity, Bluetooth, Mobile phone.
2.1 บล็อคแนวคิด

รูปที่ 1 แนวคิดแอปพลิเคชั่นระบบแอนดรอยด์เปิด-ปิดไฟฟ้าผ่านบลูทูธ

      จากรูปที ่ 1. บอร์ดบลูทูธโมดูล (Bluetooth Module) จะเชื่อมต่อกับ 
บอร์ดอาดูโน่(Arduino Board) โดยผ่านทางซีเรียลนัมเบอร์(Serial number) 
ใช้ไลเบรารี่ซอฟแวร์ซีเรียล(Library Software Serial) ในการรับส่งข้อมูล
กัน บอร์ดรีเลย์(Relay Module) ทำหน้าที่เปิด-ปิดไฟ รับคำสั่งมาจากบอร์ด 
อาด ูโน่(Arduino Board)  และบลัคอ ินเวอร ์เตอร์(Buck converter)  ทำ
หน้าที่จ่ายไฟเลี้ยงให้กับบอร์ดรีเลย์ (Relay Module) เนือ่งจากบอร์ดอาดู
โน่ มีกระแสไม่พอที่จะสามารถขับให้รีเลย์ทำงานได้ จึงจำเป็นต้องมีซับ
พลายเพิม่ส่วน LDR เป็นตัววัดแสง และ Push button มีไว้สำหรับเปิด-ปิด
สวิตซ์อีกทางหน่ึง

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

  ก.หน้าต่างเริ่มต้น   ข.หน้าต่างสวิตซ์เปิด-ปิดไฟฟ้า
รูปที่ 3 รูปแบบหน้าจอของแอปพลิเคชั่น

      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
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  3.2 การออกแบบและสร้างชุดควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า

ก. ภายในตู้   ข. ภายนอกตู้
รูปที่ 4 ชุดสั่งการเปิด-ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้า

 การออกแบบชุดสั่งโดยทำการเขียนโค้ดคำสั่งบอร์ดอาดูโน่ในโปรแกรม 
sketch เบิร์นโปรแกรมสั่งการลงบอร์ดอาดูโน่เพื่อนำคำสั่งที่ได้ไปสั่งบอร์ด
รีเลย์ (Relay Module) เป ิด-ปิดไฟ ประกอบตู้คอนโทรลภายในตู้และ 
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

 3.3 การทดลอง

รูปที่ 5 การทดลองการควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า ตั้งแต่ระยะ 0 – 30 เมตร

      ทดลองควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าในระยะ 0 –30 เมตรเริ่มจากระยะ 0 เมตร
โดยเพิ่มระยะครั้งละ 2 เมตร ไปจนถึงระยะ 30 เมตร สามารถควบคุม
อุปกรณ์ไฟฟ้าในโล่งและที่มีสิ่งกีดขวางชั้นที่ 1-4 ของอาคาร 6 ในระยะ 30 
เมตรจากมุม 0-360 องศา 

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

ก. ทำงาน   ข. ไม่ทำงาน

รูปที่ 7 การคำนวณค่าไฟของแอปพิเคชั่น
      ผลการทดลองการเปิด-ปิดไฟฟ้าโดยใช้แอปพลิเคชั่น โดยเริ่มต้นการ
เปิด-ปิดที่ 1 ชั่วโมง เพิ่มขึ้นครั้งละ 1 ชัว่โมงไปจนถึง 24 ชั่วโมง เมื่อกดสั่ง
ปิดแอปพลิเคชั่นก็จะหยุดทำงาน คำนวณค่าไฟและแสดงผลบนหน้าจอมือ
ถือจากสูตรการคำนวณ
ค่าไฟการเปิด-ปิดแต่ละครั้ง = กำลังไฟฟ้า  (W)x      จำนวน  (n)    x ชั่วโมง (h)

 1,000
4.ผลการทดลอง
    4.1 ทดลองการวัดระยะในที่โล่งและมีสิง่กีดขวางการควบคุมอุปกรณ์
ไฟฟ้าระยะ 0-30 เมตร
ตารางที่ 1 ผลการทดลองระยะที่สามารถควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า

หมายเหตุ    คือระยะท่ี 1-24 เมตร สามารถรับสัญญาณ Bluetooth ได้ตามปกติ
  คือระยะท่ี 25 –29 เมตร สามารถรับสัญญาณ Bluetooth ไม่เสถียรภาพ
  คือระยะท่ี 30 เมตรไม่สามารถรับสัญญาณ Bluetooth ไม่ได้เลย

      จากตารางที่ 1 การทดลองควบคุมอปุกรณ์ไฟฟ้าในระยะ 0 –30 เมตร 
สามารถควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าในโล่งและที่มีสิ่งกีดขวางชั้นที่ 1-4 ของ
อาคาร 6 ในระยะที่ 25 –29 เมตร สามารถรับสัญญาณ Bluetooth ไม่
เสถียรภาพและในระยะที่ 30 เมตรขึ้นไปไม่สามารถรับสัญญาณ Bluetooth 

ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบแรงดันและกระแสในการเปิดปิดในที่โล่ง
และในที่มีสิ่งกีดขวางเป็นผนังปูน

      จากตารางที่ 2 ผลการทดลองแรงดันในการเปิดปิดในที่โล่งในระยะ1 
เมตรมีค่า 226.9 โวลต์ และสามารถสั่งการได้สูงสุด 30 เมตร ส่วนในที่มีสิ่ง
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กีดขวางเป็นผนังปูนในระยะ 1 เมตร มีค่า 226.7 โวลต์ และสามารถสั่งการ
ได้สูงสุด 10 เมตร จะเห็นได้ว่าแรงดันในการเปิดปิดในที่โล่งมีระยะไกล
กว่าแรงด ันในที่ม ีส ิ่งก ีดขวางเป็นผนังปูน จากข ้อม ูลสามารถเข ียน
วิเคราะห์ได้จากกราฟดังน้ี

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

ตารางที่ 3 ทดสอบการทำงานของแอปพลิเคชั่นเปิด-ปิดไฟฟ้าผ่านบลูทูธ

      จากตารางที่ 3 ข้อมูลทดสอบการทำงานของแอปพลิเคชั่นเปิด-ปิด
ไฟฟ้าผ่านบลูทูธ ทำการเก็บผลการทำงานแต่ละครัง้ในการเปิด -ปิด โดย
ระยะเวลาของการทดลองเก็บค่าทุก 1 ชั่วโมง เริ่มต้นการทดลองจาก 1 
ชั่วโมงไปจนถึง 24 ชั่วโมง เมื่อกดปุ่มเปิดแอปพลิเคชั่นจะเริ่มนับเวลา
ตัง้แต่ 0 นาทีไปถึงเวลาปิด และคำนวณค่าออกมาเป็น Unit คำนวณค่าใช้
จ่ายในการเปิด-ปิดแต่ละครั้ง จะเห็นได้ว่าเวลาการใช้งานเพิ่มขึ้นจำนวน
หน่วยเพิ่มรวมถึงค่าใช้จ่ายจะเพิม่ขึ้นในการเปิด-ปิดแต่ละครั้ง จากข้อมูล
สามารถเขียนวิเคราะห์ได้จากกราฟ ดังน้ี

  รูปที่ 9 กราฟแสดงผลค่าใช้จ่ายในการเปิด-ปิดไฟฟ้าแต่ละครั้ง

       จากกราฟเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการเปิด -ปิดไฟฟ้า แต่ละครั้ง โดยใช้
แอปพลิเคชั่นเปิด-ปิดไฟฟ้าผ่านบลูทูธเมื่อเปรียบเทียบกับการทำงาน 24 
ชั่วโมง เริ่มต้นการเปิด-ปิดที่ 1 ชั่วโมง บันทึกค่าทุก 1 ชั่วโมงจนถึง 24 
ชั่วโมง รวมจำนวนหน่วยมีค่า 3.456 หน่วย(Unit) และค่าใช้จ่ายมีค่า 12.96 
บาท จะเห็นได้ว่าเมื่อเวลาการใช้งานเพิ่มขึ้นจำนวนหนว่ยและค่าใช้จ่ายจะ
เพิ่มขึ้นตามสัดส่วน
5. สรุป
        ผลการศึกษาพบว่า การใช้แอปพลิเคชั่นระบบแอนดรอยด์เปิด-ปิด
หลอดไฟฟ้าผ่านบลูทูธ สามารถควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าในโล่งได้ในระยะ 0-
30 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
งานบนหน้าจอโทรศัพท์เคล่ือนที่โดยอัตโนมัติ บนหน้าจอของแอปพลิ
เคชั่นจะแสดงผล 3 สถานะ คือการเชื่อมต่อ Bluetooth การเปิด-ปิดไฟ 
และคำนวณค่าใช้จ่ายในการเปิด-ปิดแต่ละครั้ง

6. กติติกรรมประกาศ
       งานวิจัยเรื่องแอปพลิเคชั่นระบบแอนดรอยด์เปิด-ปิดไฟฟ้า
ผ่านบลูทูธ สำเร็จได้ด้วยความกรุณาและความช่วยเหลืออย่างดีจากที่
ปร ึกษา  ผ ูช้ ่วยศาสตราจา รย์ ด ร .  ลือชัย  พรหมรัต น์รั กษ์   ผู้ ช่ว ย
ศาสตราจารย์จุไรรัตน์จินดา อรรคนิตย์ และคณาจารย์ในสาขาวิศวกรรม
ไฟฟ้าและสถาบันว ิจ ัยและพ ัฒนา มหาว ิทยาล ัยราชภ ัฏอ ุดรธาน ีท ี ่
สนับสนุนเงินงบประมาณการวิจัยสร็จสมบูรณ์ ขอขอบพระคุณ ณ ที่น้ี
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การออกแบบและสร้างเคร่ืองล้างอลัตราโซนิกส์ด้วยพซีีทีชนิดคู่ส าหรับงานล้างอุปกรณ์วทิยาศาสตร์ โดยวธีิการ
ปรับก าลงัไฟฟ้าของเรโซแนนซ์อนิเวอร์เตอร์แบบเต็มบริดจ์ผ่านรูปคล่ืนแรงดันทีไ่ม่สมมาตร 

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 
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บทคดัย่อ 
บทความวิจยัน้ีน าเสนอการออกแบบและสร้างเคร่ืองล้างอลั

ตราโซนิกส์ส าหรับล้างเคร่ืองแก้วในห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์ เร
โซแนนซ์อินเวอร์เตอร์เต็มบริดจ์ถูกใช้เป็นแหล่งจ่ายแรงดันท างานท่ี
ความถ่ีสวิตซ์ 38 kHz เพื่อน าไปขบัเพียโซอิเล็กตริกทรานดิวเซอร์สองตวั  
การปรับก าลงัของเคร่ืองสามารถปรับผ่านรูปคล่ืนแรงดนัด้านออกของ
อินเวอร์เตอร์แบบไม่สมมาตร เม่ือก าลงัไฟฟ้าถูกปรับจาก 23 W ถึง 95 W 
โดยข้ึนอยู่กับโหลดท่ีน ามาล้าง จากผลการทดลองจริงสามารถยืนยนั
ความถูกตอ้งของการออกแบบและสร้างเคร่ืองตน้แบบ 

ค าส าคญั: อินเวอร์เตอร์เต็มบริดจ์, เพียโซอิเล็กตริกทรานดิวเซอร์, การ
ปรับแรงดนัไม่สมมาตร 

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 

1. บทน า
ปัจจุบนัการพฒันาดา้นเคร่ืองมือส าหรับห้องทดลองทางด้าน

วิทยาศาสตร์มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพและลดตน้ทุนการน าเขา้เคร่ืองมือทดลองจากต่างประเทศ
กรณีการท าความสะอาดเคร่ืองแก้วในห้องทดลองวิทยาศาสตร์มีความ
จ าเป็นอย่างยิ่งในการขจดัส่ิงสกปรกจากสารเคมีออกจากผิวเคร่ืองแก้ว 
ในกรณีท่ีลา้งท าความสะอาดเคร่ืองแกว้ดว้ยมือเป็นส่ิงท่ีท าไดย้าก เน่ือง
อาจจะเกิดอนัตราย และอุปกรณ์เคร่ืองแกว้วิทยาศาสตร์บางชนิดมีขนาด
เล็กเกินไปการลา้งดว้ยมือจึงเป็นอุปสรรคต่อการท าความสะอาด  ดงันั้น
ในปัจจุบันได้มีการน าอุปกรณ์ เพียโซอิเล็กตริกทรานดิวเซอร์ มา
ประยกุตใ์ชใ้นงานอุตสาหกรรมอยา่งกวา้งขวาง เช่น เคร่ืองเช่ือมพลาสติก 
[1] เคร่ืองนวดบ าบัด [2] มอเตอร์อัลตราโซนิกส์ และเคร่ืองท าความ
สะอาดด้วยเคร่ืองอลัตราโซนิกส์ [3-5] เป็นตน้ การท าความสะอาดด้วย
เคร่ืองลา้งอลัตราโซนิกส์มีหลกัการเบ้ืองตน้คือ การเปล่ียนพลงังานไฟฟ้า
ให้เป็นพลงังานกลเพ่ือท าให้เกิดฟองอากาศจ านวนมากและมีความแรง 
หลักการเบ้ืองต้นของเคร่ือง สามารถท าได้โดยการน าเพียโซอิเล็กตริก 
ทรานดิวเซอร์ มาเช่ือมต่อกบัถงัโลหะและจ่ายแรงดนัไฟฟ้ากระแสสลบัท่ี
ความถ่ีสูง เพ่ือท าให้ เกิดคล่ืนอัลตราโซนิกส์ผ่านน ้ าท่ี เป็นตัวกลาง 
ปรากฏการณ์ดงักล่าวยงัท าให้เกิดฟองอากาศจ านวนมากพร้อมกบัมีความ
แรงว่ิงไปกระแทกส่ิงสกปรกท่ีเกาะตามผิวของเคร่ืองแกว้ให้หลุดออกมา 
โดยทัว่ไปอุปกรณ์ เพียโซอิเล็กตริกทรานดิวเซอร์ จะท างานท่ีความถ่ีใน
ยา่นมากกว่า 20 kHz หรืออยูใ่นยา่นระหว่าง 20 kHz ถึง 100 kHz [1-10]  
ปัจจุบนัอุตสาหกรรมการผลิตเคร่ืองมือท าความสะอาดด้วยคล่ืนอลัตรา
โซนิกส์ ไดน้ าเทคโนโลยดีา้นวิศวกรรอิเล็กทรอนิกส์ก าลงั เช่น การสร้าง
แหล่งจ่ายแรงดันท างานท่ีความถ่ี สูง จะใช้ อิน เวอร์เตอร์ท่ี เป ล่ียน
แรงดันไฟฟ้ากระแสตรงให้เป็นไฟฟ้ากระแสสลับ เช่น เรโซแนนซ์
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อินเวอร์เตอร์แบบแหล่งจ่ายกระแส [11-12] หรือเรโซแนนซ์อินเวอร์เตอร์
แบบแหล่งจ่ายแรงดัน  [13-16] เป็นต้น  จากงาน วิจัยทางด้านการ
ประยุกต์ใช้คล่ืนอลัตราโซนิกซ์ในงานอุตสาหกรรม [5] ใช้วิธีการปรับ
ก าลงัไฟฟ้าของเคร่ืองลา้งดว้ยคล่ืนอลัตราโซนิกซ์โดยวิธีการปรับความถ่ี
สวิตซ์ช่ิงของเรโซแนนซ์อินเวอร์เตอร์แบบแหล่งจ่ายแรงดันแบบเต็ม
บริดจ์ ซ่ึงวิธีการน้ีมีข้อจ ากัดบางประการ เม่ือมีการเปล่ียนแปลงภาระ
โหลดจะท าให้อินเวอร์เตอร์มีประสิทธิภาพการท างานท่ีต ่าลง [7] ได้
ศึกษาการแกไ้ขตวัประกอบก าลงัไฟฟ้าส าหรับอินเวอร์เตอร์คลาสอีแบบ
แหล่งจ่ายแรงดนัไฟฟ้าเพ่ือใช้ในการขบัโหลดเคร่ืองล้างอลัตราโซนิกซ์
ขนาดเล็กท่ีใช้หัว เพียโซอิเล็กตริกทรานดิวเซอร์ หน่ึงชุด ในการควบคุม
ก าลงัของเคร่ืองจะใชก้ารท าให้ความถ่ีสวิตซ์ก าลงัคงท่ี วิธีการดงักล่าวน้ีมี
ข้อจ ากัดบางประการเช่นในขณะท่ีมีการเปล่ียนภาระโหลดจะท าให้
พารามิเตอร์ของเคร่ืองเปล่ียนแปลงตามไปด้วย และอินเวอร์เตอร์อาจ
สูญเสียการควบคุมได้ง่ายเน่ืองจากไม่มีอุปกรณ์ตรวจจับความถ่ีเร
โซแนนซ์ อีกทั้งมีขอ้จ ากดัทางดา้นการจ่ายก าลงัไฟฟ้าเน่ืองจากใช้ตวัขบั 
เพียโซอิเล็กตริกทรานดิวเซอร์ มีเพียงตวัเดียว ดงันั้นจึงมีงานวิจยัดา้นอ่ืน
เช่นการให้หมอ้แปลงอลัตราโซนิกส์ในอุปกรณ์แหล่งจ่ายหลอด LED ท่ี
ได้น าการติดตามความถ่ีของโรโซแนนซ์โหลดโดยใช้วงจรเฟส -ล็อก-
ความ ถ่ี  (Phase Locked Loop: PLL) [17-18] ดั งนั้ น ใน งาน วิจัย น้ี จะ
ออกแบบและสร้างเคร่ืองตน้แบบเคร่ืองลา้งอลัตราโซนิกส์ดว้ยพีซีทีชนิด
คู่ส าหรับงานล้างอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ท่ีมีการปรับก าลังไฟฟ้าของเร
โซแนนซ์อินเวอร์เตอร์แบบเต็มบริดจ์ผ่านรูปคล่ืนแรงดนัท่ีไม่สมมาตร 
ในขณะท่ีมีการเปล่ียนแปลงภาระโหลดเช่นปริมาณน ้าในถงั และปริมาณ
เคร่ืองแกว้ จะท าให้ความถ่ีเรโซแนนซ์ของโหลดเปล่ียนแปลงตามไปดว้ย
ดงันั้นระบบการควบคุมท่ีน าเสนอสามารถแกไ้ขไดโ้ดยใชร้ะบบเฟสล็อก
ความถ่ีแบบอตัโนมติั  

2. คุณลกัษณะของ PCT
เพียโซอิเล็กทริกอลัตราโซนิกส์ทรานดิวเซอร์ (Piezoelectric 

Ultrasonic Transducer: PCT) เป็นอุปกรณ์ท่ีเปล่ียนพลงังานไฟฟ้าให้เป็น
พลงังานกลในรูปของคล่ืนเสียงโดยการสั่นสะเทือนโดยมีของเหลวเป็น
ตัวกลาง เพ่ือท าให้ เกิดฟองอากาศท่ีมีความแรงสูงว่ิงไปกระแทกส่ิง
สกปรกท่ีเกาะบนผิวเคร่ืองแก้วให้หลุดออก ซ่ึงโครงสร้างของ PCT 
แสดงดงัรูปท่ี 1 (ก) ประกอบดว้ย แผ่นเพียโซเซรามิก  อลูมิเนียม แหวนส
แตนเลสทั้ งสองด้าน และ วงจรสมมูลย์ของ PCT แสดงดังรูปท่ี  2 
ประกอบดว้ยตวัตา้นทานแบบขนาน ( pC )  และค่าอิมพีแด้นซ์ท่ีต่อแบบ
อนุกรม (

sZ ) เป็นตวัแปรส าคญัทางกล ท่ีประกอบด้วยตวัตา้นทาน 
mR

ตวัเหน่ียวน า 
mL  และตัวเก็บประจุ 

mC  ในรูปท่ี 2 แสดงการวดัหาค่า
ค วามต้านท าน รวมของอิม พี แด้น ซ์  PCT (

PCTZ ) เ พ่ื อน าไปห า
ค่าพารามิเตอร์ของวงจรสมมูลย ์PCT ในรูปท่ี 2 (ก) แสดงค่าขนาด 

PCTZ

และรูปท่ี 2 (ข) แสดงค่ามุมของ 
PCTZ จากรูปท่ี 2 (ก) และ (ข) สามารถ

น าไปค านวณหาค่าพารามิเตอร์ของวงจรสมมูลย ์PCT ดงัตารางท่ี 1.1 

Stainless rings

Small aluminum
alloy cylinder

Large aluminum
alloy cylinder

a
b

Piezo-ceramic disks

48 mm.

40 mm.

50 mm.

Stainless rings

(ก) 

(ข) 

รูปที่ 1 (ก) โครงสร้าง PCT  (ข) วงจรสมมูลยข์อง PCT 

(ก) 

(ข) 

รูปที่ 2 (ก) อิมพีแดน้ซ์ของ PCT (ข) มุมเฟสของ PCT 
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ตารางที่ 1 

ตวัแปร สญัลกัษณ์ ค่า 
ความตา้นทานทางกล Rm 340 Ω 
ความเหน่ียวน าทางกล Lm 38 mH 
ตวัเก็บประจุทางกล Cm 920 pF 
ตวัเก็บประจุขนาน Cp 6.15 nF 
ความถ่ีเรโซแนนซ์ของ ZPCT fr 40.1 kHz 
ความถ่ีแอน้ไทเรโซแนนซ์ ของ ZPCT fa 44.3 kHz 
พิกดัก าลงัไฟฟ้าของ PCT PPCT 50 W 

3. การควบคุมก าลงัไฟฟ้าผ่านแรงดนัทีไ่ม่สมมาตร
3.1 วงจรเคร่ืองล้างอลัตราโซนิกส์ 

วงจรเคร่ืองล้างอลัตราโซนิกส์สามารถพิจารณาได้ดงัรูปท่ี 3 
ซ่ึงประกอบดว้ยวงจรฟลูบริดจเ์รคติไฟเออร์ท าหนา้ท่ีเปล่ียนแรงดนัไฟฟ้า
กระแสสลับให้เป็นไฟฟ้ากระแสตรง โดยส่วนประกอบของวงจรฟูล 
บริดจ์เรคติไฟเออร์ท่ีใช้ไดโอด 4 ตวั และแรงดันด้านออกของวงจรจะ
ผ่านตวัเก็บประจุท่ีต่อแบบขนานมีขนาด 5 µF เพ่ือท าให้แรงดนัเรียบข้ึน 
ใน ส่ วนของวงจรก าลัง ท่ี จ่ายก าลังไฟ ฟ้ าให้ กับ  พี ซี ที ช นิด คู่ ใช้
อินเวอร์เตอร์แบบเต็มบริดจ์ท่ีประกอบด้วยมอสเฟส เบอร์ IRFP460 
จ านวน  4 ตัว  และตัว เห น่ี ยวน าอ นุก รม (Lseries) ท าหน้ าท่ีขยาย
กระแสไฟฟ้ามีขนาด 5 mH ส่วนของโหลดค่าตวัแปรใชต้ามตารางท่ี 1  
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Cm2

Cp2

Lseries
12

C3
5 uFVac

FULL BRIDGE RECTIFIER

2 PCT LOADS

FULL BRIDGE INVERTER

รูปที่ 3 วงจรเคร่ืองลา้งอลัตราโซนิกส์ 

3.2 การปรับก าลงัไฟฟ้า 
การควบคุมก าลงัไฟฟ้าของเคร่ืองลา้งอลัตราโซนิกส์แบบชนิด

คู่พีซีทีจะใชก้ารปรับก าลงัไฟฟ้าโดยผ่านรูปคล่ืนแรงดนัแบบไม่สมมาตร 
ดังรูปท่ี 4 เม่ือเพ่ิมมุม   จะท าให้ก  าลังไฟฟ้าเฉล่ีย (

 o AVG
P ) ลดลง 

เน่ืองจากรูปคล่ืนแรงดนัไฟฟ้าด้านออก (  ov t ) แรงดนัด้านบวกลดลง 
เช่นเดียวกนักระแสไฟฟ้า (  oi t ) ดา้นออกก็ถูกลดขนาดลงตามไปดว้ย 
สมการของก าลงัไฟฟ้า 

 o AVG
P สามารถแสดงไดด้งัสมการท่ี (1) 

     
cos

o AVG o RMS o RMS
P I V      (1) 

รูปที่ 4 การปรับก าลงัแบบแรงดนัไม่สมมาตร 

4. ผลการทดลอง
ผลการทดลองของเคร่ืองล้างอลัตราโซนิกส์ด้วยพีซีทีชนิดคู่

ส าหรับงานล้างอุปกรณ์วิทยาศาสตร์แสดงดังรูปท่ี 5 ท่ีแสดงรูปคล่ืน
แรงดันไฟฟ้า  ov t กระแสไฟฟ้า  oi t  ก  าลงัไฟฟ้า  op t การปรับ
ก าลงัท่ีมุม 0   แสดงดงัรูปท่ี 5 (ก) เม่ือก าลงัไฟฟ้า 

 
95

o AVG
P   W 

และเม่ือท าการลดมุม 90  แสดงดังรูปท่ี 5 (ข) เม่ือก าลังไฟฟ้า 

 
47

o AVG
P   W 

(ก) 

(ข) 
รูปที่ 5 ผลการทดลองจริง (ก) การปรับก าลงัท่ีมุม 0   (ข) การปรับ

ก าลงัท่ีมุม 90   
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5. สรุป
การออกแบบและสร้างเคร่ืองล้างอัลตราโซนิกส์ด้วยพีซีที

ชนิดคู่ส าหรับงานล้างอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ โดยวิธีการปรับก าลงัไฟฟ้า
ของเรโซแนนซ์อินเวอร์เตอร์แบบเต็มบริดจ์ผ่านรูปคล่ืนแรงดันท่ีไม่
สมมาตร จากผลการทดลองจริงของระบบอินเวอร์เตอร์สามารถปรับ
ก าลังไฟฟ้าตามการปรับมุม   ของรูปคล่ืนแรงดันด้านออกของ
อินเวอร์เตอร์ ก าลังไฟฟ้าท่ีสามารถปรับได้จาก 23% ถึง 100% และ
ความถ่ีของอินเวอร์ท างานในช่วง 35 kHz ถึง 38 kHz 
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Efficiency Evaluation of Three-phase Induction Motor in case of Under Balanced Voltage, 

Over Balanced Voltage, and Unbalanced Voltage Supplies using Various 
Computation Methods of Exactly Equivalent Circuit Parameters 

ธนา  มณีงาม1     สลิลทิพย์  สินธุสนธิชาติ2

1บณัฑิตศึกษา  สาขาวิชาวศิวกรรมไฟฟ้า  คณะวศิวกรรมศาสตร์  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีมหานคร  
140 ถนนเช่ือมสัมพนัธ์ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530 โทรศพัท ์0-2988-3666 ต่อ 3305 Email : thana_me19@hotmail.com 

2ภาควชิาวศิวกรรมไฟฟ้าก าลงั  คณะวศิวกรรมศาสตร์  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีมหานคร 

บทคดัย่อ 
บทความน้ีเป็นการประเมินประสิทธิภาพมอเตอร์เหน่ียวน า

สามเฟสในสภาวะแหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้าไม่สมดุลโดยใช้วิธีการหา
ค่าพารามิเตอร์ของวงจรสมมูลจริงในรูปแบบที่แตกต่างกัน 3 รูปแบบ 
หลังจากนั้ นน าค่าสลิปที่ได้จากการทดสอบมอเตอร์จริงแทนค่าลงใน
วงจรสมมูลเพื่อค  านวณหาค่าประสิทธิภาพมอเตอร์ตั้งแต่ไม่มีภาระโหลด
จนถึงภาะโหลดเต็มพิกัดกระแสสเตเตอร์ และน าข้อมูลที่ได้จากการ
ค านวณจากวงจรสมมูลรูปแบบต่าง ๆ มาเปรียบเทียบกับผลการทดสอบ
จริงเพื่อพิจารณาหารูปแบบการหาค่าพารามิเตอร์ที่ให้ค่าประสิทธิภาพ
มอเตอร์ใกลเ้คียงกบัผลการทดสอบจริงมากที่สุด 

ค าส าคัญ: แรงดันไฟฟ้าไม่สมดุล , แรงดันไฟฟ้าสมดุลต ่ากว่าปกติ, 
แรงดนัไฟฟ้าสมดุลสูงกวา่ปกติ, การค านวณประสิทธิภาพมอเตอร์ 

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.  

Keywords:  unbalanced voltage, under balanced voltage, over balanced 
voltage, efficiency calculation 

1. บทน า
มอเตอร์เหน่ียวน าสามเฟสเป็นมอเตอร์ที่นิยมใชก้นัอย่างแพร่ 

หลายทั้ งในอุตสาหกรรมและบ้านพกัอาศัย ในสภาวะปกติเม่ือได้รับ
แรงดนัไฟฟ้าสมดุลที่พิกดัใชง้าน พฤติกรรมของมอเตอร์จะเป็นไปตามที่
ออกแบบ และมีคุณสมบัติตามแผ่นป้ายพิกัด  แต่ เ ม่ือ เ กิดสภาวะ
แรงดันไฟฟ้าไม่สมดุลขึ้นผลกระทบของแรงดนัไฟฟ้าที่ไม่สมดุลน้ีจะ
ส่งผลต่อพฤติกรรมของมอเตอร์เหน่ียวน าสามเฟส ทั้ งในเร่ืองของ
คุณสมบตัิ และสมรรถนะ [1] ดงันั้นการประเมินสมรรถนะของมอเตอร์
ในสภาวะแหล่งจ่ายแรงดนัไฟฟ้ามีค่าไม่เท่ากับแรงดนัไฟฟ้าพิกัด ทั้งใน
สภาวะแรงดนัไฟฟ้าสมดุล และไม่สมดุลจึงเป็นส่ิงที่ควรค านึงถึง 

บทความ น้ี เ ป็นการ ศึกษา เพื่ อค้นหาวิ ธีกา รประ เ มิน
ประสิทธิภาพมอเตอร์เหน่ียวน าสามเฟสในสภาวะแหล่งจ่ายแรงดนัไฟฟ้า
สมดุลแบบต ่ากว่าปกติ สูงกว่าปกติ และสภาวะแรงดันไฟฟ้าไม่สมดุล 
โดยใชว้ธีิการหาค่าพารามิเตอร์ในวงจรสมมูลจริงของมอเตอร์ 3 รูปแบบ 

คือ แบบแยกเฟส แบบค่าเฉลี่ยต่อเฟส และตามมาตรฐาน IEEE112-2004 
[2-3] หลงัจากนั้นน าค่าสลิปของมอเตอร์ที่ไดจ้ากการทดสอบจริงมาแทน
ค่าในวงจรสมมูลแบบต่างๆ และน าค่าประสิทธิภาพที่ไดจ้ากการค านวณ
ของวงจรสมมูลทั้ง 3 รูปแบบ มาเปรียบเทียบกับค่าที่ไดจ้ากการทดสอบ
จริง ซ่ึงท าให้ทราบว่าวิธีการค านวณหาค่าพารามิเตอร์แบบใดเหมาะสม
กับการน ามาใช้ประเมินประสิทธิภาพในสภาวะที่แรงดนัไฟฟ้าที่จ่าย
ให้กบัมอเตอร์มีความไม่สมดุล และ/หรือมีค่าไม่เท่ากบัแรงดนัไฟฟ้าพิกดั 

2. วงจรสมมูล และการหาค่าพารามเิตอร์ในวงจรสมมูล
2.1 วงจรสมมูลจริง 

วงจรสมมูลจริงต่อเฟสเม่ือพิจารณาทางดา้นสเตเตอร์เป็นดงั

รูปที่ 1 เม่ือ V1 , I1 , R1  และ X1 คือแรงดนัไฟฟ้าพิกัด กระแสไฟฟ้าพิกัด 
ความตา้นทานและความตา้นทานเสมือนของขดลวดสเตเตอร์ Rc  และ Xm  
เป็นค่าความต้านทานความสูญเสียแกนเหล็ก และค่าความต้านทาน

เสมือนการสร้างสนามแม่เหลก็ R2  และ X2 เป็นความตา้นทาน และความ
ตา้นทานเสมือนของขดลวดโรเตอร์ s คือค่าสลิป 

787



บทความวจิัย 
การประชุมวชิาการ งานวจิยัและพฒันาเชิงประยุกต์ คร้ังที่ 9  
 9th ECTI-CARD 2017, Chiang khan Thailand 

 9th ECTI-CARD 2017 “การประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยีเพื่อตอบสนองทอ้งถิน่และภาคอุตสาหกรรม” 

รูปที่ 1 วงจรสมมูลต่อเฟสของมอเตอร์เหน่ียวน าพิจารณาดา้นสเตเตอร์ 

2.2 การทดสอบ 
การทดสอบเพื่อหาค่าพารามิเตอร์ในวงจรสมมูล และหาค่า

ความสูญเสียจากแรงเสียดทานและแรงต้านลมเพื่อใช้ค  านวณหาค่า
ประสิทธิภาพมอเตอร์นั้นประกอบดว้ยการทดสอบ 4 การทดสอบคือ 
2.2.1 การทดสอบแบบไม่มีภาระทางกล (No-Load Test) 

การทดสอบน้ีกระท าโดย ต่อมอเตอร์เหน่ียวน าสามเฟสแบบ
สตาร์  และที่แกนเพลามอเตอร์ต้องไม่ มีโหลด หลังจากนั้ น จ่าย
แรงดนัไฟฟ้าจนถึงพิกัดแรงดนัไฟฟ้าของมอเตอร์ และท าการบันทึกค่า

แรงดนัไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า และก าลงัไฟฟ้าของแต่ละเฟส Vnl, Inl, Pnl 

2.2.2 การทดสอบแบบยึดโรเตอร์ (Blocked-Rotor Test) 
การทดสอบน้ีกระท าโดย ต่อมอเตอร์เหน่ียวน าสามเฟสแบบ

สตา ร์  และยึดจับแกน เพลาให้หยุด น่ิงอยู่ กับที่  หลังจากนั้ น จ่าย
แรงดนัไฟฟ้าจนถึงพิกัดกระแสไฟฟ้าของมอเตอร์ และท าการบนัทึกค่า

แรงดนัไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า และก าลงัไฟฟ้าของแต่ละเฟส Vbl, Ibl, Pbl 

การทดสอบน้ีกระท า 2 แบบ คือ จ่ายแรงดนัไฟฟ้าที่ความถี่พิกัดใชง้าน
ส าหรับวงจรสมมูลแบบแยกเฟส และแบบค่าเฉลี่ยต่อเฟส  และจ่าย
แรงดนัไฟฟ้าที่ 12.5%ของความถี่พิกัดใชง้านส าหรับวงจรสมมูลตาม
มาตรฐาน IEEE112-2004 ซ่ึงเป็นการกระท าภายใต้เงื่อนไขที่กระแส
สเตเตอร์ และความถี่ไฟโรเตอร์ประมาณใกลก้บัค่าที่เกิดขึ้นในสภาพการ
ท างานต่างๆ ของมอเตอร์ 
2.2.3 การทดสอบด้วยแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง (DC Test) 

การทดสอบกระท าโดยการป้อนแรงดนัไฟฟ้ากระแสตรง
ให้กับขั้ วของมอเตอร์คู่ใดคู่หน่ึง แล้วท าการวดัค่าแรงดันไฟฟ้า และ
กระแสไฟฟ้าตั้ งแต่ค่าน้อยๆจนถึงพิกัดกระแสไฟฟ้าขดลวดสเตเตอร์ 
หลงัจากนั้นน าขอ้มูลที่ไดม้าพล๊อตกราฟเพื่อหาค่าความตา้นทานไฟฟ้า

ของขดลวดสเตเตอร์ R1
2.2.4 การทดสอบลดค่าแรงดันไฟฟ้า (Decreasing voltage test) 

การทดสอบน้ีต่อวงจรแบบเดียวกบัการทดสอบในสภาวะไม่มี
โหลด และจ่ายแรงดนัไฟฟ้าให้กบัมอเตอร์ตั้งแต่ค่ามากกว่าแรงดนัไฟฟ้า
พิกัด 10% หลังจากนั้ นจ่ายแรงดันไฟฟ้าลดลงเป็นล าดับ โดยวดัค่า
แรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า และก าลังไฟฟ้าที่ จ่ายให้กับมอเตอร์ ใน

งานวจิยัน้ีจ่ายแรงดนัไฟฟ้าตั้งแต่ 240 V -60 V หลงัจากนั้นน าค่าที่ไดม้า
ค  านวณหาความสูญเสียจากแรงเสียดทานและแรงตา้นลมดงัน้ีคือ  

totalr,1
2
nl3nl PRIP  (1) 

ดงันั้น 

1
2
nl3nltotalr, RIPP  (2) 

เน่ืองจากค่าความสูญเสียทางกลประกอบไปด้วยสองส่วนคือ ความ

สูญเสียในแกนเหล็ก (Pcore) และค่าความสูญเสียจากแรงเสียดทานและ

แรงต้านลม (Pf&w) นั่นคือ w&fcoretotalr, PPP  ดังนั้ นจึงต้องแยก

ความสูญเสียทั้งสองออกจากกนัโดยการพล๊อตกราฟเพื่อหาจุดตดัแกน y 

ซ่ึงเป็นค่า Pf&wค่าน้ีเป็นค่าคงที่ส าหรับมอเตอร์แต่ละตวั 

2.3 การหาค่าพารามเิตอร์ 
2.3.1 วงจรสมมูลแบบแยกเฟส และแบบค่าเฉลี่ยต่อเฟส 

วงจรสมมูลทั้ งสองรูปแบบน้ีใช้สมการค านวณเหมือนกัน 
แตกต่างกนัในเฉพาะตวัเลขที่น ามาแทนค่า โดยวงจรสมมูลแบบแยกเฟส
ใชข้อ้มูลที่ไดจ้ากการวดัของแต่ละเฟสมาแทนค่า ดงันั้นในการค านวฯจึง
คิดทีละเฟส จึงท าให้วงจรสมมูลของมอเตอร์แต่ละเฟสมีค่าไม่เท่ากัน 
ในขณะที่วงจรสมมูลแบบค่าเฉลี่ยต่อเฟสเป็นการน าขอ้มูลที่ไดจ้ากการ
ทดสอบทั้ งสามเฟสมาหาค่าเฉลี่ย หลังจากนั้ นจึงน าผลเฉลี่ยที่ได้มา
ค านวณหาค่าพารามิเตอร์ในวงจรสมมูล สมการที่ใชใ้นการค านวณมีดงัน้ี  

 การทดสอบแบบไม่มีภาระทางกลใชค้  านวณหาค่า Rc และ Xm ดงัน้ี

1
2
nl3nlr RIPP  (3) 

w&frcore PPP  (4) 
ดงันั้น 

core

2
nl3

c
P

V
R                  (5) 

และ 

m

nl
m

I

V
X                    (6) 

โดยที่ θII sinnlm 

 การทดสอบแบบยึดโรเตอร์ใชค้  านวณหาค่า R2, X1 และ X2 ดงัน้ี

21

bl

2

bl
bl RR

P

V
R   (7) 

21

2

bl

2

blbl XXRZX   (8) 

1bl2 RRR     (9) 

2

bl
12

X

XX                  (10) 
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2.3.2 วงจรสมมูลตามมาตรฐาน IEEE112-2004 
ในมาตรฐาน IEEE112-2004 ประมาณความสัมพนัธ์ระหว่าง 

X1 และ X2 มีค่าเท่ากันส าหรับมอเตอร์ Class A ส่วนการค านวณ

ก าลังไฟฟ้าเสมือนที่ได้จากการทดสอบแบบไร้ภาระทางกล และ
ก าลงัไฟฟ้าเสมือนที่ไดจ้ากการทดสอบแบบยึดโรเตอร์ใชส้มการดงัน้ี 

  2
nl

2

nlnlnl PImVQ        (11) 

  2
bl

2

blblbl PImVQ        (12) 

ค่าความตา้นทานเสมือนในการสร้างสนามแม่เหลก็มีสมการดงัน้ี 

  2

m

1
1

1

1
2
nlnl

2
nl

m

















X

XXmIQ

mV
X (13) 

ค่าความตา้นทานเสมือนที่สเตเตอร์ที่ความถี่ที่ทดสอบ 
































m

1

2

1

m

1

2

1
1

2
bl

bl
bl1,

X

X

X

X

X

X

X

X
mI

Q
X        (14) 

ก าหนดค่าความตา้นทานเสมือนที่ความถี่พิกดั 

bl1,

bl

1 X

f

f
X  (15) 

ขั้นตอนการค านวณมี 4 ขั้นตอนดงัน้ี 

(1) ค านวณหาค่า Xm โดยก าหนดให้ 
m

1

X

X
 และ X1 มีค่าเท่ากบั 1  

(2) ค านวณหาค่า X1,bl  โดยก าหนดให้ 
m

1

X

X
 มีค่าเท่ากบั 1 และ 

2

1

X

X
 = 1 

(3) ค านวณหาค่า X1 โดยใชค้่า  X1,bl ที่ไดจ้ากขั้นตอนที่ (2)   

(4) เชค็ค่า %Error X1 กบั Xm ถา้ยงัไม่เท่ากบั 0 % ให้ยอ้นกลบัไปค านวณ

ตามขั้นตอนที่ (1) จนค่า %Error X1 กับ Xm ที่ค่าเท่ากับ 0 % แลว้น าค่า 

Xm , X1,bl, X1ไปใชใ้นการค านวณดงัน้ี 











2

1

bl1,

bl2,

X

X

X

X (16) 

ก าหนดค่าความตา้นทานเสมือนที่ความถี่พิกดั 

bl2,

bl

2 X

f

f
X  (17) 

และจาก 
2

m

1
1

2
nl

nl
c 










X

X

mV

P
G (18) 

ดงันั้นค่าความตา้นทานจากการสูญเสียในแกนเหลก็สามารถค านวณจาก 

c

1

c
G

R  (19) 

และค่าความตา้นทานขดลวดโรเตอร์คือ 

 c
2

bl1,

2

1

2

m

2
112

bl

bl
2 GX

X

X

X

X
R

mI

P
R  




























  (20) 

3. ผลการทดสอบ และวเิคราะห์ผล
มอเตอร์เหน่ียวน าสามเฟสที่ใชท้ดสอบมีขนาดพิกัด 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 เป็นแรงดนัไฟฟ้าที่ใชส้ าหรับทดสอบการรับโหลด
ของมอเตอร์โดยท าการทดสอบตั้งแต่ไม่มีภาระโหลดจนถึงรับโหลดเต็ม
พิกดักระแส จากตารางเป็นการจ่ายแรงดนัไฟฟ้าให้กับขดลวดสเตเตอร์
ทั้ งสามเฟสประกอบด้วยแรงดันไฟฟ้าสมดุลต ่ ากว่าปกติ  (UBL) 
แรงดนัไฟฟ้าสมดุลสูงกว่าปกติ (OBL) และแรงดนัไฟฟ้าไม่สมดุลชนิด
ต ่า และสูงกวา่พิกดัโดยใชอ้ตัราส่วนความไม่สมดุลของแรงดนัไฟฟ้าเฟส
ที่ (Phase Voltage Unbalance Ratio; %PVUR) 3% และ 5% ซ่ึงเป็น
วิธีการค านวณความไม่สมดุลของแรงดันไฟฟ้าตามมาตรฐาน  IEEE 
สามารถค านวณค่าอตัราส่วนความไม่สมดุลของแรงดนัไฟฟ้าเฟส โดยใช้
สมการที่ 21 และจากผลการทดสอบไดค้่าพารามิเตอร์ในวงจรสมมูลแต่
ละแบบเป็นดงัตารางที่ 2 

, ,
% 100

    
  
 
 

a avg b avg c avg

avg

V V V V V V
PVUR Max

V

    (21) 

โด ย ที่ แ ร ง ดัน ไฟ ฟ้ า เฟส เ ฉ ลี่ ย  
3

AN BN CN
avg ,phase

V V V
V

 
 เ ม่ื อ

ก าหนดให้ , ,AN BN CNV V V  คือค่าแรงดนัไฟฟ้าเฟส a, b และ c ตามล าดบั 

ตารางที่ 1 แรงดนัไฟฟ้าแต่ละเฟสที่ใชใ้นการทดสอบ 

%PVUR 
แรงดนัเฟส 

anV bnV cnV

แรงดนัไฟฟ้าสมดุล (Balance voltage) 
UBL 209 209 209 
OBL 231 231 231 

แรงดนัต ่ากวา่ปกติ (under voltage) 
3% 210 209 200 
5% 210 207 193 

แรงดนัสูงกวา่ปกติ  (over voltage) 
3% 225 230 245 
5% 221 245 247 
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ตารางที่ 2 ค่าพารามิเตอร์ของวงจรสมมูลแบบต่าง ๆ
ชนิดวงจร
สมมูล 

1R

(Ω) 
2R

(Ω) 
1 2X X  
(Ω) 

cR

(Ω) 
mX

(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 
ผลที่ไดจ้ากการทดสอบ และการค านวณโดยใชว้งจรสมมูลของมอเตอร์
เหน่ียวน าทั้ง 3 แบบ แยกตามสภาวะของแรงดนัไฟฟ้าเป็นดงัรูปที่ 2-7 
จากรูปจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าวิธีการค านวณโดยใช้วิ ธีการหา
ค่าพารามิเตอร์ตามมาตรฐาน IEEE และการใชว้งจรสมมูลแบบแยกเฟส
ให้ค่าใกลเ้คียงกับผลการทดสอบจริงมากที่สุดทุกรูปแบบของการจ่าย
แรงดนัไฟฟ้าที่พิจารณา  

รูปที่ 2 แรงดนัไฟฟ้าสมดุลต ่ากวา่ปกติ 

รูปที่ 3 แรงดนัไฟฟ้าสมดุลสูงกวา่ปกติ 

4. สรุป
จากผลการเปรียบเทียบการค านวณหาค่าประสิทธิภาพของ

มอเตอร์เหน่ียวน าสามเฟส โดยใชว้ธีิการหาค่าพารามิเตอร์แบบต่างๆ กับ
ค่าที่ไดจ้ากการทดสอบมอเตอร์จริงตั้งแต่ไม่มีภาระโหลดจนถึงรับโหลด
เตม็พิกดักระแสในสภาวะแหล่งจ่ายแรงดนัไฟฟ้าสมดุล  แรงดนัไฟฟ้าไม่
สมดุลต ่ากว่าพิกัด  และแรงดนัไฟฟ้าไม่สมดุลสูงกว่าพิกัด พบว่าการ
ค านวณโดยใชว้ิธีการแบบแยกเฟส และวิธีตามมาตรฐาน IEEE ให้ค่า
ใกล้เคียงมากที่ สุด แต่อย่างไรก็ตามวิธีการหาค่าพารามิเตอร์ตาม
มาตรฐาน IEEE มีหลายขั้นตอนในการค านวณซ่ึงยุ่งยากซบัซ้อนมากกว่า
วิธีการค านวณแบบแยกเฟส ส่วนวงจรสมมูลแบบเฉลี่ยต่อเฟสให้ค่า
ใกลเ้คียงค่าจริงน้อยที่สุด  

รูปที่ 4 แรงดนัไฟฟ้าไม่สมดุลต ่ากวา่พิกดั 3% 

รูปที่ 5 แรงดนัไฟฟ้าไม่สมดุลต ่ากวา่พิกดั 5% 

รูปที่ 6 แรงดนัไฟฟ้าไม่สมดุลสูงกวา่พิกดั 3% 

รูปที่ 7 แรงดนัไฟฟ้าไม่สมดุลสูงกวา่พิกดั 5% 

เอกสารอ้างองิ 
[1] Annette von Jouanne and Basudeb (Ben) Banerjee “Assessment of 

Voltage Unbalance” IEEE Trans. Power Delivery, vol. 16, no. 4, 
pp. 782–790, Oct. 2001. 

[2] A. Gastli, “Identification of Induction Motor Equivalent Circuit 
Parameters using The Single-phase Test,” IEEE Trans. on Energy 
Conversion, vol. 14, no. 1, pp. 51-56, March 1999. 

[3] IEEE Standard Test Procedure for Polyphase Induction Motors 
and Generators, IEE E Standard 112, 2004. 
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เคร่ืองอบข้าวเปลือกขนาดเล็กด้วยพลงังานแสงอาทติย์ 
Small grain dryers by solar energy    

จิรวฒัน์  ตั้งวนัเจริญ1  และณฐัพงศ์  สอนอาจ2
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บทคดัย่อ 
งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือสร้างเคร่ืองอบขา้วเปลือกขนาด

เล็กด้วยพลังงานแสงอาทิตย ์มีแผงรับแสงอาทิตยเ์ก็บพลงังานแสงใน
รูปแบบของพลงังานไฟฟ้า น าพลงังานไฟฟ้าไปควบคุมการหมุนของถงั
อบขา้วเปลือกเพื่อพลิกขา้วและความร้อนท่ีไดจ้ากพลงังานแสงอาทิตยจ์ะ
ช่วยลดความช้ืนในขา้วเปลือกได ้ จากการทดลอง ไดน้ าขา้วเปลือกมาอบ
จ านวน 50 กิโลกรัม อุณหภูมิของอากาศท่ีเขา้อบข้าวเปลือกประมาณ 
31.5 – 41.2 องศาเซลเซียส อบขา้วเปลือกจากความช้ืนเร่ิมตน้ 20 – 23 % 
มาตรฐานแห้ง ใช้เวลาในการอบประมาณ 2.5 – 5.3 ชั่วโมง ท าให้
ขา้วเปลือกมีความช้ืนลดลงเหลือประมาณ 15 % มาตรฐานแห้ง และมี
อตัราการลดความช้ืนของขา้วเปลือกเฉล่ียเท่ากบั 0.83 % มาตรฐานแห้ง
ต่อชัว่โมง  วิธีใชตู้อ้บพลงังานแสงอาทิตยแ์ละการเปิดมอเตอร์ไฟฟ้าหมุน
ถงัอบ จะช่วยการลดความช้ืนของขา้วเปลือกให้เหลือ 15% มาตรฐานแห้ง 
ใช้เวลา 318 นาที (5ชม. 18 นาที) น้อยกว่าวิธีดั้ งเดิมใช้เวลา 500 นาที
(8ชม. 20 นาที)  

ค าส าคญั: เคร่ืองอบขา้วเปลือก,พลงังานแสงอาทิตย,์ ตูอ้บขา้วเปลือก 

Abstract 
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,

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) 

Keywords: grain dryers, solar energy, incubators paddy. 

1. บทน า
เคร่ืองอบขา้วด้วยแสงอาทิตย์ [1] แบ่งระบบออกเป็นสอง

ระบบระบบสร้างความร้อนด้วยแสงอาทิตยโ์ดยใช้หลกัการความร้อน
สะสมของแสงพระอาทิตย ์โดยสงักะสีแผน่บางโดยท่ีความร้อนจะสะสม
อุณหภูมิประมาณท่ี 30-35 องศา ระบบเซ็นเซอร์การตดัต่อการท างานของ 
เคร่ืองหมุนกลบัขา้วเปลือกภายในในอุณหภูมิท่ีเหมาะสมเม่ือไดอุ้ณหภูมิ
ความร้อนท่ีเพียงพอระบบมอเตอร์ไฟฟ้า AC [2]  จะท างานโดยหมุนกลบั
ขา้ว และจะท างานโดยการหมุนคลา้ยหลกัการการป่ันเกาลดัเขา้มาใช้การ
น าหลกัวิชาทฤษฎีและปฏิบติัท่ีได้รับการประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา
เกษตรกรชาวนามีความจ าเป็นมากในการอบขา้วดว้ยแสงอาทิตยเ์พ่ือลด
ระยะเวลาและพ้ืนท่ีท่ีมีอยูจ่  ากดั

2. แนวคดิและทฤษฎ.ี
2.1 ทฤษฏีการอบแห้ง 

กระบวนการอบแห้ง เป็นกระบวนการลดความช้ืนโดยจะใช้
วิธีการถ่ายเทความร้อนไปยงัวสัดุท่ีช้ืน เพ่ือไล่เอาความช้ืนออกจากการ
ระเหย  การถ่ายเทความร้อนท่ีไดรั้บเป็นความร้อนแฝงของการระเหยการ
อบแห้งจะท าให้สามารถท่ีจะเก็บหรือถนอมวสัดุไวไ้ด้นานข้ึน และยงั
สามารถลดปริมาตรและน ้าหนกัของวสัดุ
2.2 ความส าคญัของการอบแห้ง 

การอบแห้งเป็นกระบวนการลดความช้ืนซ่ึงส่วนใหญ่ใช้การ
ถ่ายเทความร้อนไปยงัวสัดุช้ืน เพ่ือไล่ความช้ืนออกโดยการระเหย โดยใช้
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ความร้อนท่ีได้รับเป็นความร้อนแฝงของการระเหย ประโยชน์ของการ
อบแห้งพอสรุปไดด้งัน้ี 

เพ่ือการถนอมอาหาร อาหารท่ีแห้งแล้วสามารถเก็บรักษาไว้
ได้นานโดยไม่เสียเน่ืองจากการเจริญเติบโตของจุลินทรียมี์น้อย เม่ือ
ปริมาตรและน ้ าหนักของวสัดุ วสัดุท่ีแห้งแลว้จะมีปริมาตรและน ้ าหนัก
ลดลง ท าให้สามารถลดตน้ทุนในการเก็บรักษาและการขนส่ง 

2.3 ปัจจัยที่มีผลต่อการท าแห้ง 
การท าแห้ง คือ การเคล่ือนยา้ยน ้ าออกจากวสัดุ ปัจจยัใดๆ ท่ีมี

ผลต่อการเคล่ือนท่ีของน ้ าจึงมีผลต่ออตัราการท าแห้ง ได้แก่ ธรรมชาติ
ของวสัดุ วสัดุเน้ือโปร่งมีการเคล่ือนของน ้ าภายในวสัดุแบบผ่านแคบซ่ึง
เร็วกว่าการแพร่ในวสัดุเน้ือแน่น ดงันั้นอาหารเน้ือโปร่งจึงแห้งเร็วกว่า
อาหารท่ีมีเน้ือแน่น วสัดุท่ีมีน ้ าตาลสูงจะมีความเหนียวกีดขวางการ
เคล่ือนท่ีของน ้าจึงแห้งชา้  

ขนาดและรูปร่าง ขนาดและรูปร่างมีผลต่อพ้ืนท่ีผิวต่อน ้ าหนกั 
เช่น รูปร่างเหมือนกนัขนาดเล็กจะมีพ้ืนท่ีต่อน ้ าหนักมากกว่าขนาดใหญ่
จึงแห้งเ ร็วกว่า  แต่ทั้ ง น้ีต้องค  านึงถึง พ้ืนท่ี ผิวท่ีสัมผัสกับอากาศท่ี
เคล่ือนยา้ยไอน ้ าออกไปได้ ถ้าช้ินเล็กมากทบัถมกันการระเหยเกิดได้
เฉพาะพ้ืนท่ีผิวท่ีสัมผสักับอากาศจึงเกิดได้ช้าทั้ งๆ ท่ีพ้ืนท่ีต่อหน่วย
น ้ าหนกัมากต าแหน่งของอาหารในเตา น ้ าในวสัดุท่ีสัมผสักบัลมร้อนได้
ดีกวา่ หรือสมัผสักบัลมร้อนท่ีมีความช้ืนต ่ายอ่มระเหยไดดี้กวา่ 

ความสามารถในการรับไอน ้ าของอากาศร้อน อากาศร้อนท่ีมี
ไอน ้าอยูม่ากแลว้จะรับไอน ้าไดน้อ้ย มีผลในช่วงอตัราการท าแห้งคงท่ี 

อุณหภูมิของอากาศร้อน ถ้าอากาศมีความช้ืนคงท่ีการเพ่ิม
อุณหภูมิเป็นการเพ่ิมความสามารถในการรับไอน ้า จึงมีผลต่ออตัราการท า
แห้งคงท่ีและอุณหภูมิท่ีสูงข้ึนท าให้การแพร่กระจายของน ้ าดีข้ึน จึงมีผล
ต่อช่วงการท าแห้งลดลงดว้ย 

2.4  การลดความช้ืน 
ขา้วท่ีเก็บเก่ียวในระยะท่ีเหมาะสม เมล็ดมีความช้ืนประมาณ 

20-25% เม่ือน าขา้วเปลือกมากองรวมกนั เน่ืองจากเมล็ดมีการหายใจ จะ
ท าให้กองขา้วมีอุณหภูมิสูงข้ึนเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์
ต่างๆ มีผลท าให้ขา้วเส่ือมคุณภาพ เช่น เกิดขา้วเน่า ขา้วบูด ขา้วเหลือง 
ขา้วมีคุณภาพการสีต ่า เมล็ดพนัธ์ุเส่ือมความงอกเร็ว จึงตอ้งท าการลด
ความช้ืนของเมล็ดขา้วให้เหลือประมาณ 14% ส าหรับการเก็บขา้วไวน้าน 
2 เดือน แต่ถา้เก็บนานเกินกว่า 3 เดือน ควรลดความช้ืนเมล็ดให้เหลือต ่า
กว่า 12% การลดความช้ืน ท าไดห้ลายวิธี ไดแ้ก่ การใช้แสงอาทิตย ์และ
การใชเ้คร่ืองอบโดยแสงอาทิตย ์

2.5 การใช้เคร่ืองอบ 
           การใช้แสงอาทิตย  ์เป็นแหล่งความร้อนโดยมีการเคล่ือนท่ีของ
อากาศเป็นตวัช่วยพาความช้ืนออกจากเมล็ด ท าให้ความช้ืนของเมล็ด

ลดลง เป็นวิธีการท่ีประหยดั ไม่ยุง่ยาก แต่มีขอ้เสียคือ ตอ้งใช้แรงงานและ
พ้ืนท่ีในการตาก และไม่สามารถควบคุมคุณภาพขา้วไดก้ารตากขา้วในนา 
จากรูปท่ี 1 และรูปท่ี 2 ท าให้เกิดการสูญเสีย ทั้งน ้ าหนกั และคุณภาพขา้ว 
เน่ืองจากเกิดการร่วงหล่นขณะตาก ขนยา้ย และถูก นก หนู เขา้ท าลาย 
ส่วนการสูญเสียคุณภาพ ในตอนกลางวนัข้าวได้รับอุณหภูมิสูงจาก
แสงแดด ความช้ืนของเมล็ดลดลง ในช่วงกลางคืน อุณหภูมิลดต ่าลง 
ความช้ืนสัมพทัธ์ของอากาศสูงข้ึน ขา้วจึงดูดความช้ืนกลบัเขา้ไปอีกคร้ัง 
การเปล่ียนแปลงความช้ืนภายในเมล็ดขา้ว แห้งและช้ืนสลบักนั ท าให้เกิด
การร้าวในเมล็ด นอกจากน้ียงัได้รับผลกระทบจากสภาพแวดล้อม เช่น 
ขา้วเปียกน ้ าคา้งในเวลากลางคืน หรือเปียกฝนในระหว่างการตาก ท าให้
ขา้วเกิดรอยร้าวในเมล็ด 

รูปท่ี 1 การตากขา้วแบบแขวนราว 

รูปท่ี 2 การตากขา้วในนา
จากรูปท่ี 3 การตากขา้วในลาน ปัจจุบนัการใชร้ถเก่ียวนวด ท า

ให้เกษตรกรขายขา้วสด ให้พ่อคา้ทนัที ดงันั้นภาระในการลดความช้ืนจึง
อยูท่ี่พอ่คา้ หรือโรงสี แต่เกษตรกรบางกลุ่มยงัคงตากขา้วลดความช้ืนเอง 
หรือเพ่ือเก็บไวท้  าเมล็ดพนัธุ์  

รูปท่ี 3 การตากขา้วในลาน 
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การใช้เคร่ืองอบ ในรูปท่ี 4 วิธีน้ีมีขอ้ดีคือ สามารถปฏิบติัได้
ในทุกสภาวะอากาศ แม้ว่าฝนจะตกหรือมีแสงแดดน้อย ใช้พ้ืนท่ีน้อย 
สามารถควบคุมการลดความช้ืน ให้อยู่ในระดับตามต้องการ สามารถ
ควบคุมป้องกนัความเสียหายต่อคุณภาพขา้วได ้แต่มีขอ้เสีย คือ ค่าใช้จ่าย
สูงราคาเคร่ืองอบ สูงมาก 

รูปท่ี 4  เคร่ืองอบขา้ว 

3. การวดัและการออกแบบ
3.1 วงจรเคร่ืองวดัความช้ืน 

จากรูปท่ี 5  C1 คือ ตวัเก็บประจุท่ีจะเทเมล็ดพืชลงไปเพ่ือ
ทดสอบ  เมล็ดพืชช้ืนมากค่าความจุไฟฟ้าจะมาก  เมล็ดพืชช้ืนน้อยค่า
ความจุไฟฟ้าจะนอ้ยลง C2 คือ ตวัเก็บประจุอีกตวัหน่ึงท่ีปรับเพ่ิมค่าความ
จุไฟฟ้าหรือลดค่าความจุไฟฟ้าได ้ใช้ส าหรับเปรียบเทียบค่าความจุไฟฟ้า
กบั C1  ถา้ C1 และ C2 มีค่าความจุไฟฟ้าเท่ากนัเข็มของ มิเตอร์จะช้ีอยู่
ตรงกลาง  แต่ถา้ค่าความจุไฟฟ้าของ ตวัเก็บประจุ C1 จะเพ่ิมหรือลดตาม
ความช้ืนของเมล็ดพืชเข็มมิเตอร์จะไม่ช้ีตรงกลาง เราจะปรับค่าความจุ
ของตวัเก็บประจุ C2 ให้มีค่าเพ่ิม หรือลดเท่ากบัตวัเก็บประจุ C1 เม่ือค่า
ความจุไฟฟ้าเท่ากนัเข็มมิเตอร์จะช้ีตรงกลางเหมือนเดิม ท่ีแกนหมุนของ
ตวัเก็บประจุ C2 จะต่อกบัหน้าปัดแสดงตวัเลขปรับเทียบแสดงค่าเป็น
ความช้ืนเมล็ดพืชได้

 รูปท่ี 5 วงจรเคร่ืองวัดความชื้นอย่างง่าย 
งานวิจยัน้ีได้ใช้เคร่ืองวดัความช้ืนในเมล็ดพนัธ์ุพืช EE-KU 

รุ่นเกษตร 60 ปี จากรูปท่ี 6  ซ่ีงผลิตโดยหวัหนา้โครงการ รศ.ชยัวฒัน์    
ชยักุล ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์(บางเขน) ซ่ึง
ได้รับความนิยมและความเช่ือถือจากโรงสีข้าวหลายๆโรง ใช้ง่ายและ
มาตรฐาน วิธีการวดั เร่ิมจากชั่งขา้วเปลือกจ านวน 100 กรัม แลว้กดเมนู 

ON จากนั้นเทขา้วเปลือกลงไปในเคร่ืองวดัความช้ืนเมล็ดพนัธุ์ แล้วกด
เมนู STAR เคร่ืองจะแสดงร้อยละความช้ืนของขา้วเปลือก  

 รูปท่ี 6 เคร่ืองวดัความช้ืนในเมล็ดขา้ว 

3.2 เคร่ืองอบแห้งแบบใช้แผงรับแสงอาทิตย์
ในงานวิจยัน้ี [3] จากรูปท่ี 7 จะมีแผงรับแสงอาทิตยข์นาด 1 

ตารางเมตร (Solar Collector) ภายในจะมีวสัดุส าหรับดูดกลืนพลงังาน
แสงอาทิตย ์เปล่ียนเป็นพลงังานไฟฟ้าในแบตเตอร่ี โครงสร้างใตแ้ผงรับ
แสงอาทิตยข์องตูอ้บจะท าจากแผ่นสังกะสีบางจะท าหน้าท่ีสะสมความ
ร้อนอุณหภูมิประมาณท่ี 30-35 องศา และจะถ่ายเทความร้อนไปยงัอากาศ 
ท าให้อากาศร้อนเคล่ือนท่ีไปยงัห้องอบท่ีบรรจุขา้วเปลือก ภายในห้อง
อบแห้งสามารถหมุนโดยอาศยัชุดควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า สายพานและมู
เลย ์จากรูปท่ี 8 จะช่วยกลับข้าวเปลือกคล้ายหลักการป่ันเกาลัด  เม่ือ
อากาศร้อนจะเขา้ไปก าจดัความช้ืนของขา้วเปลือกไดทุ้กๆพ้ืนท่ีของตูอ้บ  

  รูปท่ี 7 เคร่ืองอบแห้งแบบใชแ้ผงรับแสงอาทิตย ์ 

รูปท่ี 8 ชุดควบคุมการหมุนของถงัอบขา้ว 
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บทความวจิยั 
การประชุมวิชาการ งานวิจยัและพฒันาเชิงประยกุต ์คร้ังท่ี 9  
 9th ECTI-CARD 2017, Chiang khan Thailand 

 9th ECTI-CARD 2017 “การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยเีพ่ือตอบสนองทอ้งถ่ินและภาคอุตสาหกรรม” 

  รูปท่ี 9 เคร่ืองอบขา้วดว้ยพลงังานแสงอาทิตย ์
เคร่ืองอบข้าวด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ในงานวิจยัน้ีมีขนาด

1x1x0.6 เมตร ในรูปท่ี 9 การออกแบบมีการด าเนินการและสร้าง สามารถ
แบ่งตามหลกัการท างานในแต่ละส่วนคือ 1. เหล็กฉาก น ามาประกอบโดย
การเช่ือม เป็นตวัโครงเคร่ืองอบ  2. เหล็กฉากใช้เช่ือม เป็นฐานมอเตอร์ 
3. สังกะสีแผ่นเรียบ เพ่ือน ามาตดัตามท่ีตอ้งการ  4. น าเหล็กแผ่นบางมา
ท าให้เป็นวงกลม โดยเช่ือมเขา้กบัเหล็กฉาก ซ่ึงยึดเขา้กบั รีเบดทั้ง 2 ขา้ง    
5. มอเตอร์เป็นอุปกรณ์ท่ีท าหน้าท่ีในการหมุนของสายพานเพ่ือตอ้งการ
ให้แกนเพลานั้นหมุนรอบตวัถงัขา้วในการอบขา้วเปลือก  6. เคร่ืองวดั
อุณหภูมิเป็นการแสดงของความช้ืนของขา้วในการอบขา้วแต่ละคร้ัง  

4. ผลการทดลอง
ผลจากลดความช้ืนขา้วเปลือก รูปท่ี 10 เส้นกราฟความช้ืน A 

วิธีดั้งเดิมใชร้ะยะเวลาในการลดความช้ืนจาก 22% ถึง 15% ใชเ้วลาทั้งส้ิน 
500 นาที (8 ชัว่โมง 20 นาที) , เส้นกราฟความช้ืน B วิธีใช้ตูอ้บพลงังาน
แสงอาทิตยเ์พียงอยา่งเดียวยงัไม่เปิดมอเตอร์ไฟฟ้าใช้ระยะเวลาในการลด
ความช้ืนจาก 22% ถึง 15% ใช้เวลาทั้งส้ิน 420 นาที (7 ชัว่โมง) และ
เส้นกราฟความ C วิธีใช้ตูอ้บพลงังานแสงอาทิตยแ์ละเปิดมอเตอร์ไฟฟ้า
หมุนตูอ้บ ใช้ระยะเวลาในการลดความช้ืนจาก 22% ถึง 15% ใช้เวลา
ทั้งส้ิน 318 นาที (5 ชัว่โมง 18 นาที) และค่าใช้จ่ายดา้นพลงังานมอเตอร์
ใชก้  าลงัไฟฟ้า 1 แรงมา้จะใชพ้ลงังานเท่ากบั 3.95 kWh ต่อการอบ 50 กก. 
หรือ 0.079 kWh/kg  คิดเป็นค่าใชจ่้าย 0.316 บาท/กก. 

รูปท่ี 10  การลดความช้ืนของขา้วเปลือก 

3. สรุปผลการวจิยั
ในบทความน้ีไดเ้พ่ือสร้างเคร่ืองอบขา้วเปลือกขนาดเล็กดว้ย

พลงังานแสงอาทิตย ์มีแผงรับแสงอาทิตยเ์ก็บพลงังานแสงในรูปแบบของ

พลังงานไฟฟ้า น าพลังงานไฟฟ้าไปควบคุมการหมุนของถังอบ
ขา้วเปลือกเพ่ือพลิกขา้วและใช้ความร้อนท่ีได้จากพลงังานแสงอาทิตย์
ช่วยลดความช้ืนในข้าวเปลือก งานวิจัยน้ีได้เปรียบเทียบกันการลด
ความช้ืน 3 วิธี คือ วิธีตากแดดดว้ยธรรมขาติใชเ้วลา 8 ชัว่โมง 20 นาที วิธี
ตูอ้บพลงังานแสงอาทิตยเ์พียงอยา่งเดียวยงัไม่เปิดมอเตอร์ไฟฟ้าใช้เวลา 7 
ชัว่โมง และวิธีใช้ตูอ้บพลงังานแสงอาทิตย์เปิดมอเตอร์ไฟฟ้าใช้เวลา 5 
ชัว่โมง 18 นาที ซ่ึงจะเห็นได้ว่าตูอ้บพลงังานแสงอาทิตยเ์ปิดมอเตอร์
ไฟฟ้าสามารถใชเ้วลาอบขา้ว  ซ่ึงขอ้มูลน้ีสามารถน าไปใชใ้นการประเมิน
และวิเคราะห์ความคุม้ค่าระยะยาวต่อไป ดงัตารางท่ี 1 

ต้นทุนการผลติ วธิีดั้งเดมิ 
เคร่ืองอบข้าว

พลงังานแสงอาทิตย์ 

1. ผา้ใบรองขา้วเปลือก
ใชข้ึ้นกบัปริมาณ

ขา้วเปลือก 
ไม่ใช ้

2. อุปกรณ์สร้างตูอ้บ ไม่ใช ้ 5,000 บาท 
3. ความเสียหายของ
ขา้วเปลือก 

ถูกหนูและนกกิน
เป็นอาหาร ไม่มี 

4. พ้ืนท่ีท างาน ค่อนขา้งมาก นอ้ย 

5. จ านวนแรงงานคน
ข้ึนกบัปริมาณ
ขา้วเปลือก 1-2 คน ดูแลตูอ้บ 

6. เวลาท่ีใช ้ 8 ชม./50ก.ก. 
5 ชม.18 นาที 
/50 ก.ก. 

7. การใชพ้ลงังาน ไม่มีค่าใชจ่้าย 
พลงังานไฟฟ้า 0.316

บาท/ก.ก. 
8. อุปกรณ์แผงรับแสง 
อาทิตย ์250 W 4 แผงเคร่ือง
แปลงไฟ  INVERTERและ
แบตเตอร่ี 12V 7.5A 4 ลูก 

ไม่ใช ้ 39,180 บาท 

ตารางท่ี 1 เปรียบเทียบวิธีดั้งเดิมกบัวิธีใชตู้อ้บพลงังานแสงอาทิตย ์

เอกสารอ้างองิ 
[1] นภทัร วจันเทพินทร์, การผลิตไฟฟ้าโรงไฟฟ้าและพลงังานทดแทน 

ปทุมธานี : สกายบุก๊ส์, 2550. 
[2] บุญศกัด์ิ ใจจงกิจ, มอเตอร์ไฟฟ้า กรุงเทพฯ : สถาบนัเทคโนโลยี

พระจอมเกลา้พระนครเหนือ, 2521. 
[3] ขจรศกัด์ิ ใจยาว, พีรพล โคตรไกรสร และ อดินนัท ์ เครือคุณ, 

“เคร่ืองอบขา้วเปลือกดว้ยพลงังานแสงอาทิตย”์ ภาควิชาวิศวกรรม 
ไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชธานี. 
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เคร่ืองมือวดัข้อมูลสุขภาพส าหรับการออกก าลงักายด้วยการป่ันจักรยาน 
Measurement Instrument Data Health Tracking for Exercise by Bicycling
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บทคดัย่อ 
ในปัจุบนัคนไทยไดใ้ห้ความใส่ใจในการดูแลสุขภาพดว้ยการ

ป่ันจกัรยานกนัมากข้ึน เน่ืองจากเป็นการออกก าลงัท่ีช่วยลดโอกาสการ
ได้รับบาดเจ็บจากการออกก าลังกายลงได้เม่ือเทียบกับการว่ิงหรือยก
น ้ าหนัก อีกทั้ งยงัเป็นการออกก าลังกายท่ีได้ท่องเท่ียวและสัมผสักับ
ธรรมชาติโดยตรง บทความวิจยัฉบบัน้ีน าเสนอเคร่ืองมือวดัขอ้มูลสุขภาพ
การออกก าลงักายท่ีสามารถติดตั้งเขา้กบัจกัรยานทัว่ไปได ้ผูอ้อกก าลงักาย
สามารถทราบข้อมูลท่ีส าคัญต่างๆ เช่น ระยะทางในการป่ันจกัรยาน 
พลงังานท่ีสูญเสียไปในการออกก าลงักาย อตัราการเตน้ของหัวใจ และ
เวลาท่ีใช้ในการป่ันจกัรยาน ซ่ึงขอ้มูลเหล่าน้ีได้มาจากการประมวลผล
จากไมโครคอนโทรลเลอร์และแสดงขอ้มูลผ่านทางจอแอลซีดี เม่ือผูอ้อก
ก าลงักายทราบขอ้มูลเหล่าน้ีแลว้จะสามารถควบคุมการออกก าลงักายของ
ตนเองไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัเพศ อาย ุและน ้ าหนกั จากการทดสอบพบว่า
เคร่ืองวดัขอ้มูลสุขภาพท่ีน าเสนอสามารถค านวณค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ได้
ถูกต้องมากกว่า 95% เ ม่ือเทียบกับเคร่ืองมือวัดข้อมูลสุขภาพท่ีได้
มาตรฐาน  

ค าส าคัญ: วงจรอิเล็กทรอนิกส์ , ข้อมูลสุขภาพ, อัตราการเต้นหัวใจ, 
จกัรยาน 

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 

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. 

Keywords: electronic circuit, data health, heart rate, bicycle 

1. บทน า
ปัจจุบนัคนทัว่โลกได้หันมาสนใจดูแลสุขภาพด้วยการออก

ก าลงักายกนัมากข้ึน ไม่ว่าจะเป็นการว่ิง การเดิน และการเขา้ศูนยอ์อก
ก าลงักาย โดยการเดินหรือว่ิงเป็นระยะเวลานานๆ นั้นอาจจะได้รับการ
กระแทกรับแรงท่ีบริเวณขอ้ต่อซ่ึงอาจส่งผลเสียท าให้ขอ้เส่ือมได ้ดงันั้น
การป่ันจกัรยานจึงเป็นอีกทางเลือกหน่ึงท่ีช่วยลดการกระแทกจากการเดิน
และว่ิง จากการส ารวจใน พ.ศ. 2558 [1] พบว่าในประเทศไทยมีจ านวน
ผูใ้ช้จกัรยานทั้งหมด 2,250,000 คน แบ่งเป็นผูใ้ช้จกัรยานในกรุงเทพฯ 
และปริมณฑล 150,000 คน ผูใ้ช้จกัรยานในจงัหวดัอ่ืนๆ อีก 2,100,000 
คน โดยในจ านวนน้ี มีผูใ้ช้จกัรยานเพ่ือการเดินทางท่องเท่ียวมากถึง 
260,000 คน และมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆ การออกก าลงักายโดยการป่ัน
จกัรยานไดรั้บความนิยมอยา่งมาก  

นอกจากนั้นแล้ว ในการออกก าลงักายยงัต้องค านึงถึงความ
เหมาะสมของสภาพร่ายกายของแต่ละบุคคลด้วย เช่น เพศ อายุ และ
น ้ าหนกั เพ่ือจะช่วยลดโอกาสท่ีจะเกิดอนัตรายในระหว่างออกก าลังกาย 
ดงันั้นหากผูอ้อกก าลงักายไดรั้บทราบขอ้มูลท่ีส าคญัต่างๆ จะส่งผลดีต่อ
ร่างกาย เช่น อตัราการเตน้ของหัวใจ ระยะทางในการป่ันจกัรยาน และ
พลงังานท่ีสูญเสียไปในการออกก าลงักาย เพ่ือให้สามารถวางแผนการ
ออกก าลงักายให้เหมาะสมกบัผูอ้อกก าลงักายนั้นเอง ในปัจจุบนัผูอ้อก
ก าลงักายจ านวนมากนิยมใช้สายรัดขอ้มือเพ่ือสุขภาพ (Wristband fitness 
tracker) [2] ท่ีสามารถวดัขอ้มูลสุขภาพการออกก าลงักาย โดยผูใ้ชจ้ะตอ้ง
ป้อนข้อมูล เพศ อายุ และน ้ าหนัก ซ่ึงจะสามารถวดัอตัราการเต้นของ
หวัใจ ระยะทางในการออกก าลงักาย พลงังานท่ีใชไ้ปในระหว่างการออก
ก าลงักาย อยา่งไรก็ตาม สายรัดขอ้มือเช่นน้ีจะให้ขอ้มูลไม่ถูกตอ้งมากนกั 
เช่น ระยะทางในการป่ันจกัรยานจะใช้ระบบพิกดั GPS มีสเกลค่อนขา้ง
กวา้งจึงอาจเกิดความคลาดเคล่ือนได้ หรือจกัรยานท่ีมีราคาแพงถึงจะมี

บทความวจิัย 
การประชุมวชิาการ งานวจิยัและพฒันาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 9  
 9th ECTI-CARD 2017, Chiang khan Thailand 

 9th ECTI-CARD 2017 “การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยเีพ่ือตอบสนองทอ้งถ่ินและภาคอุตสาหกรรม” 
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การติดตั้ งมิเตอร์วัดระยะทางในตัว รวมถึงสูตรในการค านวณค่า 
พารามิเตอร์ต่างๆ ก็ไม่ทราบแหล่งอา้งอิงท่ีชดัเจนหรือเช่ือถือได ้ดงันั้นจึง
อาจส่งผลกระทบต่อการค านวณค่าพารามิเตอร์อ่ืนๆ ท าให้เกิดความ
คลาดเคล่ือนได ้

ด้วยเหตุผลข้างต้นท่ีกล่าวมา งานวิจยัฉบบัน้ีจึงได้น าเสนอ
เคร่ืองมือวดัข้อมูลสุขภาพการออกก าลังกายท่ีสามารถติดตั้ งเข้ากับ
จกัรยานทัว่ไปได ้ท่ีสามารถแสดงขอ้มูลสุขภาพไดเ้ช่นเดียวกบัการใชส้าย
รัดขอ้มูล และยงัให้ความถูกตอ้งและมีความน่าเช่ือถือมากกว่า จึงถือเป็น
อีกทางเลือกท่ีน่าสนใจส าหรับผูอ้อกก าลงักายท่ีชอบป่ันจกัรยาน 

2. ระบบทีน่ าเสนอ
2.1 วสัดุอุปกรณ์ 

ในงานวิจยัน้ีเราไดเ้ลือกใชไ้มโครคอนโทรลเลอร์ PIC18F458 
เพื่อน ามาประมวลท่ีไดจ้ากการป้อนขอ้มูลจากผูใ้ช้งานก่อนเร่ิมออกก าลงั
กายซ่ึงประกอบด้วยข้อมูลเพศ อายุ น ้ าหนัก และขนาดของวงล้อ
รถจกัรยาน รวมถึงรับค่าในขณะก าลงัออกก าลงักายท่ีได้เซนเซอร์วดั
อตัราการเตน้ของหวัใจ และฮอลเอฟเฟกเซนเซอร์ (Hall effect sensor) ซ่ึง
น ามาใช้ค  านวนณหาค่าระยะทางในการป่ันจกัรยาน จอแสดงผลแอลซีดี 
จะถูกติดตั้งด้านหน้าของตวัรถเพ่ือให้ผูม้องเห็นได้อย่างชัดเจนโดยจะ
แสดงค่าระยะทางในการป่ันจักรยาน อัตราการเต้นของหัวใจ และ
พลังงานท่ีสูญเสียจากการออกก าลังกาย ดังปรากฏในรูปท่ี 1 ส าหรับ
แหล่งจ่ายพลงังานให้กบัอุปกรณ์ทั้งหมดจะไดจ้ากแบตเตอร่ีแบบลิเทียม
ไอออน แบตเตอร่ีส ารองมีความจุ 2,600 mAh แรงดนั 5.5 โวลต์ สามารถ
ประจุไฟฟ้าได้โดยตรงผ่านพอร์ตยูเอสบี และประจุไฟฟ้าได้จากเซลล์
แสงอาทิตยจ์  านวน 2 แผง ต่อขนานกนั ซ่ึงช่วยเพ่ิมทางเลือกในการน า
พลงังานไฟฟ้าใชง้าน 

เซนเซอร์วดัอตัราการเตน้หัวใจท่ีน ามาใช้เป็นแบบอินฟาเรด
และมีคลิปหนีบหู ซ่ึงสามารถตรวจจับสัญญาณได้โดยการใช้หลอด
แอลอีดีส่องไปยงัเลือดท่ีแสงสามารถทะลุผา่นได ้อตัราการเตน้ของชีพจร 
(Arterial pulse rate) โดยทัว่ไปจะเท่ากับอตัราการเต้นของหัวใจในคน
ปกติ อตัราการเตน้หัวใจตามเป้าหมายคือ การก าหนดระดบัความหนกั
หน่วงในการออกก าลังกาย เ พ่ือให้การเต้นของหัวใจไม่ เ กิน ขีด
ความสามารถของร่างกายตวัเอง และเป็นการออกก าลงักายอยา่งค่อยเป็น
ค่อยไป ไม่หกัโหมจนเกิดการบาดเจบ็ ฉะนั้นเม่ือเราออกก าลงักายร่างกาย
จะใช้ออกซิเจนเพ่ิมข้ึน การท างานของหัวใจเพ่ิมข้ึน อตัราการเตน้ของ
หวัใจสูงสุดสามารถค านวณไดจ้ากสมการ (1) มีหน่วยเป็นจ านวนคร้ังต่อ
นาที ผูท่ี้เพ่ิงเร่ิมการออกก าลงักายและผูท่ี้ออกก าลงักายสม ่าเสมอควรให้มี
อตัราการเตน้ของหวัใจอยูท่ี่ประมาณ 50 - 60% และ 70 - 80% ของอตัรา
การเตน้ของหวัใจสูงสุด ตามล าดบั [2] 

รูปที่ 1 การออกแบบและติดตั้งอุปกรณ์ ณ ต าแหน่งต่างๆ ของจกัรยาน 

อตัราการเตน้ของหวัใจสูงสุด = 220 – อาย ุ  (1) 

การเผาผลาญแคลอร่ีจากการออกก าลงักายสามารถค านวณได้
จากสมการ (2) 
การเผาผลาญแคลอร่ี (ผูช้าย) 

= [(อาย ุ× 0.2017) - (น ้าหนกั × 0.09036) + (อตัราการเตน้ของ
หวัใจเฉล่ีย × 0.6309) - 55.0969] × เวลา / 4.184          (2) 

การเผาผลาญแคลอร่ี (ผูห้ญิง) 
= [(อาย ุ× 0.074) - (น ้าหนกั × 0.05741) + (อตัราการเตน้ของ

หวัใจเฉล่ีย × 0.4472) - 20.4022] × เวลา / 4.184    (3) 
การเผาผลาญแคลอร่ีมีหน่วยเป็น กิโลแคลอร่ี (Kcal)  น ้าหนกัมีหน่วยเป็น 
ปอนด์ (Pound) โดย 1 ปอนด์ เท่ากบั 0.45359237 กิโลกรัม และเวลาท่ีใช้
ในการออกก าลงักาย มีหน่วยเป็นนาที [3] 

การวดัระยะทางจากการป่ันจกัรยาน จะค านวณจากรัศมี (r) 
ของวงล้อจกัรยานและใช้ฮอลเอฟเฟกเซนเซอร์ รุ่นAH-1751 ในการวดั
จ านวนรอบของวงล้อท่ีหมุนไปขณะป่ันจักรยาน โดยจะถูกติดตั้ งท่ี
บริเวณแกนลอ้หลงั ระยะทางป่ันจกัรยานค านวณไดจ้ากสมการ (4) 

ระยะทาง = 2 r  จ านวนรอบของวงลอ้ท่ีหมุนไปเม่ือป่ันจกัรยาน    (4) 

2.2 ขั้นตอนการด าเนินการวจิยั 
การด าเนินการวิจยัมีขั้นตอนตอนต่างๆ ดงัน้ี 
1. ออกแบบและสร้างวงจรอิเล็กทรอนิกส์ของชุดเคร่ืองมือวดั

ขอ้มูลสุขภาพ 
2. ออกแบบและสร้างอุปกรณ์เช่ือมต่อเขา้ชุดประมวลผลแลว้

จึงน าไปติดตั้งท่ีต  าแหน่งต่างๆ ของรถจกัรยานตามท่ีได้ออกแบบไว ้ซ่ึง
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ประกอบดว้ยการติดตั้งฮอลเอฟเฟกเซนเซอร์กบัแม่เหล็ก แผงวงจรเซลล์
แสงอาทิตยแ์ละจอแสดงผล ดงัแสดงในรูปท่ี 2 

3. ปรับสัญญาณพลัส์ของเซนเซอร์วดัอตัราการเตน้หัวใจและ
สญัญาณนาฬิกาของไมโครคอนโทรลเลอร์ให้ประสานจงัหวะกนัถูกตอ้ง 

4. เขียนโปรแกรมตามโฟลว์ชาร์ทท่ีได้ออกแบบไว้และ
ทดสอบการท างานของโปรแกรม ก่อนน าไปใชท้ดสอบในล าดบัถดัไป 

(ก) การจดัอุปกรณ์ภายในกล่องควบคุม 

(ข) การติดตั้งฮอลลเ์อฟเฟกตเ์ซนเซอร์กบัแม่เหล็ก 

(ค) การติดตั้งแผงวงจรเซลลแ์สงอาทิตยแ์ละจอแสดงผล 

(ง)  ต าแหน่งการติดตั้งเคร่ืองมือวดัขอ้มูลสุขภาพเขา้กบัตวัรถจกัรยาน 

รูปที่ 2 ขั้นตอนการการติดตั้งเคร่ืองมือวดัขอ้มูลสุขภาพ 

3. การทดสอบและผลการทดสอบ
เราจะท าการทดสอบและเปรียบเทียบผลการทดสอบในกรณร

ต่างๆ โดยใช้เคร่ืองวดัสัญญาณชีพและอตัราการเตน้หัวใจ รุ่น M9500 
เคร่ืองวดัอตัราการเต้นของหัวใจและวดัความดันโลหิต OMRON รุ่น 
HEM-7120  และสายรัดขอ้มือวดัอตัราการเต้นหัวใจท่ีรองรับ Android 
iOS ดงัแสดงในรูปท่ี 3 รวมถึงจกัรยานออกก าลงักาย (Magnetic bike) รุ่น 
NT-906B ซ่ึงใช้ในศูนยอ์อกก าลังเพ่ือน ามาเป็นอุปกรณ์มาตรฐานท่ีใช้
อา้งอิงในการน ามาเปรียบเทียบระหว่างเคร่ืองมือวดัท่ีเราน าเสนอและสาย
รัดขอ้มือเพื่อสุขภาพ 

  (ก) M9500    (ข) HEM-7120       (ค) สายรัดขอ้มือเพื่อสุขภาพ 

รูปที่ 3 เคร่ืองมือวดัอตัราการเตน้หวัใจท่ีไดม้าตรฐานและสายรัดขอ้มือ
เพื่อสุขภาพ 

จากตารางท่ี 1 ต้องการเปรียบเทียบการวดัค่าอตัราการเตน้
หวัใจระหวา่งเคร่ืองวดัท่ีเราน าเสนอกบัเคร่ืองวดัท่ีไดม้าตรฐาน 2 รุ่น โดย
พิจารณาขณะท่ีผูใ้ช้อยูน่ิ่งกบัท่ีและผูท่ี้ก  าลงัออกก าลงักายเพ่ือค านวณหา
เปอร์เซนตค์วามคลาดเคล่ือน เม่ือท าการทดลองซ ้ าๆ จ  านวน 30 คร้ัง โดย
ใช้ผูท้ดสอบคนเดิมทุกคร้ัง แลว้น าหาค่าเฉล่ีย ส าหรับการป่ันจกัรยานจะ
ก าหนดให้ป่ันในระยะ 1,000 เมตร ผลการทดสอบพบว่า เปอร์เซนต์
ความคลาดเคล่ือนมีค่าสูงสุดไม่เกิน 4.17% และจะเกิดความผิดพลาด
สูงข้ึน เม่ืออตัราการเตน้หวัใจมีค่าสูงข้ึน  

ตารางท่ี 1 เปรียบเทียบการวดัค่าอตัราการเตน้หวัใจกบัเคร่ืองวดัมาตรฐาน 

ส่ิงท่ีน ามาพิจารณา 
เคร่ืองมือ
ท่ีน าเสนอ 

เคร่ืองรุ่น 
M9500 

เคร่ืองi6jo 
HEM-7120 

อตัราการเตน้หวัใจ (คร้ัง
ต่อนาที) อยูน่ิ่ง/ ออก
ก าลงักาย 

76/115 74/120 74/118 

% ความคลาดเคล่ือนของ
อตัราการเตน้หวัใจ 

- 2.70/4.17 2.70/2.54 
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ตารางท่ี 2 เปรียบเทียบการอ่านค่าขอ้มูลสุขภาพต่างๆ 

ส่ิงท่ีน ามาพิจารณา
เปรียบเทียบ 

เคร่ืองมือท่ี
น าเสนอ 

สายรัด
ขอ้มือเพื่อ
สุขภาพ 

จกัรยานออก
ก าลงักาย 
NT-906B 

อตัราการเตน้หวัใจ 
(คร้ังต่อนาที) 

75 81 76 

ระยะทางในการ
ป่ันจกัรยาน (เมตร) 

1,000 984 1,000 

การเผาผลาญ
พลงัาน (แคลลอร่ี)  214 188 206 
% ความคลาด
เคล่ือนของการเผา
ผลาญพลงัาน 

3.88 8.37 - 

จากตารางท่ี 2 เราตั้งสมมติฐานว่าจะใช้มิเตอร์ของจกัรยาน
ออกก าลงักายเป็นเคร่ืองมาตรฐานท่ีใช้อา้งอิงเพ่ือเปรียบเทียบกบัสายรัด
ขอ้มือเพ่ือสุขภาพ โดยก าหนดระยะทางในการป่ันจกัรยาน 1,000 เมตร 
ทดสอบ 10 คร้ัง โดยผูใ้ช้งานคนเดียวกนัและมีน ้ าหนกัเท่าเดิมทกคร้ังท่ี
เร่ิมทดสอบ ข้อมูลสุขภาพท่ีจะน ามาพิจารณาคือ อตัราการเต้นหัวใจ 
ระยะทางในการป่ันจกัรยาน และการเผาผลาญพลงัาน จากผลการทดสอบ 
พบว่า การอ่านค่าอตัราการเตน้หัวใจ ระยะทางในการป่ันจกัรยาน และ
การเผาผลาญพลงัานมีค่าใกลเ้คียงกบัจกัรยานออกก าลงักายมากกว่าสาย
รัดขอ้มูลเพ่ือสุขภาพ โดยมีความคลาดเคล่ือนของการเผาผลาญพลงัาน
เพียง 3.88% อย่างไรก็ตาม ในการท าการทดสอบแต่ละคร้ังอาจมีความ
คลาดเคล่ือนอยู่บา้ง เช่น สภาพพ้ืนถนนท่ีใช้ป่ันจกัรยาน สภาพอากาศ 
และสุขภาพร่างกายของผูท้ดสอบ ซ่ึงเราควบคุมการทดสอบไดย้าก 

4. สรุป
บคความวิจยัฉบบัน้ีเราไดน้ าเสนอเคร่ืองมือวดัขอ้มูลสุขภาพ

ส าหรับการออกก าลงักายดว้ยการป่ันจกัรยานท่ีสามารถวดัค่าอตัราการ
เต้นหัวใจ ระยะทางในการป่ันจกัรยาน และการเผาผลาญพลงัาน เม่ือ
เทียบกับการวดัค่าจากเคร่ืองมือทางการแพทยท่ี์ได้มาตรฐาน รวมถึง
จกัรยานออกก าลงักายท่ีใชใ้นศูนยอ์อกก าลงักาย จากการทดสอบพบวา่มี
ความถูกตอ้งมากกว่า 95% และเม่ือเทียบกบัสายรัดขอ้มูลเพ่ือสุขภาพท่ี
คนทัว่ไปนิยมน ามาใชง้านอยูใ่นปัจจุบนัจะให้ความถูกตอ้งมากกวา่ 

5. กติตกิรรมประกาศ
คณะผู้วิจัยขอขอบคุณ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะ

วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพา ท่ีสนบัสนุนงบประมาณในการเขา้

ร่วมน าเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมทางวิชาการระดบัชาติ 
ประจ าปีงบประมาณ 2560 
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เคร่ืองบรรจุน า้มัน ควบคุมด้วยบอร์ดอาดูโน่  
Oil Filling Machine Control by Arduino Board 

จุลศักดิ์  โยลยั1 
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บทคดัย่อ 
บทความวิจยัน้ีอธิบายถึง เคร่ืองบรรจุน ้ ามนั ท่ีสามารถใช้ใน

ธุรกิจขายส่งน ้ ามนัแบบขวด ท่ีลดปัญหาด้านความผิดพลาด และความ
คาดเคล่ือน ของปริมาณน ้ ามนั รวมถึงลดไอระเหยของน ้ ามนัท่ีเกิดผล
กระทบต่อสุขภาพร่างกายของผูท่ี้ท  างานกรอกน ้ ามนั มีวตัถุประสงค์การ
วิจัยเ พ่ือสร้างเคร่ืองบรรจุน ้ ามันควบคุมด้วยบอร์ดอาดูโน่ และหา
ประสิทธิภาพ เคร่ืองบรรจุน ้ ามนั ประกอบด้วย บอร์ด Arduino Maga 
2560 R3  เป็นส่วนประมวลผลและควบคุมการท างานของหัวจ่าย 4 ชุด 
และตรวจจบัปริมาณการจ่ายน ้ ามนัด้วยเซ็นเซอร์ตรวจจบัการไหลของ
น ้ามนั เปิดปิดการจ่ายน ้ามนัดว้ยโซลินอยด์วาล์ว หัวจ่ายสามารถเคล่ือนท่ี
ไดใ้นแกน X และแกน Z  ขบัเคล่ือนดว้ยสเต็ปป้ิงมอเตอร์ สามารถบรรจุ
น ้ ามนัได้คร้ังละ  20 ขวด ผลการวิจยัพบว่า เคร่ืองบรรจุน ้ ามนั ควบคุม
ดว้ยบอร์ดอาดูโน่ มีประสิทธิภาพโดยรวม คิดเป็นร้อยละ 98.32  

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 

1. บทน า 
ปัจจุบนัน ้ามนัเช้ือเพลิงมีความส าคญัต่อการคมนาคมไม่ว่าจะ

เป็นทางบก ทางน ้ า ทางอากาศ ล้วนแต่ใช้น ้ ามนัเป็นเช้ือเพลิงในการ
ขบัเคล่ือนเคร่ืองยนต ์ ซ่ึงรถจกัรยานยนต ์ท่ีใชน้ ้ามนัเบนซินมีจ านวนมาก
ท่ีสุด ผูใ้ช้มีความตอ้งการจุดในการเติมน ้ ามนัท่ีสะดวกสบาย สามารถ
ก าหนดราคาหรือปริมาณดว้ยตนเอง จึงเกิดธุรกิจบริการน ้ ามนัแบบบรรจุ
ขวดขายจ านวนมาก ผูวิ้จยัไดส้อบถามถึงท่ีมาของน ้ ามนั พบว่า ผูจ้  าหน่าย
ไดท้  าการบรรจุน ้ ามนัเพ่ือขายเองและบางส่วนรับมาจากพ่อคา้คนกลางท่ี
บรรจุน ้ ามนัขวดแลว้ใส่ลงัมาให้พร้อมขาย โดยส่งขายในราคาเฉล่ียขวด
ละ 16 บาทและ 34 บาท เพ่ือขายในราคาปลีก 20 บาท และ40 บาท จาก
การลงพ้ืนท่ีศึกษาพบว่า ในกระบวนการบรรจุน ้ ามนัเพ่ือส่งขาย ของ
พ่อค้าคนกลาง ต้องใช้เวลามากในการวดัระดับให้ได้ตามปริมาณท่ี
ตอ้งการ ท าให้เกิดความผิดพลาด คาดเคล่ือนของปริมาณน ้ ามนั อีกทั้งไอ
ระเหยของน ้ามนั มีผลกระทบต่อสุขภาพ ร่างกายผูป้ฏิบติังาน 

รูปที่ 1 การบรรจุน ้ามนัลงขวด 

จากสภาพปัญหาท่ีกล่าว ผูท้  าวิจยัจึงพฒันาเคร่ืองบรรจุน ้ ามนั 
ควบคุมดว้ยบอร์ดอาดูโน่ ข้ึน เพ่ือป้องกนัอนัตรายจากไอระเหยของ
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น ้ามนั และเพ่ิมความสะดวกสบายในกระบวนการบรรจุน ้ามนัขวด ดา้น
ความเท่ียงตรงและเวลาในการท างาน  

2.หลกัการท างาน
เค ร่ืองบรรจุน ้ ามันควบคุมด้วยบอร์ดอาดูโน่  ใช้ไฟฟ้า

กระแสสลบั 220 โวลต์ ผ่านชุดเพาเวอร์ซัพพลายแลว้จ่ายแรงดนัไฟฟ้า
กระแสตรง 12 โวลต์ 5 แอมแปร์ให้ระบบ เม่ือเปิดเคร่ือง ชุดArduino 
Maga 2560 R3 จะท าการตรวจจบัขอ้มูลจากคียบ์อร์ดเลือกปริมาณน ้ ามนั
และเซนเซอร์ต่างๆเพ่ือเตรียมพร้อมส าหรับการท างาน  เม่ือกดปุ่ มเลือก
ปริมาณน ้ามนั ส่วนประมวลผลและควบคุมการท างานจะเล่ือนหัวจ่ายเขา้
สู่ต  าแหน่งพร้อมบรรจุ  และสั่งโซลินอยด์วาล์ว จ่ายน ้ ามนัผ่านหัวจ่าย 4 
หัว  พร้อมกบัตรวจจบัปริมาณการจ่ายน ้ ามนัด้วยเซ็นเซอร์ตรวจจบัการ
ไหลของน ้ามนั (Flow Sensor) เพื่อควบคุมการเปิด-ปิดการจ่ายน ้ามนั ของ
หัวจ่ายแต่ละหัว เม่ือปริมาณน ้ ามนัได้ระดบัตามตอ้งการทุกขวดในแถว
แรกแลว้ ชุดควบคุมจะสั่งให้ Stepping Motor ยกและเคล่ือนหัวจ่ายไป
แถวต่อไป และท างานระบบจะท างานจนครบ 20 ขวด และยกเคล่ือนหัว
จ่ายกลบั ณ จุดเร่ิมตน้ เพ่ือรับค าสัง่ใหม่อีกคร้ัง   

รูปที่ 2 บล็อกไดอะแกรมการท างาน 

3. การออกแบบและสร้าง
ในการออกแบบไดใ้ชโ้ปรแกรม AutoCad 2010 เพื่อออกแบบ

โครงสร้างของเคร่ืองบรรจุน ้ามนั ควบคุมดว้ยบอร์ดอาดูโน่ โดยออกแบบ
ให้มีขนาด กวา้ง 80 เซนติเมตร สูง 220 เซนติเมตร สามารถเติมน ้ ามนัใน
ปริมาณ 400 มิลลิลิตรและ 700 มิลลิลิตร เติมคร้ังละ 20 ขวด และใช ้
Arduino Mega 2560 ซ่ึงจะมีการท างานเหมือนไมโครคอนโทรลเลอร์ 
เป็นหวัใจหลกั โดยมีโครงสร้าง ดงัน้ี 

1.วงจรขบัสเตปป้ิงมอเตอร์

2.บอร์ด Arduino Mega 2560 
3.วงจรควบคุม โซลินอยดว์าลว์
4.โซลินอยดว์าลว์ และหวัจ่ายน ้ามนั
5.ถงับรรจุน ้ามนั 200 ลิตร 
6.ลงับรรจุขวดน ้ามนั จ  านวน 20 ขวด 

รูปที่ 3 วงจรในชุดควบคุมการท างาน 

รูปที่ 4 วาลว์จ่ายน ้ ามนัและโครงสร้างโดยรวม 

4.การหารประสิทธิภาพ
คณะผูวิ้จยัได้ท  าการทดสอบหาค่าประสิทธิภาพ ด้วยวิธีการ

ทดสอบความเท่ียงตรงในดา้นต่างๆ ดงัน้ี 
4.1 ดา้นความเท่ียงตรงของหัวจ่ายน ้ ามนั ทดสอบโดยการให้

เคร่ืองท างาน แลว้สงัเกตการท างานของระบบขบัเคล่ือนหวัจ่ายน ้ ามนัว่ามี
ความเท่ียงตรงหรือไหม บนัทึกผลลงในแบบบนัทึกผลการทดลอง แล้ว
น าไปวิเคราะห์ผล 

4.2 ดา้นความเท่ียงตรงปริมาณการจ่ายน ้ ามนั ของเคร่ืองบรรจุ
น ้ ามันควบคุมด้วยบอร์ดอาดูโน่ โดยทดสอบ 2 ค่า คือปริมาณ400 
มิลลิลิตร และ 700 มิลลิลิตรโดยทดสอบชุดละ 20 ขวด ทดลองซ ้ า 
จ  านวน 10 ชุด ชุดละ10 รอบ แลว้บนัทึกค่าปริมาณน ้ ามนัแต่ละขวด แต่
ละชุดเพ่ือวิเคราะห์ขอ้มูลหาค่า ความเท่ียงตรง  

Motors 
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ร้อยละความเท่ียงตรง ของปริมาณน้ามนั 400 ml
ร้อยละความเท่ียงตรงของปริมาณน้ามนั 700ml

 4.3เวลาในการท างานของเคร่ืองบรรจุน ้ามนัขวด ควบคุมดว้ย
บอร์ดอาดูโน่ บนัทึกผลเวลาในการจ่ายน ้ามนัปริมาณต่างๆทดสอบ
หลายๆรอบแลว้น าขอ้มูลมาวิเคราะห์หาค่าเฉล่ีย 

5.ผลการวจิัย
การทดสอบความเท่ียงตรงในการบรรจุน ้ ามนั ของเคร่ือง

บรรจุน ้ามนัควบคุมดว้ยบอร์ดอาดูโน่ ท  าการทดสอบ 10 ชุด ชุดละ10คร้ัง 
ผลปรากฏว่า หัวจ่ายน ้ ามนัมีความเท่ียงตรงในการจ่ายน ้ ามนัลงในขวด
โดยเฉล่ีย คิดเป็นร้อยละ 98.50 

ผลการทดสอบด้านความเท่ียงตรง ปริมาณน ้ ามัน 400 
มิลลิลิตร เคร่ืองบรรจุน ้ ามนัควบคุมดว้ยบอร์ดอาดูโน มีค่าปริมาณน ้ ามนั
เฉล่ีย 393 มิลลิลิตร มีความเท่ียงตรงคิดเป็นร้อยละ 98.00  

ผลการทดสอบด้านความเท่ียงตรง  ปริมาณน ้ ามัน 700
มิลลิลิตร เคร่ืองบรรจุน ้ ามนัควบคุมดว้ยบอร์ดอาดูโน มีค่าปริมาณน ้ ามนั
เฉล่ีย 686 มิลลิลิตร มีความเท่ียงตรงคิดเป็นร้อยละ 98.25  แสดงผลการ
ทดสอบในรูปท่ี 5 

 

รูปที่ 5 กราฟแสดงปริมาณน ้ ามนัท่ีทดสอบเฉล่ีย  

 
 

รูปที่ 6 กราฟร้อยละของความเท่ียงตรงในการจ่ายน ้ ามนัปริมาณต่างๆ 

 ผลลการทดสอบเวลาท่ีเคร่ืองบรรจุน ้ ามนัควบคุมดว้ยบอร์ด
อาดูโน่ ใชใ้นการบรรจุน ้ามนั 20 ขวด(1ลงั) ผูวิ้จยัสรุปผลได ้ ตารางท่ี 1
ดงัน้ี 

ตารางที่ 1 ค่าเวลาท่ีเคร่ืองบรรจุน ้ามนัใช ้บรรจุน ้ามนั ปริมาณ 400 ml 
และ700 ml 

จากตารางท่ี 1 พบว่าเคร่ืองบรรจุน ้ ามนัควบคุมดว้ยบอร์ดอาดู
โน่ มีความเท่ียงตรงด้านเวลาสูง ใช้เวลาในการบรรจุน ้ ามนัปริมาณ 400 
และ700 มิลลิลิตร ใชเ้วลาเฉล่ีย 3.55 นาที 

6. สรุป
เคร่ืองบรรจุน ้ ามนั ควบคุมดว้ยบอร์ดอาดูโน่ มีประสิทธิภาพ

โดยรวม คิดเป็นร้อยละ 99.32 ทั้งน้ี เพราะการสร้างเคร่ืองบรรจุน ้ ามนั 
ควบคุมดว้ยบอร์ดอาดูโน่ มีการสร้างอยา่งเหมาะสมตรงตามจุดมุ่งหมายท่ี
ไดต้ั้งไว ้เม่ือพิจารณาในดา้นต่างๆ พบว่า ดา้นความเท่ียงตรงของหัวจ่าย
น ้ ามนัมีความเท่ียงตรงคิดเป็นร้อยละ 98.50  เพราะมีการออกแบบและ
เขียนโปรแกรมควบคุมไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม ดา้นความเท่ียงตรง
ของปริมาณน ้ ามนัมีความเท่ียงตรง เฉล่ียคิดเป็นร้อยละ 98.25 เพราะใช้
เซนเซอร์วดัการไหลท่ีได้คุณภาพและเขียนโปรแกรมควบคุมได้อย่าง
ถูกตอ้งและเหมาะสม  เวลาท่ีใช้ในการบรรจุน ้ ามนัมีค่าเฉล่ียในปริมาณ 
400 มิลลิลิตร คิดเป็นค่าเฉล่ีย 3.13 นาที ปริมาณ 700 คิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.06 
นาที เพราะเคร่ืองท างานได้อย่างรวดเร็วเ น่ืองจากมีการออกแบบ
โครงสร้างและระบบควบคุมต่างๆไดอ้ยา่งเหมาะสม 
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4. กติตกิรรมประกาศ
โครงการวิจยัเร่ืองเคร่ืองบรรจุน ้ามนัควบคุมดว้ยบอร์ดอาดูโน่ 

เกิดข้ึนจากความตอ้งการท่ีจะแกไ้ขปั้ญหาสุขภาพของผูท่ี้ประกอบธุรกิจ
น ้ ามนัขวดตามความต้องการของผูใ้ช้ และต้องการพฒันานวตักรรม
ทางด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือท่ีจะตอบสนองนโยบายของ
มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร เร่ืองการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนอยา่ง
เหมาะสม พร้อมกับพฒันาผลงานวิจัยท่ีสามารถใช้แก้ปัญหา หรือ
ตอบสนองความตอ้งการของชุมชน ซ่ึงจะส าเร็จลุล่วงไปไม่ไดห้ากมิได้
ความช่วยเหลือจาก ท่าน ผศ.ดรฟุ้งศรี  ภกัดีสุวรรณ ท่ีให้ค  าแนะน าและ
อาจารยส์าขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ นกัศึกษาสาขาวิชาไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ ท่ีช่วยเหลือในการประกอบโครงสร้างของเคร่ืองบรรจุ
น ้ ามันควบคุมด้วยบอร์ดอาดูโน่ ขอขอบพระคุณผู้ปกครองท่ีมีส่วน
ช่วยเหลือสนบัสนุนดา้นการศึกษา ขอขอบคุณทุกคนท่ีมีส่วนช่วยให้งาน
น้ีส าเร็จลงไดด้ว้ยดีไว ้ณ โอกาสน้ี 
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ระบบควบคุมป้ายทางโค้งแบบหลอด LED ด้วยพลงังานแสงอาทติย์ 
 The LED Lamp Curve  Sign  Control  System with Solar Power 

ฐาปนพงษ์  กองทอง 1  และ จุไรรัตน์จินดา อรรคนิตย์1   
1สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และวิศวกรรมไฟฟ้า  คณะเทคโนโลย ี  มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธานี 

64 ถ.ทหาร ต.หมากแขง้ อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000โทรศพัท ์042211040  ต่อ 1510 E-mail: stampjatupol@gmail.com 

บทคดัย่อ 
งานวิจยัเร่ืองน้ีเป็นการควบคุมการกระพริบของหลอด  LED  

ป้ายเตือนทางโคง้โดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ โดยแผงโซล่าเซลล์เป็น
แหล่งก าเนิดไฟฟ้า มีวงจรชาร์จประจุแบตเตอร่ีและ PIR เซ็นเซอร์
ตรวจจบัวตัถุเพ่ือควบคุมเวลาในการกระพริบ  จากผลการทดลองพบว่า 
เม่ือไม่มีรถว่ิงผ่านเซ็นเซอร์หลอด LED จะกระพริบเป็นเวลา 0.5 วินาที
โดยติดท่ีละแถว ก าลงัไฟฟ้าเฉล่ีย  8.1 วตัต ์เม่ือมีรถว่ิงผ่านเซ็นเซอร์
หลอด LED จะติดกระพริบเป็นแถวจนครบใช้เวลา 10 วินาที และความ
สว่างของป้ายเตือน  68 ลกัซ์ อตัราการลดลงก าลงัไฟฟ้า 0.56 วตัตต่์อ
ชัว่โมง  โดยป้ายเตือนไฟกระพริบท างานเวลา 18.00 น. - 6.00 น. โดยติด
สวา่งไดท้ั้งคืน  

ค าส าคญั : ป้ายเตือนทางโคง้   PIR เซ็นเซอร์ ก าลงัไฟฟ้า 

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. 

Keywords: Curve warning sign , PIR Sensor , Electric Power 

1. บทน า
จากขอ้มูลของบริษทัประกนัภยัทางรถยนต ์พ.ศ. 2560 พบว่า

สาเหตุการเกิดอุบติัเหตุในประเทศไทยมี 4 ประการ คือ เกิดจากบุคคลซ่ึง

ไดแ้ก่พฤติกรรมการขบัข่ี เช่น เมาแลว้ขบั 67 % จากสภาพยานพาหนะ  
17%  จากลกัษณะถนน 13% และจากสภาพแวดลอ้ม  3%  โดยขอ้มูลการ
เกิดอุบติัเหตุทางถนนในจังหวดัอุดรธานีในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559 

พบว่าสถิติเกิดอุบติัเหตุสูงสุดในคือเขตอ าเภอเมืองมากท่ีสุดคือ เมาสุรา 
ขบัรถเร็วเกินก าหนด และขบัรถตดัหนา้ในระยะกระชั้นชิด และช่วงเวลา
ท่ีเกิดอุบติัเหตุมากท่ีสุด คือระหว่างเวลา 16.00น.-20.00 น. และเกิด
อุบติัเหตุบนถนนสายตรง 57.14 %  รองลงมาคือบริเวณทางโคง้ทางแยก 
26.76%  ซ่ึงการแกปั้ญหาการเกิดอุบติัเหตุจะนิยมติดตั้งป้ายเตือนทางโคง้
โดยในบริเวณท่ีติดตั้งอาจมีส่ิงกีดขวา้ง หรือมุมในการติดตั้งไม่ชดัเจนท า
ให้ผูใ้ช้ถนนไม่สามารถมองเห็นไดใ้นระยะไกล ปัจจุบนัไดมี้การน าป้าย
เตือนทางโคง้แบบไฟกระพริบโซล่าเซลลม์าใช้เพ่ือเพ่ิมความสว่างในการ
มองเห็นในระยะไกล และลดการเกิดอุบติัเหตุลงได้ ซ่ึงระบบท่ีมีใช้ใน
ปัจจุบันจะมีการกระพริบเพียง 1 จังหวะและท างานเฉพาะในตอน
กลางคืน  ส าหรับงานวิจยัเร่ืองน้ีไดใ้ช้เซ็นเซอร์เป็นตวัควบคุมจงัหวะใน
การกระพริบของสัญญาณไฟโดยเม่ือมีรถว่ิงผ่านจะมีการกระพริบเร็ว 
และเม่ือไม่มีรถสัญญาณเตือนจะกระพริบช้า เพ่ือเป็นประหยดัการใช้
พลงังานจากแสงอาทิตย ์

2. หลกัการออกแบบ
ป้ายเตือนทางโคง้แบบแอลอีดี มีระบบผงังานดงัน้ี 

   
  

  

 

ข.การควบคุมจงัหวะการกระพริบของป้ายเตือน 
รูปท่ี 1 แผนภาพป้ายเตือนทางโคง้ LED โดยใชพ้ลงังานแสงอาทิตย ์
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รูปท่ี 2  ระบบควบคุมการกระพริบของป้ายเตือนพลงังานแสงอาทิตย ์

รูปท่ี 2 ป้ายทางโค้งแบบ LED โดยใช้โซล่าเซลล์เป็น
แหล่งจ่ายไฟให้กับระบบไมโครคอนโทรลเลอร์ซ่ึงใช้บอร์ด Arduino 
และเซ็นเซอร์แบบ PIR ในการควบคุมการกระพริบของป้าย โดยมีเวลา
การกระพริบ 2  ช่วงเวลา คือ แบบกระพริบช้าใช้เวลา 0.5 วินาที  และ
กระพริบเร็วใชเ้วลา 10 วินาทีเพื่อให้หลอด LED ติดเตม็ป้ายทั้ง 5 แถว 

2.1 การออกแบบโครงสร้างป้ายทางโค้ง 
ใช้ป้ายเ ตือนทางโค้งพลังงานแสงอาทิตย์มีขนาดตาม

มาตรฐานของทางหลวงชนบทซ่ึงเป็นถนนแบบสวนเลน ขนาด 60 x 75 
cm  เสาสูง 2 เมตร ดงัรูปท่ี 3 

รูปท่ี 3โครงสร้างป้ายไฟเตือนทางโคง้พลงังานแสงอาทิตย ์

2.2 การออกแบบโมดูลหลอดแอลอดี ี
เลือกใช้หลอดแอลอีดีขนาด 5 มม. แบบอลัตราไบท ์จ านวน  

75 หลอด ต่อแบบเมตริกซ์ แบ่งเป็นแถวจ านวน 5 แถว แถวละ 17 หลอด 
ซ่ึงแต่ละแถวมีแรงดนั 5 V 340 mA ใชค้่าตวัตา้นทาน 15 โอห์ม เพ่ือจ ากดั
การไหลของกระแส โดยตามขอ้ก าหนดมาตรฐานหลอดขั้นต ่าอยู่ท่ี 75 
หลอดต่อป้าย กระแสท่ีไหลในวงจรทั้งหมด 1.7 A ต่อป้าย 

รูปท่ี 3 การต่อหลอดแอลอีดี 

2.3 การออกแบบระบบไมโครคอนโทรลเลอร์ 
จากรูปท่ี 4 ใชว้งจรขยายทรานซิสเตอร์แบบคอมมอนอิมิเตอร์

โดยสญัญาณจากไมโครคอนโทรลเลอร์ต่อเขา้ท่ีขาเบสของทรานซิสเตอร์
เลือกใช้ทรานซิสเตอร์เบอร์ 2N3055 ซ่ึงมีอตัราขยาย 100 เท่าทนกระแส
ได ้1 A ค่า Vcc = 5 V, IB = 2 mA ,Vce = 2 V จะไดค้่า RB = 2.2 k และ
RC = 15 k  

รูปท่ี 4 วงจรควบคุมการกระพริบดว้ยไมโครคอนโทรลเลอร์ 

2.4 การค านวณขนาดของแผงโซล่าเซลล์ 
จากโมดูลหลอด LED จ  านวน 75 หลอดมีค่าก าลงัไฟฟ้ารวม 

8.5 W x 10 ชัว่โมง ค่าพลงังานไฟฟ้า 85 W-hr  เน่ืองจากเป็นระบบไฟฟ้า
กระแสตรงไม่มีการต่ออินเวอร์เตอร์ค่าประสิทธิภาพอินเวอร์เตอร์มีค่า
เป็น 1 ขนาดของแผงโซล่าเซลล ์เป็นไปตามสมการ 

PV  = 
(QCHI)/S

E Load (1) 

เม่ือ PV  = ก าลงัวตัตข์องโซล่าเซลล ์(โวลต)์ 
ELoad = พลงังานไฟฟ้ารวม (กิโลวตัต ์– ชัว่โมง) 

วงจรรักษาระดบัแรงดนั  

วงจรเซ็นเซอร์แสง 

วงจรขบัหลอด LED  

วงจรไมโครคอนโทรลเลอร์ 
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Q  =  ค่าพลงังานแสงท่ีไดรั้บ / วนั (ประมาณ 5 กิโลวตัต ์– 
ชัว่โมง/เมตร2) 

C = ค่าความสูญเสียของเซลล ์(ประมาณ 0.8) 
H = ค่าความสูญเสียเชิงความร้อน (ประมาณ 0.85) 
I = ค่าประสิทธิภาพอินเวอร์เตอร์ (ประมาณ 0.8 – 0.9) 
S = ค่าความเขม้แสงบนโลก (ประมาณ 1 กิโลวตัต/์เมตร2 ) 

PV  = W 25 =
,000x0.85x1)/1(5,000x0.8

85

เลือกใชแ้ผงโซล่าเซลลข์นาด 30 W 18 V จ านวน 1 แผง  

2.5  การค านวณขนาดของแบตเตอร่ี 
  ขนาดของแบตเตอร่ี สามารถค านวณจากพลงังานของท่ีใช้ใน 

1 วนั โดยก าหนดการใชง้านตอนตลอดคืน 10 ชัว่โมงต่อวนั 

inverterBatt

Load
Batt x%DODxEV

P
=Q (2) 

เม่ือ    QBatt = ความจุแบตเตอร่ี (แอมแปร์-ชัว่โมง) 
          PLoad  =  ก าลงัไฟฟ้ารวม (วตัต)์ 

       VBatt = แรงดนัแบตเตอร่ี (โวลต)์ 
     %DOD = ค่าระดบัความลึกการคายประจุ (40 – 60 %) 
       EInverter = ค่าประสิทธิภาพอินเวอร์เตอร์ (0.8 – 0.9) 

1.18Ah=
1x  0.612x 

8.5
=QBatt

เลือกใชแ้บตเตอร่ีขนาด 12 V 7 Ah  1 ตวั 
3.5 การเลือกขนาดของตวัชาร์จประจุตอ้งมีขนาดก าลงัวตัตท่ี์

ไม่นอ้ยกว่าแผงโซล่าเซลล ์ซ่ึงสามารถค านวณไดจ้าก สมการ 

Batt
Batt V

PV
=C  (3) 

CBatt = ขนาดกระแสประจุ (แอมแปร์) 
 PV  = ก าลงัวตัตข์องโซล่าเซลล ์(วตัต)์ 
VBatt = แรงดนัของแบตเตอร่ี (โวลต)์ 

A 2.5=
12
30

=CBatt

เลือกใช้เคร่ืองชาร์จประจุขนาด 5 A การออกแบบวงจรชาร์จ
แบตเตอร่ี 

3.ผลการทดลอง 
3.1 การทดลองวดัสญัญาณรูปคล่ืนแรงดนัไฟฟ้าของสัญญาณ

ทางดา้นเอาตพ์ทุของไมโครคอนโทรลเลอร์เพ่ือควบคุมการกระพริบของ
โมดูลป้ายทางโคง้แบบหลอดแอลอีดี 

(ก) ไม่มีรถว่ิงผ่าน  (ข) รถว่ิงผา่น 
รูปท่ี 5 สญัญาณทางเอาตพ์ทุของไมโครคอนโทรลเลอร์ 

รูปท่ี 5 (ก) สัญญาณทางเอาตพ์ุทของไมโครคอนโทรลเลอร์
เม่ือมีรถว่ิงผ่านท่ีเซนเซอร์เวลา ในการติด 100 ms และเวลาดบั 400 ms 
ความถ่ี 1.001 Hz,Duty cycle 10.01%  รูปท่ี 5(ข) สัญญาณทางเอาตพ์ุท
เม่ือมีรถว่ิงผ่านเซนเซอร์เวลาในการติด 500 ms และเวลาดบั 100 ms 
ความถ่ี 5k  Hz,Duty cycle 40  %  

3.2 การวดัค่ากระแสและแรงดันของวงจรชาร์จประจุ
แบตเตอร่ีด้วยโซล่าเซลล์ ระหว่างวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2558 – วนัท่ี 5 
มิถุนายน 2558 และค านวณค่าก าลงัไฟฟ้าของวงจรชาร์จประจุแบตเตอร่ี
และก าลงัไฟฟ้าท่ีแบตเตอร่ี ค่าความส่องสว่างของแสงอาทิตยมี์ค่าสูงสุด
ท่ีเวลาประมาณ 13.00 น. ค่าความส่องสว่าง 13,500 ลกัซ์ ก าลงัไฟฟ้า
สูงสุด 14 วตัต ์ ก  าลงัไฟฟ้าท่ีแบตเตอร่ีมีค่าสูงสุด 84 วตัต ์ก าลงัไฟฟ้าจะ
แปรผนัตามค่าความส่องสวา่ง ตามรูปท่ี 6 

รูปท่ี 6 ก าลงัไฟฟ้าของแบตเตอร่ีเม่ือท าการชาร์จประจุดว้ยโซล่าเซลล ์
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รูปท่ี 7 ก าลงัไฟฟ้าเม่ือต่อโหลดโมดูลป้ายไฟกระพริบ 

รูปท่ี 7 ก าลงัไฟฟ้าของโมดูลป้ายไฟกระพริบมีค่า 8.1 วตัต์
อตัราการลดลงของก าลงัไฟฟ้าท่ีแบตเตอร่ี 0.56 วตัตต่์อชัว่โมง โดยป้าย
เตือนไฟกระพริบจะท างานตั้งแต่เวลา 18.00 น. จนกระทัง่ถึงเวลา 6.00 น. 
ซ่ึงสามารถท างานไดต้ลอดทั้งคืน 

รูปท่ี 8 มุมและระยะในการมองเห็นของป้ายไฟกระพริบ 

รูปท่ี 8 มุมและระยะในการท างานของเซ็นเซอร์ PIR ส าหรับ
ป้ายไฟกระพริบแบบหลอดแอลอีดี มุมในการท างานอยูร่ะหว่าง 45        
ถึง 135  ส่วนระยะท างาน 0 – 3 เมตร โดยท่ีระยะ 4 เมตรเซ็นเซอร์ไม่
สามารถตรวจจบัการท างานได ้ป้ายไฟกระพริบจึงไม่เปล่ียนเวลาในการ
ติดกระพริบ 

4. สรุปผลการทดลอง
เม่ือเวลาปกติไม่มีรถว่ิงผ่านไมโครคอนโทรลเลอร์จะท าให้

หลอด LED จะติดกระพริบท่ีละแถวแถวละ  0.5 วินาที ความสว่างของ
หลอด LED 23.2 ลกัซ์  และเม่ือเวลามีรถว่ิงผา่นเซ็นเซอร์ท างานส่งขอมู้ล
ไปยงัไมโครคอนโทรลเลอร์ให้หลอด LED จะติดคา้งท่ีละแถวจนกระทัง่
เต็มป้าย ความสว่างของหลอด LED มีค่า 68 ลกัซ์ ซ่ึงระยะของเซ็นเซอร์
ท างานไดสู้งสุด 3 เมตร มุม  45 – 135  ก าลงัไฟฟ้าสูงสุดวงจรชาร์จ
ประจุแบตเตอร่ีมีค่า 14  วตัต์ท่ีเวลา 13.00 น. ค่าความส่องสว่างของ

แสงอาทิตย ์13,500 ลกัซ์ ก าลงัไฟฟ้าของโมดูลป้ายไฟกระพริบมีค่า  8.1 
วตัต ์อตัราการลดลงของก าลงัไฟฟ้าท่ีแบตเตอร่ี 0.56 วตัตต่์อชัว่โมง โดย
ป้ายเตือนไฟกระพริบจะท างานตั้งแต่เวลา 18.00 น. ถึง 6.00 น. ซ่ึง
สามารถท างานไดต้ลอดทั้งคืน  
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อฐิบลอ็กคอนกรีตจากขยะฉนวนใยแก้ว 
Brick from Micro fiber waste. 

สุธรรม  ชุมพร้อมญาติ1    
1 สาขาวทิยาศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั 

บทคดัย่อ 
การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อสร้างอิฐประดบัและอิฐบลอ็ก

จากขยะฉนวนใยแกว้  มาใชใ้นการตกแต่งและประดบัในการสร้างอาคาร
บา้นเรือนและจดัสวน โดยเน้นคุณภาพอิฐให้มีนํ้ าหนักเบาทนต่อแรง
กระแทกและมีความสวยงาม   

ในการวิจยัไดมี้การทดสอบนํ้ าหนกัอิฐแห้ง นํ้ าหนักอิฐเปียก  
การดูดกลืนนํ้ า การข้ึนรูปและการทนต่อแรงกระแทกหรือแรงอดั พบว่า
อิฐประดบัและอิฐบลอ็กท่ีผสมขยะฉนวนใยแกว้  มีนํ้าหนกัเบาดูดกลืนนํ้ า
ไดน้อ้ยกวา่อิฐในทอ้งตลาด ทนต่อแรงกระแทกหรือแรงอดัไดดี้ ส่วนการ
ข้ึนรูปพบวา่อิฐทั้งสองแบบมีการข้ึนรูปไดดี้และมีรูปร่างท่ีสวยงาม  

ประโยชน์ท่ีได้จากการวิจัยในคร้ังน้ี ถือว่าเป็นการนําขยะ
ฉนวนใยแกว้ ซ่ึงกาํจดัไดย้ากและเป็นอนัตรายต่อมนุษย ์ มาใชเ้ป็นวสัดุ
ตกแต่งและก่อสร้างอาคาร ช่วยลดปัญหาส่ิงแวดลอ้มได ้ 

คาํสาํคญั: ขยะฉนวนใยแกว้ , อิฐบลอ็ก 

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. 

1. บทนํา
ในประเทศไทยของเราเป็นประเทศเมืองร้อน  จึงมีการผลิต 

และจาํหน่ายฉนวนใยแกว้หรือใชก้นัความร้อนและดูดซบัเสียง โดยไดรั้บ
การส่งเสริมจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนแห่งประเทศไทย   มา
ตั้งแต่พ.ศ. 2519 และมีการผลิตใยแก้วในประเทศไทยมามากว่า 30 ปี
โดยมีเป้าหมายในการประหยดัพลังงาน  ในบ้านเรือน  และอาคาร
สถานท่ี  ใยแกว้มีอายกุารใชง้านประมาณ  10-15 ปี และกลายเป็นขยะใย
แกว้ท่ียากแก่การกาํจดั   เน่ืองจากทนความร้อนสูงไม่อาจเผาทาํลายได ้  
และการท่ีใยแกว้ทาํจากเส้นแกว้เม่ือปลิวออกมาจะตาํท่ีตวัผิวหนงัซ่ึงจะ
ทาํให้เกิดการระคายเคืองเพราะความคมของแกว้   โดยกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ
ชั้นนาํดา้นสุขภาพและความปลอดภยัของวสัดุประเภทเส้นใยแก้วจาก 
IARC : International Agency for Research on Cancer  เมืองเลียง 
ประเทศฝร่ังเศส ไดล้ดหมวดความอนัตรายของใยแกว้ ใยหินและใยแร่  
จากกลุ่ม 2B ซ่ึงหมายถึงหมวดท่ีอาจเป็นสารก่อมะเร็งแก่มนุษย ์เป็นกลุ่ม
สาม คือไม่จดัเป็นสารก่อมะเร็งแก่มนุษยไ์ด ้ 

เน่ืองจากผลึกใยแกว้ท่ีผลิตใชก้นัอยา่งแพร่หลายในปัจจุบนัมี
ลกัษณะเป็นผลึกรูปทรงกระบอก   ไม่ใช้ผลึกรูปดาวเหมือนแกว้ทัว่ไป  
จึงไม่สามารถทาํลายเยื้อหุ้มปอดจากการสูดดมอย่างท่ีหลายๆคนเขา้ใจ 
ผิดได ้ ทุกวนัน้ีส่ิงท่ีเขา้ใจกนัอยู่ทัว่ไปก็คือ Asbestos หรือแร่ใยหินซ่ึงมี
ความใกลเ้คียงกบัใยแกว้มาก คุณสมบติัท่ีดีของ Asbestos คือ สามารถทน
อุณหภูมิไดสู้งแต่เป็นสารก่อมะเร็งเม่ือนาํมาส่องกลอ้งขยายจะพบว่ามี
โครงสร้างเป็นรูปดาวเม่ือสูดเขา้สู่ร่างกายก็จะไปติดได้ทุกตาํแหน่งใน
ร่างกาย ดงันั้น Asbestos จึงถูกกาํจดัออกใหไ้ปใชก้บัอุตสาหกรรมเฉพาะ
อยา่งไม่นาํมาใชใ้นอุตสาหกรรมฉนวนความร้อน  แต่เส้นใยแกว้เป็นรูป
ทรงกระบอกเป็นแก้วประเภทหน่ึง แม้ว่าจะเข้าร่างกาย  แต่ก็ไม่ทํา
ปฏิกิริยา อีกทั้งขนาดของฝุ่ นใยแกว้ มีขนาดประมาณ 6 – 7 ไมโครอน   
ซ่ึ ง ถือว่าไม่ เ ป็นอันตรายในการเข้า สู่ ร่ างกาย  อีกทั้ งใยแก้วไม่ มี                
เช้ือรา   จึงสามารถนาํมาใชท้าํอิฐบลอ็กคอนกรีตไดโ้ดยปลอดภยั  

โครงการวจิยัน้ีจึงเป็นการคน้หาสูตรในการสร้างอิฐบลอ็กจาก
ขยะฉนวนใยแกว้  เปรียบเทียบมาตรฐานของอิฐบล็อกกบัมาตรฐานโดย
ตรวจสอบคุณสมบติัในแง่ความทนทาน การใชง้าน และเพิ่มสีสัน เพื่อให้
ไดผ้ลิตภณัฑท่ี์มีคุณภาพดีเป็นท่ีตอ้งการของตลาด 

807



บทความวจิัย  
การประชุมวชิาการ งานวจิยัและพฒันาเชิงประยกุต ์คร้ังท่ี 9  
 9th ECTI-CARD 2017, Chiang khan Thailand 

  9th ECTI-CARD 2017 “การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยเีพื่อตอบสนองทอ้งถ่ินและภาคอุตสาหกรรม” 

2. เนือ้ความหลกั
2.1 หลกัการ ทฤษฏี ตวัแบบ แนวเหตุผล หรือสมมุตฐิาน

 ปัจจุบนัการผลิตอิฐประดบัท่ีสวยงามกาํลงัไดรั้บความนิยม
อย่างแพร่หลายในงานก่อสร้างหลายประเภท โดยเฉพาะในงานอาคาร
ประเภทต่างๆ เช่น บา้นพกัอาศยั อาคารชุด รีสอร์ท เป็นตน้ ลกัษณะของ
การนาํไปใชง้านจะเป็นงานทางดา้นสถาปัตยกรรม ภูมิสถาปัตย ์ตกแต่ง
ภายใน  เช่นใช้การตกแต่งผิวอาคาร ในการจดัสวน  ตกแต่งลานบ้าน               
ร้ัว  เสาอาคารท่ีอยูใ่นรูปอิฐบลอ็กท่ีคงทนสวยงามกลมกลืนกบัธรรมชาติ
หรือรูปแบบของอาคาร   ซ่ึงอิฐเหล่าน้ีเราตอ้งนาํเขา้มาจากแหล่งผลิตอ่ืน
ท่ีมีระยะขนส่งไกล ทาํให้เพิ่มตน้ทุนในการขนส่ง แต่ถา้เราสามารถนาํ
เศษขยะใยแกว้  มาใชง้านทาํให้ประหยดั ลดตน้ทุนการผลิตอิฐ ไดอิ้ฐท่ีมี
นํ้ าหนักเบา กนัความร้อนและเสียง  เหมาะแก่การก่อสร้างผนังอาคาร   
สร้างเสาคานท่ีมีนํ้ าหนักเบา  ใช้เป็นอิฐประดับท่ีสวยงาม   มีความ 
คลาดเคล่ือนเชิงมิตินอ้ย และเคล่ือนยา้ยไดส้ะดวก 

2.1.1 ขอบเขตงานวจิยั 
• จดัสร้างอิฐบล็อก(คอนกรีต) จากขยะใยแกว้  โดย

มุ่งเน้นในแง่ความสวยงามโดยการแต่งสีและมีความคลาดเคล่ือนเชิงมิติ
นอ้ย    นํ้าหนกับา  ก่อง่าย  คงทน  และรับแรงไดดี้    

• ทดสอบคุณสมบติัของอิฐตามหวัขอ้ต่อไปน้ี
- ชัง่นํ้ าหนกัเปรียบเทียบกบัอิฐมอญ 
- ทดสอบความหนาแน่นแหง้และการดูดซึมนํ้า 
- ความคลาดเคล่ือนเชิงมิติ

- เปรียบเทียบความสวยงามของอิฐใยแกว้กบัอิฐประดบั 
- เปรียบเทียบอัตราส่วนการใช้เศษขยะใยแก้วทดแทน

ส่วนผสมอ่ืนๆ  ในแง่การลดปริมาณขยะต่อผลผลิตอิฐ 
- เปรียบเทียบการลดตน้ทุนของอิฐจากเศษขยะใยแกว้กบั

อิฐบลอ็กซีเมนตท์ัว่ไป 
2.1.2 วตัถุประสงคข์องโครงการวจิยั 

• สร้างอิฐประดบัจากเศษขยะใยแกว้ในทอ้งถ่ิน เพื่อ
ลดมลพิษในส่ิงแวดลอ้มและขยะมูลฝอยในชุมชน       

• จดัสร้างอิฐบล็อกท่ีมีคุณภาพดี  ไดม้าตรฐาน โดย
ปรับปรุงคุณภาพอิฐให้มีนํ้ าหนักเบา  ทนทานเหนียว   แตกหักยาก                
มีความคลาดเคล่ือนเชิงมิตินอ้ย ง่ายแก่การก่อสร้าง   และมีความสวยงาม
ใชง้านประดบัตกแต่งสวนและอาคารได ้

2.1.3 ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 
• ลดมลพิษและขยะท่ีเกิดจากกระบวนการผลิต

กระเบ้ืองภายในชุมชน 
• ลดการใชเ้ช้ือเพลิงในการเผาอิฐอนัเป็นตน้เหตุของ

ปรากฏการณ์โลกร้อน 

• สร้างอิฐตน้แบบท่ีมีคุณภาพจากเศษวสัดุกระเบ้ือง
กระดาษท่ีมีคุณภาพคงทน  รับแรงกดไดดี้  นํ้ าหนกัเบา    กนัความร้อน   
แตกหกัยาก และสีสนัสวยงาม 

• เ ป็ นแห ล่ ง ร า ย ได้ เ พิ่ ม เ ติ มแ ก่ คนใน ชุ มชน
(ผูป้ระกอบการโรงอิฐขนาดยอ่ย) 

• ชุมชนมีจิตสาํนึกในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม
• เกิดการพฒันาอิฐบลอ็กในชุมชนใหมี้คุณภาพดี
• เ กิดการพัฒนาอิฐบล็อกในชุมชนให้ มีความ

สวยงามใชง้านเป็นอิฐประดบัทดแทนการนาํเขา้จากทอ้งถ่ินขา้งเคียง  ทาํ
ใหป้ระหยดัค่าขนส่ง 

• เป็นตน้แบบการผลิตอิฐจากเศษกระเบ้ือง  และเป็น
แนวทางในการผลิตอิฐจากเศษขยะโรงงานอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ต่อไป   

2.1.4  หน่วยงานหรือกลุ่มเป้าหมายท่ีสามารถนาํผลการวิจยั
ไปใชป้ระโยชน์ มี 2 กลุ่ม 

• หน่วยงานภาครัฐ  ไดแ้ก่ กระทรวงวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลย ีสถาบนัการศึกษาและองคก์รระดบัทอ้งถ่ิน 

• หน่วยงานภาคเอกชน   ได้แ ก่  โรงอิฐขนาด
ย่อม โดยมีชุมชนหลกัท่ีได้รับประโยชน์ดงัน้ีคือ อาํเภอทุ่งสง  อาํเภอ                        
ร่อนพิบูลย ์  อาํเภอชะอวด  จงัหวดันครศรีธรรมราช 

2.2 วธีิดาํเนินการวจิัย 
การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการนาํเศษขยะใยแกว้ มาใชป้ระโยชน์ใหม่

โดยนํามาผสมในอิฐบล็อก  จากนั้ นนํามาทดสอบมาตรฐานตาม
กระบวนการวจิยั  ดงัน้ี 

1) เก็บตัวอย่างเศษขยะฉนวนใยแก้ว   แยกเอาเศษขยะ
ปนเป้ือน  เช่น  เศษอลูมิเนียมฟรอยดท่ี์ห่อฉนวนบางชนิดออก   

2) กาํหนดส่วนผสม  และส่วนประกอบทางเคมีหลากหลาย
สูตร   โดยปรับเพิ่มปริมาณฉนวนใยแกว้คร้ังละคร่ึงถงัโดยค่อยๆ ปรับลด
ส่วนผสมอ่ืน เช่น  หินฝุ่ น  ปูน  ทราย  ในปริมาณเดียวกนัตามลาํดบั   

3) ผสมข้ึนรูปอิฐอัดไฮโดรลิกแต่ละสูตร สูตรละ 6 โม่
ประมาณ 900 กอ้น   บ่ม ตากแหง้   

4) ทาํการชักตวัอย่างโดยวิธีสุ่มจากอิฐแต่ละสูตรเดียวกัน
จาํนวน 10 กอ้น จากทุกๆ 900  กอ้นเพื่อใหไ้ดต้วัอยา่งท่ีมีความน่าเช่ือถือ 

5) ทดสอบคุณสมบติัของอิฐแต่ละสูตรในแง่ต่างๆ   ดงัน้ี
• ชัง่นํ้ าหนกัเปรียบเทียบกบัอิฐมอญ
• ทดสอบนํ้าหนกัแหง้ นํ้าหนกัเปียกและการดูดซึมนํ้า 

6) เปรียบเทียบความสวยงามระหวา่งอิฐขยะฉนวนใยแกว้
กบัอิฐประดบัในแง่ความคลาดเคล่ือนเชิงมิติ    
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บทความวจิัย  
การประชุมวชิาการ งานวจิยัและพฒันาเชิงประยกุต ์คร้ังท่ี 9  
 9th ECTI-CARD 2017, Chiang khan Thailand 

  9th ECTI-CARD 2017 “การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยเีพื่อตอบสนองทอ้งถ่ินและภาคอุตสาหกรรม” 

2.3 ผลการวจิัย 
2.3.1 ผลการดาํเนินงานวจิยั 
ในการทาํการวิจัยคร้ังน้ี  ผูว้ิจ ัยได้สร้างอิฐประดับและอิฐ

บลอ็กจากขยะใยแกว้ โดยมีการทดสอบนํ้ าหนกัแหง้ นํ้ าหนกัเปียก ความ
ทนต่อแรงอดั  จากการทดสอบอิฐประดบัและอิฐบลอ็กจากขยะใยแกว้  มี
ผลดงัน้ี 

ตารางท่ี 1 ผลทดสอบนํ้าหนกัแหง้และเปียกของอิฐประดบั 

ตารางท่ี 2 ผลทดสอบการดูดกลืนนํ้าของอิฐประดบั 

ตารางท่ี 3 ดชันีช้ีวดัของคอนกรีตบลอ็กไม่รับนํ้าหนกัดว้ยเศษขยะใยแกว้ 

รูปที ่1  อิฐท่ีข้ึนรูป 

รูปที ่2 การอบแหง้เพื่อหานํ้าหนกั 

รูปที ่3 การนาํมาใชป้ระโยชน์สร้างบา้น 
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บทความวจิัย
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 2.3.
 การ

ใช้ทดแทนดินแ
การทาํให้แข็งตั
กบัอิฐในท้องต
ประดับหรือจดั
กาํจดัขยะ   

3. สรุป
3.1 อ
จาก

ทดสอบนํ้ าหนกั
กระแทกหรือแร

การ
กิโลกรัม และนํ้
และมีการดูดก
ทอ้งตลาดจะมีค
ไดน้อ้ยกว่าเล็ก
การข้ึนรูปจะมีค

การ
ค่าเฉล่ีย  8.15   
8.97 กิโลกรัม
เปรียบเทียบกบั
จากขยะใยแกว้
และทนต่อแรง
ผวิเรียบ  

3.2 ป
การ

ขยะท่ีเป็นมลพิ
ฝังกลบลดการ
ทั้ งยงัเพิ่มมูลค่
ประโยชน์จดัต
ต่าง ๆ  

3.2 ข
ในก

เคร่ืองมือป้องกั
ระบบการหาย
เปรียบเทียบการ

ย  
าการ งานวจิยัและ
 2017, Chiang kha

  9th E

2  ขอ้วจิารณ์ 
รศึกษาความเป็น
แดงและหินคลุก 
ตวัเป็นกอ้นดว้ยซี
ตลาด และสามาร
ดสวนหย่อม  นอ

อภิปรายผล 
กการผลิตอิฐประดั
กอิฐแห้ง นํ้ าหนกั
รงอดัและการข้ึนรู
ทดสอบนํ้ าหนัก
ํ้ าหนกัอิฐเปียกขอ
กลืนนํ้ าคิดเป็นร้อ
ค่าใกลเ้คียงกนั โด
นอ้ย  ซ่ึงมีนํ้ าหนั
ความคงรูปท่ีสวยง
ทดสอบนํ้ าหนัก
 กิโลกรัม และนํ้า
ม   และมีการดูด
บอิฐบลอ็กตามทอ้
วจะมีการดูดกลืนน
กระแทกไดดี้   ส่

ประโยชน์ในการป
ประเมินความคุม้
ษโดยการข้ึนรูปไ
ใช้เช้ือเพลิงในก
ค่าของขยะใยแก้
กแต่งภูมิทศัน์ สว

ขอ้เสนอแนะ 
การดําเนินงานวิ
นัท่ีดีเน่ืองจากขย
ยใจ และควรจะน
รคงรูปและการกาํ

พฒันาเชิงประยกุ
an Thailand 

ECTI-CARD 201

นไปได้ในการนํ
 บางส่วนโดยใช้
เมนต์ จะเห็นว่าส
รถนํามาใช้งานไ
อกจากน้ียงัส่งผล

ดบัและอิฐบลอ็กจ
กอิฐเปียก  การดูด
รูป  ไดผ้ลการทดส
แห้งของอิฐประ
องอิฐประดบัมีโดย
อยละ3.82 เม่ือเป
ดยอิฐจากขยะใยแ
กัเบาและทนต่อแ
งาม  ผวิเรียบ  
แห้งของอิฐบล็อ
หนกัอิฐเปียกของ
กลืนนํ้ า คิดเป็น
งตลาดจะมีค่าใกล
นํ้ าไดน้อ้ยกว่าเล็ก
วนการข้ึนรูปจะ 

ประยกุตข์องผลง
มค่าของงานวิจยั
ไม่ให้เกิดการฟุ้ งก
การเผา  ช่วยในก
ก้ว  ในด้านอุตสา
วนหยอ่ม รีสอร์ท

ิจัยต้องใช้ความ
ะใยแกว้มีการระค
นําไปผสมกับวสั
าจดัขยะใยแกว้ แล

ต ์คร้ังท่ี 9  

7 “การประยกุตใ์ช

าขยะฉนวนใยแ
้หลกัการทาํเสถีย
สามารถข้ึนรูปได้ ี
ได้จริงโดยเฉพาะ
โดยตรงในแง่ขอ

จากขยะใยแกว้  โด
ดกลืนนํ้ า การทนต
สอบดงัน้ี  
ดบัมีโดยค่าเฉล่ีย
ยค่าเฉล่ีย 5.13 กิโ
ปรียบเทียบกับอิ
แกว้จะมีการดูดก
แรงกระแทกไดดี้ 

กจากขยะใยแกว้
งอิฐบลอ็กมีโดยค่
ร้อยละ  4.15   
ลเ้คียงกนั โดยอิฐ
กน้อย  ซ่ึงมีนํ้ าหน
 มีความคงรูปท่ีสว

านวจิยั 
ในคร้ังน้ีสามารถ
กระจาย ซ่ึงทดแท
ารอนุรักษ์ส่ิงแว
าหกรรม  เพื่อนํา
ท ร้ัวบา้น สถานรา

ระมัดระวงัและ
คายเคืองต่อผิวหน
สดุอ่ืน เช่น นํ้ ายา
ละควรนาํขยะอ่ืน 

ชเ้ทคโนโลยเีพื่อต

แก้วมา            
ยรและ
ดี้พอๆ 
ะนํามา
องการ

ดยการ
ต่อแรง

ย 4.94 
โลกรัม 
ิฐตาม

กลืนนํ้ า
   ส่วน

วมีโดย
าเฉล่ีย 
  เ ม่ือ
บลอ็ก
นกัเบา
วยงาม  

ถกาํจดั
ทนการ
ดล้อม       
ไปใช้
าชการ

ต้องมี
นงัและ
ง เพื่อ

 ๆ จาก

โรงง
ช่วยล

4. กติ

เทคโ

เอกส
[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

ตอบสนองทอ้งถ่ิน

านอุตสาหกรรม
ลดมลพิษส่ิงแวดล้

ตติกรรมประกา
ขอขอบคุณ

นโลยรีาชมงคลท่ี

สารอ้างองิ 
กระทรวงอุตสา
ฉบบัท่ี 6 (พ.
พ.ศ. 2535  เร่ือง
เกรียงศกัด์ิ  อุด
wastes). กรุงเทพ
ชยั จาตุรพิทกัษ์
วนากิจ. 2542.  “
ลอย (Chemica
วารสารกฟผ. 2 
บุรฉตัร  ฉตัรวรี
“การผลิตบลอ็ก
กฟผ. 1 (มกราค
พจณีย ์  อินทสโ
ใชท้ดแทนปูนซี
หิน  เกตุรัตนบ
2541.“การใชเ้ถ้
กาํลงัสูง (Use o
Concrete)” , วาร

นและภาคอุตสาหก

มาทาํการวิจยั เพื่
อ้มและสร้างมูลค่

าศ 
ณคณะวิทยาศาสต
ทสนบัสนุนทุนวจิยั

หกรรม.2540.ประ
ศ.2540) ออกตา
งการกาํจดัส่ิงปฏิกู
ดมสินโรจน์. 254
พฯ : มหาวทิยาลยั
ษ,์  สุรเชษฐ ์  จึงเก
“คุณสมบติัพื้นฐา
al and Physical 
 (ตุลาคม – ธนัวาค
ระ,  พิชยั นิมิตยงส
กปูถนนราคาถูกโด
คม – มีนาคม 2540
โร. 2545.  “การน
ซีเมนตบ์างส่วน  
วร,  ชยั  จาตุรพิ
า้ถ่านหินแยกขนา

of Chassified Mae
รสาร กฟผ. 2 (เมษ

กรรม” 

พื่อหาแนวทางใน
ค่าเพิ่ม 

ตร์และเทคโนโล
ยงบประมาณแผน่

ะกาศกระทรวงอุต
มความในพระรา
กลูหรือวสัดุท่ีใชแ้
46. ของเสียอนัตร
ยรังสิต. 
กษมโชคชยั  และ
นทางเคมีและทาง
 Properties  of 
คม 2542), 13  
สุกล และสุกญัญา
ดยใชข้ี้เถา้ลอยแม่เ
0), 57. 
นาํเถา้ลอยจากเตา

พทิกัษก์ลุ และเอก
าดจากแม่เมาะในง
e Moh Fly Ash i
ษายน – มิถุนายน
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บทคดัย่อ 
บทความ น้ีน า เสนอผลการศึกษาวิจัยการตรวจหา ส่ิ ง

แปลกปลอมในอาหารดว้ยเทคนิคการถ่ายภาพความร้อน ซ่ึงเป็นเทคนิคท่ี
มีขอ้ดี คือ สามารถท าได้รวดเร็ว ไม่มีการสัมผสัอาหารท่ีทดสอบ และ
สามารถใช้กบัอุตสาหกรรมอาหารระบบสายพานได้ โดยงานวิจยัน้ีได้
ศึกษากับส่ิงแปลกปลอมท่ีอาจพบเห็นได้ในชีวิตประจ าวนั ได้แก่ ส่ิง
แปลกปลอมทางกายภาพ ส่ิงแปลกปลอมทางเคมี และส่ิงแปลกปลอมทาง
ชีวภาพ ได้แก่ กอ้นกรวด เศษโลหะ เศษพลาสติก สารฟอร์มาลีน ยาฆ่า
แมลง และแมลง เป็นต้น จากผลการวิจยั พบว่า สามารถตรวจพบส่ิง
แปลกปลอมทางกายภาพและส่ิงแปลกปลอมทางชีวภาพได ้จากอาหาร
ประเภทผกั เมล็ดธญัพืช และอาหารสด ดว้ยการจ าแนกจากความแตกต่าง
ของอุณหภูมิสีของภาพถ่ายความร้อนท่ีได้ท่ีมีความแตกต่างกันอย่าง
ชดัเจน 

ค าส าคัญ: ส่ิงแปลกปลอมในอาหาร, การควบคุมส่ิงปลอมปน, 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 

1. บทน า
การตรวจหาส่ิงแปลกปลอมในอาหาร เป็นส่ิงจ าเป็นท่ีจะขาด

ไปเสียมิไดเ้ลยในอุตสาหกรรมผลิตและแปรรูปอาหารแทบทุกประเภท 
โดยลกัษณะของส่ิงแปลกปลอมในอาหารท่ีพบ อาจสามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 
ประเภทใหญ่ๆ ด้วยกนั คือ ส่ิงแปลกปลอมประเภทวตัถุกายภาพทัว่ไป 
(Physical)  ไดแ้ก่ เศษถุง เศษพลาสติก เป็นตน้ ส่ิงแปลกปลอมประเภท
สารเคมี (Chemical) ไดแ้ก่ สารบอแรกซ์ สารฟอร์มาลีน เป็นตน้ และส่ิง
แปลกปลอมประเภทชีวภาพ (Biological) ไดแ้ก่ เศษซากส่ิงมีชีวิตขนาด
เล็กท่ีปลอมปนไปในอาหารในระหว่างกระบวนการผลิตหรือแปรรูป 
แมว้า่ โรงงานอุตสาหกรรมอาหารส่วนใหญ่จะมีกระบวนการตรวจหาส่ิง
แปลกปลอมในกระบวนการผลิตหรือแปรรูปก่อนท่ีจะมีการบรรจุแลว้ก็
ตาม ก็ยงัคงสามารถพบเห็นส่ิงแปลกปลอมขา้งตน้น้ีได้อยู่เสมอเร่ือยมา 
ทั้งผลิตภณัฑอ์าหารท่ีผลิตในประเทศ ตลอดจนสินคา้น าเขา้หรือส่งออก 
ก็ตาม 

จากการศึกษาเทคนิควิธีการตรวจหาส่ิงแปลกปลอมในอาหาร 
พบวา่ มีเทคนิคท่ีหลากหลาย เช่น เทคนิคการตรวจจบัโลหะ การตรวจคดั
กรองด้วยแรงแม่เหล็ก การตรวจด้วยคล่ืนแสง การตรวจสอบด้วยการ
สะทอ้นกลบัของคล่ืนไมโครเวฟ เทคนิคทางรังสีนิวเคลียร์ การตรวจดว้ย
อิมพีแดนซ์ทางไฟฟ้า คล่ืนอลัตราซาวด์ และรังสีเอ็กซ์ เป็นตน้ ตลอดจน
เทคนิควิธีการทดสอบทางวิทยาศาสตร์อยา่งง่ายท่ีเป็นเทคนิคดั้งเดิม [1-4] 
ในขณะเดียวกนั ก็พบดว้ยว่า มีการศึกษาเทคนิควิธีการถ่ายภาพความร้อน
เพือ่ตรวจหาส่ิงแปลกปลอมในอาหารมากยิ่งข้ึน [5-7] แต่ยงัไม่แพร่หลาย
มากนักในประเทศไทย อีกทั้ ง ยงัเป็นเพียงการศึกษากับอาหารบาง
ประเภทเท่านั้น ส าหรับขอ้ดีของเทคนิคการถ่ายภาพความร้อน คือ ตน้ทุน
ไม่สูงมากนกั ใชเ้วลาตรวจหาไดอ้ยา่งรวดเร็ว และสามารถใช้กบัสายพาน
การผลิตแบบต่อเน่ืองได ้ อีกทั้งไม่มีการแตะตอ้งส่วนหน่ึงส่วนใดของ
อาหารในระหว่างการตรวจสอบด้วย ด้วยเหตุน้ี คณะผูวิ้จยัจึงให้ความ
สนใจเทคนิคการถ่ายภาพความร้อนในการตรวจหาส่ิงแปลกปลอมใน
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อาหาร โดยมีการขยายขอบเขตการศึกษาประเภทของอาหารท่ี มีความ
หลากหลายมากยิ่งข้ึน ได้แก่ อาหารคาว อาหารแห้ง เมล็ดธัญพืช ผกั 
ผลไม ้และเน้ือสัตวส์ด เป็นตน้ โดยทดสอบกบัส่ิงแปลกปลอมประเภท
กายภาพทัว่ไป ส่ิงแปลกปลอมทางเคมี และส่ิงแปลกปลอมทางชีวภาพ 
ดงัจะไดน้ าเสนอรายละเอียดในหวัขอ้ถดัไป 

2. ทฤษฎเีบือ้งต้น [8-10]

2.1 สัมประสิทธ์ิการแผ่ความร้อนของผวิวสัดุ (Emissivity, ) 
สมัประสิทธ์ิการแผ่ความร้อนของผิววสัดุ คือ ค่าประสิทธิผล

ในการแผ่พลงังานความร้อนออกจากพ้ืนผิวของวตัถุนั้นๆ ซ่ึงจะมีค่าอยู่
ระหว่าง 0 – 1 เท่านั้น ค่าสัมประสิทธ์ิท่ีต  ่า จะหมายถึง การแผ่รังสีความ
ร้อนออกมาจากพ้ืนผิวได้น้อย โดยวตัถุผิวด าสนิท (Black body) จะมี
ความสามารถในการแผค่วามร้อนออกไดสู้ง นัน่คือ มีค่าสมัประสิทธ์ิการ
แผค่วามร้อนใกลเ้คียง 1 อยา่งไรก็ตาม ค่าสมัประสิทธ์ิการแผ่ความร้อนน้ี
ข้ึนอยูก่บัลกัษณะพ้ืนผิวของวตัถุและอุณหภูมิดว้ย ดงัจะเห็นไดจ้ากตาราง
ท่ี 1 ท่ีแสดงค่าสมัประสิทธ์ิการแผข่องความของวสัดุท่ีแตกต่างกนั 

ตารางท่ี 1 สมัประสิทธ์ิการแผค่วามร้อนผิววสัดุชนิดต่างๆ 
Material surface  [m] Temp. [K] Emissivity []

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 

- 
- 
- 

9.3 
5.4-9.3 

- 
- 

3.6-9.3 
9.3 

3.6-9.3 
- 
- 
- 
- 

10 
10 

8-13  
- 
- 

9.3 

273-373 
273-373 
273-373 

- 
- 

298 
390 

- 
- 
- 

489 
- 
- 
- 
- 

300 
300 
300 
300 

- 

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 

ค่าสัมประสิทธ์ิการแผ่ความร้อน ดังแสดงในตารางท่ี 1 น้ี 
สามารถใช้ในการอา้งอิงและสันนิษฐานกบัวสัดุท่ีใกลเ้คียงกนัน้ีไดเ้ป็น
อยา่งดี โดยจากตารางน้ี จะสังเกตเห็นว่า พ้ืนผิวท่ีมีความมนัวาว จะมีค่า

สัมประสิทธ์ิการแผ่ความร้อนท่ีต ่า ในขณะท่ีของเหลว น ้ าแข็ง ผกั และ
กระดาษ จะมีค่าสัมประสิทธ์ิการแผ่ความร้อนท่ีสูง  นอกจากน้ี ยงัสังเกต
พบอีกดว้ยวา่ โลหะท่ีขดัมนัวาวจะมีค่าสัมประสิทธ์ิการแผ่ความร้อนท่ีต ่า
กวา่โลหะผิวดา้น 

2.2 อตัราส่วนระยะต่อจุด (Distance-to-Spot Ratio, D : S) 
ค่าอตัราส่วน D : S คือ อตัราส่วนระหวา่งระยะของการวดัและ

ขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลางของพ้ืนท่ีในการวดั ดงัรูปท่ี 1 โดยระยะ D คือ 
ระยะระหว่างกล้องและจุดวดั และระยะ S คือ ขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลาง
ของพ้ืนท่ีวงกลมท่ีสามารถวดัได ้โดยจากรูป ระยะ D เท่ากบั 10 ฟุต และ
ระยะ S เท่ากบั 1 ฟตุ ไดว้า่ D : S เท่ากบั 10 : 1 นัน่คือ ท่ีระยะห่างระหวา่ง
กล้องและวตัถุ 10 ฟุต จะสามารถวดัขนาดวตัถุได้ไม่เกิน 1 ฟุต ในทาง
กลบักนั ก็ท  าให้ทราบถึงระยะท่ีเหมาะสมในการวดัของวตัถุนั้นๆ ดว้ย 

รูปที่ 1 ตวัอยา่งแสดงนิยามของอตัราส่วน D : S 

3. สมมุตฐิานและขอบเขตการศึกษาวจิยั
3.1 สมมุตฐิาน 

การจ าแนกส่ิงแปลกปลอมและอาหาร สามารถกระท าไดโ้ดย
การจ าแนกจากอุณหภูมิสีของภาพถ่ายความร้อนท่ีแตกต่างกัน  จาก
สมมุติฐาน ดงัน้ี 

1) อาหารและส่ิงแปลกปลอมเป็นวตัถุท่ีแตกต่างกนั จึงมีค่า
สมัประสิทธ์ิการแผค่วามร้อนท่ีแตกต่างกนั

2) ค่าสัมประสิทธ์ิการแผ่ความร้อนของวตัถุท่ีแตกต่างกัน 
จะมีผลให้อุณหภูมิสีของภาพถ่ายความร้อนแตกต่างกนั

3.2 ขอบเขตการศึกษาวจิยั 
ก)  ประเภทของตวัอยา่งทดสอบ 

-  อาหารคาว อาหารปรุงสุก 
  -   เมล็ดธญัพืช และผกัสด 

ข) ประเภทส่ิงแปลกปลอม 
- ส่ิงแปลกปลอมทางกายภาพทัว่ไป (Physical) 
- ส่ิงแปลกปลอมทางเคมี (Chemical) 
- ส่ิงแปลกปลอมทางชีวภาพ (Biological)  

Thermal camera 

Spot area 

(D) 

(S) 

บทความวจิยั 
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4. การทดลองและผล
ในการตั้งค่าการทดลองได้ก  าหนดอุณหภูมิห้องไวท่ี้ 25C 

และอตัราส่วน D : S เป็น 7 : 2 โดยระยะ D เท่ากับ 70 ซม และระยะ S 
เท่ากับ 20 ซม ส าหรับส่ิงแปลกปลอมในอาหารได้เลือกสุ่มจากความ
เป็นไปไดท่ี้อาจพบในชีวิตประจ าวนัตามการทดลอง ดงัต่อไปน้ี 

4.1 ส่ิงแปลกปลอมทางกายภาพ (Physical Foreign Bodies) 
 เศษโลหะและก้อนกรวดกบัเมลด็ข้าวสาร

ผลการตรวจสอบเศษโลหะและก้อนกรวดท่ีปะปนในเมล็ด
ขา้วสาร สามารถจ าแนกได้จากภาพถ่ายความร้อนท่ีมีความแตกต่างกนั
ของอุณหภูมิสีความร้อน ดงัแสดงในรูปท่ี 2 อุณหภูมิความร้อนของเศษ
โลหะและก้อนกรวด วดัได้ 26C (สีม่วง) และกองเมล็ดขา้วสาร วดัได้ 
28C  ถึง 29C (สีส้มเหลือง) โดยใชช่้วงอุณหภูมิการวดัในยา่น 24.72C 
ถึง 30.41C 

รูปที่ 2 ภาพถ่ายความร้อนเศษโลหะ (สีม่วง, 26C) และกอ้นกรวด (สี
ม่วง, 26C) ท่ีปะปนในเมล็ดขา้วสาร (สีส้มเหลือง, 28C ถึง 29C) 

 เศษโลหะในผกัสด 
ผลการตรวจสอบเศษโลหะท่ีปะปนมากับผักกะหล ่ าปลีสด 

สามารถจ าแนกได้จากภาพถ่ายความร้อนท่ีมีความแตกต่างกันของ
อุณหภูมิสีความร้อน ดงัแสดงในรูปท่ี 3 อุณหภูมิความร้อนของเศษโลหะ 
วดัได้ 29.8C ถึง 30C (สีด า) และผกักะหล ่าปลีสด วดัได้ 30.5C ถึง 
31.5C โดยใชช่้วงอุณหภูมิการวดัในยา่น 29.83C ถึง 35.54C 

รูปที่ 3 ภาพถ่ายความร้อนเศษโลหะ (สีด า, 29.8C ถึง 30C) ท่ีปะปนใน
ผกักะหล ่าปลีสด (สีส้มแดง-ม่วง, 30.5C ถึง 31.5C) 

 เศษพลาสติกในอาหารกล่องโฟม
ผลการตรวจสอบเศษพลาสติกท่ีปะปนในอาหารกล่องโฟม

สามารถจ าแนกได้จากภาพถ่ายความร้อนท่ีมีความแตกต่างกันของ
อุณหภูมิสีความร้อน ดังแสดงในรูปท่ี 4 อุณหภูมิความร้อนของเศษ
พลาสติก วดัได ้23.2C ถึง 30C (สีขาวเหลือง) และอาหารกล่องโฟม วดั
ได้ 18.8C ถึง  21C โดยใช้ช่วงอุณหภูมิการวัดในย่าน 17.89C ถึง 
23.59C 

รูปที่ 4 ภาพถ่ายความร้อนเศษพลาสติก (สีขาวเหลือง, 23.2C) ท่ีปะปน
ในอาหารกล่องโฟม (สีม่วงส้ม, 18.8C ถึง 21C) 

4.2 ส่ิงแปลกปลอมทางเคม ี(Chemical Foreign Bodies) 
 สารฟอร์มาลีนและยาฆ่าแมลงในผกัสด

ผลการตรวจสอบสารฟอร์มาลีนและยาฆ่าแมลงท่ีปะปนในผกั
สด พบวา่ ไม่สามารถจ าแนกส่ิงแปลกปลอมและอาหารได ้เน่ืองจากเป็น
ส่ิงแปลกปลอมท่ีเป็นของเหลวท่ีมีปริมาณนอ้ย ท าให้ไม่สามารถตรวจพบ
ความแตกต่างของอุณหภูมิสีได ้

รูปที่ 5 ภาพถ่ายความร้อนผกัสดท่ีปนเป้ือนสารฟอร์มาลีนและยาฆ่าแมลง 
(สีม่วง-เหลือง, 19C ถึง 25C) 

4.3 ส่ิงแปลกปลอมทางชีวภาพ (Biological Foreign Bodies) 
 ซากแมลงวนัในอาหารบรรจุถุงพลาสติก 

ผลการตรวจสอบแมลงท่ีปะปนในอาหารบรรจุถุงพลาสติก
สามารถจ าแนกได้จากภาพถ่ายความร้อนท่ีมีความแตกต่างกันของ
อุณหภูมิสีความร้อน ดงัแสดงในรูปท่ี 6 อุณหภูมิความร้อนของแมลง วดั
ได้ 21.8C (สีด า) และอาหารบรรจุถุงพลาสติก วดัได้ 23C ถึง 25.7C 
โดยใชช่้วงอุณหภูมิการวดัในยา่น 21.7C ถึง 27.38C 

โลหะ 

ขา้วสาร 

กอ้นกรวด 

โลหะ 

ผกัสด 

พลาสติก 

อาหาร 

ผกัสด 
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รูปที่ 6 ภาพถ่ายความร้อนแมลง (สีด า. 21.8C) ท่ีปะปนในอาหารบรรจุ
ถุงพลาสติก (สีส้ม-ม่วง, 23C ถึง 25.7C) 

5. บทสรุป
งานวิจยัน้ีเป็นการศึกษาแนวทางเบ้ืองต้นในการประยุกต์

เทคนิคภาพถ่ายความร้อนในการจ าแนกส่ิงแปลกปลอมในอุตสาหกรรม
เกษตรและอาหาร โดยส่ิงแปลกปลอมท่ีศึกษาเป็นส่ิงท่ีพบเห็นได้ใน
ชีวิตประจ าวนัและมีความเป็นไปได้สูงท่ีจะพบปะปนในอาหาร ได้แก่ 
เศษโลหะและกอ้นกรวดท่ีปะปนในกองเมล็ดขา้วสาร เศษโลหะท่ีปะปน
ในผกัสด เศษพลาสติกท่ีปะปนในอาหารกล่องโฟม สารฟอร์มาลีนและยา
ฆ่าแมลงท่ีปนเป้ือนในผกัสด และแมลงท่ีปะปนในอาหารสด เป็นต้น 
โดยจากการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี พบว่า สามารถจ าแนกส่ิงแปลกปลอมทาง
กายภาพและชีวภาพ คือ โลหะ กอ้นกรวด พลาสติก และแมลง ออกจาก
อาหารประเภทเมล็ดธัญพืช ผกัสด อาหารกล่องโฟม และอาหารสดได้ 
จากความแตกต่างของอุณหภูมิสีของภาพถ่ายความร้อน แต่ไม่สามารถ
จ าแนกส่ิงแปลกปลอมทางเคมี คือ ฟอร์มาลีนและยาฆ่าแมลงออกจากผกั
สดได ้
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การควบคุมกระบวนการกดัแผ่นวงจรพมิพ์ด้วย เอฟพจีีเอ 
Controlled PCB Etching Process with FPGA 
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บทคดัย่อ 
บทความน้ีเสนอเคร่ืองควบคุมกระบวนการกดัแผน่วงจรพิมพ์

ดว้ย เอฟพีจีเอ โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือควบคุมการกดัแผ่นวงจรพิมพใ์ห้มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน ทั้งในดา้นเวลาท่ีใช้ในการกดัแผ่นวงจรพิมพ ์และ
ดา้นความสะอาดของสารท่ีน ามาใช้ในการกดัแผ่นวงจรพิมพ ์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,

2 2
2CuCl H O )  มาใช้ในการกดัแผ่นวงจรพิมพแ์ทนสารเฟอร์ริคคลอ

ไรด์ ( Ferric Chloride, 3FeCl ) และใช้ FPGA Xilinx Spartan6 เป็นตัว
ควบคุมกระบวนการกดัแผ่นวงจรพิมพ ์และใช้ภาษา VHDL เป็นภาษา
เขียนโปรแกรมควบคุม FPGA Xilinx Spartan6 ผลการทดลองพบว่าการ
ควบคุมกระบวนการกดัแผ่นวงจรพิมพด์้วย เอฟพีจีเอ และสารเป็นคอป
เปอร์ทูคลอไรด์ ( Copper (II) Chloride,

2 2
2CuCl H O ) สามารถกัด

แผน่วงจรพิมพไ์ดมี้ประสิทธิภาพตามตอ้งการ 

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 

2 2
( 2 )CuCl H O for etching PCB instead of Ferric Chloride ( 3)FeCl . 
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 

2 2
( 2 )CuCl H O can be etching PCB bitten effectively as needed. 

1. บทน า
ในปัจจุบันการกัดแผ่นวงจรพิมพ์นั้ น สารท่ีใช้ในการกัด

แผ่นวงจรพิมพ ์คือ เฟอร์ริคคลอไรด์ ( Ferric Chloride, 3FeCl ) มีความ
เป็นกรด และมีสีเหลืองเข้ม ข้อเสียของสารเฟอร์ริคคลอไรด์ ( Ferric 
Chloride, 3FeCl ) คือ ในการเก็บรักษาสารเฟอร์ริคคลอไรด์ ( Ferric 
Chloride, 3FeCl ) นั้นจะตอ้งเก็บรักษาอยา่งดีเพราะสารเฟอร์ริคคลอไรด์ 

( Ferric Chloride, 3FeCl ) นั้นดูดความช้ืนซ่ึงถา้หากเก็บไวไ้ม่ดีอาจจะท า
ให้ตวัสารนั้นละลายได ้เน่ืองจากสารเฟอร์ริคคลอไรด์ ( Ferric Chloride, 

3FeCl ) มีสีเหลืองเขม้ เม่ือเกิดการละลายแลว้เกิดไปโดนส่ิงรอบขา้งจะ
ท าความสะอาดได้ยาก และมีความสกปรกมาก ถึงแมส้ารเฟอร์ริคคลอ
ไรด์   ( Ferric Chloride, 3FeCl ) จะมีสถานะเป็นกรดแต่การท าปฏิกิริยา
กบัทองแดงนั้นช้ามากท าให้การกดัแผ่นวงจรพิมพเ์กิดความล่าช้า ขอ้ดี
ของสารเฟอร์ริคคลอไรด์ ( Ferric Chloride, 3FeCl ) คือ สามารถหาซ้ือ
และใชง้านไดง่้าย สะดวกต่อการใชใ้นงานเล็ก ๆ [1] ทางคณะผูจ้ดัท  าจึงมี
แนวคิดท่ีจะท าเคร่ืองควบคุมกระบวนการกดัแผ่นวงจรพิมพด์ว้ย เอฟพีจี
เอ ข้ึนมา โดยใช ้FPGA Xilinx Spartan6 เป็นตวัควบคุมอุปกรณ์ต่าง ๆ ใน
กระบวนการกัดแผ่นวงจรพิมพ์ และท าการเปล่ียนสารท่ีใช้ในการกดั
แผ่นวงจรพิมพ์จากสารเฟอร์ริคลอไรด์ ( Ferric Chloride, 3FeCl ) เป็น
สารคอปเปอร์ทูคลอไรด์ ( Copper (II) Chloride,

2 2
2CuCl H O ) [3] 

โดยสารดงักล่าวน้ี มีสถานะเป็นกรดสามารถท าปฏิกิริยากบัทองแดงได้
ดีกว่าสารเฟอร์ริคคลอไรด์ ( Ferric Chloride, 3FeCl ) ท  าให้การกัด
แผ่นวงจรพิมพน์ั้นท าได้เร็วกว่าสารเฟอร์ริคคลอไรด์ ( Ferric Chloride, 

3FeCl ) แ ล ะ ส า ร ค อป เ ป อ ร์ ทู ค ล อ ไ ร ด์  ( Copper (II) Chloride, 

2 2
2CuCl H O ) นั้นมีสีใสเวลาน าไปใช้สามารถท าความสะอาดได้ง่าย

ไม่สกปรก จึงท าให้การกดัแผน่วงจรพิมพน์ั้นมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

2 .  ส า ร ค อป เ ป อ ร์ ทู ค ล อ ไ ร ด์  ( Cooper (II) Chloride, 

2 2
2CuCl H O ) 
ส า ร ค อ ป เ ป อ ร์ ทู ค ล อ ไ ร ด์  ( Copper (II) Chloride, 

2 2
2CuCl H O ) นั้นเกิดจากการท าปฏิกิริยากนัระหว่างทองแดงกบัสาร 2 

ชนิด คือ กรดเกลือ ( Hydrochloric Acid, HCl ) 35% และไฮโดรเจนเปอร์
ออกไซด ์( Hydrogen Peroxide,

2 2
H O ) 3% ไดส้มการทางเคมี คือ 

2 2 2 2
2 2Cu HCl H O CuCl H O                                 (1) 

อตัราส่วนการผสมคือ กรดเกลือ ( Hydrochloric Acid, HCl ) 35% 1 ส่วน
ต่อ ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ( Hydrogen Peroxide,

2 2
H O ) 3% 5 ส่วน 

บทความวจิยั 
การประชุมวิชาการ งานวิจยัและพฒันาเชิงประยกุต ์ครั้งท่ี 9  
 9th ECTI-CARD 2017, Chiang khan Thailand 

 9th ECTI-CARD 2017 “การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยเีพื่อตอบสนองทอ้งถ่ินและภาคอุตสาหกรรม” 

815



ซ่ึงสามารถหาได้จาก 2HCl  นั้นมีมวลยูท่ี่ 73 mL เน่ืองจากใช้กรดเกลือ 
( Hydrochloric Acid, HCl ) 35% หรือ 35 : 100 โดยการเทียบอตัราส่วน 
คือ มีกรดเกลือ 35% จะได ้35 = 100 เน่ืองจาก 2HCl  ตอ้งการใช้ 73 mL 
จะได้ 73 = 208 จึงได้ปริมาณกรดเกลือ 35% ท่ีต้องใช้อยู่ท่ี 208 mL ใน
ส่วน 

2 2
H O  นั้ นมีมวลอยู่ท่ี 34 mL เน่ืองจากใช้สารไฮโดรเจนเปอร์

ออกไซด์ ( Hydrogen Peroxide,
2 2

H O ) 3% หรือ 3 : 100 โดยการเทียบ
อตัราส่วน คือ มีไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 3% จะได้ 3 = 100 เน่ืองจาก 

2 2
H O  ต้องการใช้ 34 mL จะได้ 34  =  1,133 จึงได้ปริมาณไฮโดรเจน
เปอร์ออกไซด์ 3% ท่ีตอ้งใช้อยูท่ี่  1,133 mL น าอตัราส่วนของสารทั้ง 2 ท่ี
ตอ้งใช้มาเปรียบเทียบกนั กรดเกลือ 35% = 208 mL และไฮโดรเจนเปอร์
ออกไซด์ 3% = 1,133 mL ท  าการเปรียบเทียบอตัราส่วนจะได้อตัราส่วน
การผสมอยูท่ี่ 1 : 5 และน าสารทั้ง 2 ท่ีผสมกนัแลว้มากดัแผ่นวงจรพิมพ์
ท  าให้สารทั้ ง 2 ท  าปฏิกิริยากับทองแดงจึงเข้ากับสมการทางเคมี คือ 

2 2
2Cu HCL H O   จึงท าให้เกิดสารคอปเปอร์ทูคลอไรด์ ( Copper (II) 

Chloride, 
2 2

2CuCl H O ) ท่ีใชใ้นการกดัแผน่วงจรพิมพ ์ 

3. การออกแบบการควบคุมกระบวนการกัดแผ่นวงจรพิมพ์
ด้วย เอฟพจีเีอ 

หลัก ก า ร ท า ง า น ข อ ง ก า ร ค วบ คุ ม ก ร ะ บ วนก า รกัด
แผ่นวงจรพิมพ ์คือ ใช้สวิตช์เมตริกซ์เป็นอินพุตเพ่ือป้อนขอ้มูลการเลือก
ฟังก์ชันการท างานเข้ามาท่ีโมดูลกรองสัญญาณรบกวนช่วงสั้ น 
( Debounce ) เพ่ือท าการกรองสัญญาณรบกวนท่ีเกิดจากหน้าสัมผสัท่ีไม่
สะอาดของสวิตช์เมตริกซ์แลว้ส่งไปท่ีโมดูล Digital clock Management 
โดยโมดูล Digital clock Management จะท าการรับขอ้มูลท่ีไดม้าจากการ
ป้อนฟังก์ชนัของสวิตช์เมตริกซ์มาประมวลผลตามท่ีไดโ้ปรแกรมไวแ้ลว้ 
จากนั้นก็จะท าการส่งสัญญาณไปควบคุมรีเลยเ์พ่ือสั่งการให้ป๊ัมลมท างาน 
ในอีกทางหน่ึงนั้นโมดูล Digital clock Management จะส่งขอ้มูลเวลาท่ี
ระบบท างานไปท่ีโมดูลถอดรหัส ( Decoder ) เ พ่ือท่ีโมดูลถอดรหัส           
( Decoder ) ท  าหน้า ท่ีถอดรหัส เลขฐานสองออกมาในภาพของ 
7 - segments ( BCD to 7-segment ) แล้วท าการส่งข้อมูลไปแสดง ท่ี  
7-segments ท่ีท  าหน้าท่ีเป็นตวัแสดงผล และเม่ือกระบวนการท างานทุก
อยา่งเสร็จส้ิน โมดูล Digital clock Management จะส่งสญัญาณไปควบคุม
ล าโพงไฟฟ้า ( Buzzer ) ให้ดังข้ึน เพ่ือเป็นสัญญาณเตือนว่าการกัด
แผ่นวงจรพิมพน์ั้นเสร็จส้ินแล้ว บล็อกไดอะแกรมการท างานของการ
ควบคุมกระบวนการกดัแผน่วงจรพิมพด์ว้ย เอฟพีจีเอ ดงัรูปท่ี 1         

         รูปที่ 1 บล็อกไดอะแกรมการท างาน 

การออกแบบโมดูลรับค่าสวิตช์เมตริกซ์นั้น จะท าการก าหนด
ตวัแปรข้ึนมาตวัหน่ึงแลว้ท าการสแกนรับค่าของ Column และ Row เก็บ
ไวใ้นตวัแปรเพ่ือน าข้อมูลของตวัแปรไปใช้งานต่อไป เช่น Column = 
“1000” และ Row = “1000” ตวัแปรก็จะเก็บค่า “0001” เป็นตน้ 

การออกแบบโมดูลกรองสัญญาณรบกวนช่วงสั้น (Debounce) 
นั้น จะใชห้ลกัการของฟลิปฟลอปเขา้มาช่วยคือเม่ือไม่มีสญัญาณป้อนเขา้
มาจะท าการป้อนค่าให้เอาต์พุตเป็น ‘0’ ตลอดและเม่ือมีสัญญาณเขา้มา
เกิน 30 mS จะท าการป้อนค่าให้เอาตพ์ตุเป็น ‘1’  

การออกแบบโมดูล Digital clock Management น้ีจะใช้การ
เขียน Finite State Machine ( FSM ) โดยใช้วิธีเขียนแบบ Moore Machine 
คือ ระบบท่ีเอาตพ์ุตข้ึนอยูก่บัสถานะเท่านั้น โดยจะเขียนเป็นฟังก์ชันไว้
เม่ือรับค่าสัญญาณอินพุตมาจากสวิตช์เมตริกซ์ฟังก์ชันจะท างานตามท่ี
โปรแกรมไว ้

การออกแบบโมดูลถอดรหสั ( Decoder ) นั้น จะท าใชห้ลกัการ
ถอดรหัสแสดงผลแบบ 7-segments ( BCD to 7-segment ) คือ ถอดรหัส
เลขฐานสองออกมาในภาพของ 7-segments 

เม่ือท าการออกแบบโปรแกรมดว้ยภาษา VHDL เสร็จแลว้ จึง
ท าการจ าลองโปรแกรม ( Simulation ) เพ่ือเป็นการทดสอบดูวา่โปรแกรม
ท างานตามท่ีตอ้งการหรือไม่มีและขอ้ผิดพลาดเกิดข้ึนหรือไม่ 

รูปที่ 2 การจ าลองโปรแกรม (Simulation) 

รูปท่ี 2 การจ าลองโปรแกรมเพื่อดูผลการจ าลองของโมดูล 
ถอดรหสั ( Decoder ) วา่ท  างานความถูกตอ้งหรือไม่ 
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เม่ือท าการจ าลองโปรแกรมเสร็จแล้ว จึงท าการสังเคราะห์ 
( Synthesize ) ภาษา VHDL ให้เป็นภาษาระดบัลอจิกเกต ( RTL )   

รูปที่ 4 การสงัเคราะห์ ( Synthesize ) 

รูปท่ี 4 การสังเคราะห์ภาษา VHDL ให้เป็นภาษาระดบัลอจิก
เกต และมีการน าโมดูลต่างท่ีไดโ้ปรแกรมไวม้ารวมเขา้ดว้ยกนัเป็นโมดูล
หลกั ( Top module ) เพ่ือเตรียมเขา้สู่การออกแบบโปรแกรมในขั้นตอน
ต่อไป 

เม่ือท าการสังเคราะห์เสร็จแลว้ จึงท าการ Implement คือ การ
วางแบบลอจิกท่ีจะอยู่บนไอซีเอฟพีจีเอแล้วท าการเดินสายเช่ือมต่อเกต
ต่างๆไว ้และท าการเช่ือมต่อขาอินพุตเอาต์พุตต่างๆเขา้กบัขาของไอซีท่ี
ไดก้  าหนดขาไวแ้ลว้ ดงัรูปท่ี 5 

รูปที่ 5 การ Implement 

เม่ือท าการ Implement เสร็จแล้ว จะ Generate Programming 
File คือ การท าให้โปรแกรมท่ีเขียนข้ึนเป็นไฟลพ์ร้อมน าไปใชง้าน เราจึง
น าไฟล์ท่ี Generate Programming File มาโปรแกรมลงไอซีเอฟพีจีเอ การ
ออกแบบโปรแกรมจึงเสร็จส้ิน 

4. ผลการทดลอง
ในการทดลองน้ีจะทดลองกดัแผ่นวงจรพิมพน้ี์ จะใช้สารคอป

เปอร์ทูคลอไรด ์ไรด ์ ( Copper (II) Chloride, 
2 2

2CuCl H O ) และเฟอร์ริค
คลอไรด ์( Ferric Chloride, 3FeCl ) วา่มีเวลาแตกต่างกนัเท่าไร 

ตารางท่ี 1 การทดลองหาเวลาท่ีใชใ้นการกดัแผ่นวงจรพิมพ ์3 ขนาด โดย
ใชส้ารคอปเปอร์ทูคลอไรด ์ ( Copper (II) Chloride, 

2 2
2CuCl H O ) 

จ านวนคร้ัง 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 

ค่าเวลาเฉล่ีย 5.47 นาที 7.06 นาที 8.36 นาที 

ตารางท่ี 2 การทดลองหาเวลาท่ีใช้ในการกดัแผ่นวงจรพิมพ ์3 ขนาดโดย
ใชส้ารเฟอร์ริคคลอไรด ์( Ferric Chloride, 3FeCl ) 

จ  านวนคร้ัง 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 

ค่าเวลาเฉล่ีย 10.24 นาที 13.37 นาที 15.33 นาที 
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ตารางท่ี 1 ได้ค่าเวลาเฉล่ียของสารคอปเปอร์ทูคลอไรด์     
( Copper (II) Chloride, 

2 2
2CuCl H O )  ท่ีแผ่นวงจรพิมพข์นาด 1 “ × 1 “ 

อยูท่ี่ 5.47 นาที, 4 “ × 4 “ อยูท่ี่ 7.06 นาที และ8 “ × 8 “ อยูท่ี่ 8.36  นาที 
ตารางท่ี 2 ได้ค่าเวลาเฉล่ียของสารเฟอร์ริคคลอไรด์ ( Ferric 

Chloride, 3FeCl ) ท่ีแผ่นวงจรพิมพ์ขนาด 1 “ × 1 “ อยู่ท่ี 10.24 นาที, 
4 “ × 4 “ อยูท่ี่ 13.37 นาที และ8 “ × 8 “ อยูท่ี่ 15.33  นาที 

จากผลการทดลองในตารางท่ี 1 และตารางท่ี 2 เปรียบเทียบ
จากค่าเวลาเฉล่ียท่ีใช้ในการกดัแผ่นวงจรพิมพข์นาดต่างๆ จึงได้ว่าสาร
คอปเปอร์ทูคลอไรด์   ( Copper (II) Chloride, 

2 2
2CuCl H O ) นั้ นท า

ปฏิกิริยากบัทองแดงได้เร็วกว่าสารเฟอร์ริคคลอไรด์ ( Ferric Chloride, 
3FeCl ) จึงท าการน าแผน่วงจรพิมพข์นาด 4 “ × 4 “ 2 แผน่ มากดัดว้ยสาร

ทั้ ง 2 ชนิด โดยใช้เวลาการกัดอยู่ท่ี  6 นาที เท่ากันเพ่ือเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพอีกรอบ ผลท่ีได ้ดงัรูปท่ี 6  

 (ก)                 (ข) 

รูปที่ 6 กดัแผน่วงจรพิมพด์ว้ยเวลา 6 นาที (ก) สารคอปเปอร์ทูคลอไรด ์ 
(ข) สารเฟอร์ริคคลอไรด์ 

จากท่ีไดท้  าการทดลองการกดัแผน่วงจรพิมพข์นาดต่าง ๆ โดย
ใช้บอร์ดเอฟพีจีเอควบคุมกระบวนการกดันั้น สามารถควบคุมอุปกรณ์
ต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความเสถียร สามารถท างานตามท่ี
โปรแกรมไวไ้ด้ จึงท าให้การกัดแผ่นวงจรพิมพ์มีประสิทธิภาพตามท่ี
ตอ้งการ 

5. สรุป
การท าปฏิกิริยากับทองแดงระหว่างสารเฟอร์ริคคลอไรด์ 

( Ferric Chloride, 3FeCl ) และสารคอปเปอร์ทูคลอไรด์  ( Copper (II) 
Chloride, 

2 2
2CuCl H O ) จะเห็นไดว้่าสารคอปเปอร์ทูคลอไรด์ ( Copper 

(II) Chloride, 
2 2

2CuCl H O ) นั้ นท าปฏิกิริยากับทองแดงได้ดีกว่าสาร
เฟอร์ริคคลอไรด์ ( Ferric Chloride, 3FeCl ) ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าสารคอป
เปอร์ทูคลอไรด์ ( Copper (II) Chloride, 

2 2
2CuCl H O ) มีประสิทธิภาพ

ในการกดัแผน่วงจรพิมพไ์ดดี้กว่าสารเฟอร์ริคคลอไรด์ ( Ferric Chloride, 
3FeCl ) 

การใช้เอฟพีจีเอสามารถควบการท างานของการควบคุม
กระบวนการกดัแผน่วงจรพิมพไ์ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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บทคดัย่อ 
บทความการตรวจจบัควนับุหร่ีดว้ยการประมวลผลภาพและ 

โครงข่ายประสาทเทียมถูกจดัท าข้ึน เพ่ือแก้ไขปัญหาเก่ียวกบัอุปกรณ์
ตรวจจับแบบเดิมท่ีจ าเป็นต้องมีปริมาณควันท่ีมากพอ จึงสามารถ
ตรวจจบัได ้ระบบใหม่จะตรวจสอบจากภาพควนัท่ีไดจ้ากกลอ้งแทน การ
ท างานของระบบเร่ิมจากท าการถ่ายภาพ ควนับุหร่ี 2 ภาพท่ีมีระยะเวลา
แตกต่างกนั 1 วินาทีมาตรวจสอบหาการเคล่ือนไหวของควนับุหร่ี ท  าการ
แกไ้ขปัญหาภาพควนับุหร่ีท่ีขาดออกจากกนัและลบจุดต่างๆท่ีไม่สนใจ
[1]โดยใช้วิธี Dilation และ Erosion เพ่ือให้เหลือเฉพาะภาพควนับุหร่ี
เพียงอยา่งเดียว หลงัจากนั้นจะเขา้สู่กระบวนการตรวจสอบดว้ยโครงข่าย
ประสาทเทียม โดยจะตรวจสอบจากค่าต่างๆของภาพคือ พ้ืนท่ี สีและ
ต าแหน่งจุดศูนยถ่์วง หากผลลพัธ์ท่ีไดคื้อภาพควนับุหร่ีโปรแกรมจะแจง้
เตือนดว้ยขอ้ความวา่ “ตรวจพบ ควนับุหร่ี” พร้อมส่งเสียงสญัญาณเตือน 

จากการทดสอบโปรแกรมโดยใชภ้าพถ่ายท่ีมีผูสู้บบุหร่ีจ  านวน 
30 กรณีพบวา่ผลลพัธ์ท่ีได ้ถูกตอ้ง 27 กรณีโดยสามารถแสดงผลลพัธ์เป็น
ภาพกลุ่มควนับุหร่ีและแจง้เตือนได้อย่างถูกต้องและอีก 3 กรณีท่ีเกิด
ขอ้ผิดพลาดซ่ึงมีสาเหตุมาจากผู ้สูบบุหร่ีอยู่ใกล้หรือไม่ก็อยู่ไกลกับตวั
กล้องมากเกินไป ท าให้ขนาดของควนับุหร่ีไม่ตรงกบัท่ีก าหนดไวแ้ละ
ปัญหาการเคล่ือนไหวจากวตัถุอ่ืนท่ีมีขนาดและสีใกลเ้คียงกบักลุ่มควนั
บุหร่ีท าให้โปรแกรมไม่สามารถแยกแยะและตรวจจับได้ดังนั้ นใน 
อนาคตควรมีการพัฒนาอัลกอริทึมของโครงข่ายประสาทเทียมให้
สามารถแกไ้ขขอ้ผิดพลาด ดงักล่าวได ้

ค าส าคญั:   การตรวจจบัควนับุหร่ี,  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 

detectors require the amount of smoke is enough. The system is able to 
detect smoke from images taken from a camera. 

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.

Keywords:  cigarette smoke detection, Dilation,  Erosion, artificial 
neural network 

1. บทน า
ในปัจจุบันมีจ านวนผู้ท่ีสูบบุหร่ีมากข้ึน จึงเป็นต้องมีการ

ก าหนดบางสถานท่ีเป็นพ้ืนท่ีสูบบุหร่ีและพ้ืนท่ีห้ามสูบบุหร่ีเพราะอาจ
เป็นการรบกวนและสร้างอนัตรายต่อบุคคลรอบขา้งได ้รวมไปถึงการเกิด
อุบติัเหตุเน่ืองจากบุหร่ีสามารถเป็นต้นก าเนิดของอุบติัเหตุไฟไหม้ได้
อุปกรณ์ในการตรวจจบัควนัส่วนใหญ่ก็ใช้ส าหรับป้องกนัไฟไหมแ้ละใช้
กบักลุ่มควนัขนาดใหญ่ซ่ึงกลุ่มควนับุหร่ีมีปริมาณท่ีน้อยจึงยากในการ
ตรวจจบั 
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2. เนือ้หาบทความ
2.1 การตรวจจบัวตัถุเคลือ่นไหวในภาพ 

หลกัการของการตรวจจบัการเคล่ือนไหว ( Motion Analysis ) 
นั้นจะสนใจไปท่ีการเคล่ือนไหวของส่ิงต่างๆไม่ว่าจะเป็นส่ิงมีชีวิตหรือ
วตัถุโดยจะวิเคราะห์ความเคล่ือนไหวจากจุดต าแหน่งเร่ิมต้นไปยงั
ต าแหน่งส้ินสุด วิธีการคือน าภาพทั้งสองมาลบกนัตามสมการท่ี 1  

Pm  =  | Pa - Pb |   (1) 

เม่ือ  Pa  คือภาพท่ีต าแหน่งเร่ิมตน้ 
        Pb  คือภาพท่ีต าแหน่งส้ินสุด 
        Pm  คือภาพผลลพัธ์ 

ในบทความน้ีไดน้ าหลกัการ Motion Analysis [2] มาใช้งาน
ในส่วนของการตรวจจบัความเคล่ือนไหวของควนับุหร่ี เร่ิมจากการน า
ภาพ 2 ภาพซ่ึงถ่ายในเวลาต่างกนั 1 วินาทีมาแปลงเป็นสีเทา จากนั้นน า
ภาพทั้งสองมาลบกันซ่ึงจะแสดงผลลัพธ์เฉพาะส่วนของภาพท่ีมีการ
เคล่ือนไหว ส่วนท่ีไม่มีการเคล่ือนไหวจะมีค่าของจุดภาพเท่ากนัดงันั้น
เม่ือลบกนัแลว้ จึงมีค่าเป็นศูนยไ์ดภ้าพท่ีมีสีด า ดงัภาพท่ี 1 

รูปที่ 1 ผลลพัธ์จากการตรวจจบัการเคล่ือนไหว 

2.2 โครงข่ายประสาทเทยีมหนึ่งหน่วยแบบหลายอนิพุต 
โครงข่ายประสาทเทียมหน่ึงหน่วยแบบหลายอินพุต [3] ซ่ึง

แสดงดงัรูปท่ี 2 มีค่าอินพทุอยูใ่นรูปเวกเตอร์ P โดยมีจ านวน R ค่า อินพุต
แต่ละตวัถูกคูณดว้ยเวกเตอร์น ้ าหนกั W  จากนั้นป้อนให้กบัฟังก์ชนัถ่าย
โอน f ไดเ้อาตพ์ตุ a ดงัสมการท่ี 2 

       a  = f (w11p1+ w12p2+…+ w1RpR+ b)   (1) 

เม่ือ  a  คือค่าเอาตพ์ตุของโครงข่ายประสาทเทียม 
       b  คือค่าอินพทุไบอสั 

รูปที่ 2 โครงข่ายประสาทเทียมหน่ึงหน่วยแบบหลายอินพตุ 

 จากโครงข่ายประสาทเทียมหน่ึงหน่วยแบบหลายอินพุต ดงั
รูปท่ี 2 เราจะน ามาประยุกต์ใช้กับระบบโดยท าการป้อนค่าสี ค่าพ้ืนท่ี 
ต  าแหน่งจุดศูนยถ่์วงเป็นค่าอินพุทของระบบ ค่าถ่วงน ้ าหนักปรับตาม
ความส าคญัของค่าอินพุท  ส่วนฟังก์ชันถ่ายโอนเลือกแบบ hard limit 
เพ่ือให้ไดเ้อาทพ์ทุเพียงสองค่า แสดงดงัรูปท่ี 3 

รูปที่ 3 ประยกุตโ์ครงข่ายประสาทเทียมกบัระบบ 

2.3 ผงังานแสดงการท างานของระบบ 
จากรูปท่ี 4 ผงังานแสดงขั้นตอนการท างานของระบบเร่ิมจาก

รับภาพควนับุหร่ีจ  านวนสองภาพซ่ึงถ่ายจากกล้องดิจิตอล โดยแต่ละ
ภาพถ่ายในระยะเวลาห่างกนั 1 วินาทีถา้นานกวา่น้ีควนับุหร่ีจะจางเกินไป 
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รูปที่ 4 ผงังานขั้นตอนการท างานของระบบ 

จากนั้นตรวจสอบหาองคป์ระกอบสีของภาพเพ่ือน าไปใช้ใน
การพิจารณาวา่เป็นภาพควนับุหร่ีหรือไม่ แปลงจากภาพสีเป็นภาพเทาเพ่ือ
ลดขอ้มูลท่ีตอ้งประมวลผลในขั้นตอนต่อๆ ไป น าทั้งสองภาพมาลบกนั
เพ่ือตรวจสอบว่าเป็นภาพเคล่ือนไหวหรือไม่เป็นการแยกควนัออกจาก
วัตถุอ่ืนๆ ท่ีอยู่น่ิง น าผลลัพธ์ไปหาองค์ประกอบของสีเทา ท าการ
ประมวลผลภาพเบ้ืองตน้เพ่ือปรับปรุงขอ้มูลภาพให้ดีข้ึนเช่นลดสัญญาณ
รบกวนโดยใช้วิธีการย่อภาพ หรือแก้ไขในกรณีท่ีภาพขาดออกจากกัน
โดยใช้วิธีขยายภาพ ค  านวณหาพ้ืนท่ีของภาพควนับุหร่ี และหาต าแหน่ง
จุดศูนยถ่์วงเพ่ือประกอบการพิจารณาว่าควรเป็นต าแหน่งท่ีจะตรวจพบ
ควนัหรือไม่เช่นไม่อยูสู่งหรือต ่าเกินไป 

น าค่าขอ้มูลคุณสมบติัต่างๆ ท่ีหาได้ไปป้อนเป็นขอ้มูลอินพุท
ให้กบัระบบโครงข่ายประสาทเทียมเพ่ือใช้ในการตดัสินว่าใช่ภาพควนั
บุหร่ีหรือไม่ โดยอินพุทแต่ละค่าจะมีตวัถ่วงน ้ าหนักท่ีแตกต่างกนัทั้งน้ี
ข้ึนกบัระดบัความส าคญัซ่ึงไดม้าจากการทดลอง ในกรณีท่ีตรวจพบควนั
บุหร่ีจะท าการแจง้เตือนเป็นขอ้ความว่า “ตรวจพบควนับุหร่ี”และกรณีท่ี
ตรวจไม่พบควนับุหร่ีจะท าการแจ้งเตือนเป็นขอ้ความว่า “ตรวจไม่พบ
ควนับุหร่ี” 

2.4 อลักอริทมึตรวจสอบค่าพืน้ทีแ่ละองค์ประกอบสี 
เป็นการตรวจสอบค่าพ้ืนท่ีและองคป์ระกอบสีของภาพควนัว่า

อยูใ่นช่วงท่ีก าหนดหรือไม่ถา้ใช่จะก าหนดให้ค่าอินพุทนั้นมีค่าเป็น 1 ถา้
ไม่อยูใ่นช่วงจะให้มีค่าเป็น 0 อลักอริทึมในการตรวจสอบเป็นดงัน้ี  
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 ตวัอย่างการใช้งาน 
การใช้งานโปรแกรมเร่ิมจาก โหลดภาพอินพุทท่ีต้องการ

ประมวลผลภาพ จากนั้นกดปุ่ ม Process ตามรูปท่ี 5 

รูปที่ 5 หนา้จอโปรแกรมใชง้าน 

2.6 ผลลพัธ์จากการทดสอบ 
ท าการทดสอบโดยน าภาพอินพทุป้อนเขา้โปรแกรม ผลลพัธ์ท่ี

ไดส่้วนใหญ่ถูกตอ้ง แต่บางส่วนมีขอ้ผิดพลาดอยูบ่า้งเน่ืองจากมีปริมาณ
แสงและสีท่ีท าให้ควันดูจางไป หรืออยู่นอกต าแหน่งท่ีควรจะเป็น 
ตวัอยา่งภาพอินพทุและผลลพัธ์ท่ีไดด้งัตารางท่ี 1 
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ตารางท่ี 1 ตวัอยา่งผลการทดสอบ 3. สรุป
จากการทดลองกบัภาพจ านวนทั้งหมด 30 ภาพ ผลลพัธ์ท่ีได้

จากการทดลอง ถูกตอ้ง 27 ภาพ และมีภาพท่ีเกิดความผิดพลาด 3 ภาพ 
โดย 2 ภาพอยูใ่นเง่ือนไขท่ีก าหนดแต่ตรวจไม่พบ ทั้งน้ีอาจเน่ืองจากมีลม
แรงท าให้ควนัจางเร็ว ส่วนอีก 1 ภาพอยู่บริเวณริมขอบควรตรวจไม่พบ
แต่กลบัตรวจพบ ในอนาคตถา้มีการพฒันาต่อควรเพ่ิมส่วนการเรียนรู้ต่อ
จากระบบโครงข่ายประสาทเทียมเพ่ือให้ผลลพัธ์มีความถูกตอ้งมากข้ึน 

4. กติตกิรรมประกาศ
ขอขอบคุณนาย ณฐัชานนท ์ พงศศ์ุภโรจน์ และนาย ธวชัชยั 

ยศศิริ นกัศึกษาโครงงานท่ีช่วยถ่ายภาพ และท าการทดสอบโปรแกรมเป็น
ผลให้งานส าเร็จไดด้ว้ยดี 
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บทคดัย่อ 
การศึกษาเทคนิคประมวลผลภาพในการนับวตัถุ ส่วนใหญ่

เป็นการนับวตัถุในลกัษณะของรูปทรงกลม[5,6,7]ซ่ึงไม่สามารน าไปใช้
กบัการนบัวตัถุรูปทรงอ่ืนๆได้ บทความน้ีเป็นการพฒันาการนบัจ านวน
ของวตัถุโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ BLOB และ Top- hat  Filter ในการ
วิเคราะห์และนบัวตัถุทรงกระบอกท่ีมีลกัษณะท่ีติดกนั ในการทดลองได้
ท  าการทดสอบวตัถุท่ีวางในลกัษณะท่ีแตกต่างกนั 4 แบบ จากการทดลอง
พบว่าเทคนิคท่ีน าเสนอน้ีสามารถนับวตัถุได้ถูกตอ้งร้อยละ 95 และ 75 
เม่ือวตัถุท่ีวางในทิศทางเดียวกนัและวตัถุท่ีมีขนาดไม่เท่ากนั ตามล าดบั  

ค าส าคญั:  การนบัวตัถุ , 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. บทน า
ปัจจุบนัมีการวิจยัการประมวลผลภาพในการหาต าแหน่งของ

วตัถุ (การนบัวตัถุ) โดยเป็นท่ีน่าสนใจและน ามาประยกุตใ์ช้กบัวิสัยทศัน์
ของคอมพิวเตอร์ในการตรวจหาอุปกรณ์ในงานอุตสาหกรรม เพ่ือเพ่ิม
ความถูกตอ้งแม่นย  าและความหลากหลายในการใช้งาน โดยการตรวจหา
วตัถุท่ีวางเรียงติดกนั มกัจะเกิดปัญหา ท าให้ยากต่อการนบัและหาจ านวน

ของวตัถุ จากท่ีผ่านมาได้มีงานวิจยัหลากหลายแบบท่ีศึกษาเก่ียวกบัการ
ประมวลผลภาพในการตรวจหาวตัถุเช่น ในการวิจยัของ [1] ไดน้ าเสนอ
การนับจ านวนของเหรียญท่ีทับซ้อนกันโดยใช้การกรองภาพแบบ  
Motion จากนั้นใช้เทคนิคการหาขอบแบบ Canny เพ่ือเพ่ิมความคมชัด
ของขอบ แล้วใช้การหาพ้ืนท่ีของความสูงจากแนวแกนของภาพในการ
นบัจ านวนของวตัถุ ในงานวิจยัของ [2] ไดน้ าเสนอ การแบ่งกลุ่มของเส้น
หลอดเลือดหัวใจ เป็นการสกดัหาหลอดเลือดโดยใช้ Top-hat filter เพ่ิม
แสงสีขาวให้กบัหลอดเลือดท าให้หลอดเลือดชัดเจนมากข้ึนจากนั้นใช้
เทคนิค Multi-Threshold ในการปรับปรุงภาพแล้วแยกหลอกเลือดออก
จากเน้ือเยือ่ ในงานวิจยัของ [3] ไดน้ าเสนอการ จ าแนกเม็ดเลือดแดงและ
เม็ดเลือดขาวโดยใช้ Double Thresholding และ Blob Analysis ในการ
จ าแนกเม็ดเลือดขาวและเม็ดเลือดแดง โดยใช้ Grass Fire Algorithm ใน
การวิเคราะห์ Blob Analysis เพ่ือหาขนาดของเซล และใช้ Annular Ring 
Radio (ARR) ผลการทดลอง สามารถแบ่งเม็ดเลือดขาวและเม็ดเลือดแดง 
ไดค้วามแม่นย  า 84.43 % และ 85.5 % ตามล าดบั ในงานวิจยัของ [4] ได้
น าเสนอการตรวจหาวตัถุในทะเล โดยใช้เทคนิค Gaussian Mixture 
Models ในการจ าลองการกระจายของสีของภาพกบัพ้ืนหลงัจากนั้นใช้
คุณสมบติัของ  Blob ในการหาขนาดของวตัถุเพ่ือแยกประเภทของวตัถุ  
ในงานวิจยัของ [5] ได้น าเสนอการตรวจจบัและนบัวตัถุทรงกลมท่ีทบั
ซ้อนกนับางส่วนอาศยัหลกัการของ มอร์โฟโลจิคอล ในการสร้างภาพ
แยกโครงสร้างของทรงกลมกบัพ้ืนหลงัจากนั้นใช้การค านวณหาจุดตดั
ของวงกลมท่ีทบัซ้อนกนั แลว้สกดัขอบเขตของพ้ืนท่ีวงกลมท่ีติดกนัเพ่ือ
หาจุดเซนทรอยด์ของทรงกลมจากนั้นใช้วิธีค  านวณหารัศมีของวงกลม
เพ่ือสร้างเส้นของรัศมี ในงานวิจยัของ [6] ได้น าเสนอการตรวจจบัและ
นบัวตัถุทรงกลมโดยใช้การแปลงแบบ Candy หาเส้นขอบของภาพแบ่ง
รูปร่างท่ีไม่ตอ้งการออกจากนั้นใช ้Hough เพื่อวิเคราะห์วตัถุทรงกลมและ
แยกวตัถุออกจากกนัจะไดว้ตัถุท่ีตดัขาดจากกนัโดยชดัเจนแลว้นบัวตัถุใน
ภาพในงานวิจยัของ[7]ไดน้ าเสนอการนบัวตัถุส าหรับการประยกุตใ์ช้การ
ตรวจ สอบภาพโดยแปลงภาพ RGB เป็นภาพจ าลอง HSV แล้วใช ้
Laplace กรอง noise ออกจากภาพ จากนั้นแยกวตัถุออกจากพ้ืนหลงั โดย
แบ่ง ภาพ H-plane, S-plane และ V-plane แลว้ใช้ หาค่า เทรดโฮลด์ S-
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plane และ V-plane จะไดภ้าพไบนาร่ีท่ีแยกออกจากกนัโดยไม่มี noise 
แล้วท าการนับจ านวนวตัถุ ในงานวิจยัของ[8] ได้น าเสนอการตรวจหา
พฤติกรรมการเดินท่ีอนัตราย หรือ สุ่มเส่ียงต่อความไม่ปลอดภยั โดยเป็น
การตรวจสอบเส้นทางการเดินของมนุษยโ์ดยใช้รูปแบบของ Conditional 
Random Field (CRF) ในการตรวจหาการเคร่ืองไหว จะได้วิถีการ
เคล่ือนท่ีของวตัถุ (เวกเตอร์) รวมเขา้กบัการวิเคราะห์พ้ืนท่ีขอ้มูลของ 
Blob เป็นขอ้มูลใชใ้นการตรวจสอบหาพฤติกรรมการเดินท่ีสุ่มเส่ียง 

ในงานวิจัยน้ีได้น าเสนอวิธีการนับวัตถุ ท่ีเ รียงติดกันใน
ลกัษณะท่ีแตกต่างกนั ใช้เทคนิค top - hat และ blob Analysis ในการ
วิเคราะห์และนับวตัถุ ซ่ึงมีขั้นตอนในหัวข้อท่ี 3 ของงานวิจยั ผลการ
ทดลองในส่วนท่ี 4 และ สรุปผลในล าดบัท่ี 5   

2. การประมวลผลภาพ (Image processing)
2.1 การแปลงภาพระดบัสีเทา (Grayscale image) [9] 

ภาพสีเทาเป็นภาพท่ีมีค่าในแต่ล่ะจุดของพิกเซล คือ ความเขม้
ของสี ตั้งแต่สีขาวจนถึงสีด า ภาพในระดบัสีเทาจะมีความละเอียดอยูท่ี่ 8 
บิต ภาพจะมีความเขม้ของสีด าอยูใ่นระดบัเท่ากบั 0 ความเขม้ของสีขาว
อยูใ่นระดบั 255

   G(x , y)  =  0.2989*R(x , y) + 0.5870*G(x , y)+0.1140*B(x , y)      (1) 
เม่ือ   G(x , y)  คือระดบัท่ีไดจ้ากการสมการ 

 R(x , y), G(x , y), B(x , y)   คือระดบัของสีแดง,เขียว,น ้าเงิน 

2.2 การกรองภาพด้วย Top-hat [9] 
คือการกรองภาพรูปแบบหน่ึง เป็นการหาต าแหน่งของจุด

พิกเซลท่ีใกลเ้คียงกนัแต่จะใชพ้ื้นท่ีแตกต่างกนัโดยการเปรียบเทียบความ
สว่างของพิกเซล กับพ้ืนท่ีโดยรอบหากแตกต่างกันจะเก็บระดบัความ
สวา่งไวแ้ลว้ตดัภาพพ้ืนหลงั ซ่ึงเป็นการพฒันาร่วมกบัเทคนิค มอร์โพโลย ี
2 รูปแบบ รูปแบบท่ีหน่ึง คือรูปแบบ opening โดยใช้ภาพระดบัสีเทามา
แปลงภาพ แลว้กดักร่อนภาพ (erosion) จากนั้นขยายภาพ (dilation) เพ่ือ
หาโครงสร้างของภาพดงัสมการ  

      f  s =  ( f s) s  (2) 

รูปแบบท่ีสอง คือรูปแบบ closing จะเป็นการเช่ือมต่อกนัของภาพด้วย 
วิธีการท า closing คือการท า dilation ก่อน จากนั้นจึงท า erosion ดงั
สมการ  

f • s = ( f s) s  (3) 

โดยงานวิจยัน้ีประยกุตใ์ช้การกรองภาพแบบ top-hat โดยน าภาพท่ีผ่าน
การกรองมาท าการ opening เม่ือไดค้่าท่ีตอ้งการน ามา closing แลว้น ามา
วิเคราะห์ดงัสมการท่ี 5 

    f th =  f  -  f  s    (4) 
fcth  = ((f th)   -  ( f • s))    (5)  

เม่ือ   f • s , f  s  =  ภาพท่ีผา่นการแปลง closing  และ opening 
                  f  =  ภาพตน้ฉบบัระดบัสีเทา 

           s  =  องคป์ระกอบโครงสร้างภาพ 
 fcth  =  ภาพท่ีผา่นการแปลงทาง มอร์โพโลย ี

2.3 การแปลง Multi-Threshold [9] 
เ ป็นการพิจารณาพิกเซลของภาพตั้ งแ ต่  0  - 255  โดย

เปรียบเทียบค่าของแต่ละพิกเซล หากค่า f (x, y) ท่ีนอ้ยกวา่ เทรดโฮลด ์จุด
พิกเซลนั้นจะถูกปรับให้เป็นสีด า และหากค่า  f (x, y) มากกวา่หรือเท่ากบั 
เทรดโฮลด ์จุดพิกเซลนั้นจะถูกปรับให้เป็นสีขาวดงัสมการ 

 w0(t)   (6) 

 w1(t)   (7) 

เม่ือ   W0( t ), W1( t )    =  ความแปรปรวนของกลุ่มท่ี 1 , กลุ่มท่ี 2 
 P ( i )  =  Normalization ค่าให้อยูร่ะหวา่ง 0 ถึง 1  

2.4 การวเิคราะห์ด้วย BLOB [9] 
เป็นการวิเคราะห์ของกลุ่มพิกเซลของภาพหรือกลุ่มภาพไบนา

ร่ีท่ีแตกต่างกนัเป็นการแยกวตัถุออกจากพ้ืนหลงัแลว้นบัเฉพาะบริเวณท่ี
สนใจ ในการหา  blob ใชส้มการดงัน้ี [9] 

 Compactness =     (8) 

หาเซนทรอยด์ของ blob เป็นการหาค่า เฉล่ีย x และ y ของ
ภาพไบนาร่ี โดยก าหนดพิกดัแกน x ,y ของพ้ืนท่ี blob แล้วหารด้วย
จ านวนพิกเซลทั้งหมด โดยมีสมการ ดงัน้ี  

 Xc  =   ,   Yc  =  (9) 

เม่ือ  N = จ านวนของพิกเซลใน blob 
 Xi , Yi  = พิกดัของ N    
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3. ขั้นตอนการทดลอง 

จากการทดลองน้ีใชต้วัอยา่งจากภาพถ่าย ดงัรูปท่ี1 (ก-ง) มีพ้ืน
หลงัเป็นสีขาว โดยวางวตัถุในลกัษณะท่ีแตกต่างกนั ถ่ายภาพในระยะห่าง 
10-15 เซนติเมตรโดยมีข้ึนตอนการทดลองในบล็อกไดอะแกรมดงัรูปท่ี 2 

ภาพตน้ฉบบั (ก)    ภาพตน้ฉบบั (ข) 

ภาพตน้ฉบบั (ค)   ภาพตน้ฉบบั (ง) 

รูปท่ี 1 ภาพถ่ายวตัถุในลกัษณะต่างๆ 

                                                                    

รูปท่ี 2 บล็อกไดอะแกรมขั้นตอนการทดลอง 

3.1 การแปลงระดบัภาพสีเทา 
น าภาพสีตน้ฉบบัดงัรูปท่ี 1 (ก-ง)  ท  าการแปลงระดบัของสี 

ของภาพ RGB ออก โดยการแทนค่าในสมการท่ี 1 เพ่ือหาระดบัภาพสีเทา 
ผลลพัธ์ท่ีไดจ้ะเป็นภาพระดบัสีเทาในรูปแบบ 2 มิติ ดงัรูปท่ี 4(ก) 

3.2 การแปลงภาพทางมอร์โพโลย ี
เป็นเคร่ืองมือท่ีใชง้านดา้นการประมวลผลภาพ ใช้ส าหรับการ

แก้ไขหรือแต่งเติมโครงสร้างเมทริกในภาพ โดยขั้ นตอนของการ
ด าเนินการทางมอร์โพโลยมีีขั้นตอนตามรูปท่ี 3 โดยท าการแปลงภาพเป็น
ระดบัสีเทาผลท่ีไดด้งัรูปท่ี 4(ก) แล้วกรองภาพดว้ย top-hat ท  าให้ความ
เขม้ของแสงท่ีตกกระทบต่อวตัถุและพ้ืนหลงัสมดุลข้ึนวตัถุเด่นชดัข้ึนจะ
ไดภ้าพดงัรูปท่ี 4 (ข) ท าการ opening และ closing ท  าให้เห็น โครงสร้าง
ของวตัถุตดัขาดจากกนั จะไดภ้าพดงัรูปท่ี 4 (ค)  

รูปท่ี 3 บล็อกไดอะแกรมขั้นตอนทางมอร์โพโลยี 

 (ก)                               (ข)    (ค) 
รูปท่ี 4 ผลจากการแปลงภาพทางมอร์โพโลย ี

3.3  การแปลงเป็นภาพไบนาร่ี (Binary Image) 
          เป็นการเปรียบเทียบค่าของผลการแปลงเมทริกซ์ ของ closing กบั 
เทรดโฮลด์เพ่ือหาต าแหน่งของภาพ เพ่ือไห้ไดค้่าไบนาร่ี (0,1) แลว้น ามา
วิเคราะห์ blob  เพื่อนบัจ านวนของวตัถุดงัสมการท่ี 10  

          Bri = [ fcth ]  > [ MTh ]           (10) 
Bri   =  ภาพไบนาร่ี  
MTh  =  เมทริกของภาพท่ีผ่านการแปลงเทรดโฮลด ์

รูปท่ี 5 บล็อกไดอะแกรมขั้นตอนการเปรียบเทียบ เมทริกต ์

          (ก)                                     (ข)           
 รูปท่ี 6 ผลจากกาวิเคราะห์ดว้ย blob และนบัวตัถุ 

จากรูปท่ี 5 เป็นการน ารูปท่ีผ่านการแปลง closing และ เทรดโฮลด์ แลว้
น าเมทริกตข์องภาพมาเปรียบเทียบและหักลา้งกนัผลการทดลองจะไดด้งั
รูปท่ี 6 (ก) แลว้ใช้เทคนิค blob analysis ในการวิเคราะห์และนบัจ านวน
ของวตัถุแสดงในภาพระดบัสีเทาดงัรูปท่ี 6 (ข) 

4. ผลการทดลอง
จากก ารทดลองน า เ สนอการ วิ เ คร าะ ห์ และนับวัต ถุ

ทรงกระบอก ผิวเรียบมนั โดยวางเรียงติดกนัในลกัษณะท่ีแตกต่างกนั 4 
แบบ จ านวน 80 ภาพ ขนาดของภาพ 300x300 พิกเซล โดยมีผลการ
ทดลองดงัตารางท่ี 1  Top-hat Opening Closing 

Closing 
[fcth]  >  [ MTh ] 

Threshold 
Blob 

RGB Image [fcth]  >  [ MTh] 
] 

BLOB Analysis 
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ตารางท่ี 1 ผลท่ีไดจ้ากการทดลองและการเปรียบเทียบเทคนิค  Blob 

ชนิดของภาพ จ านวน
(ภาพ) 

นบั 
(ภาพ) 

Blob & 
 Top - hat 
ผิดพลาด % 

Blob 
ผิดพลาด

% 
ทิศทางเดียวกนั 20 18 10% 100% 

ทิศทางตรงกนัขา้ม 20 17 15% 100% 
กระจายกนั 20 17 15% 100% 

ขนาดไม่เท่ากนั 20 15 25% 100% 

จากตารางสรุปไดว้า่การนบัวตัถุท่ีติดกนัในลกัษณะท่ีแตกต่าง
กนัโดยใช้เทคนิค blob analysis ในการวิเคราะห์เพียงอย่างเดียว ไม่
สามารถนบัวตัถุท่ีติดกนัได ้โดยบทความน้ีใช้เทคนิค top - hat filter และ 
blob analysis ในการวิเคราะห์และพฒันาการนบัวตัถุ ท  าให้สามารถนบั
วตัถุไดสู้งสุด 90 % ในลกัษณะของภาพท่ีมี ขนาดเท่ากนั ทิศทางเดียวกนั 
แต่ยงัมีขอ้เสียและขอ้ผิดพลาดในการนับวตัถุ เน่ืองจากแสงของภาพ , 
ระยะห่างในการถ่ายภาพ, ความซบัซ้อนของวตัถุและขนาดของวตัถุท่ีไม่
เท่ากนั ท าให้เกิดขอ้ผิดพลาดข้ึน 

5. สรุปผลการทดลอง
งานวิจยัน้ีเสนอการพฒันาเทคนิค top - hat และ blob analysis 

ส าหนบัการหาต าแหน่งและนบัวตัถุท่ีติดกนั ทดลองกบัวตัถุทรงกระบอก 
ผิวเรียบมนั วางเรียงติดกนัในลกัษณะท่ีแตกต่างกนั โดยแปลงภาพ RGB 
เป็นภาพระดบัสีเทา แลว้แปลงภาพดว้ยเทคนิค มอร์โพโลยี ท  าการแปลง 
top-hat filter ตามดว้ย opening และ closing จะท าให้ไดค้่าของเมทริกซ์  
แลว้ใช้ Multi-Threshold  ในการแปลงภาพ แลว้มาท าการหักลา้งกนักบั
เมทริซ์ของภาพท่ีผ่านการแปลง closing จะได้ภาพไบนาร่ี ลบขนาด
พิกเซลท่ีไม่ตอ้งการ จากนั้นใช้การวิเคราะห์ blob แล้วนับจ านวนของ
วตัถุในภาพ จากการทดลองพบว่าสามารถนับวตัถุได้สูงสุด 90 % ใน
ลักษณะของภาพท่ี มี  ขนาดเท่ ากัน ทิศทางเ ดียวกันและวัตถุ ท่ี มี
ประสิทธิภาพน้อยท่ีสุดคือ วตัถุท่ีมีขนาดไม่เท่ากัน นับได้ 75 % โดย
ข้อผิดพลาดในการนับวตัถุ เน่ืองจากแสงของภาพ , ระยะห่างในการ
ถ่ายภาพ, ความซบัซอ้นของวตัถุและขนาดของวตัถุท่ีไม่เท่ากนั งานวิจยัน้ี
สามารถพฒันาต่อและน าไปประยกุตใ์ชก้บัการนบัจ านวนวตัถุได ้แต่ตอ้ง
พิจารณาวตัถุและการใชง้าน 
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บทคดัย่อ 
ในปัจจุบนัประเทศไทยมีการน าเลเซอร์มาใช้เพ่ือการแพทย์

และความงามอยา่งแพร่หลายและมีจ านวนเพ่ิมมากข้ึนเร่ือยๆ ไม่วา่จะเป็น
เลเซอร์เพ่ือความงาม เลเซอร์ในการรักษาโรคผิวหนัง โรคเหงือก และ 
รักษาสายตา หรือท่ีเรียกว่าเลสิก  เพ่ือเป็นการคุ้มครองผูบ้ริโภคและ
ยกระดบัมาตรฐานของเคร่ืองมือทางด้านเลเซอร์ และเพ่ือรองรับ พรบ.
เคร่ืองมือแพทย ์ ห้องปฏิบติัการเลเซอร์พาวเวอร์ สถาบนัมาตรวิทยา
แห่งชาติ จึงได้ท  าการออกแบบและพฒันาระบบสอบเทียบพลังงาน
เลเซอร์เพื่อการแพทยแ์ละความงาม และก าลงัเปิดให้บริการสอบเทียบใน
ปีน้ี โดยมีการถ่ายค่าความถูกตอ้งของพลงังานเลเซอร์มาจากสถาบนัมาตร
วิทยาประเทศญ่ีปุ่ น (NMIJ) นอกจากนั้นยงัไดท้  าการวดัเปรียบเทียบค่าท่ี
ได้กบัระบบวดัพลงังานเลเซอร์ท่ีสถาบนัมาตรวิทยาประเทศเยอรมนันี 
(PTB) 

ค าส าคญั: เลเซอร์เพื่อการแพทย,์ พลงังานเลเซอร์, 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 

1. บทน า
แสงเลเซอร์คือพลงังานรูปหน่ึง เวลาใส่หมวกสีเข้มๆ แล้ว

โดนแสงแดด จะรู้สึกร้อนเพราะหมวกดูดแสงจากแสงแดดแล้ว
เปล่ียนเป็นพลงังานความร้อน ตา ฝ้า กระ ไฝ รอยสัก เส้นขน ก็เปรียบได้
กบัหมวก ซ่ึงจะดูดพลงังานจากแสงเลเซอร์ในความยาวคล่ืนท่ีเหมาะสม 
และโดนท าลายได้ เน่ืองจากเลเซอร์มีคุณสมบติัท่ีส าคญัอย่างหน่ึง คือมี
ความยาวคล่ืนเดียว (monochromatic)  ดงันั้นแพทยจ์ะสามารถเลือกความ
ความคล่ืนท่ีเหมาะสมต่อการรักษาแต่ละอย่างได ้( selective targeting) 
นอกจากน้ี การท่ีเลเซอร์มีเฟสเดียว ( coherent) และมีล าแสงขนาน 
(collimated) พลังงานจากแสงเลเซอร์จึงมีค่าพลังงานต่อพ้ืนท่ีสูง 
(fluence) ซ่ึงท าให้ประสิทธิภาพการรักษาดว้ยเลเซอร์เป็นท่ีน่าพอใจและ
ไม่น่าพอใจได้ หากพลงังานท่ีใช้นั้นมีค่าท่ีมากไปหรือน้อยไป เม่ือแสง
เลเซอร์กระทบผิวหนงั แสงเลเซอร์จะมีการหักเห ทะลุผิวหนงั หรือ ถูก
ดูดซบั พลงังานท่ีถูกดูดซบัน้ีคือส่วนท่ีตอ้งการเพ่ือน าไปใช้ในการรักษา 
เน่ืองจากพลงังานน้ีจะถูกเปล่ียนให้เป็นรูปความร้อนนัน่เอง ผลขา้งเคียงท่ี
ไม่พึงประสงคส่์วนหน่ึงเกิดจากการเลือกความยาวคล่ืนและพลงังานท่ีไม่
เหมาะสม ท าให้เน้ือเยื่ออ่ืนๆท่ีอยู่รอบๆเป้าหมาย (chromophore) ท่ีเรา
ตอ้งการท าลาย โดนท าลายไปด้วย ดังปรากฎในข่าวตามหนังสือพิมพ ์
หรือในทีวีเป็นระยะๆ ดงันั้น ชนิดของเลเซอร์ท่ีใช้ รวมถึงผลขา้งเคียงท่ี
เกิดข้ึน จึงเป็นเร่ืองส าคญั ส าหรับคนท่ีสนใจท่ีจะท าการรักษาดว้ยเลเซอร์
เป็นอยา่งยิ่ง ดงันั้นนอกจากความเช่ียวชาญของแพทยท่ี์ท าการรักษาแล้ว 
ตวัเคร่ืองมือเองก็ตอ้งมีมาตรฐาน โดยเฉพาะ พลงังานท่ีปล่อยออกมา ตอ้ง
มีความแม่นย  า  ระดับห น่ึง  ความยาวค ล่ืนก็ต้องมีความถูกต้อง 
นอกจากนั้น ค่าอ่ืนๆเช่น pulse duration, fluence, ท่ีมีผลต่อการรักษา ก็
ตอ้งมีความถูกตอ้งเช่นกนั การทดสอบค่าต่างๆเหล่าน้ี ตามเวลาท่ีสมควร 
ยอ่มมีความส าคญั  เน่ืองจากเคร่ืองมีความเส่ือมสภาพตามกาลเวลา ดงันั้น
เคร่ืองมือท่ีจะน ามาทดสอบค่าเหล่าน้ี เช่น laser power detector ก็ตอ้งมี
ความถูกตอ้ง และมีการสอบเทียบตามระยะเวลาท่ีเหมาะสมดว้ย เพ่ือเป็น
การคุ้มครองผู ้บริโภคและยกระดับมาตรฐานของเคร่ืองมือทางด้าน
เลเซอร์ และเพ่ือรองรับ พรบ.เคร่ืองมือแพทย์  สถาบันมาตรวิทยา
แห่งชาติ ก าลงัเปิดให้บริการสอบเทียบ laser energy detector ซ่ึงเป็น

827



บทความวจิยั 
การประชุมวิชาการ งานวิจยัและพฒันาเชิงประยกุต ์คร้ังท่ี 9  
 9th ECTI-CARD 2017, Chiang khan Thailand 

9th ECTI-CARD 2017 “การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยเีพ่ือตอบสนองทอ้งถ่ินและภาคอุตสาหกรรม” 

พารามิเตอร์ใหม่ของห้องปฏิบติัการเลเซอร์พาวเวอร์ โดยมีการถ่ายค่า
ความถูกตอ้งของพลงังานเลเซอร์มาจากสถาบนัมาตรวิทยาประเทศญ่ีปุ่ น 
(NMIJ) นอกจากนั้นยงัได้ท  าการวดัเปรียบเทียบค่าท่ีได้กับระบบวดั
พลงังานเลเซอร์ท่ีสถาบนัมาตรวิทยาประเทศเยอรมนันี (PTB) 

1.1 ประเภทของเลเซอร์เพ่ือการแพทย์และความงาม 
ในปัจจุบนัศลัยกรรมเลเซอร์จะแบ่งประเภทตามความยาว

คล่ืนท่ีใช้ และโหมดของเลเซอร์ โดยเลเซอร์จะมีการปล่อยพลงังานสอง
แบบคือแบบต่อเน่ือง (continuous mode, cw) หรือเป็นแบบลูกคล่ืนท่ี
ปล่อยพลังงานออกมาเป็นระยะๆสม ่าเสมอ (pulsed mode) ซ่ึงเป็น
ประเภทท่ีใช้ในความงามและการแพทยส่์วนใหญ่ นอกจากโหมดของ
เลเซอร์แลว้ ชนิดของเลเซอร์ยงัแบ่งไปตามความยาวคล่ืน (สี) ซ่ึงจะอยูใ่น
ยา่น uv, visible, หรือ infrared ตวัอยา่งของประเภทของเลเซอร์และชนิด
ของการรักษา สามารถแบ่งไดด้งัตารางท่ี 1 [1] 
ตารางท่ี 1: ตวัอยา่งของประเภทของเลเซอร์และชนิดของการรักษาใน
ปัจจุบนั 

1.2 Selective photothermolysis 
ชนิดของเลเซอร์และความยาวคล่ืนท่ีจะน ามาใช้นั้น จะข้ึนอยู่

กับ เ ป้ าหม าย ท่ี ต้อ งก าร รั กษ า  โด ยก า ร ใ ช้ห ลัก ก าร  “selective 
photothermolysis” ดงัรูปท่ี 1 ซ่ึงเป้าหมาย (chromophores) แต่ละอยา่ง ก็
จะมีการดูดซับพลังงานของเลเซอร์ท่ีความยาวคล่ืนต่างๆกัน โดยท่ี 
หลกัการ selective photothermolysis มีดงัน้ี 

- พลงังานของเลเซอร์ตอ้งทะลุทะลวงผิวหนังและดูดซับโดย

เซลลเ์ป้าหมาย 

- Pulse energy ตอ้งตรงกบัหรือน้อยกว่า Thermal relaxation 

time ของเซลลเ์ป้าหมาย 

- พลงังานของเลเซอร์จะตอ้งสูงพอท่ีจะท าลาย Target ได ้หาก

ต ่าหรือสูงเกินไปจะท าให้มีผลขา้งเคียงร้ายแรงได ้เช่นผิวไหม ้

เป็นตน้ 

- ซ่ึงแพทยจ์ะน าหลกัการน้ีมาใช้ในการเลือกประเภทและความ

ยาวคล่ืนของเลเซอร์ท่ีจะน ามารักษา [1] 

 รูปท่ี 1 แสดงหลกัการ Selective photothermolysis [1] 

1.3 ข้อผดิพลาดจาการท าเลเซอร์ทรีทเมนต์ 
งาน วิจัยจากสห รัฐอ เม ริกา  [2] ได้ท  าก าร ศึกษากรณี

ขอ้ผิดพลาดท่ีเกิดจากการท าเลเซอร์ทรีทเมนต ์494 กรณี ท่ีเกิดข้ึนระหว่าง
ปี 2549-2554 พบว่าผลขา้งเคียงท่ีเกิดข้ึนมากท่ีสุดคือ ผิวไหม ้เกิดรอย
แผลเป็น ผิวอักเสบ ติดเช้ือ และพบว่าสาเหตุหลักเกิดมาจาก ความ
ผิดพลาดของผูใ้ช้เคร่ืองมือ (user error) 30% ตามมาดว้ยความผิดพลาด
ของเคร่ืองมือ ( laser device malfunction) 20%  และ ความผิดพลาดจาก
คนไข ้(patient error) 4% ในประเทศไทยเองก็มีกรณีขอ้ผิดพลาดท่ีเกิด
จากการท าเลเซอร์ทรีทเมนต์ จากรายงานสถิติเร่ืองร้องเรียนกรณีได้รับ
ความเสียหายจากการใชบ้ริการความงามของส านักงานคุม้ครองผูบ้ริโภค 
(สคบ.) ท่ีไดเ้ปิดเผยขอ้มูลว่า สคบ. ไดรั้บการร้องเรียน จากผูไ้ดรั้บความ
เสียหายจากการท าเลเซอร์ทรีทเมนตเ์ป็นจ านวนไม่น้อยในแต่ละปี ดงันั้น
นอกจากความเช่ียวชาญของแพทยท่ี์ท าการรักษาแลว้ ตวัเคร่ืองมือเองก็
ตอ้งมีมาตรฐาน โดยเฉพาะ พลงังานท่ีปล่อยออกมา ตอ้งมีความแม่นย  า 
ระดบัหน่ึง ความยาวคล่ืนก็ตอ้งมีความถูกตอ้ง นอกจากนั้น ค่าอ่ืนๆเช่น 
pulse duration, fluence, ท่ีมีผลต่อการรักษา ก็ตอ้งมีความถูกตอ้งเช่นกนั 
การทดสอบค่าต่างๆเหล่าน้ี ตามเวลาท่ีสมควร ย่อมมีความส าคัญ 

เลเซอร์ ความยาวคล่ืน
(nm)  

การรักษา 

Excimer ยา่น UV 
193,208,351 

เลสิก (lasik) รักษา
สายตาสั้น/ยาว 

Nd YAG 1064  เส้นเลือดขอด  
 ก  าจดัขน รอยด า 

Er YAG 2940 รอยสิว  
Skin resurfacing 

CO2 10600 ไฝ ข้ีแมลงวนั 
Diode 810, 940 ลบรอยสกั 
KTP 1064/532 ลบรอยสกั  

ปานแดง/ด า 
Dye 585-600 ลบรอยสกั รอยด า 
Alexandrite 755 ก าจดัขน 
Ruby 694 ลบรอยสกั ก าจดัขน 

รอยด า 
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เน่ืองจากเคร่ืองมีความเส่ือมสภาพตามกาลเวลา ดงันั้นเคร่ืองมือท่ีจะน ามา
ทดสอบค่าเหล่าน้ี เช่น laser energy detector ก็ตอ้งมีความถูกตอ้ง และมี
การสอบเทียบตามระยะเวลาท่ีเหมาะสมดว้ย  

2. ระบบวดัพลงังานเลเซอร์
ระบบวดัพลงังานเลเซอร์ของห้องปฏิบติัการเลเซอร์พาวเวอร์ 

สถาบนัมาตรวิทยาแห่งชาติประกอบไปดว้ยส่วนประกอบต่างๆดงัรูปท่ี 2 

 รุปท่ี 2 Laser energy calibration system at NIMT 
โดยท่ี YAG:Nd pulse laser มี fundamental wavelength ท่ี 

1064 nm maximum energy ท่ี 200 mJ repetition rate 10 Hz beam splitter 
คือ wedge beam splitter ท าการแยกล าแสงเลเซอร์ออกเป็น 2 ส่วน ส่วน
แรก direct transmission (E1) ไปยงั  Reference standard detector หรือ 
unit under test (UUT) ส่วนท่ีสอง (E2)  ไปยงั monitor energy detector 
โดยท่ี Reference standard คือ pyroelectric laser energy detector QED65 
(Gentec) และ monitor energy meter คือ pyroelectric laser energy 
detector QED25 (Gentec) 

3. วธีิการสอบเทยีบ Laser energy ที ่NIMT

3.1 วดั energy (E1) ของ standard (Joule) เทียบกบั energy ของ monitor 

(E2) (Joule) 

จะไดอ้ตัราส่วน 

Ssystem = E2/E1=Ecorr/Estd (1) 
3.2 ค านวณค่า Calibration factor (CF) 

Calibration factor  (CF) = Euuc/Estd= Ssystemx (EUUC/ECor)  (2) 

4. การสอบเทยีบ Standard energy detector กบัระบบที ่PTB

4.1 ระบบการวดั laser energy (single pulse laser measurement) ท่ี PTB 

แสดงในรูปท่ี 3 ซ่ึงประกอบดว้ยส่วนประกอบต่างๆ ดงัน้ี  

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 ส าหรับ Trigger เลเซอร์ (10 Hz) 

4.1.4 Monitor detector ท่ีอ่านผลสญัญาณ volt จาก meter หรือเป็นก าลงั

จาก power meter 

4.1.5 Beam splitter เพ่ือแบ่งแสง laser เป็น 2 ส่วน ส่วนแรก direct 

transmission ไปยงั standard detector หรือ device under test (DUT) ส่วน

ท่ีสองไปยงั monitor detector 

รูปท่ี 3 ระบบสอบเทียบ Laser power/energy ท่ี PTB 

4.2 ขั้นตอนการสอบเทยีบ 

4..2.1 วดั power (1) หรือ voltage (Vs) ของ standard เทียบกบั voltage 

(Vmon) ของ monitor จะไดอ้ตัราส่วน 

sMon = VMon/1  (3) 
โดยท่ี 
1 = Vs/ss (4) 

Vs  คือค่า Voltage ท่ีอ่านไดจ้าก standard และ ss คือ  spectral responsivity 

ของ standard 

4.2.2 วดั power (1) หรือ voltage (Vs) ของ standard เทียบกบั voltage 

(Vmon) ของ monitor จะไดอ้ตัราส่วน 

sMon = Vmon/1  (5) 

4.2.3 วดั power (2) หรือ voltage (Vu) ของ DUT เทียบกบั voltage (Vmon) 

ของ monitor จะได ้spectral responsivity ของ DUT คือ 

SDUT = VDUT/2   (6) 
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หรือ correction factor 
fK = 2 / PDUT           (7) 
โดยท่ี  

2 = Vmon/smon     (8) 

โดยท่ี single pulse energy คือ 
E= Peak power (W) x pulse duration (t)                                          (9) 
           ส าหรับ Average power measurement  Standard detector ท่ีใช้

คือ Thermopile detector XLR157 ซ่ึงถ่ายค่ามาจาก Standard thermopile 
detector LM7 ใชห้ลกัการสอบเทียบเดียวกนักบัการสอบเทียบ CW laser 
power โดยท่ี  

 Pavg=Eavg(J) X repetition rate (Hz)   (10)

5. ผลการสอบเทยีบ Standard energy detector กบัระบบที่
PTB 

ตารางท่ี 2  ผลการสอบเทียบ Standard energy detector ท่ี PTB 

Type Laser 
energy/power 

Calibration 
factor 
(PTB) 

Calibration 
factor 
(NMIJ) 

% 
different 

Single 
pulse 
energy 

100 mJ 0.97852 0.97847 0.005% 

Average 
power 

10 mW 0.949 0.941 0.9% 
1W 0.97567 0.97561 0.01% 

โดยท่ีค่าความไม่แน่นอนในการวดัของทั้งสองประเภทอยูท่ี่ 0.6% 

6. สรุป
เพ่ือเป็นการคุ้มครองผูบ้ริโภคและยกระดับมาตรฐานของ

เคร่ืองมือทางดา้นเลเซอร์ และเพ่ือรองรับ พรบ.เคร่ืองมือแพทย ์ สถาบนั
มาตรวิทยาแห่งชาติ จึงมีโครงการเปิดให้บริการสอบเทียบ laser energy 
detector ซ่ึงเป็นพารามิเตอร์ใหม่ของห้องปฏิบติัการเลเซอร์พาวเวอร์ โดย
มีขอบข่ายการให้บริการดงัตารางท่ี 3 

ตารางท่ี 3 ขอบข่ายการให้บริการสอบเทียบ laser energy detector 

Wavelength Energy Range Uncertainty 

1064 nm  1-100 mJ 2.4 % 

532 nm 1-100mJ 3% 

โดยมีการถ่ายค่าความถูกตอ้งของพลงังานเลเซอร์มาจากสถาบนัมาตร
วิทยาประเทศญ่ีปุ่ น (NMIJ) นอกจากนั้นยงัไดท้  าการวดัเปรียบเทียบค่าท่ี
ได้กบัระบบวดัพลงังานเลเซอร์ท่ีสถาบนัมาตรวิทยาประเทศเยอรมนันี 
(PTB) โดยท่ีค่าท่ีวดัไดจ้ากระบบของ PTB นั้นมีค่าท่ีใกลเ้คียงกบัค่าท่ีได้
จากการสอบเทียบจาก NMIJ เป็นอย่างมาก โดยมีความแตกต่างท่ี  
0.005% ส าหรับการวดัแบบ single pulse energy และ 0.01%-0.9% 
ส าหรับการวดัแบบ average power 

เอกสารอ้างองิ 
[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  
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ให้เห็นวา่ ระบบสามารถวดัค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) และวดัค่าความน า
ไฟฟ้า (EC) จากอุปกรณ์ตรวจวดั และแสดงผลผา่นอินเตอร์เน็ตไดแ้บบ
เวลาจริง  
ค าส าคญั: ระบบตรวจวดัแบบเวลาจริง, คุณภาพน ้า, ระบบสมองกลฝังตวั 

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 

1 บทน า 
วิธีดั้งเดิมของการตรวจสอบคุณภาพน ้ า คือ การเก็บตวัอยา่งน ้ า

จากแหล่งน ้ ามาตรวจสอบและวิเคราะห์ในห้องปฏิบติัการ ซ่ึงจะใชร้ะยะเวลา
ในการวิเคราะห์ค่อนขา้งนาน ซ่ึงกวา่จะทราบผล คุณภาพของน ้ าในบริเวณ
ดงักล่าวอาจเปล่ียนไปแลว้ [1–5] แมว้า่วิธีท่ีใชใ้นปัจจุบนัสามารถวิเคราะห์
ทางกายภาพ เคมี และสารชีวภาพได ้แต่ก็ยงัมีขอ้บกพร่องหลายประการ เช่น 
ค่าใชจ่้ายในการด าเนินการและค่าอุปกรณ์สูง และใชร้ะยะเวลาท่ียาวนานใน
การวิเคราะห์ ท าให้ไดข้อ้มูลคุณภาพของน ้ าไม่เป็นปัจจุบนั ซ่ึงอาจส่งผลต่อ
การด าเนินการป้องกนัและแกไ้ข ดงันั้นจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีระบบตรวจสอบ
คุณภาพแหล่งน ้ าธรรมชาติแบบออนไลน์และอยา่งต่อเน่ือง 

ในงานวิจยั [6] ไดก้ล่าวว่า อินเตอร์เน็ตไดเ้ขา้มาบทบาทในการ
เปล่ียน วิถีการด ารงชีวิตของมนุษย ์และกลายมาเป็นรากฐานส าคญัส าหรับ
เช่ือมต่ออุปกรณ์ตรวจวดัต่างๆ เขา้กบัระบบเทคโนโลยีอจัฉริยะ ซ่ึงระบบ
อินเตอร์เน็ตส าหรับทุกส่ิง [7] จะท าให้สามารถเขา้ถึงขอ้มูลทางกายภาพ
และน าไปสู่นวตักรรมใหม่ๆ ท่ีมีประสิทธิภาพสูง โดยมีเทคโนโลยท่ีี
ส าคญัหลายประการท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบอินเตอร์เน็ตส าหรับทุกส่ิง เช่น 
เครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย (Wireless Sensor Network) หรือ การประมวลผล
บนกลุ่มเมฆ (Cloud Computing) เป็นตน้ ซ่ึงการประมวลผลบนกลุ่มเมฆ 
สามารถให้บริการส าหรับการประมวลผล หน่วยจดัเก็บขอ้มูล ลดความ
ยุง่ยากในการติดตั้งและดูแลระบบ โดยรายละเอียดเก่ียวกบัการประมวลผล
บนกลุ่มเมฆอธิบายไวใ้น [8–11] ระบบอินเตอร์เน็ตส าหรับทุกส่ิงถูกน ามา
ประยกุตใ์ชเ้ก่ียวกบัระบบบา้นอตัโนมติั (Home Automation) การตรวจสอบ
สภาพแวดลอ้มและการวดัคุณภาพของน ้า ฯลฯ การน าเอาเทคโนโลยี 
อินเตอร์เน็ตส าหรับทุกส่ิงมาประยกุตใ์ชส้ าหรับตรวจสอบคุณภาพน ้ า 
โดยส่วนใหญ่แลว้จะมีตน้ทุนท่ีสูง เน่ืองจากเป็นระบบท่ีมีการกระจายตวั
ของอุปกรณ์ตรวจวดัและมีระบบเครือข่ายขนาดใหญ่ [12–13] ซ่ึง
นอกจากน้ีแลว้ยงัมีการแยกอลักอลิทึมในการตรวจวดัและแสดงผลไว้
ต่างหาก ซ่ึงอธิบายไวใ้นงานวิจยั [14]  
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2 การออกแบบระบบ 
ในรูปท่ี 1 แสดงถึงโครงสร้างหลกัการท างานของระบบตรวจวดั

คุณภาพน ้าแบบเวลาจริงผา่นอินเตอร์เน็ต ประกอบไปดว้ย 3 ส่วนใหญ่ๆ คือ 
1) ชุดตรวจวดัคุณภาพน ้ า ซ่ึงในโครงการวิจยัน้ีจะเลือกวดัค่า pH และค่า 
EC 2) ชุดควบคุมการท างานหลกั จะใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ 32 บิต 
เป็นตวัควบคุมหลกัและมีโมดูล SQLite ส าหรับเก็บขอ้มูล และ 3) ชุด
เช่ือมต่ออินเตอร์เน็ต ซ่ึงจะมีโมดูล Ethernet และ 3G/4G Router เป็น
อุปกรณ์ในการเช่ือมต่อ  

LAN

3G/4G
ADSL Router

WWW3G/4G

PH Sensor

EC Sensor

Web server
Database

Servre

รูปที่ 1  ระบบตรวจวดัคุณภาพน ้าแบบเวลาจริงผา่นอินเตอร์เน็ต 

3G/4G Router

WWW

PH Sensor

EC Sensor

Web server
Database

Servre

                                                                  

Signal Converter
Microcontroller

Ethernet 
Module

Web & Database 
Server Module

LAN

รูปที่ 2  ส่วนประกอบของระบบ 

รูปท่ี 2 เป็นการแสดงส่วนประกอบของระบบตรวจวดัคุณภาพ
น ้าแบบเวลาจริงผา่นอินเตอร์เน็ตโดยรายละเอียดแต่ละส่วน อธิบายไดด้งัน้ี 

2.1 ชุดตรวจวดัคุณภาพน า้ 
ในโครงการวิจยัน้ีจะเลือกวดั 2 ปริมาณ คือ ค่าความเป็นกรด-

ด่าง (pH) และค่าความน าไฟฟ้า (EC) ซ่ึงมีองคป์ระกอบดงัต่อไปน้ี  

2.1.1 ชุดควบคุมการท างานหลกั 

ชุดควบคุมการหลกั ประกอบไปด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ 
STM 32 ท าหนา้ท่ีเป็นหน่วยประมวลผลหลกั, โมดูล SQLite ท าหน้าเก็บ
และให้บริการขอ้มูล (Database Server) และให้บริการเวบ็ไซต์ (Web 
Server), โมดูล RTC หรือ Real Time Clock ท าหน้าท่ีเป็นตวัก าหนดฐาน
เวลาของ Database Server และ Web Server ให้ตรงกบัเวลามาตรฐาน 
ระบบจะอ่านขอ้มูลคุณภาพน ้ า (ค่า pH และ EC) ทุกๆ 30 วินาที ผ่านทาง
พอร์ตแอนาล็อกอินพุต (A0 และ A1) จากนั้นจะน าขอ้มูลไปบนัทึกไวท่ี้ 
Database Server เพ่ือรอให้บริการขอ้มูลผา่นทาง Web Server ต่อไป  

ในรูปท่ี 3 เป็นการต่อใช้งานโมดูล SQLite ท่ีท  าหน้าท่ีเป็น 
Database Sever และ Web Server โดยจะส่ือสาร (Communication) กบั
บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ดว้ย UART ความเร็วสูง และไฟลข์อ้มูลท่ีจะ

เก็บในฐานขอ้มูลมีอยู ่3 ลกัษณะ คือ .text, .cvs และ .html ซ่ึงจะถูกเก็บลง
ในหน่วยเก็บขอ้มูล (SD Card)  

รูปที่ 3  ชุดควบคุมการท างานหลกั 

รูปที่ 4  การท างานของโมดูล SQLite 

2.1.2 ชุดเช่ือมต่ออนิเตอร์เน็ต 
ชุดเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตจะประกอบดว้ยอุปกรณ์หลกัๆ อยู ่2 

ตวัคือ โมดูล Ethernet และ 3G/4G Router โดยโมดูล Ethernet จะ
เช่ือมต่อกบัไมโครคอนโทรลเลอร์ซ่ึงมีการระบุตวัตนท่ีแน่นอน เพ่ือเป็น
การน าขอ้มูลจากฐานขอ้มูลผ่านทางพอร์ต RJ-45 ไปยงั 3G/4G Router 
ด้วยสาย LAN โดยท่ี 3G/4G Router จะท าหน้าท่ีเช่ือมต่อ Database 
Server กบั Web Server เขา้กบัอินเตอร์เน็ต ซ่ึงสามารถเลือกใช้ SIM 
การ์ดแบบ 3G/4G ของผูใ้ห้บริการอินเตอร์เน็ต (Internet Provider)  

MCU
3G/4G Router

WWW

Ethernet Module

LAN

รูปที่ 5  ส่วนประกอบชุดเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ต 

2.2 การตรวจวดัคุณภาพน า้ 
ระบบตรวจวดัคุณภาพน ้ าแบบเวลาจริงผ่านอินเตอร์เน็ต จะ

ตรวจวัดแบบอัตโนมัติและต่อเน่ือง พร้อมทั้ งบันทึกข้อมูลการ
เปล่ียนแปลงคุณภาพของน ้ าลงในฐานขอ้มูลทุกๆ 30 วินาที โดยงานวิจยัน้ี 
จะเลือกตรวจวดัคุณภาพน ้ า 2 พารามิเตอร์ ดงัน้ี 

2.2.1 ค่าความเป็นกรด – ด่าง ของน า้ (pH) 
ค่าบ่งช้ีระดบัความเป็นกรด-ด่าง (pH) ของแหล่งน ้ า เป็นหน่ึง

พารามิเตอร์ท่ีนิยมน ามาเป็นตวับ่งช้ีคุณภาพของน ้ า โดยมีค่าอยูร่ะหว่าง 0 – 
14 หน่วย แหล่งน ้าท่ีมีค่า pH ต ่ากวา่ 7 จะถือวา่มีสภาพเป็นกรด ในขณะท่ี
แหล่งน ้ าท่ีมีค่า pH สูงกว่า 7 จะถือว่ามีสภาพเป็นด่าง และแหล่งน ้ าท่ีดี
ควรมีค่า pH ใกลเ้คียง 7 จะถือว่ามีสภาพเป็นกลาง มาตรฐานคุณภาพน ้ า
แหล่งน ้าผิวดินของประเทศ ค่า pH ควรมีค่าอยูใ่นช่วง 5 – 9 หน่วย  
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2.2.2 ค่าความน าไฟฟ้า (Electrical Conductivity : EC) 
ค่าความน าไฟฟ้า เป็นค่าท่ีแสดงถึงความสามารถของน ้ าใน

การเป็นส่ือน าทางไฟฟ้า ซ่ึงข้ึนอยู่กบัความหนาแน่นของปริมาณเกลือ
หรือสารละลายต่างๆ ท่ีอยู่ในน ้ า โดยค่าความน าไฟฟ้ามีหน่วยเป็น         
ไมโครซีเมนตต่์อเซนติเมตร  S/ cm  น ้าบริสุทธ์ิจะมีค่าความน าไฟฟ้า

เป็น 0 ในขณะท่ีแหล่งน ้ าปกติจะมีค่าการน าไฟฟ้า ประมาณ 150 – 300 

 S/ cm  แหล่งน ้าท่ีมีค่าความน าไฟฟ้าเกินกว่า 1,000 S/ cm  ถือว่า

เป็นอนัตรายต่อการน ามาใช ้ 

3 การทดลองและผลการทดลอง 
3.1 ฮาร์ดแวร์ 

ฮาร์ดแวร์ของระบบท่ีแสดงดังรูปท่ี 6 ประกอบไปด้วย 
ไมโครคอนโทรลเลอร์ STM32F417IGT6 เป็นตวัประมวลผล รับข้อ
มูลค่า pH และค่า EC ผ่านพอร์ตแอนาล็อกอินพุต และแสดงผลผ่าน
หนา้จอ LCD และมีโมดูล SQLite ท าหน้าท่ีเป็น Database Server และส่ง
ขอ้มูลเขา้สู่ระบบอินเตอร์เน็ตดว้ยโมดูล Ethernet 

รูปที ่6  องคป์ระกอบฮาร์ดแวร์ของระบบ 

3.2 ซอฟต์แวร์ 
ซอฟตแ์วร์ท่ีใชใ้นงานวิจยัน้ี แสดงดงัรูปท่ี 7 จะเขียนโดยใช้

โปรแกรม MATLAB/Simulink ซ่ึงเป็นการเขียนในลกัษณะของบล็อก 
ไดอะแกรม โดยมี GMU Compiler ท าหนา้ท่ีแปลงเป็นภาษา C และดาวน์
โหลดลงบนบอร์ด STM32F417IGT6  

รูปที่ 7  องคป์ระกอบซอฟตแ์วร์ 

3.3 ผลการทดลอง 
ในการวิจยัน้ีจะยกตวัอยา่งการวดัค่าความเป็นกรด – ด่าง (pH) 

และการวดัค่าความน าไฟฟ้า (EC) จากแหล่งน ้ า ภายในมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จงัหวดั นครราชสีมา โดยวดัจากแหล่งน ้ าใน
สระบริเวณอาคารคุรุสมัมนาคาร และแหล่งน ้าบริเวณสระหลงัโรงยมิ 

รูปที่ 8 กราฟจากการวดัน ้ าสระบริเวณคุรุสมัมนาคาร 

รูปที่ 9  กราฟจากการวดัน ้าสระบริเวณหลงัโรงยมิ 

จากการทดลองจะเห็นไดว้่า ในรูปท่ี 8 เป็นกราฟในหน้าเวบ็เพจ 
ท่ีแสดงทั้งค่า pH และ ค่า EC จากสระบริเวณอาคารคุรุสัมมนาคาร ซ่ึงมี
ค่า pH เฉล่ียอยู่ระหว่าง 7.691 - 8.649 และมีค่า EC เฉล่ียอยู่ระหว่าง  
1.433 - 1.662 S/ cm  ซ่ึงเม่ือเทียบกบัเกณฑม์าตรฐานแลว้ ถือว่ายงัอยู่
ในเกณฑท่ี์เป็นน ้าดีและสามารถใชใ้นงานเกษตรกรรม และอุตสาหกรรม
ได้ และปลอดภยัต่อสัตวน์ ้ าในแหล่งน ้ า ในขณะท่ีรูปท่ี 9 เป็นกราฟใน
หนา้เวบ็เพจ ท่ีแสดงทั้งค่า pH และ ค่า EC จากสระน ้ าบริเวณหลงัโรงยิม 
โดยมีค่า pH เฉล่ียอยูร่ะหวา่ง 7.887 - 8.408 และมีค่า EC เฉล่ียอยูร่ะหว่าง 
0.827 - 1.117 S/ cm  ซ่ึงถือว่ายงัอยูใ่นเกณฑท่ี์เป็นน ้ าดีท่ีสามารถใช้
ในงานเกษตรกรรมและปลอดภายต่อสตัวน์ ้า เช่นกนั 

4 สรุป 
ในงานวิจยัน้ี ไดน้ าเสนอระบบตรวจวดัคุณภาพแหล่งน ้าธรรมชาติ 

แบบเวลาจริงผ่านอินเตอร์เน็ต โดยสถานท่ีทดลองคือแหล่งน ้าธรรมชาติ
ในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จงัหวดั นครราชสีมา ซ่ึงจาก
การทดลองพบวา่ แหล่งน ้า มีคุณภาพอยูใ่นเกณฑดี์เหมาะแก่การท า
เกษตรกรรมและการด ารงชีวิตของสตัวน์ ้า แต่ยงัไม่เหมาะแก่การอุปโภค
บริโภคของมนุษย ์ โดยค่า pH อยูร่ะหวา่ง 7 – 9 ในขณะท่ีค่า EC อยู่
ระหวา่ง 0.6 – 1.8 S/ cm  การท างานของระบบตรวจสอบคุณภาพน ้ า 
สามารถตรวจสอบไดจ้ริงผ่านอินเตอร์เน็ต และสามารถเรียกดูขอ้มูลได้
ทั้งบนคอมพิวเตอร์และโทรศพัทมื์อถือ (Smart Phone) 
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การพฒันาชุดจ าลองระบบควบคุมระดับของเหลวด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ 
ส าหรับใช้ในห้องปฏิบัติการระบบควบคุม 

The Development of Liquid Level Control System Simulator by Microcontroller 
For used in Control System Laboratory 

สมศักดิ์ อภรัิกษ์สมบัติ
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บทคดัย่อ 
บทความน้ีน าเสนอการออกแบบและสร้างชุดจ าลองระบบ

ควบคุมระดบัของเหลวเพ่ือใช้ทดแทนระบบเดิมซ่ึงใช้ในการเรียนการ
สอนวิชาปฏิบติัการระบบควบคุม ระบบเดิมเป็นระบบท่ีใช้หลกัการจริง
ประกอบด้วย ถังเก็บน ้ าทรงกระบอก ชุดส่งน ้ าเข้าสู่ถังน ้ าใช้มอเตอร์
ไฟฟ้ากระแสตรงควบคุมอตัราส่งน ้ าดว้ยแรงดนัอินพุตภายนอก อตัราส่ง
น ้ าจากมอเตอร์ถูกตรวจวดัด้วยเซนเซอร์จ่ายเป็นแรงดนัออกท่ีเอาท์พุต
หน่ึง ระดบัความสูงของน ้ าในถงัทรงกระบอกถูกตรวจวดัด้วยเซนเซอร์
และจ่ายออกเป็นแรงดนัเอาท์พุตของระบบ ท่ีก้นถงัมีท่อขนาดเล็กและ
วาล์วเพ่ือควบคุมการปล่อยทิ้งน ้ า ระบบท่ีพฒันาข้ึนจะจ าลองการท างาน
ของระบบจริงดว้ยสมการทางคณิตศาสตร์โดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ 
แบ่งเป็น 2 ส่วนหลกั คือ 1.) การเลียนแบบการท างานของระบบส่งน ้ า
ด้วยมอเตอร์ซ่ึงถูกควบคุมอตัราส่งด้วยแรงดนัอินพุตภายนอก และ 2.) 
การจ าลองระดบัความสูงของน ้ าในถงัเม่ือมีการส่งน ้ าเขา้พร้อมกบัมีการ
ปล่อยทิ้งน ้ าออก ส่วนท่ี 1 ใช้หลักการทดสอบหาผลตอบสนองจริง
ชั่วขณะและผลตอบสนองท่ีสภาวะคงตวัจากนั้นเลียนแบบโดยการหา
สมการคณิตศาสตร์ท่ีเหมาะสมเพ่ือใช้เป็นฟังก์ชันถ่ายโอน ส่วนท่ี 2 
ความสูงของระดบัน ้าในถงัจ าลองโดยสมการคณิตศาสตร์ตามทฤษฎีของ
โตร์ริเชลลี สมการทั้ง 2 ส่วนถูกเช่ือมต่อกนัและจ าลองการท างานด้วย
โปรแกรมภาษาซีบนบอร์ดควบคุมอาดูอิโน (ดิว) ผลการทดสอบโดยการ
เปรียบเทียบผลตอบสนองระหว่างแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์จากระบบ
ท่ีพฒันาข้ึนและระบบตน้แบบเดิมโดยค่าผิดพลาดก าลงัสองเฉล่ีย ระบบ
ส่งน ้ าดว้ยมอเตอร์ส่งน ้ ามีค่าเป็น 0.0116 ในส่วนของการจ าลองระดบัน ้ า
ในถงัโดยการปล่อยน ้ าออกจากถงัอยา่งเดียวท่ีค่าวาล์ว 1  2/3 และ 1/3 มี
ค่าเป็น 0.216  0.266 และ 0.400 ตามล าดบั 

ค าส าคญั: ระบบควบคุมระดบัของเหลว 

Abstract 
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. บทน า
ชุดควบคุมระดบัของเหลว (Liquid Level Control System) 

เป็นส่วนประกอบหน่ึงในชุดทดลองด้านระบบควบคุมแบบป้อนกลับ 
(Feedback control system) ในวิชาปฏิบติัการระบบควบคุม มกัเรียกอีก
ช่ือหน่ึงวา่ แพลนต ์(Plant) บทความน้ีน าเสนอกระบวนการในการพฒันา
ระบบใหม่ท่ีเลียนแบบระบบเดิมด้วยแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ โดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อให้สามารถใชท้ดแทนระบบเดิมท่ีเร่ิมทรุดโทรมและไม่
สามารถซ่อมแซมได ้เคร่ืองตน้แบบจึงถูกใช้เป็นแนวทางในการพฒันา 
ดงันั้น ความแม่นย  าในระดบัใกลเ้คียงของแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์จึง
มีความเพียงพอในการใชง้าน 

2. ระบบควบคุมระดบัของเหลวต้นแบบ
ระบบควบคุมระดับของเหลวต้นแบบแสดงดัง รูปท่ี  1 

ประกอบดว้ยถงัน ้ าทรงกระบอกขนาด Æ=  6.5 ซม. จุน ้ าไดสู้ง 10 ซม. 
มอเตอร์ส าหรับส่งน ้ าเขา้ถงัเก็บถูกควบคุมอตัราส่งน ้ าดว้ยแรงดนัอินพุต 
0-10 โวลตผ์่านตวัคุมอตัราส่งน ้ า (Pump delivery rate) Vu ซ่ึงปรับค่าได้
จาก 0.1 – 1.0 ท่ีท่อส่งน ้าออกของมอเตอร์มีเซ็นเซอร์ตรวจวดัอตัราส่งน ้ า
จ่ายเป็นแรงดนัออกขนาด 0 –10V ท่ีเอ๊าตพ์ุต QX ค่าคงท่ีของเซ็นเซอร์
เป็น Qk =  1.14 ลบ.ซม/วินาที/โวลต ์ภายในถงัน ้าติดตั้งเซ็นเซอร์วดั 

รูปที ่1 ระบบควบคุมระดบัของเหลวตน้แบบ 

ระดบัความสูงของน ้าในถงัและจ่ายเป็นแรงดนัออกขนาด 0 – 10V ท่ีเอ๊าต์
พุต RX ค่าคงท่ีของเซ็นเซอร์เป็น Rk =  1 ซม./โวลต์ ท่ีก้นถังน ้ า
ทรงกระบอกมีท่อปล่อยน ้ าทิ้งขนาด Æ=  0.6 ซม. มีวาล์วควบคุมการ
ปล่อยทิ้งน ้ า (Discharge valve) vk ท่ีปรับค่าได ้3 ระดบั คือ 0  1/3  2/3 
และ 1  

3. การจ าลองระบบต้นแบบด้วยสมการคณิตศาสตร์
ดงัท่ีไดก้ล่าวขา้งตน้ ระบบควบคุมระดบัของเหลวท่ีพฒันาข้ึน

น้ีจะแบ่งการจ าลองการท างานด้วยแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์เป็น 2 
ส่วน ไดแ้ก่ 1.) การจ าลองพฤติกรรมการท างานของมอเตอร์ส่งน ้ า และ 

2.) การจ าลองระดบัความสูงของน ้ าท่ีคงอยู่ในถงัเม่ือมีการส่งน ้ าเขา้ถงั
จากมอเตอร์ส่งน ้าและการปล่อยทิ้งน ้าออกท่ีวาลว์ท่ีกน้ถงั ดงัน้ี 

3.1 การจ าลองการท างานของมอเตอร์ส่งน า้ 
โดยการทดสอบการท างานจริงของมอเตอร์ส่งน ้ า โดยใช้ค่า

อตัราส่งน ้ า QX  เป็นเอ๊าต์พุต และท าการทดสอบใน 2 ลักษณะ คือ 
ทดสอบ QX  ท่ีสถานะคงตวั (Steady state) ท่ีแรงดนัอินพุตค่าค่างๆ กนั
ซ่ึงจะได้ ผลตอบสนองท่ีสถานะคงตวั (Steady state response) และ
ทดสอบ QX  ท่ีสถานะชั่วขณะ (Transient) โดยป้อนแรงดันอินพุต
แบบสเต็ป 1 หน่วยเพ่ือหาผลตอบสนองท่ีสภาวะคงตวั (Steady state 
response) ดงัน้ี 

โดยการป้อนแรงดนัอินพตุท่ีค่าต่างๆ และวดัแรงดนัท่ีเอ๊าตพ์ุต 

QX  ท่ีสถานะคงตวัจะได้ผลตอบสนองดังรูปท่ี 2 จากผลตอบสนอง
พบว่าท่ีแรงดันอินพุตตั้งแต่ประมาณ 4.5V เป็นต้นไปความสัมพนัธ์
ระหวา่งแรงดนัเอา๊ตพ์ตุ QX  และแรงดนัอินพตุมีความเป็นเชิงเส้นท่ีดี ท่ี
แรงดนัอินพุตประมาณ 3.5V – 4.5V ไม่มีความสัมพนัธ์ในลกัษณะเชิง
เส้นกบัช่วงก่อนหนา้น้ีแต่เป็นเพียงช่วงแคบๆ และท่ีแรงดนัอินพตุตั้งแต่ 0 
- 3.5V มอเตอร์ส่งน ้ าไม่ท  างาน อยา่งไรก็ตามถา้ประมาณช่วงการท างาน
ทั้งหมดเป็นเส้นตรงจะพบว่ามอเตอร์ส่งน ้ ามีแรงดนัขีดเร่ิมการท างานอยู่
ท่ีประมาณ 2.7V ดงันั้น จะไดส้มการท่ีจ าลองผลตอบสนองท่ีภาวะคงตวั
ดงัน้ี 

รูปที่ 2 ผลตอบสนองท่ีสถานะคงตวั (Steady state response) ของมอเตอร์
 ส่งน ้าท่ีเอา๊ตพ์ตุ QX

( )

0 , 0 2.7V

1.6 4.32 ,2.7 10V

in

SS
u in in

V
E

V V V

ì £ £ïïï= í
ï - £ £ïïî

(1) 

เม่ือ SSE  คือ  ค่าแรงดนัท่ีสถานะคงตวัท่ีเอ๊าตพ์ุต QX

uV  คือ ค่าสเกลอตัราส่งน ้า (Pump delivery rate) ปรับตั้งโดย 
 ผูใ้ชมี้ค่าจาก 0.1 ถึง 1.0 (ดูรูปท่ี 1) 

inV  คือ แรงดนัอินพตุภายนอกของระบบ 
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ผลตอบสนองตามสมการท่ี (1) แสดงในรูปท่ี 2 โดยเปรียบเทียบกบัผลท่ี 
ไดจ้ากการทดสอบจริง 

รูปที่ 3 ผลตอบสนองชัว่ขณะ (Transient response) ของมอเตอร์ส่งน ้ าท่ี 
  เอา๊ตพ์ตุ QX

ในส่วนของผลตอบสนองชัว่ขณะ (Transient response) เม่ือ
ป้อนแรงดนัอินพุตแบบสเต็ป 1 หน่วยท่ีแรงดนัอินพุตหลายค่า ไดผ้ลดงั
ผดิพลาด! ไม่พบแหล่งการอ้างอิง ซ่ึงแสดงตวัอยา่งการทดสอบท่ีแรงดนั
อินพุต 4 ค่า คือ 5V 6V 8V และ 10V ผลตอบสนองมีลกัษณะเดียวกนั 
(รวมถึงท่ีแรงดนัอินพุตค่าอ่ืนๆ) มีเวลาหน่วงเร่ิมตน้ท่ีประมาณ 120-150 
มิลลิวินาที จากนั้นอตัราส่ง 
น ้ าจึงเพ่ิมข้ึนในลักษณะของเอ็กซ์โพเนนชียลและเข้าสู่สถานะคงตวัท่ี
ค่าคงท่ีใกลก้บัค่าแรงดนัอินพตุ จากผลตอบสนองดงักล่าวสามารถจ าลอง
ดว้ยสมการในรูปแบบเอก็ซ์โพเนนชียลก าลงั 2 ดงัน้ี 

( ) 0( ) 2(1 ) ( )dk t t
Q SS dX t E e u t t- -= - - (2) 

เม่ือ SSE  คือ ค่าอตัราส่งน ้าท่ีสถานะคงตวัท่ีไดจ้ากสมการท่ี (1) 

dt   คือ เวลาหน่วง และ 0k  คือ ค่าคงท่ีมีค่าประมาณ 8.2 
ผลตอบสนองท่ีไดจ้ากสมการท่ี (2) แสดงในผิดพลาด! ไม่พบ

แหล่งการอ้างอิง โดยเปรียบเทียบกบัผลจากการทดสอบจริง ซ่ึงได้ค่าท่ี
ใกลเ้คียงและสามารถใชง้านจริงไดใ้นทางปฏิบติั 

3.2 การจ าลองระดบัน า้ในถัง 
โดยอาศยัทฤษฎีของโตร์ริเชลลี (Torricelli’s theorem) [1] ซ่ึง

อธิบายความเร็วของน ้าท่ีออกจากท่อทิ้งน ้ าตามแรงโนม้ถ่วงของโลก เป็น 

( ) ( )2fv t gh t= (3) 

เม่ือ ( )fv t  คือ ความเร็วของน ้าท่ีออกจากท่อทิ้งน ้า (m/S) ท่ีเวลา t
g  คือ ความเร่งท่ีเกิดจากแรงโนม้ถ่วงของโลก (9.81 m/S2) 

 ( )h t  คือ  ระดบัน ้าในถงัเทียบกบัระดบัท่อทิ้งน ้า (m) ท่ีเวลา t
ดงันั้น จะสามารถหาปริมาตรน ้าในถงัท่ีหายไปขณะเวลาใดๆ ไดเ้ป็น 

( ) v d d f

d
V t k C A v

dt
= -  (4) 

เม่ือ  ( )V t  คือ ปริมาตรน ้าในถงัท่ีหายไปท่ีเวลา t  ใดๆ 

dA คือ พ้ืนท่ีหนา้ตดัของท่อทิ้งน ้า ( 2m ) 

dC  คือ สมัประสิทธ์ิของท่อทิ้งน ้า มีค่าเท่ากบั 0.63 

vk คือ ค่าปรับตั้งของวาลว์ทิ้งน ้า มีค่าเป็น 0, 1/3, 2/3 และ 1 
เม่ือก าหนดให้ tA  เป็นพ้ืนท่ีหนา้ตดัของถงัน ้า ดงันั้น จากสมการท่ี (4) 

( )( ) 2t v d d

d
A h t k C A gh t

dt
= -  (5) 

สมการท่ี (5) เป็นสมการเชิงอนุพนัธ์สามญัอนัดบั 1 เม่ือท า
การแกส้มการแลว้ จะไดส้มการแสดงความสูงของระดบัน ้ าในถงัท่ีมีการ
เปิดวาลว์ทิ้งน ้า ดงัน้ี 

2 2 2
0 0( ) 2v v v vh t k C t k C h t h= - + (6) 

เม่ือ 
2

2

2

2

d

t

d

v

C D g
C

D
=  โดย dD  และ tD  คือ เส้นผ่านศูนยก์ลาง

ของท่อทิ้งน ้าและถงัน ้ าซ่ึงมีค่าเป็น  0.6 ซม. และ 6.5 ซม.ตามล าดบั และ 

0h  คือ ระดบัน ้าในถงัท่ีมีอยูเ่ดิม 

สมการท่ี (6) คือสมการแสดงระดับน ้ าในถังท่ีเวลาใดๆ 
หลงัจากถงัซ่ึงมีน ้าอยูท่ี่ระดบั ( )0h  ถูกปล่อยทิ้งท่ีค่าวาลว์ vk

4. ระบบควบคุมระดบัของเหลวทีพ่ฒันาขึน้
ระบบท่ีพฒันาข้ึนแสดงดงัไดอะแกรมในรูปท่ี 4 ประกอบดว้ย

บอร์ดควบคุมอาดูอิโน (ดิว) ส่วนอินพุต ไดแ้ก่ วงจรสเกลแรงดนัอินพุต 
และวงจรกรองความถ่ีต  ่าผ่าน เพ่ือจดัการแรงดนัอินพุตก่อนป้อนเขา้สู่ 
ADC ขนาด 12 บิตบนบอร์ดควบคุม สวิตช์ตั้งค่าวาล์วทิ้งน ้ า (Discharge 
valve) vk สวิตช์ตั้งค่าสเกลอตัราส่งน ้ า (Pump delivery rate) uV  ใช้ตวั
ป้อนค่าแบบ Incremental encoder และส่วนเอ๊าตพ์ุต ไดแ้ก่ วงจรสเกล
แรงดนัส าหรับสเกลค่าแรงดนัจากวงจร DAC ขนาด 12 บิตบนบอร์ด
ควบคุมเป็นแรงดนัท่ีเอ๊าตพ์ุต RX (ระดบัน ้ า) วงจร DAC ขนาด 12 บิต
เช่ือมต่อกบับอร์ดควบคุมผ่านบสัแบบ SPI พร้อมวงจรสเกลแรงดนัเป็น
แรงดนัท่ีเอา๊ตพ์ตุ QX (อตัราส่งน ้ าเขา้ถงั) หน่วยแสดงผลระดบัน ้ าในถงั 
( RX ) ซ่ึงใช้ตวัแสดงผลแอลอีดีแบบแถวแนวตั้งจ  านวน 52 หลอด 
หน่วยน้ีใชชิ้พขบัแอลอีดีแบบ PWM หมายเลข PCA9635 เช่ือมต่อกบั 

รูปที่ 4 ไดอะแกรมระบบควบคุมระดบัของเหลวท่ีพฒันาข้ึน 
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รูปที่ 5 ระบบควบคุมระดบัของเหลวท่ีพฒันาข้ึน 

บอร์ดควบคุมผา่นบสั I2C และสุดทา้ยหน่วยขบัตวัแสดงผลแบบ 7 ส่วน 2 
หลกัเพ่ือแสดงผลการตั้งค่าสเกลอตัราส่งน ้า (Pump delivery rate) uV  ตั้ง
ค่าไดจ้าก 0.1 ถึง 1.0 ระบบท่ีพฒันาข้ึนแสดงในผิดพลาด! ไม่พบแหล่ง
การอ้างองิ  

สมการส าคญัท่ีใชใ้นขั้นตอนพฒันาโปรแกรม ไดแ้ก่ สมการท่ี 
(1) สมการท่ี (2) และสมการท่ี (6) โดยตอ้งมีการปรับสมการท่ี (2) เพ่ือให้
อยูใ่นรูปท่ีสามารถด าเนินการในระดบัโปรแกรมได ้เน่ืองจากเป็นฟังก์ชนั
ท่ีมีการหน่วงเวลาอยู่ด้วย โดยใช้การแปลงแซด (Z Transform) เป็น
เคร่ืองมือจะไดส้มการท่ี (2) ในรูปเวลาเตม็หน่วย (discrete time) ดงัน้ี 

( ) ( )( )

( ) ( )

1

1 2

Q A SS d

B C

X n K E n N

K q n K q n

= - + +

- + -
(7) 

เม่ือ ( )0 02
02 s sk T k T

A sK k T e e- -= -

0 02s sk T k T
BK e e- -= +  และ 03 sk T

CK e-= -

sT  คือ คาบเวลาการสุ่มสญัญาณ (sampling period) มีค่า 3mS 

dN  คือ จ านวนสเตจหน่วงเวลา มีค่า /d st T

สมการท่ี (6) เป็นสมการท่ีแสดงระดบัน ้าปัจจุบนัในจากระดบั
น ้ าเดิม 0h  ท่ีมีอยู่ในถงั เม่ือพิจาณาส่ิงท่ีเกิดข้ึนในแต่ละช่วงเวลาสุ่ม 
สัญญาณ sT  จะพบว่า มีน ้ าไหลเพ่ิมเขา้มาในถงัอนัเน่ืองจากมอเตอร์ส่ง
น ้าดว้ยอตัรา ( )QX n  ดงันั้น ระดบัน ้าท่ีมีอยูเ่ดิม 0h  จึงเพ่ิมข้ึนเป็น 

( )0 0
Q Q s

t

k X T
h h

A
= +

โดย ( )0h  คือ ระดบัน ้าตั้งตน้ 
ดงันั้น ระดบัน ้าในถงัเม่ือเวลาผา่นไป sT  จึงเป็น 

2 2 2
0 0( ) 2s v v s v v sh T k C T k C h T h= - + (8) 

ท่ีเวลา sT  ถดัมา ระดบัน ้าตั้งตน้ในถงัจะเป็น 

( )0
Q Q s

s
t

k X T
h h T

A
= +

และท ากระบวนการในสมการท่ี (8) ซ ้า ซ่ึงสามารถด าเนินการไดใ้นระดบั 
การเขียนโปรแกรม   

5. ผลการทดสอบ
โดยการหาค่าผิดพลาดก าลังสองเฉล่ีย (MSE) ระหว่าง

ผลตอบสนองของระบบตน้ฉบบัและระบบท่ีพฒันาข้ึนกบั 2 ส่วนไดผ้ล
ดงัน้ี 1.) เม่ือเปรียบเทียบผลตอบสนองตามรูปท่ี 3 ท่ีแรงดนัอินพุต 10V 
ได ้MSE=0.0116  2.) เม่ือเปรียบเทียบผลตอบสนองจากการปล่อยน ้ าทิ้ง
เพียงอย่างเดียวของระบบต้นฉบบัเทียบกับระบบซ่ึงจ าลองตามสมการ
ของโตร์ริเชลลีในสมการท่ี (6) ท่ีค่าคงท่ีวาล์ว 1  2/3  และ 1/3  มีค่า MSE 
เป็น 0.216  0.266 และ 0.400 ตามล าดบั ดงัแสดงในรูปท่ี 6 

รูปที่ 6 ระดบัความสูงของน ้าในถงัเปรียบเทียบระหวา่งค่าจากการทดลอง
และค่าจากแบบจ าลองตามสมการท่ี (6) 

จากผลการเปรียบเทียบระบบท่ีพฒันาข้ึนซ่ึงอาศยัแบบจ าลอง
ทางคณิตศาสตร์กบัระบบตน้ฉบบั พบว่ายงัคงมีความผิดพลาดจากระบบ
ต้นฉบับ แต่ผลตอบสนองมีความสอดคล้องกับระบบต้นฉบับและ
สามารถใชท้ดแทนระบบเดิมไดต้ามวตัถุประสงค ์

6. เอกสารอ้างองิ
[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 
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บทคดัย่อ 

วสัดุอ้างอิงรับรองเมลามีนในขนมปังกรอบถูกผลิตข้ึนมาเพ่ือ
รองรับความตอ้งการการทดสอบหาปริมาณเมลามีนท่ีปลอมปนในนมและ
ผลิตภณัฑ์ท่ีเก่ียวขอ้ง อนัเน่ืองจากอุบติัการท่ีเกิดข้ึนในประเทศจีน ท่ีมีการ
ปลอมปนเมลามีนลงในนมท่ีใช้เล้ียงทารก วสัดุอา้งอิงชนิดน้ีเตรียมมาจาก
การผสมขนมปังกรอบท่ีปลอมปนดว้ยเมลามีนและขนมปังกรอบท่ีปราศจาก
เมลามีน เพ่ือให้ได้ระดับความเข้มข้นท่ีเหมาะสมและใกล้เคียงกับค่าท่ี
ก  าหนดโดยคณะกรรมการอาหารและยา มีการระบุหรือให้ค่า (certify) 
ปริมาณเมลามีนในวสัดุอา้งอิงรับรองโดยใช้เทคนิค Isotope Dilution Liquid 
Chromatography Tandem Mass Spectrometry (ID-LC-MS/MS) ซ่ึงค่าท่ีได้
คือ 1.56 ± 0.13 mg/kg วสัดุอา้งอิงรับรองชนิดน้ีมีวตัถุประสงคห์ลกัเพ่ือใช้
ในการตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีทดสอบเมลามีนและเพ่ือปรับปรุง
สมรรถนะของห้องปฏิบติัการท่ีท าการทดสอบเมลามีนในนมและผลิตภัณฑ์
ท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ีเพ่ือให้ผลการวดัมีความน่าเช่ือถือและสร้างสายโซ่แห่งการ
สอบกลบัได ้ (Traceability) ของค่าท่ีรายงานไปยงัมาตรฐานอา้งอิงท่ีเป็นท่ี
ยอมรับในระดบันานาชาติ 

ค าส าคญั: วสัดุอา้งอิงรับรอง เมลามีน ความไม่แน่นอนของการวดั 

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 chromatography-
tandem 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. 

Keywords: Certified Reference Material, Melamine, Uncertainty of 
measurement 

1. บทน า 

วสัดุอ้างอิง (Reference Material, RM) และวสัดุอา้งอิงรับรอง 
(Certified Reference Material, CRM) คือวสัดุหรือสารมาตรฐานท่ีมีการระบุ
สมบติัท่ีสนใจ มีความเป็นเน้ือเดียวกนัและมีความเสถียรในช่วงระยะเวลา
หน่ึง วสัดุอ้างอิงรับรองมีความแตกต่างจากวสัดุอ้างอิงคือ การผลิตวสัดุ
อา้งอิงรับรองเป็นไปตามขอ้ก าหนดใน ISO 17034:2016 และข้อมูลใน
ใบรับรองเป็นไปตาม ISO Guide 31 ซ่ึงนอกจากมีการระบุค่าสมบติัท่ีสนใจ
แลว้ ยงัมีการรายงานค่าความไม่แน่นอน (Uncertainty of measurement) และ
มีค าอธิบายความสามารถในการสอบยอ้นกลบัได้ทางมาตรวิทยาของค่าท่ี
ระบุนั้นๆ (Statement of traceability)  

เมลามีนเป็นสารอินทรีย์ท่ีสังเคราะห์จากการให้ความร้อนแก่ 
dicyanamide ท าให้เกิดแอมโมเนียและเมลามีน ช่ือทางเคมีของเมลามีนคือ 
1,3,5-triazine-2,4,6-triamine (C3H6N6) มีลกัษณะเป็นผงสีขาว ละลายน ้ าได้
เล็กน้อย เม่ือน าเมลามีนไปผสมกับฟอร์มลัดีไฮด์จะได้เมลามีนเรซินซ่ึง
สามารถข้ึนรูปได้ด้วยความร้อน มีความทนทาน จึงมีประโยชน์ใน
อุตสาหกรรมการผลิตพลาสติก แผน่ฟอร์ไมกา จานชาม และกาว เป็นตน้  

รูปท่ี 1 โครงสร้างของเมลามีน 

เมลามีนมีไนโตรเจนเป็นองคป์ระกอบสูงถึง 66.7% โดยน ้ าหนกั จึง
มักน ามาใช้ผสมในวัตถุดิบส าหรับผลิตอาหารสัตว์ เ พ่ือเ พ่ิมปริมาณ
ไนโตรเจนท่ีเรียกว่า non protein nitrogen (NPN) และในบางคร้ังพบการปน
ปลอมของเมลามีนในนมและอาหาร เพ่ือเพ่ิมปริมาณโปรตีนอย่างผิด
กฎหมาย เน่ืองจากการทดสอบโปรตีนในอาหารมักใช้การวดัปริมาณ
ไนโตรเจนตามวิธี Kjeldahl หรือ Dumas การเติมเมลามีนลงไปจึงท าให้
เขา้ใจผิดวา่มีปริมาณโปรตีนสูงเพราะไนโตรเจนส่วนใหญ่มาจากเมลามีน 
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การปนปลอมเมลามีนในนมเกิดข้ึนคร้ังแรกในประเทศจีน และ
สร้างความต่ืนตระหนกไปทัว่โลก ส าหรับประเทศไทยมีเพียงการน าเข้า
ผลิตภณัฑ์ท่ีมีส่วนผสมของนมจากจีน เช่น ขนมปังกรอบ ช็อคโกแลต นม
รสช็อคโกแลต นมเคลือบน ้ าตาล ลูกอมรสโยเกิร์ต เป็นตน้ ซ่ึงส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์กระทรวง
สาธารณสุข ได้ร่วมมือกันเพ่ือเฝ้าระวงั และตรวจวดัปริมาณเมลามีนท่ี
ปลอมปนในอาหารเพ่ือความปลอดภยัของผูบ้ริโภคโดยเฉพาะผูบ้ริโภคท่ี
เป็นเด็ก ทั้งน้ี คณะกรรมการอาหารและยาไดก้  าหนดเกณฑ์ความปลอดภยั
ของปริมาณสารเมลามีนในอาหาร ให้ไม่เกิน 1 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ส าหรับ
นมผงทุกชนิด และ ไม่เกิน 2.5 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ส าหรับอาหารท่ีมีนม หรือ
องคป์ระกอบของนมเป็นส่วนผสม 

2. การด าเนินการวจิัย
2.1  จดัหาตวัอยา่งขนมปังกรอบท่ีถูกปลอมปนดว้ยเมลามีนและขนม

ปังกรอบท่ีปราศจากเมลามีน 

 2.2 การศึกษาความเป็นเน้ือเดียวกนั (Homogeneity testing) ของ
ตวัอยา่ง 

2.3 การศึกษาความเสถียรระยะสั้น (Short term stability testing)
 2.4 การให้ค่า (value certification) โดยใชเ้ทคนิค Isotope Dilution 
Liquid Chromatography tandem Mass Spectrometry (ID-LC-MS/MS) 

2.5    การศึกษาความเสถียรระยะยาว (Long term stability testing) 

3. ผลการวจิัย

 3.1 การเตรียมตัวอย่างและการบรรจุ 

ตวัอย่างขนมปังกรอบท่ีปนปลอมด้วยเมลามีนถูกน ามาผสมกับ
ตวัอย่างขนมปังกรอบท่ีไม่มีการปนปลอมเพ่ือให้ได้ความเขม้ขน้ของเมลา
มีนท่ีใกลเ้คียงกบัค่าท่ีก  าหนดโดยส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา โดย
เติมน ้าลงไปให้มีลกัษณะเหนียวขน้เพื่อให้คนผสมไดง่้าย ท าการคนผสมเป็น
เวลา 4 ชม. จากนั้นน าไปใส่ถาดเพ่ืออบท่ีอุณหภูมิ 60C เป็นเวลา 12 ชัว่โมง 
ท าการบด และร่อนคัดขนาดให้ได้อนุภาคท่ีเล็กกว่า 500 m แล้วบรรจุ
ตวัอย่างท่ีได้ในขวดแก้วสีชา ขวดละประมาณ 20 กรัม และเก็บรักษาไวท่ี้
อุณหภูมิ -20 C  

3.2 การศึกษาความเป็นเนือ้เดยีวกนั 

ท าการสุ่มตวัอยา่งจ านวน 10 ขวด เพ่ือศึกษาความเป็นเน้ือเดียวกนั 
โดยใชเ้ทคนิค ID-LC-MS/MS โดยแต่ละขวดจะแบ่งตวัอยา่งเพ่ือท าการ
วิเคราะห์สองซ ้ า และใชป้ริมาณตวัอยา่งซ ้าละ 1 กรัม สกดัตวัอยา่ง และฉีด
เขา้เคร่ือง LC-MS/MS เป็นล าดบัแบบสุ่ม (random order) ท าการประเมิน

ความเป็นเน้ือเดียวกนัตามแนวทางใน ISO Guide 35 โดยใช ้ one-way 
Analysis of Variance (ANOVA) พบว่าตวัอยา่งมีความเป็นเน้ือเดียวกนั
เน่ืองจากให้ผล F (0.062) นอ้ยกวา่ Fcrit (4.41) ดงัแสดงในรูปท่ี 2 

Source of 
Variation SS df MS F 

P-
value F crit 

Between 
Groups 0.0009 1 0.0009 0.062 0.81 4.41 

Within 
Groups 0.271 18 0.015 

Total 0.272 19 

รูปท่ี 2 ผลการศึกษาความเป็นเน้ือเดียวกนัของเมลามีนในขนมปังกรอบและ
ผลการประเมินทางสถิติโดยใช ้ANOVA 

3.3 การศึกษาความเสถียรของตัวอย่าง 

3.3.1 การศึกษาความเสถียรระยะสั้นของวสัดุอา้งอิงรับรองเมลามีนใน
ขนมปังกรอบ (Short-term stability) เพ่ือระบุสภาวะท่ีใชใ้นการขนส่งวสัดุ
อา้งอิงรับรอง 

ศึกษาความเสถียรของตวัอยา่งระยะสั้น (short-term stability) โดย
ใช ้isochronous scheme เร่ิมตน้ตวัอยา่งจะถูกเก็บท่ีอุณหภูมิอา้งอิงคือ -20 C 
ซ่ึงเป็นอุณหภูมิท่ีคาดว่าตวัอยา่งจะมีความเสถียรท่ีสุด จากนั้นตวัอยา่งจะถูก
น าออกมาวางในเตาอบท่ีอุณหภูมิ 45 C เป็นระยะเวลาต่างๆ กนัคือ 4, 3, 2 
และ 1 สัปดาห์ แล้วจึงท าการวิเคราะห์ตวัอย่างทั้งหมดพร้อมๆ กนั ภายใต้
สภาวะการทดลองเดียวกัน (repeatability conditions) ซ่ึงจะสามารถลด
ผลกระทบท่ีอาจเกิดจากความไม่คงท่ีของการตอบสนองของเคร่ืองมือ 
วิธีการเตรียมตัวอย่างและวิธีวิเคราะห์ รวมทั้ งการท ากราฟมาตรฐาน 
(calibration curve) ท่ีเวลาต่างๆ กนั ผลการศึกษาความเสถียรระยะสั้นแสดง
ในรูปท่ี 3 ผลการประเมินทางสถิติพบว่า ความชันของกราฟไม่มีความ
แตกต่างจากศูนยอ์ยา่งมีนยัส าคญั แสดงให้เห็นว่าเมลามีนมีความเสถียรแม้
จะถูกเก็บรักษาไวท่ี้อุณหภูมิซ่ึงใกลเ้คียงกบัอุณหภูมิของบรรยากาศภายนอก
ห้องปฏิบติัการ ดงันั้นการขนส่งวสัดุอา้งอิงชนิดน้ีจึงไม่จ  าเป็นตอ้งท าการ
ควบคุมอุณหภูมิ  
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รูปท่ี 3 ความเสถียรระยะสั้นของเมลามีนในขนมปังกรอบท่ีเก็บไวท่ี้อุณหภูมิ 
45 C 

3.3.2 การศึกษาความเสถียรระยะยาวของวสัดุอา้งอิงรับรองเมลามีนใน
ขนมปังกรอบ (Long-term stability) 

ตวัอยา่งบางส่วนจะถูกเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 4 C และ 20 C เพื่อ
ศึกษาความเสถียรระยะยาว (long-term stability) โดยเก็บรักษาวสัดุอา้งอิงไว้
เป็นระยะเวลา 1, 3, 6, และ 12 เดือน ผลการศึกษาความเสถียรระยะยาว 
แสดงดงัรูปท่ี 4 และตารางท่ี 1 แสดงผลการประเมินความทางสถิติ ซ่ึงพบวา่
วสัดุอา้งอิงมีความเสถียรในช่วงระยะเวลา 12 เดือน เม่ือเก็บท่ีอุณหภูมิ 4 C 
และ  -20 C  

รูปท่ี 4 แนวโนม้ความเสถียรระยะยาวของเมลามีนในขนมปังกรอบท่ีเก็บไว้
ท่ีอุณหภูมิต่างๆ  

ตารางท่ี 1 สรุปผลการวิเคราะห์ความเสถียรระยะยาวของเมลามีนในขนมปัง
กรอบท่ีอุณหภูมิ -20 C 4 C และอุณหภูมิห้อง  

Storage 
temperature 

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 การให้ค่าและการประเมินความไม่แน่นอนของวสัดุอ้างองิเมลามีนใน
ขนมปังกรอบ 

การให้ค่าหรือการระบุค่าความเขม้ขน้ของเมลามีนในวสัดุอา้งอิง
รับรองได้จากค่าเฉล่ียของความเขม้ขน้จากการศึกษาความเป็นเน้ือเดียวกนั 
ซ่ึงเป็นผลจากการวิเคราะห์ท่ีใช้จ  านวนตวัอยา่งจ านวนมากและใช้เทคนิคท่ี
ถือว่าเป็นวิธีปฐมภูมิของการวดัทางเคมี โดยแต่ละตวัอย่างสามารถค านวณ
ความเข้มข้นได้จากสมการท่ี 1 ส่วนค่าความไม่แน่นอนการวดัของวสัดุ
อา้งอิงรับรองชนิดน้ีไดจ้ากการประเมินความไม่แน่นอนจากแหล่งต่างๆ ดงั
ตารางท่ี 2 

(1) 

 = ความเขม้ขน้ของเมลามีนในตวัอยา่ง, mg/kg 

 = ความเขม้ขน้ของเมลามีนใน calibration blend, mg/kg 

 = น ้าหนกัของ isotope analogue ท่ีเติมในตวัอยา่ง, g 

 = น ้าหนกัของสารมาตรฐานท่ีเติมใน calibration blend, g 

 = น ้าหนกัของตวัอยา่ง, g 

 = น ้าหนกัของ isotope analogue ท่ีเติมใน calibration blend, g 

 = อตัราส่วนของจ านวน isotope ใน sample blend 

 = อตัราส่วนของจ านวน isotope ใน calibration blend 
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ตารางท่ี 2 แสดงแหล่งของค่าความไม่แน่นอนของการวดัเมลามีนในขนมปัง
กรอบ 

Factor Value Uncertainty Rel. Uncertainty 

x u(x) u(x)/(x) 

Measurement equation factor  

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% 

mx 1.00513 0.000071 0.0071% 

wz 10.1968 0.110669 1.0853% 

Additional Factor 

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% 

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% 

4. สรุปผล
กลุ่มงานวิเคราะห์อินทรียเ์คมีไดด้ าเนินการเตรียมวสัดุอา้งอิงรับรอง

เมลามีนในขนมปังกรอบ มีการศึกษาความเป็นเน้ือเดียวกนั ความเสถียร
ระยะสั้ น โดยเก็บตวัอย่างไวท่ี้อุณหภูมิ 45 C เป็นเวลา 1, 2, 3 และ 4 
สัปดาห์ พบว่าวสัดุอา้งอิงรับรองมีความเสถียรท่ีสภาวะดงักล่าว นอกจากน้ี
ได้ท  าการศึกษาความเสถียรระยะยาวโดยเก็บตัวอย่างไว้ท่ีอุณหภูมิห้อง 
อุณหภูมิ 4 C และ -20 C เป็นระยะเวลา 1, 3, 6, และ 12 เดือน พบว่าเมลา
มีนมีความเสถียรท่ีทุกอุณหภูมิการเก็บรักษา วสัดุอ้างอิงรับรองชนิดน้ี
สามารถใช้เพ่ือการตรวจสอบความใช้ไดข้องวิธีหรือใช้เป็น control sample 
ในการวิเคราะห์เมลามีนในนมและผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งเพ่ือให้มัน่ใจในผล
การวดัและสร้างสายโซ่ของการสอบกลบัไดข้องผลการวดัไปยงัมาตรฐานท่ี
เป็นท่ียอมรับ 
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ชุดทดลองการควบคุมแทง็ก์น ้าแบบ PID โดยโปรแกรม LabVIEW 
PID Control of Tank Water Exponential Set by LabVIEW 
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บทคดัย่อ 
การควบคุมแบบอตัโนมติัแบบต่อเน่ือง ซ่ึงใช้คอมพิวเตอร์

เป็นหลักในการควบคุม โดยมีรูปแบบในการควบคุมทั้งแบบเปิด-ปิด 
(ON/OFF) และแบบ PID ซ่ึงการท่ีจะควบคุมพลศาสตร์ ของกระบวนการ
ให้ได้ค่าตามเป้าหมาย จะต้องปรับค่าพารามิเตอร์บนหน้าจอ ซ่ึงอาศยั
หลกัการทฤษฎีระบบควบคุม การศึกษาเร่ืองระบบควบคุม นับว่าเป็น
เร่ืองท่ีเขา้ใจยากโดยการเรียนรู้ทางทฤษฎี ตอ้งฝึกปฏิบติัให้เกิดการเรียนรู้
ในการน าไปใช้งานจริง การควบคุมแบบ PID คือ การควบคุมตวัแปร 3 
ตวั อนัประกอบด้วย 1) Proportional เป็นส่วนปฏิกิริยาต่อค่าความ
ผิดพลาด ณ ขณะนั้น 2) Integral เป็นส่วนปฏิกิริยาท่ีเกิดจากผลรวมของ 
ค่าผิดพลาดท่ี ผ่านมาล่าสุด 3) Derivative เป็นส่วนปฏิกิริยาท่ี เกิดจาก
อตัราการเปล่ียนแปลงของค่าค่าผิดพลาด งานวิจยัน าเสนอการออกแบบ
ระบบควบคุมแบบ PID ท่ีใชก้บัระบบแทง็กน์ ้าใชเ้ซ็นเซอร์ตรวจวดัระดบั
และการควบคุมการเปิดปิดวาล์ว โดยใช้โปรแกรม LabVIEW ในการ
เขียนค าสั่งควบคุมและแสดงผลโดยใช้โปรแกรม LabVIEW โดยรับ
สัญญาณจากผ่าน DAQ card รุ่น NI USB-6009 ซ่ึงท าให้ผลการทดลอง
การควบคุมกระบวนการสามารถท างานในสภาวะปกติ (Normal-State) 
และแสดงผลแบบ Real-time ท าให้มีความเขา้ใจเร่ืองการควบคุม แบบ 
PID ซ่ึงสามารถควบคุมระดบัน ้ าตามระดบัท่ีตอ้งการไดแ้ละการควบคุม
การเปิดปิดวาลว์จากแทง็กน์ ้าทั้ง 2  แทง็กจ์ากโมเดลจ าลองท่ีสร้างข้ึนได ้

ค าส าคญั: PID ,  Lab VIEW, ชุดทดลอง 

Abstract 
The computer is the main control for continuous automatic 

control with both ON/OFF and PID control format. The dynamics 
control of the process to the target value, parameter was adjusted on the 

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 USB-
6009 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. 

Keywords: PID ,Lab VIEW, Experimental set 

1. บทน า
ปัจจุบนักระบวนการผลิตท่ีมีลกัษณะการท างานอยา่งต่อเน่ือง 

เช่น โรงไฟฟ้า  อุตสาหกรรมปิโตรเคมี หรืออุตสาหกรรมอาหารและ
เคร่ืองด่ืม ส่วนใหญ่จะเป็นการควบคุมแบบอตัโนมติัแบบต่อเน่ือง ซ่ึงใช้
คอมพิวเตอร์เป็นหลกัในการควบคุม โดยมีรูปแบบในการควบคุมทั้งแบบ
เปิด-ปิด (ON/OFF) และแบบ PID ซ่ึงการท่ีจะควบคุมพลศาสตร์ ของ
กระบวนการให้ไดค้่าตามเป้าหมาย จะตอ้งปรับค่าพารามิเตอร์บนหน้าจอ 
ซ่ึงอาศยัหลักการทฤษฎีระบบควบคุม ในการศึกษาเรียนรู้เร่ืองระบบ
ควบคุม นับว่าเป็นเร่ืองท่ีเข้าใจยากโดยการเรียนรู้ทางทฤษฎี ต้องฝึก
ปฏิบติัให้เกิดการเรียนรู้ในการน าไปใช้งานจริง อุปกรณ์ส่วนใหญ่เป็น
อุปกรณ์ใช้ส าหรับห้องทดลองอุปกรณ์ในการควบคุมระบบแท็งก์น ้ า
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ตามท่ีตอ้งการโดยจะมีการตั้งค่าเซ็ตพอยน์ (Set point) ท่ีตอ้งการไวแ้ละ
น ามาเปรียบเทียบกบัค่าตวัแปรกระบวนการหรือค่าจริง ท่ีเกิดจากผลการ
ท างานของระบบ (Process Variable) เพ่ือให้ไดค้่า Error แลว้น าค่า Error 
นั้นมาท าการปรับแต่งค่าเอาต์พุต เพ่ือ ลดค่า Error ให้ได้ต  ่าท่ีสุด การ
ควบคุมแบบ PID คือ การควบคุมตวัแปร 3 ตวั อนัประกอบด้วย 1) 
Proportional เป็นส่วนปฏิกิริยาต่อ Error ณ ขณะนั้น 2) Integral เป็นส่วน
ปฏิกิริยาท่ีเกิดจากผลรวมของ ค่า Error ท่ี ผ่านมาล่าสุด 3) Derivative 
เป็นส่วนปฏิกิริยาท่ี เกิดจากอตัราการ เปล่ียนแปลงของค่า Error ผลรวม
ตามน ้าหนกั(Weighted Sum) ของทั้งสาม ซ่ึงปรับแต่งโดยค่าคงท่ี Kp, Ki, 
และ Kd เพื่อให้ไดก้ารตอบสนองท่ีตอ้งการ  
         การออกแบบระบบควบคุมแบบ PID ท่ีใช้กับระบบแท็งก์น ้ าใช้
เซ็นเซอร์ตรวจวัดระดับและการควบคุมการเปิดปิดวาล์ว โดยใช้
โปรแกรม LabVIEW ในการเขียนค าสั่งควบคุมและแสดงผลโดยใช้
โปรแกรม LabVIEW โดยรับสัญญาณจากผ่าน DAQ card รุ่น NI USB-
6009 ซ่ึงท าให้ผลการทดลองการควบคุมกระบวนการสามารถท างานใน
สภาวะปกติ (Normal-State) และแสดงผลแบบ Real-time ท าให้มีความ
เขา้ใจเร่ืองการควบคุม แบบ PID ซ่ึงสามารถควบคุมระดบัน ้ าตามระดบัท่ี
ตอ้งการไดแ้ละการควบคุมการเปิดปิดวาล์วจากแท็งก์น ้ าทั้ง 2  แท็งก์จาก
โมเดลจ าลองท่ีสร้างข้ึน 

2. ทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง

2.1 การคอนโทรลแบบ PID[1] 
คอนโทรลเลอร์แบบ PID (หรือ PID controller) มีสองส่วน คือ

คอนโทรลเลอร์ และ PID ส่วนคอนโทรลเลอร์ ก็คือ อุปกรณ์ในการ
ควบคุมระบบตามท่ีตอ้งการโดยจะมีการตั้งค่าเซ็ตพอยน์หรือค่าท่ีตอ้งการ
ไว ้(Set point :SP) และน ามาเปรียบเทียบกบัค่าตวัแปรกระบวนการหรือ
ค่าจริง (Process Variable:PV) ท่ีเกิดจากผลการท างานของระบบเพ่ือให้
ได้ค่าผิดพลาดแล้ว คอนโทรลเลอร์จะน าค่าผิดพลาดนั้ นมาท าการ
ปรับแต่งค่าเอาต์พุตหรือตวัแปรท่ีถูกควบคุม(Manipulated Variable :  
MV ) บางท่ีจะเรียกว่าตวัแปรในการคอนโทรล (Control Variable :CV  ) 
เพ่ือลดค่าผิดพลาดให้ได้ต  ่าท่ีสุด ส่วน PID ย่อมาจาก Proportional-
Integral-Derivative แปลเป็นไทยก็จะไดว้า่ อตัราส่วน-อินทีกรัล-อนุพนัธ์ 
โดย  

1) Proportional เป็นส่วนปฏิกิริยาต่อค่าผิดพลาด ณ ขณะนั้น 
(Current error) 

2) Integral เป็นส่วนปฏิกิริยาท่ีเกิดจากผลรวมของค่า Error ท่ี
ผา่นมาล่าสุด (Sum of recent errors) 

รูปท่ี 1 บล็อกไดอะแกรมของคอนโทรลเลอร์แบบ PID 
3) Derivative เป็นส่วนปฏิกิริยาท่ีเกิดจากอัตราการ

เปล่ียนแปลงของค่า Error (Rate at which the error has been changing) 
ผลรวมตามน ้าหนกั (Weighted sum) ของทั้งสาม ซ่ึงปรับแต่งโดยค่าคงท่ี 
Kp, Ki,และ Kd เพื่อให้ไดก้ารตอบสนองท่ีตอ้งการ จะถูกน าไปใช้ในการ
ควบคุมกระบวนการต่างๆ เช่น รอบเคร่ือง/เพลา ต าแหน่งวาล์ว หรือ
อุปกรณ์ท าความร้อน โดยทัว่ไปค่า Gain บางค่า อาจเป็นศูนยก์็ได ้ ซ่ึง
คอนโทรลเลอร์ PID นั้นจะกลายมาเป็นคอนโทรลเลอร์แบบ PI, PD, P 
หรือ I ข้ึนอยูก่บัวา่เทอมไหนหายไป  

2.2 DATA FLOW AND PROGRAMING [2] [3] 

เน่ืองจาก LABVIEW เป็นโปรแกรมท่ีใช้รูปภาพ หรือสัญลกัษณ์

แทนการเขียนดว้ยตวัอกัษรเหมือนโปรแกรมปกติทัว่ไป ซ่ึงขอ้ดีขอ้แรกก็

คือการลดความผิดพลาดด้านการสะกดผิดหรือพิมพ์ผิดออกไป  ข้อ

แตกต่างอีกประการหน่ึงท่ีส าคญัของการเขียนโปรแกรมแบบ Graphic 

กบัการเขียนดว้ยตวัหนงัสือก็คือ การเขียนดว้ยภาษา Graphic น้ีเป็นการ

เขียนโดยใช้หลกัการของ Data Flow ซ่ึงเม่ือเร่ิมส่งขอ้มูลเขา้สู่โปรแกรม 

เราจะต้องก าหนดทิศทางไหลของข้อมูลว่าจะไปท่ีส่วนใด ผ่านการ

ประเมินผลและค านวณในส่วนใดบา้ง และจะให้แสดงผลอยา่งไร ซ่ึง

ลกัษณะการเขียนภาษา Graphic  หรือ Data Flow น้ีจะมีลกัษณะ

เหมือนกบัการเขียน Block Diagram ซ่ึงท าให้ผูเ้ขียนโปรแกรมสามารถ

ให้ความสนใจกบัการเคล่ือนท่ีและเปล่ียนแปลงขอ้มูลไดโ้ดยไม่ตอ้งจดจ า

รูปแบบค าสั่งท่ียุ่งยาก เน่ืองจาก LabVIEW ใช้ลกัษณะการเขียนแบบ 

Block Diagram ซ่ึงวิศวกรส่วนใหญ่มีความคุน้เคยอยูแ่ลว้ จึงเป็นการง่าย

ท่ีจะท าความเขา้ใจและน าไปพฒันาใช้ต่อไปได้ และถา้หากเราจ าไดถึ้ง

ขั้นตอนการเขียนโปรแกรมวา่ก่อนท่ีจะเขียนโปรแกรม จะตอ้งเขียน โฟล

ชาร์ตให้เสร็จส้ินก่อน หลงัจากตรวจสอบ โฟลชาร์ตเรียบร้อยแลว้เราจึง

น าไปเขียนโปรแกรม ซ่ึงจะมีความสะดวกมากข้ึน ถา้หากการเขียน โฟล

ชาร์ตของ LabVIEW ก็คือการเขียนโปรแกรมนั่นเองซ่ึงเป็นการลด

ขั้นตอนการท างานลงไปได้เป็นอย่างมากแมว้่าการเขียนโปรแกรมใน 
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LabVIEW ไม่จ  าเป็นตอ้งมีความรู้ดา้นการเขียนโปรแกรมใดๆ มาก่อนเลย 

แต่การมีความรู้ดา้นการเขียนโปรแกรมหรือใช้โปรแกรมส าเร็จรูปอ่ืนๆ 

จะสามารถน ามาใช้ประโยชน์ไดเ้ป็นอยา่งดี LabVIEW จะมี Front Panel 

ซ่ึงเปรียบเสมือนได้กับส่ิงท่ีผูใ้ช้จะเห็นและควบคุมการท างาน ผูใ้ช้

สามารถสร้างรูปแบบข้ึนเองได้อย่างรวดเร็วเพราะ LabVIEW มี

ส่วนประกอบต่างๆ ท่ีใช้ส าหรับออกแบบหน้าจอมากมาย  เช่น 

จอแสดงผลแบบออพิโลลโครบ, ปุ่ มหมุน (Dial) และ สวิตช์ เป็นตน้ โดย 

LabVIEW จะแสดงผลและควบคุมการท างานผ่านทางคอมพิวเตอร์  

พ้ืนท่ีส่วนเขียนโปรแกรมจะเรียกว่า Block Diagram เปรียบเสมือนกบั 

Hardware ภายในเคร่ืองมือวดั โดย LabVIEW จะเขียนโปรแกรมโดย

อาศยัรูปภาพ 

รูปที่  2 หนา้ต่าง Block Diagramของ LabVIEW 

LabVIEW อาศยัหลกัการท างานของเคร่ืองมือวดัท าให้ผูใ้ช้

สามารถออกแบบตามท่ีผูใ้ชต้อ้งการ หลกัการดงักล่าวแบ่งออกเป็น 3 

ส่วนใหญ่ๆ คือ 

รูปที่ 3 Block Diagram เคร่ืองมือวดัท่ีสร้างจาก LabVIEW 

1. Acquisition ซ่ึงเป็นส่วนท่ีรับข้อมูล (Input) จาก

ส่ิงแวดลอ้มภายนอกเขา้สู่ระบบในท่ีน้ีคือ คอมพิวเตอร์ โดยขอ้มูลท่ีเขา้สู่

ระบบน้ีอาจมาจากการ์ด DAQ (สาหรับสญัญาณทางไฟฟ้า)  

2. Analysis หลงัจากท่ีไดรั้บขอ้มูลแลว้อาจจะผ่านฟังก์ชนัใน

การวิเคราะห์ขอ้มูล ซ่ึงจะแสดงผลในรูปท่ีส่ือความหมายในส่ิงท่ีผูใ้ช้งาน

สามารถน าไปแสดงแทนส่ือท่ีวดัไดแ้ละใชง้านได ้ 

3. Presentation คือ การแสดงผลในรูปแบบท่ีเป็นประโยชน์
ต่อผูใ้ช้งาน โดยอาจแสดงบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ เช่น DMM (Digital 
Multimeter) แสดงผลเฉพาะท่ีวดัได้โดยไม่จ าเป็นตอ้งรู้ความส าคญักบั
เวลา หรือ Spectrum Analysis จะแสดงสัญญาณในรูปความถ่ีหรือการ
พิมพอ์อกมาเป็นรายงานหรือเก็บขอ้มูลในฮาร์ดดิสก ์

3.วธีิการด าเนินงาน 
3.1  ส่วนโครงสร้างของชุดทดลอง 

ศึกษาสูตรการหาปริมาตรพ้ืนท่ีทรงกระบอก แล้วค  านวณหา
ปริมาตรของแทง็กน์ ้าเพ่ือให้ไดค้วามจุของน ้าจ  านวน 4 ลิตร 

รูปท่ี การออกแบบแทง็กน์ ้า 
ศึกษาวสัดุท่ีใช้ในการสร้างฐาน แล้วออกแบบตวัฐานโดย

ค านึงถึงส่วนประกอบช้ินส่วนอ่ืนๆท่ีจะน ามาวางบนฐาน หลงัจากนั้นก็
น าแบบร่างไปให้อาจารยท่ี์ปรึกษาตรวจสอบ ถ้าไม่ผ่านก็ปรับปรุงแกไ้ข
ให้อาจารยท่ี์ปรึกษาตรวจสอบใหม่อีกคร้ัง แต่ถ้าหากอาจารยท่ี์ปรึกษา
ตรวจสอบผา่นแลว้ก็จดัท าฐานไดเ้ลย 

รูปที่  4 การออกแบบฐานวางชุดแทง็กน์ ้า 
3.2 ส่วนควบคุม (โปรแกรม LabVIEW) 

ศึกษาการใช้งานโปรแกรม LabVIEW แลว้วิเคราะห์หลกัการ
ท างานของชุดทดลองแท็งก์น ้ าว่ามีหลักการท างานอย่างไร ต้องมีการ
คอนโทรลอะไรบา้ง หลงัจากนั้นก็เร่ิมออกแบบหน้าตาของชุดทดลอง
แท็งก์น ้ าในส่วนหน้าต่าง Font Panel และหน้าต่าง Block  Diagram ของ
โปรแกรม LabVIEW   

รูปที่  5 หนา้ตาโปรแกรม LabVIEW ในหนา้ต่าง Font Panel 
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รูปที่  6  หน้าตาโปรแกรม LabVIEW ในหน้าต่าง Block  Diagram 

4.ผลการทดลอง 
ตารางที่ 1 ผลการทดลองการควบคุมน ้ าไหลเขา้และน ้ าไหลออกแบบ P 
(Manual) ท่ีระดบั 10 ซม., 20 ซม., และ 30 ซม. 

ระดับน า้ 

เวลาทีใ่ช้ (นาที) เวลาเฉลีย่ (นาที) 

น า้ไหลเข้า น า้ไหลออก น า้ไหล
เข้า 

น า้ไหล
ออก คร้ังท่ี 1 คร้ังท่ี 2 คร้ังท่ี 3 คร้ังท่ี 1 คร้ังท่ี 2 คร้ังท่ี 3 

10 ซม. 0.43 0.45 0.42 4.02 4.05 4.00 0.43 4.02 
20 ซม. 1.27 1.32 1.25 7.02 7.08 7.05 1.28 7.05 
30 ซม. 2.02 2.00 1.98 9.39 9.46 9.52 2.00 9.45 

ตารางที่ 2 ผลการทดลองการควบคุมน ้ าไหลเขา้และน ้ าไหลออกแบบ 
PID ท่ีระดบั 10 ซม., 20 ซมและ 30 ซม. 

ระดับน า้ 

เวลาทีใ่ช้ (นาที) เวลาเฉลีย่ (นาที) 

น า้ไหลเข้า น า้ไหลออก 
น า้ไหลเข้า น า้ไหลออก 

คร้ังท่ี 1 คร้ังท่ี 2 คร้ังท่ี 3 คร้ังท่ี 1 คร้ังท่ี 2 คร้ังท่ี 3 
10 ซม. 0.36 0.39 0.35 4.07 4.05 4.02 0.37 4.05 
20 ซม. 1.13 1.10 1.15 6.48 6.52 6.50 1.13 6.50 
30 ซม. 1.49 1.53 1.45 9.42 9.40 9.41 1.49 9.41 

3. สรุป
ผลการตอบสนองของกระบวนการควบคุมแท็งคน์ ้ า ทั้งแท็งค์1

และแท็งค ์2 สามารถตั้งระดบัน ้ าได ้3 ระดบั ทั้ง 10 ซม. 20 ซม.และ 30 
ซม. การควบคุมน ้าไหลเขา้และน ้าไหลออกแบบ PID จะควบคุมไดดี้กว่า
แบบ P เพราะใช้เวลาในการตอบสนองไดน้้อยกว่า และยงัสรุปไดอี้กว่า 
ผลการตอบสนองของน ้ าไหลเข้าเร็วกว่าน ้ าไหลออกมาก เพราะการ
ควบคุมน ้าไหลเขา้ใชม้อเตอร์ป้ัมน ้าเขา้มาช่วย จึงท าให้น ้ าไหลเขา้เร็วกว่า
น ้ าไหลออก สามารถถ่ายเทน ้ าจากแท็งค์ 1 ไปยงัแท็งค์ 2 ได้อีกด้วย 
ระบายน ้าออกจากแทง็ค ์1 และแทง็ค ์2 ไดดี้ ปราศจากขอ้ผิดพลาด 

4. กติตกิรรมประกาศ
ขอขอบคุณบิดามารดาผูเ้ป็นแรงใจ ในการท างาน และเป็น

ตวัอยา่งของการขยนัต่อการท างานเสมอมา 

เอกสารอ้างองิ 

[1] กปัตนั เตียวตระกูล. ทบทวนความรู้ คอลโทรลเลอร์แบบPID. วารสาร
กรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ ปีท่ี 15 ฉบบัท่ี 16 หนา้ 52-57 
[2] สามารถ โนนสะอาดและอนุวฒัน์ จนัทะกา. การควบคุมกระบวนการ
โดยใช้พแีอลซี( PLC ) และ( Lab VIEW).โครงการของนกัศึกษาชั้นปี ท่ี 
4 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ขอนแก่น.,2555 
[3] NI-6008 ADC manual. [ออนไลน์] มปป.  วนัท่ีสืบคน้ 18 มีนาคม 
2559สืบคน้ไดจ้ากhttp://www.tau.ac.il/~electro/pdf_files/computer 
/ni_6008_ADC_manual.pdf 

846
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บทคดัย่อ 

ในปัจจุบันการเรียนรู้เป็นส่วนส าคัญในการพัฒนาตนเอง 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้สามารถประเมินได้จากการฝึกท าแบบฝึกหดั 
บททดสอบย่อย การสอบ ดังนั้นการเรียนรู้ในห้องเรียนซ่ึงมีผูส้อนหน่ึง
คนสอนนักเรียนจ านวนมาก โดยการสอนผู ้สอนใช้วิธีการสอนแบบ
เดียวกบันักเรียนทุกคน ซ่ึงไม่เหมาะสมและจ ากดัในเร่ืองประสิทธิภาพ
การเรียนรู้ เน่ืองจากนกัเรียนแต่ละคนมีความสามารถในการเรียนและใช้
เวลาในการท าความเข้าใจท่ีแตกต่างกนั เทคนิคการสอนแบบเดียวจึงไม่
สามารถส่ือสารและท าให้เกดิการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพแกน่กัเรียนทุก
คนในคราวเดียวกนัได ้ส าหรับนกัเรียนดว้ยการแข่งขนัท่ีสูงข้ึนท าให้ต้อง
มีช่องทางในการเรียนรู้และทบทวนบทเรียนเพ่ิมเติม อาทิเช่น การไป
เรียนท่ีสถาบันสอนพิเศษนอกห้องเรียน การใช้ห้องสมุด เป็นต้น ซ่ึง
ช่องทางท่ีได้กล่าวมาแล้วอาจไม่ใช่ช่องทางท่ีสะดวกทั้งด้านเวลาและ
ค่าใช้จ่าย ปัจจุบันเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและการใช้งานผ่านสมาร์ท
โฟนหรือแทบเล็ตเป็นท่ีแพร่หลาย  จึงเป็นช่องทางท่ีจะเข้าถึงแหล่งการ
เรียนรู้ออนไลน์จึงสามารถเรียนรู้และท าความเข้าใจบทเรียนตามแบบ
ของตนเอง 

ค าส าคญั: การเรียนรู้ออนไลน,์  เวบ็แอปพลิเคชนั 

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 

technology which became a part of our everyday life. 

Keyword: Education, Online, Website, Web Application 

1. บทน า 

ปัจจุบันสถานศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบได้มีการน า
ระบบจดัการการเรียนการสอน (Learning Management System) มาใชใ้น
การให้การศึกษาออนไลน์ โปรแกรมท่ีนิยมใช้กนัอย่างแพร่หลาย เช่น 
Moodle ซ่ึงมีขอ้จ ากดั คือ ยงัไม่มีการวิเคราะหป์ระสิทธิภาพในการเรียนรู้
ของนักเรียนจากบทเรียนหรือวิเคราะห์ผลสัมฤทธ์ิในการเรียนรู้ของ
นกัเรียนจากบทเรียนในหวัข้อต่างๆ ผูว้ิจยัจึงไดน้ าแนวคิดของระบบการ
เรียนรู้แบบใหม่หรือท่ีเรียกว่า Massive Open Online Course (MOOC) มา
เป็นตน้แบบในการออกแบบระบบการเรียนรู้ไม่จ ากดัสถานท่ี 

2. ทฤษฎีที่เก่ียวข้อง
เว็บไซต์น้ีจะเป็นอีกช่องทางหน่ึงท่ีจะช่วยในการศึกษาหา

ความรู้ต่างๆ ซ่ึงเว็บไซต์น้ีจะมีแนวคิดตามแนวคิดของ Massive Open 
Online Course (MOOC)  ซ่ึงหมายถึงการน าเสนอเน้ือหาการเรียนรู้
หลกัสูตรต่างๆ ผ่านส่ือการสอนออนไลนโ์ดยสามารถรองรับผูใ้ชจ้  านวน
มากได้และผูใ้ช้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ [1] เช่น Coursera [2] EdX [3] 
ส่ิงท่ี MOOC แตกต่างออกไปจากการเรียนการสอนแบบปกติ คือ ผูใ้ช้
สามารถเข้ามาเรียนในเวลาท่ีผู ้ใช้ต้องการจะเรียน ไม่จ าเป็นต้อง
ก  าหนดเวลาเรียนท่ีชัดเจน การเรียนในระดับอุดมศึกษาหรือต ่ากว่าให้
ความเป็นอิสระแกผู่ใ้ช้มากข้ึนและในส่วนของการน าเสนอเน้ือหาจะไม่
ตอ้งมีครูหรืออาจารยม์าสอนหนา้ชั้นแต่จะเป็นการเรียนผ่านส่ือการสอน
ออนไลน์บนเว็บไซต์ไ ม่ว่ าจะ เ ป็น  วิ ดิทัศน์  ค ลิป เสียง  เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ ย่ิงไปกว่านั้นยังมีฟอร่ัมหรือกระดานสนทนาเพ่ือให้
นกัเรียนสามารถไดแ้ลกเปล่ียนความรู้กนัภายในบทเรียนนั้นๆ รวมไปถึง
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สามารถถามอาจารยห์รือผูช่้วยอาจารยภ์ายในบทเรียนนั้นๆ ได้เช่นกนั 
เพ่ือใหเ้กดิประโยชนสู์งสุดในการศึกษาหาความรู้แกผู่ท่ี้ไม่สามารถศึกษา
ตามสถาบันการศึกษาหรือด้วยปัญหาเร่ืองค่าใช้จ่าย เว็บไซต์น้ีเป็น
ทางเลือกท่ีดีแก่ผูใ้ช้ทุกระดับตั้ งแต่ นักเรียน-นักศึกษา ไปจนกระทั่ง
ผูใ้หญ่ท่ีตอ้งการจะศึกษาหาความรู้ ในส่วนต่อไปจะกล่าวถึงเทคโนโลยีท่ี
จะน ามาใช้ประกอบการพฒันาเว็บไซตแ์อปพลิเคชันดังกล่าว ประกอบ
ไปดว้ย 

2.1 PHP 

PHP เป็นภาษาท่ีออกแบบส าหรับใช้ในการพัฒนาเว็บแอพ
พลิเคชัน สามารถใช้ PHP ร่วมกนักบั HTML โดยถูกพฒันาข้ึนมาในปี 
ค.ศ. 1994 โดย Rasmus Lerdorf ในเวลาต่อมาไดพ้ฒันาแนวทางท่ีช่วยให้
สามารถเขียนโค้ดได้มีประสิทธิภาพมากข้ึน คือ ภาษาเชิงวัตถุ หรือ 
Object Oriented Programming Design (OOP) [4] ในปัจจุบันภาษา PHP 
ไดถู้กพฒันาจนถึงเวอร์ชนั 7 ซ่ึงมีจุดเด่นดา้นความปลอดภยัมากข้ึนมาก 

2.2. Laravel Framework 5 

Laravel เป็น PHP Framework ท่ีไดรั้บความนิยมมากโดยเป็น
แนวคิดแบบภาษาเชิงวัตถุ หรือ Object-oriented programming (OOP) 
เวอร์ชันแรกออกในเดือนมิถุนายน ค.ศ. 2011 และ Laravel 5 เผยแพร่
อย่างเป็นทางการเม่ือเดือนตุลาคม ค.ศ. 2014 โดย Taylor Otwell ซ่ึงความ
ต้องการหลักของ Laravel Framework 5 มี จุดเด่นในเร่ืองของความ
ปลอดภยัสูงและมีความยืดหยุ่นท่ีจะสามารถน า plug-in ต่างๆ ภายนอกมา
ท างานร่วมกนัไดง่้าย [5]  

3. การออกแบบระบบ
ระบบการท างานจะแบ่งออกเป็น ส่วนของอาจารย ์ส่วนของ

นักเรียนและส่วนของผูป้กครองซ่ึงแต่ละส่วนจะมีความแตกต่างกนั
ออกไปข้ึนอยู่กบัแต่ละบทบาทของผูใ้ช ้ 

3.1 ส่วนของอาจารย์ (Teacher Component)  

อาจารยจ์ะสามารถสร้างบทเรียนได้โดยภายในบทเรียนจะ
แบ่งออกเป็นหลายหัวข้อและยังสามารถสร้างแบบทดสอบและ
แบบฝึกหัดเพ่ือเป็นการวดัค่าผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาซ่ึงระบบจะเกบ็
สถิติการท าแบบฝึกหัด โดยแสดงให้อาจารยดู์ไดว้่านกัเรียนตอบค าถาม
ในตัวเลือกใดบ้าง ท าให้อาจารยส์ามารถทราบถึงประสิทธิภาพในการ
เรียนของนกัเรียนแต่ละคนได ้

3.2 ส่วนของนักเรียน (Student Component) 

นกัเรียนจะสามารถคน้หาบทเรียนจากหมวดหมู่ภายในระบบ
และสามารถสมัครเรียนในแต่ละบทเรียนท่ีนักเรียนสนใจได้ ซ่ึงเง่ือนไข
ในการเรียนบทเรียนนั้นนักเรียนจะต้องผ่านแบบฝึกหัดระดับง่ายของ
หวัขอ้บทเรียนปัจจุบนักอ่นระบบจึงสามารถยอมให้นกัเรียนไดศึ้กษาใน
หวัขอ้บทเรียนถดัไป  

3.3 ส่วนของผู้ปกครอง 

ผูป้กครองสามารถติดตามผลการเรียนและตรวจสอบสถิติของ
บุตรหลานได้ มีลักษณะคล้ายกบัส่วนของอาจารยแ์ต่ผูป้กครองสามารถ
ติดตามผลเรียนได้เฉพาะบุตรหลานของตนท่ีลงทะเบียนไวเ้ท่านั้น โดย
ในขั้นตอนการสมคัรสมาชิกของระบบผูป้กครองจะต้องกรอกรหสัของ
บัญชีนักเรียนท่ีระบบสุ่มมาให้เพ่ือท าการระบุว่าต้องการติดตามผลการ
เรียนของนกัเรียนคนนั้น แสดงใหเ้ห็นดงัรูปท่ี 1 

รูปท่ี 1 Data Flow diagram ของระบบการศึกษาผ่านอินเทอร์เน็ตระดบั 
Context Diagram 

4. การพัฒนาระบบ
ในส่วนของการพฒันาระบบได้ทดลองน าบทเรียนในหวัขอ้ 

PHP Laravel Framework 5 เพ่ือทดสอบการใช้งานระบบ เม่ืออาจารย์
สร้างบทเรียนเสร็จจะเข้าสู่หน้าจัดการบทเรียน ซ่ึงจะสามารถจัดการ
บทเรียนได้ โดยจะแสดงภาพรวมทั้ งหมดของบทเรียน เม่ืออาจารย์
ต้องการเพ่ิมหัวข้อบทเรียน สามารถเพ่ิมได้จากหนา้จัดการบทเรียนและ
ผลท่ีไดเ้ม่ือนกัเรียนมาเขา้ถึงบทเรียนจะเห็นได ้ดงัรูปท่ี 2 
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รูปท่ี 2 ส่วนติดต่อกบัผูใ้ชก้ารจดัการบทเรียนของอาจารย ์

นกัเรียนสามารถเลือกดูวิดีทศันข์องบทเรียนไดต้ามอทัธยาศยั ดงัรูปท่ี 3 

รูปท่ี 3 ส่วนติดต่อกบัผูใ้ชก้ารจดัการดูวิดีทศันข์องนกัเรียน 

ซ่ึงในส่วนน้ีจะสามารถเพ่ิมเฉพาะ หัวข้อของบทเรียนเท่านั้นและเม่ือ
อาจารยไ์ดเ้พ่ิมหวัขอ้ของบทเรียนแลว้  อาจารยส์ามารถเลือกเพ่ิมกลุ่มของ
เน้ือหาได้โดยจะสามารถเพ่ิมวิ ดิทัศน์และเอกสารอิเล็กทรอนิกส์  
ประกอบการเรียนได้ โดยจะสามารถเพ่ิมกลุ่มของเน้ือหาได้มากตามท่ี
ต้องการ ในบทเรียนท่ีสร้างข้ึนนั้น อาจารยจ์  าเป็นต้องเพ่ิมวตัถุประสงค์
ส าหรับทุกๆ บทเรียนท่ีสร้างข้ึนและเม่ือมีบทเรียนท่ีอาจารยต์อ้งการแล้ว 
อาจารย์สามารถเพ่ิมแบบฝึกหัดและแบบทดสอบของแต่ละหัวข้อ
บทเรียนได ้โดยจะแบ่งเป็นระดบั 3 ระดบั คือ ระดบัง่าย ระดบักลางและ
ระดบัยาก  อาจารยต์อ้งเลือกระดบัความยากกอ่นจึงจะสามารถเพ่ิมค าถาม
และค าตอบได ้ซ่ึงค าถามและค าตอบจะตอ้งเพ่ิมท่ีละค าถาม โดยค าตอบท่ี
ถูกต้อง จะมีช่องให้กรอกแยกเฉพาะเพ่ือบอกว่าขอ้ใดถูกส่วนตัวเลือกท่ี
เหลือจะมีให้กรอกเป็นส่วนเสริม ส าหรับนักเรียนสามารถสืบค้นโดย
เลือกจากหมวดหมู่หลกัและภายในจะมีหมวดหมู่ย่อยให้นกัเรียนได้เลือก

ต่อไป ดังรูปท่ี 4 เม่ือได้บทเรียนท่ีสนใจแลว้นักเรียนสามารถดูภาพรวม
ของบทเรียนได ้ภาพรวมของบทเรียนจะแสดงจ านวนหวัขอ้ของบทเรียน 
จ านวนแบบฝึกหัดและจ านวนแบบทดสอบ ท่ีมีอยู่ในบทเรียน เ พ่ือ
ประกอบการตดัสินใจในการลงทะเบียนเรียน ดงัรูปท่ี 5 และเม่ือนกัเรียน
ตดัสินใจเลือกบทเรียนไดแ้ลว้ นกัเรียนสามารถศึกษาบทเรียนได ้ โดยจะ
แสดงบทเรียนท่ีสามารถเรียนได้เรียงจากหัวข้อท่ีอาจารย์ก  าหนดไว้
ตามล าดับ  เ ม่ือนัก เ รียนศึกษาบท เ รียนมาถึงหัวข้อบท เ รียนท่ีมี
แบบทดสอบนักเรียนจะต้องท าแบบทดสอบกอ่นถึงจะสามารถศึกษา
บทเรียนต่อไปได ้

รูปท่ี 4 ส่วนติดต่อกบัผูใ้ชก้ารส ารวจหมวดหมู่ของบทเรียน 

รูปท่ี 5 ส่วนติดต่อกบัผูใ้ชภ้าพรวมของบทเรียน 

โดยแบบทดสอบจะมีเวลาก  าหนดไวต้้องส่งแบบทดสอบก่อนเวลาท่ี
ก  าหนดหรือถา้เวลาหมดจะบงัคบัให้ส่งค าตอบเฉพาะท่ีท าไปแลว้เท่านั้น 
ดังรูปท่ี 6 เม่ือนักเรียนศึกษาบทเรียนได้ระยะหน่ึงจะต้องผ่านการท า
แบบฝึกหัดและแบบทดสอบ ระบบจะมีกราฟแสดงคะแนนท่ีได้ในแต่
แบบทดสอบ ดงัรูปท่ี 7 
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รูปท่ี 6 ส่วนติดต่อกบัผูใ้ชก้ารท าแบบทดสอบ 

รูปท่ี 7 ส่วนติดต่อกบัผูใ้ชก้ราฟแสดงสถิติการท าแบบฝึกหดัและ
แบบทดสอบ 

5. สรุป
ระบบการศึกษาไม่จ ากดัสถานท่ีนั้นเป็นเวบ็แอพพลิเคชนัท่ีใช้

แนวคิดของ Massive Open Online Course (MOOC) อย่างไรกดี็สามารถ
พฒันาต่อยอดในเร่ืองของการวิเคราะห์พฤติกรรมของผู ้เรียนในการดู
วิดีทัศน์และในการท าแบบทดสอบเพ่ือน าเสนอบทเรียนท่ีคาดว่าผูเ้รียน
ควรศึกษาเพ่ิมเติมโดยใช้หลกัการของ Machine Learning เขา้มาร่วมด้วย 
นอกจากน้ียงัสามารถเพ่ิมฟังกช์นัในส่วนของผูป้กครองของนกัเรียนเพ่ือ
ติดตามความกา้วหนา้ในการเรียนรู้ของนกัเรียนได้ 

6. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณอาจารย์ประจ าภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทุกท่านเป็นอย่างย่ิงท่ีไดมี้
ความกรุณาในการสอนสั่งท  าใหข้า้พเจา้สามารถสั่งสมความรู้ท่ีไดเ้รียนมา
และสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการพฒันาโครงงานช้ินน้ีได้ลุล่วงไป
ดว้ยดี  

สุดท้ายน้ีผลประโยชน์จากโครงงานปัญหาพิเศษฉบบัน้ื ทาง

ผู ้จัดท าขอมอบแด่ผู ้มีพระคุณทุกท่าน รวมทั้ งบูรพาจารย์ผู ้ประสิทธ์ิ
ประสาทความรู้แกผู่จ้ดัท  า 
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ระบบจักรยานเสมือนจริงส าหรับ Google Cardboard
Virtual Reality Bike System for Google Cardboard 
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บทคดัย่อ 
จุดประสงค์ของงานวิจยัน้ี เพ่ือพฒันาจกัรยานเสมือนจริงท่ี

สามารถให้ผูเ้ล่นสวมชุดแว่นตาสามมิติ และ ป่ันจกัรยานอยูก่บัท่ี แต่ให้
ความรู้สึกเหมือนกบัการข่ีจกัรยานในโลกเสมือนจริงท่ีสวยงาม โดยใน
งานวิจัยน้ีจะออกแบบอุปกรณ์ให้สามารถถอดประกอบได้ง่าย ผู ้ใช้
สามารถน าจกัรยานมาติดตั้งบนโครงเหล็กและเช่ือมต่อกบักล่องควบคุม
ไดโ้ดยไม่ตอ้งดดัแปลงจกัรยาน  

อุปกรณ์ต้นแบบพัฒนาโดยใช้บอร์ด  ESP8266 เขี ยน
โปรแกรมด้วยภาษา C เช่ือมต่อกับเซ็นเซอร์ Rotary Encoder เพ่ือวดั
ความเร็วของล้อ และ เซ็นเซอร์ Volume เพ่ือวดัมุมการหมุนของคัน
บงัคบัท่ีลอ้หน้า และ ส่วนโปรแกรมประยกุตก์ารแสดงผลเสมือนจริงนั้น
จะท างานบนสมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ พฒันาโดยใช้
โปรแกรม Unity 3D ร่วมกบั Google VR SDK เพื่อแสดงภาพโลกเสมือน
จริงในแว่นตาสามมิติ Google Cardboard  โดยอุปกรณ์ควบคุม และ
โปรแกรมแสดงภาพเสมือนจริงบนสมาร์ทโฟนจะมีการเช่ือมต่อกนัแบบ
ไร้สาย (WiFi) ซ่ึงเม่ือมีการป่ันจกัรยานอุปกรณ์ควบคุมจะส่งค่าความเร็ว
ของล้อและมุมการหมุนของคนับงัคบัมาท่ีโปรแกรม ซ่ึงจะไปควบคุม
ความเร็วและทิศทางของจักรยานในโลกเสมือนจริง นอกจาก น้ี 
ในโปรแกรมจะมีการแสดงผลระยะทาง เวลาท่ีใช้ และ ค  านวณแคลอร่ี 
ท่ีใช้ไปจากการป่ัน และ มีไอเท็มต่าง ๆ ให้เก็บสะสมคะแนนระหว่าง 
การป่ันจักรยานช่วยให้ผู ้เล่นมีความสนุกสนาน อีกทั้ งยงัช่วยให้ได ้
ออกก าลงักายและมีสุขภาพท่ีดีข้ึน และผลการทดสอบกบัผูใ้ช้ในพ้ืนท่ี
มหาวิทยาลยัขอนแก่น ท่ีตอ้งการออกก าลงักายแต่ไม่มีเวลาออกก าลงักาย
ขา้งนอกและมีพ้ืนท่ีออกก าลงักายอยูอ่ยา่งจ ากดั พบว่า กลุ่มผูท้ดสอบมี
ความพึงพอใจในการใช้งานระบบป่ันจกัรยานเสมือนจริงเฉล่ียอยู่ใน
ระดบัมาก 

ค าส าคญั:  Virtual Reality, Spin Bike, Google Cardboard, ESP8266 

Abstract 
This research aims to create a virtual reality spin bike (VR-

Bike) 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. บทน า
ปัจจุบนัผูค้นสนใจออกก าลงักายโดยการป่ันจกัรยานมากข้ึน 

แต่การป่ันจกัรยานกลางแจ้งบนถนน มีข้อจ ากัดส าหรับผูท่ี้อยู่ในเมือง
เน่ืองจากถนนในเมืองมีรถยนต์จ  านวนมาก มีมลพิษทางอากาศ และ 
ทางส าหรับจกัรยานมีจ ากดั การป่ันบนถนนอาจเกิดอนัตรายจากอุบติัเหตุ 
ส่วนเคร่ืองป่ันจกัรยานอยู่กับท่ี (Spin Bike) นั้ นเป็นอีกทางเลือกหน่ึง
ส าหรับการออกก าลงักาย ดงันั้นผูวิ้จยัจึงมีแนวคิด ในการน าเทคโนโลยี
การสร้างโลกเสมือนจริงดว้ยแว่นตาสามมิติ และ เทคโนโลยอิีนเทอร์เนต
ของสรรพส่ิง (IoT) ท่ีสามารถเช่ือมต่ออุปกรณ์วดัค่า (เซนเซอร์) ต่างๆ 
มาพฒันาเป็นจกัรยานเสมือนจริงท่ีสามารถให้ผูเ้ล่นป่ันจกัรยานอยู่กบัท่ี 
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พร้อมกับ สวมชุดแว่นตาสามมิติ Google Cardboard [1-2] ท่ีใช้ร่วมกับ
สมาร์ทโฟนในการแสดงภาพแบบสามมิติ ท าให้ผูเ้ล่นรู้สึกเหมือนกับ 
การข่ีจกัรยานอยู่ในโลกเสมือนจริงท่ีสวยงาม จึงท าให้การป่ันจกัรยาน 
มีทั้งความสนุกสนานและช่วยในเร่ืองสุขภาพของผูเ้ล่นไดอี้กดว้ย 

2. รายละเอยีดการพฒันา
2.1 ภาพรวมของระบบ 

ในงานวิจัยน้ีจะออกแบบชุดขาตั้ งจักรยานท่ีสามารถถอด
ประกอบได้ โดยขาตั้ งท่ีใช้ยึดจักรยานจะวางกับพ้ืน ผูใ้ช้สามารถน า
จกัรยานคนัเดิมของตนเองมาติดตั้งบนชุดขาตั้ง ให้ล้อจกัรยานลอยข้ึน
เหนือพ้ืนจึงท าให้สามารถป่ันจกัรยานอยูก่บัท่ีได ้และ ติดตั้งเซนเซอร์ไว้
ท่ีค ันบังคับเพ่ือตรวจจับการเล้ียว และ ติดเซนเซอร์ไว้ท่ีล้อหลังของ
จกัรยานเพื่อวดัความเร็วของการหมุนของลอ้ ดงัแสดงในรูปท่ี 1 

ส าหรับการเล่นนั้ นภาพเสมือนจริงจะแสดงผลบนหน้าจอ
สมาร์ทโฟน ซ่ึงผูเ้ล่นจะต้องติดตั้งสมาร์ทโฟนกับชุด VR Headset [3] 
และตอ้งสวมใส่ในขณะท่ีป่ันจกัรยาน ซ่ึงจะท าให้ผูเ้ล่นมองเห็นภาพแบบ
เสมือนจริง เม่ือผู ้เล่นป่ันจักรยาน ชุดควบคุมเซนเซอร์จะส่งข้อมูล
ความเร็วลอ้และทิศทางของคนับงัคบัไปให้โปรแกรมในสมาร์ทโฟนผา่น 
WiFi และ ควบคุมความเร็วและทิศทางของจกัรยานในโลกเสมือนจริง 
ให้ตรงกบัการป่ันของผูเ้ล่น เพ่ือให้ผูเ้ล่นรู้สึกวา่ก าลงัป่ันจกัรยานเคล่ือนท่ี
อยู่ในโลกเสมือนจริง นอนจากน้ี โปรแกรมจะมีการเก็บคะแนนสะสม
จากการป่ัน ค  านวณแคลอร่ีท่ีจากการออกก าลงักาย เวลา และ ระยะทางท่ี
ป่ันได้ ซ่ึงระยะทางท่ีป่ันได้จะถูกแปลงเป็นคะแนน รวมไปถึงมีไอเท็ม
เหรียญทองให้เก็บระหวา่งทางท่ีป่ันเป็นคะแนนพิเศษดว้ย  ส าหรับฉากท่ี
แสดงจะสร้างโดยใช้โปรแกรม Unity [4] เพ่ือให้การป่ันจกัรยานมีความ
เสมือนจริง ยกตวัอยา่งเช่น ฉากบา้นเมือง [5] ฉากป่าไม ้เป็นตน้ ดงัแสดง
ในรูปท่ี 2 

รูปที่ 1  ส่วนประกอบของจกัรยานเสมือนจริง 

รูปที่ 2  ตวัอยา่งฉากท่ีไดส้ร้างข้ึน 

2.2 ทฤษฎทีีน่ ามาใช้ 
2.2.1 ค่าสรุปของกิจกรรมการป่ันจกัรยาน Metabolic Equivalent (MET) 
หรือ Standard Metabolic Equivalent หมายถึง “หน่วย” [6] ท่ีใช้ในการ
ประมาณค่าจ านวนออกซิเจนท่ีร่างกายใช้ในระหว่างการออกก าลงักาย 
จะถูกวดัเป็นค่าเป็นจ านวน ซ่ึงจ  านวนจะเพ่ิมเม่ือร่างกายท างานมากข้ึน  

ตารางท่ี 1 ค่า MET ท่ีเกิดข้ึนต่อการป่ันจกัรยาน 
Codes METs ชนิดของการป่ันจกัรยาน 
01010 4.0 ป่ันไม่เกิน 10 mph โดยป่ันเพ่ือความสนุก  
01011 6.8 ป่ันไป - กลบัจากท่ีท างาน  
01013 5.8 ป่ันในเส้นทางท่ีขรุขระ   
01015 7.5 ป่ันจกัรยานธรรมดา  
01018 3.5 ป่ันโดยใชอ้ตัราความเร็วประมาณ 5.5 mph  
01019 5.8 ป่ันโดยใชอ้ตัราความเร็วประมาณ 9.4 mph  
01020 6.8 ป่ันโดยใชอ้ตัราความเร็วประมาณ 10-11.9 mph  
01030 8.0 ป่ันโดยใชอ้ตัราความเร็วประมาณ 12-13.9 mph  
01040 10.0 ป่ันโดยใชอ้ตัราความเร็วประมาณ 14-15.9 mph  
01050 12.0 ป่ันโดยใชอ้ตัราความเร็วประมาณ 16-19.9 mph  
01060 15.8 ป่ันโดยใชอ้ตัราความเร็วมากกวา่ 20 mph  
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2.2.2 สูตรค านวณหาค่าแคลอร่ีท่ีสูญเสียต่อการป่ันจกัรยาน ค านวณดงัน้ี 
1) น ้าหนกั มีหน่วยเป็นกิโลกรัม 2) เวลา มีหน่วยเป็นชัว่โมง 3) ความเร็ว 
มีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาที 4) น าค่าความเร็วท่ีมีหน่วยเมตรต่อวินาที 
ไปแปลงเป็นหน่วยเมตรต่อชัว่โมง ค านวณจาก  

ความเร็ว (mph)=
ความเร็ว (m/s)× 3.6

1.609
 (1) 

5) ไดค้่าความเร็วหน่วยเมตรต่อชัว่โมง น าไปเทียบในตารางค่า MET 
6) จะไดสู้ตรการหาค่าจ  านวนแคลอร่ีท่ีสูญเสียไปในการป่ันจกัรยาน

แคลลอร่ีท่ีสูญเสีย = น ้าหนกั × ค่า MET × เวลา   (2) 

2.3 โครงสร้างซอฟต์แวร์ 
เม่ือผู ้ใช้เปิดใช้งานแอปพลิเคชัน ผู ้ใช้ต้องกรอกช่ือและ

น ้ าหนกั เพ่ือน าไปใช้ในการค านวณแคลอร่ีท่ีสูญเสียต่อการป่ันจกัรยาน 
เม่ือผูใ้ชห้ยดุเล่นหรือครบก าหนดการเล่น แอปพลิเคชนัจะแสดงคะแนน
สะสมจากการป่ัน ค่าแคลอร่ีท่ีสูญเสียและระยะทางทั้งหมดท่ีผูใ้ช้ท  าได ้
และจดัเก็บเป็นสถิติ เพ่ือให้ผูใ้ชรู้้สึกอยากท่ีจะกลบัมาป่ันจกัรยานอีกคร้ัง 

รูปที่ 3  หนา้จอในแอปพลิเคชนั 

2.4 โครงสร้างฮาร์ดแวร์ 
จักรยานเสมือนจริงมีส่วนประกอบแสดงดังรูปท่ี 1 และ 

ชุดตน้แบบท่ีติดตั้งกบัจกัรยาน แสดงดงัรูปท่ี 4  ซ่ึงจะประกอบไปด้วย 
1) Rotary Encoder Sensor [7] รับค่ารอบหมุนของล้อซ่ึงติดอยูท่ี่แกนล้อ
หลงัของจกัรยาน 2) Volume Sensor รับค่าการเล้ียวจากการหันคนับงัคบั
จักรยานซ่ึงติดอยู่บ ริเวณโครงตั้ งจักรยานใต้ล้อหน้าของจักรยาน 
3) ESP8266 Board [8] รับค่าจาก Rotary Encoder และ Volume ซ่ึ งอยู่
ภายในกล่องท่ีตั้งไว ้4) อุปกรณ์ VR Headset เพ่ือมองเห็นภาพเสมือนจริง
ท่ีสามารถมองเห็นฉากได้รอบตวั  5) สมาร์ทโฟน ใช้แสดงผล ซ่ึงอยูใ่น
อุปกรณ์ VR Headset ซ่ึงจะตอ้งใชส้มาร์ทโฟนท่ีมี Gyroscope Sensor  

รูปที่ 4  อุปกรณ์จกัรยานตน้แบบ 

ส าหรับการเช่ือมต่อกันระหว่างโปรแกรมบนสมาร์ทโฟน 
กับ  NodeMCU ESP8266 จะ เช่ื อม ต่ อแบบ ไ ร้ส ายผ่ าน  WiFi โด ย 
ESP8266 จะรับค่าจาก Rotary Encoder และ Volume น าไปประมวลผล
แล้วแสดงผลออกมาทางหน้าจอสมาร์ทโฟน ซ่ึง สมาร์ทโฟน ท าหน้าท่ี
เป็น Client และ ESP8266 ท าหน้าท่ีเป็น Server เพ่ือให้สามารถรับส่งค่า
ระหวา่งกนัได ้ดงัแสดงในรูปท่ี 5 

 

รูปที่ 5  ลกัษณะการเช่ือมต่อระหวา่ง Client และ Server 

2.5 ข้อจ ากดัของระบบ  
2.5.1 ในการใชง้านแต่ละคร้ัง สามารถมีไดเ้พียง 1 คนเท่านั้น 
2.5.2 ผูเ้ล่นตอ้งมีน ้าหนกัมากกวา่ 22 กิโลกรัม และนอ้ยกวา่ 120 กิโลกรัม 
2.5.3 ระบบไม่สามารถแสดงผลการถอยหลงัของจกัรยาน 
2.5.4 โทรศพัทมื์อถือเป็นสมาร์ทโฟนท่ีมีขนาดจอ 4.7 น้ิว ถึง 5.5 น้ิว 

3. การทดสอบระบบ
เพื่อวดัประสิทธิภาพหลังใช้งาน ซ่ึงกลุ่มผูใ้ช้ท่ีทดสอบและ

ประเมินผล  คือ บุคคลท่ีตอ้งการออกก าลงักายและกลวัอนัตรายจากการ
ไปป่ันขา้งนอก ประกอบกบัการมีพ้ืนท่ีออกก าลงักายอยูอ่ยา่งจ ากดั  

3.1 วธีิการทดสอบ 
การทดสอบจะให้กลุ่มผูใ้ช้ได้ใช้งาน แล้วท าแบบสอบถาม 

เพ่ือเก็บข้อมูลทัว่ไปและความพึงพอใจ ซ่ึงวิเคราะห์ผลโดยใช้ค่าเฉล่ีย 
ท่ีระดบั 0 ถึง 5 และก าหนดระดบัความพึงพอใจ แบ่งออกเป็น 5 ระดบั 
ค่าเฉล่ีย 4.50 - 5.00 อยูใ่นระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุด, ค่าเฉล่ีย 3.50 - 
4.49 อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก, ค่าเฉล่ีย 2.50 - 3.49 อยู่ในระดับ

VR-Bike 
Android App 

(Client) 

NodeMCU ESP-8266 

(Server) 

Request 

Response 
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ความพึงพอใจปานกลาง, ค่าเฉล่ีย 1.50 - 2.49 อยูใ่นระดบัความพึงพอใจ
นอ้ย และ ค่าเฉล่ีย 0.00 - 1.49 อยูใ่นระดบัความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด  

ตารางบันทึกผลความพึงพอใจ แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ 
ดา้นท่ี 1 ความน่าสนใจในเทคโนโลยีและการใช้งานอุปกรณ์(ฮาร์ดแวร์) 
ดา้นท่ี 2 ความเหมาะสมและความน่าสนใจของแอปพลิเคชนั(ซอฟตแ์วร์) 
ดา้นท่ี 3 ความพึงพอใจโดยรวมของการใช้งานระบบจกัรยานเสมือนจริง 
ส าห รับค าถามจะมีจ านวนด้านละ 4 ค าถาม  รวมเป็น  12 ค าถาม 
ตวัอยา่งค  าถาม ดงัตารางท่ี 2 

ตารางท่ี 2 ความพึงพอใจโดยรวมของการใชง้านระบบ (ดา้นท่ี 3) 

ขอ้ รายละเอียด ค่าเฉล่ีย 
ความ 

พึงพอใจ 
1 มีความคิดสร้างสรรค ์สวยงาม 4.00 มาก 
2 รูปแบบน่าสนใจ เหมาะแก่การมีไวใ้ชง้าน 4.17 มาก 
3 มีความสะดวกสบายในการใชง้าน 4.08 มาก 
4 ความสนุกสนานท่ีไดจ้ากการใชง้าน 3.83 มาก 

3.2 ผลการทดสอบ 
การทดสอบการใช้งานระบบจกัรยานเสมือนจริง มีผูท้ดสอบ 

จ านวน 12 คน  เป็น เพศชาย จ านวน 5 คน เพศหญิงจ านวน 7 คน 
พบว่าโดยภาพรวม กลุ่มผูท้ดสอบมีความพึงพอใจในการใช้งานระบบ
จกัรยานเสมือนจริงเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก ตามรายละเอียด ดงัน้ี ดา้นท่ี 1 
ความน่าสนใจในเทคโนโลยีและการใช้งานอุปกรณ์  (ฮาร์ดแวร์) 
อยู่ในระดบัมาก (x̄ = 3.64) ด้านท่ี 2 ความเหมาะสมและความน่าสนใจ
ของแอปพลิเคชนั (ซอฟตแ์วร์) อยูใ่นระดบัมาก (x̄ = 3.71)  และดา้นท่ี 3 
ความพึงพอใจโดยรวมของการใช้งานระบบ อยู่ในระดบัมาก (x̄ = 4.02) 
จะได้ว่า ผูท้ดสอบมีความเขา้ใจและสนใจในระบบจกัรยานเสมือนจริง 
และทราบถึงน ้ าหนักมากท่ีสุดท่ีอุปกรณ์รองรับได้ คือ 108 กิโลกรัม 
จากขอ้มูลทัว่ไปในแบบสอบถาม 

4. สรุป
จากการศึกษาโครงงานน้ีได้บรรลุผลตามวตัถุประสงค์ คือ 

การสร้างจกัรยานเสมือนจริง เพื่อเป็นอุปกรณ์ส าหรับใชอ้อกก าลงักายให้
ผูเ้ล่นมีสุขภาพท่ีดีข้ึน ซ่ึงอุปกรณ์ท่ีพฒันาข้ึนสามารถถอดประกอบไดง่้าย 
สะดวกในการเคล่ือนยา้ย จดัเก็บ ท าให้สามารถน ามาใช้ภายในบา้นได ้
และ สามารถน ามาใช้กบัจกัรยานทัว่ไปท่ีมีอยู่แล้วได้โดยไม่ตอ้งมีการ
ดัดแปลง อย่างไรก็ตามระบบท่ีพฒันาข้ึนยงัมีข้อจ ากัดหลายอย่างเช่น
สามารถจ าลองการข่ีจกัรยานในเฉพาะทางราบซ่ึงเป็นไปได้ท่ีจะมีการ
พฒันาต่อให้สามารถจ าลองการป่ันในทางแบบต่าง ๆ เช่น ทางข้ึนเนิน 
ทางลงเนิน และ การใชเ้ซนเซอร์เพ่ือวดัน ้าหนกัของผูเ้ล่นโดยอตัโนมติั 

5. กติตกิรรมประกาศ
ผู้วิจัยขอขอบคุณภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะ

วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ ขอขอบคุณศูนยเ์ทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติท่ีให้ทุนสนบัสนุนในการวิจยั 
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A Designed and Fabrication of Robot Drummer Controlled by Microcontroller 
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80 หมู่ 9 ถนน พหลโยธิน อ. เมือง จ.เชียงราย 57100 โทรศพัท:์ 053-776395 ต่อ 111  E-mail: armza_arm@hotmail.com , kamol_boon@yahoo.com 

บทคดัย่อ 
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีหุ่นยนต์ มีการพฒันาอย่าง

ต่อเน่ือง ซ่ึงหุ่นยนต์ในแต่ละประเภทมีหน้าท่ีการท างานในแต่ละด้าน
ข้ึนอยู่กับการควบคุมโดยตรงจากมนุษย์ การควบคุมระบบส่ือสาร
ระหว่างมนุษยแ์ละหุ่นยนต์ สามารถท าได้โดยการบงัคับด้วยมือและ
อตัโนมติั ท าให้หุ่นยนตเ์ขา้มามีบทบาทในชีวิตประจ าวนัของมนุษยม์าก
ยิ่งข้ึน และหุ่นยนต์ยงัสามารถทดแทนแรงงานของมนุษยไ์ด้อีกดว้ย ซ่ึง
งานวิจยัน้ี มุ่งเน้นท่ีจะพฒันาหุ่นยนตท่ี์สามารถเคล่ือนไหวเสมือนมนุษย ์
เพ่ือสามารถให้ หุ่นยนต์เล่นกลองชุดและช่วยเล่นเคร่ืองดนตรีได ้
เน่ืองจากหุ่นยนต์มีประสิทธิภาพในการท างานอย่างต่อเน่ืองมากกว่า
มนุษย ์สามารถท างานไดห้ลายชัว่โมงโดยไม่ตอ้งหยดุพกั แต่การควบคุม
หุ่นยนต์นั้น ต้องมีความแม่นย  าในการเคล่ือนไหว และสอดคล้องกับ
ผูใ้ช้งานดว้ย ดงันั้น ผูวิ้จยัจึงสร้างหุ่นยนตเ์ล่นกลองชุด (Drum) ท่ีมีการ
ควบคุมการท างานของแขนโดยถูกออกแบบโครงสร้างรูปร่างเสมือนการ
ตีกลองชุดของมนุษย ์และได้มีการเคล่ือนไหวของแขนส าหรับการใช้ตี 
และเท้าส าหรับการใช้เหยียบ โดยมีระบบการควบคุมสั่งการผ่าน
ไมโครคอนโทรเลอร์ ผลจากการทดสอบสามารถหาประสิทธิภาพของ
การท างานโดยได้เวลาของการเคล่ือนท่ีของแขนกลจากการค านวณ
เท่ากบั 40ms และจากการทดลองเท่ากบั 120 ms และสามารถตีกลองชุด
ได้ท่ีความเร็วสูงสุดในจงัหวะของการตีท่ี 120 metronome ซ่ึงสามารถ
น ามาประยกุตใ์ช้ในการท าหุ่นยนตส์าธิตการเล่นดนตรีและส่ือการเรียน
การสอนดนตรีไดใ้นอนาคต 
ค าส าคญั: หุ่นยนตตี์กลองชุด, เมทอนอม ,ไมโครคอนโทรลเลอร์ 

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 

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 

1. บทน า
ปัจจุบนัดนตรีไดเ้ขา้มามีบทบาทส าคญักบัชีวิตประจ าวนัของ

มนุษยม์ากข้ึน ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหาร สถานบนัเทิง หรือเทศกาลงาน
ประเพณีตามสถานท่ีต่างๆ ล้วนแล้วแต่มีการขับร้องเสียงเพลง และ
บรรเลงดนตรี เพ่ือให้เกิดความร่ืนรมย ์และท าให้เกิดความสุขแก่ผูฟั้งและ
วงดนตรีตอ้งอาศยัเคร่ืองดนตรีจ านวนมาก จึงท าให้เกิดการขบัเล่นเคร่ือง
ดนตรีไม่เพียงพอและทัว่ถึงมนุษยไ์ม่สามารถเล่นดนตรีต่อเน่ืองและเป็น
เวลานานได ้

ผูวิ้จยัจึงมีแนวความคิดท่ีจะสร้างหุ่นยนต์ตีกลองชุดตน้แบบ
ข้ึนมาเพื่อทดแทนมนุษย ์ยกตวัอยา่งเคร่ืองดนตรีสากล เพ่ือให้เสียงดนตรี
ท่ีสมบูรณ์จึงตอ้งใชเ้คร่ืองดนตรี 3 ชนิด คือ กีตาร์ไฟฟ้า เบสและกลองชุด 
โดยการน าหุ่นยนต์เขา้มาเป็นตวัช่วยเสริมในการบรรเลงเคร่ืองดนตรี
ร่วมกบัการท างานของมนุษย ์และเป็นส่ิงแปลกใหม่ในวงการดนตรี และ
ยงัสามารถดึงดูดความสนใจจากผูฟั้งได ้

หุ่นยนตตี์กลองชุดสามารถตีบางจงัหวะไดดี้กว่ามนุษย ์การตี
กลองจะใช้ไม้กลองติดอยู่กับแขนหุ่นยนต์และใช้กระบอกลม
(Pneumatic)เป็นจุดหมุนแลว้ปล่อยแรงลมอดัลงไปในกระบอกลมเพ่ือใช้
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ในการตีกลอง การใช้หุ่นยนต์ตีกลองชุดสามารถท างานไดน้านกว่าโดย
การใชไ้มโครคอนโทรลเลอร์ท าการโปรแกรมและสั่งการในการควบคุม
จงัหวะและสัง่การด าเนินการตีกลอง 

2. ทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง
ตวัโน้ตกลองแต่ละตวั จะมีค่าเวลา และมีจงัหวะในการตีท่ี

แตกต่างกนั หน่ึงจงัหวะใหญ่ของกลองจะแบ่งเป็น 4 จงัหวะเล็ก โดยโน้ต
ตวักลมจะมี 4 จงัหวะ โนต้ตวัขาวจะมี 2 จงัหวะ โน้ตตวัด าจะมี 4 จงัหวะ 
โนต้ตวัเขบต็ 1 ชั้นจะมี ½ จงัหวะ โนต้ตวัเขบ็ต 2 ชั้นจะมี ¼ จงัหวะ และ
ต าแหน่งแต่ละอุปกรณ์ของกลองชุด ประกอบดว้ย Bass Drum , Snare 
Drum , Hi-Hat , High Tom , Middle Tom , Floor Tom , Ride Cymbal จะ
แบ่งแต่ละอุปกรณ์ ตามบรรทดั 5 เส้น Bass Drum จะอยูร่ะหวา่งบรรทดัท่ี 
1 และ 2 Snare Drum จะอยู่บรรทดัท่ี 3 และ 4 Ha-Hat จะอยู่บรรทดั
บนสุดมีสญัญาลกัษณ์เป็นรูปกากบาท High Tom จะอยูบ่รรทดัท่ี 4 และ 5 
Middle Tom จะอยูบ่รรทดัท่ี 4 Floor Tom จะอยูบ่รรทดัท่ี 2 และ 3 Ride 
Cymbal จะอยูบ่รรทดับนสุดมีสญัญาลกัษณ์เป็นรูปดอกจนั ตามรูปท่ี 1 

รูปท่ี 1 Drum Key 

ในการค านวณการหาค่าเวลาตีกลอง เ ร่ิมจาก หาขนาด
กระบอกลม ขนาด 20 mm. โดนใช้แรงดนัของลมขนาด 6 บาร์ ระยะ
ความยาวเท่ากบั 15 cm. ตามรูปท่ี 3 

รูปท่ี 2 ขนาดของกระบอกลมท่ีใชใ้นงานวิจยั 

โดยพ้ืนท่ีหนา้ตดักระบอกสูบ 

24
2

arm m103.14
4

(0.02)
A 

π
[1] 

ดงันั้น 
0.5kg500g400100ww0.02mwd 21Tarm   [2] 

แรงกระท าบนหวักระบอกลม 

188.4Nm
m

N
)10)(3.1410(6PAF

A

F
p 2

2

45     [3] 

และเม่ือพิจารณาระยะเคล่ือนท่ี 15 cm. 

adsvdv
dt
dv

a,
dt
ds

v     [4] 

 
2

1

2

1

adsvdv  เม่ือ a คือค่าคงท่ีจากความดนัในกระบอกลมคงท่ี 6 บาร์ 

)sa(s
2

v
2

v
12

2
1

2
2   ก าหนดให้ 011 sv  ซ่ึงเป็นระยะเร่ิมตน้ 

)a(sv 2
2
2  = ความยาวของกระบอกลม 15 cm = 0.015 m และเม่ือ

พิจารณาหาค่า a จากกฎขอ้ท่ี 2 ของนิวตนั μnmaF  แต่ก าหนดให้
แรงเสียดทานท่ีบริเวณผิวกระบอกสูบมีค่านอ้ย 0μ 

22 s
m376.8

0.5kgs
188.4kgm

m
FmaF  [5] 

จากสมการท่ี 1 
s
m

3.36.015)2(376.8)(02asv 22 

และเม่ือพิจารณาแขน 

รูปท่ี 3 สามเหล่ียมความสมัพนัธ์ของแขนกลท่ีใช ้

)2(135)(100
213100135

cosθ
222 

 0.635  oo 130129.4θ  [6] 

o
222

29.310.871
)2(231)(100
135100213

cosμ 




oooo 21.28129.429.31180α  [7] 

รูปท่ี 4 ความเร็วในแนวหมุนของมุม 

จะได้ความเร็วในแนวหมุน pv = v ocos60.69 = (3.36)( ocos60.69 ) 

s
m1.64v p  [8] 

รูปท่ี 5 ความเร็วของแขนกลและจรดปลายของไมก้ลอง 
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0.445m445mmρ  พิจารณา o
θ vθv  เม่ือแขนยึดติดกนั o

คงท่ี 

s
m7.2984.45(1.64)4.45v

445
ev

100
pv

v

vo
p  θθ  [9] 

เม่ือพิจารณาระยะในการเคล่ือนท่ี s = 150 mm จากสมการเคล่ือนท่ี 
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จังหวะเวลาของแต่ละโน้ตจะมีหลักการโดยน าค่าเวลา
มาตรฐานของจงัหวะดนตรีคือ 1 นาที น ามาหารกบัจงัหวะ Metronome 
ของเพลงโดยใชห้น่วยเป็น มิลลิวินาที (ms) ตามสมการท่ี 1 

 
Metronome

msgTi
60000

min  [12] 

ms = มิลลิวินาที 
60000 = ค่า 1 นาทีโดยแปลงเป็นมิลลิวินาที 
Metronome = ค่าจงัหะของเพลง 

3. วธีิการท างาน 

หุ่นยนต์ตีกลองชุดอตัโนมติั มีองค์ประกอบของระบบการ
ท างาน คือ ไมโครคอนโทรเลอร์ Arduino mega 2560 สามารถควบคุม
เพลงตามท่ีตอ้งการโดยจะมีจอแสดงผล LCD บอกสถานะเพ่ือไปควบคุม
บอร์ด arduino MP3 เพ่ือเล่นเพลงประกอบจงัหวะตามค าสั่งออกทาง
ล าโพงและควบคุมไปยงับอร์ด ATmega128 เพ่ือไปควบคุมบอร์ด 
Transistor Array ท าการปิดเปิด โซลินอยด์วาวล์(Solenoid Valve) ให้ท  า
การควบคุมการปิด-เปิดลมให้กบักระบอกลม ในระบบควบคุมการท างาน
จะเลือกใช้แรงดนัลมอยู่ท่ี 6 บาร์(6 bar air pressure) เพ่ือส่งผ่านไปยงั
กระบอกลมนิวเมติกส์(Pneumatic)ท่ีติดตั้งบนแขนหุ่นยนต์เพ่ือท าการตี
กลอง ตามรูปท่ี 6 ในการท างานของหุ่นยนต์ตีกลอง เม่ือไดค้่าเวลาของ
จงัหวะเพลงเพ่ือน าไปลบกบัค่า Time Delayโดยค่า Time Delay ท่ีดีท่ีสุด
จากการทดลองคือ 120 ms  จากนั้นท าการเขียนโปรแกรมควบคุมการตี
กลองตามโนต้เพลงลงในไมโครคอนโทรเลอร์โดยจะเรียกใช้พอร์ต 0 ถึง 
7 โดยพอร์ต 0 จะเป็นกลอง Snare Drum พอร์ต 1 จะเป็นกลอง High Tom 

พอร์ต 2 จะเป็นกลอง Middle Tom และกลอง Ride Cymbal พอร์ต 3 จะ
เป็นกลอง Floor Tom พอร์ต 4 จะเป็นกลอง Bass Drum พอร์ต 5 จะเป็น 
กลอง Hi-Hat พอร์ต 6 จะเป็นต าแหน่งกระบอกลมสัง่การเปล่ียนต าแหน่ง
แขนกลเพื่อจะตีกลอง Middle Tom หรือกลอง Ride Cymbal   

AVR
ATmega2560

Microcontroller

AVR
ATmega128

Microcontroller

Transistor array 
Board

Pneumatic 
Valves

Drum Robot

จอแสดงผล
LCD

ปุ่มกดเล อกค าสั่ง
Buttom

MP3 VS1053 
Arduino MP3 
Shield Board

ล าโพง
Speaker

รูปที่ 6 แผนผงัของวงจรการท างานของหุ่นยนตตี์กลองชุด 

เม่ือเร่ิมโปรแกรม ระบบจะท าการประมวลผลค าสั่งเวลาเพ่ือ
จะให้วาล์วลมอิเล็กทรอนิกส์ (Solenoid Valve) ท างานตามเวลาท่ีรับ
ค าสั่ งมาจากซีพียู เ พ่ือควบคุมการ จ่ายแรงดันลมให้กระบอกลม
(Pneumatic) เพ่ือจะดนัไดก้ลองให้สัมผสักบัหน้ากลอง ถา้หากค่าเวลาค่า
หน่ึงยงัไม่สัมผสัหน้ากลองก็ตอ้งเพ่ิมค่า Delay Time ทีละ 20 ms จนกว่า
ไมส้มัผสัหน้ากลอง เม่ือไมมี้การสัมผสัหน้ากลอง จึงเก็บค่า Delay Time
ไว ้แลว้ท าการเปรียบเทียบเสียงโนต้วา่เสียงตรงกบัตวัโนต้ ถา้เสียงไม่ตรง
ให้กลบัไปเพ่ิม Delay Time ใหม่จนกว่าเสียงจะตรงตวัโน๊ตจึงจบการ
ท างาน แลว้ท าการทดลอง เพ่ิมค่า Delay Time เร่ิมตน้ท่ี 0 ถึง 200 ms เพ่ือ
หาเสียงท่ีใกลเ้คียงกบัตวัโนต้มากท่ีสุด และจงัหวะเวลาท่ีตีนอ้ยท่ีสุด 

4. ผลการทดลอง
ในการทดลองจะก าหนดระยะความสูงของไม้กลองถึง

หนา้สมัผสักลองอยูท่ี่ 10 เซนติเมตร และแรงดนัของลมอยูท่ี่ 6 บาร์(6 bar 
air pressure) โดยก าหนดค่าเวลาในการตี 0 ถึง 200 msโดยการทดลอง 8 
จุด จุดท่ี1 แขนซ้ายล่างตีกลอง Snare Drum แขนซ้ายบนตีกลอง High 
Tom แขนขวาบนตีกลอง Ride Cymbal และกลอง Middle Tom แขนขวา
ล่างตีกลอง Floor Tom เทา้ขวาเหยียบกลอง Bass Drum เทา้ซ้ายเหยียบ 
Hi-Hat โดยทดลอง 8 ช้ิน ได้ค่าเท่ากันทั้งหมด จากตารางท่ี1 สามารถ
บอกได้ว่าค่า Delay Time ท่ีตอ้งการความไวและเกิดเสียงตรงโน้ตท่ี
ชดัเจน อยูท่ี่ค่าDelay Time ท่ี 100 msข้ึนไปจะสามารถสัมผสัหน้ากลอง
และค่า Delay Timeท่ีเหมาะสมท่ีใช้ในการทดลองมีค่าเท่ากบั120 ms  
ตามตารางท่ี 1 
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ตารางที่ 1 การหาค่า Delay Time 

ระยะห่างของ
แขนกลถึง
กลอง(cm) 

แรงดนัลม
(Bar) 

ค่า Delay 
Time (ms) 

การสมัผสั
หนา้กลอง 

15 6 0 ไม่สมัผสั 
15 6 40 ไม่สมัผสั 
15 6 80 ไม่สมัผสั 
15 6 120 สมัผสั 
15 6 160 สมัผสั 
15 6 200 สมัผสั 

จากการทดลองหาค่าเปอร์เซ็นตค์วามผิดพลาดแขนหุ่นยนต ์
ซา้ยบน ซา้ยล่าง ขวาบน ขวาล่าง จากเวลาท่ีค  านวณได ้40 ms และเวลาท่ี
ใช้จริงเท่ากบั 120 ms ซ่ึงคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ค่าความผิดพลาดได้เท่ากับ 
200เปอร์เซ็นต์ เน่ืองจากความผิดพลาดนั้นเกิดจากการสูญเสียจากแรง
เสียดทานท่ีเกิดข้ึนทาเมคานิคอล(Mechanical)ของแขนกลหุ่นยนต์จึงท า
ให้เกิดค่าความผิดพลาดท่ีสูงอยา่งไรก็ตามเราสามารถชดเชยการสูญเสียท่ี
เกิดข้ึนของเวลาเพ่ือให้แขนกลท างานสอดคลอ้งกบัเวลาท่ีใช้โดยการเพ่ิม
ค่า Delay Time ในการเปิดวาล์วของกระบอกลมเพ่ิมข้ึนจะท าให้แขนกล
ท างานสอดคลอ้งกบัเวลาและสามารถสัมผสัหน้ากลองไดซ่ึ้งเวลา Delay 
Time ท่ีใชใ้นโปรแกรมกบัการค านวณแสดงในตารางท่ี 2 
ตารางท่ี 2 การหาค่าเปอร์เซ็นตค์วามผิดพลาดของเวลา 

แขนหุ่นยนต ์ เวลาท่ี
ค  านวณ(ms) 

เวลาท่ีใชจ้ริง
(ms) 

เปอร์เซ็นต์
ความผิดพลาด
ของเวลา(%) 

ซา้ยบน 40 120 200 
ซา้ยล่าง 40 120 200 
ขาวบน 40 120 200 
ขวาล่าง 40 120 200 

ในการทดลองก าหนดค่าเมโทรนอมท่ี 50 จะหาค่าเวลาจงัหวะ
ของเพลงตามสมการท่ี 12  60000 /50 จะได้ค่าตามตาราง โดยโน้ตตวั
กลมจะไดค้่าเวลา 4,800 ms และจะเอาค่าเวลาไปลบกบัค่า Delay Time 
จะไดค้่าเวลา 4,680 msโน้ตตวัขาวจะไดค้่าเวลา 2,400 ms และจะเอาค่า
เวลาไปลบกบัค่า Delay Time จะไดค้่าเวลา 2,280 ms โน้ตตวัด าจะไดค้่า
เวลา 1,200 ms และจะเอาค่าเวลาไปลบกบัค่า Delay Time จะไดค้่าเวลา 
1,080 ms โนต้เขบ็ต 1 ชั้นจะไดค้่าเวลา 600 ms. และจะเอาค่าเวลาไปลบ
กบัค่า Delay Time จะไดค้่าเวลา 300 ms โน้ตเขบ็ต 1 ชั้นจะไดค้่าเวลา 
600 ms และจะเอาค่าเวลาไปลบกบัค่า Delay Time จะไดค้่าเวลา 180 ms
และค่าเมโทรนอมท่ี 120 ไม่สามารถเล่นโน้ตตวัเขบ็ต 2 ชั้นได ้เน่ืองจาก
ค่าความเร็วของจงัหวะเมโทรนอม ในโน้ตนั้นๆมีค่าเวลาท่ีเร็วเกินกว่าท่ี
แขนกลจะท างานทนั  

ตารางท่ี 3 การทดลองตามค่าเมโทรนอมกบัจงัหวะของตวัโนต้ 

ตวัโนต้ ค่าเวลาจงัหวะ
ของเพลง 

ค่าเวลาท่ีใชใ้น
หุ่นยนต ์

โนต้ตวักลม 4,800 ms 4,680 ms 

โนต้ตวัขาว 2,400 ms 2,280 ms 

โนต้ตวัด า 1,200 ms 1,080 ms 

โนต้ตวัเขบต็ 1ชั้น 600 ms 480 ms 

โนต้ตวัเขบต็ 2 ชั้น 300 ms 180 ms 

5. สรุปผลการทดลอง
จากการทดลองสามารถสรุปได้ว่าในการทดลองให้หุ่นยนต์

ท  าการตีกลองชุดโดยก าหนดระยะความห่างระหว่างไมก้ลองกับหน้า
กลองมีค่าเท่ากบั 10cm แบบคงท่ีนั้นจะใช้เวลาเดินทางของแขนกลโดย
ใช้เวลาเท่ากับ 100ms จึงจะสัมผสัหน้ากลองและเม่ือน าหุ่นยนต์มา
ทดสอบการตีกลองในจงัหวะท่ีแตกต่างกนัจะพบว่าเม่ือท าการตีกลองใน
จงัหวะท่ีเมโทรนอมเท่ากบั 120 หุ่นยนต์จะไม่สามารถตีกลองให้เขา้
จงัหวะกบัเพลงได้เน่ืองจากค่าความเร็วของจงัหวะเมโทรนอม ในโน้ต
นั้นๆมีค่าเวลาท่ีเร็วเกินกว่าท่ีแขนกลจะท างานทนัซ่ึงจากงานวิจยัน้ีซ่ึง
สามารถน ามาประยกุต์ใช้ในการท าหุ่นยนตส์าธิตการเล่นดนตรีและส่ือ
การเรียนการสอนดนตรีไดใ้นอนาคต 
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บทคดัย่อ 
งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือพฒันาแอปพลิเคชันสนับสนุน

การเรียนรู้บนระบบปฏิบติัการแอนดรอยด์ เป็นแอปพลิเคชนัท่ีน ามาช่วย
ในเร่ืองจดัการเรียนการสอนให้อยู่ในรูปแบบบทเรียนออนไลน์ผ่าน
เทคโนโลยีไร้สาย (M-Learning) เพ่ือเพ่ิมความสะดวก รวดเร็วในการ
เขา้ถึงเน้ือหาในรูปแบบของ บทเรียนออนไลน์ วีดีโอประกอบการสอน 
และการเช็คเช่ือเขา้เรียนของผูเ้รียนผ่านแอปพลิเคชันโดยการใช้แผนท่ี 
Google Maps และเทคโนโลยีการอ้างอิงต าแหน่ง ผลการทดสอบ
วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของบทเรียนจากอาสาสมคัรจ านวน 60 คน 
ปรากฏวา่มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก และผลการทดสอบการเช็คช่ือ
โดยใชแ้อปพลิเคชนัเร็วกวา่การเช็คช่ือแบบปกติ 5 เท่า 

ค าส าคญั:   บทเรียนออนไลน์, เช็คช่ือเขา้เรียน, การอา้งอิงต าแหน่ง 

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. 

Keywords: M-Learning, Class Attendance, Location based 

1. บทน า
ในปัจจุบนัการเรียนการสอนแบบดั้งเดิม ท่ีอาศยัการบรรยาย

โดยมีครูผูส้อนเป็นศูนยก์ลางการเรียนรู้นั้นมีขอ้เสีย คือ ผูเ้รียนเกิดความ
เบ่ือหน่าย เพราะผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้น้อย ความรู้ท่ีไดจ้ากการ

รับฟังเพียงอย่างเดียวไม่สามารถอยูไ่ด้นาน และเร่ืองของเอกสารในการ
เรียนการสอนในปัจจุบนัส่วนใหญ่ยงัใช้เป็นรูปแบบหนงัสือหรือเอกสาร
ประกอบการสอน จึงท าให้มีปัญหาในด้านการพกพาเพราะว่าจะต้อง
พกพาไปด้วยทุกสถานท่ี ท าให้ขาดความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูล 
เน้ือหาบทเรียน รวมไปถึงในเร่ืองของการเช็คช่ือการเขา้เรียนผูเ้รียนและ
ในปัจจุบนัการเช็คช่ือส่วนใหญ่ยงัเป็นการเช็คช่ือเขา้เรียนโดยการเรียกช่ือ
จากครูผูส้อน ซ่ึงการเช็คช่ือลกัษณะน้ีค่อนขา้งใช้เวลาพอสมควรในการ
ตรวจเช็คแต่ละคร้ังและท าให้เกิดความผิดพลาดในการข้ามช่ือ หรือ
ผูเ้รียนไม่ไดย้ิน ถา้หากนบัเวลาทุกคร้ังรวม ๆ แลว้ ตอ้งเสียเวลาเหล่านั้น
โดยเปล่าประโยชน์ในการเรียนการสอนทุกวนั โดยรูปแบบการเรียนการ
สอนแบบเก่ายงัขาดความสะดวกรวดเร็ว และมีขอ้จ ากดัหลายอยา่ง 

ดงันั้น ผูวิ้จยัจึงได้สนใจท่ีจะพฒันาแอปพลิเคชันสนับสนุน
การเรียนรู้บนระบบปฏิบติัการแอนดรอยด์ เพ่ือส่งเสริมการจดัการเรียน
การสอนโดยการใช้เทคโนโลยีให้มีความทนัสมยัในรูปแบบท่ีผูเ้รียน
สามารถพฒันาความรู้ความสามารถของตนเองได้ เกิดการเรียนรู้โดยไม่มี
ขอ้จ ากดัในดา้นเวลาสถานท่ีหรือค่าใชจ่้าย อีกทั้งเพ่ือให้การเรียนการสอน
มีความน่าสนใจมากข้ึน ท าให้ผูเ้รียนนั้ นมีความกระตือรือร้น มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเพ่ิมข้ึน และยงัช่วยแบ่งเบาภาระของครูผูส้อน 
รวมทั้งช่วยในเร่ืองของการเช็คช่ือเขา้เรียนในแอปพลิเคชนั เพ่ือให้ผูเ้รียน
และผูส้อนเกิดความสะดวก และประหยดัเวลาในชั้นเรียนไดอี้กดว้ย 

2. ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง
2.1 ทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 
2.1.1 M-Learning (Mobile Learning) 

M-Learning มีหลกัการคือท าให้ผูเ้รียนสามารถท่ีจะน าเอา
บทเรียนมาวางไวบ้นสมาร์ทโฟนและเรียกดูไดต้ลอดเวลาทุกท่ี พร้อมทั้ง 
สามารถท่ีจะรับส่งข้อมูลได้เ ม่ือจ าเป็นและมีสัญญาณจากเครือข่าย
โทรคมนาคม นอกจากนั้ น จะต้องสามารถท างานได้ทั้ งสองทาง 
เปล่ียนแปลงบทเรียนส่งการบา้น หรือวิเคราะห์คะแนนจาก แบบฝึกหัด
ไดเ้ช่นกนั Mobile Learning สามารถแยกพิจารณาไดเ้ป็น 2 ส่วน จากราก 
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ศพัท์ท่ีน ามาประกอบกนั คือ 1) Mobile (Devices) หมายถึง อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ หรือ สมาร์ทโฟน และเคร่ืองเล่น หรือแสดงภาพท่ีพกพาติด
ตัวไปได้  2) Learning หมายถึงการเรียนรู้ เป็นการเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมอนัเน่ืองมาจากบุคคล กบัส่ิงแวดลอ้มจึงเกิดประสบการณ์ การ
เ รี ยน รู้ เ กิ ด ข้ึนได้ เ ม่ื อ มีก ารแสวงหาความ รู้  ก ารพัฒนาความ รู้ 
ความสามารถของบุคคลให้มีประสิทธิภาพดีข้ึน รวมไปถึงกระบวนการ
สร้างความเขา้ใจ และ ถ่ายทอดประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อบุคคล 
เม่ือพิจารณาจากความหมายของค าทั้งสองแลว้จะพบว่า Learning นัน่คือ
แก่นของ M-Learning เพราะเป็นการใชเ้ทคโนโลยเีครือข่ายไร้สายเพ่ือให้
เกิดการเรียนรู้ [1] 

2.1.2 Location-Based Service 
 การบริการการบอกต าแหน่งทางภูมิศาสตร์ โดยใชอุ้ปกรณ์พกพา 

เช่น สมาร์ทโฟน PDA หรืออุปกรณ์ต่าง  ๆ ผ่านสัญญาณเครือข่ายของผู ้
ให้บริการต่าง ๆ การให้บริการต าแหน่งท่ีอยูน่ั้น ตอ้งอาศยัอุปกรณ์เฉพาะ
ในการเช่ือมต่อกบัดาวเทียม สามารถระบุต  าแหน่งท่ีอยูข่องผูใ้ช้อุปกรณ์
ไร้สายไดอ้ยา่งแม่นย  า โดยสามารถแบ่งการให้บริการเป็นกลุ่ม ๆ ใหญ่ได้
ดงัน้ี Pull Service  เป็นบริการเช่นเดียวกบัการเขา้ใช้งานบนเวบ็ แบ่งเป็น 
Function services (ฟังกช์นับริการ) เช่น การเรียกแท็กซ่ี รถพยาบาล และ 
Information services (บริการข้อมูล) คือการค้นหาธนาคารหรือ
ร้านอาหารต่าง ๆ อีกกลุ่ม คือ Push services (ผลกัดนับริการ) เป็นบริการ
ของการส่งขอ้มูลต่าง ๆ แบบมีการร้องขอ หรือไม่มีการร้องจากผูใ้ช้ โดย
บริการจะเร่ิมท างานเม่ือผูใ้ช้เขา้สู่บริเวณท่ีก าหนด หรือ ตามเวลาท่ีตั้งไว ้
เช่น โฆษณาสินค้าลดราคา ข้อมูลจะถูกส่งมาในสมาร์ทโฟน และ
สามารถสัง่ซ้ือของไดท้นัทีผา่นสมาร์ทโฟน [2] 

2.2 งานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
เพญ็ศรี  ศรีสวสัด์ิ   กฤษมนัต์ วฒันาณรงค์ และ กานดา  พูน

ลาภทวี   ได้พัฒนาแอปพลิ เคชันในการแลก เป ล่ี ยนเ รี ยน รู้บน
โทรศัพท์เคล่ือนท่ี  เพ่ือช่วยในการเรียนรู้และท าให้เทคโนโลยีทาง
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีไดเ้ขา้มามีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ในชีวิต และเพ่ือความ
สะดวกในการด ารงชี วิต  พร้อมใช้ในการ ประกอบธุรกิจ หรือ
ติดต่อส่ือสารดว้ยโซเชียลเน็ตเวิร์คมีการใช้ประโยชน์เพ่ือการศึกษาการ
จดัการเรียนการสอน โดยใช้เทคโนโลยีแบบเคล่ือนท่ีในสถาบนัไดมี้การ
พฒันาโดยใช้เทคนิคในการพฒันาคือ ศึกษาคุณสมบติัท่ีเหมาะสมของ
โทรศพัท์เคล่ือนท่ีและมีระบบเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต Bluetooth , Wi-fi  
และรองรับการเช่ือมต่อแบบ 3G [3] 

ภาณุวฒัน์ วรพิทยเ์บญจา, จ  ารัส กล่ินหน และ ณรงคศ์กัด์ิ ศรี
สม ไดพ้ฒันาแอปพลิเคชนัการจดัการเรียนการสอนในห้องเรียนเสมือน
จริง  เพ่ือแกปั้ญหาขอ้จ ากดัของระบบบริหารรจดัการเรียนการสอน  ให้

สามารถใช้งานผ่านอุปกรณ์เคล่ือนท่ี  แอปพลิเคชันจะถูกพฒันาใน
ลกัษณะ Responsive Web Design  โดยน าวงจรการพฒันา ระบบ (SDLC)   
ลกัษณะ Hybrid Apps ซ่ึงเป็นการใช้ความสามารถของ HTML5 CSS3 
และ JavaScript (jQuery Mobile Framework) ใชภ้าษา PHP และ MySQL 
ท างานร่วมกนัในการจดัเก็บฐานขอ้มูล ผลการทดลองพบว่าแอปพลิเค
ชนัสามารถใชง้านผา่นอุปกรณ์เคล่ือนท่ี   ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ [4] 

Kann Seyitogullari และ Sevan Katrancioglu ไดพ้ฒันาการ
จดัการเรียนรู้บนโทรศพัท์มือถือ เป็นส่ือการเรียนรู้ท่ีสามารถเขา้ถึงได้
ตลอดเวลาและเพ่ิมประสิทธิภาพในการเรียนการสอน โดยระบบจะมี
ส่วนประกอบในการท างานสองส่วนคือ ฝ่ังเซิร์ฟเวอร์และไคลเอนต ์โดย
จะส่ือสารการโดยมีอินเทอร์เน็ตเป็นตวักลางการส่ือสารระหว่างผูส้อน
และผูเ้รียน และการจดัการฐานขอ้มูลจะใช้บริการฐานขอ้มูลบนเว็บใน
การจดัการขอ้มูลและฐานขอ้มูลท่ีสองคือฐานขอ้มูลบนโทรศพัทมื์อถือใน
การจดัเก็บขอ้มูลต่าง ๆ ของผูใ้ช้ การพฒันาแอปพลิเคชันระบบเลือกใช้
รูปแบบ Android platform โดยสรุปแอปพลิเคชันน้ีน ามาใช้เพียงเป็นการ
เสริมหลกัสูตรในการเรียนการสอน ยงัเป็นเพียงการเร่ิมตน้ในการพฒันา
ระบบส่ือการเรียนรู้แบบเคล่ือนท่ี [5] 

3. วธีิการด าเนินงานวจิยั
3.1 แนวคดิในการออกแบบ 

การท างานของระบบจะแบ่งออกเป็นสองส่วนคือ ส่วนของ
ผูส้อนจะมีในส่วนของเวบ็ไซตเ์ขา้มาใช้ในการจดัการขอ้มูลต่าง ๆ ของ
วิชาเรียน เช่น จดัการขอ้มูลผูเ้รียน อพัโหลดไฟลต่์าง และส่วนท่ีสองส่วน
ของแอปพลิเคชัน ผูส้อนจะใช้ในการจดัการการเช็คช่ือเข้าเรียนของ
ผูเ้รียน และส่วนของผูเ้รียนจะตอ้งท าการสมคัรสมาชิกผ่านในแอปพลิเค
ชนั และเขา้สู่ระบบ จะสามารถสมคัรลงเรียนจากวิชาท่ีผูส้อนเปิดสอนไว้
ก่อนหนา้จึงจะสามารถเขา้สู่บทเรียนในรายวิชานั้น ๆ ได ้ 

3.2 การพฒันาระบบ 
แบ่งการพฒันาเป็น 2 ส่วน คือ 1) ส่วนแอปพลิเคชันบน

สมาร์ทโฟนพฒันาโดยใช้โปรแกรม Android Studio และภาษา Java 2) 
ส่วนเวบ็แอปพลิเคชนัพฒันาใช ้PHP และ MySQL  

4. ผลการด าเนินงาน
4.1 ผลการพฒันา 

หลังจากท่ีได้พฒันาแอปพลิเคชันสนับสนุนการเรียนรู้บน
ระบบปฏิบติัการแอนดรอยด์ ตามขั้นตอนต่าง ๆ ท่ีไดว้างแผนไวส้ามารถ
อธิบายผลการออกแบบและพฒันาระบบไดแ้บ่งออกเป็น 2 ส่วนไดด้งัน้ี 
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1) ส่วนการจดัการขอ้มูลบนเว็บไซต์ จะแสดงเมนูต่าง ๆ ของผูใ้ช้งาน
เฉพาะในส่วนของผู ้สอน คือ การจดัการหลักสูตร การจดัการข้อมูล
ผูเ้รียน การจดัการแผนการเรียน การจดัการเน้ือหาบทเรียน การจดัการ
วิดีโอส่ือการสอน การจดัการการรับผูเ้รียนเขา้เรียนในรายวิชา แสดงดงั
รูปท่ี 2 

รูปที่ 2  หนา้จอหลกัการจดัการขอ้มูลของผูส้อน 

2) ส่วนของแอปพลิเคชนั จะแสดงเมนูต่าง ๆ ของผูใ้ช้งาน มีทั้งส่วนของ
ผูใ้ช้งานท่ีเป็นผูเ้รียนและผูใ้ช้งานท่ีเป็นผูส้อน แสดงดงัรูปท่ี 3 ในส่วน
ของผู ้ใช้ท่ีเป็นผู ้เรียนจะต้องมีการสมัครลงทะเบียนเรียนในรายวิชา 
ก่อนท่ีจะเขา้สู่วิชาเรียน และเม่ือเขา้สู่วิชาเรียนก็จะแสดงขอ้มูลเน้ือหาต่าง 
ๆ ของวิชานั้น ๆ แสดงดงัรูปท่ี 4  

รูปที่ 3 หนา้จอหลกัของผูใ้ชง้านผูเ้รียนและผูส้อน 

4.2 ผลการประเมนิระบบ 
 ผู้วิจัยได้ท  าการหาประสิทธิภาพบทเ รียนของแอปพลิ เคชัน
สนับสนุนการเรียนรู้บนระบบปฏิบติัการแอนดรอยด์ โดยการคดัเลือก
กลุ่มตวัอย่าง ได้กลุ่มตวัอย่างเป็นผูเ้รียนมหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธานี

จ านวน 3 วิชา วิชาละ 20 คน แบ่งเป็นคนใช้แอปพลิเคชนั 10 คน และไม่
ใช้แอปพลิเคชัน 10 คน โดยการท าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิของ
บทเรียนวิชาละ 1 บทเรียนจากผูเ้รียนท่ีไม่ใชแ้อปพลิเคชนัและผูเ้รียนท่ีใช้
แอปพลิเคชนั โดยแต่ละบทเรียนมีคะแนนการท าแบบทดสอบวิชาละ 20 
คะแนน แสดงดงัตารางท่ี 1 

(ก)                                             (ข) 
รูปที่ 4  (ก) หนา้จอการสมคัรลงทะเบียนเรียนในรายวิชา 

(ข) หนา้จอการเขา้สู่บทเรียนในรายวิชา 

ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของบทเรียน 

วชิาเรียน 
ก่อนเรียน 

(คะแนนเฉลีย่) 
หลงัเรียน

(คะแนนเฉลีย่) 

ไม่ใช้ ใช้ ไม่ใช้ ใช้ 
ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 7 8 12 17 
สถิติส าหรับวิทยาศาสตร์ 6 9 14 18 
วิศวกรรมซอฟตแ์วร์ 8 6 11 17 

รวมเฉล่ีย 7 8 12 17 

จากตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของบทเรียน
จากคะแนนเฉล่ียจากการท าแบบทดสอบก่อนเรียนของผูเ้รียนท่ีไม่ใช้
แอปพลิเคชนัเท่ากบั 7 คะแนน ผูท่ี้ใชแ้อปพลิเคชนัเท่ากบั 8 คะแนน และ 
คะแนนเฉล่ียจากการท าแบบทดสอบหลังเรียนของผูเ้รียนท่ีไม่ใช้แอป
พลิเคชนัเท่ากบั 12 คะแนน ผูท่ี้ใชแ้อปพลิเคชนัเท่ากบั 17 คะแนน จากผล
ประเมินพบวา่ผูเ้รียนท่ีไม่ใชแ้อปพลิเคชนัมีผลคะแนนเฉล่ียนน้อยกว่าผูท่ี้
ใช้แอปพลิเคชันอยู่ 5 คะแนน สรุปได้ว่าผูท่ี้ใช้แอปพลิเคชันมีคะแนน
เฉล่ียในการท าแบบทดสอบมากกวา่ผูท่ี้ไม่ใชแ้อปพลิเคชนั 
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ผูวิ้จยัไดท้  าการประเมินประสิทธิภาพการเช็คช่ือโดยประเมิน
จากการเขา้เรียนของผูเ้รียนมหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธานี จ  านวน 3 วิชา
แสดงดงัตารางท่ี 2 

ตารางที่ 2 รายการประเมินประสิทธิภาพของการเช็คช่ือเขา้เรียน 

วชิาเรียน 
จ านวน 
ผู้เรียน 
(คน) 

เช็คช่ือ 
แบบปกติ 
(วนิาที) 

เช็คช่ือผ่าน 
แอปพลเิคชัน 
(วนิาที) 

ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 36 270 54 
สถิติส าหรับวิทยาศาสตร์ 47 338 79 
วิศวกรรมซอฟตแ์วร์ 42 252 63 

จากตารางท่ี 2 ผลการทดสอบเร่ืองการเช็คช่ือเขา้เรียนโดยใช้
แอปพลิเคชนัสนบัสนุนการเรียนรู้บนระบบปฏิบติัการแอนดรอยด์ โดยท่ี
การใช้การเช็คช่ือในแบบปกติใช้เวลาเฉล่ียในการเช็คช่ือต่อคนอยู่ท่ี 7 
วินาที และการเช็คช่ือด้วยแอปพลิเคชันใช้เวลาเฉล่ียต่อคนไปเพียง 1.5 
วินาที จากผลประเมินพบวา่การเช็คช่ือดว้ยแอปพลิเคชนัใช้เวลาน้อยกว่า
เช็คช่ือแบบปกติอยู ่5 เท่า ดงันั้นจึงท าให้ช่วยประหยดัเวลาในเช็คเช่ือเขา้
เรียนได้และท าให้ครูผู ้สอนน าเวลาส่วนน้ีไปใช้เพ่ิมเติมในการสอน
รายวิชาในห้องเรียนได้มากข้ึน เพ่ือให้รูปแบบการเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

ตารางที่ 3 ตารางเปรียบเทียบคุณภาพแอปพลิเคชนั 

ฟังก์ชัน 
แอปพลเิคชัน
สนับสนุนการ
เรียนรู้บน 
แอนดรอยด์ 

Udemy Coursera 

ระบบเช็คช่ือผูเ้รียน   

สร้าง course เรียน   

บทเรียนออนไลน์   

จากตารางท่ี 3 ผลการเปรียบเทียบคุณภาพของแอปพลิเคชัน
พบว่าแอปพลิเคชนั Udemy และ Coursera สามารถสร้าง course เรียน
และมีบทเรียนออนไลน์ แต่ยงัขาดเร่ืองของการเช็คช่ือผูเ้รียนภายในชั้น
เรียน ดงันั้นผูวิ้จยัจึงได้เพ่ิมระบบการเช็คช่ือภายในแอปพลิเคชนัเพ่ือให้
สามารถน ามาในการเรียนการสอนในชั้นเรียนได ้ท าให้แอปพลิเคชันมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

5. บทสรุป
ผลการวิจยั พบว่า การน าแอปพลิเคชันสนับสนุนการเรียนรู้

บนระบบปฏิบติัการแอนดรอยด์มาใช้ในการเรียนการสอน ท าให้ผูเ้รียน
เกิดความรู้ความเข้าใจมากข้ึนกว่าท่ีเรียนในรูปแบบดั่งเดิมคือการฟัง
บรรยายเพียงอย่างเดียว ซ่ึงการเรียนการสอนในรูปแบบเดิมนั้นท าให้
ผู ้เ รียนนั้ นเกิดความเบ่ือหน่าย ดังนั้ นแอปพลิเคชันท่ีพัฒนาข้ึนใช้
ประกอบการสอนน้ีจะท าให้การเรียนการสอนมีความน่าสนใจข้ึนและลด
เร่ืองของการใช้กระดาษเอกสารบทเรียน โดยท่ีผูเ้รียนสามารถเข้าถึง
เน้ือหาบทเรียนในรูปแบบไฟล์ PDF และส่ือการสอนในรูปแบบวิดีโอ
ผ่านทางสมาร์ทโฟนของผูเ้รียน ตามท่ีผูส้อนได้ท  าการจดัการวิชาเรียน
บนเว็บไซต์ ซ้ึงท าให้เกิดการเรียนรู้ได้ในทุกสถานท่ีโดยไม่ต้องฟัง
บรรยายเพียงแต่ในห้องเรียนเพียงอยา่งเดียว ท าให้ผูเ้รียนไม่เกิดความเบ่ือ
หน่าย รวมไปถึงเร่ืองของการเช็คช่ือเขา้เรียนของผูเ้รียนผา่นแอปพลิเคชนั
ท่ีช่วยให้ผูส้อนไม่ตอ้งเสียเวลาเรียกช่ือในการเช็คช่ือท าให้ประหยดัเวลา
ในการเรียนรู้ในห้องเรียนไดเ้พ่ิมข้ึน ท าให้ผูส้อนมีเวลาในการสอนเพ่ิม
มากข้ึน 
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บทคดัย่อ 
        ปัจจุบนัการพฒันาส่ือมลัติมีเดีย เป็นอีกนวตักรรมหน่ึงท่ีช่วยในการ
ถ่ายทอดองคค์วามรู้สู่บุคคล และยงัสามารถเก็บเป็นขอ้มูลเพ่ือการศึกษา
ยอ้ยหลงัได ้ ในการพฒันาส่ือมลัติมีเดีย เร่ืองท่าฟ้อนแพรวากาฬสินธุ์ 
ผูวิ้จยัไดเ้ล็งเห็นถึงประโยชน์ในเชิงการพฒันาองคค์วามรู้อยา่งย ัง่ยนื 
เพ่ือให้ผูท่ี้ตอ้งศึกษาท่าฟ้อนแพรวากาฬสินธุ์ ไดเ้ร่ืองรู้จากส่ืออยา่งมี
ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล  ทั้งน้ีผูวิ้จยัไดพ้ฒันาส่ือมลัติมีเดีย 
เร่ืองท่าฟ้อนแพรวากาฬสินธุ์ ในรูปแบบส่ือวีดีโอภาพเคล่ือนไหว 
ความยาว ไม่เกิน 10 นาที เน้ือหาประกอบดว้ยการแนะน าท่าฟ้อน จ านวน 
12 ท่า  เม่ือพฒันาส่ือเสร็จแลว้ ผูวิ้จยัไดน้ าส่ือไปถ่ายทอดยงักลุ่มตวัอยา่ง
จ านวน 70 คน ชม และประเมินความพึงพอใจส่ือท่ีผูวิ้จยัพฒันาข้ึน  
ผลการวิจยัพบวา่ การพฒันาส่ือมลัติมีเดีย เร่ืองท่าฟ้อนแพรวากาฬสินธุ์  
คุณภาพของส่ือมลัติมีเดีย เร่ืองท่าฟ้อนแพรวากาฬสินธุ์  โดยรวมอยูใ่น
ระดบัดีมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นอยูใ่นระดบัดีมาก จ านวน 2 ดา้น 
ไดแ้ก่ ดา้นเสียง รองลงมา ดา้นการด าเนินเร่ือง และดา้นท่ีมีค่าเฉล่ีย 
นอ้ยท่ีสุด อยูใ่นระดบัดี ไดแ้ก่ดา้นภาพเคล่ือนไหว  

           โดยสรุปส่ือมลัติมีเดีย เร่ืองท่าฟ้อนแพรวากาฬสินธุ์ ท่ีผูวิ้จยั
พฒันาข้ึน โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือการพฒันาส่ือมลัติมีเดีย เร่ืองท่าฟ้อน 
แพรวากาฬสินธุ์ และเพ่ือศึกษาความพึงพอใจต่อส่ือมลัติมีเดีย เร่ืองฟ้อน
แพรวากาฬสินธุ์ มีความเหมาะสมในการน าไปใชเ้พ่ือการเรียนรู้ต่อไป 

ค าส าคญั: ส่ือมลัติมีเดีย, 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 

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. 

Keywords: Multimedia, Prae-wa Dance 

1. บทน า
          การฟ้อนร า  ถือเป็นศิลปะแขนงหน่ึง ท่ีส่ือทอดจากรุ่นสู่รุ่น โดยมี
การดดัแปลงและพฒันาตามสภาวการณ์ต่างๆ เพ่ือน าเสนอความงามของ
ศิลปะการฟ้อนร า  และเล่าเร่ืองราวท่ีตอ้งการส่ือสาร ผา่นการแสดง ซ่ึง 
ท่าฟ้อนแพรวากาฬสินธุ์ เป็นศิลปะการฟ้อนร าท่ีประยกุตม์าจากดดัแปลง
มาจากท่วงท่าการทอผา้ไหมแพร  โดยผูแ้สดงจะแต่งกายดว้ยการใชผ้า้
แพรวาสีต่างๆ พนัอก ฟ้อนร า  โดยท่าฟ้อนแพรวากาฬสินธุ์ไดน้ าการ
แสดง เน่ืองในวโรกาสท่ีสมเด็จพระนางเจา้พระบรมราชินีนาถ พระชนม์
มายคุรบ 60 พรรษา และในงานมหกรมการแสดงนาฏศิลป์ดนตรีและ
นิทรรศการงานศิลปะของสถาบนัการศึกษา สงักดักรมศิลปากรประจ าปี
การศึกษา 2535  ณ โรงละครแห่งชาติ  และปัจจุบนัการสืบทอดศิลปะ 
การฟ้อนร า ตอ้งอาศยัการสอนจากผูเ้ช่ียวชาญ หรือผูรู้้ ซ่ึงพบวา่
ผูเ้ช่ียวชาญ หรือผูรู้้ในศิลปะแขนงน้ีมีจ  านวนนอ้ยลง  และผูส้นใจในดา้น
ศิลปะการฟ้อนร ามีจ  านวนลดนอ้ยลง เน่ืองจากกระแสความนิยมการ
แสดงจากต่างชาติ อาทิเช่น เกาหลี ญ่ีปุ่ น และชาติตะวนัตกเขา้มามี
อิทธิพลกบัวยัรุ่นไทยมากข้ึน ผูวิ้จยัจึงไดส้นใจท่ีจะผลิตส่ือมลัติมีเดีย 
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ท่าฟ้อนแพรวากาฬสินธุ์ ท่ีจะสามารถดึงดูดของเยาวชนไดมี้ความสนใจ
มากข้ึน และสามารถเก็บรักษาอนุรักษศิ์ลปะการฟ้อนร าให้เยาวชนรุ่น
หลงัสืบทอดต่อไป  
      จากปัญหาและความจ าเป็นดงักล่าว ผูวิ้จยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษา
ท่าฟ้อนแพรวากาฬสินธุ์และพฒันาเป็นส่ือมลัติมีเดีย  โดยมีเน้ือหา
ประกอบดว้ยการแนะน าท่าฟ้อนตั้งแต่เร่ิมตน้จนจบการแสดง  เพ่ือเก็บ
เป็นคลงัความรู้ในการถ่ายทอดไปสู่คนรุ่นหลงัในการศึกษาท่าฟ้อน 
แพรวากาฬสินธ์ุ  และเป็นคลงัความรู้ให้กบัผูท่ี้ตอ้งการศึกษาต่อไป   
การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์เพ่ือศึกษาท่าฟ้อนแพรวากาฬสินธุ์ เพ่ือ
พฒันาส่ือมลัติมีเดีย เร่ืองท่าฟ้อนแพรวากาฬสินธุ์ และเพื่อศึกษาความ 
พึงพอใจต่อส่ือมลัติมีเดียเร่ืองฟ้อนแพรวากาฬสินธุ์ 

2. ทฤษฎแีละวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง
2.1 ทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 

1) ผา้ไหมแพรวา เป็นผา้แพรสไบท่ีทอดว้ยเทคนิคการทอคลา้ยกบั
ผา้จก นิยมทอให้มีความยาวประมาณ 1 วากบัอีก 1 ศอกหรือ 1 ช่วงแขน 
หรือยาวประมาณ 2-2.5 เมตร ตามลกัษณะการใชง้าน ซ่ึงเป็นผา้ทอ
พ้ืนบา้นของชาวภูไทบา้นโพน อ าเภอค าม่วง จงัหวดักาฬสินธุ์ และนิยม
ทอกนัอยา่งแพร่หลายในหลายจงัหวดั เพราะไดก้ารสนบัสนุนจาก
โครงการศูนยศิ์ลปาชีพในสมเด็จพระนางเจา้พระบรมราชินีนาถ และ 
มีการพฒันารูปแบบ สีสนั และลวดลายต่าง ๆ มากข้ึน ท าให้ผา้ไหม 
แพรวาเป็นท่ีนิยม และน ามาใชก้นัอยา่งแพร่หลายในปัจจุบนั ซ่ึงการฟ้อน
แพรวากาฬสินธ์ุ ไดป้ระดิษฐ์คิดคน้การแสดงโดย คณาจารยภ์าควิชา
นาฏศิลป์และดุริยางค ์โดยการควบคุมของ นายสิริชยั นกัจ ารูญ 
ผูอ้  านวยการจากวิทยาลยันาฏศิลปกาฬสินธ์ุ ในปี พ.ศ. 2534 เน่ืองใน
วโรกาสท่ีสมเด็จพระนางเจา้พระบรมราชินีนาถ พระชนมม์ายคุรบ 60 
พรรษา และไดอ้อกน าเสนอผลงาน ในงานมหกรมการแสดงนาฏศิลป์
ดนตรีและนิทรรศการงานศิลปะของสถาบนัการศึกษา สงักดักรม
ศิลปากรประจ าปีการศึกษา 2535 ณ โรงละครแห่งชาติ โดยผูแ้สดง 
แต่งกายดว้ยการใชผ้า้แพรวาสีต่าง ๆ พนัอก ท่าฟ้อนร าก็ไดด้ดัแปลง 
มาจากท่วงท่าการทอผา้ไหมแพรวา [1] 

2) มลัติมีเดีย (Multimedia) มาจากค า 2 ค  า คือ มลัติ หมายถึง ความ 
ข่าวสาร เม่ือรวมกนัจึงมีความหมายวา่การท างานร่วมกบัส่ือหลายๆ อยา่ง 
เพ่ือท าหนา้ท่ีส่ือสาร ระหว่างกนัและกนั เพ่ือวตัถุประสงคอ์ยา่งใดอยา่ง
หน่ึง เช่น การส่ือสารดว้ยขอ้ความ ภาพน่ิง วีดิทศัน์  เสียง [2] 
กระบวนการออกแบบและการสร้างส่ือมลัติมีเดีย ผูวิ้จยัไดป้ระยกุตใ์ช ้
เทคนิค ADDIE [3] เป็นรูปแบบการสอนท่ีออกแบบข้ึนมา เพ่ือใชใ้นการ
ออกแบบและพฒันาระบบการเรียนการสอน โดยอาศยัหลกัของวิธีระบบ 
(System Approach) ซ่ึงเป็นท่ียอมรับกนัโดยทัว่ไปวา่สามารถน าไปใช้
ออกแบบและพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ไดเ้ป็นอยา่งดี ไม่วา่จะเป็น 

CAI/CBT , WBI/WBT หรือ E-Learning ก็ตามเน่ืองจากเป็นขั้นตอนท่ี
ครอบคลุมกระบวนการทั้งหมดและเป็นระบบปิด (Closed System) โดย
พิจารณาจากผลลพัธ์ในขั้นประเมินผลซ่ึงเป็นขั้นสุดทา้ยแลว้น าขอ้มูลไป
ตรวจปรับ (Feed back) มีขั้นตอนจ านวน 5 ขั้นตอนไดแ้ก่   ขั้นท่ี 1  
การวิเคราะห์ (Analyze)    ขั้นท่ี 2 การออกแบบ (Design)  ขั้นท่ี 3  
การพฒันาส่ือมลัติมีเดีย (Development) ขั้นท่ี 4 การน าไปใช/้การทดลอง 
(Implementation)   ขั้นท่ี 5 การประเมินและปรับปรุงแกไ้ข (Evaluation) 

2.2 วรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 
        นิเวศน์  วงศป์ระทุม [3] ไดศึ้กษาการพฒันาส่ือมลัติมีเดีย
ประกอบการสอนวิชาการเขียนโปรแกรมดว้ยภาษาซีชาร์ป 1 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ีระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ผล
การศึกษาพบว่าประสิทธิภาพของส่ือมลัติมีเดียประกอบการสอน 
มีประสิทธิภาพเท่ากบั 82.47/82.66 สูงกวา่เกณฑท่ี์ตอ้งไว ้80/80 
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนท่ีเรียนโดยใชส่ื้อมลัติมีเดีย
ประกอบการสอนหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
ท่ีระดบั 0.01 ความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีการจดัการเรียนรู้โดยใช้ 
ส่ือมลัติมีเดียอยูใ่นระดบัดีมาก 
     องัคส์ร กฤตนนัท ์[4] ไดศึ้กษาการพฒันาส่ือมลัติมีเดียโดยใชบ้ริบท
ชุมชนเชิงสร้างสรรคเ์ร่ืองเคร่ืองเบญจรงค ์ส าหรับนกัศึกษาช่วงชั้นท่ี 3 
พบวา่ การพฒันาและหาประสิทธิภาพทางการเรียนรู้ท่ีเรียนดว้ยส่ือ
มลัติมีเดียมีสิทธิภาพเท่ากบั 79.17/79.11 เป็นไปตามเกณฑ ์ผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนก่อนกบัเรียนหลงั แตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 และความคิดเห็นของผูเ้รียนต่อส่ือมลัติมีเดียอยูใ่นระดบัดี 
    อติพร ปานพุม่ และวงกต ศรีอุไร [5] การพฒันาส่ือมลัติมีเดียแบบมี
ปฏิสมัพนัธ์เร่ืองการทดลองวิทยาศาสตร์บนระบบปฏิบติัการแอนดรอยด ์
ส าหรับน าเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 พบวา่ มีประสิทธิภาพเท่ากบั 
81.00/89.75 สูงกวา่เกณฑท่ี์ก าหนดไว ้และผูใ้ชมี้ความพึงพอใจใน 
ระดบัมาก 
    จิตตพนัธ์  แสนเมือง [6] ไดศึ้กษาการพฒันาส่ือมลัติมีเดียบนเวบ็ วิชา
ดนตรี โดยใชกิ้จกรรมการเรียนรู้แบบโกลเบสซิเนริโอ เพ่ือส่งเสริม
ความคิดสร้างสรรคข์องนกัเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี 5 พบวา่ประสิทธิภาพอยู่
ในระดบัดีมาก และความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีไดจ้ากการใชส่ื้อ
มลัติมีเดียอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

3. ขั้นตอนและวธีิด าเนินงานวจิยั
 3.1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

           ประชากร ไดแ้ก่  นกัเรียน วิทยาลยันาฏศิลปกาฬสินธุ์   จงัหวดั
กาฬสินธ์ุ  

864
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การประชุมวิชาการ งานวิจยัและพฒันาเชิงประยกุต ์คร้ังท่ี 9  
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           กลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ นกัเรียนวิทยาลยันาฏศิลปกาฬสินธ์ุ   จ  านวน 
70 คน โดยการสุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive Sampling)   

 3.2. ด้านเน้ือหา 
           ผูวิ้จยัไดศึ้กษา ท่าฟ้อนแพรวากาฬสินธุ์ จากการสมัภาษณ์ นายสิริ
ชยั นกัจ ารูญ ผูอ้  านวยการจากวิทยาลยันาฏศิลปกาฬสินธ์ุ  ผูป้ระดิษฐ์
คิดคน้การแสดง ฟ้อนแพรวากาฬสินธ์ุ  จ  านวน  12 ท่า ดงัน้ี 
           ท่าท่ี 1   เอียงซา้ยมือซา้ยจีบมว้นออกเป็นตั้งวงมือขวาจีบมว้น
ออกเป็นตั้งวงกลางกา้วเทา้ซา้ยเปล่ียนเอียงศีรษะเป็นเอียงขวามือทั้งสอง
พนมมือระดบัอกกา้วเทา้ขวาปฏิบติัทั้งหมด  6 คร้ัง 
           ท่าท่ี 2  ศรีษะตรงกม้หนา้เล็กนอ้ยมือทั้งสองจีบหงายระดบัชาย
พกกา้วเทา้ซา้ยมือทั้งสองดึงจีบออกมาเป็นตั้งวงกลางระดบัไหล่แลว้มือ
ทั้งสองจีบคว  ่าปล่อยออกเป็นตั้งวงเอียงซา้ยกา้วเทา้ขวา ปฏิบติัทั้งหมด  6 
คร้ัง 

ท่าท่ี  3   กลุ่มท่ี 1  เอียงขวา มือขวาจีบมือมว้นออกระดบัชายพก
มือซา้ยจีบมว้นมือระดบัเอวเป็นมาปฏิบติัดา้นซา้ยเอียงซ้ายมือซา้ยจีบมือ
มว้นออกระดบัชายพกมือขวาจีบมว้นมือออกระดบัเอว  กา้วเทา้ขวาเอียง
ซา้ยมือซ้ายแทงมือออกขา้งล าตวัมือขวาไล่น้ิวเล่ีอนมือทั้งสองข้ึนระดบั
ศีรษะ  ปฏิบติัทั้งหมด  5 คร้ัง 

 กลุ่มท่ี  2  เอียงขวามือขวาจีบหงายระดบัชายพก
ดา้นซา้ยแตะเทา้ขวามือซ้ายจีบส่งหลงั แลว้กลบัมาเอียงซา้ยมือซ้ายดึงจีบ
ข้ึนมาตั้งวงระดบัหนา้มือขวาจีบคว  ่าระดบัหนา้ลกัคอขวาและซา้ยแลว้
ปล่อยจีบออกเป็นตั้งวงระดบัหนา้ขยบัขวา 2 จงัหวะ  ปฏิบติัทั้งหมด  5  
คร้ัง 

ท่าท่ี 4     ศีรษะเอียงซา้ยมือทั้งสองจีบปล่อยออกมือระดบัขา้ง
สะโพกกา้วเทา้ซา้ยหนัมาดา้นซ้ายมือทั้งสองจีบมือทั้งสองมว้นออกตั้งวง
ระดบัศรีษะเอียงขวากา้วเทา้ขวา ปฏิบติัทั้งหมด  จนหมดจงัหวะเพลงชา้ 

ท่าท่ี 5  ผูแ้สดงแถวกลางนัง่ลงไล่ระดบัเอียงซา้ยมือขวาจีบคว  ่า
ระดบัชายพกมือซา้ยท าท่าผาลาสั้นแลว้เปล่ียนมาเอียงขวามือขวา
เปล่ียนเป็นท่าผาลาสั้นมือซา้ยจีบคว  ่าระดบัชายพกส่วนผูแ้สดงท่ีอยูแ่ถว
ดา้นหลงัปฏิบติัท่าร าท่าท่ี 4 ไปเร่ือย ๆ จนหมดจงัหวะเพลง 

ท่าท่ี 6  แตะเทา้ขวาหนัหนา้ไปดา้นขวามือทั้งสองประกบกนัใน
ลกัษณะท่าตบมือเอียงซ้ายกม้ตวัเล็กนอ้ยหนัตวัมาดา้นซ้ายยกเทา้ขวามือ
ขวาตั้งวงระดบัแง่ศีรษะมือซา้ยจีบจีบเขา้หาล าตวัในลกัษณะซอ้นมือ 
ปฏิบติัทั้งหมด 8 คร้ัง 

ท่าท่ี 7   ศีรษะเอียงขวาเตะเทา้ขวามือขวาจีบมว้นมือออกตั้งวง
ระดบัปากมือซา้ยหงายหกัขอ้มือระดบัแง่ศีรษะแลว้เปล่ียนมาศีรษะเอียง
ซา้ยมือซ้ายจีบมว้นมือออกระดบัปากเตะเทา้ซา้ยมือขวาหงายหกัขอ้มือ
ระดบัแง่ศีรษะ และกา้วเทา้ขวาลงดา้นหนา้หนกัหนา้เปิดส้นเทา้หลงัเอียง
ซา้ยมือขวาจีบมว้นมือออกตั้งวงระดบัชายพกมือซา้ยทอดแขนลงหกั
ขอ้มือขา้งล าตวั  ปฏิบติัทั้งหมด 4 คร้ัง 

ท่าท่ี 8   ศีรษะเอียงซา้ยมือทั้งสองจีบหงายขา้งสะโพกขวาแลว้
ปล่อยออกเป็นตั้งวงขา้งสะโพกขวาแตะเทา้ซา้ย ศีรษะเอียงขวามือทั้งสอง
จีบหงายขา้งสะโพกซา้ยแลว้ปล่อยออกเป็นตั้งวงขา้งสะโพกซ้ายแตะเทา้
ขวา 

ท่าท่ี  9     มือขวาตั้งวงระดบัชายพก มือซา้ยจีบส่งหลงัลกัคอซา้ย
เทา้แตะส้นเทา้ดา้นหนา้แลว้เปล่ียนมือซา้ยตั้งวงระดบัชายพกมือขวาจีบ
ส่งหลงัลกัคอขวาเทา้ขวาแตะส้นเทา้ดา้นหนา้ 

ท่าท่ี  10   ผูแ้สดงกลุ่ม 1 ส่ายมือลงนัง่ตรงกลาง ผูแ้สดงกลุ่ม 2 
มือขวาตั้งวงมือซา้ยทอดแขนลงขา้งล าตวัหกัขอ้มือ (ท่าผาลา) ผูแ้สดง
กลุ่ม 2 ปฏิบติัท่าร าไปเร่ือยๆ  กลุ่มผูแ้สดงกลุ่ม 1 กม้ตวัลงเอียงขวามือ
ซา้ยจีบมือขา้งล าตวัมือขวาหกัขอ้มือแลว้เปล่ียนมาปฏิบติัดา้นกม้ตวัลง
เอียงซา้ยมือขวาจีบมือขา้งล าตวัมือซ้ายหกัขอ้มือแลว้เปล่ียนมาปฏิบติัดา้น
แลว้ยดืตวัข้ึนเอียงขวามือขวาหงายมือหกัขอ้มือลงระดบัแง่ศีรษะมือซา้ย
จีบคว  ่าระดบัขอ้มือขวา 

ท่าท่ี  11  ลุกข้ึนแตะเทา้ขวามือขวาจีบยาวขา้งล าตวัมือซา้ยใชน้ิ้ม
หวัแม่มือน้ิวช้ีและน้ิวกลางแตะท่ีไหล่ลกัคอซา้ยแลว้ปฏิบติัสลบัขา้ง 

ท่าท่ี 12   ลกัคอซา้ยลกัคอขวามือขวาจีบหงายขา้งล าตวัมือซา้ย 
ตั้งวงขา้งล าตวัดึงจีบสลบักนัไปมาแลว้มือขวาท าท่าบวัชูฝักมือซ้ายจีบส่ง
หลงัเทา้ใชส้้นเทา้ซา้ยวางดา้นหนา้และปฏิบติัสลบักนัไปมา 

 3.3 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิัย 
           เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัประกอบดว้ย 1) ส่ือมลัติมีเดีย เร่ือง 
ท่าฟ้อนแพรวากาฬสินธุ์  2) แบบประเมินประสิทธิภาพจากผูเ้ช่ียวชาญ
และ 3) แบบประเมินความพึงพอใจของผูใ้ชส่ื้อมลัติมีเดีย 
    3.4  ขั้นตอนการด าเนินการวจิัย 
          ผูวิ้จยัด าเนินการวิจยั ประยกุตใ์ชเ้ทคนิค ADDIE [3] เพื่อใชใ้นการ
ออกแบบและพฒันาส่ือมลัติมีเดีย) มีขั้นตอนจ านวน 5 ขั้นตอนไดแ้ก่   
ขั้นท่ี 1 การวิเคราะห์ (Analysis)    ขั้นท่ี 2 การออกแบบ (Design)  ขั้นท่ี 3 
การพฒันาส่ือมลัติมีเดีย (Development) ขั้นท่ี 4 การน าไปใช/้การทดลอง 
(Implementation)   ขั้นท่ี 5 การประเมินและปรับปรุงแกไ้ข (Evaluation) 

รูปท่ี 1 ขั้นตอนการท าส่ือมลัติมีเดีย 

4. ผลการด าเนินงานวจิยั
ผูวิ้จยัไดพ้ฒันาส่ือมลัติมีเดียเร่ืองท่าฟ้อนแพรวากาฬสินธุ์ ซ่ึงผลจาก

การศึกษาท่าฟ้อนแพรวา จ านวน 12 ท่า และมีผลการด าเนินการวิจยัดงัน้ี 

Analysis 

Design Evaluation Implementation 

Development 
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1. ผลการวิเคราะห์คุณภาพส่ือมลัติมีเดีย เร่ืองท่าฟ้อนแพรวากาฬสินธุ์ 
โดยผูเ้ช่ียวชาญ ดงัตารางท่ี 1 

ตารางท่ี  1   ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีต่อส่ือมลัติมีเดีย 
ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 

ท่ีมีต่อส่ือ x S.D. ระดบัคุณภาพ 

1.  ดา้นการด าเนินเร่ือง 4.71 .24 ดีมาก 
2.  ดา้นเน้ือหา 4.29 .33 ดี 
3.  ดา้นภาพเคล่ือนไหว 4.12 .05 ดี 
4.  ดา้นเสียง 5.00 .00 ดีมาก 

โดยรวม 4.53 .10 ดีมาก 

จากตารางท่ี 1  พบวา่ ผูเ้ช่ียวชาญเห็นว่าคุณภาพของส่ือมลัติมีเดีย เร่ืองท่า
ฟ้อนแพรวากาฬสินธุ์  โดยรวมอยูใ่นระดบัดีมาก เม่ือพิจารณาเป็นราย
ดา้นอยูใ่นระดบัดีมาก จ านวน 2 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นเสียง รองลงมา ดา้นการ
ด าเนินเร่ือง และดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด อยูใ่นระดบัดี ไดแ้ก่ดา้น
ภาพเคล่ือนไหว 

2. ผลการวิเคราะห์ระดบัความพึงพอใจต่อส่ือมลัติมีเดียเร่ืองฟ้อน
แพรวากาฬสินธ์ุ  ดงัตารางท่ี 2 

ตารางท่ี 2 ความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อส่ือมลัติมีเดีย 

ความพึงพอใจต่อส่ือ x S.D. 
ระดบัความ
พึงพอใจ 

1. ดา้นเน้ือหาและการน าเสนอ 4.19 .47 มาก 

2. ดา้นภาพ 3.66 .46 มาก 
3. ดา้นเสียง 4.24 .56 มาก 

4. ดา้นตวัอกัษร 3.52 .51 มาก 

5. ดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บ 4.05 .44 มาก 

โดยรวม 3.93 .37 มาก 

จากตาราง 2  พบวา่ นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อส่ือมลัติมีเดีย เร่ืองท่า
ฟ้อนแพรวากาฬสินธุ์   โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก แต่เกณฑค์่อนขา้งต ่า เม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้นอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น ไดแ้ก่ ดา้นเสียง  รองลงมา
ดา้นเน้ือหาและการน าเสนอ   และดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดอยูใ่นระดบั
มาก ไดแ้ก่  ดา้นตวัอกัษร 
5. สรุปผลการวจิยั
ผลการวิจยั พบว่า การพฒันาส่ือมลัติมีเดียเร่ืองท่าฟ้อนแพรวากาฬสินธุ์ 

จากการศึกษาท่าฟ้อนแพรวา จ านวน 12 ท่า ไดพ้ฒันาส่ือมลัติมีเดีย มี
ความยาว ไม่เกิน 10 นาที โดยผูเ้ช่ียวชาญประเมินคุณภาพส่ือมลัติมีเดีย

ในระดบัดีมาก และเม่ือน าส่ือไปทดลองใชก้บันกัเรียนมีความพึงพอใจต่อ
ส่ือมลัติมีเดีย เร่ืองท่าฟ้อนแพรวากาฬสินธุ์ในระดบัมาก สามารถน าไป
เป็นประกอบการให้ความรู้หรือใชป้ระกอบการเรียนการสอนได้ 
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บทคดัย่อ 
เกมคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา เร่ือง งานเกษตรคู่บา้น กลุ่มวิชาการ

งานอาชีพและเทคโนโลยี ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 มีวตัถุประสงค์
เพื่อ 1) เพื่อพฒันาเกมคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา เร่ือง งานเกษตรคู่บา้น กลุ่ม
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของ

นกัเรียนท่ีมีต่อบทเรียนเกมคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา เร่ือง งานเกษตรคู่บา้น 
กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5/4 โรงเรียน
อนุบาลหนองหานวิทยายน ในปีการศึกษาท่ี 2558 จ านวน 30 คน เคร่ืองมือท่ีใช้

ในการวิจัยได้แก่ เกมคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา เร่ือง งานเกษตรคู่บา้น กลุ่ม
วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 และ
แบบประเมินความพึงพอใจ ผลการวิจยั พบวา่ นกัเรียนมีความพึงพอใจภาพรวม

มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( X = 4.52, SD= 0.12) 

ค าส าคญั: เกมคอมพิวเตอร์, งานเกษตรคู่บา้น 

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 

follows: The satisfaction with learning through use of the computer 
game was a high level ( X = 4.52, SD= 0.12). 

Keywords: computer game, Kids garden 

1. บทน า
ความก้าวหน้าในเทคโนโลยีสารสนเทศมีการเติบโตอย่าง

รวดเร็ว โดยเฉพาะเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์ ซ่ึงช่วยท าให้
ออกแบบ พฒันา และการใช้นวตักรรมการศึกษากลายเป็นเคร่ืองมือการ
เรียนรู้ ท่ีส าคญัในดา้นการศึกษาในยคุปัจจุบนั [1] นวตักรรมดา้นศึกษา
รูปแบบหน่ึงท่ีจะช่วยให้ผูเ้รียนมีความสนใจในบทเรียนมากข้ึน ได้แก่ 
เกมคอมพิวเตอร์ เพราะมีแรงกระตุน้ (motivation) ธรรมชาติของมนุษย์
นั้น ทุกเพศทุกวยัตอ้งการความเป็นท่ีหน่ึง ดว้ยความอยากเล่นน้ีเองท าให้
ผูท่ี้เล่นเกมไดพ้ฒันาทกัษะดา้นต่างๆ ความมีอิสระในขณะเล่นเกมเป็นอีก
ส่วนท่ีสามารถบงัคบัให้ผูเ้รียน ต้องท าการส ารวจทางเลือกเพ่ือการ
แกปั้ญหาและชนะการแข่งขนั โดยการส ารวจในเกมเป็นการบงัคบัแบบผู้
เล่นให้ความยินยอมพร้อมท่ีจะท าการส ารวจทดสอบ และทดลองส่ิง
ใหม่ๆ เสนอส่ิงทา้ทายและการให้รางวลั ในหลายๆ คร้ังเราสามารถใช้
เกมเป็นแบบทดสอบเพ่ือช่วยในการผ่อนคลาย การใช้เกมคอมพิวเตอร์
เพ่ือการศึกษาจึงสามารถช่วยลดแรงกดดนัในการเรียน และลดความตึง
เครียดให้ผูเ้รียนได้ในระดบัหน่ึง [2] วิธีสอนโดยใช้เกม จึงเป็นวิธีการท่ี
ช่วยให้ผู ้เ รียนได้เ รียนรู้เ ร่ืองต่าง ๆ อย่างสนุกสนานและท้าทาย
ความสามารถ โดยผูเ้รียนเป็นผูเ้ล่นเองและมีความตอ้งการท่ีจะเล่น ท าให้
ไดรั้บประสบการณ์ตรง เป็นวิธีการท่ีเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมได้
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อยา่งเต็มท่ี [3] การใช้เกมคอมพิวเตอร์เพ่ือช่วยในการศึกษาเป็นการช่วย
กระตุน้ให้ผูเ้รียนมีความสนใจในการเรียน ด้วยการน าเสนอเน้ือหาท่ีมี
ความแปลกใหม่ น่าสนใจ ท าให้ผูเ้รียนไดมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจโดย
อยูภ่ายใตข้องกฎ กติกาของเกม ท่ีจะตอ้งปฏิบติัตาม เกมคอมพิวเตอร์เป็น
กิจกรรมท่ีช่วยให้ไดรั้บความสนุกสานและท่ีส าคญัท าให้เกิดการเรียนรู้
ข้ึนพร้อมๆกนั ผูเ้รียนไม่จ  าเป็นตอ้งเรียนแต่ภายในห้องเรียนเท่านั้น ยงั
สามารถเรียนรู้จากภายนอกซ่ึงช่วยให้เกิดการเรียนรู้ตลอดเวลา [4] จาก
ปัญหาในปัจจุบนัท่ีนักเรียนขาดสมาธิ และมีความสนใจในการเรียนรู้
นอ้ย ขาดความกระตือรือร้นในการเรียน ซ่ึงวดัไดจ้ากผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน อีกทั้งในปัจจุบนัหน่วยงานรัฐให้ความส าคญัเก่ียวกับการศึกษา
ทางการเกษตรกรรมมากข้ึน งานวิจยัน้ีจึงไดศึ้กษาถึงการน าส่ือการสอน
ในรูปแบบเกมคอมพิวเตอร์ เร่ือง งานเกษตรคู่บา้น เพ่ือช่วยกระตุน้ให้
ผูเ้รียนมีความสนใจ กระตือรือร้นต่อการเรียน  

2. ขอบเขตของการศึกษา
2.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

ประชากร คือ นกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียน
อนุบาลหนองหานวิทยายน ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558 จ านวน
ทั้งหมด 128 คน 

กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนระดับชั้ นประถมศึกษาปีท่ี 5/4 
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558 
จ  านวนทั้งหมด 30 คน 

2.2 เน้ือหา 
การศึกษาคร้ังน้ีใช้เ น้ือหาสาระวิชาการงานอาชีพและ

เทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาท่ี 5 ตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลกัสูตร
แกนกลาง การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2551 เร่ือง งานเกษตรคู่บ้าน 
ประกอบไปดว้ย 5 เน้ือหาตามล าดบั ดงัน้ี 

1) รู้จกัเคร่ืองมือเกษตร
2) ดินและปุ๋ ย
3) การขยายพนัธ์ุพืชผกัสวนครัว
4) การดูแลรักษาพืชผกัสวนครัว
5) ตวัอยา่งการปลูกพืชผกัสวนครัว 

3. ขั้นตอนการด าเนินการ
3.1 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการพฒันาเกม 

3.2.1 โปรแกรม stencyl 3.40 beta2 ใช้ในการพฒันาเกม
คอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษาเร่ือง งานเกษตรคู่บา้น 

รูปที่ 1 โปรแกรม stencyl 3.40 beta2 ท่ีใชใ้นการพฒันาเกม 

3.2.2 โปรแกรม Photoshop CS6 ในการสร้างรูปภาพเพื่อใช้
ในเกมคอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษาเร่ือง งานเกษตรคู่บา้น 

รูปที่ 2 โปรแกรม Photoshop CS6 

4. การสร้างแผนการจดัการเรียนรู้
4.1 การพฒันาแผนการจดัการเรียนรู้ พฒันาตามขั้นตอน ดงันี ้

4.1.1 ศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศกัราช 2551 กระทรวงศึกษาธิการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี เทคโนโลยี เ ก่ียวกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 
มาตรฐานวิชาชีพ เร่ือง งานเกษตรคู่บา้น [5] 

4.1.2 ศึกษาแนวคิดทฤษฎีการเขียนแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี
เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลย ี

4.1.3 ศึกษาการวดัและประเมินผลตามหลกัสูตรการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พทุธศกัราช 2551 กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ 

5. ผลการวจิยั
ผลการวิจยัในการด าเนินงานในคร้ังน้ี ไดแ้บ่งการน าเสนอราย

ออกเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 
5.1 ผลการพฒันาเกมคอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา เร่ือง งานเกษตรคู่บา้น 
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รูปที่ 3 หนา้จอแรกของเกมคอมพิวเตอร์ 

รูปที่ 4 เน้ือหาพืช และรายระเอียดในการปลูก  
การเก็บผลผลิตในเกมคอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา 

รูปที่ 5 ผูเ้ล่นสามารถเขา้มาเพ่ือศึกษาขั้นตอนของการเล่นเกม 
โดยการศึกษาขอ้มูลไดจ้ากไอคอนคุณลุงดา้นขวาบน 

รูปที่ 5 ผูเ้ล่นสามารถเขา้มาเพ่ือศึกษาขั้นตอนของการเล่นเกม 
โดยการศึกษาขอ้มูลไดจ้ากไอคอนคุณลุงดา้นขวาบน 

5.2 การศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อบทเรียนเกมคอมพิวเตอร์
เพื่อการศึกษา โดยไดน้ าแบบประเมิน ความพึงพอใจท่ีไดจ้ากนกัเรียน มา
วิเคราะห์หาระดบัความพึงพอใจ โดยใชส้ถิติค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน โดยในการวิเคราะห์ จะใชค้า่เฉล่ียเทียบกบัเกณฑก์ารประเมิน
ดงัน้ี [6] ดงัแสดงในตารางท่ี 1 

4.50 – 5.00 หมายความว่า มากท่ีสุด 
3.50 – 4.49 หมายความว่า มาก 
2.50 – 3.49 หมายความว่า ปานกลาง 
1.50 – 2.49 หมายความว่า นอ้ย 
1.00 – 1.49 หมายความว่า นอ้ยท่ีสุด 

ตารางท่ี 1 ความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีเรียนดว้ยเกมคอมพิวเตอร์ 
รายการ X  S.D แปลผล ล าดบั 

ภาพประกอบในสื่อสวยงาม 4.70 0.53 มากทีสุ่ด 1 

สสีนัทีใ่ชม้คีวามเหมาะสม 4.60 0.56 มากทีสุ่ด 2 
การจดัวางเนื้อหาและรปูภาพ
เหมาะสม 

4.43 0.67 มาก 6 

องคป์ระกอบโดยรวมมคีวาม
น่าสนใจ 

4.30 0.79 มาก 7 

เสยีงดนตรมีคีวามเพลดิเพลนิ 4.43 0.81 มาก 6 

ล าดบัเนื้อหาเขา้ใจง่าย 4.47 0.62 มาก 5 

ตวัอกัษรอ่านง่ายสวยงาม 4.53 0.62 มากทีสุ่ด 3 

การใชง้านเขา้ใจง่าย 4.70 0.46 มากทีสุ่ด 1 
ไดร้บัความเพลดิเพลนิในการใช้
งาน 

4.53 0.77 มากทีสุ่ด 3 

ไดร้บัความรูเ้กีย่วกบัการปลกูพชื 4.52 0.55 มากทีสุ่ด 4 

รวม 4.52 0.12 มากทีสุ่ด 

จากตารางท่ี 3 ผลการศึกษาพบว่า การประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อเกม
คอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา พบว่า ค่าเฉล่ียสูงสุดมีสองหัวข้อ ได้แก่ 
ภาพประกอบในส่ือสวยงาม และการใช้งานเขา้ใจง่าย ( X = 4.70, 4.70 
ตามล าดับ) และในภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
( X = 4.52, SD= 0.12) 

6. สรุป
ผลการวิจยัและพฒันาเกมคอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษาเร่ือง งาน

เกษตรคู่บ้าน สามารถสรุปประเด็นได้ดังน้ี นักเรียนมีความสนใจต่อ
บทเรียนท่ีเป็นแบบเกมท าให้เกิดการสามารถช่วยกระตุน้การเรียนรู้ในตวั
เด็กได้ในระดับหน่ึง [7] เน้ือหาของบทเรียนมีภาพประกอบในส่ือ
สวยงาม เป็นอีกหน่ึงตวัช่วยท่ีท าให้เด็กเกิดการจดจ าท่ีดี และสามารถ
เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง [8] ในด้านความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อเกม
คอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษาเร่ือง งานเกษตรคู่บ้าน โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดบัมากท่ีสุด เพราะเน้ือหาของเกมมีการใชง้าน เขา้ใจง่าย ตวัอกัษรอ่าน
ง่ายสวยงาม เป็นส่วนท่ีช่วยในการกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความอยาก
เรียนรู้ไดเ้ป็นอยา่งดี [6] 
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7. กติตกิรรมประกาศ
กราบขอบพระคุณท่านผูอ้  านวยการ คณะครู โรงเรียนอนุบาล

หนองหานวิทยายน เป็นอยา่งสูงท่ีกรุณาให้ทีมผูวิ้จยัเขา้ไปท างานวิจยัใน
คร้ังน้ี  และขอบใจนัก เ รียน โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ทุกคนท่ีให้ความร่วมมือในการท าวิจยัในคร้ังน้ี 
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สาขาวิชาเทคโนโลยแีละการศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏั
นครศรีธรรมราช, 2555. 
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บทคดัย่อ 
การเรียนคณิตศาสตร์เป็นเร่ืองยาก ท าให้เด็กเกิดความเบ่ือต่อ

การเรียนการสอนได้ง่าย และไม่อยากเรียนรู้ จึงจ าเป็นตอ้งมีการเรียนรู้
แบบใหม่ท่ีจะท าให้เด็กเกิดความสนใจกระตือรือร้นในการเรียนรู้มาก
ยิ่งข้ึน ดังนั้ นรูปแบบการเรียนการสอนในรูปแบบเกมท่ีสร้างความ
สนุกสนาน จะสามารถช่วยกระตุน้ความสนใจ และเพ่ิมศกัยภาพในการ
เรียนรู้ให้แก่เด็ก ซ่ึงการศึกษาคร้ังน้ีจึงมีวตัถุประสงค์ เพ่ือศึกษาและ
พฒันาเกมเสริมทกัษะการคิดค านวณส าหรับเด็กระดบัชั้นประถมศึกษาปี
ท่ี 3 - 6 ซ่ึงการศึกษาในคร้ังน้ีเร่ิมจากศึกษา รวบรวมขอ้มูลจากเอกสาร 
แบบทดสอบคิดเลขเร็วของระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 - 6 แล้วน ามา
พฒันาเป็นส่ือเกม ซ่ึงประกอบไปด้วยตวัการ์ตูนแอนิเมชั่นส าหรับเพ่ือ
สร้างความน่าสนใจ โดยใชโ้ปรแกรมคอนสทรัค 2 ซ่ึงเกมท่ีไดพ้ฒันาข้ีน
ไดรั้บการประเมินผลจากแบบสอบถามความพึงพอใจและระดบัคะแนน
ท่ีไดจ้ากเล่นเกมจ านวน 3 คร้ัง ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 - 6 จาก
โรงเรียนอนุบาลลานกระบือ จงัหวดัก าแพงเพชร ซ่ึงพบว่าความพึงพอใจ
เฉล่ีย 2.93 อยูใ่นระดบัมาก และมีคะแนนเฉล่ียเพ่ิมข้ึน 2.15 คะแนนจาก
การเล่นเกมจ านวน 3 คร้ัง 

ค าส าคญั: เกมเสริมทกัษะการคิดค านวณ, การคิดค านวณ, เด็กระดบัชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 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 

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. 

Keywords: Games to improve math skills, Math skills, Primary students 
grades 3-6 

1. บทน า
คณิตศาสตร์เป็นวิชาเสริมสร้างทกัษะ ยิ่งฝึกฝนมาก จะช่วยให้

มีทกัษะคณิตศาสตร์มากข้ึน ปัจจุบนัคณิตศาสตร์เป็นพ้ืนฐานส าคญัของ
ศาสตร์อ่ืน ๆ อีกหลายสาขา เ ช่น วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ 
เกษตรศาสตร์ เป็นต้น คณิตศาสตร์จึงมีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งต่อการ
พฒันาความคิดมนุษย ์ท าให้มนุษยมี์ความคิดสร้างสรรค ์คิดอยา่งมีเหตุผล 
สามารถวิเคราะห์ปัญหาเพ่ือน าไปใช้ในชีวิตประจ าวนัได้อย่างถูกตอ้ง
และเหมาะสม 

 จากการเปรียบเทียบความสามารถในการเรียนด้านการ
ค านวณ การอ่าน และทางวิทยาศาสตร์ โดย PISA หรือโครงการ
ประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (Program for International Student 
Assessment) ซ่ึงเป็นโครงการประเมินผลการศึกษาของประเทศสมาชิก
องค์การเพ่ือความร่วมมือและพฒันาทางเศรษฐกิจ มีจุดประสงค์เพ่ือ
ส ารวจว่าระบบการศึกษาของประเทศ โดย PISA เน้นการประเมิน
สมรรถนะของนักเ รียนวัย 15 ปี จากการประเมินในปี 2559 วิชา
คณิตศาสตร์คะแนนเฉล่ียมาตรฐานคือ 490 คะแนน จาก 600 คะแนน ซ่ึง
ประเทศไทยได้คะแนนเฉล่ียท่ี 415 คะแนน [1] ซ่ึงต  ่ากว่าระดับเฉล่ีย
มาตรฐาน ซ่ึงมีแนวโนม้ลดลงจากปีก่อน 

จากผลประเมินสามารถทางการคิดค านวณของ PISA นั้น 
ผูวิ้จยัจึงไดท้  าแบบส ารวจเพื่อวดัระดบัความรู้ทางดา้นการคิดค านวณของ
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 - 6 จากกลุ่มตวัอยา่งคือโรงเรียนอนุบาล
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ลานกระบือ ต าบลลานกระบือ อ าเภอลานกระบือ จงัหวดัก าแพงเพชร 
โดยท าการสุ่มกลุ่มนักเรียนตวัอย่างทั้งหมด 30 คน เป็นนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 3 จ านวน 5 คน นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 จ านวน 5 
คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 จ านวน 10 คน และนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 6 จ านวน 10 คน เพ่ือท าแบบทดสอบคิดเลขเร็วจากการ
บวก ลบ คูณ หาร โดยใชเ้ลขจ านวนเต็ม 1 - 4 หลกั แบ่งออกเป็นทั้งหมด 
3 ชุด ชุดท่ีหน่ึงความยากอยูใ่นระดบัง่าย ชุดท่ีสองความยากอยูใ่นระดบั
ปานกลางและชุดท่ีสามอยูใ่นระดบัยาก โดยแต่ละชุดจะมีค  าถามชุดละ 7 
ขอ้ รวมทั้งหมดจ านวน 21 ขอ้ คะแนนเต็ม 21 คะแนน และจบัเวลา 10 
นาทีในการท าแบบทดสอบ พบว่านกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 - 6 มี
ค่าเฉล่ียจากการท าแบบทดสอบได้ประมาณ 14 คะแนน และมีส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 3.74 มีนกัเรียนท าคะแนนไดสู้งสุด 20 คะแนน 
และไดค้ะแนนต ่าสุด 5 คะแนน 

ดงันั้นจากผลการทดสอบของ PISA  และกลุ่มตวัอยา่ง แสดง
ให้เห็นศักยภาพและความสามารถในการเรียนด้านการค านวณของ
นักเรียนไทยอยู่ในเกณฑ์ท่ีไม่ดี จึงมีความจ าเป็นตอ้งมีการเรียนรู้แบบ
ใหม่ท่ีจะท าให้เด็กเกิดความสนใจกระตือรือร้นในการเรียนรู้มากยิ่งข้ึน 
ซ่ึงรูปแบบการเรียนการสอนในรูปแบบเกมท่ีสร้างความสนุกสนาน โดย
ท่ีผูเ้รียนเป็นผูเ้ล่นเอง ท าให้ไดป้ระสบการณ์ตรง เป็นวิธีท่ีเปิดโอกาสให้
นักเรียนมีส่วนร่วมสูง ซ่ึงจะสามารถช่วยกระตุ้นความสนใจ และเพ่ิม
ศกัยภาพในการเรียนรู้ให้แก่นกัเรียนไดม้ากยิ่งข้ึน ดงันั้นการศึกษาคร้ังน้ี
จึงมีวตัถุประสงค์ เพ่ือศึกษาและพฒันาเกมเสริมทกัษะการคิดค านวณ
ส าหรับเด็กระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 – 6 

2. เอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง
2.1 เนือ้หาวชิาคณิตศาสตร์นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที ่3 – 6 

ขอ้มูลเก่ียวกบัหลกัสูตรคณิตศาสตร์ [2] มีเน้ือหาดงัน้ี 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ประกอบด้วยการบวก ลบ คูณ หาร 

และบวก ลบ คูณ หารระคนของจ านวนนบัไม่เกินหน่ึงแสน และศูนย ์
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ประกอบด้วยการบวก ลบ คูณ หาร 

และบวก ลบ คูณ หารระคนของจ านวนนบัและศูนย ์ 
 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ประกอบด้วยการบวก ลบ คูณ หาร 

และบวก ลบ คูณระคนของเศษส่วน  ท่ีค  าตอบเป็นทศนิยมไม่เกินสอง
ต าแหน่ง

 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ประกอบด้วยการบวก ลบ คูณ หาร 
และบวก ลบ คูณ หารระคนของเศษส่วน  จ  านวนคละ  และทศนิยม   

2.2 งานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

ศกัรินทร์ หม่ืนนรินทร์ [3]  พฒันาเกมฝึกทกัษะการบวกและการลบเลข
อยา่งง่ายส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีใช้ใน
การศึกษาวิจยั คือ นกัเรียนในระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ภาคการศึกษา
ท่ี 2 ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนบา้นคลองตะเคียน จ านวน 30 คน กลุ่ม
ตวัอยา่งไดม้าโดยการเลือกใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตวัอย่างแบบเฉพาะเจาะจง 
แลว้ท าการพฒันาเกมฝึกทกัษะการบวกและ การลบเลขอยา่งง่ายข้ึนมา ได้
ผลการวิจยัพบวา่ มีประสิทธิภาพเท่ากบั 82.86/84.50  

ดวงฤดี ศรีวงษา [4] พฒันาทกัษะการคิดค านวณเร่ืองการคูณ
การหารโดยใช้เกมคณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 
ทดลองกบักลุ่มตวัอยา่งจ านวน 20 คนดว้ยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม มีเคร่ืองมือ
คือ แผนการเรียนรู้ แบบทดสอบก่อนเรียนหลงัเรียนและแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ พบว่านกัเรียนมีทกัษะในการคิดค านวณหลงัเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 มีอตัราพฒันาการด้าน
ทกัษะการคิดค านวณระหว่างเรียนเท่ากับ 0.28 เพ่ิมค่าเฉล่ียข้ึน 0.14 
คะแนนต่อคร้ัง จากคะแนนเต็ม 5 และนักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดบัมาก 

ปรัชญา สุริวงษแ์ละคณะ [5] พฒันาเกมหมู โดยจะมีการเน้น
สร้างฉากเกมการคิดเลขท่ีสวยงามสดใสสบายตา ซ่ึงเกม 2 รูปแบบ คือ 
แบบเล่นฝึกทกัษะท่ีมีระดบัการฝึกสูงสุดถึง 20 ระดบั ในระหว่างเล่นเกม
ผูเ้ล่นยงัสามารถสะสมเหรียญ และคะแนนทกัษะต่างๆ เพ่ือเพ่ิมความ
ดึงดูดใจในการเล่นเกม และแบบการเล่นเกมแข่งขนั โดยท่ีผูเ้ล่นสามารถ
สร้างห้องแข่งขนัได้ ซ่ึงผูเ้ข้าร่วมแข่งขนัจะตอ้งมีระดบัดาวจากการฝึก
ทกัษะท่ีเท่าเทียมกนักบัผูส้ร้างห้องแข่งขนั ในการเล่นเกมแข่งขนัทุกคร้ัง
จะตอ้งใชเ้หรียญท่ีสะสมจากการเล่นแบบฝึกทกัษะ  

3. การออกแบบเกมเสริมทักษะการคิดค านวณส าหรับนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีที ่3 – 6 

 การออกแบบเกมในคร้ังน้ีแบบการออกแบบเป็น 2 ส่วนคือ
การออกแบบระบบการท างานของเกมและการออกแบบหน้าจอการ
ท างานของเกม 

3.1 การออกแบบระบบการท างานของเกม 
ลกัษณะการท างานของเกมเสริมทกัษะการคิดค านวณส าหรับ

นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 – 6 จะเป็นการท าโจทยค์  าถามเก่ียวกบัการ
บวก ลบ คูณและหาร โดยโจทยท่ี์เตรียมไวร้ะดับชั้นละ 400 ข้อ โดย
แบ่งเป็นระดับง่าย 200 ข้อ ระดับยาก 200 ข้อ  ซ่ึงโจทย์ท่ีแสดงให้
นกัเรียนท าจะถูกสุ่มข้ึนมาจากระดบัง่ายก่อน ถา้นกัเรียนสามารถท าระดบั
ง่ายได้คะแนนตามเง่ือนไขท่ีก าหนดแล้วระบบจะท าการสุ่มโจทยใ์น
ระดบัยาก  
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เร่ิม

คาช้ีแจง
การเล่นเกม

เลือกตวัละคร

เลือกตวัละคร
ผูช้าย

เลือกตวัละคร
ผูห้ญิง

เลือกประเภทเกม

ป.  ป. ป. ป. ป. ป. 

สุ่มโจทย์

ทาโจทย์

ตรวจ
คาตอบ

เพ่ิมคะแนนและเวลา

หมด
เวลา

ระดบัคะแนน
เท่ากบัเง่ือนไข
ท่ีกาหนด

เปล่ียนระดบัโจทย์

เร่ิมเกม
ใหม่

ออก
จากเกม

จบ

ผิด

ถูก

ไม่ใช่

ใช่

ใช่

ไม่ใช่

ไม่ใช่

ใช่

รูปที่ 1 ระบบการท างานของเกม 

การสุ่มโจทยน้ี์ท าให้นักเรียนท่ีท าระดบัง่ายไม่ถูกตอ้ง จะได้
ฝึกฝนโจทยใ์นระดบัง่ายจนกระทัง่สามารถท าคะแนนได้ตามเง่ือนไงท่ี
ก าหนดจึงจะไดโ้จทยใ์นระดบัยาก ซ่ึงท าให้นกัเรียกไม่เกิดความทอ้ถอย

ในการท าโจทย ์เพราะระบบได้สุ่มโจทยจ์ากระดับความสามารถของ
นักเรียน ส่วนนักเรียนท่ีสามารถท าโจทย์ระดับง่ายได้ตามเง่ือนไขท่ี
ก าหนด จะไดโ้จทยร์ะดบัยากเพ่ือฝีกฝนโจทยใ์นระดบัยากให้มากข้ึน 

โดยลกัษณะการเล่นเกม นักเรียนสามารถเลือกเล่นเกมได้ 2 
แบบคือ แบบท่ี 1 จะเป็นโจทยร์วมส าหรับนักเรียนทุกระดบัตั้งแต่ ป.3- 
ป.6 ซ่ึงสุ่มโจทยต์ั้งแต่ระดบัง่ายของ ป.3 จนถึงระดบัยากของ ป.6 ส่วน
แบบท่ี 2 เป็นการเลือกโจทยท์  าตามระดบัชั้นท่ีตอ้งการ คือ ป.3 ป.4 ป.5 
และ ป.6 โดยการเล่นจะมีการก าหนดเวลาในการเล่น และเม่ือตอบได้
ถูกตอ้งในแต่ละขอ้ จะไดค้ะแนนโบนสับวกเวลาในการเล่นให้ 5 วินาที 
ซ่ึงท าให้เสริมสร้างความท้าทายในการฝึกฝนทกัษะให้มากยิ่งข้ึน ซ่ึง
แผนผงังานส าหรับการท างานของเกมแสดงดงัรูปท่ี 1 

3.2 การออกแบบหน้าจอการท างานของเกม 
เกมท่ีไดอ้อกแบบจะเพ่ิมความสนุกสนานในการท าโจทยก์าร

ค านวณดว้ยการต่อสู้กบัเหล่าสัปหลาดเพ่ือไปหาค าตอบท่ีถูกตอ้ง โดยใน
การต่อสู้จะมีพลงัชีวิต ถ้าแพส้ัตวป์ระหลาดพลงัชีวิตจะน้อยลง ซ่ึงการ
ออกแบบจะประกอบดว้ยตวัละครแทนตวัผูเ้ล่น สัตวป์ระหลาดและฉาก
ต่างๆ แสดงดงัรูปท่ี 2 ซ่ึงฉากการแต่ละเกมท่ีเลือกจะแตกต่างกนั ซ่ึงใช้
โปรแกรม Adobe Illustrator CC ส าหรับออกแบบตวัละครและฉากต่างๆ 
และโ ปรแกรมAdobe Photoshop CC ส าหรับตกแต่งภาพ 

หนา้จอของเกมประกอบดว้ยหน้าจอหลกัคือ หน้าจอค าช้ีแจง 
หน้าจอการเลือกตวัละคร หน้าจอการเลือกเกม หน้าจอการเล่นเกมและ
หนา้จอแสดงคะแนน แสดงดงัรูปท่ี 3 

4. ผลของการพฒันาเกมและการประเมนิประสิทธิภาพเกม
จากการออกแบบและพฒันาเกมโดยใช้โปรแกรมคอนสทรัค 

2 จะได้หน้าจอของเกมเสริมทกัษะการคิดค านวณส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 3 – 6 แสดงดงัรูปท่ี 4 

การทดสอบประสิทธิภาพของเกมโดยการวดัความพึงพอใจ
โดยใช้แบบสอบถามจากกลุ่มตวัอย่างของระดบัชั้นปีท่ี 3 - 6 จ  านวน 
30 คน โดยแบ่งระดบัความพึงพอใจเป็น 3 ระดบัคือ  

ระดบัการประเมิน 1 หมายถึง ระดบัความพึงพอใจนอ้ย 
ระดบัการประเมิน 2 หมายถึง ระดบัความพึงพอใจปานกลาง 
ระดบัการประเมิน 3 หมายถึง ระดบัความพึงพอใจมาก 
สถิติท่ีใชวิ้เคราะห์ขอ้มูลคือค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

โดยค าถามแบ่งเป็น 3 ส่วนคือส่วนการออกแบบมีระดบัความพึงพอใจอยู่
ท่ีระดบัมาก มีคะแนนเฉล่ีย 2.93 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.285  ส่วนการใช้
งานของระบบมีระดบัความพึงพอใจอยู่ท่ีระดบัมาก มีคะแนนเฉล่ีย 2.9 
ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.3 ส่วนการความรู้มีระดับความพึงพอใจอยู่ท่ี
ระดบัมาก มีคะแนนเฉล่ีย 2.97 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.11 ซ่ึงผลจากการ
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ประเมินโดยรวมระดบัความพึงพอใจอยูท่ี่ระดบัมาก มีคะแนนเฉล่ีย 2.93 
ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.23 

การทดสอบการพฒันาทกัษะการเรียนรู้โดยการเปรียบเทียบ
คะแนนการเล่นเกมจ านวน 3 คร้ังพบว่าโดยมีคะแนนเฉล่ียเพ่ิมข้ึนเท่ากบั 
2.15 คะแนน 

�       = ?
�  

ตวัละคร สปัหลาด กบดก

กล่องคาถาม กล่องคาตอบ ฐานสาหรับใหต้วัละครหลกัเดิน

รูปที่ 2 ตวัอยา่งการออกแบบองคป์ระกอบเกม 

หนา้จอคาช้ีแจง

หนา้จอเลือกตวัละคร หนา้จอเลือกเกม

หนา้จอการเล่นเกม หนา้จอคะแนน

รูปที่ 3 ตวัอยา่งการออกแบบหนา้จอเกม 

5. สรุป
การพัฒนาเกมเสริมทักษะการคิด

ค านวณส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 – 6 
ในรูปแบบของการสุ่มโจทยต์ามระดบัความสามารถของนักเรียน และ
การใช้ฉากการต่อสู้กับช่วยกระตุ้นการเรียนรู้การค านวณด้วยความ
สนุกสนาน ท าให้สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพทกัษะและการเรียนรู้เร่ืองการ
ค านวณส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 – 6 

รูปที่ 4 ตวัอยา่งหนา้จอเกม 
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บทคดัย่อ 

The Word Land เป็นเกมค้นหาคําศัพท์ในตาราง  เพื;อช่วย

แกปั้ญหาทกัษะคาํศพัท์ภาษาองักฤษของผูเ้ล่นชาวไทย โดยมีการเพิ;ม

เรื;องราว ตวัละคร และมอนสเตอร์ เพื;อใหเ้กมมีความสนุกสนานยิ;งขึ8น ผู ้

เล่นตอ้งเดินทางผจญภยัในดินแดนที;เรียกว่า Word Land โดยมีการต่อสู้

กบัมอนสเตอร์ที;ตอ้งใชก้ารคน้หาคาํศพัทใ์หเ้ร็วที;สุดเพื;อเอาชนะและผา่น

ด่านไปได้ นอกจากนี8 ยงัสามารถเล่นในแบบคลาสสิคได้ คือ เป็นการ

คน้หาคาํศพัทใ์นตารางโดยไม่ตอ้งแข่งกบัมอนสเตอร์ ซึ; งเหมาะสาํหรับผู ้

เล่นที;ตอ้งการฝึกคาํศพัทแ์บบสบาย ๆ ตวัเกมยงัมีตวัช่วย เช่น พจนานุกรม 

เพื;อคน้หาคาํศพัทที์;ไม่ทราบความหมายได ้แอพพลิเคชนัเกมนี8พฒันาโดย

ยนิูตี8  และภาษา C# โดยทาํงานไดก้บัระบบปฏิบติัการแอนดรอยด ์

คาํสาํคญั: เกม, แอนดรอยด,์ คน้หาคาํศพัท ์ 

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 

1. บทนํา

ในปัจจุบนัมีแอพพลิเคชันเกมมากมายที;ให้ทั8งความบนัเทิง

และความรู้แก่ผูเ้ล่น เกม The Word Land นี8 ไดรั้บการพฒันาขึ8นเพื;อให้ผู ้

เล่นในทุกระดบัสามารถเพลิดเพลินกบัการเล่นเกม พร้อมกบัไดรั้บความรู้

เป็นการพฒันาศพัท์ภาษาองักฤษไปดว้ยในขณะเดียวกนั เกมจะเน้นฝึก

ทกัษะความรวดเร็วในการหาคาํศพัทที์;กาํหนดมาให้ในตาราง โดยศพัท์

จะถูกสุ่มขึ8นมา เริ;มจากคาํศพัทที์;ง่าย ไม่ยาวนกั และจะค่อย ๆ เพิ;มความ

ยากขึ8นในแต่ละด่านที;ผา่นไป มีการจบัเวลาแบบแข่งกบัตวัเองเพื;อให้ได้

เวลาที;เร็วที;สุด และการจบัเวลาในการต่อสู้กบัมอนสเตอร์ในตวัเกม และ

เนื;องจากศพัท์ภาษาองักฤษมีเป็นจาํนวนมาก เพื;อเป็นการช่วยเหลือผูที้;

เริ; มต้นเล่น ในตัวเกมจะมีพจนานุกรมที;สามารถค้นหาคาํศัพท์และ

ความหมายไดท้ั8งจากภาษาไทย และภาษาองักฤษ  

เมื;อเริ;มเขา้สู่เกม ผูเ้ล่นจะตอ้งสร้างตวัละครที;แทนตนเองขึ8น 

ตัวละครจะได้เข้าไปผจญภัยใน The Word Land มีการเก็บสะสมค่า

ประสบการณ์ และเหรียญ เพื;อใชใ้นการซื8อตวัละคร และไอเทมต่าง ๆ 

เพิ;มเติมได ้เกมมี 2 โหมด คือ โหมดคลาสสิค (Classic mode) ซึ; งเป็นการ

คน้หาคาํศพัท์ในตารางให้ครบ โดยไม่มีการกาํหนดระยะเวลาของการ

เล่น มีการเกบ็ค่าประสบการณ์และเหรียญ แต่จะไม่สามารถใชไ้อเทมช่วย

ในการเล่นเกมได้ และโหมดความรู้ (Knowledge mode) ซึ; งตัวละคร

จะตอ้งต่อสู้กบัมอนสเตอร์ดว้ยการพยายามคน้หาคาํศพัทใ์นกระดานให้

เร็วที;สุด เมื;อคน้พบคาํศพัทแ์ต่ละคาํ จะเป็นการโจมตีมอนสเตอร์หนึ;งครั8 ง 

พร้อมกบัจะมีการใชไ้อเทมช่วยในการคน้หาคาํศพัท ์เกบ็ค่าประสบการณ์

และเหรียญที;ไดรั้บ โดยสามารถนาํเหรียญไปแลกซื8อไอเทมและตวัละคร

ไดที้;ร้านคา้ของเกม 

เกมไดถู้กพฒันาใหใ้ชไ้ดก้บัแอนดรอยด ์4 และ 5 เป็นอยา่งตํ;า 

โดยใช้เครื; องมือในการพฒันา คือ Android Studio, ยูนิตี8  (Unity) และ

ภาษา C# 
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2. ทฤษฎแีละวทิยาการทีKเกีKยวข้อง

2.1 ยูนิตีO (Unity) 

ยูนิตี8  [1] เป็นซอฟต์แวร์ที;ใชพ้ฒันาเกมซึ; งสามารถทาํงานได้

ในทุกแพลตฟอร์ม มีความสามารถใชต้วัจดัการกราฟฟิกไดห้ลากหลาย 

เ ช่น  Direct3D บน  Windows และ  Xbox 360, OpenGL บน  Mac และ 

Linux, OpenGL ES บน  Android และ  iOS ผู ้ใช้ยูนิ ตี8 ย ังสามารถเขียน

สคริปตเ์พื;อเพิ;มเติมลอจิกของเกมได ้โดยเลือกใชไ้ดท้ั8งการสร้างสคริปต์

บน Mono ซึ; งเป็น Open Source Tool หรือ Unity Script หรือ C# ยูนิตี8 ยงั

ใช ้Unity Asset Server ในการเก็บสินทรัพย ์(asset) และสคริปต์ โดยใช้

ฐานขอ้มูล PostgreSQL และเก็บเสียงใน FMOD library โดยใช้ Theora 

codec ในการเขา้รหสัเสียง ซึ; งจะไดไ้ฟลเ์สียงชนิด Ogg ในการพฒันาเกม

นี8  ไดใ้ชย้นิูตี8 เวอร์ชนั 5.0  

2.2 ภาษาซีชาร์ป (C#) 

C# [2] ถูกพฒันาโดย Anders Hejlsberg บริษทัไมโครซอฟต์ 

ให้เป็นภาษที;มีไวยากรณ์เรียบง่าย มีลกัษณะคลา้ยกบัภาษา C และ C++ 

ส่งผลใหโ้ปรแกรมเมอร์ภาษา C ทาํงานกบั C# ไดอ้ยา่งรวดเร็ว ภาษา C# 

รองรับ OOP (Objected Oriented Programming) 

3. การพฒันาเกม

3.1 ตวัละคร 

ผู ้พ ัฒนาได้ออกแบบตัวละครขึ8 น  16 ตัว  ซึ; งมีคุณสมบัติ  

(ปริมาณเลือด, ความสามารถโจมตี, การป้องกัน, ค่าประสบการณ์ที;

ไดรั้บ, เหรียญที;ไดรั้บ และไอเทมประจาํตวั) แตกต่างกนัไป ตวัอยา่งของ

ตวัละครฟรี ซึ; งผูเ้ล่นจะเลือกไดเ้มื;อเริ;มเล่น แสดงในรูปที; 1 

รูปทีK 1 ตวัอยา่งตวัละครและคุณสมบติัต่าง ๆ 

3.2 มอนสเตอร์ 

มอนสเตอร์ในเกมมีทั8 งหมด 12 ตัว โดยแต่ละตัวจะมีค่า

ความสามารถแตกต่างกนัออกไป ตวัอยา่งของมอนสเตอร์แสดงในรูปที; 2 

3.3 ไอเทม 

ไอเทม มีไวส้าํหรับช่วยผูเ้ล่นในโหมด Knowledge โดยผูเ้ล่น

จะใชไ้อเทมไดเ้พียงชิ8นเดียวต่อการเล่น 1 ด่าน ไอเทมมีทั8งหมด 5 ชนิด 

ตวัอยา่งของไอเทม 2 ชนิด แสดงในรูปที; 3 

รูปทีK 2 ตวัอยา่งมอนสเตอร์ ฉากหลงั และคุณสมบติัต่าง ๆ 

รูปทีK 3 ตวัอยา่งไอเทม 2 ชนิด 

3.4 Use case diagram 

Use case diagram ของเกม The Word Land แสดงในรูปที;  4 

จะทาํใหม้องเห็นภาพรวมในส่วนของผูเ้ล่นเกมวา่มีปฏิสัมพนัธ์กบัระบบ

ในส่วนใดบา้ง  

3.5 การพฒันาโปรแกรมบน Unity 2D 

ฉากในเกมสําหรับ Unity นั8 นจะเรียกว่า scene โดยภายใน 

scene จะประกอบดว้ย GameObject หรือวตัถุในเกม ซึ; ง script ที;เขียนขึ8น

เพื;อให้เกมทาํงานตามตอ้งการ จะต้องนําไปไวใ้น GameObject เสมอ 

เพื;อที;จะสามารถสั;งการ GameObject นั8นๆ หรือควบคุม GameObject อื;น

ได ้ในการพฒันาเกม ตอ้งเพิ;มเติม script ใหก้บัฟังกช์นัต่าง ๆ ที;จาํเป็นต่อ

การทาํงานพื8นฐานของเกม เช่น Start(), Update(),Awake(), 

ChangeScene() เป็นตน้ และมีการพฒันา GameObject ต่าง ๆ ขึ8น

เองทั8 งหมด  เ ช่น  Text หรือรูปภาพแสดงข้อความ ,  images หรือรูป

ภาพประกอบ, button หรือปุ่ม, input field หรือช่องสาํหรับกรอกขอ้ความ, 

panel หรือแผงแสดงคุณสมบติัของตวัละคร, scroll bar หรือแถบเลื;อน ที;

ใชร่้วมกบั scroll view เพื;อเลื;อนหนา้จอขึ8นหรือลง และ canvas หรือพื8นที;

สาํหรับจดัวางองคป์ระกอบต่าง ๆ  
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รูปทีK 4 Use case diagram ของการพฒันาเกม 

รูปทีK 5 ขั8นตอนการวางคาํศพัทใ์นตาราง 

3.6 การพฒันาส่วนค้นหาคาํศัพท์ 

ในการวางตาํแหน่งคาํศพัทล์งบนตารางตวัอกัษร เพื;อใหผู้เ้ล่น

คน้หานั8น มีขั8นตอนวธีิที;ไดพ้ฒันาขึ8นดงัแสดงในรูปที; 5 

สาํหรับการสุ่มหาตาํแหน่งที;จะวางคาํศพัท ์จะเริ;มจากการหา

ว่าคาํศพัทที์;วางลงไปคาํที;แลว้ มีตวัอกัษรซํ8 ากนักบัศพัทที์;กาํลงัจะวางลง

ไปหรือไม่ ถา้มีก็จะสุ่มทิศทางที;จะวางตวัอกัษรตวัถดัไปทั8ง 8 ทิศทาง 

แลว้ตรวจสอบวา่ตาํแหน่งดงักล่าววา่งหรือไม่ ทาํไปจนกวา่จะวางไดค้รบ

ทั8 งคาํ หรือจนกว่าจะคน้หาครบทุกตาํแหน่งตวัอกัษรแล้ว ไม่พบว่ามี

ตาํแหน่งวา่งใหว้างคาํศพัทไ์ด ้ 

หากคาํศพัท์ที;จะวาง ไม่มีตวัอกัษรซํ8 ากบัคาํเดิมเลย ก็จะหา

ตาํแหน่งวา่งติดกนัที;ยาวพอที;จะวางคาํศพัทล์งไปได ้ 

3.7 การพฒันาส่วนฐานข้อมูลและคาํศัพท์ 

เนื;องจากเกมที;พฒันาขึ8นจะทาํงานบนระบบปฏิบติัการแอน

ดรอยด์ซึ; งมีพื8นที;ใชง้านจาํกดั ผูพ้ฒันาจึงเลือกใชฐ้านขอ้มูล SQLite ที;มี

ขนาดเล็ก  โดยได้เขียนสคริปต์เพื;อเชื;อมต่อระหว่างโปรแกรมกับ

ฐานขอ้มูล ที;มีตารางเกบ็ขอ้มูลผูเ้ล่น และคุณสมบติัต่าง ๆ ทั8งหมด รวมถึง

คําศัพท์และพจนานุกรมด้วย  สําหรับส่วนพจนานุกรมนั8 น  ได้ใช้ 

LEXITRON dictionary [3] ของ NECTEC 

4. ผลการทดสอบเกมทีKพฒันาขึOน

เกม The Word Land ที;พฒันาขึ8น สามารถทาํงานตามที;ได้

ออกแบบไว ้มีการวางคาํศพัทไ์ดต้ามอลักอริทึมที;ออกแบบไวทุ้กครั8 ง โดย

มีผลการทาํงานบางส่วนแสดงดงัรูปที; 5 

5. สรุป

เกม The Word Land เป็นเกมแนวส่งเสริมการพฒันาคาํศพัท์

ภาษาองักฤษผา่นการเล่นเกม ผูเ้ล่นในทุกระดบัสามารถพฒันาทกัษะของ

ศัพท์ได้ โดยเกมจะเริ; มจากระดับง่าย แล้วค่อย ๆ เพิ;มความยากขึ8 น

หลงัจากผูเ้ล่น เล่นผา่นระดบัต่าง ๆ ซึ; งระดบัที;ยากขึ8น จะใชค้าํศพัทที์;ยาว

ขึ8น ผูเ้ล่นสามารถขอความช่วยเหลือได ้ตวัเกมจะมีพจนานุกรมให้ช่วย

คน้หาคาํศพัทที์;ตอ้งการ และเมื;อเล่นจบเกม จะสามารถกลบัไปทบทวน

คาํศพัทที์;ไดเ้ล่นผา่นมาแลว้ได ้ 

ในการพฒันาเกม ปัญหาที;พบได้แก่ ความหลากหลายของ

หน้าจอแสดงผลในระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ซึ; งแก้ไขได้โดย

กาํหนดให้มีการปรับขนาด (scale) ของการแสดงผลตามขนาดหน้าจอ

ฮาร์ดแวร์จริง (screen size)  
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(a) (b) 

(c) (d) 

(e) (f) 

รูปทีK 6 ตวัอยา่ง screen capture ของเกม (a) การเริ;มตน้ป้อนขอ้มูลผูเ้ล่น, 

(b) เมนูหลกั, (c) ขณะเล่นใน Classic mode, (d) Knowledge mode,  

(e) ร้านคา้ และ (f) Help screen 

ในอนาคต  การพัฒนาเกมให้ ดียิ; ง ขึ8 น  ควรจะพิจารณา

ความสามารถต่าง ๆ เช่น การเพิ;มตวัละคร ฉาก มอนสเตอร์ หรือไอเทม

ใหม่ โดยอาจให้ผูเ้ล่นทาํการซื8อหรือดาวน์โหลดไดจ้ากเซิร์ฟเวอร์ของ

ระบบหรือผ่าน Google Play Store, การให้ผูเ้ล่นเลือกขนาดของตาราง

คาํศพัท ์และหมวดหมู่คาํศพัทไ์ด ้รวมไปถึง การเล่นผา่นเครือข่ายระหวา่ง

กลุ่มเพื;อนหลายคนเพื;อแข่งขนักนัอีกดว้ย นอกจากนี8ยงัจะไดมี้การพฒันา

ส่วนรายงานผลความกา้วหน้าในทกัษะการคน้หาคาํศพัท์ เพื;อแสดงให้

เห็นถึงความสามารถดา้นคาํศพัทที์;เปลี;ยนแปลงไปของผูเ้ล่น 

6. กติตกิรรมประกาศ

ผูพ้ฒันาขอขอบคุณ ภาควชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์ ที;ใหก้าร

สนบัสนุนในการจดัทาํโครงงานพฒันาเกม บนระบบปฏิบติัการแอน

ดรอยดนี์8  
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บทคดัย่อ 

โครงการลอ้ไฟฟ้าสําหรับวลีแชร์นีมีจุดประสงคเ์พือสร้างลอ้

ไฟฟ้าสาํหรับวีลแชร์ควบคุมดว้ยไมโครคอนโทรลเลอร์ ให้กบัผูดู้แลคน

พิการในการใชเ้กา้อีรถเขน็ มีวธีิการดาํเนินการดงันี .ศึกษาและรวบรวม

ขอ้มูล .ออกแบบโครงสร้างล้อไฟฟ้าสําหรับวีลแชร์ .ออกแบบวงจร

ควบคุมลอ้ไฟฟ้าสาํหรับวีลแชร์ .เขียนโปรแกรมความคุมลอ้ฟ้าสําหรับ

วีลแชร์ .ทดสอบและควบคุมลอ้ไฟฟ้าสําหรับวีลแชร์ ซึงไดผ้ลดงันี ลอ้

ไฟฟ้าสําหรับวีลแชร์มีนําหนักรวมทังหมด 20 กิโลกรัม และผลการ

ทดสอบการทาํงานของลอ้ไฟฟ้าสาํหรับวีลแชร์ ความเร็วสูงสุดประมาณ

ที .  กิโลเมตรต่อชวัโมง นาํหนักสูงสุดทีลอ้ไฟฟ้าสําหรับวลีแชร์วิงได้

ที  กิโลกรัม และชุดชาร์จแบตเตอรีสามารถชาร์จเต็มโดยใช้เวลา

ประมาณ  ชวัโมง  นาที สรุปไดว่้าลอ้ไฟฟ้าสําหรับวีลแชร์ควบคุม

ดว้ยไมโครคอนโทรลเลอร์สามารถนาํไปใช้กบัผูดู้แลคนพิการในการใช้

เกา้อีรถเขน็ได ้

Abstr act 

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 

ในปัจจบุนัมีผูพ้ิการดา้นการเคลือนไหวเป็นจาํนวนมาก และมี

แนวโน้มเพิมมากขึน ซึงเกิดจากหลายสาเหตุดว้ยกนั เช่น อุบัติเหตุ โรค

ทางสมองต่างๆ ทีทําให้สมองไม่สามารถสังการร่างกายให้เกิดการ

เคลือนไหวได ้เรียกว่า ภาวะอมัพาตหรืออาจเกิดจากภาวะเจ็บป่วยเรือรัง

จนส่งผลกระทบต่อการทาํงานของมือ เทา้ แขน ขาทาํให้อ่อนแรง การมี

ภาวะแขน ขาขาด การเสือมความแข็งแรงในผูสู้งอาย ุเป็นตน้ (กระทรวง

การพฒันาสังคมและความมนัคงของมนุษย,์ ) จากรายงานสถิติในปี 

 พบว่ามีผู ้พิ การด้านการเคลือนไห วในประเทศไทยจํานวน 

, ,  ราย (ขอ้มูลประมวลผลจากฐานขอ้มูลทะเบียนกลางคนพิการ 

สาํนกังานส่งเสริมและคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ, ) ซึงผูป่้วยกลุ่ม

นีมีความจาํเป็นอย่างยิงทีจะต้องใช้เก้าอีรถเข็น (วีลแชร์: Wheelchair) 

สาํหรับใชใ้นการเคลือนทีเพือดาํรงชีวิตประจาํวนัหรือออกสู่สงัคม 

ปัจจุบันเกา้อีรถเขน็สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น  ประเภท คือ 

เกา้อีรถเขน็ดว้ยมือและเกา้อีรถเขน็ไฟฟ้า สาํหรับเกา้อีรถเขน็ดว้ยมือโดย

ส่วนใหญ่ผูป่้วยจะเป็นผูเ้ข็นรถด้วยตนเอง แต่ผู ้ป่วยบางรายทีมีความ

พิการมาก หรือมีการอ่อนแรงของกล้ามเนือแขนมากเช่น ผู ้ทีมีภาวะ

อมัพาตทงัตวั หรือผูสู้งอายุทีมีแรงน้อย ทาํให้ไม่สามารถเขน็รถได้ดว้ย

ตนเอง ก็มีความจาํเป็นทีตอ้งให้ผูดู้แลเข็นให้ในการเคลือนยา้ยตวัไปยงั

สถานทีต่างๆ หากผูป่้วยมีนําหนักตวัมาก หรือตอ้งใช้เส้นทางบริเวณที

เป็นเนิน เป็นพืนทีขรุขระ หรือระยะทางไกล กม็กัจะเป็นปัญหาสําหรับ

ผูดู้แลก่อให้เกิดความเหนือยลา้ และมีความยากลาํบากในการเดินเข็นรถ

เพือเคลือนยา้ยตัวผูป่้วยมากยิงขึนและหากใช้เก้าอีรถเข็นด้วยมือเป็น

เวลานานๆ ก็มกัจะทาํให้เกิดอาการบาดเจ็บทีขอ้มือ ขอ้ศอก และขอ้ไหล่ 

ก่อให้เกิดอาการปวดเรือรังตามมาได ้(วศิวกรรมสาร มข. ปีที  ฉบบัที  

( - ) ตุลาคม - ธนัวาคม ) ในกรณีทีเป็นเกา้อรีถเขน็ไฟฟ้าผูป่้วย

บางคนยงัสามารถบงัคบัทิศทางการเคลือนทีด้วยแป้นบงัคบัทีมือได ้ซึง

ช่วยลดภาระสําหรับผูดู้แล แต่ส่วนใหญ่มกัจะมีราคาสูง และในขณะใช้

งาน ผูดู้แลยงัคงตอ้งเฝ้าระวงัอยูห่่างๆ หรือเดินตามรถเขน็ผูป่้วยในการไป

ยงัสถานทีต่างๆซึงถือเป็นความจาํเป็นทีผูป่้วยตอ้งพึงพาผูดู้แลอยา่งเลียง

ไม่ไดใ้นการศึกษาทีผา่นมามีการพฒันาการเคลือนทีของเกา้อีรถเขน็ โดย

การสร้างชุดขบัเคลือนไฟฟ้าติดประกอบสําหรับเก้าอีรถเขน็คนพิการ 

เพือให้รถเขน็แบบธรรมดาสามารถประกอบเขา้กบัชุดขบัเคลือนไฟฟ้าที

ทาํการออกแบบได้(ผ.ศ. โอภาส ศิริครรชิตถาวร, ) โดยการศึกษา
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ดังกล่าวเป็นการพัฒนารถพ่วงคนพิการแบบขบัเคลือนล้อหน้า ซึงไม่

เหมาะสมกับผูที้มีความพิการมากและยงัต้องอาศัยผู ้ดูแล ดังนันจึงมี

แนวคิดทีจะพฒันาลอ้ไฟฟ้าสําหรับเกา้อีรถเข็น เพือให้เกา้อีรถเข็นแบบ

ธรรมดา สามารถเคลือนทีไดโ้ดยไม่ตอ้งใชก้าํลังแขนจากผูดู้แลในการ

ควบคุม และเพิมพืนทีใหผู้ดู้แลสามารถยนืและเคลือนทีไปพร้อมกบัเกา้อี

รถเขน็ในขณะใชง้านได ้โดยไม่ตอ้งเดินเขน็ เพือให้ผูดู้แลสามารถใชง้าน

เกา้อีรถเขน็ไดส้ะดวกมากยงิขึน 

โครงการชินนีจึงมุ่งเน้นในการออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์

เพืออาํนวยความสะดวกให้กบัผูดู้แลคนพิการในการใช้เกา้อีรถเขน็โดย

อาศยัหลกัการทางดา้นกลศาสตร์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ สาํหรับตวัอุปกรณ์

ทีใชใ้นการออกแบบนนัประกอบดว้ยลอ้ไฟฟ้าสาํหรับวีลแชร์ทาํงานดว้ย

ระบบส่งกาํลงัคือมอเตอร์ไฟฟ้า และสามารถควบคุมได้โดยใช้แฮนด์

บงัคบัคนัเร่งและควบคุมทิศทาง ซึงจะเป็นการเพิมความสะดวกสบาย

ใหแ้ก่ผูดู้แลคนพิการในการใชเ้กา้อีรถเขน็ไดง่้ายยงิขึน 

2. หลกัการทํางานของวงจร

2.1 AT mega8 

เป็ น ไม โ ค ร ค อ น โ ท ล เล อ ร์  8 บิ ต  ใ น อ นุ ก ร ม  AVR มี

สถาปัตยกรรมแบบ Advance Risc มีความเร็วในการทํางานสูง โดย

สามารถประมวลผล 1 คาสังในเวลา 1 สัญญาณนาฬิกา สามารถทาํงาน

กบัความถีสัญญาณนาฬิกาสูงสุด 16 MHz จึงสามารถประมวลคาํสังไดสู้ง

ถึง 16 ลา้นคาํสงัตอ่วินาที 

 มีหน่วยความจาํ 3 แบบเพือรองรับการทาํงานประกอบดว้ย 

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 กิโลไบต ์ทีสามารถรักษาขอ้มูลโปรแกรมไวไ้ดแ้มไ้ม่มีไฟเลียง และ

สามารถป้องกนัการอ่านได ้สามารถลบ-เขียนใหม่ได ้10,000 รอบ 

2. หน่วยความจาํขอ้มูลอีอีพรอม (EEPROM Memory) ความ

จุ 512 ไบต์ สามารถรักษาขอ้มูลไวไ้ด้แมไ้ม่มีไฟเลียง สามารถลบ -เขียน

ใหม่ได ้100,000 รอบ 

3. หน่วยความจาํขอ้มูลแรม (RAM) ความจุ 1 กิโลไบต์ ใช้

ประมวลผลหลกัร่วมกบัซีพีย ู

มี พ อ ร์ ต อิ น พุ ต เอ า ท์ พุ ต อิ ส ร ะ ที ส า ม า ร ถ โ ป ร แ ก ร ม ไ ด้  23 ข า 

แบ่งเป็น 3 กลุม่คือ 

1. พอร์ต B ใช้งานได้สูงสุด 8 ขา (PB0-PB7) โดยมี 2 ขา ใช้

ง า น ร่ ว ม กั บ ค ริ ส ต อ ล เ พื อ กํ า เ นิ ด สั ญ ญ า ณ น า ฬิ ก า ใ ห้ แ ก่

ไมโครคอนโทลเลอร์ 

2. พอร์ต C ใชง้านได ้7 ขา(PC0-PC6) โดย PC0-PC5 สามารถ

ใชเ้ป็นอินพุตอนาลอ็กได ้

3. พอร์ต D 8 ขา (PD0 ถึง PD7)

· มีไทเมอร์/เคานเ์ตอร์ ขนาด 16 บิต 1 ชุด รองรับการทาํงานสมบูรณ์แบบ

ทั ง ใ น โ ห ม ด ตั ง เว ล า (Timer),ตั ว นั บ  (Counter),เ ป รี ย บ เที ย บ

สญัญาณ (Compare) และตรวจจบัสญัญาณ (Capture) 

·มีโมดูลกาํเนิดสญัญาณ PWM 3 ชุด

·มี โ ม ดู ล แ ป ล ง สั ญ ญ า ณ อ น าล็ อ ก เป็ น ดิ จิต อ ล (Analog to Digital 

Converter : ADC) ความละเอียด 10 บิต จานวล 6 ช่อง

·มีอินพุตเปรียบเทียบสัญญาณอนาลอ็ก 2 ช่อง

·มีโมดูลสือสารขอ้มูลอนุกรม 2 สาย รองรับการทางานกบับสั 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 ) ใชส้าหรับการโปรแกรมหน่วยความจาแบบแฟลช

- มี โ มดู ล สื อ ส า รอ นุ ก รม  UART (Universal asynchronous Receiver 

Transmitter) 

- มีวอตชด์็อกไทเมอร์เพือช่วยตรวจสอบการทางานของระบบ

- รองรับการอินเทอร์รัปต์ ทังจากสัญญาณภายนอกและการทางานของ

โมดูลตา่งๆภายในไมโครคอนโทลเลอร์

- สามารถใชไ้ฟเลียง 4.5-5.5 v. กระแส 3.6 ma

2.2 มอสเฟต(MOSFET) 

MOSFETชนิ ดดีพี ท ชัน (Depletion MOSFET,D-MOSFET)

จากรูปคือโครงสร้างพืนฐานของ D-MOSFET เป็นชนิด(n-channel)ช่อง

ทางเดินกระแสระหว่างเดรนและซอร์ส จะเป็นสารกึงตวันาํชนิดn และ

วสัดุฐานรอง(Substance) เป็นสารกึงตวันําชนิด p ดังรูป ก.สําหรับ D-

MOSFETชนิด (p-channel) จะมีช่องทางเดินกระแสระหว่างเดรนและ

ซอร์สเป็นสารชนิดpและมีฐานรองเป็นสารชนิด nดงัรูป ข. และมีเกตติด

อยูร่ะหว่างช่องทางเดินกระแสโดยมีซิลิคอนออกไซด์(SiO2) เป็นฉนวน

กนัระหวา่งเกตและช่องทางเดินกระแส 

รูปท ี1 โครงสร้างมอสเฟตชนิดดีพีทชนั

รูปท ี2 สญัลกัษณ์มอสเฟตชนิดดีพีทชนั 
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เ อ น แ ฮ น ซ์ เ ม น ม อ ส เฟ ต ( Enhancement MOSFET,E-

MOSFET) ทาํงานได้ลกัษณะของเอนแฮนซ์เมนโหมดเพียงอยา่งเดียวไม่

สามารถทาํงานในดีพีทชนัโหมดได ้โครงสร้างE-MOSFET แตกต่างจาก

D-MOSFET ทีช่องทางเดินกระแสของE-MOSFETจะถูกสร้างขึนโดย

การไบอสัทีเกตในสภาวะทีเกตไม่มีการไบอสัจะไม่มีช่องทางเดินกระแส

เชือมต่อระหว่างเดรนกับซอร์ส ดังรูปก. เป็น E-MOSFET (n-channel) 

ส่วนเดรนและซอร์สเป็นสารกึงตวันาํชนิดเอ็นแต่ไม่มีแซนเนลต่อถึงกนั 

มีสารชนิดพีเป็นวสัดุฐานรองและระหว่างเกตกบัวสัดุฐานรองเป็น(SiO2) 

เป็นฉนวนกนักลาง 

รูปท ี3 โครงสร้างและการทาํงานของ E-MOSFET 

การทาํงานของ E-MOSFET ทีเพลตของเกตจะเกิดประจุบวก

และวสัดุฐานรองของ E-MOSFETจะเกิดประจุลบ ทาํให้เกิดประจุลบ

เหนียวนาํขนึเป็นช่องทางเดินกระแสเชือมต่อระหว่างเดรนกบัซอร์ส ทาํ

ให้กระแสเดรน(ID) สามารถไหลขา้มช่องทางเดินกระแสซอร์สได้ จะ

ไห ลมากห รือน้อยขึนอยู่กับขนาดของแรงดันไบอัสทีเกตของ E-

MOSFET เพราะขนาดของแซนเนลขึนอยูก่บัขนาดของVGG 

.  หลักการทาํงานของอาร์ดูโน 

อาร์ดูโน อูโน่ อาร์สาม [5] เป็น Microcontroller board  ทีใช ้

ATmega328 (datasheet) เป็น  MCU หลักซึงตัวนีจะมีขา Digital 14 ขา 

อินพุต/เอาต์พุต (สามารถทําเป็น PWM ได้ถึง 6 ขา) และมีขา Analog 

อินพุตไดอี้ก 6 ขา, รันทีความถี 16 MHz มี USB Connector และ Power 

Jack DC ซึง Concept ของ Arduino Board นีทํามาเพือความสะดวกง่าย

ในการเชือมต่อเขา้กับคอมพิวเตอร์ สามารถต่อ USB เขา้กับช่องคอม

พอร์ตกส็ามารถ Run โปรแกรมที Board  

รูปท ี4 ตาํแหน่งขาใชง้านของไมโครคอนโทรลเลอร์ ATmega328 

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 ซึง

เป็นไมโครคอนโทรเลอร์ 8 bit  

2.4  PWM(Pulse Width Modulation) 

PWM ยอ่มาจาก Pulse Width Modulation การปรับความ

กวา้งของพัลส์โดยการนําเอาสองสัญญาณมาเปรียบเทียบกัน และสอง

สัญญาณทีว่านีก็คือสัญญาณ"สามเหลียม" กับสัญญาณทีตอ้งการปรับ

ความกวา้งของพลัส์  

รูปที  สญัญาณไฟฟ้ากระแสตรงมาเปรียบเทียบกบัสัญญาณสามเหลียม 

เมือไม่ใช้สัญญาณไฟฟ้ากระแสตรง แต่นําสัญญาณทีเปลียนแปลงอยู่

ตลอดเวลา สังเกตวา่ความกวา้งของพลัส์กจ็ะเปลียนแปลงตามไปดว้ย  

รูปท ี  สญัญาณทีเปลียนแปลงอยูต่ลอดเวลาเปรียบเทียบกบัสัญญาณ

สามเหลียม  

3. ผลการดําเนินงาน

เมือทาํการออกแบบและสร้างล้อไฟฟ้าสําหรับวีลแชร์ 

เรียบร้อยใน ลําดับต่อไป เป็ นขัน ตอน การทดสอบ ใช้งาน และห า

ประสิทธิภาพ 
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รูปท ี  แบบจาํลองการใชง้าน 

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 ประกอบดว้ยส่วนสําคญั 2 ส่วนไดแ้ก่ กลไกลลอ้

ไฟฟ้าสาํหรับวลีแชร์ และระบบควบคมุดว้ยไมโครคอนโทรลเลอร์  

3.2 ผลการทดสอบก่อนและหลังใช้เครือง 

ตารางท ี1 ผลรวมทดสอบนาํหนกัและแรงดนัแบตเตอรีความสามารถใน

การใช ้ลอ้ไฟฟ้าสาํหรับวีลแชร์ 

นาํหนกั 

เวลาและแรงดนัแบตเตอรี 

 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 

กราฟท ี1 กราฟทดสอบนาํหนกัและแรงดนัแบตเตอรี 

ตารางท ี2 ผลรวมทดสอบนาํหนกัและกระแสแบตเตอรีความสามารถใน

การใช ้ลอ้ไฟฟ้าสาํหรับวีลแชร์ 

นาํหนกั 

เวลาและกระแสแบตเตอรี 

 นาที  

นาที 

 

นาที 

 

นาที 

 

นาที 

 

นาที 

100 5.7 5.3 5 4.7 4.3 3.9 

110 6.2 5.9 5.5 5.1 4.8 4.4 

120 6 5.6 5.2 4.9 4.5 4.0 

130 5.9 5.6 5.2 4.9 4.6 4.2 

140 6.03 5.7 5.3 4.9 4.5 4.0 

150 5.5 5.1 4.7 4.3 3.9 3.4 

160 5.5 5 4.4 4.2 4 3.2 

170 5.5 5.0 4.4 4 3.5 3.0 

รวมเฉลีย 5.7 5.4 4.9 4.7 4.2 3.7 

กราฟที 2 กราฟทดสอบนาํหนกัและกระแสแบตเตอรี 

ผลการทดสอบจากตารางที  และ  จะเห็นว่าเมือทาํการ

ทดลองลอ้ไฟฟ้าสําหรับวลีแชร์ทีนาํหนกั  -  กิโลกรัม แรงดนัและ

กระแสจะลด ตามกราฟที  และ  ยิงใช้เวลาในการวิงมากเท่าไหร่ 

แรงดนัและกระแส จะลดลงตามการใชง้าน 

4. สรุป

ล้อไฟฟ้าสําหรับวีลแชร์มีนําหนักรวมทังหมด 20 กิโลกรัม 

และผลการทดสอบการทํางานของล้อไฟฟ้าสําหรับวีลแชร์ ความเร็ว

สูงสุดประมาณที .  กิโลเมตรต่อชัวโมง นําหนักสูงสุดทีล้อไฟฟ้า

สาํหรับวีลแชร์วิงไดที้  กิโลกรัม และชุดชาร์จแบตเตอรีสามารถชาร์จ

เต็มโดยใชเ้วลาประมาณ  ชวัโมง  นาที สรุปไดว้า่ลอ้ไฟฟ้าสาํหรับวีล

แชร์ควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์สามารถนําไปใช้กับผู ้ดูแลคน

พิการในการใชเ้กา้อีรถเขน็ได ้
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การศึกษาการวดัความช้ืนข้าวเปลือกด้วยการส่งผ่านความถี่ย่าน UHF  
A Study of Moisture Content of Rice by Transmitted Ultra High Frequency 
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บทคดัย่อ 

บทความน้ีน าเสนอ การศึกษาการวดัความช้ืนขา้วเปลือกดว้ย
การส่งผ่านคล่ืนความถ่ีย่าน UHF มีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาการใช้คล่ืน
ความถ่ีตรวจวดัระดบัความช้ืนขา้วเปลือก งานวิจยัน้ีประกอบดว้ยอุปกรณ์
ท่ีใช้ในการก าเนิดคล่ืนความถ่ีและสายอากาศรับส่ง รวมทั้งอุปกรณ์ท่ีใช้
ประมวลผล เม่ือก าเนิดคล่ืนความถ่ีแล้วจะส่งไปยงัสายอากาศไดโพล 
คล่ืนความถ่ีบางส่วนจะถูกความช้ืนดูดซับคล่ืนและส่งผ่านมาย ัง
สายอากาศยากิส่งไปยงัอุปกรณ์เพาเวอร์ดีเทคเตอร์ แปลงคล่ืนความถ่ีเป็น
แรงดันทางไฟฟ้า เพ่ือแสดงผลเป็นกราฟบนหน้าจอคอมพิวเตอร์               
จากผลการทดลองพบว่าเปอร์เซ็นต์ความช้ืนข้าวเปลือกท่ี 4 ระดับ 
14.65% , 16.7% , 17.93% และ 18.57% มีผลท าให้คล่ืนความถ่ีย่าน
ยเูอชเอฟ มีการตรวจจบัไดค้่าความถ่ี 395.8 MHz , 383.3 MHz , 375.3 
MHz และ 369.9 MHz ตามล าดบั 

ค าส าคญั: 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 

Keywords: dipole antenna ,yagi antenna 

1. บทน า
ปัจจุบนัขา้วเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีส าคญัของประเทศไทย มูลค่า

การส่งออกขา้วของไทยโดยขอ้มูลจากกระทรวงพาณิชย ์ระบุว่าในช่วง          
4 ปีท่ีผ่านมา (2556-2559) มีปริมาณการส่งออกรวมทั้งส้ิน  มีมูลค่ารวม
641,430.37 ล้านบาท[1]  ปัญหาส าคัญของเกษตรกรคือ ความช้ืนใน
ขา้วเปลือก เพราะปริมาณความช้ืนในเมล็ดขา้วเปลือกมีผลต่อน ้ าหนัก 
คุณภาพการสี และการเก็บรักษา ขา้วท่ีเก็บเก่ียวในระยะท่ีเหมาะสม เมล็ด
มีความช้ืนประมาณ 20 ถึง 25% จึงตอ้งท าการลดความช้ืนของเมล็ดขา้ว
ให้เหลือประมาณ 14% [2] ในงานวิจยัดา้นความช้ืนของแป้งถัว่เขียว[3]           
กลุ่มแป้งถัว่เขียว ซ่ึงมีการหาค่าความช้ืนและความถ่ี  รวมทั้งคุณสมบติั
ไดอิเล็กตริก โดยใช ้สายโคแอคเซียลโพรบกบัเคร่ืองวิเคราะห์อิมพีแดนซ์  
ช่วงความถ่ี 10ถึง 1800   MHz, ช่วงความช้ืนจาก  7.9  % ถึง   20.9 % ท่ี
พ้ืนฐานเปียก เม่ือความถ่ีสูงข้ึน คุณสมบติัไดอิเล็กตริกของกลุ่มแป้งถัว่
เขียวจะลดลง ในส่วนของงานวิจยั ดา้นเซนเซอร์ไมโครสตริป  [4]    ไดมี้  
การวิเคราะห์และการออกแบบเซนเซอร์ไมโครสตริปหลายชั้น  ส าหรับ
การวดัความช้ืนของขา้วเปลือก เซนเซอร์ใช้งานท่ีความถ่ี  9 GHz และ 
ปริมาณความช้ืน ตั้งแต่ 10 % ถึง 30% ท่ีพ้ืนฐานเปียก  ในอีกวิธีการ
เทคนิคการวดัความช้ืน  [5] ไดมี้เซนเซอร์วดัความช้ืนโดยใช้สายอากาศ
ไดโพล   โดยชดเชยการสูญเสียคล่ืนความถ่ีวิทยุ ท่ีความถ่ี 2.45 GHz 
ตวัอย่างเมล็ดพืชท่ีใช้คือขา้ว ซ่ึงมีความช้ืนอยูใ่นช่วง  11% ถึง 22 % ท่ี
พ้ืนฐานเปียก ท าการวดัตวัอยา่งท่ีน ามาซ ้ าแลว้ซ ้ าอีกหลายคร้ัง  ความช้ืน
โดยรวมของเซนเซอร์ผิดพลาดท่ี + 1.5 จากความผิดพลาดท่ีเกิดข้ึน จึงมี
แนวคิดในการจดัท าการศึกษาการวดัความช้ืนขา้วเปลือกดว้ยการส่งผ่าน
ความถ่ียา่น UHF โดยจะใชส้ายอากาศไดโพลส่งเป็นอุปกรณ์แพร่กระจาย
คล่ืนลงไปในกองขา้วเปลือก และใช้สายอากาศรับเป็นอุปกรณ์ในการรับ
คล่ืนความถ่ีบางส่วนท่ีแพร่กระจายข้ึนมาจากกองขา้วเปลือก หลกัการ
ท างานก็คือถ้าบริเวณท่ีมีความช้ืนสูงจะท าให้คล่ืนความถ่ีผ่านได้น้อย
เพราะคล่ืนบางส่วนจะถูกความช้ืนดูดซบัคล่ืน แต่ถา้บริเวณท่ีมีความช้ืน
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น้อย จะท าให้คล่ืนสามารถผ่านไดม้าก ซ่ึงวิทยานิพนธ์น้ีจะสามารถช่วย
แกปั้ญหาของชาวนาท่ีน าขา้วเปลือกไปขายให้โรงสีขา้ว ก่อนท่ีจะถูกหัก
ลดราคาหรือหักลดน ้ าหนักขา้วเปลือกท่ีน ามาขายเพราะความช้ืนไม่ได้
ตามมาตรฐานท่ีก าหนดไว ้

2. ทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง
ในงานวิจัย น้ี  เค ร่ืองตรวจวัดความช้ืนข้าวเปลือกด้วย          

การส่งผ่านความถ่ีย่าน UHF มีส่วนประกอบหลักของภาคส่งรับ คือ  
สายอากาศ  มีพารามิเตอร์หลกัเป็นแบบรูปการแพร่กระจายคล่ืน  ภาครับ
มีสายอากาศยากิ  ซ่ึงมีรูปแบบการแพร่กระจายคล่ืนของสายอากาศยากิ 
ดังแสดงรูปท่ี 1 และภาคส่ง  มีสายอากาศไดโพล ซ่ึงมีรูปแบบ
การแพร่กระจายคล่ืนของสายอากาศไดโพล ดงัแสดงรูปท่ี 2 

รูปท่ี 1 แบบรูปการแผค่ล่ืนของสายอากาศยากิ 

รูปท่ี 2 แบบรูปการแผค่ล่ืนของสายอากาศไดโพล 

3. การออกแบบและพฒันา
การท างานของเคร่ืองตรวจวัดความช้ืนข้าวเปลือกด้วย            

การส่งผา่นความถ่ียา่น UHF แสดงดงัรูปท่ี 3 อุปกรณ์จ่ายคล่ืนความถ่ีปรับ
ไดด้ว้ยแรงดนั  (Voltage controller oscillator : VCO) ผลิตความถ่ีได ้        
จึงต้องป้อนให้ภาคขยายท าการขยายระดับแรงดันให้สูงข้ึนก่อนท่ีจะ         
ส่งให้ VCO เพ่ือให้แรงดนัเพียงพอต่อความตอ้งการของ VCO เม่ือ
ภาคขยายป้อนแรงดนัให้ VCO แลว้ VCO จะท าหนา้ท่ีรับแรงดนัท่ีไดจ้าก
ภาคขยายมาผลิตเป็นคล่ืนความถ่ีช่วง 300-500 MHz คล่ืนความถ่ีท่ี       
ถูกผลิตไดน้ั้นจะถูกส่งให้อุปกรณ์ควบคุมทิศทางคล่ืนวิทยุ  เพ่ือท าการส่ง
คล่ืนความถ่ีออกไปยงัสายอากาศไดโพล และแพร่คล่ืนความถ่ีออกไปใน
อากาศหรือข้าวเปลือกท่ีต้องการวัดค่าความช้ืน ในกระบวนการน้ี               

จะเรียกว่า เทคนิคการส่งผ่าน (Transmission technique) คล่ืนความถ่ีท่ี
ส่งผ่าน จะถูกสายอากาศยากิรับเข้ามายงั Power detector และท า               
การแปลงคล่ืนความถ่ีให้เป็นแรงดนั DC ระดบัแรงดนัท่ีไดจ้ะข้ึนอยูก่บั
ปริมาณคล่ืนความถ่ีท่ีสายอากาศยากิรับเขา้มา แรงดนัไฟท่ีไดจ้าก Power 
detector  

รูปท่ี 3 บล็อกไดอะแกรมก าหนดการท างานของตวัเคร่ืองตรวจวดั
ความช้ืนขา้วเปลือก ดว้ยการส่งผ่านความถ่ียา่น UHF 

ส่วนหน่ึงของภาครับ คือ สายอากาศยากิ  ซ่ึงมีรูปแบบการ
แพร่คล่ืนของสายอากาศยากิ จะมีลักษณะการแพร่คล่ืนไปข้างหน้า 
เพราะว่ า มีการสะท้อนอยู่ด้านหลัง เ พ่ือบังคับให้สายอากาศ รับ              
คล่ืนขา้งหน้าทิศทางเดียว เน่ืองจากตอ้งการรับเพียงแค่คล่ืนท่ีถูกส่งผ่าน
มาจากขา้วเปลือกหรือตวักลางท่ีจะวดัเท่านั้น เม่ือสร้างสายอากาศเสร็จ
สมบูรณ์ ดงัรูปท่ี 4 จะเห็นว่าในส่วนของ Driven element มีลกัษณะเป็น
วงรี เน่ืองจากตอ้งการสร้างให้สายอากาศยากิเป็นแบบแบนวิดทก์วา้ง เพ่ือ
รองรับความถ่ีท่ีเรโซแนนซ์แต่ละความถ่ี และมีอยูท่างดา้นหลงัเพ่ือบงัคบั
ให้การแพร่คล่ืนเป็นไปในทิศทางเดียว 

รูปท่ี 4 สายอากาศยากิท่ีออกแบบเสร็จสมบูรณ์ 

อีกส่วนหน่ึงท่ีภาคส่ง รูปแบบการแพร่คล่ืนของสายอากาศ            
ไดโพล จะมีลักษณะการแพร่คล่ืนเป็นแบบวงกลม  เพ่ือท่ีจะท าให้
สายอากาศสามารถวดัความช้ืนของข้าวเปลือกได้ โดยรอบตัวของ
สายอากาศเอง เม่ือสร้างสายอากาศไดโพลเสร็จสมบูรณ์จะเป็นดงัแสดง
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ในรูปท่ี 5 จะเห็นวา่มีลกัษณะเป็นโพรบปลายแหลมเพ่ือท่ีจะปักลงไปใน
ขา้ว และภายในเป็นโพรงเพื่อสอดสายอากาเขา้ไปภายในโพรบ

รูปท่ี 5 สายอากาศไดโพลท่ีออกแบบเสร็จสมบูรณ์ 

รูปท่ี 6 ภายในของสายอากาศไดโพล 

ภายในโพรบท่ีใช้ปักลงในกองขา้วเปลือก จะมีสายอากาศได
โพล ดงัแสดงรูปท่ี 6 และฐานรองเพ่ือไม่ให้สายอากาศเกิดการโคง้งอ 
ความยาวของสายอากาศท่ีสร้างมีความยาวเท่ากับท่ีออกแบบคือ 106 
มิลลิเมตร 

4. ผลการทดลอง
การทดสอบใชง้านเคร่ืองการศึกษาการวดัความช้ืนขา้วเปลือก 

ด้วยการส่งผ่านความถ่ีย่าน UHF เร่ิมจากการต่อสายอากาศเข้ากับ
ตวัเคร่ือง จากนั้นติดตั้ งสายอากาศยากิให้ห่างจากสายอากาศไดโพล         

3 เมตร ส่วนสายอากาศไดโพลให้น าไปปักลงในข้าวเปลือกความลึก
ระดบัความลึก 20 เซนติเมตร ของกองขา้วเปลือกท่ีอยู่ในถัง  ดงัแสดง  
รูปท่ี 7 

รูปท่ี 7 การใชเ้คร่ืองการศึกษาการวดัความช้ืนขา้วเปลือก ดว้ยการส่งผา่น
ความถ่ียา่น UHF 

 ค่าเฉล่ียความถ่ีของความช้ืนทั้ ง 4 ระดับ  ดังแสดงรูปท่ี 8 
กราฟในส่วนของการส่งผ่านคล่ืน จะแสดงการแพร่กระจาย ของคล่ืน
ความ ถ่ี ท่ี ส่ งผ่ านและถูกสายอากาศยา กิ รับ เข้ามา  ในส่วนของ  
ฝ่ังการสะทอ้นสายอากาศไดโพลปักลงในขา้วเปลือกท่ีมีระดบัความช้ืน
ปก ติ  ท า ให้ ส ายอากาศไดโพล เ กิ ดก าร รีโซแนนท์  ดัง รูป ท่ี  8

รูปท่ี 8 กราฟแสดงความถ่ีท่ีความช้ืนทั้ง 4 ระดบั  ท่ีระดบัความลึก 20  เซนติเมตร 
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รูปท่ี 9 กราฟแสดงความถ่ีท่ีความช้ืนทั้ง 4 ระดบั ท่ีระดบัความลึก 30  เซนติเมตร 

จะสังเกตไดว้่ากราฟเส้นสีแดงท่ีต  าแหน่งความถ่ี 395.8 MHz 
จะมีการแพร่กระจายคล่ืนได้มากท่ีสุด เ ม่ือลองเพ่ิมความช้ืนให้กับ
ข้าวเปลือกสังเกตได้จากกราฟเส้นสีเหลืองในระดับความช้ืน 17 
เปอร์เซ็นต ์จะท าให้ค่าอิมพีแดนซ์ของสายอากาศเปล่ียนไปในช่วงความถ่ี
เดิม จึงท าให้ต  าแหน่งท่ีคล่ืนความถ่ีการแพร่กระจายคล่ืนไดดี้ท่ีสุดจะเกิด
ในช่วง 383.8 MHz และเม่ือเพ่ิมระดบัความช้ืนอีกคร้ังท่ีระดบั 18.56 
เปอร์เซ็นต์  ค่าอิมพีแดนซ์ท่ีถูกออกแบบไว้จะเปล่ียนต าแหน่งการ
แพร่กระจายคล่ืน จะไปอยูใ่นช่วงความถ่ี 375.3 MHz และเม่ือเพ่ิมระดบั
ความช้ืนอีกคร้ังท่ี 18.63 เปอร์เซ็นต ์ต  าแหน่งการกระจาย ท่ีรับไดดี้ท่ีสุด
จะอยูบ่นต าแหน่ง  369.9   MHz   ดงัแสดงในกราฟเส้นสีฟ้า จากการ
ทดลองจะสรุปได้ว่าค่ าอิมพีแดนซ์ของสายอากาศไดโพล มีการ
เปล่ียนแปลงไปตามระดบัความช้ืนของขา้วเปลือก การเกิดรีโซแนนท ์
ของสายอากาศจะท าให้ต  าแหน่งการกระจายคล่ืน ท่ีดีท่ีสุดเปล่ียนแปลง
ตามไปดว้ย ในส่วนของกราฟ ดงัรูปท่ี 9 กราฟแสดงผลความถ่ีท่ีความช้ืน
ทั้ง 4 ระดบั ท่ีระดบัความลึก 30 เซนติเมตร ผลท่ีไดมี้การผิดพลาด กราฟ
ในแต่ละเส้นระดบัความช้ืนไม่เป็นไปตามเง่ือนไขหรือเปล่ียนแปลงตาม
ระดบัความช้ืนท่ีถูกตอ้ง ขอ้มูลในส่วนน้ีไม่สามารถน ามาวิเคราะห์การ
เปล่ียนแปลงของแต่ละระดบัความช้ืนได ้ปัจจยัท่ีเกิดการผิดพลาดน้ี อาจ
เป็นเพราะความช้ืนของข้าวเปลือกท่ีอยู่ในภาชนะบรรจุมีความช้ืน           
ไม่สม ่าเสมอเท่ากนัทุกจุด อาจเกิดจากปริมาณขา้วเปลือกท่ีมีปริมาณมาก 
จึงท าให้ขั้ นตอนการพรมน ้ าไม่ทั่วถึงชั้ นล่างของภาชนะท่ีบรรจุ
ขา้วเปลือก จึงเป็นเหตุให้การวดัทดสอบในระดบัความลึก 30 เซนติเมตร 
เกิดการผิดพลาดการเปล่ียนแปลงของคล่ืนความถ่ีไม่เป็นไปตามลกัษณะ
ของความช้ืนจริง 

4. สรุป
การศึกษาการวัดค่าความช้ืนข้าวเปลือก ด้วยการส่งผ่าน

ความถ่ียา่น UHF  จากการทดลองพบว่าเปอร์เซ็นตค์วามช้ืนขา้วเปลือกท่ี 
4 ระดบั 14.65% , 16.7% , 17.93% และ 18.57% มีผลท าให้คล่ืนความถ่ี 
ยา่นยเูอชเอฟ มีการตรวจจบัไดค้่าความถ่ี 395.8 MHz , 383.3 MHz ,375.3 
MHz และ 369.9 MHz ตามล าดบังานวิจยัท าให้สามารถแยกแยะค่า
ความช้ืนขา้วเปลือกด้วยระดบัพลงังานคล่ืนความถ่ีย่าน UHF ได้ทัว่ทั้ง
กองข้าวเปลือก ผลการทดลองการวดัความช้ืนข้าวเปลือกด้วยความถ่ี 
UHF โดยเทคนิคการส่งผา่น ใชง้านไดจ้ริงตามท่ีไดก้  าหนดไวใ้นขอบเขต
อยา่งถูกตอ้ง 
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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 

1. บทนํา 
เนื�องจากในปัจจุบนัผา้ไหมไทยไดรั้บความนิยมอยา่งมาก ทั�ง

ทางด้านอุตสาหกรรมสิ� งทอ ด้านระบบครัวเรือน ทาํเป็นเครื� องนุ่งห่ม 
หรือตลาดการส่งออกกต่างประเทศการทอผ้าไหมในปัจจุบันแบ่ง
ออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรกเป็นการทอผา้ไหมโดยใช้เครื� องจกัรโดยใช้
เครื� องจกัรในกระบวนการผลิต ซึ� งข้อดีของการผลิตแบบนี� จึงมีความ
รวดเร็วและทาํได้จาํนวนมาก อย่างไรก็ตามการผลิตด้วยเครื� องจกัรมี
ขอ้เสีย คือ ผา้ไหมขาดความประณีต และขาดความคมชัด ตน้ทุนในการ
ผลิตสูงเนื�องจากเครื�องจกัรมีราคาแพง และไม่สามารถเพิ�มมูลค่าให้กบัผา้
ไหมได ้กลุ่มที�สองเป็นการทอผา้ไหมโดยใชภู้มิปัญญาชาวบา้น หรือ การ
ทอด้วยมือแบบดั� งเดิมนั� น คือมีข้อดีผ้าไหมที�ได้นั� นมีความประณีต
สวยงาม ลายผา้ไหมมีความคมชดั และเป็นธรรมชาติ สามารถเพิ�มมูลค่า
ให้กบัผา้ไหมได้ อย่างไรก็ตามการทอด้วยมือมีขอ้จาํกดัคือใช้เวลาการ
ผลิตนาน บางครั� งไม่สามารถผลิตไดท้นัตามความตอ้งการ และมีขั�นตอน
ที�ซับซ้อน กระบวนหนึ� งของการทอผา้ไหมไทยดว้ยมือ คือการนาํเส้น
ไหมมาเขา้กระบวนการคน้หมี� เพื�อเตรียมไหมก่อนสร้างลายผา้ไหมไทย
ซึ� งใช้เวลาในการผลิตนานมากกว่าเครื� องจกัรอุตสาหกรรม จึงทาํให้ไม่
สามารถตอบรับความตอ้งการของตลาดผา้ไหมไทยได ้รวมถึงเครื�องมือที�
ใช้ในการคน้หมี�นั�นเป็นแบบภูมิปัญญาชาวบา้น จึงทาํให้ใช้เวลาในการ
คน้หมี�ชา้ อีกทั�งปัญหาที�พบคือความสามารถในการผลิต เมื�อผลิตไปเป็น
เวลานานส่งผลให้ผูผ้ลิตเกิดความเมื�อยลา้ ซึ� งอาจจะทาํให้กระบวนการใน
การคน้หมี�นั�นเกิดความผิดพลาดรวมถึงอาจก่อให้เกิดความเสี�ยง และเกิด
อุบติัเหตุจากกระบวนการผลิตได้การทาํงานของเครื� องต้นแบบนั�นไม่
สามารถควบคุมหรือกาํหนดค่าตามที�ต้องการได้ การควบคุมการหมุน
ของมอเตอร์นั�นไม่สามารถทราบถึงความเร็วรอบ [1-2] และในการหมุน
แต่ละรอบที�ทาํไหมมดัหมี�นั�นผูผ้ลิตจะตอ้งใช้การฟังเสียงไมก้ระทบเพื�อ
นับจาํนวนและใช้แรงคนในการปรับความเร็วรอบของการหมุนจาก
เครื�องตน้แบบซึ�งอาจจะเกิดความผิดพลาดได ้

ในงานวิจัยนี� จึงนําเสนอการปรับปรุงแก้ไข กระบวนการ
ทาํงานของเครื� องค้นหมี�โดยอาศัยการควบคุมอตัโนมติัเพื�อพฒันาให้
สามารถควบคุมความเร็วรอบ ตรวจจบัความเร็วรอบ และปรับระดับ
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ความเร็วได้ผ่านตวัควบคุมแบบอตัโนมติั [3-5] เพื�อแก้ไขปัญหาที�ได้
กล่าวมาในขา้งตน้ 

2. มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง
พื�นฐานของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง สามารถหาสมการทาง

คณิตศาสตร์ ไดจ้ากความสมัพนัธ์ในรูปที� 1 

รูปที� 1 แบบจาํลองของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 

แบบจาํลองทางคณิตศาสตร์ของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงหา
ค่าความสมัพนัธ์แรงดนัทางดา้นอาร์เมเจอร์ คือ 

Va= Rain +La
dia
dt

+eg (1) 

เมื�อแทนค่า e� = k�ω  สามารถเขียนแสดงไดว้า่ 

Va= Rain+La
dia
dt

+eg (2) 

แรงบิดที�เกิดขึ�นของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง สามารถเขียนแสดงไดว้า่ 

Td=J
dω

dt
+βω+TL (3) 

เนื�องจาก  Td=kiia เนื�องจากกระแสสนามมีค่าคงที�  ดงันั�น 

kiia=J
dω

dt
+βω+TL (4) 

สามารถเขียนสมการ  (3)  และ  (4)  ในรูปสมการสถานะไดด้งันี�  

�dia
dt
dω

dt

� = �-Ra

La

-ke

La

kt

J

-β

J

� 	ia
ω


 + � 1

La

-ke

La

0
-β

J

� �Va

Ti
� (5) 

สามารถพิจารณาสมการทางไฟฟ้าและสมการทางกลของ
มอเตอร์กระแสตรงจากสมการ  (3)  และ(4)  โดยแปลงให้อยูใ่นรูป 
ลาปลาซ ในรูปของกระแสอาร์เมเจอร์และความเร็วเชิงมุม ไดด้งันี�  

Las�=
VaS�-Ke(ω)(S)

SLa-Ra
 (6) 

ωs�=
KtlaS�-TL(S)

SJ-β
 (7) 

จากสมการ  (5) และ (6)  สามารถเขียนฟังก์ชนัการถ่ายโอน
ของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง  ไดด้งันี�  

ω(s)

Va(s)
=

Kt

LaJS2+Laβ+Ra�S+kekt
(8) 

สามารถเขียนเป็นแผนภาพบล็อกไดด้งัรูปที� 2 

รูปที� 2 บล็อกไดอะแกรมจากสมการพื�นฐาน 

3. การออกแบบระบบควบคุมความเร็วสําหรับเครื�องค้นหมี� 
แผนภาพการทาํงานของระบบควบคุมความเร็วสาํหรับเครื�อง

คน้หมี�แสดงดงัรูปที�  3 

รูปที�  3  แผนภาพบล็อกของระบบ 

จากรูปที� 3 การทาํงานเริ� มจากรับค่าจากความเร็วควบคุมเพื�อ
ส่งไปยงัไมโครคอนโทรลเลอร์ STM32F4 ทาํการประมวลผลส่งสัญญาณ
ไปยงัวงจรขบัมอเตอร์เพื�อสั�งงาน และส่งสัญญาณพลัล์ในการควบคุม
ความเร็ว เมื�อวงจรขบัมอเตอร์ได้รับสัญญาณดงักล่าวจะจ่ายกระแสเพื�อ
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PI 

Control 

Driver 

Motor 
Motor 

Encoder 

สั�งให้มอเตอร์ทาํงาน โดยทาํการวดัความเร็วรอบ และส่งค่ากลับมา
ควบคุมความเร็วให้ไดต้ามค่าที�ตอ้งการ และส่งสัญญาณเตือนในรูปของ
เสียงต่อการหมุนต่อหนึ�งรอบของมอเตอร์ และมีส่วนปรับระดบัความเร็ว
ให้กบัมอเตอร์ และตวัตรวจจบักระแสใช้ในการตรวจสอบกระแสเกิน
ขนาดเพื�อสั�งให้ระบบหยุดการทาํงานเพื�อความปลอดภยัในการใช้งาน 
และแสดงผลการใชง้านผา่นหนา้จอแอลซีดี 

4. การออกแบบตัวควบคุมแบบพไีอ 
การออกแบบตวัควบคุมแบบพีไอ โดยการปรับจูนเพื�อหาค่า  

KP และ KI ใชวิ้ธีการ Ziegler–Nicholsโดยอาศยัการทดสอบระบบควบคุม
แบบวงปิด ด้วยตวัควบคุมแบบพี เพื�อปรับค่าอตัราขยายของตวัควบคุม
ให้ระบบเกิดการสั�นไกว ดังรูปที�  4 และนําค่าอัตราขยาย K� และ
ช่วงเวลาการสั�นไกว P�มาหาค่าตวัแปรควบคุมไดด้งัตารางที� 1 

ตารางที� 1 การปรับค่าพารามิเตอร์ของตวัควบคุมของ Ziegler–Nichols 

 

โดยที�  KP คือ ค่าอตัราการขยายของตวัควบคุมแบบพี KI และ KD คือ 
ค่าคงที�ของตวัควบคุมแบบไอและแบบดี ตามลาํดบั   

รูปที� 4 ผลตอบสนองเมื�อระบบเกิดการสั�นไกว 

  จากรูปที� 4  เมือ่วดัค่า Puหาค่าตวัพารามิเตอร์ของตวัควบคุม
ได้จากตาราง ที� 1 จะได้ค่าพารามิเตอร์ Pu= 0.978, KP=0.44 และ 
KI=1.2KP/Pu 

4. ผลการทดลอง
ผลการทดลองจากการออกแบบระบบควบคุมความเร็ว

สาํหรับเครื�องคน้หมี� โดยใชไ้มโครคอนโทรลเลอร์ STM32 ขนาด 32 บิต
ประมวลผลร่วมกับโปรแกรม MATLAB/SIMULINK เพื�อกําหนด
คุณลกัษณะการตอบสนองตวัควบคุมแบบพีไอให้ไดต้ามที�ตอ้งการ และ 
แผนภาพของระบบควบคุมแบบพีไอ ดงัรูปที� 5 

รูปที� 5 ระบบควบคุมแบบพีไอ 

ผลตอบสนองของระบบควบคุมความเร็วของระบบที�ได้จาก
การออกแบบ โดยปรับค่าความเร็วคงที� 80 รอบต่อนาที และ 130 รอบต่อ
นาทีแสดง ดงัรูปที� 6 และรูปที� 7 ตามลาํดบั 

รูปที� 6 ผลตอบสนองของระบบที�ความเร็ว 80 รอบต่อนาที 

รูปที� 7 ผลตอบสนองของระบบที�ความเร็ว130 รอบต่อนาที 

Control 
type KP KI KD 

P 0.50Ku - - 
PI 0.45Ku 1.2Kp Pu⁄  - 

PID 0.45Ku 2Kp Pu⁄  8Kp Pu⁄
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 จากรูปจะเห็นได้ว่าตัวควบคุมพีไอที�ออกแบบให้ผล
ตอบสนองทางเวลาที�มีเสถียรภาพ ระบบควบคุมความเร็วสามารถกาํจดั
ค่าผิดพลาดที�สภาวะคงตวัขึ�น เมื�อเปรียบเทียบกบัระบบที�ไม่มีการควบคุม
อย่างไรก็ตาม ค่าพุ่งเกินของระบบมีค่าค่อนขา้งสูง เนื�องจากแกนหมุน
ของเครื�องคน้หมี�มีนํ�าหนกัมาก  

5. สรุปผลการทดลอง
 บทความนี�นาํเสนอการออกแบบตวัควบคุมพีไอของระบบวง

ปิดสําหรับควบคุมความเร็วเครื� องค้นหมี�  โดยอาศยัออกแบบและหา
ค่าพารามิเตอร์ของตวัควบคุมจากการทดสอบระบบ จากผลการทดสอบ
ระบบที�จุดทาํงานของเครื� องคน้หมี�ที�ความเร็วคงที� 80 รอบต่อนาที และ 
130 รอบต่อนาที พบวา่ระบบควบคุมสามารถปรับปรุงผลตอบสนองของ
ระบบให้ได้ตามที�ตอ้งการ สามารถกาํจดัค่าผิดพลาดที�สภาวะคงตวั ตวั
ควบคุมทาํการประมวลผลแบบเวลาจริงด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ 
STM32F4 ร่วมกบัโปรแกรม MATLAB/Simulink  

6. กติติกรรมประกาศ
เครื� องมือสําหรับทําการทดลองได้ความอนุเคราะห์จาก 

สาขาวิช าวิศวก รรมอิ เล็ก ทรอนิก ส์  คณะวิศวก รรมศาสตร์แ ล ะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และ
งบประมาณสนับสนุนจากคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน จึงขอขอบคุณมา ณ ที�นี�  
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[5] S.Krzysztof, O.K. Teresa, "Vibration Suppression in a Two-Mass 
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การผลติไฟฟ้ากระแสตรงด้วยรถจักรยานทัว่ไป 
The Direct Current production by using Bicycle 
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บทคดัย่อ 
บทความน้ีไดเ้สนอการผลิตกระแสไฟฟ้าดว้ยรถจกัรยานทัว่ไป 
โดยใช้ เ ค ร่ืองก า เ นิดไฟฟ้าขนาด  12/24 โวลต์  รุ่น  NE-
100 ติดตั้งเขา้กบัรถจกัรยาน เพ่ือศึกษาการผลิตกระแสไฟฟ้า
ดว้ยรถจกัรยาน โดยติดตั้งวงจรคอนโทรลชาร์จขนาด 12 โวลต ์
10 แอมป์ เพ่ือประจุใหก้บัแบตเตอร่ีขนาด 12 โวลต ์7.5 แอมป์ 
และ 12 โวลต์ 1.3 แอมป์ และการหาจ านวนรอบ  ระยะทาง 
และการเผาผลาญพลังงานแคลอร่ี ในขณะท่ีท าการป่ัน
รถจักรยาน การทดสอบจะใช้รถจักรยานป่ันเพ่ือทดสอบ
ทั้งหมด 5 คนั โดยใชร้ะยะเวลาในการทดสอบป่ันรถจกัรยาน
จ านวน 1 นาที จากการทดลองพบว่า การป่ันรถจักรยาน
ทั้ งหมด 5 คนั ได้แรงดันไฟฟ้าท่ีได้มีค่าคงท่ี คือ 13.7 โวลต ์
กระแสไฟฟ้ามีการเปล่ียนแปลงตามแรงท่ีใชใ้นการป่ัน การแส
ฟ้าท่ีไดจ้ากการป่ันรถจกัรยานคนัท่ี 1 คือ 260 คนัท่ี 2 คือ 330 
คนัท่ี 3 คือ 250 คนัท่ี 4 คือ 390 และคนัท่ี 5 คือ 360 มิลลิแอมป์ 
โดยคิดเป็นค่าเฉล่ียทั้งหมด 5 คนั ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 338 มิลลิแอมป์/
นาที ก าลงัไฟฟ้าท่ีไดจ้ากการป่ันรถจกัรยานคนัท่ี 1 คือ 3.562 
คนัท่ี 2 คือ 4.521 คนัท่ี 3 คือ 3.425 คนัท่ี 4 คือ 5.343 และคนัท่ี 
5 คือ 4.932 วตัต ์และค่าแคลอร่ีจะเพ่ิมข้ึนตามระยะทางท่ีใช้ใน
การป่ันจกัรยาน 

ค าส าคญั: รถจกัรยานทัว่ไป, เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า, แคลอร่ี. 

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 

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.  

1. บทน า
ปัจจุบันได้มีผูคิ้ดค้นการสร้างพลังงานทดแทนข้ึนมา เช่น 

พลังงานน ้ า พลังงานลม [1] พลงังานแสงอาทิตย ์พลังงานกล เป็นต้น
ต่อมาได้มีผูพ้ฒันาการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานกล โดยการใช้
รถจกัรยานในการผลิตกระแสไฟฟ้า ซ่ึงไดมี้โครงการรณรงคใ์ห้ผูค้นหัน
มาใช้รถจกัรยานเพ่ือออกก าลังกายหรือเป็นพาหนะ [2] เพราะเหมาะ
ส าหรับประชาชนทุกเพศ ทุกวยั แต่ขอ้เสียของการป่ันรถจกัรยาน คือ 
ตอ้งอาศยัพ้ืนท่ีบริเวณกวา้งในการป่ัน บางท่านอาจเข้าไปป่ันบนท้อง
ถนน ซ่ึงอาจท าให้เกิดอุบติัเหตุหรือเป็นอนัตรายต่อชีวิต [3] หากผูใ้ช้
รถจกัรยานสามารถออกก าลงักายอยูภ่ายในบริเวณบา้นก็จะลดปัญหาการ
สูญเสียต่าง ๆ ลงไดใ้นระดบัหน่ึง ท่ีผา่นมามีผูวิ้จยัไดคิ้ดคน้ และประยกุต์
[4] รถจกัรยานธรรมดาให้เป็นรถจกัรยานท่ีสามารถผลิตกระแสไฟฟ้า 
โดยติดตั้งเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าเขา้กบัดุมล้อด้านหลงัของรถจกัรยาน และ 
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[5] ศึกษาวิธีการเปล่ียนรูปพลังงานกลเป็นพลังงานไฟฟ้าสะสมโดย
รถจกัรยานออกก าลงักาย โดยการทดรอบระหว่างพูลเล่ยป์ระมาณ 3.2 
เท่ า  เ ม่ื อ ป่ันจัก รยานให้ ไดนาโมหมุน  640  รอบต่อนาที  จะได้
แรงเค ล่ือนไฟฟ้า 14 – 16 โวลต์ จากการพัฒนารถจักรยานผลิต
กระแสไฟฟ้าในแต่ละแบบมีขอ้จ ากดัการใช้งานผลิตกระแสไฟฟ้าใช้การ
หมุนจ านวนรอบท่ีสูง และให้กระแสฟ้าท่ีค่อนขา้งต ่า  ดงันั้นผูจ้ดัท  าจึงมี
แนวคิดในการผลิตไฟฟ้ากระแสตรงดว้ยรถจกัรยานทัว่ไปท่ีสามารถผลิต
กระแสไฟฟ้าได้ โดยใช้ประโยชน์จากการออกก าลังกายด้วยการป่ัน
รถจกัรยาน โดยการติดตั้งเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า ติดตั้งวงจรชาร์จส าหรับ
ชาร์จแบตเตอร่ี และติดตั้งชุดควบคุมในการแสดงผลในขณะท่ีท าการป่ัน
รถจกัรยาน โดยท่ีจะแสดงผล จ านวนรอบ, ระยะทาง และค่าแคลอร่ี โดย
จะแสดงผลเป็นตัวเลขแบบดิจิตอล และได้ออกแบบโครงสร้างฐาน
ส าหรับวางรถจกัรยานไดห้ลายประเภท  

2. วธีิการด าเนินงาน
2.1 ระบบควบคุมการผลติกระแสไฟฟ้าด้วยรถจักรยานทั่วไป 

รูปที่ 1 การท างานของการผลิตกระแสฟ้าดว้ยรถจกัรยานทัว่ไป 

จากรูปท่ี 1 การออกแบบระบบควบคุมการผลิตกระแสไฟฟ้า
ดว้ยรถจกัรยานทัว่ไป มีส่วนประกอบในการท างานทั้งหมดอยู ่2 ส่วน ใน
ส่วนท่ีหน่ึง คือ  การท างานในส่วนของการผลิตไฟฟ้ากระแสตรงด้วย
รถจกัรยานทัว่ไป โดยจะเร่ิมจากเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าจะผลิตแรงดนั และ
กระแสไฟฟ้าออกมา จากนั้นแรงดนั และกระแสท่ีได้จะน ามาเขา้วงจร
สวิตซ์ช่ิงเพาเวอร์ เพ่ือเปล่ียนแรงดนัไฟจากไฟกระแสสลบัโวลต์สูงให้
เป็นแรงดันไฟกระแสตรงค่าต  ่า เพ่ือส่งไปยงัวงจรเร็กกูเลเตอร์ 0 – 30
โวลต ์เพ่ือปรับแรงดนัไม่ให้เกินขนาด 15 โวลต ์จากนั้นแรงดนัท่ีไดจ้ะถูก
ส่งไปยงัวงจรคอนโทรลชาร์จแบตเตอร่ีขนาด 12 โวลต ์10 แอมป์ เพ่ือท า
การประจุให้กบัแบตเตอร่ีขนาด 12 โวลต ์7.5 แอมป์ และแบตเตอร่ีขนาด 
12 โวลต ์1.3 แอมป์ (ใช้ส าหรับจ่ายไฟให้กบัหน้าจอแอลซีดี) และติดตั้ง 

พอร์ต HUB USB ขนาด 5 โวลต ์ไวส้ าหรับชาร์จแบตเตอร่ีให้กบัอุปกรณ์
อ่ืน ๆ ในขณะท่ีท าการป่ันรถจกัรยาน ในส่วนท่ี 2 คือ ส่วนของชุดควบ
การท างานการแสดงผลผ่านทางหน้าจอแอลซีดี โดยใช้บอร์ด arduinoใน
การควบคุม และประมวลผลโดยใชต้วัรับรู้ฮอลล์ เป็นเซ็นเซอร์ในการรับ
ค่าจากแม่เหล็ก เพ่ือนบัค่าเป็นค่าของ จ านวนรอบ, ระยะทาง เพ่ือท าการ
ประมวลผล และค านวณเป็นค่าการเผาผลาญพลังงานแคลอร่ี และส่ง
ขอ้มูลท่ีไดท้  าการประมวลผลของค่าแคลอร่ีแสดงผา่นทางหน้าจอแอลซีดี 
โดยจะแสดงผลทั้งหมด 3 รูปแบบ คือ  จ  านวนรอบ, ระยะทาง, แคลอร่ี 
โดยจะแสดงเป็นตวัเลขแบบดิจิตอล 

2.2 ออกแบบโครงสร้าง 
ในการออกแบบโครงสร้างฐานส าหรับวางรถจกัรยานจดัท า

ข้ึน เพื่อให้ใชป้ระโยชน์จากช้ินงานให้ไดม้ากท่ีสุด ใช้ตน้ทุนในการผลิต
ท่ีต  ่ากว่าทอ้งตลาดมีและโครงสร้างท่ีแข็งแรง โดยโครงสร้างได้มาการ

ออกแบบ และจัดท าข้ึนให้มีขนาดใหญ่ เพ่ือใช้รองรับน ้ าหนักของ
ผูใ้ช้งาน และจกัรยานท่ีใช้ร่วมกับตวัโครงสร้างฐาน เพ่ือให้ผูใ้ช้งานมี
ความปลอดภยัตลอดการใชง้าน  

2 

1 
Electric 

Generator 
Switching 

Power Supply 
Regulator 

Circuit 
12V Battery 

Charger Circuit 
Generator

12 V Battery 
LCD 

Display 
Arduino 
Control 

จอแสดงผล 

180 cm 
47 cm 

110 cm 

27 cm 

ฐานวางลอ้หลงั
รถจกัรยาน 

56 cm 

180 cm 
ฐานวางลอ้ดา้นหลงั

รถจกัรยาน 

จอแสดงผล 

ฐานวางลอ้ดา้นหนา้
รถจกัรยาน 

110 cm 
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รูปที่ 2 โครงสร้างฐานวางรถจกัรยานดา้นหนา้ 

รูปที่ 3 โครงสร้างฐานวางรถจกัรยานดา้นขา้ง 

รูปที่ 4 โครงสร้างส าหรับวางรถจกัรยาน 

3. ขั้นตอนการทดลอง
การเก็บผลการผลิตกระแสไฟฟ้าดว้ยรถจกัรยานทัว่ไป จะใช้

รถจักรยานทั้งหมดจ านวน 5 คัน โดยรถจกัรยานแต่ละคนัรัศมีวงล้อ
จักรยานท่ีต่างกัน เ พ่ือต้องการทดสอบการผลิตกระแสไฟฟ้าจาก
รถจกัรยานแต่ละคนั ใช้เวลาในการทดสอบ 1 นาที ต่อรถจกัรยาน 1 คนั 
โดยมีการเก็บผล และบนัทึกผล ดงัน้ี 

3.1.1 แรงดนัไฟฟ้า  
3.1.2 กระแสไฟฟ้า  
3.1.3 ก าลงัไฟฟ้า  
3.1.4 ระยะทาง 
3.1.5 การเผาผลาญพลงังานแคลอร่ี 

3.1 การหาก าลังไฟฟ้า 
ก าลังไฟฟ้า (P) วตัต์ (W) คือ อตัราของงานท่ีถูกกระท าใน

วงจรซ่ึงเกิดกระแส (I) 1 แอมแปร์ (A) เม่ือแรงดนั (E) ก าลงัไฟฟ้าหาได้
จากผลคูณของแรงดัน มีหน่วยเป็นโวลต์ คูณด้วยกระแส มีหน่วยเป็น
แอมแปร์ เขียนเป็นสมการออกมาไดด้งัสมการ 

 P = EI  

3.2 การหาระยะทางจากความยาวเส้นรอบวง 

 สูตร เส้นรอบวงกลม = 2πr เม่ือ r = รัศมี 

ลอ้จกัรยานมีเส้นผา่นศูนยก์ลางยาว 25 เซนติเมตร 

2πr = 2π(25cm)  = 1.571 เมตร 

ดงันั้น 1 รอบของลอ้จกัรยานไดร้ะยะทางเท่ากบั 1.571 เมตร 

3.3 การหาการเผาผลาญพลงังานแคลอร่ี 
การหาค่าของแคลอร่ี โดยเก็บผลจากเคร่ืองออกก าลังกาย

ประเภทจกัรยานออกก าลงักาย โดยมีการใช้เคร่ืองออกก าลงักายในการ

ทดสอบ และเก็บผลทั้งหมดจ านวน 2 เคร่ือง 2 ยี่ห้อ เคร่ืองท่ี 1 คือ ยี่ห้อ 
impulse และเคร่ืองท่ี 2 คือ ยี่ห้อ FORTEM โดยทดสอบเคร่ืองละ 3คร้ัง
คร้ังละ 1 นาที จากนั้นน าค่าเฉล่ียแคลอร่ีรวมท่ีไดจ้ากทั้งสองเคร่ืองมาหาร
กบัค่าเฉล่ียระยะทางรวมท่ีได้จากทั้งสองเคร่ืองจากนั้นน ามาคูณกบัรอบ
ของลอ้จกัรยาน จะเท่ากบัผลแคลอร่ี ดงัสูตร 

 (0.059 ÷ 3.45) × กบัรอบของลอ้จกัรยาน 1.571 เมตร = 0.026 
แคล 

ดงันั้น 1 รอบ มีระยะทาง 1.571 เมตร แคลอร่ีท่ีได้เท่ากับ 
0.026 แคล 
3.4 การหาจ านวนรอบ 

การหาจ านวนรอบจะใชต้วัรับรู้ฮอลล ์เป็นเซ็นเซอร์ในการนบั
จ านวนจ านวนรอบ และใช้แม่เหล็กแรงสูงติดกับล้อรถจกัรยาน เม่ือ
แม่เหล็กว่ิงผ่านตวัรับรู้ฮอลล์ จ  านวนรอบจะข้ึนเท่ากบั 1 รอบ โดยใช้
บอร์ดอาดุยโน่เป็นตวัประมวลผลและควบคุมในการรับค่าและส่งค่าท่ีได
รับ เพื่อแสดงผลผา่นทางหนา้จอแอลซดีเป็นตวัเลขแบบดิจิตอล 

4. ผลการด าเนินงาน และผลการทดสอบ
ในการทดสอบมีการแสดงผลผ่านทางหน้าจอทั้งหมด 3 อยา่ง 

คือ จ านวนรอบ, ระยะทาง, แคลอร่ี โดยแสดงผลเป็นตวัเลขแบบดิจิตอล 

รูปที่ 2.6 จอแสดงผล 

จากรูปท่ี 2.6 เป็นจอท่ีใช้ในการแสดงผลในการทดลองจะ
แสดงผลการทดลองดงัน้ี 

around  =  จ  านวนรอบ 
distand  =  ระยะทาง 
calorie   =  แคลอร่ี 

ตารางที่ 1 ทดสอบป่ันรถจกัรยานจ านวน 5 คนั ในระยะเวลา 1 นาที 
คนั 
ท่ีวดั 

รัศมี รอบ 
(รอบ) 

ระยะทาง
(เมตร) 

แคลอร่ี 
(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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จากตารางท่ี 1 ได้ท  าการทดสอบป่ันรถจักรยานทั้ งหมด
จ านวน 5 คนั โดยใช้ระยะเวลาในการทดสอบคนัละ 1 นาที รัศมีของลอ้
รถจกัรยานมีอยู่ 2 ขนาด คือ ขนาด 25, 29 เซนติเมตร ในการทดสอบ
พบวา่ รัศมีของลอ้รถจกัรยานส่งผลต่อ จ านวนรอบ ระยะทาง และแคลอร่ี 
ในส่วนของแรงดนัไฟฟ้ามีความคงท่ี คือ 13.7 โวลต ์กระแสไฟฟ้ามีการ
เปล่ียนแปลงตามความเร็วในการป่ันรถจกัรยาน และก าลงัไฟฟ้าหาได้
จากสมาการท่ี 1 

5. สรุป
จากการทดลองการผลิตไฟฟ้ากระแสตรงดว้ยจกัรยานทัว่ไป 

สามารถสรุปได้ว่า การป่ันรถจกัรยานทัว่ไปเพ่ือผลิตแรงดนัไฟฟ้า และ
กระแสไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพนั้น แบ่งออก 2 ส่วนในส่วนท่ี 1 คือ เป็น
การผลิตกระแสไฟฟ้า และเก็บพลังงานไฟฟ้าท่ีได้ไวส้ ารองหรือใช้ใน
ยามฉุกเ ฉิน ในการทดสอบแรงดันไฟฟ้าท่ีได้จากการทดสอบมี
ค่าคงท่ี  13.7 โวลต์ โดยวัดได้จากวงจรคอนโทรลชาร์จแบตเตอร่ี
กระแสไฟฟ้าวดัไดจ้ากวงจรคอนโทรลชาร์จแบตเตอร่ีขนาดกบัแบตเตอร่ี 
ปรากฎว่ากระแสไฟฟ้ามีการเปล่ียนแปลงตามความเร็วและแรงท่ีใช้ใน
การป่ันรถจกัรยาน โดยการคิดเป็นค่าเฉล่ียทั้งหมด 5 คนั ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 338 
มิลลิแอมป์/นาที ก าลงัไฟฟ้าท่ีไดจ้กาการป่ันรถจกัรยานคนัท่ี 1 คือ 3.562 
คนัท่ี 2 คือ 4.521 คนัท่ี 3 คือ 3.425 คนัท่ี 4 คือ 5.343 และคนัท่ี 5 คือ 
4.932 วตัต์ในส่วนท่ี 2 คือ การท างานทางด้านซอฟแวร์ คือ โดยเขียน
โปรแกรมการประมวลผล ใช้บอร์ด arduino เป็นชุดควบการท างานการ
แสดงผลผา่นทางหนา้จอแอลซีดี โดยแสดงผลของจ านวนรอบ ระยะทาง 
และแคลอร่ี ค่าของจ าจวนรอบ ระยะทาง และค่าแคลอร่ีจะเพ่ิมข้ึนไดเ้ร่ือย 
ๆ จากการป่ันรถจกัรยานในทุกคร้ังท่ีใช้งาน เม่ือหยุดการใช้งานการ
แสดงผลทั้งหมดก็จะหยดุการท างานเช่นเดียวกนั และในขณะท่ีท าการป่ัน
รถจกัรยานเพ่ือออกก าลงักายยงัสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าไปพร้อม ๆ กนั 
ไดท้ั้งประโยชน์ในเร่ืองของสุขภาพ และไดก้ระแสไฟฟ้าเก็บไวใ้ช้ในยาม
ฉุกเฉิน 

กติตกิรรมประกาศ 
ขอขอบคุณคณาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 

และโทรคมนาคมท่ีให้ค  าแนะน าปรึกษาและอ านวยความสะดวกด้าน
สถานท่ี สนบัสนุนอุปกรณ์เคร่ืองมือต่าง ๆ ในการจดัท างานวิจยัคร้ังน้ี 
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การประยุกต์ใช้โปรแกรม Google map เพ่ือจัดท าแผนทีร่ะบบจ าหน่ายไฟฟ้า 
 ในโปรแกรม DIgSILENT Power Factory 

Google Map Application for Distribution network mapping base on DigSILENT Power Factory 
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บทคดัย่อ 
                 บทความน้ีน าเสนอการประยุกต์ใช้โปรแกรม Google Map 
เพ่ือจัดท า แผนท่ีระบบจ าหน่ายไฟฟ้าลงในโปรแกรม DIgSILENT 
Power Factory โดยมีจุดประสงค์เพ่ือจดัท า ระบบจ าหน่ายไฟฟ้าให้มี
ความ สอดคลอ้งกบัระบบภูมิศาสตร์ และยงัสามารถใช้เป็นขอ้มูลเพื่อการ 
วางแผน การออกแบบ การวิเคราะห์ เพ่ือการปรับปรุงระบบจ าหน่าย
ไฟฟ้าได้ ในอนาคต ผลจากการวิจยั โดยการใช้ระบบจ า  หน่ายของ 
มหาวิทยาลยั เทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน พบว่าสามารถสร้างระบบไฟฟ้า
ไดส้ะดวก และสอดคลอ้งกบัระบบภูมิศาสตร์ไดเ้ป็นอยา่งดี พร้อมทั้งได้
วิเคราะห์ โหลดโฟล์ว เพ่ือดูระดับแรงดันไฟฟ้าในแต่ละโหนด ค่า
ก าลงัไฟฟ้า สูญเสีย รวมทั้งค่าความตอ้งการใช้ไฟฟ้าทั้งหมดในระบบท่ี
ท าการ วิเคราะห์อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงระบบไฟฟ้าดงักล่าว
ได ้อยา่งถูกตอ้งและเหมาะสมต่อไป   
ค าส าคญั: การท าแผนท่ีระบบจ าหน่ายไฟฟ้า, 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 

1. บทน า
          ในประเทศไทยไดมี้การพฒันาทางดา้นเทคโนโลยีเพื่อช่วยหา

ต าแหน่งของระบบไฟฟ้าได้ง่ายข้ึน ดังนั้ นการน าใช้แผนท่ีเพ่ือเป็น
เคร่ืองมือส าคญัในการวางแผนและควบคุมการด าเนินงาน แผนท่ีเป็นส่ิง
ท่ีแสดงลกัษณะ ภูมิประเทศบนผิวโลก ซ่ึงเป็นสามมิติ ให้อยูใ่นรูปแบบท่ี
เขา้ใจง่ายบนแผ่นกระดาษซ่ึงเป็นสองมิติ แผนท่ีสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น
หลายประเภทข้ึนอยู่กบัวตัถุประสงค์ แต่หากแบ่งตามลักษณะภาพบน
แผนท่ีจะแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ลกัษณะ คือ แผนท่ีท่ีเป็นสัญญาลกัษณ์แทน
ลกัษณะภูมิประเทศต่างๆ และ แผนท่ีท่ีเป็น ภาพจริงซ่ึงเป็นภาพถ่ายอาจ
เป็นภาพถ่ายทางอากาศหรือภาพถ่ายดาวเทียมก็ได ้ [1]     
                 ส าหรับระบบไฟฟ้าในปัจจุบนัได้ใช้โปรแกรม DIgSILENT
Power Factory ซ่ึงท าให้การจัดการของข้อมูลระบบไฟฟ้าต่างๆ ท่ีถูก
สร้างข้ึนมาและจัดเก็บในโปรแกรม DIgSILENT Power Factory [2] 
อย่างไรก็ตามระบบจ่ายไฟฟ้าสามเฟสและในระบบไฟฟ้าท่ีมีความ
ซับซ้อน ดังนั้ นจึงต้องมีการวิเคราะห์ระบบไฟฟ้าตามภูมิศาสตร์จริง
เพ่ือให้เห็นภาพในระบบไฟฟ้านั้นๆ ดว้ยโปรแกรม DIgSILENT Power 
Factory จากงานวิจยั [3] ไดศึ้กษาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์จากกระแส
การกระจายโหลดการวางแผนท่ีดีข้ึนและการด าเนินงาน ซึงไดวิ้เคราะห์
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ ( GIS ) และการไหลของโหลดท่ีกระจาย 
ซึงเป็นตวัแทนท่ีเก่ียวขอ้งในระบบการวางแผนและการด าเนินงานใน 
หน่วยงานสาธารณูปโภค และนักลงทุนสามารถใช้การวางแผนระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ได ้ส าหรับงานวิจยั [4] ไดศึ้กษาการวิเคราะห์โหลด
โฟล์วร่วมกบัแผนท่ีทางภูมิศาสตร์กรณีศึกษามหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาช

มงคลอีสาน ได้จัดท าข้อมูลการไหลของโหลดของระบบจ าหน่าย
ไฟฟ้าแรงสูง ของ มทร.อีสาน วิเคราะห์โหลดโฟล์วในระบบจ าหน่าย
ไฟฟ้าแรงสูงดว้ยโปรแกรม Matpower และผลการวิเคราะห์การไหลของ
ก าลงัไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้า ก าลงัไฟฟ้าสูญเสีย บนแผนท่ีทางภูมิศาสตร์ 
และงานวิจยั [5] ไดศึ้กษาโซลูชัน่โหลดโฟล์วในระบบพลงังานโดยวิธีนิว
ตนั ซ่ึงเป็นวิธีการท่ีมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งส าหรับการแก้
สมการพีชคณิตแบบไม่เชิงเส้น ดงันั้นถา้เรามีการศึกษาเก่ียวกบัการจดัท า
แผนท่ีระบบไฟฟ้า ของ มทร. อีสาน โดยใช้ DIgSILENT Power Factory 
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ซ่ึงเป็นแนวทางท่ีเหมาะสมส าหรับการเก็บขอ้มูล ต  าแหน่งของอุปกรณ์ 
และผลโหลดโฟลว์ไดต่้อไป 

ในงานวิจยัน้ีเสนอการจดัท าแผนท่ีระบบไฟฟ้า ของ มทร. 
อีสาน โดยใช้โปรแกรม DIgSILENT Power Factory เพื่อท าแผนท่ีระบบ
จ าหน่ายไฟฟ้า 22 กิโลโวลต์ และวิเคราะห์การไหลของก าลังไฟฟ้า ค่า
แรงดันไฟฟ้าท่ีโหนด ก าลังไฟฟ้าสูญเสีย  ค่าก าลังไฟฟ้า ดังนั้ นการ
วางแผนสร้างระบบไฟฟ้าหรือปรับปรุงก็จะท าไดง่้ายข้ึน 

2. การจัดท าแผนที่ระบบไฟฟ้าด้วย DIgSILENT Power
Factory 

 2.1.โปรแกรม Google map 
                   Google map เป็นบริการของ Google ท่ีให้บริการเทคโนโลยี
ดา้นแผนท่ีประสิทธิภาพสูง ใช้งานง่าย และให้ขอ้มูลของธุรกิจในทอ้งถ่ิน 
ได้แก่ ท่ีตั้ งของธุรกิจ รายละเอียดการติดต่อ เส้นทางการขบัข่ี  และยงั
สามารถวดัขนาดความยาวของแต่ละพ้ืนท่ี อีกทั้งเป็นบริการฟรี จดัให้แก่
ผูใ้ชท้ ัว่โลก [6] 

2.2 โปรแกรม DIgSILENT Power Factory 
DIgSILENT Power Factory เป็นโปรแกรมท่ีใช้ วิ เคราะห์

ระบบไฟฟ้าก าลงั ท่ีสามารถสร้างแบบจ าลองดว้ยรูปภาพหรือป้อนขอ้มูล
ดว้ย Text file สามารถวิเคราะห์ระบบไฟฟ้าไดท้ั้งในระบบผลิต ระบบส่ง 
ระบบจ าหน่าย และภาคอุตสาหกรรม อีกทั้งยงัสามารถ น าเขา้ (import) 
รูปเขา้มาในโปรแกรม เพราะฉะนั้นโปรแกรมจะสามารถใช้ท  าเป็นแผนท่ี
ระบบไฟฟ้าได้และสามารถแสดงแสดงค่าต่างๆในรูปแบบของโหลด
โฟลว์ [7] 

2.3 ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ใน งาน วิจัย น้ี จัดท าแผน ท่ี ระบบ จ าห น่ ายไฟ ฟ้ าขอ ง

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน มี 5 ขั้นตอนดงัน้ี 
ขั้นตอนท่ี 1 ส ารวจพ้ืนท่ี ศึกษารายละเอียและส ารวจข้อมูล

ของระบบจ าหน่ายไฟฟ้า ประกอบดว้ย 1) สายจ าหน่ายไฟฟ้า ท่ีตอ้งทราบ
ชนิดสายจ าหน่ายไฟฟ้า ระยะสายจ าหน่ายไฟฟ้า 2) หม้อแปลงไฟฟ้า 
ขอ้มูลท่ีตอ้งการ คือ ชนิดหมอ้แปลง จ านวนเฟส  พิกดัก าลงั 3) ต าแหน่ง
เสา หรือโหนด  
                  ขั้นตอนท่ี 2 จดัท าแผนท่ี  
                น าเขา้และขยายรูปภาพท่ีเลือกพิกดัแล้ว snap ไฟล์แผนท่ีจาก 
Google Map ขยายภาพ แล้วเลือกจดัวางอุปกรณ์ดังต่อไปน้ี 1) จดัวาง
ต าแหน่งของโหนด ก าหนดแรงดันท่ีโหนดเป็น 22 kV หลงัจากจดัวาง
สาย แลว้วางโหนดแรงต ่าขาออกหมอ้แปลง ก าหนดแรงดนัท่ีโหนดเป็น 
380 V  2) จดัวางสายจากนั้นเลือกชนิด ขนาด และพารามิเตอร์ ของสาย
จาก PEAMainLibrary ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค [2] ท่ีไดเ้ลือก Library 
น าเขา้โปรแกรมไวก่้อนหนา้แลว้ 3)วางหมอ้แปลงตามต าแหน่ง แลว้เลือก

ชนิดและขนาด จาก PEAMainLibrary 4)วางโหลดตามต าแหน่งขาออก
ของหม้อแปลง จากนั้นค  านวณก าลงัไฟฟ้าจริงสูงสุด (P)  ก  าลงัไฟฟ้ารี
แอคทีฟสูงสุด (Q) จากสมการท่ี (2) และ(3)   

ขั้นตอนท่ี 3 ค านวณโหลด การจ าลองโหลดคิดจากพิกดัก าลงั
ของหมอ้แปลง ดงัสมการท่ี (1) – (5) ก าหนดให้เพาเวอร์เฟกเตอร์ (P.F) ท่ี 
0.8 ลา้หลงั และขนาดของโหลดคิดจากดีมานดโ์หลดเฟกเตอร์ (DLF) 

maxmaxmax jQPS    (1) 

)(maxmax COSSP   (2) 

)(maxmax SinSQ   (3) 

).( FPCOS   (4)     
)( maxmax jQPDLFSdemand         (5) 

 เม่ือ  maxS        คือ ก าลงัไฟฟ้าปรากฏสูงสุด (kVA)   

demandS   คือ ก าลงัไฟฟ้าปรากฏท่ีตอ้งการ (kVA)  

maxP         คือ ก าลงัไฟฟ้าจริงสูงสุด  (kW)   

maxQ        คือ ก าลงัไฟฟ้าร่ีแอททีฟสูงสุด (kVar)  

 คือ มุมเฟส

รูปท่ี 1 ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ขั้นตอนท่ี 4 ตรวจสอบความถูกตอ้ง เม่ือท าการเขียนแผนท่ี
เรียบร้อยแลว้ จะท าการตรวจสอบค่าพารามิเตอร์ต่างๆ  

 ขั้นตอนท่ี 5 แสดงผล จากการวิเคราะห์โหลดโฟล์วใน 
DIgSILENT PowerFactory  จะได้ค่ าแรงดันไฟฟ้า (p.u) ก าลังไฟฟ้า
ปรากฏ ก าลงัไฟฟ้าสูญเสีย (P + jQ) ขั้นตอนทั้งหมด แสดงดงัรูปท่ี 1 
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3 ผลการด าเนินงาน 
3.1 แผนที่ระบบไฟฟ้าบนโปรแกรม DIgSILENT Power Factory 

 3.1.1 แผนท่ีระบบไฟฟ้า 
           ด าเนินการตามขั้นตอนท่ี 2 จากผลการด าเนินงานดงัรูปท่ี 2  
โดยการ Import แผนท่ีจาก  Google Map และ จดัวางอุปกรณ์ตาม
ต าแหน่งท่ีก าหนดไว ้โดยใชส้ญัลกัษณ์ดงัตารางท่ี 1  

ก) แผนท่ีสายจ าหน่ายและจุดต่อภายใน มทร.อีสาน วงจรท่ี 1 

ข) แผนท่ีสายจ าหน่ายและจุดต่อภายใน มทร.อีสาน วงจรท่ี 2 
รูปท่ี 2 ผลลบัธ์การสร้างแผนท่ีและระบบไฟฟ้า 

          ส าหรับโหนดจะแทนต าแหน่งของจุดต่อเช่ือมสายส่งไฟฟ้าและจุด
ต่อเช่ือมหมอ้แปลงโดยท่ีต าแหน่งของเสาจะถูกยบุรวมให้เหลือจ านวน
โหนดนอ้ยท่ีสุด กล่าวคือจ านวนเสาหลายตน้จะถูกรวมเป็นโหนดเดียว 

ตารางท่ี 1 รายละเอียดสญัลกัษณ์ในแผนท่ี 
ล าดบัท่ี สญัลกัษณ์ ความหมาย 

1 โหนด หรือ บสั 
2 สายส่งไฟฟ้า 
3 หมอ้แปลงไฟฟ้า 
4 โหลด 
5 บสัอา้งอิง 

 3.1.2. รันโหลดโฟลว์และการแสดงผล 
         เลือกให้แสดงโหลดโฟล์วค่ารวมท่ีโหนด 1  เม่ือก าหนดค่าดีมานด์
โหลดแฟกเตอร์เท่ากับ 1 ผลท่ีได้ประกอบไปด้วย แรงดันไฟฟ้า (p.u.) 
เท่ากับ 1 p.u. ก าลงัไฟฟ้าจริงรวม เท่ากบั 4.021 MW  ก  าลงัไฟฟ้ารีแอค
ทีฟรวม เท่ากบั 3.387 Mvar ก  าลังไฟฟ้าจริงสูญเสียรวม เท่ากบั 2.4 kW  
และก าลงัไฟฟ้ารีแอคทีฟสูญเสียรวมเท่ากบั  4.4 kVar ดงัรูปท่ี 3 

รูปท่ี 3 การแสดงผลพารามิเตอร์ท่ีส าคญัจากการวิเคราะห์ 

3.2. วเิคราะห์ผลการรันโหลดโฟล์ว 
ผลการรันโหลดโฟล์วสามารถวิเคราะห์ค่าต่างๆเช่น แรงดนัท่ี

โหนด ก าลังไฟฟ้าท่ีไหลในสายส่งไฟฟ้า ก าลังไฟฟ้าสูญ เสียทั้ ง
ก าลงัไฟฟ้าจริงและก าลังไฟฟ้ารีแอคทีฟ แสดงตวัอย่างการผลรันรัน
โหลดโฟล์ว ของวงจรท่ี 1 รูปท่ี  4 แสดงขนาดแรงดันไฟฟ้าท่ีโหนด 
พบวา่แรงดนัต ่าสุดอยูท่ี่ประมาณ 0.964 p.u. โหนดท่ี 19 

จากรูปท่ี 5 แสดงก าลังไฟฟ้าในสายสายจ าหน่ายไฟฟ้าทั้ ง
ก าลงัไฟฟ้าจริงและก าลงัไฟฟ้ารีแอคทีฟ เป็นประโยชน์ในการพิจารณา
พิกัดก าลงัของสายส่งผลการวิเคราะห์ก าลังไฟฟ้าจริงและก าลังไฟฟ้ารี
แอคทีฟของวงจรท่ี  1 รวมทั้ งหมดคือ 4.021 MW และ 3.387 MVar 
ตามล าดบั มีก าลงัไฟฟ้าจริงและก าลงัไฟฟ้ารีแอคทีฟสูญเสียรวม คือ 2.4 
kW  และ 4.4 kVar  ตามล าดบั 
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รูปท่ี 4 แรงดนัไฟฟ้า(p.u.)ในแต่ละโหนด ของวงจรท่ี 1 

รูปท่ี 5 ก าลงัไฟฟ้าจริง (P) ก าลงัไฟฟ้ารีแอคทีฟ(Q) วงจรท่ี 1 

 3.3 แนวทางประยุกต์ใช้งาน     
               แผนท่ีระบบไฟฟ้าท่ีไดป้ระกอบเขา้กบัถนน พ้ืนท่ีแหล่งน ้า และ
อาคาร ท าให้ไดข้อ้มูลท่ีง่ายต่อการเขา้ใจและสามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้น
ด้านต่างๆ เป็นประโยชน์ต่อองค์กร เช่น  การเข้าถึงข้อมูลช่วยให้
ผูอ้อกแบบระบบไฟฟ้าเพ่ิมเติมหรือการปรับปรุงระบบไฟฟ้ามีขอ้มูลท่ี
ถูกตอ้งยิง่ข้ึน 
             การด าเนินงานท่ีผ่านมาพบว่าการเขียนแผนท่ีระบบไฟฟ้าด้วย
โปรแกรม DIgSILENT PowerFactory ยงัมีข้อจ ากัดในเร่ืองกริดท่ีไม่
ละเอียด ส่งผลให้การวาดสายส่งไฟฟ้ายงัมีความคลาดเคล่ือนจากพ้ืนท่ี
จริงเล็กน้อย และการน าเข้ารูปภาพโปรแกรมได้จ  ากัดขนาดของภาพ
ก าหนดไวไ้ม่เกิน 60 kB ดั้งนั้นจึงท าให้ภาพขาดความชดัเจนไปบา้ง  

4.สรุป 
            แผนท่ีระบบจ าหน่ายไฟฟ้าท่ีประยุต์ใช้ Google Map ร่วมกับ 
โปรแกรม DIgSILENT Power Factory ท่ีน าเสนอในบทความน้ีเป็นแนว 
ทางการประยุต์ใช้โปรแกรมเพ่ือวิเคราะห์การไหลของก าลังไฟฟ้าท่ี
สามารถ แสดงผลในรูปแบบภาพบนแผนท่ีจริงท่ีระบุต  าแหน่งของเสา 
สายจ าหน่าย และต าแหน่งหม้อแปลง ท าให้สะดวกต่อการใช้งานเป็น 
ประโยชน์ส าหรับงานด้านการซ่อมบ ารุง งานออกแบบติดตั้งและการ 
วางแผนระบบจ าหน่ายไฟฟ้าในอนาคต 

5. กติตกิรรมประกาศ
         ขอขอบคุณสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เขต 3 (ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ) จงัหวดันครราชสีมาท่ีอนุเคราะห์ขอ้มูล
พารามิเตอร์ของอุปกรณ์ในระบบจ าหน่ายไฟฟ้าและสนบัสนุนการท าวิจยั 
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Three Phase Current-mode Sinusoidal Quadrature Oscillator Using Single CDCTA 

จรินทร์ศักดิ์ แซ่เตียว1, ศักดิ์สิทธ์ิ สุ่มมาตย์2และศุภกจิ วงศ์ปัจฉิม3 
1สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น 

150 ถนนศรีจนัทร์ ต  าบลในเมือง อ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น 40000 โทรศพัท ์043-336371 E-mail: charinsak.sa@rmuti.ac.th 
2,3สาขาวิชาเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์และสารสนเทศ วิทยาลยัเทคโนโลยภีาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

200 ถนนมิตรภาพ ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น 40000 โทรศพัท ์083-372-6340 E-mail: ton_3555@hotmail.com, 
Supakitgolf14@gmail.com 

บทคดัย่อ 
บทความน้ีน าเสนอวงจรก าเนิดสัญญาณไซน์ควอเดรเจอร์

โหมดกระแส 3 เฟส โดยใช้ CDCTA วงจรท่ีน าเสนอใช้อุปกรณ์แอกทีฟ
CDCTA เพียงแค่หน่ึงตวั ต่อร่วมกบัตวัเก็บประจุอีกสองตวั โดยปราศจาก
การต่อดว้ยตวัตา้นทานภายนอก ทั้งน้ีเง่ือนไขในการก าเนิดสัญญาณและ
ความถ่ีในการก าเนิดสัญญาณ ยงัสามารถปรับดว้ยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์
โดยการปรับกระแสไบแอสภายนอกของ CDCTA รวมทั้งอิมพีแดนซ์ทาง
เอาตพ์ตุยงัมีค่าสูง เหมาะท่ีจะน าไปต่อใชง้านในโหมดกระแส นอกจากน้ี
วงจรก าเนิดสัญญาณใช้เพียงตวัเก็บประจุท่ีต่อลงกราวนด์ จึงเหมาะท่ีจะ
น าไปพฒันาเป็นวงจรรวม ผลการจ าลองดว้ยโปรแกรมPSPICE พบว่าผล
ท่ีไดมี้ความสอดคลอ้งกบัท่ีวิเคราะห์ไวใ้นทางทฤษฎี 

ค าส าคญั: โหมดกระแส, วงจรก าเนิดสญัญาณแบบควอเดรเจอร์, 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. 

Keywords: Current-mode, Quadrature Oscillator, CDCTA 

1. บทน า
วงจรก าเนิดสญัญาณไซน์เป็นวงจรท่ีมีความส าคญัในงานดา้น

วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงไดน้ าไปใช้งานในดา้นต่างๆ เช่น
ในระบบส่ือสาร การประมวลผลสญัญาณ และระบบเคร่ืองมือวดั เป็นตน้
วงจรก าเนิดสัญญาณอีกประเภทหน่ึงท่ีนิยมน ามาใช้งาน คือ วงจรก าเนิด
สัญญาณไซน์แบบควอเดรเจอร์ วงจรก าเนิดสัญญาณประเภทน้ี จะ
สามารถให้สัญญาณทางดา้นเอาตพ์ุตท่ีมีเฟสต่างกนั 90 องศา ซ่ึงจะเรียก
สัญญาณดงักล่าวว่า สัญญาณควอเดรเจอร์ (Quadrature Signal) ตวัอยา่ง
การน าไปใช้งาน เช่น การมอดูเลตสัญญาณแบบไซด์แบนด์เด่ียว (single 
side band; SSB) และการผสมสัญญาณแบบควอเดรเจอร์ [1] ดงันั้น
ในช่วงท่ีผ่านมา จึงมีผูน้  าเสนอวงจรก าเนิดสัญญาณควอเดรเจอร์ออกมา
เป็นจ านวนมาก ทั้งน้ีเทคนิคท่ีนิยมใช้ คือ การสังเคราะห์และออกแบบ
วงจรในโหมดกระแส เน่ืองจากท าให้ไดข้อ้ดีหลายประการ เช่น มีแบนด์
วิธต์กวา้ง มีความเป็นเชิงเส้นสูง มีค่าพิสัยพลวตักวา้งและวงจรไม่
ซบัซอ้นเม่ือเทียบกบัวงจรท่ีท างานในโหมดแรงดนั [2] 

จากการส ารวจผลงานวิจัยในช่วงท่ีผ่านมาเ ก่ียวกับการ
สังเคราะห์และออกแบบวงจรก าเนิดสัญญาณไซน์ โดยการใช้อุปกรณ์
แอกทีฟ (Active Building Block) เพียงตวัเดียว พบวา่ วงจรท่ีน าเสนอยงัมี
ขอ้ดอ้ยหลายประการ ตวัอย่างเช่น มีการต่อตวัตา้นทานภายนอก [3-5] 
วงจรมีการต่อตวัเก็บประจุแบบลอย [6] ซ่ึงท าให้วงจรท่ีออกแบบไม่
เหมาะในการน ามาสร้างเป็นวงจรรวม บางวงจรท่ีน าเสนอมีอิมพีแดนซ์
ทางด้านเอาต์พุตต ่า [7] นอกจากน้ี วงจรท่ีน าเสนอมีเง่ือนไขและความถ่ี
ในการก าเนิดสญัญาณท่ีไม่สามารถควบคุมดว้ยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ [3, 6] 

2. หลกัการท างานของ CDCTA
ในหัวข้อน้ีจะกล่าวถึง CDCTA (Current Differencing 

Cascaded Transconductance Amplifier) พอสงัเขป เน่ืองดว้ยเป็นอุปกรณ์
แอกทีฟหลกัท่ีน ามาใชใ้นวงจร CDCTA เป็นอุปกรณ์แอกทีฟสมยัใหม่ ท่ี
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นิยมน ามาใช้ในการออกแบบวงจรในโหมดกระแส ซ่ึงถูกน าเสนอในปี 
ค.ศ. 2013 [8] สัญลักษณ์และวงจรสมมูลแสดงได้ดังรูปท่ี 1 และ 2 
ต ามล า ดับ  ส่ วน รูป ท่ี  3 จ ะ เ ป็น ว ง จ รภ าย ใน ท่ี ออกแบบด้ ว ย
มอสทรานซิสเตอร์ ความสัมพนัธ์ของกระแสและแรงดันแสดงได้ดัง
สมการท่ี (1) 
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รูปที่ 1สญัลกัษณ์ของ CDCTA 
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(1) 

1mg  และ 2mg  คือ ค่าความน าถ่ายโอน (Transconductance) 
สามารถปรับค่าไดด้ว้ยกระแสไบแอสภายนอก 1BI  และ 2BI  ตามล าดบั
ค่าความน าถ่ายโอนของ CDCTAท่ีสร้างจากมอสทรานซิสเตอร์หาไดด้งัน้ี 
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W
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(3) 

เม่ือ n คือ ค่าความคล่องผิว (Channel Mobility), oxC คือ ค่า
ประจุท่ีเกิดจากความหนาของออกไซด์ท่ีแชนแนล (Oxide Capacitance),  
W  คือ ความกวา้งของแชนแนล (Effective Channel Width) และ L  คือ 
ความยาวของแชนแนล (Effective Channel Length)  

3.วงจรก าเนิดสัญญาณทีน่ าเสนอ
วงจรก าเนิดสัญญาณควอเดรเจอร์โหมดกระแสท่ีไดน้ าเสนอ

จะใช ้CDCTA เพียงตวัเดียว และ ตวัเก็บประจุท่ีต่อลงกราวนด์อีกจ านวน
2 ตัว แสดงดังรูปท่ี 4 และจากวงจรในรูปท่ี 4 สามารถเขียนสมการ
คุณลกัษณะสมบติั (Characteristic Equation)ไดเ้ป็น 

2 1 2 2 1 1 2

1 2 1 2

0m m m mg C g C g g
s s

C C C C

-
+ + = (4) 

จากสมการท่ี (4) จะเขียนสมการเง่ือนไขในการก าเนิด
สัญญาณและความถ่ีในการก าเนิดสัญญาณได้ดงัสมการท่ี (5) และ (6) 
ตามล าดบั 

1 2 2 1,m mg g C C= = (5) 
และ 

1 2

1 2
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m m
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g g
f
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= (6) 

แทนค่า 1mg  และ 2mg จากสมการ (1) และ (2) ลงสมการท่ี 
(5) และ (6) จะได้สมการเง่ือนไขในการก าเนิดสัญญาณและความถ่ีใน
การก าเนิดสญัญาณดงัสมการท่ี (7) และ (8) ตามล าดบั 
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ความสัมพนัธ์ของอตัราส่วนกระแสทางดา้นเอาตพ์ุตสามารถ
แสดงไดด้งัสมการท่ี (9)และ (10) ตามล าดบั 
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ในสภาวะคงตัวของสัญญาณไซน์ สมก าร ท่ี  (9)และ 
(10)สามารถเขียนไดใ้หม่ดงัน้ี 
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รูปที่ 4 วงจรก าเนิดสญัญาณควอเดรเจอร์โหมดกระแส 3 เฟส 

ตารางที่ 1อตัราส่วน W/L ของทรานซิสเตอร์ท่ีใชใ้นการจ าลอง 
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 

4.ผลจ าลองการท างาน
หัวข้อ น้ีจะเ ป็นการทดสอบสมรรถนะของวงจรก าเนิด

สญัญาณท่ีน าเสนอในรูปท่ี 4 ดว้ยโปรแกรม PSPICE ซ่ึงจะใช้โครงสร้าง
ภายในของ CDCTA ดังรูปท่ี 3 ส่วนทรานซิสเตอร์จะใช้เทคโนโลยี
0.35µm TSMC [9] และอัตราส่วน W/L ของทรานซิสเตอร์                     
มีค่าตารางท่ี 1โดยแรงดนัท่ีจ่ายให้กบัวงจรจะมีค่า 1.5V ส่วน C1 และ C2 
มีค่ า เท่ ากัน คือ 0.5nF ใช้กระแสไบอัส 1BI และ 2BI เท่ ากับ 200μA

และ 220μA ตามล าดบั ผลการจ าลองแสดงไดด้งัตารางท่ี 2 นอกจากน้ีใน
รูปท่ี5 และ 6  แสดงสญัญาณเอาตพ์ตุในสภาวะชัว่ขณะ และสภาวะอยูต่วั 
ตามล าดบั ส่วนในรูปท่ี 7 จะเป็นสเปกตรัมความถ่ีของสญัญาณ 

ตารางที่ 2ผลจ าลองการท างานของวงจรก าเนิดสญัญาณท่ีน าเสนอ 
พารามิเตอร์ ค่าท่ีไดจ้ากการจ าลอง 

ความถ่ีในการก าเนิดสญัญาณ oscf 390.195 MHz 
THD ท่ีเอาตพ์ตุ 1oi  2.640% 
THD ท่ีเอาตพ์ตุ 2oi  2.009% 
THD ท่ีเอาตพ์ตุ 3oi  2.068% 
เฟสของสญัญาณ 1oi  15.79 องศา 
เฟสของสญัญาณ 2oi  -73.65องศา 
เฟสของสญัญาณ 3oi  106.3 องศา 
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รูปที่ 5 สญัญาณเอาตพ์ตุท่ีไดจ้ากวงจรก าเนิดสญัญาณท่ีน าเสนอ 
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รูปที่ 6 สญัญาณเอาตพ์ตุในสภาวะอยูต่วั 
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รูปที่ 7 สเปกตรัมของสญัญาณ 

5.สรุป 
บทความน้ีน าเสนอวงจรก าเนิดสัญญาณไซน์ควอเดรเจอร์

โหมดกระแสโดยใช้อุปกรณ์แอกทีฟเพียงแค่ตวัเดียว  วงจรท่ีน าเสนอ
สามารถให้สัญญาณไซน์ ท่ี มี เฟสต่างกัน 90 องศา จ านวน 3 เฟส 
นอกจากน้ียงัปรับเง่ือนไขในการก าเนิดสญัญาณและความถ่ีในการก าเนิด
สัญญาณได้ดว้ยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ซ่ึงการออกแบบวงจรจะหลีกเล้ียง
การต่อตัวเก็บประจุแบบลอย และตัวต้านทานทั้ งน้ีการจ าลองด้วย
โปรแกรม PSPICE พบว่าวงจรสามารถก าเนิดสัญญาณไซน์ควอเดรเจอร์
โหมดกระแสทางเอาตพ์ตุไดต้ามท่ีวิเคราะห์ไวใ้นทางทฤษฎี 
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บทคดัย่อ 

บทความน้ีเสนอวิธีการค านวณและออกแบบระบบส่องสว่าง

ภายในอาคาร เพ่ือให้ไดค้วามเหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยใช้

โปรแกรมไดอะลกัซ์ ขอ้มูลน าเขา้ไดแ้ก่ค่าความส่องสว่างของห้อง ขนาด

ของห้อง องคป์ระกอบภายในห้อง เช่น โต๊ะท างาน ตู ้อ่ืนๆ รวมถึงสีของ
ห้อง และชนิดของดวงโคม เพ่ือหาต าแหน่งการติดตั้งดวงโคมและจ านวน

ของดวงโคม ทดสอบกับห้องประชุมโดยใช้โปรแกรมไดอะลักซ์

เปรียบเทียบกบัการค านวณดว้ยวิธีลูเมน ผลการทดสอบพบว่าวิธีการทั้ง

สองวิธีได้จ  านวนดวงโคมเท่ากนั ทั้งน้ีโปรแกรมไดอะลกัซ์ยงัสามารถ
แสดงผลของความเขม้การส่องสว่างเป็นค่าต  ่าสุด ค่าสูงสุด และค่าเฉล่ีย 

การจ าลองภาพในรูปแบบสามมิติ การค านวณเพ่ือจดัหาต าแหน่งการจดั

วางดวงโคมเพ่ือให้ได้แสงตามท่ีต้องการได้อย่างแม่นย  า ดังนั้ นจึง

สามารถน ามาใช้ประกอบในการเรียนในรายวิชาวิศวกรรมแสงสว่าง

รวมถึงเป็นเคร่ืองมือในการออกแบบระบบไฟฟ้าส่องสว่างได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ค าส าคญั ; ไดอะลกัซ์,วิธีลูเมน,ออกแบบแสงสวา่ง 

Abstract 
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 

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. 

Keywords: Dialux, Lumen method, Illumination design 

1.บทน า 

การออกแบบระบบแสงสว่างภายในอาคารท่ีดีตอ้งมีความเขม้

การส่องสว่างเป็นไปตามมาตรฐานของกฎกระทรวง (ประกาศราชกิจจา

นุเบกษาเล่ม 123 ตอนท่ี 23 ก. 6 มีนาคม 2549) [1] ท่ีก  าหนดมาตรฐานใน

การบริหารและการจัดการด้ านความปลอดภัยอาชีวะ  - อนามัย
สภาพแวดลอ้มในการท างานเก่ียวกบัความร้อน แสงสว่างและเสียง พ.ศ. 

2549 นอกจากนั้นยงัตอ้งค  านึงถึงความเหมาะสมกับการใช้งาน และมี

ความสวยงามตามหลกัสถาปัตยกรรม 

โปรแกรมไดอะลักซ์  (DIALUX) [2] คือโปรแกรมท่ีสามารถ

ออกแบบและค านวณระบบไฟฟ้าแสงสว่างได้อย่างชัดเจน  เป็น

ประโยชน์ต่อการเรียนการสอนในวิชาวิศวกรรมแสงสว่าง รวมถึงใช้ใน

การค านวณและออกแบบงานไฟฟ้าส่องสว่างในงานจริง โปรแกรมจะมี
ส่วนของ Plug – in ซ่ึงเป็นขอ้มูลของโคมไฟฟ้า และหลอดไฟแต่ละแบบ 

ให้สามารถน ามาใส่ในแบบจ าลองท่ีสร้างข้ึนมาได้  โปรแกรมสามารถ

แสดงผลของความส่องสว่างจากโคมไฟฟ้าท่ีใช้ออกมาได้อย่างสมจริง 

เป็นประโยชน์ในการจ าลองการออกแบบระบบไฟฟ้าแสงสวา่งก่อนท่ีจะ

น าไปสร้างจริง    

ในบทความน้ีน าเสนอการออกแบบระบบไฟฟ้าแสงสว่างโดยการ

ประยกุตใ์ชโ้ปรแกรม DIALUX เพ่ือหาจ านวนดวงโคม และต าแหน่งการ
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E 

จดัวางดวงโคม เน้ือหาจะประกอบไปด้วยทฤษฎีการออกแบบและการ

ค านวณส่องสว่าง การออกแบบแสงสว่างโดยโปรแกรม  DIALUX 

ทดสอบการออกแบบแสงสว่างส าหรับห้องประชุม ผลการทดสอบและ

สรุปผล 

2. ทฤษฏีการออกแบบและค านวณการส่องสว่าง

การให้แสงสว่างภายในอาคารนั้นส่ิงท่ีตอ้งพิจารณาคือ ระดับ

ความเขม้การส่องสวา่งท่ีตกลงบนพ้ืนท่ีท างาน การเลือกชนิดการกระจาย

แสงของดวงโคม สีของหลอดไฟ รวมถึงความสม ่าเสมอของแสงสว่าง 

และความถูกตอ้งของสีของแสง อายกุารใชง้าน และการประหยดัพลงังาน 

2.1 ชนิดการกระจายแสงของดวงโคม 

สามารถจ าแนกไดเ้ป็น 6 แบบไดแ้ก่ [3] 

1.  แบบโดยตรง (direct)
2. แบบก่ึงโดยตรง (semi-direct)
3.  แบบโดยตรง-โดยออ้ม (direct-indirect)
4.  แบบกระจายทุกทิศทาง (general diffuse)
5.  แบบก่ึงออ้ม (semi-indirect)
6. แบบโดยออ้ม (indirect)

2.2 การออกแบบแสงสว่าง 

ทฤษฎีการออกแบบแสงสวา่งแบ่งได ้2 วิธีคือ 

2.2.1. ค านวณวธีิจุดต่อจุด (Point By Point Method) [3] 

เป็นการค านวณเฉพาะจุด เหมาะกบักรณีท่ีตอ้งการค านวณเฉพาะพ้ืนท่ี 

 h 

รูปที่ 1ใชใ้นการค านวณวิธีจุดต่อจุด (Point By Point Method)

𝐸 =  
𝐼

𝐷2  𝑐𝑜𝑠𝜃  (1) 

E   = ความส่องสวา่งท่ีงาน (Lux) 
 I   = ความเขม้แสง (Candela) 
D   = ระยะห่างจากแหล่งก าเนิดแสงถึงงาน (m) 

2.2.2. ค านวณวธีิลูเมน (Lumen Method) 

    ส าหรับบทความน้ีใชก้ารค านวณดว้ยวิธีลูเมนเพื่อหาจ านวนดวง

โคม สูตรการค านวณดังสมการท่ี (2) [2] เพ่ือใช้เปรียบเทียบกับการ

ออกแบบดว้ยโปรแกรมไดอลกัซ์ 

N   = 
𝐸 𝑥 A

𝑙𝑚 𝑥 CU 𝑥  MF
 (2) 

N คือ จ  านวนดวงโคม  
E คือ ความส่องสวา่งท่ีตอ้งการ 
A คือ พ้ืนท่ีของห้อง 
lm คือ จ านวนลูเมนต่อดวงโคม 
CU คือ สมัประสิทธ์ิการใชป้ระโยชน์ (Coefficient of utilization factor) 
MF คือ ค่าการบ ารุงรักษา (maintenance factor)  

2.3 ความสม ่าเสมอของแสงสว่าง (uniformity of lighting) 

การออกแบบท่ีดีแสงสว่างจะต้องมีความสม ่าเสมอทัว่ทั้งห้อง 
โดยทัว่ไปจะก าหนดอตัราส่วนระยะห่างระหว่างดวงโคม (S) และความ

สูงของดวงโคมหรือพ้ืนท่ีท างาน (MH) อยูร่ะหวา่ง 0.9-1.1 โดยข้ึนอยูก่บั

การกระจายแสงของโคม [3] 

2.4 ผลการสะท้อนแสงของสีและวสัดุ 

ผลการสะทอ้นแสงของเพดาน ผนัง และพ้ืนมีผลกระทบต่อค่า
สัมประสิทธ์ิการใช้ประโยชน์  (CU) เน่ืองจากค่าสัมประสิทธ์ิการใช้

ประโยชน์เป็นประสิทธิผลของแสงเน่ืองจาดแสงบางส่วนถูกกลืนไปกบั

สภาพแวดลอ้ม เช่น การสะทอ้นแสงของสีท่ีใช้ทาผนงัห้อง การสะทอ้น

แสงของวสัดุต่างๆ 

3. การออกแบบแสงสว่างด้วยโปรแกรมไดอะลกัซ์ (DIALUX) 

โปรแกรมไดอะลกัซ์ (DIALUX) คือโปรแกรมท่ีสามารถค านวณ

และออกแบบระบบไฟฟ้าแสงสว่างได้อย่างชัดเจน สามารถจ าลองการ

ส่องสวา่งในอาคารท่ีสร้างข้ึนได ้และโปรแกรมสามารถแสดงผลของการ

ส่องสว่างจากโคมได้อย่างสมจริงเป็นประโยชน์ในการจ าลองการ
ออกแบบระบบไฟฟ้าแสงสว่างก่อนท่ีจะน าไปสร้างจริงโดยโปรแกรม 

DIALUX จะแสดงผลลกัษณะห้องในรูปแบบของสามมิติในรูปแบบไฟล์ 

pdf และรูปแบบไฟล ์Video ขั้นตอนการด าเนินงานดงัรูปท่ี 2 

θ 
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รูปที่ 2 ขั้นตอนการด าเนินงาน

ขั้นตอนที่ 1  เร่ิมตน้การสร้างห้องโดยการวางแบบและหลงัจากนั้น  จึงท า

การสร้างห้องตามแบบท่ีวาง เช่น ความกวา้ง ความยาวความสูงรวมถึง

องคป์ระกอบอ่ืนๆท่ีจะตอ้งจดัวางภายในห้องหรืออาคารนั้นๆ 

ขั้นตอนที่ 2 ท าการเลือกดวงโคมให้เหมาะสมกบัการใช้งานในแต่ละ

พ้ืนท่ีของอาคารและความเข้มของการส่องสว่างจะต้องเป็นไปตาม
มาตรฐานของกฎกระทรวง [3] โดยการเลือกดวงโคมจะตอ้งเป็นไปตาม

วตัถุประสงคข์องการใชง้านรวมถึงจะตอ้งค านึงถึงความสวยงาม 

ขั้นตอนที่ 3 ท  าการค านวณต าแหน่งการติดตั้งดวงโคมโดยโปรแกรม 

DIALUX สามารถจดัวางต าแหน่งดวงโคมดว้ยตนเองหรือผา่นโปรแกรม

โดยการก าหนดค่าเพ่ือให้ไดค้่าความส่องสวา่งตามท่ีตอ้งการ 

ขั้นตอนที่ 4 จ  าลองผลการทดลองออกมาในรูปแบบสามมิติ และท าการ

เลือกส่ิงท่ีตอ้งการให้โปรแกรมแสดงผลออกทาง pdf 

4. ผลการทดลอง (กรณศึีกษา) 

กรณีศึกษาได้ท  าการทดลองการออกแบบแสงสว่างภายใน
ห้องประชุมอาคาร18 (วิศวกรรมไฟฟ้า ) ห้อง18203 มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยได้ด าเนินการออกแบบตามวิธีลูเมน 

เปรียบเทียบกบัโปรแกรม DIALUX รายละเอียดดงัน้ี   

4.1 การค านวณด้วยมือ 

ขั้นตอนท่ี 1. ค  านวณหาจ านวนดวงโคม ระดบัความสวา่ง 500 Luxจาก
สมการ (2) ใชห้ลอดฟลูออเรสเซนต ์ขนาด 2x28 วตัต ์แบบ TL5 
โดยก าหนดค่าต่างๆ ดงัน้ี   

E (Lux) A (m2) Lm CU MF 
500 (8 x 12) 5250 0.91 0.75 

            ผลการค านวณไดจ้  านวนดวงโคม 12 ดวงโคม 

    ขั้นตอนท่ี 2. จดัวางดวงโคมภายในพ้ืนท่ีของห้อง 

รูปที่ 3 การจดัวางดวงโคมจากการค านวณดว้ยมือ 

4.2 การค านวณด้วยโปรแกรม DIALUX 

      ขั้นตอนท่ี 1 สร้างแบบจ าลองห้องขนาด กวา้ง 8 เมตร ยาว 12 เมตร 

สูง 2.8 เมตรพร้อมองค์ประกอบต่างๆภายในห้องให้ใกล้เคียงกบัสภาพ

จริงก าหนดองคป์ระกอบต่างๆภายในห้องเพ่ือให้โปรแกรมค านวณหาค่า

สมัประสิทธ์ิการสะทอ้นแสง 

รูปที่ 4 แบบจ าลองแปลนห้องประชุม 

     ขั้นตอนท่ี 2 ใช้ดวงโคม PHILIPS TCS165 2xTL5-28W HFP C3_827 

เป็นหลอดฟลูออเรสเซนต์ ขนาด2x28วตัต์ แบบTL5 [5] ซ่ึงเป็นหลอด
ประหยดัพลงังาน 

รูปที่ 5 โคมและหลอดท่ีใช ้

บทความวจิยั 
การประชุมวิชาการ งานวิจยัและพฒันาเชิงประยกุต ์ครั้งท่ี 9  
 9th ECTI-CARD 2017, Chiang khan Thailand 

 9th ECTI-CARD 2017 “การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยเีพื่อตอบสนองทอ้งถ่ินและภาคอุตสาหกรรม” 

905



  จากรูปท่ี 5 เป็นการบอกถึงค่าความกระจายแสงของดวงโคม 

และปริมาณเส้นแรงการส่องสวา่ง 

       ขั้นตอนท่ี 3 ก าหนดค่าความเขม้แสง 500 Lux ส าหรับห้องประชุม

โดยให้โปรแกรมท าการค านวณและจดัวางต าแหน่งการติดตั้งดวงโคม
แบบอตัโนมติัเพ่ือให้ความเขม้การส่องสว่างในแต่ละพ้ืนท่ีของห้องมีค่า

ใกลเ้คียงกนัมากท่ีสุด 

รูปที่ 6 ต าแหน่งการติดตั้งดวงโคม 

รูปที่ 7 คอนทวัร์การกระจายแสง 

จากรูปท่ี 7 เป็นการแสดงค่าความส่องสวา่งบนพ้ืนท่ีใชง้านจริง 
ซ่ึงก าหนดให้พ้ืนท่ีใชง้านมีความสูงจากพ้ืน 0.75 เมตร 

  ขั้นตอนท่ี 4 จ าลองผลการทดลอง 

รูปที่ 8 รูปแบบห้องแบบสามมิติ 

รูปที่ 9 สเปกตรัมของแสงภายในห้องแบบสามมิติ 

   จากรูปท่ี 8 และ 9 แสดงห้องเป็น 3 มิติและบอกถึงองศาการกระจาย

แสงของดวงโคมโดยท่ีแบ่งค่าความเขม้ของแสงสว่างท่ีแตกต่างกนัดว้ย
โทนสีจากค่าต  าสุดจนถึงค่าสูงสุดมีหน่วยเป็นลกัซ์ 

5. สรุป

    การออกแบบระบบไฟฟ้าส่องสว่างโดยใช้โปรแกรม DIALUX 

แสดงองค์ประกอบต่างๆ เช่น ค่าความส่องสว่างในบริเวณท่ีต้องการ
ออกแบบหรือเฉพาะจุด ต  าแหน่งการติดตั้งดวงโคม จะบอกถึงจ านวน

ของดวงโคมของพ้ืนท่ีท่ีไดก้  าหนด บอกถึงลกัษณะการกระจายแสงของ

ดวงโคม และแสดงให้เห็นคอนทวัร์การกระจายแสง เป็นการแสดงให้

เห็นถึงค่าความส่องสว่างในบริเวณต่างๆของห้อง เพ่ือให้ง่ายต่อความ

เข้าใจในการออกแบบมากยิ่งข้ึน ซ่ึง DIALUX เป็นโปรแกรมท่ีเหมาะ
ส าหรับการออกแบบเพ่ือน าไปใช้งานจริง รวมถึงการน าไปประยุกต์ใช้

เพื่อการศึกษาให้มีความสะดวก รวดเร็ว และแม่นย  า 

6. กติตกิรรมประกาศ

ขอขอบคุณสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลบัเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน นครราชสีมา ท่ีสนบัสนุนการท าวิจยั 
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Modified simulated annealing Optimization for Solving 
Economic Dispatch Problem
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บทคดัย่อ 
บทความน้ีน าเสนอวิธีการหาค่าท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการ

แกปั้ญหาการจ่ายโหลดอยา่งประหยดัท่ีมีฟังก์ชัน่ราคาเช่ือเพลิงเป็นแบบ
เรียบ โดยการปรับเปล่ียนรูปแบบอลักอริทึมของวิธีการจ าลองการอบ
เหนียว (SA) โดยใช้หลักการเท่ากันของต้นทุนการผลิต (incremental 
cost: ) เขา้ไปแทนขั้นตอนของการสุ่มหาค่าเร่ิมตน้และใช้หลกัการ SA 
ในการด าเนินการหาค าตอบต่อไป โดยพิจารณาความตอ้งการของระบบ
ไฟฟ้า ค่าสูญเสียในสายส่ง และเง่ือนไขขอ้บงัคบัต่าง ๆ ของระบบ การ
จ าลองโดยใช้โปรแกรม MATLAB และทดสอบกับกรณีศึกษาท่ี
ประกอบด้วยเคร่ืองก าเนิด 6 หน่วย และได้ทดสอบเพ่ือประเมิน
ประสิทธิภาพของวิธีการท่ีน าเสนอกบัวิธี GA และ PSO จากผลการ
ทดสอบสามารถสรุปไดว้่าวิธีการท่ีน าเสนอมีวิธีการแก้ปัญหาท่ีถูกตอ้ง
ประสิทธิภาพในการแกปั้ญหาดา้นคุณภาพและคุณลกัษณะของการลู่เขา้
และการค านวณท่ีมีประสิทธิภาพ 

ค าส าคญั: การจ าลองการอบเหนียว, การจ่ายโหลดอยา่งประหยดั, แลมดา้ 

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 

offers an accurate solution to the problems of quality and convergence 
features and efficient calculations. 

Keywords: Simulated annealing, Economical dispatch, Lamda 

1. บทน า
การผลิตพลังงานไฟฟ้าเ พ่ือให้ มี เสถียรภาพและความ

น่าเช่ือถือเป็นส่ิงส าคญั ในขณะท่ีความตอ้งการพลงังานไฟฟ้ามีแนวโน้ม
เพ่ิมข้ึนและการใช้พลงังานไฟฟ้าในช่วงเวลาต่าง ๆ มีการเปล่ียนแปลง
ตลอดเวลา ซ่ึงจะน ามาดว้ยปัญหาในการวางแผนการผลิตไฟฟ้า และส่ิง
ส าคญัท่ีตอ้งพิจารณาในการผลิตพลงังานไฟฟ้าคือค่าใช้จ่ายในการผลิต
พลงังานไฟฟ้า ดว้ยเหตุน้ีจึงจ าเป็นจะตอ้งจดัสรรก าลงัการผลิตพลงังาน
ไฟฟ้าให้กับเคร่ืองก าเนิดแต่ละเคร่ืองโดยท่ีให้ต้นทุนการผลิตไฟฟ้า
โดยรวมน้อยท่ีสุด เพียงพอกับความต้องการ และอยู่บนข้อจ ากัด 
ขอ้บงัคบัของเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า  ปัญหาน้ีคือการจ่ายโหลดอยา่งประหยดั 
(Economic Dispatch:ED) 

การจ่ายโหลดอยา่งประหยดัคือการพิจารณาความสามารถของ
เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าในการผลิตพลังงานไฟฟ้าโดยให้ค่าใช้จ่ายราคา
เช้ือเพลิงในเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าต ่าท่ีสุด มีหลายวิธีในการแกปั้ญหาการจ่าย
โหลดอย่างประหยดั โดยสามารถแยกออกได้เป็น 2 วิธีแรกคือวิธีเชิง
ตวัเลข เช่น การท าซ ้ าแบบแลมด้า (Lambda Iteration) เป็นวิธีอาศยั
หลักการเท่ากันของต้นทุนท่ีเพ่ิมข้ึน (Incremental Cose) วิธีเกรเดียน 
(Gradient Method) เป็นวิธีท่ีอาศยัความลาดชนัในการหาค าตอบ วิธีนิว
ตนั (Newton’s Method) เป็นการค านวณค าตอบด้วยการประมาณของ
อนุกรมเทเลอร์ วิธีการประยุกตใ์ช้ฟังก์ชัน่ส่วนของเส้นตรง (Piecewise 
Function) แต่วิธีเหล่าน้ีเป็นเพียงการหาคน้หาค าตอบเฉพาะถ่ิน (local 
search) วิธีท่ีสองคือเทคนิคใหม่ ๆ เช่นการจ าลองการอบเหนียวของ
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โลหะ (SA) [1] การคน้หาแบบตาบู (TS) [2] วิธีการทางพนัธุกรรม (GA) 
[3] วิธีฝูงมด (ACO) [4] วิธีอนุภาค (PSO) [5], [6] วิธีแบบฝูงผ้ึง (BCO) 
[7] วิธีการเหล่าน้ีเป็นวิธีการท่ีทนัสมยัในการแกปั้ญหา ED ซ่ึงสามารถ
คน้หาค าตอบท่ีเป็น global แต่อยา่งไรก็ตามวิธีการเหล่าน้ีเป็นการคน้หา
ค าตอบแบบสุ่ม ต้องใช้เวลานานในการค้นหาค าตอบ ปัญหาน้ีมีการ
คิดคน้วิธีการเพ่ิมความเร็วในการคน้หาค าตอบนัน่คือการผสมผสานวิธี
แลมดา้และวิธีฝงูผ้ึง HLBCO [8] โดยการก าหนดค่าเร่ิมตน้ของการคน้หา
ดว้ยแลมดา้ และใช้ ความสามารถของวิธีฝูงผ้ึงในการคน้หาค าตอบ แต่
วิธีการน้ีมีโอกาสท่ีค  าตอบจะติดอยู่ท่ี local เน่ืองจากในการวนรอบซ ้ า
ค  าตอบอาจจะอยูใ่นจุดเดิม วิธีการจ าลองการอบเหนียว (SA) เป็นวิธีการ
ปรับปรุงค าตอบเฉพาะท่ี เม่ือเกิดค าตอบท่ีดีกว่าค  าตอบเฉพาะท่ี จะ
ยอมรับค าตอบปัจจุบนัเป็นค าตอบใหม่ กระบวนการลู่เขา้สู่ค  าตอบท่ีดี 
เป็นไปอยา่งรวดเร็ว แต่อยา่งไรก็ตามวิธีการน้ีก็ยงัคงเร่ิมตน้ดว้ยการสุ่มค่า
เร่ิมตน้ และอาจท าให้เกิดการลดอุณหภูมิท่ีเร็วเกินไปท าให้ได้ค  าตอบ
เฉพาะท่ี 

บทความน้ีน าเสนอการแกปั้ญหาการจ่ายโหลดอยา่งประหยดั
ดว้ยการก าหนดค่าเร่ิมตน้ให้กบัวิธีการ SA โดยลดขั้นตอนของการสุ่มหา
ค าตอบและก าหนดค่าเร่ิมตน้ดว้ยวิธีการท าซ ้ าแบบแลมดา้ จากนั้นจึงใช้
ขั้นตอนของวิธีการอบเหนียวในการหาค าตอบโดยเร่ิมจากค่าแลมด้าท่ี
ค  านวณได้ โดยพิจารณาถึงฟังชั่นราคาเช้ือเพลิงของเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า
พลงังานความร้อนท่ีมีสมการทางคณิตศาสตร์ของตน้ทุนการผลิตท่ีเป็น
แบบเรียบ รวมทั้งขอ้จ ากดัการท างานของเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า การทดสอบ
ได้จ  าลองการท างานบนโปรแกรม MATLAB กรณีศึกษาใช้ระบบท่ี
ประกอบดว้ยเคร่ืองก าเนิด 6 หน่วย 

2. ปัญหาการจ่ายโหลดอย่างประหยดั
การจ่ายโหลดอยา่งประหยดัแบบสแตติก เป็นการวางแผนการ

ผลิตก าลงัไฟฟ้าจากเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าท่ีต่ออยูใ่นระบบไฟฟ้า ณ เวลาใด
เวลาหน่ึงเท่านั้ น โดยใช้ต้นทุนการผลิตน้อยท่ีสุด และสอดคล้องกับ
เง่ือนไขบงัคบัต่าง ๆ ของระบบ ประกอบดว้ย 

2.1 ฟังก์ช่ันเป้าหมาย (Objective Function) 
การวางแผนการผลิตเพ่ือให้ต้นทุนการผลิตอยู่ในระดับต ่า

ท่ีสุดมีฟังกช์ัน่วตัถุประสงคต์ามสมการ (1) 

1

: ( )
N

i i

i

Minimize TC F P


 (1) 

โดยท่ี  TC คือ ตน้ทุนรวมในการผลิตก าลงัไฟฟ้า 
 i   คือ เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าเคร่ืองท่ี i 

 N  คือ จ  านวนเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าท่ีเช่ือมต่อกบัระบบทั้งหมด 
 Fi(Pi)   คือ ตน้ทุนของเช้ือเพลิงการผลิตของเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า i 

2.2 ลกัษณะของฟังก์ช่ันราคาเช้ือเพลงิของเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า 
โดยทั่วไปฟังก์ชั่นราคาเช้ือเพลิงของเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า

สามารถแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ สมการทางคณิตศาสตร์ของตน้ทุนการ
ผลิตท่ีเป็นแบบเรียบ (Smooth Cost) และสมการทางคณิตศาสตร์ของ
ตน้ทุนการผลิตท่ีเป็นแบบไม่เรียบ (Non-Smooth Cost) 

ฟังก์ชั่นราคาเช้ือเพลิงของเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าแบบเรียบ 
(Smooth Cost) การแกปั้ญหาการจ่ายโหลดอยา่งประหยดัเป็นปัญหาท่ีมี
ความซบัซอ้น จึงไดมี้การก าหนดฟังก์ชัน่ราคาเช้ือเพลิงของเคร่ืองก าเนิด
ไฟฟ้าเป็นฟังกช์ัน่ก  าลงัสอง (Single Quadratic Function) คือ 

2
( )

i i i i i i i
F P a P b P c   (2) 

โดยท่ี a,b และ c คือสมัประสิทธ์ิราคาเช้ือเพลิงของเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า  i 

2.3 เงือ่นไขบังคบั (Constraint) ของเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า 
ข้อจ ากัดก าลังไฟฟ้าสมดุลของระบบ (Power Balance 

Constraint) คือ ก าลงัการผลิตไฟฟ้าทั้งหมดเท่ากับผลรวมของความ
ตอ้งการปริมาณไฟฟ้า กบัก าลงัสูญเสียรวมในระบบส่งจ่าย  

1

( )
N

i D loss

i

P P P


   (3) 

0 00

1 1 1

N N N

loss i i j j i i

i j j

P PB P B P B
  

      (4) 

โดยท่ี  Pi  คือ  ก าลงัการผลิตของเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า i 
 PD  คือ  ก าลงัไฟฟ้าท่ีโหลดตอ้งการ 
  Ploss  คือ  ก าลงัไฟฟ้าสูญเสียในสายส่ง 
 Bij, Boi,และ Boo คือ สมัประสิทธ์ิการสูญเสียของสายส่ง 

3. การปรับเปลี่ยนวิธีการจ าลองการอบเหนียว (Modified

Simulated annealing: MSA) และ 
วิธี Simulated Annealing หรือ SA เป็นวิธีการแกปั้ญหาเพ่ือ

หาค่าท่ีเหมาะสมท่ีสุด (Optimization) ท่ีไดรั้บการพฒันาข้ึนในปี 1983 
โดย  Kirkpatrick เ พ่ื อใช้ ในการแก้ปัญหาท่ี ไ ม่ เ ป็น เ ชิ ง เส้น  โดย
กระบวนการของ SA จะเลียนแบบกระบวนการปรับโครงสร้างอะตอม
ของโลหะด้วยวิธีการอบเหนียวโลหะ เร่ิมตน้กระบวนการโดยการให้
ความร้อนและควบคุมอุณหภูมิ ใชก้ารปรับลดอุณหภูมิอยา่งชา้ ๆ เพ่ือเพ่ิม
ขนาดของผลึกและจดัเรียงตวัโครงสร้างโลหะ จนกระทัง่โลหะอยู่ใน
สภาวะท่ีเหมาะสมท่ีสุด วิธี SA จะมีลกัษณะการท างานท่ีอาศยัหลกัของ
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การคน้หาค าตอบจากค าตอบท่ีใกลเ้คียงกบัค  าตอบปัจจุบนั ซ่ึง SA เกิด
จากการปรับปรุงผลของค าตอบเฉพาะท่ี เม่ือเกิดค าตอบท่ีดีกว่าค  าตอบ
เฉพาะท่ี จะยอมรับเป็นค าตอบใหม่ท่ีจะไปด าเนินการต่อไป แต่ถ้ามี
ค  าตอบใหม่ท่ีคุณภาพดอ้ยกวา่เดิม อาจจะยอมรับค าตอบนั้น [9] 

ในการปรับเปล่ียนอลักอริทึมของกระบวนการจ าลองการอบ
เหนียวน้ี จะใช้วิธีการเท่ากนัของตน้ทุนการผลิต (incremental cost: ) 
ในการค านวณหาค าตอบเร่ิมต้น และใช้หลกัการของกระบวนการอบ
เหนียวในการหาค าตอบจากค่าเร่ิมต้นท่ีได้ค  านวณไว ้โดยมีขั้นตอน
ดงัต่อไปน้ี 

ขั้นตอนที่ 1 ก าหนดค่าพารามิเตอร์ให้กบัอลักอริทึม SA ดงั
ตารางท่ี 1 

ขั้นตอนที่ 2 ค านวณค่าค  าตอบเร่ิมตน้ดว้ยหลกัการเท่ากนัของ
ตน้ทุน () ดว้ยสมการต่อไปน้ี 

1

1

(5)
1

m
i

D
i i

m

i i

b
P

c

c

 










น าค่า  ท่ีไดไ้ปค านวณหาค่าตน้ทุนการผลิต (s) โดยค่าท่ีได้
ต้องตอบสนองความต้องการของระบบโดยการพิจารณาเง่ือนไขของ
ระบบ ขอ้จ ากดัก าลังการผลิตของเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าจะต้องอยู่ในช่วง
ต ่าสุดและสูงสุดของเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าแต่ละเคร่ืองท่ีผลิตกระแสไฟฟ้า 

ขั้นตอนที่ 3 สร้างค าตอบท่ีใกลเ้คียงกบัค่าท่ีไดจ้าก  แบบสุ่ม 
(Sj) และค านวณค่าตน้ทุนการผลิตเพ่ือน าไปเปรียบเทียบจากค่าท่ีไดจ้าก
ขั้นตอนท่ี 2 

 ขั้นตอนที่ 4 ถ้าต าตอบใหม่ดีกว่าค  าตอบเดิมก็จะด าเนินการ
เลือกค าตอบใหม่ แต่หากค าตอบใหม่ด้อยกว่าค  าตอบเดิม จะด าเนินการ
ค านวณค่าความเบ่ียงเบนของค่าใช้จ่าย ΔS = Sj-Si และสร้างจ านวนสุ่ม 
จากนั้นท าการยอมรับค่าโซลูชัน่ใหม่ (Sj) แทนค่าโซลูชัน่เดิม (S) 

ขั้นตอนที่ 5 ด าเนินการปรับค่าอุณหภูมิในสภาวะถดัไป  (TK= 
r*TK-1) 

ขั้นตอนที่ 6 ด าเนินการวนซ ้ าจนกระทั้งถึงเง่ือนไขการหยดุ
ท างาน 
ตารางที่ 1. ค่าพารามิเตอร์ส าหรับ SA 

Parameters Values 

Initial temperature 
Final temperature  
Cool Shed   
maximum number of tries 
Maximum number of successes within 

100 
5 

0.83 
1000 

50 

4. ผลการทดสอบ

4.1 ระบบที่ใช้ทดสอบ ประกอบดว้ยเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าพลงัความร้อน 6 
หน่วย26 บสั 46 สายส่ง ความต้องการพลังงานไฟฟ้า 1263 MW 
คุณลกัษณะของเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าแต่ละเคร่ืองดงัในตารางท่ี 2 และค่า
สมัประสิทธ์ิการสูญเสีย B ดงัต่อไปน้ี [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

-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

ijB

 
 
 
 
 
 
 
 

 3
0 10 -0.3908  -0.1297  0.7047  0.0591  0.2161  -0.6635iB  

00 0.056B 

ตารางที่ 2 พารามิเตอร์ของเคร่ืองก าเนิดกรณีศึกษาท่ี 2 
Unit no. ai bi ci Pi,min Pi,max 

1 0.0070 7.00 240 100 500 
2 0.0095 10.0 200 50 200 
3 0.0090 8.50 220 80 300 
4 0.0090 11.0 200 50 150 
5 0.0080 10.5 220 50 200 
6 0.0075 12.0 190 50 120 

4.2 การจ าลองและเปรียบเทียบผล 
ผลการทดสอบเม่ือเปรียบเทียบระหว่างวิธี SA กบัวิธี MSA 

ไดผ้ลดงัตารางท่ี 3 เม่ือท าการปรับปรุงอลักอริทึมของ SA แลว้สามารถ
เปรียบเทียบความเร็วในการลู่เข้าหาค าตอบได้ดังรูปท่ี 1 -2 ผลการ
เปรียบเทียบกบัวิธี GA และ PSO ไดผ้ลดงัตารางท่ี 5 

ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบระหวา่งวิธี SA และ MSA 
Unit Output SA MSA 

P1 (MW) 457.2984 454.8648 
P2 (MW) 175.8797 176.1417 
P3 (MW) 253.5439 258.4890 
P4 (MW) 135.8327 131.6245 
P5 (MW) 162.4373 164.6958 
P6 (MW) 90.0995 89.4228 
Total Power Output (MW) 1275.0915 1275.2387 
Total Generation cost ($/h) 15440.2632 15440.1831 
Power Loss 12.0915 12.2387 
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รูปท่ี 1 การลู่เขา้หาค าตอบของวิธี SA 

รูปท่ี 1 การลู่เขา้หาค าตอบของวิธี MSA 

ตารางที่ 5  การเปรียบเทียบผลกบัวิธี GA และ PSO 
Unit  GA[10] PSO[10] MSA 

P1 (MW) 474.81 446.71 454.8648 
P2 (MW) 178.64 173.01 176.1417 
P3 (MW) 262.21 265.00 258.4890 
P4 (MW) 134.28 139.00 131.6245 
P5 (MW) 151.90 165.23 164.6958 
P6 (MW) 74.18 86.78 89.4228 
Power Output (MW) 1276.03 1275.7 1275.2387 
Total  cost ($/h) 15459 15447 15440.183 
Power Loss 13.022 12.733 12.2387 

5. สรุปผล 
การแก้ปัญหาการจ่ายโหลดอย่างประหย ัดด้วยวิ ธีการ

ปรับเปล่ียนอลักอริทึมของวิธี SA เมือผลมาเปรียบเทียบกับวิธี SA 
ธรรมดา จะพบว่า MSA มีความเร็วในการลู่เขา้หาค าตอบไดดี้กว่า และ
เม่ือน าผลไปเรียบเทียบกบั GA และ PSO ผลของค าตอบทั้งในแง่ของ
ค่าใช้จ่ายในการผลิตรวมและค่าสูญเสียในสายส่ง ให้ผลของค าตอบท่ี
ดีกวา่ จึงถือไดว้า่เป็นวิธีท่ีมีประสิทธิภาพในการคน้หาค าตอบส าหรับการ
แกปั้ญหาน้ี 
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ชุดสาธิตลฟิต์จอดรถกึง่อตัโนมัติ โดยส่ังงานด้วยโปรแกรม Excel  และควบคุมระบบ PLC 
The design demonstration set an automatic parking the easy use of the     Excel program and control PLC 
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บทคดัย่อ 
 โครงงานวิจัยน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือออกแบบและสร้างชุด

สาธิตลิฟต์จอดรถก่ึงอัตโนมติั โดยใช้โปรแกรม Excel เป็นหน้า
จอแสดงผลและบนัทึกค่า พร้อมทั้งส่งค่าไปยงั PLC  เพ่ือให้ประมวลผล
และสั่งการควบคุม โดยมีส่วนประกอบการท างานอยู ่3 ส่วน คือ In Put 
รหัสบาร์โคด้ แสดผลและบนัทึกค่าโปรแกรม Excel และ ควบคุมการ
ท างานดว้ย PLC การท างานจะจ าลองการท่ีผูใ้ช้น ารถเขา้มาจอด จะตอ้ง
รับบตัรสแกนบาร์โคด้เพื่อบนัทึกในโปรแกรม Excel โปรแกรมจะท าการ
รับค่าและประมวลผลเปรียบเทียบรหัสลานจอดรถท่ีบันทึกไว้ใน
โปรแกรม  แล้วสั่งให้ระบบควบคุมท างานน ารถไปเก็บตามชั้นท่ีลง
บนัทึกไว้  ผลทดสอบพบว่าการออกแบบสร้างชุดสาธิตลิฟต์จอดรถ
ก่ึงอตัโนมติั โดยสัง่งานดว้ยโปรแกรม Excel  และควบคุมระบบPLC นั้น
สามารถท างานไดอ้ยา่งถูกตอ้งตามท่ีออกแบบไว ้  

ค าส าคญั: ชุดสาธิตลิฟตจ์อดรถ, ก่ึงอตัโนมติั 

Abstract 
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 

1. บทน า
                   ระบบลานจอดรถหรืออาคารจอดรถท่ี ใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัทั้งใน
กรุงเทพมหานคร ปริมณฑลและต่างจังหวดัโดยมากเป็นระบบท่ีมี
พนกังาน เขียน หมายเลขทะเบียนรถ ใช้เคร่ืองบนัทึกเวลาลงวนัท่ี และเอา
บตัรให้กับผูท่ี้น ารถเข้าไปจอด ซ่ึงง่ายแก่การช ารุดและสูญหาย และ
พนกังานจะค านวณค่าจอดรถให้กบัผูใ้ช้บริการ ซ่ึงมีโอกาสผิดพลาดได้
เช่น พนักงานไม่ทราบจ านวนลูกค้าท่ีเข้ามาใช้บริการในลานจอดรถ 
หรือไม่ทราบจ านวนท่ีจอดรถท่ีคงเหลืออยู ่ท  าให้ผูใ้ช้บริการตอ้งเสียเวลา
และส้ินเปลืองน ้ ามันในการขับรถหาท่ีจอดรถ ถ้ามีระบบจอดรถท่ีมี
ประสิทธิภาพก็จะท าให้ลดปัญหาเร่ืองการจดัการสถานท่ีจอดรถ มีขอ้มูล
พ้ืนท่ีจอดรถท าให้การบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มี
ฐานขอ้มูลส าหรับเก็บขอ้มูลให้สามารถคน้หาและเขา้ถึงขอ้มูลไดโ้ดยง่าย
และรวดเร็ว 

2. ทีม่าและแรงจูงใจของปัญหา
จากการค้นควา้หาข้อมูลจากงานวิจยั บทความทางวิชาการ

และการลงส ารวจจะสังเกตได้ว่าสถานท่ี รับฝากรถ ส่วนใหญ่ให้
ความส าคญักับการป้องกันการโจรกรรมรถยนต์น้อยมาก มีเพียงบตัร
กระดาษ ให้ลูกคา้ประทบัตรา และแสดงเม่ือน ารถเขา้และออก ก็สามารถ
ผ่านออกจากสถานท่ีจอดได้ หากรถของผู ้ใช้บริการหายไป การ
ตรวจสอบการน ารถเข้า – ออกสถานท่ี จอดรถคงท าได้ยากเพราะไม่มี
หลกัฐานใดบ่งช้ีไดว้า่ใครเป็นผูน้ ารถเขา้ – ออก สถานท่ี ดงักล่าว 

จากปัญหาดังกล่าว ผูจ้ดัท  างานวิจยัจึงเกิดแนวคิด สร้างชุด
สาธิตลิฟต์ล  าเลียงจอดรถ หรือแบบจ าลองลานจอดรถก่ึงอตัโนมติัท่ีมี
ลกัษณะเป็นอาคารเด่ียว 10 ชั้น แต่ละชั้นมีห้องจ าลองในการจอดรถ 1 
ห้อง เก็บข้อมูลและสั่งงานด้วยโปรแกรม Excel  และควบคุมระบบ
ประมวลผลด้วย PLC  ในการขบัเคล่ือนมอเตอร์ท่ีจ  าลองให้เป็นตัว
ขบัเคล่ือนลิฟต์  เม่ือท าการบนัทึก ทะเบียนรถท่ีเข้ามาจอดเสร็จแล้ว 
โปรแกรมจะสัง่งานให้ลิฟตน์ ารถไปจอดในห้องท่ีไดบ้นัทึกไว ้แลว้แสดง
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สถานะวา่มีรถจอดแลว้ท่ีโปรแกรม Excel  ท่ีเปรียบไดเ้หมือนศูนยส์ั่งการ  
เม่ือเวลาท่ีจะน ารถออกก็ท  าการตรวจสอบบาร์โค๊ด กับบาร์โค๊ดท่ีลง
บันทึกรถคันท่ีจะออกหากตรงกัน โปรแกรมก็จะสั่งงานไปยงัลิฟต ์
เพ่ือให้เอารถคันท่ีต้องการออกมาจากห้องเก็บรถ ซ่ึงการสั่งงานจาก
โปรแกรม Excel  สามารถบนัทึกเวลาเขา้ออกของรถ และท าให้ทราบ
จ านวนโรงจอดรถวา่งก่ีห้อง และใชง้านแลว้ก่ีห้อง ซ่ึงเป็นการประยกุตใ์ช้
งานเคร่ืองอ่านบาร์โค๊ดร่วมกบัโปรแกรม Excel  ในการอ่านและเก็บ
ขอ้มูลเพื่อศึกษาความเป็นไปไดใ้นการน าไปปฏิบติัจริง 

3. งานและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง
ในโครงงานวิจยัน้ีเม่ือไดอ้อกแบบสร้างชุดสาธิตลิฟตจ์อดรถ

ก่ึงอตัโนมติั สั่งงานดว้ยโปรแกรม Excel  และควบคุมดว้ยระบบ PLC มี
ส่วนประกอบดงัรูปท่ี 1 

ตัวอ่านบาร์โค้ด โปรแกรม Excel PLC แบบจ าลอง

รูปที่ 1 ผงัการท างานขอเคร่ือง 

ผูวิ้จยัไดศึ้กษาเพ่ือออกแบบการเช่ือมต่อระหว่าง คอมพิวเตอร์  
และPLC  ซ่ึงมีการเช่ือมต่อไดห้ลายรูปแบบ แต่ในงานวิจยัน่ีไดเ้ลือกการ
เช่ือต่อผา่ทางโปรแกรม MX component ในการเช่ือมต่อระหวา่ง PLC กบั 
คอมพิวเตอร์ ซ่ึงสามารถดึงค่าตวัแปลต่างๆภายใน PLC ได้หลากหลาย 
และไดอ้อกแบบการท างานอยูส่องส่วน คือ การสร้างชุดสาธิตลิฟตจ์อด
รถก่ึงอตัโนมติั โดยสั่งงานดว้ยโปรแกรม Excel  และควบคุมระบบPLC  
มีการออกแบบและสร้างข้ึนตามวตัถุประสงค ์ และขอบเขตท่ีตั้งไว ้ จาก
การออกแบบและสร้างข้ึน โดยน าอุปกรณ์วงจรย่อยแต่ละส่วนมา
ประกอบรวมกนั 

มอเตอร์กระแสตรงติดพูลเลย่ข์บัโซ่

ห้องจอดรถในแต่ละช ั้น

ลิฟท์ยกรถ

  รูปที่ 2 รูปแบบโครงสร้างชุดสาธิต 

รูปที่ 3 ชุดสาธิตท่ีประกอบส าเร็จและชุดควบคุม 

4. รายละเอยีดการพฒันา
การทดลองชุดสาธิตลิฟตจ์อดรถก่ึงอตัโนมติั โดยสั่งงานดว้ย

โปรแกรม Excel  และควบคุมระบบPLC โดยใช้หลกัการการอ่าน
บาร์โคด้ท่ีโปรแกรม Excel และท าการประมวลผลมายงัโปรแกรม PLC 
เพ่ือไปสั่งมอเตอร์ท างาน มอเตอร์ท่ีใช้เป็น มอเตอร์ DC 12V จ านวน 2 
ตวั ใชเ้ป็นชุดยก และชุดเล่ือนลิฟทน์ ารถเขา้ไปว่างในชั้น โดยการท างาน
ของโปรแกรมแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 
4.1 กรณขีองการน ารถเข้าเกบ็  

�  �     �     

    

    �                   
    

   �         PLC

   �                         

รูปที่ 3 แผนผงัการท างานท างากรณีของการน ารถเขา้เก็บ 
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จากรูปท่ี 3 แผนผงัการท างานกรณีของการน ารถเขา้เก็บ เร่ิม
การท างานจากเลือกชั้นท่ีว่างในโปรแกรม Excel  ท าการแสกนบาร์โคด้
เพ่ือน่ามาเก็บไวใ้น Excel  และส่งโคด้ไปเก็บไวท่ี้ ต  าแหน่งจดัเก็บขอ้มูล 
(ดาต้าของ PLC) ซ่ึงต  าแหน่งจะตรงกบัชั้นท่ีท  าการเลือกในตอนต้น  
จากนั้น PLC ควบคุมมอเตอร์เพ่ือน ารถไปยงัชั้นท่ีก าหนดพร้อมทั้งส่งค่า
ดาตา้กลบัไปท่ี Excel  เพื่อบอกสถานะของการจดัเก็บ 

       รูปที่ 4 หนา้หลกัของโปรแกรม Excel 

จากรูปท่ี 4 หน้าจออินเตอร์เฟสของโปรแกรมเม่ือตอ้งการน า
รถข้ึนไปเก็บในชั้นท่ีตอ้งการ ท าการสแกนบาร์โคด้เพ่ือเก็บโคด้โดยโคด้
จะส่งไปเก็บยงั ดาตา้ของ PLC แลว้ท าการเรียกค่าข้ึนมาแสดงบน Excel 
อีกท่ีหน่ึงเพื่อท าการยนืยนัความถูกตอ้ง ดงัรูปท่ี 5  

รูปที่ 5 โคด้เพื่อเทียบชั้น-ค่าท่ีแสดงบน Excel 

4.2 กรณขีองการรับรถ 
 มีการท างานดงัรูปท่ี 6  การท างานจะเร่ิมจากการแสกน

บาร์โคด้ เพื่อมาเก็บไวท่ี้ Excel แลว้ส่งค่าไปเก็บไวท่ี้ดาตา้ตวัเปรียบเทียบ
ของ PLC จากนั้น PLC จะท าการเปรียบเทียบค่าท่ีแสกนเขา้มากบัค่าท่ีเก็บ
ไว ้หากตรงกนั PLC จะท าการควบคุมมอเตอร์ลิฟทเ์พ่ือไปรับรถยงัชั้นท่ี
ก าหนดแลว้น ารถลงมา ณ จุดรับรถ หากโคด้ไม่ตรงกนั PLC จะไม่ท  างาน 

   �         PLC

�  �     �     

   �        �  � 

    � 

 � 

รูปที่ 6 แผนผงัการท างานท างากรณีของการน ารถเขา้เก็บ 

รูปที่ 7 ค่าของบาร์โคด้ในช่องรับรถ - ค่าท่ีแสดงจาก Excel 

รูปที่ 8 การเปรียบเทียบโคด้ของโปแกรม PLC 

5. บทสรุป
 โครงงานวิจัยน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือออกแบบและสร้างชุด

สาธิตลิฟต์จอดรถก่ึงอตัโนมติั โดยสั่งงานด้วยโปรแกรม Excel  และ
ควบคุมระบบดว้บ PLC เพ่ือเป็นชุดสาธิตการจ าลองท่ีจอดรถภายในตึก
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จอดรถ โดยการสั่งงานใช้โปรแกรม Excel ในการควบคุม PLC เพ่ือท า
การเก็บรถในท่ีจอดรถ รับส่งขอ้มูลด้วยตวัสแกนบาร์โคด้ และบนัทึก
เวลารถเขา้และออก  

ผลจากการทดลองของการออกแบบชุดสาธิตลิฟต์จอดรถ
ก่ึงอตัโนมติั โดยสั่งงานด้วยโปรแกรม Excel และควบคุมระบบ PLC 
พบว่าชุดสาธิตลิฟตจ์อดรถก่ึงอตัโนมติั สามารถใช้โปรแกรม Excel ไป
ควบคุม PLC ให้สามารถควบคุมชุดลิฟตน์ ารถข้ึนไปวา่งไวใ้นชั้นเดียวกนั 
กบัขอ้มูลท่ีสแกนบาร์โคด้ในโปรแกรม Excel ไดอ้ยา่งแม่นย  า และน ารถ
ท่ียกข้ึนไปไวใ้นแต่ละชั้น ยกลงมาตามท่ีการสแกนแถบบาร์โคด้ไดอ้ยา่ง
แม่นย  า ตามจุดประสงคข์องการออกแบบ 

5.1 แนวทางพฒันา 
จากแนวคิดการน าเอาแถบบาร์โคด้มาใชใ้นการระบุต  าแหน่ง

การจดัเก็บและบนัทึกค่า ยงัสามารถน าไปประยคุใชง้านในการท าระบบ
จดัเก็บสินค่าแบบอตัโนมติัในอาคาร หรือโกดงัจดัเก็บสินค่า ซ่ึงจะท าให้
สะดวกในการเรียกใชสิ้นค่า หรือจดัเก็บสินค่า เน่ืองจากผลิตภณัฑส่์วน
ใหญ่ในทอ้งตลาดใชบ้าร์โคด้ในการบนัทึกค่าการจดัเก็บสินค่าอยูแ่ลว้  จึง
สามารถน าระบบโปรแกรม Excel  และควบคุมระบบPLC ไปประยคุใช้
งานไดโ้ดยง่ายและไม่ตอ้งพ่ึงโปรแกรมจากส่วนอ่ืน 

เอกสารอา้งอิง 
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[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 ชยัสวสัดิ, ระบบจดัการลานจอดรถกึ งอตัโนมติัผา่น
เทคโนโลยอีาร์เอฟไอดี, (15 พฤศจิกายน 2559) สืบคนออนไลน์ 

www.research.rmutt.ac.th/wp-ontent/uploads/2014/03/133120.pdf 

914



บทความวจิยั 

การประชุมวิชาการ งานวิจยัและพฒันาเชิงประยกุต ์ครั� งที� 9 
9
th
ECTI-CARD 2017, Chiang khan Thailand

9thECTI-CARD 2017 “การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยเีพื�อตอบสนองทอ้งถิ�นและภาคอุตสาหกรรม” 

การออกแบบระบบควบคุมการลอยตัวด้วยแรงแม่เหลก็ด้วยตัวควบคุมแบบมุมนํา 

Design of a Magnetic Levitation Control System with Phase Lead Controller 

สุรินทร์  อ่อนน้อม จักกฤษ ผลเจริญ ไมตรี  ธรรมมา และวชิชุพงษ์ วบูิลเจริญ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล อีสาน 
744 ถนนสุรนารายณ์ ตาํบล ในเมือง อาํเภอเมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000โทรศพัท ์044 233 000 E-mail: Vichupong@gmail.com

บทคดัย่อ 

บทความนี�นาํเสนอการออกแบบตวัชดเชยแบบมุมนาํสาํหรับ
ร ะ บ บ ก า ร ล อ ย ตัว ด้ว ย แ ร ง แ ม่ เ ห ล็ ก เ พื� อ ใ ช้ เ ป็ น ชุ ด ท ด ส อ บ ใ น
ห้องปฎิบติัการสาํหรับการทดลองทางดา้นระบบควบคุม รูปแบบสมการ
ทางคณิตศาสตร์ของระบบอยูใ่นรูปแบบจาํลองดว้ยฟังก์ชนัถ่ายโอนและ
ปริภูมิสถานะ ระบบการลอยตัวด้วยแรงแม่เหล็กเป็นระบบที�ไม่มี
เสถียรภาพเมื�อไม่มีการควบคุม การออกแบบระบบควบคุมป้อนกลบัดว้ย
ตวัชดเชยแบบมุมุนาํสามารถสร้างเสถียรภาพให้กบัระบบได้โดยทาํการ
ออกแบบดว้ยวิธีทางเดินราก ผลการจาํลองดว้ยโปรแกรมแสดงให้เห็นว่า
ตวัชดเชยแบบมุมนาํสามารถสร้างเสถียรภาพและให้ผลตอบสนองของ
ระบบไดดี้  

คาํหลกั:ระบบการลอยตวัดว้ยแรงแม่เหล็ก, ตวัชดเชยแบบมุมนาํ, 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. 

Keyword:magnetic levitation, phase-lead compensator, unstable 

system, root-locus method 

1. บทนํา

ในปัจจุบนัระบบการควบคุมเป็นปัจจยัสําคญัพื�นฐานที�ส่งผลกระทบ
ต่อระบบอุตสาหกรรม และการดาํเนินชีวิต  เช่น  การควบคุมเครื�องจกัร
ต่างๆ   การควบคุมกระบวนการผลิต  และการควบคุมอุณหภูมิ  เป็นตน้ 
ดงันั�น การศึกษาระบบควบคุมจึงจาํเป็นต่อการนาํมาใช้ในการทาํงาน 

โดยจะตอ้งศึกษาให้ละเอียดถึงทฤษฏีและการปฏิบติัที�ถูกตอ้ง  เพื�อความ
ปลอดภยัและมีประสิทธิภาพ  
    ในบทความนี� ได้นํา เสนอการออกแบบระบบการล อยตัวด้วย
แม่เหล็กไฟฟ้าซึ� งเป็นพื�นฐานในการนําไปประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยี
สมยัใหม่[1-3] เช่น รถไฟ Maglev (magnetic levitation) ที�ใช้ตวัควบคุม
สําหรับการลอยตวัด้วยแรงแม่เหล็กไฟฟ้าในการยกตวัรถ โดยระบบ
ดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ� งแวดล้อม และยงัประหยดัพลังงาน
เนื�องจากไม่มีแสงเสียดทาน รวมทั�งสามารถประยุกต์ใช้งานได้กบัแบริ�
งแบบอาศยัแรงแม่เหล็ก (magnetic bearings) และระบบการแยกการ
สั�นสะเทือน (vibration isolation) เป็นตน้ [4-5] ในบทความนี� ไดส้ร้าง
แบบการจาํลองระบบการลอยตวัด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้าโดยเป็นการ
ควบคุมลูกบอลเหล็กที�ลอยตัวไม่ให้ตกลงสู่พื�น  โดยการควบคุม
กระแสไฟฟ้าขดลวดเพื�อทาํให้ให้เกิดสนามแม่เหล็กไฟฟ้าในปริ  ซึ� ง
สนามแม่เหล็กไฟฟ้าจะทาํหน้าที�ดึงดูดลูกบอลเหล็กให้ลอยไว ้ด้วยแรง
แม่เหล็กระหวา่งขั�วเหนือ และขั�วใต ้ โดยปกติแลว้เมื�อ ทั�งสองขั�วเขา้ใกล้
กันจะเกิดแรงดึงดูดทําให้ถูกดูดเข้าประกบกัน  แต่โครงการได้ใช้
หลกัการลอยตวัมาณที�เหมาะสม โดยมีอุปกรณ์ตรวจจบัตาํแหน่งลูกบอล 
ตวัควบคุมที�ใช้สาํหรับชดเชยระบบการลอยตวัดว้ยแรงแม่เหล็ก เป็นตวั
ชดเชยแบบมุมนาํ (lead compensation) 

2. แบบจําลองทางคณิตศาสตร์ของระบบการลอยตัวด้วย

สนามแม่เหลก็ไฟฟ้า 
แบบจาํลองทางคณิตศาสตร์ของระบบการลอยตวัด้วยสนามแม่เหล็ก 
แสดงในรูปที� 1 โดยมีค่าความตา้นทานขดลวด (R) ค่าความเหนี�ยวนาํของ
ขดลวด (L) นํ� าหนักของลูกบอล (m) ค่าความโน้มถ่วง (g) การ
เปลี�ยนแปลงของระยะทางระหว่างลูกบอลที�มีผลต่อสนามแม่เหล็ก (d)  
โดยแหล่งกาํเนิดแรงของสนามแม่เหล็กแทนดว้ย f และ เซนเซอร์วดัการ
ลอยตวัของลูกบอล (e) 
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รูปที� 1 ระบบการลอยตวัดว้ยสนามแม่เหล็ก

แหล่งกาํเนิดแรงของสนามแม่เหล็กสามารถเขียนความสมัพนัธ์ไดคื้อ

f=k
i

d3

ความสัมพนัธ์ระหว่างตาํแหน่งกับแรงดันที�ตรวจจับการลอยตัวด้วย
สนามแม่เหล็ก มีความสมัพนัธ์ดงันี�  

e= α+β
1

d2 +γi+n 

โดยที�  α, β, γ คือค่าคงที�ของเซนเซอร์ที�ใช้ในการวดัตาํแหน่ง

ด้วยการรบกวนสมการการเคลื� อนที�สําหรับลูกบอลหาได้จากจาก
ความสมัพนัธ์ระหวา่งการเพิ�มความเร็วของวตัถุเท่ากบัผลรวมของแรงบน
วตัถุเมื�อพิจารณาจากกฎขอ้ที� 2 ของนิวตนั 

md�= mg-k
i

d3

ความสมัพนัธ์ระหวา่งแรงดนักบักระแสในขดลวด

V=Ri+Li  

การหาฟังก์ชันถ่ายโอนจากแบบจาํลองทางคณิตศาสตร์ จากสมการ
สถานะ กาํหนดเวคเตอร์สถานะ 

x= �x1
x2
x3

� = �d
d
i
� 

และเวคเตอร์เอาตพ์ตุy=eเขียนแสดงวา่ 
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ระบบการลอยตวัดว้ยสนามแม่เหล็ก 

สามารถเขียนความสมัพนัธ์ไดคื้อ 

(1) 

รวจจับการลอยตัวด้วย

(2) 

ค่าคงที�ของเซนเซอร์ที�ใช้ในการวดัตาํแหน่งnแทน

สมการการเคลื� อนที�สําหรับลูกบอลหาได้จากจาก
ความสมัพนัธ์ระหวา่งการเพิ�มความเร็วของวตัถุเท่ากบัผลรวมของแรงบน

(3) 

ความสมัพนัธ์ระหวา่งแรงดนักบักระแสในขดลวด 

(4) 

การหาฟังก์ชันถ่ายโอนจากแบบจาํลองทางคณิตศาสตร์ จากสมการ

(5) 

x�= �x�1
x�2
x�3� = �d�

d�
i �� = � -

-
R

L

โดยที� 
y = e 
u=v 

d=z=x

y= β
1

x1
2 + γx3

สามารถเขียนในรูปตวัแปรสถานะไดด้งันี�

A= � 0 1
3g(gmR)1 3⁄

(kuϵ)1 3⁄ 0

0 0
และ 

c = 
� 2βgmR

kuϵ
0 γ

กาํหนดค่าพารามิเตอร์ต่างๆที�ใช้ในการออกแบบดังตารางที�
สามารถหาฟังกช์นัถ่ายโดยไดจ้ากสมการสถานะ

ตารางที� 1พารามิเตอร์ของระบบลูกบอลลอยตวัดว้ยสนามแม่เหล็ก

ตวัแปร 
y0 
M 
R 
L 

 i0 
K 

 ue 
G 

แทนค่าพารามิเตอร์ไดด้งันี�  
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� � x2
k

m

x3

x1
3 +g

R

L
x3+

1

L
u
� (6) 

x1 

3+ α+w 

สามารถเขียนในรูปตวัแปรสถานะไดด้งันี�  

0

-
gR

uϵ

-
R

L

�          B= �0
0
1

L

� (7) 

γ (8) 

กาํหนดค่าพารามิเตอร์ต่างๆที�ใช้ในการออกแบบดังตารางที� 1 และ
สามารถหาฟังกช์นัถ่ายโดยไดจ้ากสมการสถานะ 

พารามิเตอร์ของระบบลูกบอลลอยตวัดว้ยสนามแม่เหล็ก 

Values 
2×10

-2
  m 

41.30×10
-3

  kg

1.71  Ω

15.10×10
-3

  H

1.05   A

3.10×10
-6

  kgm
5
/s

2
/A

1.79  V

9.81   (m/s
2
)
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A= � 0 1 0
1470.9 0 -9.3716

0 0 -113.2450
�

B= � 0

0

66.2252

� 

C=�-106.1254 0 0.31� 
อาศยัสมการที�  (9)  สามารถหาฟังกช์นัถ่ายโอนได ้คือ

T�s�=C(sI-A)
-1

 B+D 

เขียนแสดงไดว้า่  

20.529s2+3.5667×104

s3+113.245s
2-1470.9s-166572.0705

3. ตวัชดเชยแบบเฟสนําหน้า

การออกแบบระบบควบคุมโดยการชดเชย ทาํให้ระบบควบคุมมีการ
ทาํงานและการตอบสนองอยา่งที�ตอ้งการได ้การชดเชยแบบเฟสนาํหน้าช่วย
ให้ระบบมีการตอบสนองต่อความถี�ในช่วงกวา้งขึ�น ช่วยลดช่วงเวลาขึ�น 
และค่าพุ่งเกินของระบบ ระบบควบคุมที�มีการชดเชยแบบเฟสนาํหน้ามี
ลกัษณะการทาํงานเหมือนกบัตวัควบคุมแบบดี ส่วนการชดเชยแบบเฟสลา้
หลงัจะเพิ�มค่าอตัราขยายช่วงความถี�ต ํ�า และช่วยลดค่าผิดพลาดในสถานะอยู่
ตวั ระบบควบคุมที�มีการชดเชยแบบเฟสลา้หลงัจะมีผลต่อระบบเหมือนกบั
ตวัควบคุมแบบไอ  ส่วนการชดเชยผสมแบบเฟสลํ�าหน้ากบัล้าหลงัจะเป็น
การนาํคุณสมบติัของการชดเชยทั�งสองแบบมารวมกนั

รูปที�  2  วงจรชดเชยแบบเฟสนาํหนา้
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� 

(9) 

�
สามารถหาฟังกช์นัถ่ายโอนได ้คือ 

(10) 

(10) 

การออกแบบระบบควบคุมโดยการชดเชย ทาํให้ระบบควบคุมมีการ
ทาํงานและการตอบสนองอยา่งที�ตอ้งการได้ การชดเชยแบบเฟสนาํหน้าช่วย
ให้ระบบมีการตอบสนองต่อความถี�ในช่วงกวา้งขึ�น ช่วยลดช่วงเวลาขึ�น 
และค่าพุ่งเกินของระบบ ระบบควบคุมที�มีการชดเชยแบบเฟสนาํหน้ามี

อนกบัตวัควบคุมแบบดี ส่วนการชดเชยแบบเฟสลา้
หลงัจะเพิ�มค่าอตัราขยายช่วงความถี�ต ํ�า และช่วยลดค่าผิดพลาดในสถานะอยู่
ตวั ระบบควบคุมที�มีการชดเชยแบบเฟสลา้หลงัจะมีผลต่อระบบเหมือนกบั
ตวัควบคุมแบบไอ ส่วนการชดเชยผสมแบบเฟสลํ�าหน้ากบัล้าหลงัจะเป็น

ยทั�งสองแบบมารวมกนั 

วงจรชดเชยแบบเฟสนาํหนา้ 

เมื�อพิจารณากระแสที�ไหลเขา้ขาอินพตุของออปแอมป์มีค่านอ้ยมาก จะได้
กระแส i1มีค่าเท่ากบักระแส  i2นั�นคือ

E1�s�-E(s)

Z1
= 

E1�s
ดั�งนั�นเขียนกราฟฟังกช์นัถ่ายโอนของวงจรไดว้า่

E(s)

E1(s)
= -

Z2

Z1
= -

R2

R1

R1C1s+

R2C2s+

4. การออกแบบตวัชดเชย

รูปที� 3 แผนภาพบล็อคของระบบลูกบอลลอยตวัดว้ยสนามแม่เหล็ก

รูปที�3แผนภาพบล็อคของระบบลูกบอลลอยตวัด้วยสนามแม่เหล็ก
ฟังกช์นัถ่ายโอนของพลานตแ์ละตวัชดเชย
ยู่ ที�  -113.2450, 38.3523 
ซีโรอยู่ที�  ± 41.6813i เมื�อพิจารณาการออกแบบตวัควบคุมแบบเฟส
นาํหน้า เพื�อออกแบบตวัควบคุมให้ระบบมีเสถียรภาพและคุณลกัษณะ
การตอบสนองตามตอ้งการจากค่าอตัราส่วนการหน่วง
ถ่ายโอนของตวัชดเชย 

D�s� � k ���������
จากฟังกช์นัถ่านโอนของระบบวงปิด  เมื�อแปรค่า
คุณลกัษณะทางเดินรากของระบบวงปิดที�ตอ้งไดด้งัรูปที�
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เมื�อพิจารณากระแสที�ไหลเขา้ขาอินพตุของออปแอมป์มีค่านอ้ยมาก  จะได้

�s�-E(s)

Z2
(11) 

ดั�งนั�นเขียนกราฟฟังกช์นัถ่ายโอนของวงจรไดว้า่ 

+1

+1
= -

C1

C2

s+(1/R1C1)

s+(1/R2C2)
(12) 

แผนภาพบล็อคของระบบลูกบอลลอยตวัดว้ยสนามแม่เหล็ก 

แผนภาพบล็อคของระบบลูกบอลลอยตวัด้วยสนามแม่เหล็กจาก
ฟังกช์นัถ่ายโอนของพลานตแ์ละตวัชดเชย  ระบบวงเปิดมีตาํแหน่งโพลอ

113.2450, 38.3523 แ ล ะ  -38.3523 
เมื�อพิจารณาการออกแบบตวัควบคุมแบบเฟส

นาํหน้า เพื�อออกแบบตวัควบคุมให้ระบบมีเสถียรภาพและคุณลกัษณะ
การตอบสนองตามตอ้งการจากค่าอตัราส่วนการหน่วง กาํหนดฟังก์ชัน

��.����� (13) 

กช์นัถ่านโอนของระบบวงปิด เมื�อแปรค่า k เพื�อกาํหนด
คุณลกัษณะทางเดินรากของระบบวงปิดที�ตอ้งไดด้งัรูปที�  5 
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 รูปที�  5  ทางเดินรากของระบบวงปิด 

เมื�อพิจารณาทางเดินรากของระบบในรูปที� 5 พิจารณาจากค่าอตัราขยาย
คงที� k ที�ค่าโพลของระบบวงปิดเสถียรภาพ ดงันั�นเลือกค่า k ที�ทาํให้ผล
ตอบสนองตามตอ้งการที�ค่า k=6.5260 และค่าโพลของระบบวงปิดที�
ตาํแหน่ง -5.1224, -0.2906 และ -0.0561± 0.1301i  

5. การจาํลองสถานการณ์

ผลการจาํลองสถานการณ์ระบบลูกบอลลอยตวัดว้ยสนามแม่เหล็กที�ใช้ตวั
ชดเชยแบบมุมนาํดว้ยโปรแกรม MATLAB แสดงดงัรูปที� 6 จะพบว่าตวั
ชดเชยแบบมุมนาํที�ออกแบบ ให้ผลการตอบสนองที�ดีและสามารถสร้าง
เสถียรภาพให้กบัระบบการลอยตวัดว้ยสนามแม่เหล็กได ้

  รูปที� 6 ผลตอบสนองของระบบ 

6. สรุปผลการทดลอง

จากผลการทดลองเห็นไดว้่า ระบบลูกบอลลอยตวัดว้ยสนามแม่เหล็ก
เป็นระบบที�ขาดเสถียรเมื�อระบบไม่มีการควบคุม เมื�อเพิ�มตวัชดเชยแบบ
เฟสนําหน้า ตวัชดเชยสามารถควบคุมให้ระบบมีเสถียรภาพได้ และ
กาํหนดคุณลกัษณะของผลตอบสนองตามที�ตอ้งการ ตวัชดเชยพยายาม
รักษาเอาต์พุตให้ได้ตามต้องการโดยการนําเอาสัญญาณเอาต์พุตมา
เปรียบเทียบกบัสญัญาณอา้งอิงที�ตอ้งการแลว้นาํค่าความแตกต่างไปใช้ใน
การควบคุมต่อไป งานที�จะทาํการพฒันาต่อไปคือการนาํค่าที�ไดจ้ากการ
ออกแบบไปสร้างและทาํการทดลองระบบระบบลูกบอลลอยตวัด้วย
สนามแม่เหล็กต่อไป 
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บทคดัย่อ 
การปลูกพืชแบบไฮโดรโปนิกส์เป็นที�นิยมในประเทศไทย

เป็นอย่างมาก ซึ� งการปลูกส่วนใหญ่จะมีปัญหากับการปรับค่าการนํา
ไฟฟ้า ค่ากรด-ด่างแก่พืชให้ได้ค่าอยู่ในช่วงที�ตอ้งการและจะต้องมีคน
ดูแลตรวจสอบตลอดระยะเวลาตั�งแต่ปลูกจนถึงเก็บเกี�ยว บทความนี�
นาํเสนอการใช้เทคโนโลยีระบบสมองกลฝังตวั ให้ปรับค่าการนาํไฟฟ้า 
และค่ากรด-ด่าง แบบอตัโนมติัตลอดช่วงการปลูก จากการทดสอบระบบ
พบว่าสามารถควบคุมค่าการนาํไฟฟ้าให้อยู่ที�  1.5-3.0 มิลลิซีเมนต์ต่อ
เซนติเมตร และค่าความเป็น กรด–ด่างอยูที่� 5.50 – 6.50 ซึ� งเหมาะสมต่อ
การเพาะปลูก จากการพฒันาระบบควบคุมเครื�องปรับค่ากรด-ด่าง และค่า
การนาํไฟฟ้า ในระบบไฮโดรโปนิกส์ แบบอตัโนมติั พบว่าการปรับค่า
ความเขม้ขน้ของสารอาหารมีความคลาดเคลื�อนเล็กน้อยซึ� งมีผลมาจาก
ความเที�ยงตรงของปั[มนํ� า,โดยระบบสามารถทาํงาน ได้ถูกตอ้งตามค่าที�
กาํหนด 
คาํสาํคญั: ไฮโดรโปนิกส์, ค่ากรด-ด่าง, ค่าการนาํไฟฟ้า, ระบบควบคุม         

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. 

Keywords: Hydroponics, (pH:Potential of Hydrogen ion), 
(EC:Electrical Conductivity), control system 

1. บทนํา
การปลูกพืชไฮโดรโปนิกส์ เป็นการปลูกพืชในนํ� าที�มีธาตุ

อาหารพืชละลายอยู ่ซึ� งเป็นวิธีการใหม่ในการปลูกพืชที�กาํลงัไดรั้บความ
นิยม เนื�องจากจะช่วยประหยดัพื�นที�ในการปลูกและไม่ปนเปื� อนสารเคมี
ต่างๆ ในดิน ทาํให้ได้พืชผกัที�มีความสะอาด โดยปกติแล้วการที�พืชจะ
เจริญเติบโตได้ดีนั�น ตอ้งอาศยัปัจจยัต่าง ๆ ที�เหมาะสมหลายอย่าง เช่น 
แสงแดด อุณหภูมิ นํ�า และธาตุอาหารพืช การที�พืชจะนาํธาตุอาหารพืชไป
ใช้ประโยชน์ได้นั�นจะต้องคาํนึงถึงเรื� องความเป็นกรด - ด่าง  (pH : 
Potential of Hydrogen ion) หรือสารละลายธาตุอาหารที�ใช้ปลูกพืช การ
ปลูกพืชแบบไฮโดรโปนิกส์ นั�นพืชจะไดรั้บธาตุอาหารในรูปสารละลาย 
ซึ� งพืชสามารถนาํไปใช้โดยตรงเพราะมีการปรับค่าการนาํไฟฟ้า (EC : 
Electrical Conductivity) ซึ� งบอกถึงความเขม้ขน้ของสารละลาย โดยปกติ
นํ� าบริสุทธิt จะมีค่านาํกระแสไฟฟ้าตํ�าหรือมีค่าเป็นศูนย ์แต่เมื�อมีการเติม
สารละลายต่างๆ ลงในในนํ� านั�นจะทาํให้ค่าสารละลาย หรือค่าการนํา
ไฟฟ้าในนํ� านั�น ๆ สูงขึ�นพืชแต่ละชนิดจะมีความตา้นทานต่อค่าการนํา
ไฟฟ้า ที�ไม่เท่ากนั ทั�งนี� ขึ�นอยูก่บัพื�นที� และชนิดของพืช หากใช้ค่าการนาํ
ไฟฟ้า และค่ากรด - ด่าง ไม่เหมาะสมกบัพืช ส่งผลต่อการดูดซึมแร่ธาตุ
สารอาหารของพืช เครื�องปรับค่ากรด - ด่าง ในระบบไฮโดรโปนิกส์ แบบ
อตัโนมติั [1-3] บทความนี� นาํเสนอการออกแบบระบบควบคุมค่ากรด-
ด่าง ให้เหมาะสมโดยการเติมกรดไนตริก ให้สามารถควบคุมและปรับค่า
กรด- ด่างและค่าการนาํไฟฟ้า ไดห้ลายระดบัตามความตอ้งการของผูใ้ช ้
โดยทาํการออกแบบเครื�องดว้ยระบบอตัโนมติัควบคุมทั�งค่าการนาํไฟฟ้า 
และค่ากรด-ด่าง ให้เหมาะสําหรับระบบไฮโดรโปนิกส์ สามารถทาํงาน
ได้แบบอตัโนมติัเพื�อนาํไปใช้กับการปลูกพืชแบบไฮโดรโปนิกส์ โดย
อาศยัไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino เป็นหน่วยประมวลผล 
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2. ทฤษฏีและหลกัการที�เกี�ยวข้อง
2.1  การปลูกพชืไฮโดรโปนิกส์ระบบกึ�งนํQา

การปลูกพืชไฮโดรโปนิกส์ระบบกึ� งนํ� าลึกเป็นระบบที�มีการ
ทาํงาน คือให้นํ� าผสมธาตุอาหารไหลผ่านรากพืชในรางปลูก นํ� าที�ไหลผ่าน
รากพืชนั�นจะมีความลึกอยูที่�ประมาณ 1 - 10 ซม ดงัรูปที� 1 

. 

รูป 1 การปลูกพืชไฮโดรโปนิกส์แบบระบบกึ�งนํ�าลึก

ระบบนี� เมื�อไฟฟ้าขดัขอ้งจนไม่สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าใหปั้[มนํ�าไดจ้ะยงัคง
มีนํ� าที�ใช้ปลูกพืชเหลือคา้งบางส่วนในรางปลูกทาํให้พืชรากพืชไม่ขาดนํ� า
ในช่วงระยะเวลาหนึ� ง [1] นํ� าที�ใช้จะประกอบไปดว้ยแร่ธาตุอาหารต่างๆที�
พืชตอ้งการ โดยตอ้งควบคุมความเขม้ขน้ของแร่ธาตุอาหาร และสภาพความ
เป็นกรด - ด่างให้เหมาะสมแก่การปลูกพืช  ความเข้มขน้ของสารละลาย  
แร่ธาตุจะใช้ค่าการนาํไฟฟ้า เป็นเกณฑ์ในการวดัความเขม้ขน้โดยค่าการ
นําไฟฟ้าที� เหมาะสมจะอยู่ในช่วง 1.5-3.0 มิลลิซีเมนต์ต่อเซนติเมตร 
(mS/cm) และค่าความเป็นกรด-ด่างจะใชค้่าความเป็นกรด - ด่างเป็นตวัวดั
โดยค่าที�เหมาะสมจะอยูใ่นช่วง 5.5-6.5  
2.2  อุปกรณ์ตรวจจับความเป็นกรด–ด่าง  

อุ ป ก ร ณ์ ต ร ว จ จับ ก ร ด -ด่ า ง  คื อ อุ ป ก ร ณ์ ไ ฟ ฟ้ า เ ค มี 
(Electrochemical) ที�สร้างแรงเคลื�อนไฟฟ้าซึ� งเป็นสัดส่วนกันกับ  
ค่ากรด-ด่างของสารละลายที�นําไปวดั ใช้หลักการวดัค่าความเป็นกรด
หรือด่างที�มีนํ� าเป็นตวัทาํละลายซึ� งก็ใช้หลกัการทางเคมีไฟฟ้าเหมือนกนั
หลงัจากนั�นก็นาํค่าความต่างศกัยที์�เกิดขึ�นมาระหว่างอิเล็กโทรดอา้งอิง 
(Reference Electrode) กบัอิเล็กโทรดวดั (Sensing Electrode) ไปขยาย
ปรับสภาพ และแสดงผลต่อไป  
2.3  อุปกรณ์ตรวจจับค่าค่าการนําไฟฟ้า 

อุปกรณ์ตรวจจบัค่าการนาํไฟฟ้าในรูปที� 3 สามารถวดัค่าการ
นาํไฟฟ้าในนํ� า เพื�อตรวจสอบปริมาณสารอาหาร เกลือ หรือสิ�งสกปรก
ภายในนํ� า โดยใช้วิธีการวิเคราะห์หาปริมาณของสารตวัอยา่งจากการวดั
ค่าความต่างศกัยไ์ฟฟ้าและอิเล็กโทรด โดยตวัตรวจจบัค่าการนาํไฟฟ้า ถูก
กาํหนดให้ใช้หลกัการหาพื�นที�และระยะทางระหว่างอิเล็กโทรด โดยใช้
กฏของโอห์ม การสอบเทียบโดยใช้อิเล็กโทรไลต์ (electrolytes) ของ
ตวันาํไฟฟ้าเพื�อความแม่นยาํในการวดัค่า ค่าความนาํไฟฟ้าของของเหลว
จะขึ�นอยูก่บัระดบัอุณหภูมิเป็นสาํคญั อาศยัเครื�องมือชดเชยอุณหภูมิ หรือ

การสอบเทียบเครื�องในระดบัอุณหภูมิเดียวกนักบัของเหลวที�ตอ้งการวดั 
การวัดค่ าการนําไฟฟ้าเ ป็นก ารวัดความสามารถ ของนํ� า ที� จะใ ห้
กระแสไฟฟ้าผ่าน ซึ� งคุณสมบติันี� จะขึ�นอยูก่บัความเข็มขน้และชนิดของ 
อิออนที�มีอยูใ่นนํ�าและอุณหภูมิของนํ�า และอุณหภูมิในการใช้เครื�องวดัค่า
การนาํไฟฟ้าจะตอ้งปรับเทียบกบัสารละลายมาตรฐานก่อนใช้ตรวจวดั
ตวัอยา่งนํ�า 

3. การออกแบบระบบ
ระบบให้สารอาหารแก่พืชไฮโดรโปนิกส์แบบกึ� งนํ� าลึก

ออกแบบให้แบ่งการทาํงานออกเป็นสามระบบย่อย คือระบบปรับค่า
ความเขม้ขน้ของสารอาหาร ระบบปรับค่าความเป็นกรด-ด่าง และระบบ
ควบคุมอุณหภูมิ การทาํงานของเซ็นเซอร์ตรวจวดัค่าการนาํไฟฟ้า และค่า
กรด-ด่างทั�งสองตวัไม่สามารถทาํงานภายใตแ้หล่งนํ� าเดียวกนัได ้ผูวิ้จยัจึง
ไดท้าํช่องสาหรับวดัค่าความเป็นกรด-ด่าง และค่าการนาํไฟฟ้าโดยเฉพาะ 
3.1  ออกแบบการทํางานของอุปกรณ์  

ไมโครคอนโทรลเลอร์ทาํหน้าที�เป็นหน่วยประมวลผลหลกั 
คอยรับค่าอินพตุ รับค่าจากชุดตรวจจบัค่ากรด-ด่าง ชุดตรวจจบัค่าการนาํ
ไฟฟ้า และชุดตรวจจบัอุณหภูมิ แสดงผลค่าอุณหภูมิ ค่ากรด-ด่าง และค่า
การนําไฟฟ้า ออกที�จอแอลซีดี และไมโครคอลโทรลเลอร์เป็นตัว
ประมวลผลและควบคุมชุดรีเลยเ์พื�อให้สั�งการทาํงานของปั[มนํ� ากบัโซลิ
นอยดว์าลว์ ดงัรูปที� 2 

รูป 2 แผนภาพการทาํงานรวมของระบบ 

3.2  การออกแบบการทํางานของโปรแกรม 
การทาํงานของระบบแสดงดงัรูปที� 3 แบ่งออกเป็นสาม ระบบ

ยอ่ยคือ ระบบตรวจสอบและปรับค่ากรด – ด่าง ระบบตรวจสอบและปรับ
ค่าการนําไฟฟ้า และระบบตรวจวดัอุณหภูมิ โปรแกรมจะเริ� มต้นการ
ทาํงาน ปั[มจะดูดนํ�าขึ�นมาในถงัพกันํ� า เพื�อวดัค่าการนาํไฟฟ้า และค่ากรด 
– ด่าง จากนั�นปล่อยนํ� ากลบัลงถงันํ� าในระบบ แลว้ทาํการปรับค่าการนาํ
ไฟฟ้า และค่ากรด–ด่าง 
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เริ�มต้น

ปั�มนํ �าเข้าช่องวัดค่าความเป็นกรด - ด่าง
และวัดคา่การนําไฟฟ้า

ตรวจสอบค่าความเป็นกรด - ด่าง 
และค่าการนําไฟฟ้า

ปั�มนํ �าออกจากช่องวัดค่าความเป็น กรด-ด่าง 
และค่าการนําไฟฟ้า

ปรับค่าความเป็นกรด - ด่าง
และค่าการนําไฟฟ้า

ตรวจสอบอุณหภมิู และปรับอณุหภูมิ

รูป 3 การทาํงานของโปรแกรม 

การทาํงานของการปรับค่ากรด-ด่างและค่าความนําไฟฟ้า 
แสดงดังรูปที� 4 ชุดตรวจจบัค่าการนาํไฟฟ้า ทาํการวดัค่าการนําไฟฟ้า 
แล้วตรวจสอบเงื�อนไขว่า ค่าการนาํไฟฟ้าน้อยกว่า 1.5 มิลลิซีเมนต์ต่อ
เซนติเมตร หรือไม่ ถา้นอ้ยกว่า จะคาํนวณหาอตัราในการเติมสารเอ และ
สารบี แลว้เติมสารเพื�อปรับค่าการนาํไฟฟ้า แต่ถา้ค่าการนาํไฟฟ้ามากกว่า
1.5 มิลลิซีเมนตต่์อเซนติเมตร ระบบจะวนการทาํงานไปเรื�อยๆ ทาํนอง
เดียวกนั ชุดตรวจจบัค่ากรด-ด่าง ทาํการวดัค่า แลว้ตรวจสอบเงื�อนไขว่า
ค่ากรด–ด่างมากกว่า 6.0 หรือไม่ ถา้มากกว่า จะคาํนวณหาอตัราในการ
เติมกรดไนตริก แลว้เติมสารเพื�อปรับค่ากรด–ด่าง แต่ถา้ค่ากรด–ด่าง น้อย
กวา่ 6.00 ระบบจะวนการทาํงานไปเรื�อยๆ 

เริ่มต้น

อ่านค่าจากชุดตรวจจับ
ค่าการนําไฟฟ้า

บันทึกข้องมูลลง 
หน่วยความจํา

EC < 1.5 mS/cm

คํานวณหาสูตรในการปรับ
ค่า

เติมสารเอ และบี 

ส้ินสุด

จริง
ไม่จริง

เร่ิมต้น

อ่านค่าจากชุดตรวจจับ
ค่ากรด - ด่าง

บันทึกข้องมูลลง 
หน่วยความจํา

pH > 6 

คํานวณหาสูตรในการปรับ
ค่า

เติมกรดไนตริก 

ส้ินสุด

จริง
ไม่จริง

รูปที� 4 แผนภาพแสดงการปรับค่ากรด–ด่างและค่าการนาํไฟฟ้า 

4. ผลการทดลอง
เค รื� องปรับค่ากรด-ด่าง และค่าการนําไฟฟ้า ในระบบ  

ไฮโดรโปนิกส์ แบบอตัโนมติั จะตอ้งทาํในระบบแปลงปลูกผกัไฮโดรโป
นิกส์เพื�อทดสอบความแม่นยาํของชุดตรวจจบัค่ากรด-ด่างในนํ� า และชุด
ตรวจจบัค่าการนําไฟฟ้า และเก็บผลค่ากรด-ด่าง และค่าการนําไฟฟ้า 
ได้ผลการทดลองดังตารางที� 1 และ 2 ตามลาํดับ จากการทดสอบพบ
เซ็นเซอร์วดัค่ากรด-ด่าง ที�ใช้ มีเปอร์เซ็นความต่าง ไม่เกิน 0.2 เมื�อ
เปรียบเทียบกบัเซ็นเซอร์ตรวจจบัค่ากรด-ด่างแบบพกพาที�จาํหน่ายทั�วไป
ตามทอ้งตลาด ทาํนองเดียวกนั ผลการทดลองพบเซ็นเซอร์วดัค่าการนาํ
ไฟฟ้าที�ใช้  มีเปอร์เซ็นความแตกต่าง ไม่เกิน 0.4 เปอร์เซ็น เมื�อ
เปรียบเทียบกบัเซ็นเซอร์วดัค่าการนาํไฟฟ้าแบบพกพา 
ตารางที� 1 การวดัค่ากรด-ด่าง 

ตารางที� 2 การวดัค่าการนาํไฟฟ้า 

รูปที�  5 และ 6 แสดงผลการทดสอบโดยตั� งค่าการนําไฟฟ้าไว้ที�  1.5 
(mS/cm) และตั�งค่ากรด-ด่างไวที้� 6.0 ซึ� งจะเห็นไดว้่า ระบบสามารถปรับ
ค่าความนาํไฟฟ้าและค่ากรดด่างให้สามารถเขา้สู่ค่าที�กาํหนดไวไ้ด้ แต่
ยงัคงมีค่าผิดพลาดอยูบ่า้ง เนื�องจากตวัควบคุมที�ใชเ้ป็นตวัควบคุมแบบปิด
เปิด 

สารละลาย

ตัวอย่าง 

ค่ากรด-ด่าง 

เซ็นเซอร์วดั

ค่า กรด-ด่าง 

เซ็นเซอร์วดั

ค่ากรด-ด่าง

แบบพกพา 

ค่าความ

แตกต่าง 

นํ�าประปา 7.1 6.92 +0.18 
นํ�าแป็ปซี� 2.4 2.46 -0.06 

M 150 3.4 3.30 +0.10 
นํ�าผงซกัฝอก 10.6 10.6 +0.00 

นํ�าสบู่ 10.4 10.43 -0.03 
นํ�าจากระบบ

ไฮโดรโปนิกส์ 
6.0 6.03 -0.03 

ค่าการนําไฟฟ้า ค่าความ

แตกต่าง 

(mS/cm) 
สารละลาย

ตัวอย่าง 

ชุดตรวจจับ

ค่าการนํา

ไฟฟ้า 

ชุดตรวจจับ

ค่าการนํา

ไฟฟ้าแบบ

พกพา 

นํ�าประปา 0.8 0.77 +0.3 

นํ�าในระบบ
ไฮโดรโปนิกส์ 

1.5 1.54 -0.4 
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รูป 5 การปรับค่าการนาํไฟฟ้า 

รูป 6 การปรับค่ากรด-ด่าง  

จากผลการทดลองการปรับค่า ซึ� งจะเห็นได้ว่า ในบางครั� งมี
การปรับค่าได ้ไม่ตรงตามที�กาํหนดไว ้ซึ� งเกิดจากความผิดพลาดจากการ
เติมสาร อยา่งไรก็ตามระบบสามารถทาํงานไดจ้ากค่าที�ต ั�งไว ้ 

5. สรุปและข้อเสนอแนะ
จากการพฒันาระบบควบคุมการให้สารอาหารสาหรับปลูก

พืชไฮโดรโปนิกส์ พบว่าการปรับค่าความเขม้ขน้ของสาร และการปรับ
ค่ากรด-ด่าง มีความคลาดเคลื�อนอยูบ่า้งเนื�องจากตวัควบคุมที�ใช้เป็นแบบ
ปิดเปิด แต่อยา่งไรก็ตามระบบสามารถทาํงานไดถู้กตอ้งตามสมมติฐาน
ที�ตั�งไว ้โดยภาพรวมระบบสามารถปรับค่าการนาไฟฟ้าให้อยูใ่นช่วง 1.5-
3.0 มิลลิซีเมนตต่์อเซนติเมตร และสามารถควบคุมให้ค่าความเป็นกรด-
ด่างของสารละลายสามารถอยูใ่นช่วง 5.50-6.50 ได ้

6. กติตกิรรมประกาศ
เครื� องมือสําหรับทําการทดลองได้ความอนุเคราะห์จาก 

สาขาวิช าวิศวก รรมอิ เล็ก ทรอนิก ส์  คณะวิศวก รรมศาสตร์แ ล ะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และ
งบประมาณสนับสนุนจากคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน จึงขอขอบคุณมา ณ ที�นี�  

6. เอกสารอ้างองิ
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ทาํเงิน" บริษทันาคาอินเตอร์มีเดียจาํกดั. กรุงเทพ 2553 
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บทคดัย่อ 
การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค์คือพฒันาเทคโนโลยีตูรั้บบริจาค

เงินอจัฉริยะสร้างความน่าสนใจเป็นแรงจูงใจในการสร้างกุศลของชาว
พทุธ และมีกลไกป้องกนัการโจรกรรมเงินบริจาค การออกแบบสร้างตูรั้บ
บริจาคเงินอจัฉริยะน้ีใช้เทคโนโลยีของสมองกลฝังตวั มีวงจรเซนเซอร์
อินฟราเรดเป็นตัวตรวจจับความผิดปกติของการหยอดเหรียญหรือ
ธนบัตร  โดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ทําหน้าท่ีเป็นตัวรับค่าจาก
เซ็นเซอร์อินฟราเรดมาประมวลผลและส่งเป็นสัญญาณดิจิตอล  ไป
สั่งงาน โมดูล SD Card และไซเรน ผลการทดลองตู้รับบริจาคเงิน
อิเล็กทรอนิกส์ท่ีสร้างข้ึน  มีเสียงพรพระเม่ือมีการหยอดเหรียญหรือ
ธนบตัร  มีเสียงเตือนไดจ้ริงเม่ือมีความผิดปกติของการหยอดเหรียญหรือ
ธนบตัรและเม่ือมีการยกหรือเคล่ือนยา้ยตูรั้บบริจาคมีเสียงไซเรนดงัข้ึน 
เม่ือนาํตูบ้ริจาคเงินอจัฉริยะน้ีไปหาค่าความพึงพอใจ พบว่าในภาพรวม
ความพึงพอใจอยู่ในระดบัพึงพอใจมาก ( =4.32, S.D.=0.75) เป็นไป
ตามวตัถุประสงคข์องการวิจยั 

คาํสาํคญั: สมองกลฝังตวั, ตูรั้บบริจาค 

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. 

Keywords:  embedded system, donation boxes 

1. บทน า
ประเทศไทยมีความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะ

ทางด้านวตัถุ  ดังจะเห็นได้จากการขยายตวัของตวัเมืองมีตึกน้อยใหญ่
เพ่ิมข้ึนอย่างเห็นได้ชัด  มีเทคโนโลยีต่าง ๆ ท่ีทนัสมยัเพ่ืออาํนวยความ
สะดวกให้กับมนุษย์ในสังคมท่ีเร่งรีบในปัจจุบัน  จึงเห็นได้ว่าคนใน
ปัจจุบนัเขา้วดัปฏิบติัธรรมน้อยลง  ซ่ึงเป็นท่ียึดเหน่ียวจิตใจ และขดัเกลา
จิตใจ  จึงทาํให้มนุษยมี์จิตใจเส่ือมลงเกิดความอยากได้อยากมีในวตัถุท่ี
ตนเองปรารถนา  จึงเกิดการแข่งขนักันข้ึนในสังคมเพ่ือให้ได้ในส่ิงท่ี
ตนเองตอ้งการ  ซ่ึงบางคนอาจได้มาในส่ิงท่ีตนตอ้งการอยา่งสุจริต  แต่
บางคนอาจจะไดม้าโดยไม่ถูกตอ้งดงัจะเห็นไดจ้ากข่าวสารจากส่ือต่างๆ
เช่น โทรทศัน์ วิทย ุหนงัสือพิมพ ์ว่ามีการโจรกรรม ฆาตกรรม ชิงทรัพย ์ 
ไม่เวน้แมก้ระทัง่ทรัพยสิ์นภายในวดัหรืออารามต่าง ๆ  ซ่ึงเป็นท่ียดึเหน่ียว
จิตใจของชาวพทุธท่ีถูกคนร้ายขโมยเงินในตูบ้ริจาคอยูบ่่อยคร้ัง  และทาง
วดับางวดัอาจหาทางป้องกนัโดยการติดกลอ้งวงจรปิดแต่ก็ยงัไม่สามารถ
ป้องกนัไดด้งัท่ีเป็นข่าวตามส่ือต่างๆ 

หลกัการทาํงานของตูรั้บบริจาคเงินอิเล็กทรอนิกส์น้ีเป็นระบบ
สมองกลฝังตวั เป็นตวัควบคุมการทาํงานของส่วนต่าง ๆ  ตู้รับบริจาค
อจัฉริยะน้ีสามารถรับได้ทั้งเหรียญและธนบตัร  เม่ือมีผูบ้ริจาคเงินจะมี
ระบบอินฟราเรดเป็นตวัตรวจจบัความผิดปกติของการหยอดเหรียญหรือ
ธนบตัร  ถา้ปกติระบบสมองกลฝังตวัก็จะสั่งงานให้เสียงของพรพระดงั
ข้ึน แต่ถา้มีความผิดปกติเกิดข้ึนในคร้ังแรกก็จะมีเสียงเตือนเป็นเสียงคน
พดูก่อน  แต่ถา้เซ็นเซอร์ยงัตรวจพบความผิดปกติอยูก่็จะมีเสียงไซเรนดงั
ข้ึน เพ่ือเตือนให้ทราบว่าเกิดการขโมยเงินในตูรั้บบริจาคเกิดข้ึน เช่น มี
คนร้ายเขา้มาขโมยเงินในตูรั้บบริจาคโดยการนาํไมย้าว ๆ ท่ีปลายไมแ้ปะ
ดว้ยหมากฝร่ังนาํเขา้ไปทางช่องใส่เงินเพ่ือจะดึงเงินข้ึนมา  เซ็นเซอร์ก็จะ
พบถึงความผิดปกติก็จะส่งสัญญาณเตือนข้ึนมาให้ผูก้ระทาํทราบ และ
เคร่ืองยงัออกแบบให้สามารถป้องกันการยกตู้รับบริจาค  เคร่ืองจะมี
เซ็นเซอร์ตรวจจบัการเคล่ือนไหวอยู่เพ่ือป้องกนัการยกหรือเคล่ือนยา้ย  
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ถา้มีการเคล่ือนยา้ยเกิดข้ึน สมองกลฝังตวัจะสั่งงานให้เสียงไซเรนดงัข้ึน
ทันที การศึกษาน้ีจะสร้างความเปล่ียนแปลงไปจากตู้รับบริจาคเงิน
แบบเดิม ให้ดูมีความน่าสนใจดึงดูดผูท่ี้มาไหวพ้ระทาํบุญภายในวดัหรือ
ในสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิต่างๆ แทนตูรั้บบริจาคเงินแบบท่ีใช้กนัอยูใ่นปัจจุบนั 
นอกจากจะสร้างความน่าสนใจแลว้ตูรั้บบริจาคเงินอจัฉริยะน้ี  ยงัจะช่วย
ป้องกนัถึงเหตุการณ์การโจรกรรมตูรั้บบริจาคเงินท่ีจะเกิดข้ึน  

2. วตัถุประสงค์
6.1 พฒันาเทคโนโลยีตู ้รับบริจาคเงินอจัฉริยะสร้างความ

น่าสนใจเป็นแรงจูงใจในการสร้างกุศลของชาวพุทธ และมีกลไกป้องกนั
การโจรกรรมเงินบริจาค 

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 ถ่ิ น แ ล ะ
ศิลปวฒันธรรมตามความตอ้งการของชุมชน  

6.3 ขยายผลต่อยอดเชิงพาณิชยไ์ด ้

3. แนวคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง
ระบบฝังตวั หรือ สมองกลฝังตวั (embedded system) คือ

ระบบประมวลผล ท่ีใช้ ชิปหรือไมโครโพรเซสเซอร์ท่ีออกแบบมา
โดยเฉพาะ  เ ป็นระบบ คอมพิว เตอร์ขนาด จ๋ิวท่ี ฝั งไว้ในอุปก รณ์ 
เคร่ืองใช้ไฟฟ้า และเคร่ืองเล่นอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เพ่ือเพ่ิมความฉลาด 
ความสามารถให้กับอุปกรณ์เหล่านั้นผ่านซอฟต์แวร์ซ่ึงต่างจากระบบ
ประมวลผลท่ีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ทัว่ไป ระบบฝังตวัถูกนาํมาใช้กนัอยา่ง
แพร่หลายในยานพาหนะ เคร่ืองใช้ไฟฟ้าในบา้นและสาํนกังาน อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีซอฟต์แวร์ เทคโนโลยีฮาร์ดแวร์ เทคโนโลยี
เครือข่ายเน็ตเวิร์ก เทคโนโลยีด้านการส่ือสาร เทคโนโลยีเคร่ืองกลและ
ของเล่นต่าง ๆ ค ําว่าระบบฝังตัวเกิดจาก การท่ีระบบน้ีเป็นระบบ
ประมวลผลเช่นเดียวกบัระบบคอมพิวเตอร์ แต่ว่าระบบน้ีจะฝังตวัลงใน
อุปกรณ์อ่ืน ๆ ท่ีไม่ใช่เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ในปัจจุบนัระบบสมองกลฝังตวั
ได้มีการพฒันามากข้ึน โดยในระบบสมองกลฝังตวัอาจจะประกอบไป
ดว้ยไมโครคอนโทรลเลอร์ หรือ ไมโครโปรเซสเซอร์ อุปกรณ์ท่ีใช้ระบบ
สมองกลฝังตวัท่ีเห็นไดช้ดัเช่นโทรศพัทมื์อถือ และในระบบสมองกลฝัง
ตวัยงัมีการใส่ระบบปฏิบติัการต่างๆแตกต่างกนัไปอีกดว้ย ดงันั้น ระบบ
สมองกลฝังตวัอาจจะทาํงานไดต้ั้งแต่ควบคุมหลอดไฟจนไปถึงใช้ในยาน
อวกาศ 

สํ า ห รั บ ก า ร ศึ ก ษ า ค ร้ั ง น้ี เ ป็ น ก า ร ป ร ะ ยุ ก ต์ กั บ ง า น
ศิลปวฒันธรรม อนัสืบเน่ืองมาจากชาวพุทธนั้นนิยมการบริจาคเพ่ือสร้าง
ทานบารมี แต่ก็ยงัมีการลกัลอบโจรกรรมเงินจากตูบ้ริจาคดงัจะเห็นได้
จากข่าวตามส่ือต่างๆ บ่อยคร้ัง ดงัน้ีการศึกษาน้ีมุ่งท่ีจะพฒันาเทคโนโลยี
ของสมองกลฝังตัวประยุกต์กับงานศิลปวฒันธรรมท่ีสอดคล้องกับ
วฒันธรรมของพ้ืนถ่ินไทยให้ประสานกนัอยา่งลงตวั ประโยชน์นอกจาก

เกิดทางใจแล้ว ยงัสามารถนาํตน้แบบจากการศึกษาขยายผลไปยงัส่วน
ต่างๆ ในมุมกวา้งได้ด้วยเน่ืองจากชุมชนชาวพุทธเป็นชุมชนท่ีมีจาํนวน
มาก 

4. วธีิด าเนินการวจิยั
4.1 ออกแบบสร้างตูรั้บบริจาคเงินอจัฉริยะ โดยได้รับการ

ออกแบบมีรายละเอียดเป็นลาํดบัดงัน้ี 
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วงจรเซ็นเซอร์ตรวจจับเหรียญหรือธนบตัรโดยการรับส่ง
สญัญาณอินฟราเรด  ซ่ึงการทาํงานของวงจรตวัส่งสัญญาณอินฟราเรดจะ
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ใช้ LED อินฟราเรดเป็นตวัส่งสัญญาณความถ่ีเพ่ือตรวจจบัความผิดปกติ
ของการหยอดเหรียญหรือธนบตัร  การทาํงานส่วนของวงจรเซ็นเซอร์
ภาครับสัญญาณอินฟราเรด  การทํางานของวงจร ตัวรับสัญญาณ
อินฟราเรดจะใช้ โฟโตไ้ดโอด  เป็นตวัรับสัญญาณอินฟราเรดท่ีความถ่ี  
38KHz  เม่ือโฟโตไ้ดโอด ไดรั้บสัญญาณ จะทาํให้ลอจิกเป็น “0”  เม่ือโฟ
โตไ้ดโอดไม่ไดรั้บสัญญาณอินฟราเรดหรือมีวตัถุตดัผ่านจะทาํให้ลอจิก
เป็น “1” แลว้ทาํการส่งสญัญาณลอจิกไปให้ไมโครคอนโทรลเลอร์ 

ส่วนของเซ็นเซอร์ยกหรือเคล่ือนยา้ยจะใช้ไมโครสวิตช์เป็น
ตวัตรวจจบั โดยจะติดตั้งตั้ งท่ีขาตูรั้บ เม่ือมีการยกหรือเคล่ือนยา้ยตูรั้บ
บริจาค ไมโครคอนโทรลเลอร์จะสัง่ให้ไซเรนดงัข้ึน 

การทํางานระหว่างติดตั้ งปกติไมโครคอนโทรลเลอร์ จะ
ควบคุมการทาํงานของวงจร ทาํหน้าท่ีรับค่าจากเซ็นเซอร์อินฟราเรด
จาํนวน 8 ตวั เพ่ือไปสั่งงานโมดูล SD Card 1 SD Card 2  และรับ
สัญญาณลอจิกจากไมโครสวิตช์เพ่ือไปสั่งงานไซเรนกันขโมย โดยมี
ลํ า ดั บ ท่ี อ อ ก แ บ บ  คื อ  เ ม่ื อ มี ก า ร ห ย อ ด เ ห รี ย ญ ห รื อ ธ น บัต ร
ไมโครคอนโทรลเลอร์จะสัง่งานให้โมดูล SD Card 1 ทาํงานออกเป็น
เสียงพรพระ  เม่ือมีความผิดปกติของการหยอดเหรียญหรือธนบตัรเช่น
การโจรกรรมเงินในตูโ้ดยการคีบเงินโดยใชว้สัดุไมห้รือเหล็กคีบระบบจะ
สัง่ให้โมดูล SD  Card 2  ทาํงานออกเป็นเสียงตกัเตือน และเม่ือเซ็นเซอร์
ตรวจจับความเคล่ือนไหวพบว่ามีการยกหรือเคล่ือนยา้ยตู ้รับบริจาค  
ไมโครคอนโทรลเลอร์จะสัง่ให้ไซเรนดงัข้ึน 
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รูปที่ 3 วงจรประจุแบตเตอร่ี
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รูปที่ 4 วงจรจ่ายพลงังานไฟฟ้าของระบบ
การออกแบบตูรั้บบริจาคเงินอิเล็กทรอนิกส์ วสัดุท่ีสร้างตูรั้บ

บริจาคเงินน้ีใชไ้มส้กัทอง ซ่ึงเป็นแบบสถาปัตยกรรมลา้นนา ตูรั้บบริจาค

เงินมีโครงสร้างขนาด กวา้ง 40 เซนติเมตร  สูง 50 เซนติเมตร ลึก 50 
เซนติเมตร 

รูปที่ 5 ดา้นหนา้ของตูรั้บบริจาคเงินอจัฉริยะ 

รูปที่ 6  ดา้นหลงัของตูรั้บบริจาคเงินอจัฉริยะ 

4.2 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง เป็นผูเ้ก่ียวขอ้งกบัการใช้ตูรั้บ
บริจาคเงินอัจฉริยะ โดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง  (Purposive 
Sampling) จาํนวน 30 ตวัอยา่ง

4.3 สร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา เป็นแบบสอบถามความ
พึงพอใจของตู้รับบริจาคเงินอัจฉริยะแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 
ระดบั เพ่ือรวมขอ้มูลความพึงพอใจจากผูท่ี้เก่ียวขอ้ง โดยมีลาํดบัขั้นการ
สร้าง คือ ออกแบบเคร่ืองมือเป็นแบบสอบถามให้ผูท้รงคุณวุฒิตรวจสอบ
เคร่ืองมือหรือดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของข้อคาํถาม ปรับปรุง
เคร่ืองมือตามคาํแนะนาํ จากนั้นทดลองใชก้บัผูต้อบแบบสอบถามท่ีไม่ใช่
กลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 30 ชุด ไดค้่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาคเป็น 
0.90 

4.4 นาํเคร่ืองมือน้ีใชเ้ก็บขอ้มูลกบักลุ่มตวัอยา่ง 
4.5 วิเคราะห์ขอ้มูล 

5. ผลการวจิยั
ด้านการออกแบบสร้างตูรั้บบริจาคเงินอจัฉริยะสามารถใช้

งานไดต้ามขอ้กาํหนดทุกประการ เม่ือนาํไปสาํรวจความพึงพอใจ ผลการ
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บทความวจิยั 
การประชุมวิชาการ งานวิจยัและพฒันาเชิงประยกุต ์คร้ังท่ี 9  
 9th ECTI-CARD 2017, Chiang khan Thailand 

 9th ECTI-CARD 2017 “การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยเีพ่ือตอบสนองทอ้งถ่ินและภาคอุตสาหกรรม” 

วิเคราะห์ขอ้มูลพบวา่ความพึงพอใจต่อตูบ้ริจาคเงินอจัฉริยะทั้ง 6 ดา้นเป็น
ดงัน้ี 
ตารางที่ 1 ความพึงพอใจของตูรั้บบริจาคเงินอจัฉริยะ 

รายการ 
จาํนวน N=30 

S.D. 

1. ดา้นความสวยงามเรียบร้อยเหมาะสม 4.24 0.57 
2. ขนาดของตูรั้บบริจาคเงินอจัฉริยะ 4.47 0.67 
3. ความสะดวกในการติดตั้งใชง้าน 4.50 0.65 
4. มีฟังกช์นัเหมาะสมกบัการใชง้าน 4.55 0.72 
5. ระดบัเสียงการเตือนระหว่างใชง้าน 4.20 0.67 
6. ความมัน่ใจในความปลอดภยั 3.98 1.22 

รวม 4.32 0.75 

จากตารางท่ี 1 พบว่าดา้นความสวยงามเรียบร้อยเหมาะสมมี
ความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก( =4.24, S.D.=0.57) อนัเน่ืองมาจาก
รูปลักษณ์จากภายนอกสวยงามไม่แตกต่างจากตู้บริจาคทัว่ไปและไม่
สามารถสงัเกตความแตกต่างได ้ดา้นขนาดของตูบ้ริจาคเงินอจัฉริยะความ
พึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก( =4.47, S.D.=0.67) ดา้นความสะดวกในการ
ติดตั้งใช้งานอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด( =4.50, S.D.=0.65) อนัเน่ืองมาจาก
ติดตั้งง่ายมาก ดา้นมีฟังกช์นัเหมาะสมกบัการใช้งานอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด
( =4.55, S.D.=0.72) ดา้นระดบัเสียงการเตือนระหว่างใช้งานมีความพึง
พอใจอยู่ในระดบัมาก( =4.20, S.D.=0.67)  และด้านความมัน่ใจใน
ความปลอดภยัมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก( =3.98, S.D.=1.22) ซ่ึง
มีค่าเฉล่ียตํ่าสุดอาจเน่ืองมาจากสามารถส่งสัญญาณเตือนได้เท่านั้น ยงั
ตอ้งใชเ้จา้หนา้ท่ีเขา้มาตรวจสอบหลงัจากไดรั้บสญัญาณเตือน 

6. สรุปผลการวจิยั
ในการศึกษาคร้ังน้ีไดผ้สมผสานระหว่างนาํเทคโนโลยีเขา้กบั

วิถีชีวิตของชาวไทยเกิดเป็นนวตักรรมของตูรั้บบริจาคเงินข้ึนมาสามารถ
ส่ือสารกบัผูใ้ช้มีผลทางจิตใจ สามารถป้องกนัการโจรกรรมได้ในระดบั
หน่ึง ผลการศึกษายงัพบวา่ตูรั้บบริจาคเงินอจัฉริยะน้ีไดรั้บความพึงพอใจ
ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก อีกทั้งสามารถนาํไปต่อยอดเพ่ือใชง้านจริงได ้

7. กติตกิรรมประกาศ
คณะผูจ้ ัดทาํขอขอบคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ลา้นนา ท่ีมอบทุนและสนบัสนุนเคร่ืองมือในการทาํวิจยัคร้ังน้ี 
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บทคดัย่อ 
บทความน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือพฒันาชุดขนยา้ยช้ินงานเข้า

เคร่ืองป๊ัมข้ึนรูปแบบอตัโนมติั โดยออกแบบและสร้างแขนกลหยิบจบั
ช้ินงานเพ่ือใช้แทนแรงงานคนหยิบจบัช้ินงานเขา้เคร่ืองป๊ัมอุตสาหกรรม
ขนาดใหญ่ จากการศึกษาขอ้มูลพบว่าปัญหาในขั้นตอนการผลิตนั้น ไม่
สามารถท าการผลิตไดอ้ยา่งต่อเน่ือง อนัเน่ืองจากตอ้งเสียเวลาจากการใช้
แรงงานคนหยบิจบัช้ินงานเขา้เคร่ืองป๊ัมอุตสาหกรรม ดงันั้นงานวิจยัน้ีจึง
ไดอ้อกแบบและสร้างชุดขนยา้ยช้ินงานท่ีมีความสามารถในการหยิบจบั
ช้ินงานเข้าเคร่ืองป๊ัมอุตสาหกรรมแบบอัตโนมัติ สามารถติดตั้ งกับ
ตวัเคร่ืองป๊ัมอุตสาหกรรมโดยไม่กีดขวางกระบวนการเปล่ียนแม่พิมพ ์ซ่ึง
ผลการสร้างและทดสอบชุดขนยา้ยช้ินงานฯ พบวา่ ชุดขนยา้ยช้ินงานฯ มี
ความสามารถในการหยิบจบัช้ินงานเขา้เคร่ืองป๊ัมอุตสาหกรรมท่ีความเร็ว
สูงสุด 14 วินาทีต่อ 1 ช้ิน โดยสามารถรับน ้าหนกัในการหยิบจบัไดสู้งสุด
ท่ี 3 กิโลกรัม มีความแม่นย  าในการหยิบจบัและปล่อยช้ินงาน อยู่ท่ี 4 
มิลลิเมตร และจากผลงานวิจยัน้ีบริษทัผูใ้ห้ทุนวิจยั ได้น าเคร่ืองตน้แบบ
ไปพัฒนาต่อยอดในเชิงพาณิชย์ โดยน าไปผลิตเป็นหุ่นยนต์หยิบจับ
ช้ินงานส าหรับเคร่ืองป๊ัมฝาตูเ้ยน็ 

ค าส าคญั: เคร่ืองป้ัมข้ึนรูปอตัโนมติั , ฝาตูเ้ยน็, 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. 

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. 

Keywords: Automatic stamping machines, refrigerator lid, industrial, 
Robotic arm 

1. บทน า
ดว้ยปัจจุบนัการยา้ยช้ินงานเขา้เคร่ืองป๊ัมอุตสาหกรรมท าโดย

ใชแ้รงงานคนหรือเคร่ืองขนยา้ยแบบก่ึงอตัโนมติั ซ่ึงการควบคุมช่วงเวลา
การผลิตงานช้ินงานจึงไม่สามารถท าไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ดงันั้น บจก. 
ทีเอ็มซี อุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) จึงได้มีความตอ้งการจดัสร้างชุด
ขนยา้ยช้ินงานเขา้เคร่ืองป๊ัมข้ึนรูปแบบอตัโนมติัข้ึน โดยตอ้งการให้คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก 
ท าการวิจยัเพ่ือออกแบบและสร้างเคร่ืองขนยา้ยช้ินงานเขา้เคร่ืองป๊ัมข้ึน
รูปแบบอตัโนมติั ส าหรับเพ่ือประสิทธิภาพการผลิตช้ินงานอุตสาหกรรม 

จากผลการส ารวจดังกล่าวพบว่า ระบบอตัโนมติัได้เข้ามามี
บทบาทในทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิต ดงันั้นการพฒันางานวิจยัท่ี
เก่ียวข้องกับการสร้างระบบอัตโนมัติส าหรับอุตสาหกรรมการผลิต 
โดยเฉพาะในส่วนท่ีจะช่วยให้เกิดความปลอดภยัต่อผูป้ฏิบติังาน และ
สามารถเพ่ิมความเร็วและปริมาณการผลิตนั้น จึงเป็นความจ าเป็นอย่าง
มากต่ออุตสาหกรรมการผลิต 
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2. วตัถุประสงค์
เพื่อออกแบบและพฒันาโปรแกรมของเคร่ืองขนยา้ยช้ินงาน

เขา้เคร่ืองป๊ัมอุตสาหกรรมแบบอตัโนมติั และเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การผลิตช้ินงานของเคร่ืองป๊ัมในโรงงานอุตสาหกรรม 

3. ขอบเขตการวจิยั
- พัฒนาโปรแกรม เค ร่ืองขนย้าย ช้ิน งาน เข้าเค ร่ืองป๊ั ม

อุตสาหกรรมแบบอตัโนมติั 
- พฒันาโปรแกรมเพ่ือป้องกันอนัตรายจากหุ่นยนต์ขนยา้ย

ช้ินงานเขา้เคร่ืองป๊ัมอุตสาหกรรมแบบอตัโนมติั 
- สามารถจบัช้ินงานเขา้เคร่ืองป๊ัมอุตสาหกรรมแบบอตัโนมติั 

ดว้ยความเร็วและระยะจบัวางช้ินงานต่าง ๆ ไดแ้ม่นย  ามากข้ึน 

4. ทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง
4.1 หลกัการท างานของหุ่นยนต์อุตสาหกรรม 

การท างานของหุ่นยนตอุ์ตสาหกรรมจะประกอบด้วย 2 ส่วน
หลักๆ คือ ระบบทางกลของหุ่นยนต์ หมายถึง ส่วนท่ีเป็นโครงสร้าง 
และส่วนท่ีให้ก  าลังขบัเคล่ือนหุ่นยนต์ และในส่วนของระบบควบคุม 
จะประกอบดว้ย ระบบบงัคบัการท างานหุ่นยนต ์ระบบป้อนขอ้มูลกลบั 
ตลอดจนการสอนหุ่นยนตใ์ห้ท  างานตามชุดค าสัง่ [2] 

4.2 ลกัษณะโครงสร้างของหุ่นยนต์ 
เน่ืองจากหุ่นยนตอุ์ตสาหกรรมไดรั้บการออกแบบสร้างข้ึนมา 

เพ่ือท าหน้าท่ีแทนคน ดงันั้น ลกัษณะการออกแบบจึงมกัจะเป็นส่วนบน
ของล าตัวมนุษย์ ประกอบด้วยหัวไหล่ แขน และมือ โดยปกติแล้ว 
จะออกแบบเป็นลกัษณะแขนเดียว โดยทางผูวิ้จยัสนใจโครงสร้างแบบ 
คาร์ที เซี ยน  ห รือฉ าก  (Cartesian or Rectangular) เป็ นโครงส ร้างท่ี
ประกอบด้วยส่วนต่างๆ ท่ีวางไวต้ั้ งฉากซ่ึงกันและกัน 3 ส่วน ซ่ึงท าให้
สามารถเคล่ือนท่ีไปยงัจุดท่ีตอ้งการได ้

4.3 หลกัการท างานของ PLC แบบนิรภยั (Safety PLC) 
PLC แบบนิรภัย เป็นตัวควบคุมหรือส่วนประมวลผลท่ีมี

จุดประสงคใ์ห้ถูกออกแบบมาเฉพาะเพื่อน าไปใชง้านส าหรับการควบคุม
ท่ีวิกฤติหรือการใช้งานในระบบนิรภยัควบคุมกระบวนการผลิตแบบ
อตัโนมติั โดยตวัควบคุมหรือส่วนประมวลผลเหล่าน้ีเป็นส่วนประกอบ
หน่ึงของระบบ SIS (Safety Instrumented System) ซ่ึงเป็นระบบนิรภยัท่ี
ประกอบไปด้วยอุปกรณ์ประเภท Electrical/Electronic/Programmable 
Electronic System และจะถูกออกแบบมาเพ่ือใช้ในการตรวจจบัสภาวะท่ี
กระบวนการผลิตมีความเส่ียงต่อเหตุการณ์อนัตราย 

ในการออกแบบระบบ PLC แบบนิรภยั จะถูกออกแบบด้วย
เทคนิคพิเศษต่าง ๆ ถูกรวมเขา้ไป โดย PLC แบบนิรภยัจะให้ความส าคญั
กับ ระบบ วิ นิ จฉั ยภ ายใน  (Internal Diagnostic) ในก ารท างานนั้ น 
ส่วนประกอบร่วมกันของช้ินส่วนอุปกรณ์ (Hardware) และโปรแกรม 
(Software) จะยินยอมให้ระบบสามารถตรวจจบัการท างานท่ีไม่เหมาะสม
ดว้ยตวัมนัเอง PLC แบบนิรภยัจะมีโปรแกรมท่ีใช้เทคนิคต่าง ๆ เพ่ือให้
แน่ใจว่ามีความเช่ือมัน่ในการท างาน PLC แบบนิรภยัจะมีระบบส ารอง 
ในการท าให้ระบบท างานไดเ้ม่ือมีส่วนใด ๆ เกิดความผิดพลาด PLC แบบ
นิรภยัจะมีระบบรักษาความปลอดภยัเพ่ิมเติมข้ึนมาในการอ่านหรือเขียน
ขอ้มูลผา่นช่องทางการส่ือสารแบบดิจิตอล [1] 

5. วธีิการด าเนินการวจิยั
5.1 การออกแบบหุ่นยนต์ขนย้ายช้ินงานเข้าเคร่ืองป๊ัมอุตสาหกรรม 

หุ่นยนตข์นยา้ยช้ินงานเขา้เคร่ืองป๊ัมอุตสาหกรรม ไดอ้อกแบบให้มี
ความสามารถในการหยบิจบัช้ินงานป้อนเขา้เคร่ืองป๊ัมอุตสาหกรรมแทน
การใช้แรงงานคน การออกแบบทางกลก าหนดให้มีตน้ก าลงัผสมผสาน
กนัระหว่างเซอร์โวมอเตอร์และนิวเมติกส์ โดยการหยิบจบัช้ินงานขนาด
ใหญ่ได ้โดยมีรายละเอียดของการออกแบบชุดตน้ก าลงัดงัน้ี 

5.2 การออกแบบและใช้งานต้นก าลงัชนิดเซอร์โวมอเตอร์ 
 การเคล่ือนท่ีของหุ่นยนต์ได้ออกแบบให้ใช้งานเซอร์โวมอเตอร์
จ านวน 10 ตวั โดยมีการติดตั้งและก าหนดหนา้ท่ีการท างานดงัน้ี 

ตารางที่ 1 การท างานของเซอร์โวมอเตอร์ 
Motor function 

M1 Moving Up – Down 
M2 Turning Right – Left 
M3 Moving Front – Back 

รูปที ่2 การติดตั้งตน้ก าลงัชนิดเซอร์โวมอเตอร์ 
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5.2.2 การออกแบบระบบควบคุม 
ชุ ดควบ คุมอัตโนมัติ ใช้ โป รแกรม เม เบิ้ ล ลอ จิกคอนโทรล 

(Programmable Logic Control : PLC) ซ่ึงมีฟังก์ชั่นการควบคุมเซอร์โว
มอเตอร์ และติดตั้งโมดูลส าหรับการควบคุมเซอร์โวมอเตอร์อีก 5 โมดูล 
ซ่ึงแต่ละโมดูลมีความสามารถในการควบคุมเซอร์โวมอเตอร์โมดูลละ 3 
ตวั รวมทั้งส้ินระบบน้ีสามารถควบคุมเซอร์โวมอเตอร์ไดท้ั้งหมด 15 ตวั 

การควบคุมการเคล่ือนท่ีของเซอร์โวมอเตอร์ ใช้หลักการควบคุม
แบบใช้ต  าแหน่ง (position control) โดยเลือกวิธีการควบคุมต าแหน่งการ
เคล่ือนท่ีเป็นแบบ absolute value control ซ่ึงเป็นการก าหนดพิกัดการ
เคล่ือนท่ีแบบเทียบกบัต าแหน่ง home 
5.2.3 การพฒันาโปรแกรมเพ่ือป้องกนัอนัตรายจากหุ่นยนต์  

ทางคณะผูวิ้จยัได้ท  าการออกแบบโครงสร้างของการพฒันา
โปรแกรม โดยการใช้ PLC safety เป็นกลไกหลักของระบบป้องกัน
อนัตรายจากหุ่นยนต์ เม่ือเกิดข้อผิดพลาดในระหว่างการท างาน โดย
ระบบจะหยุดการท างานทั้งหมด เพ่ือตรวจสอบและแก้ไขขอ้ผิดพลาด
ดังกล่าว ซ่ึงรูปท่ี 3 จะแสดงขั้นตอนการท างานของระบบการป้องกัน
อนัตรายจากหุ่นยนต ์

รูปที่ 3 ขั้นตอนการท างานของระบบการป้องกนั 
 อนัตรายจากหุ่นยนต ์

5.2.4 พฒันาหน้าจอแสดงผลแบบสัมผัสเพ่ือแจ้งเตือน 
ในส่วนของการแสดงผลทางหน้าจอ ผูวิ้จยัได้ใช้โปรแกรม 

GP-Pro Ex4.0 ในการพัฒนา ซ่ึงการท างานจะแสดงแจ้งเตือนเม่ือมี
ข้อผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนในระบบ ซ่ึงลักษณะจอแสดงผลจะแสดงได ้
ดงัรูปท่ี 4 

รูปที่ 4 หนา้จอแสดงผลแบบสมัผสั 

5.2.5 พฒันาโปรแกรมเพ่ือเพิม่ประสิทธิภาพ 
ในส่วนของการเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานของเคร่ือง

หุ่นยนตด์งัน้ี  
1. ไดท้  าการติดตั้งเลเซอร์เซนเซอร์แบบ CMOS ชนิดแอมพลิ

ฟายเออร์ในตวั รุ่น LR-Z ซ่ีร่ีย ์ยี่ห้อ KEYENCE โดยฟังก์ชันการท างาน
สามารถท่ีจะตรวจจบัช้ินงานใดๆ ท่ีแตกต่างจากพ้ืนหลังได้ อีกทั้ งการ
ออกแบบท่ีมีลักษณะเซนเซอร์แบบหัวเด่ียว จึงท าให้มีการตรวจจับ
ช้ินงานได้อย่างแม่นย  าและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  ด้วยเหตุน้ีทาง
คณะผูวิ้จยัได้พฒันาโปรแกรมให้สอดคล้องกบัการท างานของเลเซอร์
เซนเซอร์รวมกบัการท างานของ PLC โดยการติดตั้งเลเซอร์เซนเซอร์ไวท่ี้
ชุดจบัช้ินงาน เม่ือชุดจบัช้ินงานเคล่ือนท่ีมาถึงระยะ 1000 มิลลิเมตร ก่อน
ถึงช้ินงาน ชุดจบัช้ินงานจะชะลอความเร็วลง เพ่ือ ป้องกันการความ
เสียหายท่ีเกิดข้ึนกบัช้ินงาน และเพ่ิมความแม่นย  าในการจบัช้ินงาน  

รูปที่ 5 ลกัษณะการท างานของหุ่นยนตจ์บัช้ินงาน 

2. ได้ท  าการปรับเปล่ียนแก้ไขโปรแกรมในส่วนของ PLC 
เพ่ือปรับเปล่ียนการท างานของหุ่นยนตแ์ต่ละตวั ให้ท  างานอิสระต่อกนัแต่
ยงัคงสถานะ การท างานต่อเน่ืองซ่ึงกนัและกนั เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ผลิตช้ินงานให้มากข้ึน  
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3. ไดน้ าเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตทุกสรรพส่ิงเขา้มาใช้ในส่วน
ของการดูแลระบบผ่านเครือข่ายระยะไกล เม่ือเกิดข้อผิดพลาดในการ
ท างานข้ึน สามารถตรวจเช็คเบ้ือตน้ผา่นระบบเครือข่ายระยะไกลไดท้นัที 
เพ่ือลดระยะเวลาท่ีระบบเกิดขดัข้องท าให้ไม่สามารถท างานต่อไปได ้
(ดาวน์ไทม)์  

6. ผลการวจิัยและอภปิรายผล

รูปที่ 6 หุ่นยนตข์นยา้ยช้ินงานท่ีติดตั้งบนเคร่ืองป๊ัม 
            อุตสาหกรรม 

รูปท่ี 6 แสดงภาพหุ่นยนตข์นยา้ยช้ินงานท่ีติดตั้งบนเคร่ืองป๊ัม
อุตสาหกรรมท่ีสร้างและพัฒนาโดยผู ้วิจัยและภาคเอกชนท่ีเข้าร่วม
โครงการวิจัย โดยหุ่นยนต์ดังก ล่ าวติดตั้ งใช้งานจริงในโรงงาน
อุตสาหกรรมผลิตเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า 

จากผลการวิจยัการพฒันาโปรแกรมหุ่นยนต์หยิบจบัช้ินงาน
เข้าเคร่ืองป๊ัมอุตสาหกรรมแบบอตัโนมติั สามารถออกแบบและพฒันา
โปรแกรมตามขอบเขตงานวิจยัท่ีก าหนดไวไ้ด้ โดยผลการท างานของ
หุ่นยนต์หยิบจบัช้ินงาน สามารถท างานไดมี้ประสิทธิภาพดีกว่าเดิม คือ
จากเดิมหยบิจบัช้ินงานได ้1ช้ินต่อ 16 วินาทีเป็น 1 ช้ินต่อ 14 วินาที โดยมี
ความผิดพลาดในการจับและวางช้ินงานท่ี 4 มิลลิเมตร รวมถึงเม่ือมี
ขอ้ผิดพลาดเกิดข้ึนในขณะท างาน ในส่วนของระบบการป้องกนัอนัตราย
จากหุ่นยนต์ก็ท  างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้ งยงัแจ้งเตือนไปยงั
จอแสดงผลเพื่อให้ผูป้ฏิบติังานทราบถึงขอ้ผิดพลาดนั้น ๆ ดว้ย 

ตารางท่ี 2 ทดสอบการท างานของหุ่นยนตจ์บัช้ินงาน 

จ านวน
คร้ัง 

ก่อนปรับปรุง หลังปรับปรุง 

จ านวน
ช้ินงาน 

ช้ินงาน
ท่ีเสีย 

ความเร็ว/
ช้ินงาน 
(วนิาที) 

จ านวน
ช้ินงาน 

ช้ินงาน
ท่ีเสีย 

ความเร็ว/
ช้ินงาน 
(วนิาที) 

1 400 56 16 400 0 14 

2 400 45 16 400 0 14 

3 400 40 16 400 0 14 
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บทคดัย่อ 
บทความน้ีน าเสนอการวิเคราะห์การออกแบบหม้อแปลง      

พานาร์ชนิดหลายขดลวดในวงจรพุช-พูลคอนเวอร์เตอร์ส าหรับเซลส์
พลงังานแสงอาทิตย ์โดยการวิเคราะห์ปริมาณสนามแม่เหล็กในตวัหมอ้
แปลงโดยใช้วิธีไฟล์ไนทอิ์ลิเมนต ์เพ่ือเปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงความ
เขม้สนามแม่เหล็กของหมอ้แปลงพานาร์จากรูปแบบการวางชั้นขดลวด
ซ่ึงผลการเปรียบเทียบจากการวิเคราะห์  แสดงให้เห็นถึงการเปล่ียนแปลง
สนามแม่เหล็กของหม้อแปลงในวงจรพุช-พูล คอนเวอร์เตอร์ ผลการ
วิเคราะห์น าไปสู่แนวทางการออกแบบ การลดการสูญเสียท่ีเกิดข้ึนใน
วงจรพุช-พูลคอนเวอร์เตอร์ชนิดหลายเอาท์พุทส าหรับเซลส์พลังงาน
แสงอาทิตย ์

ค าส าคญั: หมอ้แปลงพานาร์, พชุ-พลู คอนเวอร์เตอร์,ไฟลไ์นทอิ์ลิเมนต ์
ความเขม้สนามแม่เหล็ก, ค่าความเหน่ียวน าร่ัว 

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. 

Keywords: Planar Transformer, Push-Pull Converter, Finite Element, 
Magnetic file intensity, Leakage inductance 

1. บทน า
ปัจจุบนัวงจรสวิตช่ิงเพาวเ์วอร์ซัพพลายถูกนิยมน ามาใช้งาน

กบัเซลลพ์ลงังานแสงอาทิตยม์ากข้ึน เน่ืองจากมีขอ้ดีหลายประการ อีกทั้ง 

สามารถน ามา ใช้กับแห ล่ ง จ่ ายพลัง ง านให้ กับ วงจร
อิเล็กทรอนิกส์และเคร่ืองมือส่ือสารในชนบทหรือท่ีห่างไกล และมี
แนวโน้มการใช้งานยิ่งสูงข้ึน[1]  วงจรพุช-พูล คอนเวอร์เตอร์เป็นวงจร
หน่ึงท่ีนิยมถูกน ามาพฒันาและใช้งาน เพราะสามารถใช้งานท่ีพิกดัก าลงั
สูง อีกทั้งสามารถขยายจ านวนเอาท์พุทของวงจร เพ่ือใช้งานกบัระดับ
พิกดัแรงดนัท่ีตอ้งการได ้ดงัรูปท่ี1 

รูปท่ี1 วงจรพุช-พูล คอนเวอร์เตอร์ชนิดหลายเอาท์พุทส าหรับเซลส์
พลงังานแสงอาทิตย ์

โดยทัว่ไปวงจรพุช-พูล คอนเวอร์เตอร์จะเกิดปัญหาขณะใช้
งานคือการไม่สมมาตรของฟลัก๊แม่เหล็กท่ีเกิดข้ึนในตวัหมอ้แปลงท่ีเกิด
จากน ากระแสของมอสเฟส และส่งผลต่อการสูญเสียในตวัหมอ้แปลง [2] 
และเม่ือมีการเพ่ิมจ านวนเอาทพ์ทุมากข้ึนจะยิง่ส่งผลกระทบสูงข้ึน ปัญหา
ดงักล่าวสามารถแกไ้ขไดโ้ดยการควบคุมสนามแม่เหล็กในตวัหมอ้แปลง
และออกแบบหมอ้แปลงท่ีเหมาะสม วิธีการดงักล่าวสามารถใชแ้กนหมอ้
แปลงพานาร์หรือหมอ้แปลงระนาบ มีคุณลกัษณะทางโครงสร้างท่ีเกิดค่า
ความเหน่ียวน าร่ัวท่ีต  ่า [3] ,[4] และสามารถออกแบบเพ่ือควบคุมการ
เปล่ียนแปลงสนามแม่เหล็กและค่าความเหน่ียวน าร่ัวในตวัหมอ้แปลง
ชนิดหลายเอาทพ์ทุได ้
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งานวิจยัน้ีจึงน าเสนอการเปรียบเทียบและวิเคราะห์รูปแบบ
การออกแบบหม้อแปลงพานาร์ในวงจรพุช-พูลคอนเวอร์ชนิดหลาย          
เอาท์พุทด้วยหม้อแปลงพาร์นาร์ เ พ่ือน าไปใช้งานเซลส์พลังงาน
แสงอาทิตย์ โดยการวิ เคราะห์ และเปรียบเ ทียบ รูปแบบปริมาณ
สนามแม่เหล็กในหมอ้แปลงพานาร์ชนิดหลายขดลวดโดยใชวิ้ธีการไฟล์
ไนทอิ์ลิเมนต ์ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงปริมาณการเปล่ียนแปลงสนามแม่เหล็ก
ของหมอ้แปลงพานาร์ชนิดหลายขดลวด มีเปล่ียนแปลงค่าสนามแม่เหล็ก
ในหม้อแปลงพานาร์ท่ีเกิดข้ึนในวงจรพุช-พูลคอนเวอร์ชนิดหลาย
เอาทพ์ทุ 

2. สนามแม่เหลก็ในหม้อแปลงพานาร์
 วงจรสมมูลหมอ้แปลงพานาร์ซ่ึงมีองคป์ระกอบทางกายภาพ

ท่ีประกอบด้วยแกนเฟอร์ไรท์และชั้นขดลวดแผ่น PCB ท่ีวางซ้อนกัน 
ข้อดีหลักของหม้อแปลงพานาร์มีสมบติัการสูญเสียทางไฟฟ้าและค่า
ความเหน่ียวน าร่ัวน้อยกว่าแกนหมอ้แปลงรูปแบบอ่ืนๆ และมีขนาดเล็ก
ประหยดัพ้ืนท่ีในการติดตั้ง โดยมีค่าพารามิเตอร์ท่ีมีความสัมพนัธ์และ
เก่ียวขอ้งในการวิเคราะห์ดงัรูปท่ี 2 

รูปท่ี 2. วงจรสมมูลตวัหมอ้แปลงพานาร์ 

                 การวิเคราะห์ค่าการเปล่ียนแปลงสนามแม่เหล็กท่ีเกิดข้ึนในตวั
หมอ้แปลงสามารถวิเคราะห์พฤติกรรมจากค่าความเขม้สนามแม่เหล็ก
และสนามแม่เหล็กท่ีสะสมเกิดข้ึนในหมอ้แปลง   จากรูปแบบการวางขด
ขดลวดเพ่ือพิจารณาปริมาณสนามแม่เหล็กในพ้ืนท่ีการพนัขดลวดของ
หมอ้แปลงพานาร์ สามารถประมาณค่าไดด้งัในรูปท่ี 3 

รูปท่ี 3. แบบการวิเคราะห์ความเขม้สนามแม่เหล็กท่ีเกิดข้ึนในตวัหมอ้  
แปลงพานาร์ 

             พลงังานแม่เหล็กสะสมและค่าความเขม้สนามแม่เหล็กในตวั
หมอ้แปลง ข้ึนอยูต่  าแหน่งการวางขดลวดและจ านวนชั้นการพนัขดลวดท่ี
มีกระแสไหลผา่น ดงัสมการท่ี 1 
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     (2) 

           การออกแบบหมอ้แปลงพานาร์ส าหรับวงจรสวิตช่ิงเพาเวอร์
ซัพพลายแบบพุช-พูล คอนเวอร์เตอร์ สามารถพิจารณาปริมาณความ
หนาแน่นสนามแม่เหล็กในตวัหมอ้แปลงโดยสามารถขนาดแกนเฟอร์
ไรท ์ดงัในสมการท่ี 3  

410n
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j u m

P
A

K K B Jf
 (3) 

           การพิจารณาหาจ านวนรอบขดลวดของหมอ้แปลงพานาร์ ตาม
กฎฟาราเดยข์องแรงเคล่ือนไฟฟ้าเหน่ียวน า สามารถหาจ านวนรอบไดจ้าก
สมการท่ี 4 

410dc

j c ac

V
N

K A B f
 (4) 

3. การออกแบบหม้อแปลงพานาร์ชนิดหลายเอาท์พุท
3.1 หม้อแปลงพานาร์ชนิดหลายเอาท์พุท 

การออกแบบหมอ้แปลงพานาร์ชนิดหลายเอาทพ์ุท  เพื่อศึกษา
และวิเคราะห์ความเข้มสนามแม่เหล็ก โดยมีพิกัดท่ีก าลังไฟฟ้า 250W 
แรงดันอินพุท 48V  แรงดันเอาท์พุทหลัก(Main Output :W2 ) 5V(8A) 
แรงดัน เอ าท์พุท ย่อ ย  ( Auxiliary Output:W3,W4) ท่ี  12V(6A) แล ะ 
24V(6A) ท่ีความถ่ี 100KHz  ดว้ยแกนเฟอร์ไรท ์Planar E58/11/38  ชนิด 
3C8 โดยมีจ านวนรอบและจ านวนชั้นแผน่ PCB ดงัรูปท่ี 4 

รูปท่ี 4. หมอ้แปลงพานาร์ชนิด 3 เอาทพ์ทุในวงจรพชุ-พลู คอนเวอร์เตอร์ 
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       การออกแบบการวางชั้ นขดลวดด้วยแผ่น PCB หนา 
0.8mm  วางต าแหน่งขดลวดในตวัหมอ้แปลงของวงจรพุช-พูลคอนเวอร์
เตอร์ ซ่ึงการท างานในวงจรพุช-พูล มอสเฟส 1Q  และ 2Q  จะสลบักนั

น ากระแส ซ่ึงท าให้ขดลวดชุด 1nW  และ 2nW ท างานคนละช่วงเวลา
ดงันั้นจึงพิจารณาการท างานของหมอ้แปลงพานาร์เป็น 2 รูปแบบโดย คือ 
รูปแบบท่ี1 ขดลวดชุด 1nW  และ 2nW วางติดกนั รูปท่ี5(a) รูปแบบท่ี2

ขดลวดชุด 1nW  และ 2nW วางแยกกนั รูปท่ี5(b)  และจดัชั้นวางขดลวด
ตามต าแหน่ง ดังรูปท่ี6 ก  าหนดค่าพารามิเตอร์กระแสเอาท์พุทหลัก 
(W21,W22) 8A และกระแสในขดลวดเอาทพ์ุทยอ่ย(W31,W32) 6A และ 
(W41,W42) 6A   

(a) 

           (b) 
รูปท่ี 5 รูปแบบต าแหน่งขดลวดหมอ้แปลงพานาร์ชนิดหลายขดลวด 
ในวงจรพชุ-พลู คอนเวอร์เตอร์ 

3.2 การวเิคราะห์สนามแม่เหลก็ด้วย Finite Element Magnetics Method 
              การออกแบบและวิเคราะห์หมอ้แปลงพานาร์ เพ่ือศึกษาปริมาณ
และการเปล่ียนแปลงสนามแม่เหล็กท่ีเกิดข้ึนภายในตวัหมอ้แปลงจาก
รูปแบบการวางชั้นขดลวด โดยวิธีไฟไนทอิ์ลิเมนต ์(FEMM 4.0)  

รูปท่ี 6. การจดัวางชั้นขดลวดหมอ้แปลงพานาร์ชนิดหลายขดลวด 
ในวงจรพชุ-พลู คอนเวอร์เตอร์ 

รูปท่ี 7. ต าแหน่งการวิเคราะห์ค่าความเขม้สนามแม่เหล็กในหมอ้แปลง 
พานาร์ชนิดหลายขดลวด 

                   ผลการวิเคราะห์การเปล่ียนแปลงสนามแม่เหล็กท่ีเกิดจาการ
เปล่ียนแปลงการวางขดลวดในตวัหม้อแปลงพานาร์และแสดงผลการ
เปรียบเทียบค่าความเขม้สนามแม่เหล็ก เม่ือมีการท างานของหมอ้แปลง
พชุ-พลู คอนเวอร์เตอร์ชนิดหลายเอาทพ์ทุการดงัรูปท่ี 8-รูปท่ี11   

 รูปท่ี 8 ความเขม้สนามแม่เหล็กในหมอ้แปลงพานาร์Type1,Wn1 
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รูปท่ี 9 ความเขม้สนามแม่เหล็กในหมอ้แปลงพานาร์Type1,Wn2 

รูปท่ี 10 ความเขม้สนามแม่เหล็กในหมอ้แปลงพานาร์Type2,Wn1 

รูปท่ี 11 ความเขม้สนามแม่เหล็กในหมอ้แปลงพานาร์Type2,Wn2 

              ซ่ึงเปรียบเทียบพฤติกรรมความเข้มสนามแม่เหล็กท่ีเกิดข้ึน
ภายในตัวหม้อแปลงพานาร์ชนิดหลายเอาท์พุท  พฤติกรรมการ
เปล่ียนแปลงความเขม้สนามแม่เหล็ก เม่ือกระแสไหลผา่นในขดลวดหมอ้
แปลงพานาร์ จะเห็นวา่มีอตัราการเปล่ียนแปลงค่าความเขม้สนามแม่เหล็ก
ในปริมาณและต าแหน่งชั้นขดลวดท่ีต่างกนั ดงัเปรียบเทียบ ดงัรูปท่ี 12 
และ รูปท่ี 13 

รูปท่ี12  การเปล่ียนแปลงค่าความเข้มสนามแม่เหล็กในหม้อแปลง                  
พานาร์ชนิดหลายขดลวด Type1 

รูปท่ี13 การเปล่ียนแปลงค่าความเข้มสนามแม่เหล็กในหม้อแปลง  
พานาร์ชนิดหลายขดลวด Type2 

             ความเขม้สนามแม่เหล็กท่ีเกิดข้ึนในแกนหมอ้แปลงพ้ืนท่ีชั้นวาง
ขดลวดมีการเปล่ียนแปลงท่ีต่างกัน ในการวางรูปแบบท่ี1 จะเห็นว่า
ปริมาณค่าความเขม้สนามแม่เหล็กจะอยูบ่ริเวณก่ึงกลางพ้ืนท่ีพนัขดลวด 
ในขณะท่ีรูปแบบท่ี2 เกิดการเปล่ียนแปลงท่ีค่าความเขม้สนามแม่เหล็กใน
ส่วนบนและส่วนล่างของพ้ืนท่ีขดลวดของหมอ้แปลงพานาร์ ซ่ึงผลจาก
วิเคราะห์เปรียบเทียบค่าพารามิเตอร์ในการออกแบบหม้อแปลงชนิด
หลายขดลวด  ค่าความเข้มสนามแม่เหล็กและพลังงานสะสมในหม้อ
แปลงจากการออกแบบ  

5. สรุป 
การเปล่ียนแปลงสนามแม่เหล็กในการออกแบบหมอ้แปลงพา

นาร์ชนิดหลายเอาท์พุทในวงจรพุช พูล คอนเวอร์เตอร์โดยการจ าลอง
พฤติกรรมการท างาน แสดงให้เห็นว่าเปล่ียนแปลงต าแหน่งของการจดั
วางขดลวดท่ีเหมาะสม จะควบคุมปริมาณการเกิดความเขม้สนามแม่เหล็ก
ในตัวหม้อแปลงพานาร์ ซ่ึงรูปแบบพนัขดลวดท่ีจัดชั้ นขดลวดแบบ
กระจาย เป็นแนวทางการออกแบบหมอ้แปลงพานาร์ชนิดหลายเอาทพ์ุท
ในวงจรพชุ พลูคอนเวอร์เตอร์ส าหรับส าหรับเซลส์พลงังานแสงอาทิตย์
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การประยุกต์ใช้เซนเซอร์ไฟเบอร์ออปติกเพ่ือการตรวจจับล้อรถยนต์ส าหรับเคร่ืองเปลี่ยนล้อรถยนต์อตัโนมัติ 
An Application of Fiber Optic Sensor for Car Wheel Detection for Automatic Car Wheel Changer 
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บทคดัย่อ 
บทความน้ีน าเสนอการประยกุตใ์ช้เซนเซอร์ไฟเบอร์ออปติก

เพื่อการตรวจจบัลอ้รถยนตส์ าหรับเคร่ืองเปล่ียนลอ้รถยนตอ์ตัโนมติัโดย
ใช้พีแอลซี ซ่ึงการขียนโปรแกรมพีแอลซีมีขั้นตอนวิธีการควบคุมแบบ
ล าดบัขั้น โดยระบบน้ีมีส่วนประกอบไดแ้ก่ พีแอลซีมิตซูบิชิท าหนา้ท่ีเป็น
ตวัควบคุมหลกั มอเตอร์เซอร์โว มอเตอร์กระแสตรง เซนเซอร์เส้นใยแกว้
น าแสง ประแจถอดนอตลอ้อิเล็กทรอนิกส์จ านวน 4 ตวัและหนา้จอสมัผสั
ท าหน้าท่ีเป็นเอชเอม็ไอ สุดทา้ยไดผ้ลการทดลองคือใช้เวลาตรวจจบัน้อย
กวา่ 2 วินาที 

ค าส าคญั: เคร่ืองเปล่ียนลอ้รถยนตอ์ตัโนมติั เซนเซอร์ไฟเบอร์ออปติก พี
แอลซี 

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. บทน า
ปัจจุบนัอุตสาหกรรมยางรถยนต์เป็นอุตสาหกรรมต่อเน่ือง

จากอุตสาหกรรมผลิตรถยนต์ โดยเคร่ืองเปล่ียนล้อรถยนต์อตัโนมตั ท่ี
น าเสนอน้ีสามารถเป็นส่วนหน่ึงในการพฒันาอุตสาหกรรมทั้งสองได ้ซ่ึง
ไดป้ระยกุตใ์ช้เซนเซอร์ไฟเบอร์ออปติกในการตรวจจบัลอ้รถยนตเ์พ่ือท า
การถอดลอ้รถยนตแ์ละเปล่ียนลอ้รถยนตไ์ดเ้อง การน าเซ็นเซอร์ไฟเบอร์
ออปติกมาประยกุต์ใช้คร้ังน้ีได้แนวความคิดจากหลายงานวิจยัอาทิเช่น 
งานวิจยัเก่ียวกับการชดเชยค่าผิดพลาดทางความร้อนของเซนเซอร์ไฟ
เบอร์ออปติกท่ีถูกน าไปใช้ในการวดัความร้อนใน FPGA โดยมีอุณหภูมิ
ตั้งแต่ -10 ºC ถึง 60 ºC แบบราคาต ่า [1] งานวิจยัเก่ียวกบัการน าไฟเปอร์

ออปติกเพื่อการวดัความเร่งหรือความเขม้สนามแม่เหล็กซ่ึงสัญญาณท่ีได้
มี SNR (Signal to noise ratio) ท่ีดี [2] งานวิจยัเก่ียวกบัการน าเซนเซอร์ไฟ
เบอร์ออปติกตรวจวดัการก่อตวัแคลเซียมคาร์บอเนตในน ้ าร้อนใตดิ้นและ
น าไปใช้จริงท่ีประเทศญ่ีปุ่ น  [3] งานวิจยัเก่ียวกับการน าเซนเซอร์วดั
ต าแหน่งและระยะทางไฟเบอร์ออปติกถูกน าไปใช้วดัเชิงกลของเซอร์กิต
เบรคเกอร์แบบ HV-VCB [4] งานวิจยัเก่ียวกบัการประยุกต์ใช้เซนเซอร์
ไฟเบอร์ออปติกใชว้ดัอุณหภูมิและวดัค่าความเครียดของวสัดุ [5] งานวิจยั
เก่ียวกบัการใช้เซนเซอร์ไฟเบอร์ออปติกท่ีถูกใช้ในการวดัอุณหภูมิของ
ขดลวดหม้อแปลงก าลงั [6] และงานวิจยัเก่ียวกบัการใช้ขั้นตอนวิธีการ
กรองในทรานสดิวเซอร์วดักระแสไฟฟ้าไฟเบอร์ออปติก [7] 

2. การท างานของระบบทีน่ าเสนอ
การท างานของเคร่ืองเปล่ียนล้อรถยนต์อตัโนมติัจะมีโหมด

การท างาน 2 โหมดคือโหมดแมนนวล และโหมดอัตโนมติั โดยจะมี 
สวิตช์ลิมิตใช้ในการตรวจสอบต าแหน่งการเคล่ือนท่ีของแกนเมคคานิกส์
ต่างๆ  ซ่ึ งมีตัวเข้ารหัส  (รุ่น  R25S-4G5-24C-200BM-2M) ใช้ในการ
ตรวจสอบระยะการเคล่ือนท่ีแกน Y ของมอเตอร์กระแสตรงล าดบัตวัท่ี
สอง ซ่ึงใช้เซนเซอร์ไฟเบอร์ออปติก (รุ่น FS – V11) ใช้ในการตัวหา
ต าแหน่งนอตลอ้ มีชุดวงจรรีเลยเ์ป็นชุดขบัมอเตอร์กระแสตรง 2 ตวั ใช้
ในการขบัเคล่ือนมอเตอร์กระแสตรง ซ่ึงมีชุดขบัมอเตอร์เซอร์โว 3 ตวั 
(รุ่น MR-J3-40A 2 ตวั , MR-J3-60A 1 ตวั) ใช้ในการขบัเคล่ือนมอเตอร์
เซอร์โว โดยมีมอเตอร์กระแสตรง 2 ตวัใชส้ าหรับการเคล่ือนท่ีในแกน X  
และ Y ตามล าดบั มอเตอร์เซอร์โว 3 ตวั (รุ่น HF-KP43 2 ตวั , HF-SP52 1 
ตวั) โดยมอเตอร์เซอร์โวล าดบัตวัท่ี 1 ใช้ส าหรับการหมุนของชุดถอดลอ้
รถยนต์ มอเตอร์เซอร์โวล าดบัตวัท่ี 2 ใช้ส าหรับการหมุนของบล็อกชุด
ประแจลมถอดนอตลอ้อิเล็กทรอนิกส์ และมอเตอร์เซอร์โวล าดบัตวัท่ี 3 
ใช้ส าห รับการเค ล่ือนท่ีแกน Y ชุดบล็อกประแจลมถอดนอตล้อ
อิเล็กทรอนิกส์ 

3. การออกแบบเคร่ืองเปลีย่นล้อรถยนต์
การออกแบบเคร่ืองเปล่ียนล้อรถยนต์น้ีสามารถแบ่งการ

ออกแบบเป็น 3 ส่วนหลักใหญ่คือ ส่วนแรกเป็นการออกแบบระบบ
ควบคุมโดยใช้พีแอลซีเป็นตวัควบคุมหลักแสดงผลผ่านหน้าจอสัมผสั 
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ส่วนถดัมาเป็นการออกแบบเมคคานิกส์ท่ีใช้ส าหรับการจบั การถอดล้อ
รถยนต์โดยใช้ระบบนิวเมติกส์  (Pneumatic) และมีการประยุกต์ใช้
เซนเซอร์ไฟเบอร์ออปติกตรวจจบัต าแหน่งนอตลอ้รถยนตด์ว้ย และส่วน
สุดทา้ยเป็นการออกแบบขั้นตอนวิธี (Algorithm) 

3.1 การออกแบบระบบควบคุมด้วยพแีอลซี 
พีแอลซีรุ่น FX3U-32MT-ES มีอินพตุ 16 อินพุต (X0-X17) มี

เอาต์พุต 16 เอาต์พุต (Y0-Y17) มีส่วนขยายอินพุต /เอาต์พุตเป็นรุ่น 
FX2N-8EX-ES มี8 อินพตุ (X20-X27) และ FX2N-8EY-MR มี 8 เอาตพ์ตุ 
(Y20-Y27) การเช่ือมต่อระหว่างพีแอลซีกับหน้าจอสัมผัสเป็น HMI 
(Human machine interface) ผ่านมอดูลท่ี มี ช่ือว่า FX3U-232-BD เป็น
มาตรฐาน RS232 ซ่ึงการออกแบบต าแหน่งอินพตุและเอาตพ์ตุของพีแอล
ซีน้ีมีส่วนต าแหน่งอินพุตได้แก่ ต  าแหน่ง X0 เป็นสวิตช์ลิมิต (Limit 
switch: L1) ต  าแหน่ง X11 เป็นสวิตช์ลิมิต (R1) ต  าแหน่ง X2 เป็นสวิตช์
ลิมิต (F1) ต  าแหน่ง X3 เป็นสวิตช์ลิมิต (B1) ต  าแหน่ง X4 เป็นสวิตช์ลิมิต 
(FW) ต าแหน่ง X5 เป็นสวิตช์ลิมิต (F2) ต  าแหน่ง X6 เป็นสวิตช์ลิมิต (B2) 
ต  าแหน่ง X20 เป็นสวิตช์ลิมิต (D0) ต  าแหน่ง X21 เป็นสวิตช์ลิมิต (A0) 
ต  าแหน่ง X0 ,X1 เป็นตัวเข้ารหัส (Encoder: ED) ต าแหน่ง X22 เป็น
เซนเซอร์ไฟเบอร์ออปติก (Fiber Optic Sensor: FB) และต าแหน่ง X27 
เป็นสวิตช์หยุด ฉุกเฉิน  (Emargency) ส่วนต าแหน่งเอาต์พุตได้แ ก่ 
ต  าแหน่ง Y0,Y4 เป็นมอเตอร์เซอร์โว 1 (Servo1) ต  าแหน่ง Y1,Y5 เป็น
มอเตอร์เซอร์โว 2 (Servo2)  ต  าแหน่ง Y2,Y6 เป็นมอเตอร์เซอร์โว 3 
(Servo3) ต  าแหน่ง Y3,Y7 เป็นมอเตอร์กระแสตรง 1 (Motor1) ต  าแหน่ง 
Y1 0 ,Y1 1  เ ป็ 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 เป็นบล็อกประแจลมถอดนอตลอ้อิเล็กทรอนิกส์ (Air 
Impact) ต าแหน่ง Y20,Y21 เป็นวาล์วลมโซลินอยด์ 1 (Solenoid valve: 
S1) ต  าแหน่ง Y22 เป็นวาล์วลมโซลินอยด์ 2 (S2) และต าแหน่ง Y23 เป็น
วาลว์ลมโซลินอยด ์3 (S3) ดงัรูปท่ี 1 

รูปที่ 1 การออกแบบเช่ือมต่ออินพุต/เอาตพ์ตุของพีแอลซี 

3.2 การออกแบบเมคคานิกส์ 
เคร่ืองเปล่ียนล้อรถยนต์อัตโนมัติมีโครงสร้างขนาดกว้าง

เท่ากับ 120 ซม. ยาวเท่ากับ 200 ซม. และสูงเท่ ากับ 100 ซม. มีการ
ออกแบบการวางต าแหน่งสวิตช์ลิมิต ตวัเขา้รหัส เซนเซอร์ไฟเบอร์ออ
ปติก สวิตช์หยุดฉุกเฉิน มอเตอร์เซอร์โว มอเตอร์กระแสตรง บล็อก
ประแจลมถอดนอตลอ้อิเล็กทรอนิกส์ วาลว์ลมโซลินอยดด์งัรูป 2-3  

การออกแบบชุดถอดล้อรถยนตแ์ละเปล่ียนล้อรถยนต ์โดยมี
ต าแหน่ง I คือ ส่วนท่ีใชใ้นการถอดลอ้รถยนต ์และต าแหน่ง II คือส่วนท่ี
ใช้ในการใส่ล้อรถยนต์ โดยลอ้รถยนต์ท่ีใช้ในการการออกแบบมีขนาด 
15 น้ิว พร้อมยางขนาด 185/55 R15 มีนอตล้อจ านวน 4 ตัวระยะห่าง
เส้นผา่ศูนยก์ลาง 100 มิลลิเมตร หรือเรียกวา่ "4 รู 100" ดงัรูปท่ี 4 

การออกแบบชุดบล็อกประแจลมถอดนอตลอ้อิเล็กทรอนิกส์
จ านวน 4 ตัวท่ีใช้ในการถอดเปล่ียนล้อรถยนต์ดังรูปท่ี  5 (ก) เป็นชุด
บล็อกประแจลมถอดนอตลอ้อิเล็กทรอนิกส์ท่ีใช้ในการถอดหรือใส่นอต
จ านวน 4 ตวัได้พร้อมกัน (ข) เป็นการเคร่ืองท่ีของชุดบล็อกประแจลม
ถอดนอตลอ้อิเล็กทรอนิกส์ในแกน Y 

รูปที่ 2 การออกแบบต าแหน่งการวางมอเตอร์ 

รูปที่ 3 การออกแบบต าแหน่งการวางอุปกรณ์อินพตุ/เอาตพ์ตุ 
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รูปที่ 4 การออกแบบชุดถอดลอ้รถยนตแ์ละเปล่ียนลอ้รถยนต ์

(ก)   (ข) 
รูปที่ 5 การออกแบบชุดบล็อกประแจลมถอดนอตลอ้อิเล็กทรอนิกส์ 

3.3 การออกแบบขั้นตอนวธีิ 
การออกแบบขั้นตอนวิธีขั้นตอนวิธีการควบคุมแบบล าดบัขั้น

ของการท างานในโหมดอัตโนมัติของเคร่ืองเปล่ียนล้อรถยนต์โดยมี
ขั้นตอนวิธีการท างานหลัก และขั้นตอนวิธีการขัดจังหวะเม่ือกดปุ่ ม
ฉุกเฉินดงัรูป 6 

4. การทดสอบ และผลการทดสอบ
4.1 การทดสอบหาระยะห่างระหว่างเซนเซอร์ไฟเบอร์ออปติกกับนอต 

การทดสอบหาต าแหน่งระยะห่างระหว่างเซนเซอร์ไฟเบอร์
ออปติกกบันอตลอ้รถยนตไ์ม่เกิน 3 เซนติเมตรดงัรูปท่ี 7 โดยมีปรับโหมด
การวดัของตวัขยายสัญญาณไฟเบอร์ออปติกทั้ง 3 โหมดได้แก่ โหมด 
Fine โหมด Turbo และโหมด Super ได้ผลการทดสอบเลขดิจิทลัของค่า
ความเขม้แสงขนาด 12 บิต (ค่าสูงสุด 4096) ไดผ้ลทดสอบดงัรูปท่ี 8 

4.2 การทดสอบการตรวจจับนอตด้วยเซนเซอร์ไฟเบอร์ออปติก 
การทดสอบการตรวจจบันอตลอ้รถยนตด์ว้ยเซนเซอร์ไฟเบอร์

ออปติกดว้ยโหมด Fine มีระยะห่างระหว่างนอตลอ้รถยนตด์ว้ยเซนเซอร์
ไฟเบอร์ออปติกอยูท่ี่ 0.5 เซนติเมตรดงัรูปท่ี 9 เม่ือ (ก) ต  าแหน่งเซนเซอร์

ไฟเบอร์ออปติกเคล่ือนท่ีก าลังเข้าหานอตล้อรถยนต์ (ข) ต  าแหน่ง
เซนเซอร์ไฟเบอร์ออปติกเคล่ือนท่ีประชิดด้านเข้านอตล้อรถยนต์ (ค) 
ต  าแหน่งเซนเซอร์ไฟเบอร์ออปติกเคล่ือนท่ีก่ึงกลางนอตล้อรถยนต์ (ง) 
ต  าแหน่งเซนเซอร์ไฟเบอร์ออปติกเคล่ือนท่ีประชิดด้านออกนอตล้อ
รถยนต ์และ (จ) ต  าแหน่งเซนเซอร์ไฟเบอร์ออปติกเคล่ือนท่ีออกจากนอต
ลอ้รถยนต ์ซ่ึงไดผ้ลทดสอบการตรวจจบันอตลอ้รถยนตด์ว้ยเซนเซอร์ไฟ
เบอร์ออปติกท่ีเคล่ือนท่ีจากล าดบั (ก) ถึง (จ) ตามล าดบัดงัรูปท่ี 10 
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รูปที่ 6 การออกแบบขั้นตอนวิธีการควบคุมแบบล าดบัขั้น 

 

นอตล้อรถยนต์ 

สายไฟเบอร์ออปตกิ 
ตวัขยายสั  า ไฟเบอร์ออปตกิ 

หัวไฟเบอร์ออปตกิ 

รูปที่ 7 การทดสอบการตรวจจบัของเซนเซอร์ไฟเบอร์ออปติก 
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รูปที่ 8 ผลการทดสอบการตรวจจบัของเซนเซอร์ไฟเบอร์ออปติก 

รูปที่ 9 การทดสอบการตรวจจบันอตดว้ยเซนเซอร์ไฟเบอร์ออปติก 

(ก) 

(ข) (ค) (ง) 

(จ) 

รูปที่ 10 ผลการทดสอบการตรวจจบันอตดว้ยเซนเซอร์ไฟเบอร์ออปติก 

5. สรุป
จากรูปท่ี 8 ผลการทดสอบหาต าแหน่งระยะห่างระหว่าง

เซนเซอร์ไฟเบอร์ออปติกกบันอตลอ้รถยนตมี์ค่าความเขม้แสงมากในช่วง
ระยะไม่เกิน 1 เซนติเมตร  จากรูปท่ี 10 ผลการทดสอบการตรวจจบันอต
ลอ้รถยนต์ด้วยเซนเซอร์ไฟเบอร์ออปติกโดยกระบวนการตรวจจบันอต
สามรถหาต าแหน่งนอตเพียงแค่ 1 ตวั เน่ืองจากมุมและระยะห่างของนอต
ทั้ง 4 ตวัมีขนาดเท่ากนัคือ 90 องศา และใช้เวลาการตรวจจบันอตเท่ากบั 
1.65 วินาที ท าให้เคร่ืองเปล่ียนล้อรถยนต์อตัโนมติัน้ีสามารถถอดล้อ

รถยนต์และสามารถเปล่ียนล้อรถยนต์ขนาด 15 น้ิว พร้อมยางขนาด 
185/55R15 มีนอตล้อจ านวน 4 ตัวระยะห่ างเส้นผ่าศูนย์กลาง 100 
มิลลิเมตรจ านวน 1 ล้อรถยนตใ์ช้เวลาทั้งกระบวนการไม่เกิน 2 นาทีได้
อยา่งเสถียรภาพ 
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บทคดัย่อ 
บทความ น้ีน า เสนอการขนานวงจรส วิตช์ เ ด่ี ยวแบบ                

เรโซแนนซ์ขนานส าหรับงานทุบข้ึนรูปมีดอรัญญิกดว้ยการให้ความร้อน
แบบเหน่ียวน า มีวงจรภาคก าลงัเป็นวงจร Quasi-resonant Converter 
อุปกรณ์ท่ีใช้เป็นตวัสวิตช์คือไอจีบีที (IGBT) ซ่ึงท างานแบบสวิตช์เด่ียว
แรงดนัศูนยเ์พ่ือช่วยในการลดก าลงัสูญเสียขณะท างานท่ีความถ่ีสูง โดยมี
ช่วงความถ่ีเรโซแนนท์เป็นช่วงการท างานในภาควงจรก าลงัท่ี 25 kHz 
จากการประยุกต์ใช้หลักการเหน่ียวน าความร้อนส าหรับเคร่ืองใช้ใน
ค รั ว เ รื อ น  ไ ด้น า ม าพัฒน า ให้ ค ว าม ร้ อน กับ แท่ ง เ ห ล็ ก  โ ด ย
เคร่ืองให้ความร้อนแบบเหน่ียวน าน้ีสามารถให้ก าลงัความร้อนได ้1 kW 
และสามารถให้ความร้อนจนแท่งเหล็กร้อนแดงได ้
ค าส าคญั: การเหน่ียวน าความร้อน 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 

1. บทน า

ปัจจุบนัอุตสาหกรรมขนาดเล็ก เช่นงานให้ความร้อนเพลา งานให้
ความร้อนท่อเพ่ือดดัเป็นฮีทเตอร์และงานชุบแข็งน็อตเป็นตน้ ยงัคงใช้
ความร้อนโดยใช้แก๊สหุงตม้อยู่ซ่ึงเป็นอนัตรายอยา่งมากถา้มีการร่ัวไหล
ของแก๊ส การให้ความร้อนแบบเหน่ียวน าจึงเป็นอีกหน่ึงทางเลือก
เน่ืองจากมีความปลอดภยักวา่และเกิดมลพิษน้อยกว่า แต่ตน้ทุนราคาของ
เ ค ร่ื อ ง ใ ห้ ค ว า ม ร้ อ น แ บ บ เ ห น่ี ย ว น า ข น า ด เ ล็ ก สู ง อ ยู่ ม า ก 
เคร่ืองให้ความร้อนแบบเหน่ียวน าขนาดเล็กโดยทัว่ไปจะใช้ไฟฟ้าระบบ
เป็นแบบหน่ึงเฟส ซ่ึงระบบจะประกอบไปดว้ยวงจรเรียงกระแสเพ่ือท า
การแปลงสญัญาณไฟฟ้ากระแสสลบัให้เป็นกระแสตรง แลว้จึงน าไปเขา้
คาปาซิเตอร์เพ่ือกรองแรงดนัให้เรียบก่อนจะถูกส่งเขา้อินเวอร์เตอร์เพ่ือ
แปลงเป็นไฟสลบัท่ีมีความถ่ีตามตอ้งการ วงจรอินเวอร์เตอร์ท่ีถูกน ามาใช้
ส่วนใหญ่ไดแ้ก่ วงจรอินเวอร์เตอร์แบบเต็มบริดจด์งัแสดงในรูปท่ี 1 และ
อินเวอร์เตอร์แบบคร่ึงบริดจ ์ซ่ึงมีอุปกรณ์สวิตซ์ 4 และ 2 ตวัตามล าดบั 

ในงานความร้อนส าหรับงานทุบข้ึนรูปความถ่ีท่ีป้อนจะต้อง
เหมาะสมกบัช้ิน ซ่ึงถา้สูงเกิดไปจะท าให้ช้ินงานเกิดความร้อนเฉพาะท่ีผิว
ดา้นนอก ดา้นในยงัแขง็อยูจ่ะท าให้ข้ึนรูปยาก หรือถา้ปล่อยให้ความร้อน
ซึมเข้าไป จะมีผลท าให้ผิวช้ินงานแตก งานทุบข้ึนรูปโดยทัว่ไปจะใช้
ความถ่ีประมาณ 10 kHz โดยจะข้ึนกบัช้ินงาน ถ้าช้ินงานเป็นแหนบ
รถยนตซ่ึ์งมีลกัษณะเป็นแผ่นยาวซ่ึงมีลกัษณะแตกต่างกบัช้ินงานทัว่ไปท่ี
มีลกัษณะกลม ดงันั้นจึงตอ้งมีการออกแบบขดเหน่ียวน าให้มีลกัษณะให้
เขา้กบัช้ินงานและตอ้งมีการทดสอบกบังานจริงเพ่ือหาความถ่ีท่ีเหมาะสม
ส าหรับการใช้งานน้ี ส าหรับงานข้ึนรูปมีดอรัญญิก ปัจจุบนัเป็นงานท่ีใช้
ในครัวเรือนและเป็นอุตสาหกรรมขนาดเล็ก การให้ความร้อนเหล็กยงัคง
ใช้เป็นถ่านซ่ึงตอ้งใช้เป็นจ านวนมากประมาณ 2-3 กระสอบต่อวนั ซ่ึง
ราคาตกอยูก่ระสอบละประมาณ 250 บาท ราคาจึงค่อนขา้งสูง และราคา
ถ่านจะสูงข้ึนอีกในช่วงฤดูฝนเพราะจะท าถ่านได้น้อยลงเน่ืองความช้ืน
ของอากาศ ดังนั้นการให้ความร้อนแบบเหน่ียวจึงเป็นทางเลือกใหม่
ส าหรับงานให้ความร้อนกบัมีดอรัญญิกน้ีซ่ึงยงัไม่มีใครเคยน ามาใช้ใน
งานน้ีมาก่อน การให้ความร้อนแบบเหน่ียวเป็นการให้ความร้อนเกิดข้ึนท่ี
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ช้ินงานโดยตรง ดงันั้นจึงเกิดการสูญเสียความร้อนนอ้ยจะแตกต่างกบัการ
ให้ความร้อนโดยการเผาไหม ้ท าให้มีประสิทธิภาพในการให้ความร้อน
สูง ประหยดัพลงังาน และไม่ก่อให้เกิดมลภาวะส่ิงแวดลอ้ม  

งานวิจยัน้ีจึงได้ น าเสนอการขนานวงจรสวิตช์เด่ียวแบบเร
โซแนนซ์ขนานส าหรับงานทุบข้ึนรูปมีดอรัญญิกด้วยการให้ความร้อน
แบบเหน่ียวน าซ่ึงถูกแสดงดงัรูปท่ี 4 ซ่ึงประกอบไปดว้ยแหล่งจ่ายไฟฟ้า 
380 โวลต์ 50 เฮิรตซ์ วงจรเรียงกระแส วงจรกรองแรงดัน โหลดเร
โซแนนซ์แบบขนานซ่ึงต่ออยู่กบัสวิตซ์เพียงตวัเดียว และวงจรควบคุม
การปรับความถ่ีตามเม่ือช้ินงานเกิดความร้อน การท างานของวงจรจะ
อาศยัหลกัการถ่ายคืนพลงังานระหว่างตวัเหน่ียวน ากบัตวัเก็บประจุท าให้
เกิดไฟฟ้ากระแสสลบัไปเหน่ียวน าช้ินงานท าให้เกิดความร้อนข้ึนโดยมี
ลักษณะการท างานของสวิตซ์ท่ีแรงดันเป็นศูนย ์ช่วยลดการสูญเสียท่ี
สวิตซ์ การควบคุมมีการเปล่ียนแปลงความถ่ีตลอดเวลาเม่ือช้ินงานมี
อุณหภูมิสูงข้ึน เพ่ือแก้ปัญหามลพิษ ค่าถ่านสูง ค่าขนส่งถ่าน  และอตัรา
การผลิต  เพ่ือการเติบโตของธุรกิจในชุมชนและลดการน าเขา้เคร่ืองจาก
ต่างประเทศท่ีมีราคาสูงได ้

2. ระบบการให้ความร้อน
ระบบการให้ความร้อนแบบเหน่ียวน าประกอบดว้ย 2 ส่วน

หลักคือส่วนจ่ายก าลังไฟฟ้าและส่วนให้ความร้อนช้ินงาน ดังรูปท่ี1 
ส าหรับแหล่งจ่ายท่ีเป็นแหล่งจ่ายกระแสกระแสตรงจะตอ้งมีตวัเหน่ียวน า
ส าหรับกรองกระแสท่ีมีค่ามากเพ่ือให้กระแสเรียบเขา้สู่ อินเวอร์เตอร์เป็น
แหล่งจ่ายกระแสสลับตามความถ่ีท่ีออกแบบเพ่ือให้ความร้อนลึกท่ี

เหมาะสมกบัลกัษณะงาน โดยวงจรท่ีใชจ้ะเลือกเป็นวงจรสวิตช์
เด่ียวท่ีต่อขนานกนัดงัรูปท่ี 1 

io

C
b

Lcoil
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1: n

CP
Switch 1 L s1
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Switch 2

รูปท่ี 1 งานเหน่ียวน าความร้อนดว้ยการขนานวงจรสวิตช์เด่ียวแบบเร
โซแนนซ์ขนานส าหรับงานทุบข้ึนรูปมีดอรัญญิกท่ีน าเสนอ 

3. ต้นแบบเคร่ืองให้ความร้อนแบบเหนี่ยวน า
3.1 ขดลวดเหนี่ยวน าความร้อน

จากวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการออกแบบและสร้างเคร่ืองให้ความร้อน
แบบเหน่ียวน าโดยใช้วงจรควอไซน์ หรือวงจรสวิตช์เด่ียว  ท่ีความถ่ี 25 
kHz พิกดัท่ี 1 kW การออกแบบขดลวดเหน่ียวนาสามารถก าหนดไดจ้าก
ช้ินงานท่ีเป็นโลหะ ท่ีมีความยาวเท่ากบั 30 เซนติเมตร สูง 0.5 เซนติเมตร 
กวา้ง 4.8 เซนติเมตร โดยระยะห่างขดลวดกบัช้ินงานโลหะ เท่ากบั 2 
เซนติเมตร ซ่ึงก าหนดจากความเหมาะสมของการทางานในการซุบแข็ง 
ซ่ึงขนาดและระยะต่างๆ แสดงดงัรูปท่ี 2 (ภาพจริง)  

รูปท่ี 2 ขดลวดเหน่ียวน าความร้อน 
จากรูปท่ี 2 จะใชท้่อทองแดงกลวง เบอร์ 3 ซ่ึงขนาดเส้นผา่น

ศูนยก์ลางเท่ากบั 0.7 cm ซ่ึง สาเหตุท่ีเลือกทองแดงกลวงขนาดกลวง
ขนาดเล็กเน่ืองจาก สามารถนามาขดเป็นขดลวดทองแดง (Coil) ไดง่้าย
กวา่ท่อทองแดงขนาดใหญ่ และเพ่ือท่ีจะสามารถพนัรอบไดเ้พ่ิมข้ึน ส่งผล
ให้ฟลัก๊ซ์ท่ีเหน่ียวนาไปท่ีช้ินงาน มีเพ่ิมข้ึน ซ่ึงความยาวและความกวา้ง
ของช้ินงานจะเป็นตวัก า หนดรอบของ ขดลวด 

3.2 การออกแบบหม้อแปลงความถี่สูง 
จ านวนรอบของขดลวดทุติยภูมิ
  NP     =  

  =  

 =  83 รอบ 
 จ  านวนรอบของขดลวดทุติยภูมิก าหนด NS  =   2 รอบ ถา้กระแส  
สูงสุดดา้นปฐมภูมิเท่ากบั 10 A 

จะไดค้่ากระแสดา้นทุติยภูมิ IS  =  (NP×IP) / NS  =  (83×10) / 2  =  415 A 

m
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ripple

eI Δt
C    

ΔV
=        Time

4.6ms 4.8ms 5.0ms 5.2ms 5.4ms 5.6ms 5.8ms

RMS(V(C3:1,L3:2)) V(C3:1,L3:2)

-1.0KV

0V

1.0KV

(5.1612m,461.876)

V(Z1:C,Z1:E)

0V

0.5KV

1.0KV

(5.1612m,1.4119)

RMS(I(R3)) RMS(I(R5))

-40A

0A

40A

SEL>>
(4.7138m,11.525)

(4.7836m,22.885)

I(R5) I(R3)

-40A

0A

40A

V(V2:+,V2:-)

-20V

0V

20V

ขนาดขดลวดปฐมภูมิโดยท าการเผ่ือพิกดักระแสเกินไวท่ี้ 20 A ความ
หนาแน่นของกระแสในสายเลือกใชล้วดทองแดง 400 เซอร์คูลาร์มิลต่อ 1 
แอมแปร์ 

  ขนาดของเส้นลวด   =       20 × 400 
 =       8000 เซอร์คูลาร์มิล 

       เลือกลวดทองแดง AWG เบอร์ 24 จ านวน 40 เส้นมาขนานตีเกลียว
กนั โดยการตีเกลียวเพ่ือลดการสูญเสียในเส้นลวดเน่ืองจาก skin effect 
และเพ่ิมพ้ืนท่ีทางเดินของกระแสไฟฟ้า  

รูปท่ี 3 หมอ้แปลงความถ่ีสูง 

3.3 การออกแบบระบบระบายความร้อน 

ในวงจรการออกแบบระบบระบายความร้อนในส่วนไอจีบีที ใช้
แผ่นระบายความร้อน และตวัหมอ้แปลงจะใช้พดัลมในการระบายความ
ร้อน และในส่วนของท่อทองแดงจ่ายพลงังานจะเป็นส่วนท่ีจ่ายกระแสสูง 
และอยู่ใกล้ช้ินงานท่ีร้อน จึงติดป๊ัมน ้ าในการระบายความร้อนผ่านท่อ
ทองแดง  

3.4 ออกแบบตวัเกบ็ประจุกรองแรงดนั 
สูตรการค านวณหาค่าตวัเก็บประจุกรองแรงดนั 

เม่ือ  C  คือ  ค่าตวัเก็บประจุ 
  Ie   คือ  ค่ากระแสประสิทธิผลของวงจรเรียงกระแส (A) 
Δt   คือ  ช่วงเวลาท่ี C คายประจุ (ms) 
                   คือ  แรงดนักระเพื่อมจากยอดถึงยอดท่ีเอาทพ์ทุของ

วงจรเรียงกระแส (V) 
ตวัเก็บประจุกรองแรงดนัท่ีก าลงัเอาทพ์ุท 1 kW ขณะท างานท่ี

แรงดนั 220 Vac , 50Hz แรงดนัไฟฟ้า 220 Vac 1 เฟส เม่ือผา่นวงจรกรอง

แรงดนัจะมีค่ายอดเท่ากบั 311.12Vac กระเพ่ือมท่ียอมรับไดป้กติจะไม่
เกิน 10% ของแรงดนัเอาทพ์ทุ 

คิดท่ีประสิทธิภาพ 80% จะได ้

ดงันั้นกระแสประสิทธิผลท่ีอินพทุคือ 

ตวัเก็บประจุจะเก็บประจุทุกๆคร่ึงไซเกิลหรือประมาณ 10 ms เน่ืองจาก
ใชค้วามถ่ี 50 Hz ดงันั้นจะได ้

 

ตวัเก็บประจุท่ีใชจ้ะตอ้งทนแรงดนัไม่ต  ่ากว่า 1.5 เท่าของแรงดนัไฟ
ตรงเอาทพ์ทุดงันั้น จะเลือกตวัเก็บประจุท่ีทนแรงดนัประมาณ เท่ากบั 470 
โวลต ์แต่ในการใช้งานจริงจะเลือกตวัเก็บประจุกรองแรงดนัขนาด 5 µF 
เป็นค่าท่ีเหมาะสมและหาซ้ือไดง่้าย 

4. ผลการจ าลอง

รูปท่ี 4 จ  าลองการท างานดว้ยโปรแกรม Orcad 
 (ก)  สญัญาณขบัเกต IGBT 
 (ข)  กระแสท่ีไหลผา่นโหลด (IL(rms)) กบักระแสท่ีไหลผา่น  
 สวิตช์ (IC(rms)) 

 (ค)  แรงดนัตกคร่อม สวิตช์ (VCE) 
(ง)  แรงดนัตกคร่อม โหลด (VL) 

ripple
ΔV

10×311.12=        =    31.11 Vdc100

rippleΔV

out

in
   

η
        

P 1000P = =         =    1250 W0.8    

-35.68×(10×10 )C      =           =    182.58 µF31.11
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e
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P 1250I = =        =    5.68 AV 220    
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(ข)
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5. ผลการทดลอง
หลงัจากสร้างเคร่ืองตน้แบบได้ท  าการวดัสัญญาณไฟฟ้าท่ีจุด

ต่างๆ เพ่ือเปรียบเทียบกบัผลจ าลองการท างาน และทดสอบการให้ความ
ร้อนซ่ึงให้ความสูงไดถึ้ง 800 องศาโดยสญัญาณท่ีจุดต่างๆแสดงดงัรูปท่ี 5 
และ 6 

รูปท่ี 5 แรงดนัไฟฟ้าตกคร่อมสวิตซ์ (VCE) และกระแสไฟฟ้าท่ีไหลผา่น
สวิตซ ์(Is)โดยว ัดท่ี Time/Div20 μs  

รูปท่ี 6 แรงดนัตกคร่อมสวิตซ์ (VCE)และแรงดนัไฟฟ้าดา้น Primary ของ
หม ้อแปลงความถ่ีสูง โดยว ัดท่ี Time/Div20 μs 

6. สรุป
 งานวิจัยน้ีได้ศึกษา และพัฒนาออกแบบสร้าง เ พ่ือเ พ่ิม

ก าลังไฟฟ้าของเคร่ืองเหน่ียวน าความร้อน โดยการขนานสวิตช์เด่ียว
อุปกรณ์ท่ีใช้เป็นตวัสวิตช์น้ีคือไอจีบีที ซ่ึงท างานแบบสวิตช์เด่ียวแรงดนั
ศูนย ์เพ่ือช่วยในการลดก าลงัสูญเสียขณะท างานท่ีความถ่ีสูง โดยเคร่ือง
เหน่ียวน าความร้อนใช้แรงดนัไฟบา้น 220 V แรงดนัตกคร่อมสวิตช์ไอจี
บีทีอยูท่ี่ 980 V โดยมีช่วงความถ่ีเรโซแนนทเ์ป็นช่วงความถ่ีการท างานใน
ภาควงจรก าลงัอยู่ท่ี 25 kHz ผลการทดลองท่ีไดเ้ป็นไปตามทฤษฎีท่ีได้
ท  าการศึกษามาทุกประการ โดยเคร่ืองเหน่ียวน าความร้อนสามารถให้
ความร้อนจนเหล็กร้อนแดงได ้สามารถให้ก าลงัความร้อนได ้1 kW  
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การบูรณาการรูปแบบการพัฒนาศักยภาพการพึง่ตนเองในกลุ่มผู้สูงอายุและหมอเมืองแบบยัง่ยืน 
โดยเคร่ืองมือและกระบวนการทางเทคโนโลยสีารสนเทศ ต าบลท่าก๊อ อ าเภอแม่สรวย จังหวดัเชียงราย 

The Integration Patterns Development of Self-Reliance among Elder’s Group and Traditional Medicine 
Experts with Information Technology Tools and Processes, Thago, Mae Suai District,Chiang Rai 

วชิิต   นางแล1  เศรษฐชัย ใจฮึก2
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2ส านกัวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย 

บทคดัย่อ 
      การวิจยัน้ีมีช่ือว่าการบูรณาการรูปแบบการพฒันาศักยภาพการ
พ่ึงตนเองในกลุ่มผูสู้งอายุและหมอเมืองแบบยัง่ยืนโดยเคร่ืองมือและ
กระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศต าบลท่าก๊อ อ าเภอแม่สรวย 
จงัหวดัเชียงรายโดยมีวตัถุประสงค.์ 1)เพื่อรวบรวมและจดัการองคค์วามรู้ 
ของภูมิปัญญาหมอเมืองในการดูแลสุขภาพ . 2)เพ่ือวิเคราะห์และ
สังเคราะห์  โดยออกแบบเคร่ืองมือและกระบวนการทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพ่ือน ามาใช้ร่วมกบัภูมิปัญญาหมอเมืองในการดูแลสุขภาพ. 
3)จดัท าต  าราองค์ความรู้ถ่ายทอดสู่ชุมชนด้านการดูแลสุขภาพ. 4)สร้าง
เครือข่ายแบบมีส่วนร่วมและถ่ายทอดเทคโนโลยีหมอเมืองในการดูแล
สุขภาพ โดยท าการเก็บข้อมูลกลุ่มประชากรคือกลุ่มผูสู้งอายุและหมอ
เมืองในการดูแลสุขภาพ จ านวน 22 หมู่บา้น 1,461 คน เป็นการวิจยัการ
พัฒนาทดลอง  (experimental development) เค ร่ืองมือท่ีใช้  1)ตาราง
วิเคราะห์ขอ้มูลประเภทหมอหมอเมือง เน้ือหาหมอเมืองท่ีใช้รักษาตาราง
Information matrix  และ. 2)กระบวนการทางเทคโนโลยสีารสนเทศและ
การออกออกแบบเคร่ืองมือ. 3)การจดัท าต  าราดา้นการดูแลสุขภาพ. 4)การ
สร้างเครือข่ายแบบมีส่วนร่วมถ่ายทอดเทคโนโลยหีมอเมืองในการดูแลสุขภาพ 

ผลการวจิัยพบว่า : 
จ านวนหมอเมือง ค่าอตัราร้อยละ 100 %  พบว่าเน้ือหาหมอเมืองท่ีใช้

รักษามากท่ีสุด คือใช้คาถา รวม 68  คร้ังค่าอัตราร้อยละ  30.4 % และ
รองลงมา ใชน้ ้ ามนตค์าถาจ านวน 55 คร้ัง ค่าอตัราร้อยละ 24.6  % การใช้
สมุนไพรจ านวน 45 คร้ัง ค่าอตัราร้อยละ 20.17 % ใชเ้คร่ืองมือ 37 คร้ัง ค่า
อตัราร้อยละ 16.5 % และน้อยท่ีสุด ท่ีประเภทหมอเมืองเน้ือหาหมอเมือง
ท่ีใชรั้กษาการนวดและการใชย้าและประคบจ านวน 6 คร้ังค่าอตัราร้อยละ  
2.6 %ตามล าดับและการออกแบบชุดเคร่ืองนวดไฟฟ้าร้อน ,เย็นผ่าน
ระบบปฏิบติัการ Android งานวิจยัน้ีไดค้ดัเลือกหมอเมืองมาจดัท าต  ารา จ  านวน 20 คน 
ค าส าคัญ : การพ่ึงตนเอง, เค ร่ืองนวดสมุนไพร, กระบวนการทาง
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

Abstract 
 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 

บทความวจิยั 
การประชุมวิชาการ งานวิจยัและพฒันาเชิงประยกุต ์ครั้งท่ี 9  
 9th ECTI-CARD 2017, Chiang khan Thailand 

 9th ECTI-CARD 2017 “การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยเีพื่อตอบสนองทอ้งถ่ินและภาคอุตสาหกรรม” 
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1. บทน า
สถานการณ์โลก ภาวะเศรษฐกิจ ภูมิอากาศและส่ิงแวดล้อม

เปล่ียนแปลง มลพิษเพ่ิมข้ึน โรคมีวิว ัฒนาการท่ีแรงข้ึนมีการด้ือยา 
ประกอบกบัวิถีชีวิตของผูค้นอยู่ในภาวะท่ีตอ้งแข่งขนั การด าเนินชีวิตท่ี
รีบเร่งของประชาชน กินอาหารไม่ถูกส่วน ไม่เป็นเวลา พักผ่อนไม่
เพียงพอ เกิดความตึงเครียด ร่างกายเสียสมดุล ภูมิคุม้กนัต ่า เจ็บป่วยได้
ง่าย ผูป่้วยไดรั้บยาเคมีมากเกินไปเกิดการตกคา้งในร่างกาย ส่งผลให้เกิด
โรคร้ายต่างๆตามมา ยาเคมีจึงไม่อาจให้ผลการรักษาท่ีดี โดยเฉพาะโรค
เร้ือรังได ้ ดงันั้นจึงมีความจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งยอ้นกลบัมาตระหนกัถึง
คุณค่าของภูมิปัญญาแพทยแ์ผนโบราณท่ีมีการน าสมุนไพรมาใช้เพ่ือ
สุขภาพไม่วา่จะใชเ้ป็นอาหาร ใชเ้ป็นยารักษาโรคใชดู้แลส่งเสริมสุขภาพ   

2. วตัถุประสงค์ของงานวจิยั
1. เพื่อรวบรวมและจดัการองคค์วามรู้ ของภูมิปัญญาหมอเมืองใน

การดูแลสุขภาพ 
2. เพ่ือวิเคราะห์และสังเคราะห์  โดยออกแบบเคร่ืองมือและ

กระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือน ามาใช้ร่วมกบัภูมิปัญญา
หมอเมืองในการดูแลสุขภาพ  

3. จดัท าต  าราองคค์วามรู้ถ่ายทอดสู่ชุมชนดา้นการดูแลสุขภาพ 
4. สร้างเครือข่ายแบบมีส่วนร่วมและถ่ายทอดเทคโนโลยีหมอ

เมืองในการดูแลสุขภาพ 

3.สมมตฐิานของการวจิยั 
การพ่ึงตนเองในกลุ่มผูสู้งอายแุละหมอเมืองแบบยัง่ยนื 

1)ส่งเสริมการพ่ึงตนเองด้านสุขภาพด้านการใช้พืชสมุนไพรใน
ชีวิตประจ าวนั .2)สนับสนุนให้เกิดการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถ่ินพืช
สมุนไพรไทยในชุมชนต าบลท่าก๊อ.3)สร้างกระบวนการจดัการประโยชน์
จากพืชสมุนไพรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนพ่ึงตนเอง. 4)สร้าง
การมีส่วนร่วมในการจดัการพืชสมุนไพรไทยและส่งเสริมสุขภาวะตนเอง 
ครอบครัวชุมชนในต าบลท่าก๊อท่ีสอดคลอ้งกบัศกัยภาพและทุนทางสงัคม 

4.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ เช่น ดา้นวิชาการ ดา้นนโยบาย ดา้น
เศรษฐกิจ/พาณิชย ์ดา้นสังคมและชุมชน รวมถึงการเผยแพร่ในวารสาร 
จดสิทธิบตัร ฯลฯ และหน่วยงานท่ีน าผลการวิจยัไปใชป้ระโยชน์ 

1)ไดอ้งคค์วามรู้ ของภูมิปัญญาหมอเมืองในการดูแลสุขภาพ โดยมี
ภาคชุมชนมีส่วนร่วม.2)ไดภู้มิปัญญาหมอเมืองและพืชสมุนไพรและหมอ
เมืองในการดูแลสุขภาพ.3)ได้ท  าต  าราและหลักสูตรในการจดัการองค์
ความรู้ถ่ายทอดสู่ชุมชนด้านการดูแลสุขภาพ.4)ได้เครือข่ายแบบมีส่วน
ร่วมและถ่ายทอดเทคโนโลยหีมอเมืองในการดูแลสุขภาพ 

5.วธีิด าเนินการวจิยั 
1)ศึกษาขอ้มูลจากเอกสารเก่ียวกบัองค์ความรู้ ของภูมิปัญญาหมอ

เมืองในการดูแลสุขภาพ .2) การก าหนดกลุ่มประชากรตัวอย่าง ใน

การศึกษาองค์ความรู้ ของภูมิปัญญาหมอเมืองในการดูแลสุขภาพ 
ประชากรท่ีใช้อาศยัอยู่ใน 22 หมู่บ้าน เขตต าบลท่าก๊อ อ าเภอแม่สรวย 
จังห วัด เชี ยงราย .3) เค ร่ือ งมื อ ท่ี ใช้ ใน ก ารศึกษ า ป ระกอบด้วย 
แบบสอบถาม การบนัทึกขอ้มูลสนาม การจดัเวทีสัมมนา สนทนากลุ่ม
ย่อย กล้องถ่ายรูป เคร่ืองบนัทึกเสียง และวีดีทศัน์.4)วิธีรวบรวมขอ้มูล 
ผูวิ้จยัรวบรวมขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์หมอเมืองในการดูแลสุขภาพ และ
น าวิเคราะห์และสังเคราะห์ จดัท าต  าราองค์ความรู้ถ่ายทอดสู่ชุมชนดา้น
การดูแลสุขภาพ สร้างเครือข่ายแบบมีส่วนร่วมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
หมอเมืองในการดูแลสุขภาพ 
กลุ่มเป้าหมายหมอเมืองในการท าวจิัย 

1) หมอเมือง เก่ียวกับ พิ ธีกรรม .2) หมอเมือง เก่ี ยวกับ รักษา
กระดูกหกั.3) หมอเมือง เก่ียวกบัรักษาพิษงูและแมลงสตัวก์ดัต่อย.4) หมอ
พ้ืนบ้านในการรักษาอาการทางผิวหนัง.5) หมอเมืองเก่ียวกับหมอยา
สมุนไพร.6) หมอเมืองประเภทกายภาพบ าบดั.7) หมอเมืองประเภทหมอ
ต าแย.8) หมอเมืองประเภทไสยศาสตร์.9) หมอเมืองประเภทย  ่าขาง.10) 
หมอเมืองประเภทเจด๊แหก. 

6.ขอบเขตด้านเน้ือหา 
1)ส ารวจและรวบรวม  หมอเมือง แยกอธิบายเป็น บริบทของหมอ

เมือง ได้แก่ ประวติัความเป็นมาของหมอเมือง ลักษณะการรักษา.2)
ออกแบบเคร่ืองมือและกระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ส าหรับ
ใช้เป็นอุปกรณ์ท่ีผ่านการออกแบบจากการน าภูมิปัญญาท้องถ่ินหมอ
เหมืองเข้ามาร่วมกับกระบวนการออกแบบทางด้านคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสนเทศ ท่ีเป็นอุปกรณ์ท่ีสามารถควบคุมตามค าสั่งในการดูแล
การรักษาผูป่้วย 

รูปที่ 1  เคร่ืองนวดร่างกายกายภาพบ าบดัดว้ยสมุนไพรผา่น
ระบบปฏิบติัการ Android 

ตารางท่ี  1 การวิเคราะห์ขอ้มูลของหมอเมืองโดยออกแบบเคร่ืองมือและ
กระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือน ามาใช้ร่วมกบัภูมิปัญญา
หมอเมืองในการดูแลสุขภาพตาราง  Information matrix   
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ล าดบั
ที่  

ประเภทหมอ
เมืองเกีย่วกบั 

ประเภทเคร่ืองมือเดิม 
ที่ใช้ในการรักษา 

ชุดเคร่ืองมือใหม่ทีอ่อกแบบ จ านวน 
ช้ิน 

1 พิธีกรรม  
(ครูบาอินสม) 

ตะกุด(พระหอ้ยคอ)ยนัต ์ (ไม่สามารถออกแบบได้
ในช่วงระยะเวลางานวิจยัน้ี) 

- 

2 รักษากระดูกหกั ใชไ้ม่ไผ ่ ชุดเคร่ืองมือเขา้เผอืก - 
3 พิษงูและแมลง

สตัวก์ดัต่อย 
- (ไม่สามารถออกแบบได้

ในช่วงระยะเวลางานวิจยัน้ี) 
- 

4 อาการทางตา - (ไม่สามารถออกแบบได้
ในช่วงระยะเวลางานวิจยัน้ี) 

- 

5 ยาสมุนไพร เคร่ืองมือบดยา,มีด, เขียง
,ครก,ลูกประคบ 

(ไม่สามารถออกแบบได้
ในช่วงระยะเวลางานวิจยัน้ี) 

6 กายภาพบ าบดั บีบนวดประคบ ชุดนวด ร้อน,เยน็ 6 
7 หมอต าแย - - - 
8 ไสยศาสตร์ - - - 
9 ย  า่ขาง แผน่ไถ่, แท่นความร้อน ชุดย  า่ขาง - 
10 เจ๊ดแหก มีด  ชุดแหกส่งกระแสไฟฟ้า 

รวม 6 

7.การออกแบบเคร่ืองมือและไดอะแกรมเคร่ืองนวดไฟฟ้า

รูปท่ี 2  ไดอะแกรมชุดนวดไฟฟ้า ผ่านระบบปฏิบติัการ Android 
 การท างานตามไดอะแกรมดงัภาพท่ี 2 บอร์ด Arduino MEGA 2560 
เป็นบอร์ดควบคุมการท างานของวงจรต่างๆ โดยมี Bluetooth , Keypad 
Switch , Volume ส่งขอ้มูลเขา้ไปยงับอร์ด Arduino MEGA 2560 แลว้ท า
การส่งขอ้มูลออกไปให้ Buzzer ,OLED และบอร์ด Arduino MEGA 2560 
ส่งขอ้มูลระดบัความแรงไปยงัเคร่ืองนวดเพ่ือเขา้สู่ร่างกาย 

8.หลกัการท างานหลกัๆของส่วน Application 
   เม่ือเข้าโปรแกรมเคร่ืองนวดไฟฟ้า จะข้ึนหน้าจอตาม รูปท่ี  3 
โปรแกรมจะมี 2 ฟังก์ชั่นให้ เลือกได้แก่  Bluetooth Terminal คือการ
สัง่งานผา่นCommand และButton Send CMD การใชง้านโดยการกดปุ่ ม 

รูปท่ี 3 สถานะของหนา้จอ OLED  สภานะในการปรับระดบัความแรงใน
การกระตุกบนหนา้จอ OLED ทั้ง 5 ระดบัระดบัท่ี 1-5 

รูปท่ี 4 หนา้จอ Application เม่ือกดเขา้ใชง้านคร้ังแรก 

9.การหาความเช่ือมัน่ 
         การค านวณความน่าเช่ือถือ หรือความเช่ือมัน่ของความถูกตอ้ง ใน
การวิเคราะห์เน้ือหา (content analysis) ของการบูรณาการรูปแบบการ
พฒันาศกัยภาพการพ่ึงตนเองในกลุ่มผูสู้งอายุและหมอเมืองแบบยัง่ยืน
โดยเคร่ืองมือและกระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ต าบลท่าก๊อ 
อ าเภอแม่สรวย จงัหวดัเชียงรายโดย โอลสตี (Holsti, 1969) 
10.สถิติที่ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

1. การวิเคราะห์หาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบประเมิน
การยอมรับโดยใชสู้ตรสมัประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s 
Alpha Coefficient) (Cronbach ,1990 : 202-204 ) ดงัน้ี   

2

i

2

sk
= 1-

k-1 s


 
  
 

 (1) 

เม่ือ 
   แทน  ค่าความเท่ียงของแบบสอบถาม 
k แทน  จ านวนขอ้ของแบบสอบถาม 

2

is   แทน  ผลรวมของความแปรปรวนแต่ละขอ้ของแบบสอบถาม 
2s แทน  ความแปรปรวนของคะแนนรวมของผูต้อบแต่ละคน 

2.  การค านวณความน่าเช่ือถือ หรือความเช่ือมัน่ของความถูกตอ้ง 
ในการวิเคราะห์เน้ือหา(content analysis) ของการบูรณาการรูปแบบการ
พฒันาศกัยภาพการพ่ึงตนเองในกลุ่มผูสู้งอายุและหมอเมืองแบบยัง่ยืน
โดยเคร่ืองมือและกระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ต าบลท่าก๊อ 
อ าเภอแม่สรวย จงัหวดัเชียงรายสูตรในการวิเคราะห์ดงัน้ี (Holsti, 1969) 

ความน่าเช่ือถือ  = 100

21

2


NN

M (2) 

เม่ือ  
M            แทน จ านวนรหสัท่ีผูเ้ช่ียวชาญ เห็นตรงกนั 
N1  แทน จ านวนทั้งหมดของการลงรหัสของผูเ้ช่ียวชาญคนท่ี 1 
N2  แทน จ านวนทั้งหมดของการลงรหัสของผูเ้ช่ียวชาญคนท่ี 2 
3. การวิเคราะห์ความแตกต่างของความถ่ีของผูย้อมรับและผูไ้ม่ยอมรับเคร่ืองมือ
และกระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  ใช้การทดสอบไค-สแควร์ 
(Chi-square) ดงัน้ี (Sheskin, 2007 : 260) 

2x     = 

2k

1i iE
iEiO



















(3) 

เม่ือ iO  แทน ค่าท่ีไดจ้ากการวดัหรือสังเกต 

iE แทนค่าท่ีคาดหวงัหรือท่ีไดม้าตามทฤษฎี 

k แทน จ านวนกลุ่มหรือจ านวนกลุ่ม 

11. สรุปอภิปรายผล 
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การวิจยัน้ีเป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลของหมอเมืองในการดูแลสุขภาพ
ประเภทหมอเมืองทั้ งหมด 85 คนประเภทหมอเมืองเก่ียวกับพิธีกรรม
ลา้นนา(วิถีชาวพุทธ)จ านวน 14 คนรักษากระดูกหัก 4 คนพิษงูและแมลง
สตัวก์ดัต่อย3 คนอาการทางตา 26 คน ยาสมุนไพร 12 คน กายภาพบ าบดั 
6 คนหมอต าแย  0 คนไสยศาสตร์ 7 คนย  า่ขาง 0 คน เจด๊แหก  13 คน รวม 
หมอเมือง ชาย 66 คน หญิง 19 คน รวมทั้ งหมด 85  คน  ซ่ึงตรงกับ 
ประเวศ วะสี (อา้งถึงในประโรม กุ่ยสาคร2547 : 62) กล่าวว่าภูมิปัญญา
ท้องถ่ินสะสมข้ึนมาจากประสบการณ์หรือความชัดเจนจากชีวิตและ
สังคมในท้องถ่ินหน่ึง ๆ เพราะฉะนั้นจึงมีความสอดคล้องกบัเร่ืองของ
ท้องถ่ินมากกว่าภูมิปัญญาท่ีมาจากข้างนอกซ่ึงลักษณะส าคัญของภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ินก็คือมีวฒันธรรมเป็นพ้ืนฐาน มีความเป็นบูรณาการสูงทั้ง
ในเร่ืองของกาย ใจ สงัคม และส่ิงแวดลอ้ม 
           ประเภทหมอเมือง ประเภทหมอเมืองท่ีมีเน้ือหาท่ีใช้รักษาตาม
ตาราง  Information matrix  จ  านวนหมอเมือง ค่าอัตราร้อยละ 100 %  
พบวา่เน้ือหาหมอเมืองท่ีใชรั้กษามากท่ีสุด คือใชค้าถา 68  คร้ัง ค่า 30.4 % 
และรองลงมาใช้น ้ ามนต์คาถา 55 คร้ัง 24.6  % การใช้สมุนไพร 45 คร้ัง 
20.17 %ใชเ้คร่ืองมือ 37 คร้ัง 16.5 % นอ้ยท่ีสุดท่ีประเภทหมอเมืองเน้ือหา
หมอเมืองท่ีใชรั้กษาการนวดและการใชย้าและประคบ 6 คร้ัง  2.6 % ตามล าดบั  

ผลงานวิจยัดังกล่าวได้มีการน าผลไปพฒันาออกแบบเคร่ืองมือ
และกระบวนการทางเทคโนโลยสีารสนเทศ ก่อเกิดเป็นนวตักรรมน าไป
ส่งเสริมสนบัสนุนในการส่งเสริมสุขภาพของประชาชนในชุมชนทอ้งถ่ิน 
ตรงตามแนวความคิดของ เพนดิ และโฮลป์ (Pande & Holpp, 2002, p. 5) 
ได้ให้ความหมายว่าซิกซ์ ซิกม่าจะเป็นข้อตกลงทางด้านการจัดการ
โดยรวมและเป็นวิธีการท่ีชาญฉลาด การมุ่งเน้นท่ีลูกค้า การปรับปรุง
กระบวนการและเป็นกฎเกณฑ์ของการวดัผลต่าง ๆ มากกว่าท่ีใช้แค่
ความรู้สึกวา่มีความส าคญั  

12. กติตกิรรมประกาศ
ขอขอบคุณสภาคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ สถาบนัวิจยัและพฒันา 
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เชียงราย 
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ระบบการตรวจสอบต าแหน่งของช้ินงานบนสายพานล าเลียงด้วยการประมวลผลภาพ 
The position checking system for part on the conveyor system 

by using Image Processing 
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บทคดัย่อ 
งานวิจัยน้ีน าเสนอระบบตรวจสอบต าแหน่งจุดจอดของ

ช้ินงานท่ีเกิดความผิดพลาด จากกรณีท่ีช้ินงานหยุดอยู่ในต าแหน่งท่ีไม่
ตรงตามท่ีก าหนดไว ้ซ่ึงจะส่งผลท าให้กระบวนการผลิตเกิดความล่าช้า 
และเสียหาย โดยประยุกต์ใช้งานกล้องร่วมกับโปรแกรม Microsoft 
Visual Studio 2010 ภาษา C# เพ่ือใช้ในการประมวลผลภาพหาต าแหน่ง
จุดจอดการล าเลียงช้ินงานท่ีถูกต้อง แบ่งเป็น 4 ส่วนหลัก ๆ คือ การ
ออกแบบส่วนของการติดต่อกบัผูใ้ชง้าน การประมวลผลภาพท่ีใชใ้นการ
ตรวจสอบต าแหน่งจุดจอดของช้ินงาน ส่วนของการบนัทึกขอ้มูลลงใน 
SQL Server พร้อมทั้ งแสดงผลออกทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ ผลการ
ทดสอบการใช้งานระบบในการวดัต าแหน่งจุดจอดของช้ินงานโดย
เปรียบเทียบกบัเคร่ืองมือวดั (ไดอลัเกจ) มีความผิดพลาดในการอ่านค่า
ระยะเฉล่ียต ่ากวา่ 2.5%  

ค าส าคญั: ต าแหน่งจุดจอด, 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. 

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%. 

Keywords: spot position, Image Processing, SQL Server, Microsoft 
Visual Studio 2010 C# 

1. บทน า
ปัจจุบนัเทคโนโลยีการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมนิยมใช้

ระบบสายพานล าเลียงในสายการผลิตเพ่ือความสะดวกสบาย  ลด
ระยะเวลาในการเคล่ือนยา้ยช้ินงาน และลดการใช้แรงงานคน [1] โดยใน
กระบวนการท างานของระบบสายพานล าเลียงจะมีการก าหนดต าแหน่ง
จุดจอดการล าเลียงช้ินงาน เรียกว่า “Work Zone” เป็นพ้ืนท่ีส าคญัท่ีส่งผล
ต่อกระบวนการผลิตท่ีตอ้งการความแม่นย  าสูง  โดยปัญหาอาจเกิดจาก
กรณีท่ีช้ินงานหยุดอยูใ่นต าแหน่งท่ีไม่ตรงตามท่ีก าหนดไว ้[2] ซ่ึงความ
ผิดพลาดน้ี สามารถแบ่งได้เป็น 2 ลกัษณะ คือ การหยุดก่อนต าแหน่งท่ี
ก าหนดไว ้(Under travel) และการหยุดเกินต าแหน่งท่ีก าหนดไว ้(Over 
travel) ซ่ึงจะส่งผลท าให้กระบวนการผลิตเกิดความล่าช้า และช้ินงานใน
กระบวนการผลิตเกิดความเสียหาย [3] 

งานวิจยัน้ีน าเสนอระบบเพ่ือตรวจสอบต าแหน่งและหาค่า
ระยะจุดจอดของช้ินงาน โดยการประยุกต์ใช้กล้องเวปแคมร่วมกับ
โปรแกรม Microsoft Visual Studio 2010 ภาษา C# ในการประมวลผล
ภาพ และท าการเปรียบเทียบกับเคร่ืองมือวดั (ไดอลัเกจ) ซ่ึงผลท่ีได้จะ
แสดงออกทางหนา้จอคอมพิวเตอร์ โดยจะกล่าวทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งเก่ียวกบั
การประมวลผลภาพในหัวขอ้ท่ี 2 วิธีการและขั้นตอนการด าเนินงานใน
หวัขอ้ท่ี 3 ผลการด าเนินงานในหวัขอ้ท่ี 4 และสรุปผลในหวัขอ้ท่ี 5  
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2. การประมวลผลภาพ
ในการประมวลผลภาพนั้น ความละเอียดของภาพถือเป็นส่วน

ส าคญัส่วนหน่ึงท่ีมีผลต่อการประมวลผลภาพ โดยความละเอียดของภาพ
สามารถก าหนดได้จากค่าพิกเซล (Pixels) ซ่ึงเป็นหน่วยพ้ืนฐานของ
รูปภาพ มีลกัษณะเป็นจุดส่ีเหล่ียมเล็ก ๆ ท่ีเรียงต่อกนัจนเกิดเป็นภาพดงั
แสดงในรูปท่ี  1 แต่ละพิกเซลจะมีค่าระดับความเข้มสี ท่ีแตกต่าง
กนั โดย 1 พิกเซลจะมีเพียงสีเดียว การก าหนดค่าความเขม้สีจะก าหนดอยู่
ในรูปแบบของเลขฐานสองจ านวน 8 บิต [4] 

รูปที่ 1  พิกเซลของภาพ 

นอกจากน้ี การหาขอบภาพ (Edge Detection) ก็เป็นอีกส่วน
หน่ึงท่ีส าคัญ ท่ีน ามาใช้ในการวิเคราะห์  เน่ืองจากขอบภาพนั้ นจะ
ประกอบดว้ยขอ้มูลของภาพท่ีมีความส าคญั และมีประโยชน์ในการน าไป
ประยุกต์ใช้งานในด้านต่าง ๆ สามารถน าไปใช้ในการแยกแยะระหว่าง
วตัถุหรือขอ้มูลในภาพกบัส่วนของพ้ืนหลงัของภาพ ซ่ึงขอบภาพคือส่วน
ท่ีเกิดจากความไม่ต่อเน่ืองของค่าระดับความเข้มเทาของพิกเซลท่ีอยู่
ติดกันมีค่าแตกต่างกันมาก ดังแสดงในรูปท่ี 2 จึงท าให้เกิดขอบภาพ
ข้ึน  [4] 

 (ก) ภาพตน้แบบ  (ข) ขอบภาพของภาพตน้แบบ 
รูปที่ 2  การหาขอบภาพของภาพ 

3. วธีิการและขั้นตอนการด าเนินงาน
3.1 การออกแบบซอฟแวร์ 

จากรูปท่ี 3 แสดงแผนผงัขั้นตอนการด าเนินงาน เร่ิมจากการ
วดัระยะด้วยการประมวลผลภาพโดยใช้การปรับเทียบบญัญติัไตรยางศ์
จากค่าความละเอียดของกลอ้ง จากนั้นท าการก าหนดต าแหน่งจุดจอดของ
ช้ินงานท่ีถูกตอ้งเพ่ือใช้ในการตรวจสอบเส้นขอบภาพของช้ินงานว่าอยูท่ี่
ต  าแหน่งใด ค่าท่ีวดัได้จากการประมวลผลภาพจะถูกน าไปเปรียบเทียบ
กบัระยะท่ีวดัได้จากเคร่ืองมือวดั (ไดอลัเกจ) เพ่ือหาความผิดพลาดจาก
การประมวลผลภาพท่ีเกิดข้ึน โปรแกรมท่ีได้ออกแบบไวจ้ะนับจ านวน
ช้ินงานท่ีผ่านเขา้มาในสายพานล าเลียง โดยสามารถแยกกลุ่มของช้ินงาน

ท่ีจอดตรงต าแหน่ง และช้ินงานท่ีจอดผิดต าแหน่งในแต่ละลกัษณะเพ่ือ
น าไปใช้ในการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของสายพานล าเลียงต่อไป โดย
ขอ้มูลจะถูกจดัเก็บลงในฐานข้อมูล SQL Sever และแสดงผลออกทาง
หนา้จอคอมพิวเตอร์  

 

 

    

  

      
     

รูปที่ 3  แผนผงัขั้นตอนการด าเนินงาน 

รูปที่ 4  หนา้จอแสดงผลการวดัระยะช้ินงาน 

 ลกัษณะของหน้าต่างแสดงผลการตรวจสอบต าแหน่งของ
ช้ินงานแสดงดงัรูปท่ี 4 ซ่ึงจะประกอบดว้ยส่วนต่าง ๆ ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1. แสดงภาพถ่ายท่ีไดจ้ากกลอ้ง 
ส่วนท่ี 2. แสดงขอบภาพของช้ินงานท่ีไดจ้ากภาพถ่าย 
ส่วนท่ี 3. กล่องขอ้ความแสดงผลการตรวจสอบต าแหน่งและ

หาค่าผิดพลาดต าแหน่งของช้ินงาน โดยจะแสดงข้อมูล วนัท่ีทดสอบ 
ล าดบัท่ีของช้ินงาน ต าแหน่งของช้ินงาน ระยะขอบของช้ินงานด้านซ้าย 
ดา้นขวา มุมเอียง และจบัเวลาการเคล่ือนท่ี 

4

3

5

2

6

1
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 ส่วนท่ี 4. ปุ่ ม “เปิดวีดีโอ” ใช้ส าหรับเปิด/ปิดการใช้งาน
กลอ้ง เพ่ือเร่ิมการใชง้านการวดัระยะช้ินงานแบบอตัโนมติั 

 ส่วนท่ี 5. ปุ่ ม “รายงานผล” สามารถส่งขอ้มูลการทดสอบไป
ยงัหน้าต่างรายงานผลการทดสอบเพ่ือสั่งพิมพเ์อกสารออกทางปร้ินเตอร์ 
และน ามาเป็นเอกสารอา้งอิง 

ส่วนท่ี 6. ปุ่ ม “กลบัสู่หนา้หลกั” 

3.2 การออกแบบฮาร์ดแวร์ 
อุปกรณ์ท่ีออกแบบเพ่ือใช้ในการยึดจบักล้องให้ติดกับราง

ล าเลียงช้ินงาน  เลือกใช้วสัดุอะลูมิเนียมในการสร้าง  เพราะมีความ
แข็งแรงทนทาน มีน ้ าหนักเบา และสะดวกในการเคล่ือนยา้ย การติดตั้ง
กล้องในการตรวจจับจะติดตั้ งด้านบนเหนือรางล าเลียงช้ินงาน  โดย
อุปกรณ์ท่ีออกแบบสามารถปรับระดบัไดท้ั้งแนวนอนและแนวตั้ง และไม่
ส่งผลกระทบต่อการท างานของรางล าเลียงช้ินงาน ดงัแสดงในรูปท่ี 5 

รูปที ่5  อุปกรณ์ยดึจบักลอ้งท่ีประกอบเขา้กบัรางล าเลียง 

4. ผลการด าเนินงาน
 ก่อนท่ีจะท าการทดสอบระบบการตรวจสอบต าแหน่งของ

ช้ินงานบนสายพานล าเลียงด้วยการประมวลผลภาพ จ าเป็นต้องมีการ
ติดตั้งกล้องให้คงท่ี และท าการปรับระยะในภาพเทียบเท่าระยะจริงทุก
คร้ังท่ีมีการติดตั้งกลอ้ง วางช้ินงานไวบ้นรางล าเลียงโดยให้ต  าแหน่งของ
ช้ินงานขนานกบัฉากเพ่ือไม่ให้เกิดมุมเอียงในการวิเคราะห์ภาพ ก าหนด
ต าแหน่งจุดจอดท่ีถูกต้องโดยเคล่ือนช้ินงานมาชนกับปลายเข็มของ  
ไดอลัเกจ ดงัรูปท่ี 6 เพ่ือเป็นการก าหนดให้ระบบการตรวจสอบต าแหน่ง
ของช้ินงานบนสายพานล าเลียงแสดงระยะเป็น 0.000 มิลลิเมตร เม่ือมีการ
ใช้งานจริง ช้ินงานท่ีถูกล าเลียงเขา้มาจะหยดุท่ีต  าแหน่งใด ๆ จะถูกน ามา
เปรียบเทียบกบัจุดอา้งอิง และแสดงผลท่ีไดผ้า่นหนา้จอคอมพิวเตอร์  
 ในการทดสอบเพ่ือหาค่าประสิทธิภาพในการอ่านค่าความผิดพลาด
จากระบบประมวลผลท่ีได้ออกแบบไว้ ซ่ึงระยะความสูงของกล้องท่ี
ติดตั้งเทียบกบัค่าจริงของภาพท่ีอ่านได้ให้ค่าความละเอียด 1 พิกเซลมี
ขนาดเท่ากบั 10 ไมโครเมตร ก าหนดจุดจอดวตัถุท่ีถูกตอ้งไวท่ี้ต  าแหน่ง 0 
และเล่ือนช้ินงานมาท่ีต  าแหน่งท่ีก าหนดโดยมีระยะห่างจากจุด 0 ตั้งแต่ 
1-10 มิลลิเมตร เพ่ือตรวจสอบการอ่านค่าจากระบบ ว่าสามารถอ่านค่า

ต  าแหน่งไดถู้กตอ้งเพียงใด โดยการทดสอบ 3 รอบ รอบละ 10 คร้ัง เพ่ือ
หาค่าเฉล่ียของผลท่ีได ้ดงัแสดงในตารางท่ี 1 

รูปที่ 6  การติดตั้งอุปกรณ์ยดึจบักลอ้งเขา้กบัโตะ๊เพ่ือทดลองการวดัระยะ 

ตารางที่ 1  สรุปผลการทดลองวดัระยะของช้ินงานท่ีวางห่างจากต าแหน่ง
ท่ีก าหนด 1-10 มิลลิเมตร จ านวน 3 รอบ รอบละ 10 คร้ัง 

ระยะท่ีก าหนด
(มิลลิเมตร) 

ค่าเฉลี่ยในแต่ละรอบ 
ค่าเฉล่ีย 

ค่าผิดพลาด 
(%) รอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 

1 0.984 0.978 0.9667 0.976 2.377 
2 1.951 1.951 1.962 1.955 2.267 
3 2.941 2.924 2.929 2.931 2.289 
4 3.907 3.931 3.902 3.913 2.167 
5 4.892 4.892 4.903 4.896 2.087 
6 5.869 5.859 5.91 5.879 2.011 
7 6.894 6.871 6.894 6.886 1.624 
8 7.885 7.885 7.905 7.892 1.354 
9 8.884 8.873 8.867 8.875 1.393 

10 9.84 9.912 9.84 9.864 1.360 

รูปที ่7  กราฟเปรียบเทียบเปอร์เซ็นตค์่าผิดพลาดเฉล่ียของการวดัระยะท่ี
ต  าแหน่ง 1-10 มิลลิเมตร  

ผลท่ีได้จากตารางท่ี  1 สามารถแสดงกราฟเปรียบเทียบ
เปอร์เซนต์ค่าผิดพลาดเฉล่ียของการวดัระยะดังรูปท่ี  7 จะเห็นได้ว่า
เปอร์เซ็นต์ค่าผิดพลาดเฉล่ียจากการอ่านค่าท่ีได้จากโปรแกรมมีค่าต  ่า
กวา่ 2.5% ซ่ึงค่าผิดพลาดเกิดจากความละเอียดพิกเซลของรูปภาพท่ีมีนอ้ย
กว่าความละเอียดของไดอลัเกจ (1 พิกเซล เท่ากับ 10ไมโครเมตร  แต่
ความละเอียดของไดอลัเกจเท่ากบั 1 ไมโครเมตร)   
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5. สรุป
จากการออกแบบระบบการตรวจสอบต าแหน่งของช้ินงานบน

สายพานล าเลียงด้วยการประมวลผลภาพ เพ่ือหาค่าประสิทธิภาพความ
แม่นย  าของรางล าเลียง พบว่าระบบท่ีได้ออกแบบข้ึนน้ีสามารถน ามาใช้
ในการตรวจสอบต าแหน่งของช้ินงานบนสายพานล าเลียงไดเ้ป็นอยา่งดี
โดยมีค่าเปอร์เซ็นต์ความผิดพลาดเฉล่ียต ่ ากว่า 2.5% ซ่ึงค่าผิดพลาด
ดงักล่าวสามารถลดลงไดห้ากใชก้ลอ้งท่ีมีความละเอียดสูงข้ึน 
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การพฒันาตู้ฟักไข่ด้วยอุปกรณ์ควบคุมอตัโนมัติ 
The development of an egg incubator using automatic control devices 
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บทคดัย่อ 
การวิจัยพัฒนาเค ร่ืองฟักไข่โดยใช้เทอร์โมอิเล็กตริก  มี

วตัถุประสงคเ์พ่ือออกแบบและสร้างระบบควบคุมอุณหภูมิและความช้ืน 
โดยใช้เทอร์โมอิเล็กตริก และใช้วิธีการระเหยของน ้ าในการให้ความช้ืน
โดยมีขนาดตัวของตู ้กว้าง 50 เซนติเมตร ยาว 53 เซนติเมตร สูง 63 
เซนติเมตร ท าดว้ยไมอ้ดัเคลือบสีขาว หนา 3 มิลลิเมตร ประกบกนั 2 ชั้น 
ติดแผ่นกันความร้อนไวด้้านในของตู้ฟักไข่ เพ่ือป้องกันการสูญเสีย
อุณหภูมิและความช้ืนออกจากดา้นในของตูฟั้กไข่ ติดตั้งพดัลมขนาดเส้น
ผ่านศูนยก์ลางขนาด 12 เซนติเมตร และพดัลมขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลาง
ขนาด 8 เซนติเมตร ส าหรับการควบคุมความช้ืนจะวางถาดน ้ าลักษณะ
วงกลมเส้นผา่นศูนยก์ลางขนาด 5 เซนติเมตรโดยออกแบบและสร้างตูฟั้ก
ไข่ อุณหภูมิภายในเคร่ืองฟักไข่อยู่ในช่วง 30 - 32 องศาเซลเซียส และ
ความช้ืนสัมพทัธ์ภายในเคร่ืองอยูใ่นช่วง 60 - 65 เปอร์เซ็นต ์ซ่ึงหมาะสม
กบัการฟักไข่ 

ค าส าคญั: เทอร์โมอิเล็กตริก, ระบบควบคุมอุณหภูมิและความช้ืน 

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 

1. บทน า
การเล้ียงไก่เป็นอาชีพท่ีคนไทยนิยมมากพอสมควรแต่ในการ

ลงทุนเล้ียงไก่ตอ้งใช้งบประมาณสูงส าหรับค่าอุปกรณ์ต่างๆและการดูแล
รักษาการเล้ียงไก่แบบปล่อยให้มีการฟักไข่ตามธรรมชาตินั้นมีผลกระทบ
ต่อผลผลิตเน่ืองจากสภาพแวดล้อม ภูมิอากาศ และความช้ืน ท าให้ใน
ปัจจุบนัมีการคิดคน้การฟักไข่แบบไม่ตอ้งอาศยัแม่ไก่ท่ีใช้ความร้อนจาก
เช้ือเพลิงในการฟัก ซ่ึงสามารถฟักไข่ได้ผลผลิตมากข้ึนการเจริญเติบโต
ของตวัอ่อนในฟองไข่จนกระทั้งลูกไก่ฟักออกเป็นตวันั้นจ าเป็นตอ้งอาศยั
ปัจจยัต่างๆอยา่งเหมาะสมและเพียงพอท่ีท าให้การฟักไข่ได้ผลดี การฟัก
ไข่ดว้ยเคร่ืองฟักไข่ไดมี้การศึกษาและเรียนรู้วิธีการฟักไข่ตามธรรมชาติ
ของแม่ไก่  จนสามารถฟักไข่ได้ผลส าเร็จเป็นอย่างดี ซ่ึงปัจจัยท่ี มี
ความส าคญัประกอบไปด้วย อุณหภูมิ ความช้ืน การกลับไข่ และการ
ระบายอากาศท่ีเหมาะสมถา้ควบคุมปัจจยัดงักล่าวไดแ้ลว้การฟักไข่นั้นมี
ผลผลิตท่ีสูง การฟักไข่โดยใช้อุปกรณ์บางชนิดยงัมีใชจ้นถึงปัจจุบนัซ่ึงใน
ปัจจุบนัมีอุปกรณ์และเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัสามารถช่วยควบคุมตวัแปร
ต่างๆในการฟักไข่ให้มีความแม่นย  าเท่ียงตรงมากข้ึน เช่นการควบคุมให้มี
อุณหภูมิอยูใ่นช่วง 36-38◦C และปริมาณความช้ืนสัมพทัธ์อยูใ่นช่วง 65-
80% การพฒันาเคร่ืองฟักไข่ในปัจจุบนัมุ่งเน้นไปท่ีการพฒันาการให้
ความร้อนจากขดลวดความร้อนท่ีตอ้งใช้กระแสไฟฟ้าค่อนขา้งสูงท าให้
เกิดค่าใช้จ่ายในการฟักไข่สูงข้ึนเพ่ือเป็นการหาวิธีลดการใช้พลังงาน
ไฟฟ้า  

ในงาน วิจัย น้ี จึงได้น าอุปกรณ์ แผ่น เทอร์โม อิ เล็กต ริก 
(Thermoelectric) ท่ีสามารถให้ความร้อนไดส้ม ่าเสมอและประยกุตใ์ช้กบั
เคร่ืองฟักไข่ได ้โดยแผ่นเทอร์โมอิเล็กตริกโมดูลเป็นอุปกรณ์ท่ีท ามาจาก
สารก่ึงตวัน า อาศยัหลกัการท างานโดยเม่ือป้อนไฟฟ้ากระแสตรงให้กบั
เทอร์โมอิเล็กตริกโมดูล สารก่ึงตัวน าท าการเปล่ียนกระแสไฟฟ้า
กระแสตรงเป็นความร้อนและความเยน็เกิดข้ึน โดยด้านหน่ึงร้อนและ
ดา้นหน่ึงเยน็ ดา้นร้อนและดา้นเยน็สามารถสลบักนัไดข้ึ้นอยูทิ่ศทางการ
จ่ายกระแสไฟฟ้าโดยสามารถปรับความร้อนท่ีคุณภาพต ่าให้สูงข้ึน ขอ้ดี
ของเทอร์โมอิเล็กตริกคือควบคุมอุณหภูมิในช่วง 36-38◦C ไดง่้าย ไม่ร้อน
เกินและอุณหภูมิไม่แกวง่มากและมีขนาดท่ีเล็ก 
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2. วธีิด าเนินการวจิยั
2.1 การออกแบบโครงสร้างและวงจร 

รูปที่ 1 แบบโครงสร้างของตูฟั้กไข่ 

การออกแบบโครงสร้างและการเลือกใชว้สัดุของตูฟั้กไข่โดย
มีขนาดตวัของตูก้วา้ง 50 เซนติเมตร ยาว 53 เซนติเมตร สูง 63 เซนติเมตร 
ท าดว้ยไมอ้ดัเคลือบสีขาว หนา 3 มิลลิเมตร ประกบกนั 2 ชั้น และท าการ
ติดตั้งอุปกรณ์ส าหรับการควบคุมไวด้้านบนของตูฟั้กไข่ และยกระดับ
จากพ้ืนข้ึนมา 10 เซนติเมตร ท าการติดตั้งพดัลมเพ่ือระบายอากาศเพ่ือท า
การเพ่ิมหรือลดอุณหภูมิภายในตูฟั้กไข่ตามโครงสร้างรูปท่ี 1 

ท าการออกแบบการควบคุมอุณหภูมิและความช้ืนภายในตูฟั้ก
ไข่โดยจะมีการแบ่งบล็อกการท างานตามรูปท่ี 2 แสดงบล็อกไดอะแกรม
ออกแบบโครงสร้างซ่ึงจะประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง คือมีส่วน
ของการควบคุมความร้อนท่ีเกิดข้ึนภายในตูฟั้กไข่ดว้ยแผ่นเทอร์โมอิเล็ก
ตริกและมีหลอดไฟท่ีให้ความสว่างและเพ่ิมความร้อนไดด้้วย ส่วนของ
การถ่ายเทความร้อนท่ีเกิดข้ึนด้วยพัดลม และมีเซ็นเซอร์ส าหรับการ
ตรวจวดัอุณหภูมิท่ีเกิดข้ึนภายในตูฟั้กไข่ ส่วนอ่ืนจะเป็นแหล่งจ่ายไฟท่ี
ค่อยป้อนให้กบัระบบของตูฟั้กไข่ และการออกแบบลายวงจรไฟฟ้าของ
ระบบควบคุมตูฟั้กไข่ตามรูปท่ี 3 แสดงวงจรของเคร่ืองควบควบอุณหภูมิ 

รูปที่ 2 บล็อกไดอะแกรมออกแบบโครงสร้าง 

ซ่ึงจะเป็นสวิตซ์เปิดปิดการท างานของตูฟั้กไข่ การตั้งอุณหภูมิส าหรับการ
ท างานของระบบควบคุมเพื่อให้เป็นไปตามท่ีตอ้งการ ดว้ยการท าความ
ร้อนจากแผ่นเทอร์โมอิเล็กตริก และมีเซ็นเซอร์ท่ีค่อยตรวจวดัเพ่ือมา

ควบคุมการเปิดปิดของแผน่เทอร์โมอิเล็กตริกท่ีให้ความร้อนภายในตูฟั้ก
ไข่และถา้มีอุณหภูมิท่ีเร่ิมสูงข้ึนเกินระดบัท่ีไดก้  าหนดไวพ้ดัลมท่ีติดตั้งไว้
ก็จะท างานร่วมดว้ย 
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รูปที่ 3 วงจรของเคร่ืองควบควบอุณหภูมิ 

2.2 ผลการทดลอง 

รูปที่ 4 แสดงผลการทดลองควบคุมความอุณหภูมิภายในตูฟั้กไข่ 

ผลการทดลองของตูฟั้กไข่รูปท่ี 4 แสดงผลการทดลองควบคุม
ความอุณหภูมิภายในตูฟั้กไข่ ซ่ึงให้อยูใ่นช่วงท่ีเหมาะสมส าหรับการฟัก
ไข่ของไข่ไก่อยูใ่นช่วงอุณหภูมิระหว่าง 30 – 35 องศาเซลเซียส  ซ่ึงจาก
กราฟในรูปเส้นสีส้มแสดงอุณหภูมิภายนอกของตูฟั้กไข่ เส้นสีน ้ าเงินจะ
เป็นอุณหภูมิภายในตูฟั้กไข่ จะเห็นว่าอุณหภูมิอยูใ่นช่วงท่ีตอ้งการ และ
ในช่วงแรกของการเปิดตู้ฟักไข่ให้ท  างานอาจจะใช้เวลาในการสร้าง

อุณหภูมิท่ีเหมาะสมค่อนขา้งนานโดยประมาณ 30 นาที แต่หลงัจากนั้น
อุณหภูมิค่อนขา้งท่ีจะคงท่ีจากตวัอุปกรณ์ส าหรับควบคุมน้ี 

รูปที่ 5 แสดงผลการทดลองควบคุมความช้ืนภายในตูฟั้กไข่ 

ในส่วนของการควบคุมความช้ืนของตูฟั้กไข่ซ่ึงความตอ้งการ
ท่ีเหมาะสมนั้นจะอยูท่ี่ 60 - 65 เปอร์เซ็นต์เซลเซียส  ซ่ึงจากกราฟในรูป
เส้นสีส้มแสดงความช้ืนภายนอกของตูฟั้กไข่ เส้นสีน ้าเงินแสดงความช้ืน
ภายในของตูฟั้กไข่ จะเห็นว่าความช้ืนอยู่ในช่วงท่ีเหมาะสมท่ีเหมาะกบั
การฟักไข่ โดยตู้ฟักไข่ด้วยอุปกรณ์ควบคุมอัตโนมัติท่ีประกอบและ
ทดลองตามรูปท่ี 6 
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3. สรุป
เคร่ืองฟักไข่เทอร์โมอิเล็กตริกมีระบบควบคุมแบบติจิตอล 

สามารถควบคุมอุณหภูมิและความช้ืนสัมพทัธ์ภายในเคร่ืองให้อยู่ใน
เกณฑใ์กลเ้คียงมาตรฐานการฟักไข่ซ่ึงอุณหภูมิภายในเคร่ืองอยูใ่นช่วง 30 
- 32 °c และความช้ืนสัมพทัธ์ภายในเคร่ืองอยู่ในช่วง 55-75% ได้แมว้่า
อุณหภูมิและความช้ืนแวดลอ้มภายนอกจะมีการเปล่ียนแปลงก็ตาม 

รูปที่ 6 แสดงผลตูฟั้กไข่ดว้ยอุปกรณ์ควบคุมอตัโนมติั 
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ระบบสมองกลฝังตัวควบคุมเปิด-ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าส่ังงานด้วยเสียงพูดเฉพาะบุคคล 
Electrical  Device Controller with Personalization Voice Commands  by Embedded System 

          สนั่น  จันทร์พรม        สุภทัรา   เกดิเมฆ       ธรรมกร  ครองไตรภพ       พุทธาวุฒิ  ลกีลุธร     และพุทธพงษ์  แหลมทอง  
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน  
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บทคดัย่อ 
 ระบบสมองกลฝังตวัควบคุมเปิด-ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าสั่งงานดว้ย

เสียงพูดเฉพาะบุคคล มีวตัถุประสงค์เพ่ือประยกุตใ์ช้งานโมดูลสมองกล
ฝังตวัแบบรู้จ าเสียงพดู   น าไปการควบคุมเปิด-ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้า  ดว้ยการ
สัง่งานปิด-เปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าดว้ยเสียงพูด (Voice Command) ท่ีเป็นเสียง
เฉพาะบุคคล (Dependent Voice)   บุคคลอ่ืน ๆ ไม่สามารถสั่งงานได ้ตวั
ระบบมีความสามารถควบคุมเปิด-ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าสูงสุดได ้6 อุปกรณ์
ไฟฟ้า 

หลักการท างานโดยภาพรวมเป็นโมดูลสมองกลฝังตวัแบบ
รู้จ าเสียงพูด  (Embedded System) ประมวลผลการท างานรู้จ าเสียงพูด  
ส าเ ร็จในตัวโมดูล  ไม่ต้องเ ช่ือมต่อระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ประมวลผลภายนอก  โมดูลรู้จ  าเสียงพูดมีการประมวลผลแบบเสียงพูด
เฉพาะบุคคล (Dependent Voice Command) โดยจะตอ้งบนัทึกเสียง
ตน้ฉบบั (Voice Master) เพื่อเป็นตน้แบบ ใชใ้นการวิเคราะห์เปรียบเทียบ
กบัเสียงพูดสั่งงาน  (Voice Command) ถ้าเสียงสั่งงานตรงกับเสียง
ตน้ฉบบั จะส่งค่าดิจิตอลให้แผงวงจรไมโครคอนโทรลเลอร์ประมวลผล 
เพ่ือสัง่งานเปิด-ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าตามความตอ้งการ 

ค าส าคญั : โมดูลรู้จ  าเสียงพดู ,  Arduino , ระบบสองกลฝังตวั 

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 

matches the original sound Will send digital to microcontroller circuit 
board processing. To turn on and off the electrical equipment on 
demand. 

Keywords : Voice Recognition Module ,  Arduino ,  Embedded System 

1. บทน า
ทฤษฎีรู้จ าเสียงพดู (Speech Recognition) 
       โมดูลรู้จ  าเสียงพูด(Voice Recognition Voice/Speech Recognition) 
สามารถแบ่งตามแหล่งก าเนิดเสียงไดด้งัต่อไปน้ี 

1. Speaker Dependent Recognition (SD) คือการท่ีระบบจดจ า
เอกลกัษณ์เสียงเฉพาะตวัผูพ้ดูแต่ละคน ตอ้งเป็นเสียงของคนนั้นคนเดียว 

2. Speaker Verification (SV) เหมือนกบั Speaker Dependent  แต่
เสียงท่ีพดูจะตอ้งใกลเ้คียงกบัเสียงตน้แบบมาก 

3. Speaker Independent Recognition (SI) คือระบบรู้จ าเสียงเดียวกนั
จากใครก็ได้ ระบบจะรู้ว่าเราพูดอะไรโดยท่ีคนพูดไม่จ  าเป็นตอ้งเป็นคน
เดียวกนั  
            โมดูลน ามาใช้ คือ โมดูลจ าเสียงพูดแบบ Speaker Dependent 
Recognition (SD)   เลือกใช้โมดูลรู้จ  าเสียงพูด ยี่ห้อ Easy VR V.3   มี
วงจรเช่ือมต่อสั่งงานผ่านพอร์ตอนุกรมก(TTL Serial Port)  ต่อร่วมกบั
บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduinoในการสัง่งาน  

รูปท่ี 1 โมดูลรู้จ  าเสียงพดู ยีห่้อ Easy VR V.3 

2. แนวความคดิออกแบบระบบสมองกลฝังตวัควบคุม ฯ
หลักการออกแบบระบบควบคุมสมองกลฝังตัวควบคุมฯ 

โดยแบ่งระบบงานออกเป็น 3 ส่วนหลกั  คือ 
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1.  โมดูลรู้จ  าเสียงพดู 
2. แผงวงจรไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino รุ่น Uno R3
3. แผงวงจรรีเลย ์ขนาด 6 ช่อง 
4. เคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์   ส าหรับการพฒันาโปรแกรม

รูปท่ี 2  แผนผงัการท างานระบบสมองกลฝังตวัควบคุมเปิด-ปิดอุปกรณ์
ไฟฟ้าสัง่งานดว้ยเสียงพดูเฉพาะบุคคล 

3. การออกแบบระบบวงจรฮาร์ดแวร์
อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ระบบควบคุมฯ ประกอบไปด้วยตัว  

ประมวลผลไมโครคอนโทรลเลอร์บนแผงวงจร Arduino Uno R3 
แผงวงจรรู้จ  าเสียงพูด แผงวงจรเรียงกระแส  แผงวงจรรักษาระดับ
แรงดนัไฟฟ้า   แผงวงจรรีเลย ์ ดงัแสดงในรูปท่ี 3 

รูปท่ีก3  วงจรระบบสมองกลฝังตวัควบคุมเปิด-ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าสัง่งาน   
 ดว้ยเสียงพดูเฉพาะบุคคล 

4. การออกแบบระบบซอฟต์แวร์ควบคุมการท างาน
การออกแบบโปรแกรมควบคุมการท างานฮาร์ดแวร์กจะมีการ

ตั้งค่าอุปกรณ์ต่าง ๆ  และการเลือกโหมดการท างาน  โดยจะมีโหมดการ
ท างานตามผงังานก 

รูปท่ี 4  ผงังานแสดงขั้นตอนการท างานระบบสมองกลฝังตวัควบคุมเปิด-
ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าสั่งงานดว้ยเสียงพดูเฉพาะบุคคล 

5. หลกัการท างานของระบบฯ
เน่ืองจากโมดูลท่ีใชรั้บค าสัง่เสียงนั้น มีความจ ากดัในเร่ืองของ

การประมวลผลขอ้ความเสียงได้เพียงทีละ 7 ขอ้ความ แต่การท างานนั้น
จ าเป็นตอ้งใช้จ  านวนเสียงท่ีเขา้ประมวล 8 ขอ้ความเสียงจะได้แบบชุด
ขอ้ความท่ีจะประมวลผลออกเป็น 2 ชุดขอ้ความคือ ชุดท่ี 1 เก็บขอ้ความ
เสียงของค าว่า “หน่ึง” , “สอง” , “สาม” , “ส่ี” , “ห้า” , “หก” และชุดท่ี2
เก็บขอ้ความเสียงของค าว่า “เปิด” , “ปิด”  โดยโปรแกรมควบคุมจะเป็น
ตวัสลบัชุดขอ้ความท่ีใชป้ระมวลผลไปมาระหว่างชุดท่ี 1 และ 2 ตามการ
สั่งงานจากผู ้ใช้ เช่น เ ม่ือผู ้ใช้งาน สั่งค  าว่า “หน่ึง” เ ม่ือโปรแกรม
ตรวจสอบเจอค าวา่ “หน่ึง” โปรแกรมจะสลบัชุดขอ้ความชุดท่ี 2 ท่ีมีค  าว่า 
“เปิด” , “ปิด” มารอรับค าสั่งเสียงทนัที และเม่ือผูใ้ช้งานสั่งค  าว่า “เปิด” 
หรือ“ปิด” แลว้นั้นโปรแกรมก็จะสัง่เปิดไฟฟ้าในช่องท่ีสัง่นั้น ๆ และสลบั
ชุดขอ้ความเสียงชุดท่ี 1 กลบัมารอรับค าสัง่เสียงต่อไป 
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6. การตั้งค่าโมดูลรู้จ าเสียงพูด
การท างานโมดูลรู้จ าเสียงพูด  มี 2 ส่วน คือ 
1. ส่วนบนัทึกเสียงตน้ฉบบัเพ่ือใชใ้นการตรวจสอบการสั่งงานดว้ยเสียง
 ในเวลาการใชง้าน 
2. ส่วนสัง่งานเคร่ืองดว้ยเสียงของพดูของผูใ้ชง้าน

1. บันทึกเสียงต้นฉบับเพ่ือใช้ในการตรวจสอบการส่ังงานด้วยเสียงใน
เวลาการใช้งาน 

ขั้นตอนการบนัทึกเสียงตน้ฉบบั เร่ิมจากโมดูลรู้จ  าเสียง (Easy 
VR) เช่ือมต่อกบับอร์ด Arduino Uno R3 ผา่นพอร์ตอนุกรมแบบ TTL 
และเปิดโปรแกรม Arduino IDE แลว้เลือกเมนู Com Port เพื่อเช่ือมต่อ 
และท าการเปิดหนา้ต่างโปรแกรม Serial Monitor  โดยโมดูลรู้จ  าเสียง 
(Easy VR) ท าหนา้ท่ีในการรับค่าสญัญาณเสียง และประมวลผลเสียงท่ีใช้
ในการสัง่งาน ซ่ึงลกัษณะของวงจรสามารถแสดงไดด้งัรูปท่ี 5  

Arduino Uno R3 Easy VR Module
TX
RX

TX0
RX0 0

1
P7 
P9 

P3 

P2 

5V

รูปท่ี 5 วงจรเช่ือมต่อระหว่างแผงวงจร Arduino กบัโมดูลรู้จ  าเสียงพดู 

รูปท่ี 6  หนา้ต่างและเมนูการเช่ือมต่อ Serial Monitor 

           เม่ือเปิดโปรแกรม Serial Monitor แลว้ตวัเคร่ืองสั่งงานดว้ยเสียงจะ
แสดงค าสัง่ท่ีใชใ้นการตั้งค่าต่าง ๆ ของตวัเคร่ืองข้ึนมา 

รูปท่ี 7  หนา้ต่างและเมนูโปรแกรมติดตั้งค่าโมดูลรู้จ  าเสียง 

    โดยค าสัง่ท่ีใชส้ าหรับการบนัทึกเสียงตน้ฉบบันั้นจะเป็นค าสัง่ 
sigtrain (r) (sig)  

 (r) คือช่องล าดบัท่ีใชใ้นการบนัทึกเสียงโดยจะมีตั้งแต่ 0 – 6  
    (sig) คือ ช่ือหรือขอ้ความท่ีใชบ้่งบอกเสียงท่ีบนัทึกในช่องนั้น ๆ 
ตัวอย่าง จะท าการบนัทึกเสียงว่า “เปิด” ลงในช่องท่ี 0 โดยใชค้  าสัง่พิมพ์
ลงในช่องขอ้ความ   sigtrain 0 open   

รูปท่ี 8   หนา้ต่างและเมนูการบนัทึกเสียงตน้ฉบบั 

       โปรแกรมจะแสดงขอ้ความ Speak now เพ่ือให้ผูพู้ดบนัทึกเสียง 
เขา้ไป เม่ือบนัทึกเสร็จโปรแกรมจะแสดงขอ้ความ Speak again เพ่ือให้ผู ้
พูดท าการพูดบกัทึกเสียงเดิมอีกคร้ัง และเม่ือเสร็จโปรแกรมจะแสดง
ขอ้ความ Success เป็นการเสร็จส้ินการบนัทึกเสียงนั้น ๆ   

 รูปท่ี  9   หนา้ต่างและเมนูการบนัทึกเสียงตน้ฉบบัเสร็จ สมบูรณ์ 

โดยจะตอ้งบนัทึกเสียงค าสั่งตน้ฉบบั ให้ครบทุกเสียง ตามท่ีก าหนด
ดงัต่อไปน้ี 

1. บนัทึกค าวา่ “เปิด” ในช่องท่ี 0 

2. บนัทึกค าวา่ “ปิด” ในช่องท่ี 1 
3. บนัทึกค าวา่ “หน่ึง” ในช่องท่ี 2 

4. บนัทึกค าวา่ “สอง” ในช่องท่ี 3 

5. บนัทึกค าวา่ “สาม” ในช่องท่ี 4 

6. บนัทึกค าวา่ “ส่ี” ในช่องท่ี 5 

7. บนัทึกค าวา่ “ห้า” ในช่องท่ี 6 
8. บนัทึกค าวา่ “หก” ในช่องท่ี 7 

957



บทความวจิยั 
การประชุมวิชาการ งานวิจยัและพฒันาเชิงประยกุต ์คร้ังท่ี 9  
 9th ECTI-CARD 2017, Chiang khan Thailand 

9th ECTI-CARD 2017 “การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยเีพ่ือตอบสนองทอ้งถ่ินและภาคอุตสาหกรรม” 

2.ส่ังงานเคร่ืองส่ังงานด้วยเสียงพูดของผู้ใช้งาน
การสั่งงานเคร่ืองนั้ นจะแบ่งออกเป็น 2 ช่วงของการสั่ง 

ช่วงแรกคือการสั่งช่องท่ีจะเปิดการท างานโดยผูใ้ช้จะตอ้งพูดหมายเลข
ช่องท่ีตอ้งการก่อน เม่ือเคร่ืองตรวจเจอเสียงท่ีสั่งแล้ว ตวัเคร่ืองจะแสดง
ไฟ LED ติดข้ึน 

รูปท่ี 10  เสียงตน้ฉบบั ตรงกบัเสียงสัง่งานหมายเลขช่อง LED ติดสวา่ง 

         ให้ผูใ้ชง้านพดูค าว่า เปิด หรือ ปิด ตามเป็นสัง่การเปิดปิดไฟฟ้าใน
ช่องนั้น ๆ  ตวัอยา่ง ผูส้ัง่งานตอ้งการเปิดการท างานของช่องท่ี 1 ผูใ้ชต้อ้ง
พดูวา่  “หน่ึง    เปิด”   

รูปท่ี 11  ตวัเคร่ืองควบคุมเปิด-ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าสั่งงานดว้ยเสียงพดู
เฉพาะบุคคล ประกอบส าเร็จพร้อมอุปกรณ์ไฟฟ้าทดลอง 

7. ผลการทดลอง
น าตวัเคร่ืองท่ีประกอบส าเร็จ และน าไปทดลองโดยการสั่งงานเปิด-

ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้ง  6  อุปกรณ์  และหาค่าความแม่นย  าในการท างานใน
เป็นค่าร้อยละ  แสดงดงัรูปท่ี 12 

รูปท่ี 12  กราฟการทดลองความแม่นย  าในการออกเสียงค าสั่ง ทดลองใช้
งานแต่ละช่องจ านวนช่องละ 20 คร้ัง 

8. สรุปผลการทดลอง
           ระบบสมองกลฝังตวัควบคุมเปิด-ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าสั่งงานดว้ย
เสียงพดูเฉพาะบุคคล  สามารถสัง่งานควบคุมเปิด-ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้า มี
ความแม่นย  า  รวมเฉล่ีย ร้อยละ 60    โดยปัจจยัท่ีมีผลต่อความแม่นย  าใน
การท างานมี  2 ปัจจยั คือ 
1. การออกเสียงสัง่งานไม่ตรงกบัเสียงตน้ฉบบั
2. เสียงรบกวนจากสภาพแวดลอ้มต่าง ๆ  มีผลกระทบต่อความแม่นย  าใน
การท างานของระบบ 

9. กติตกิรรมประกาศ
ขอขอบคุณสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์    คณะวิศวกรรม -

กรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาช
มงคลอีสาน ท่ีให้ความอนุเคราะห์เคร่ืองมือ ห้องทดลอง และสถานท่ีใน
การท าการทดลอง   

 เอกสารอ้างองิ 
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    VoiceRecognitionV3.zip 
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[5]https://www.arduitronics.com/product/144/2-channel-relay-opto-  
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บทคดัย่อ 
บคความน้ีนาํเสนอการประยกุตใ์ชว้งจรแปลงกระแสสลบัเป็น

กระแสสลับเพ่ือประยุกต์ใช้ในการทดสอบเซอร์กิตเบรกเกอร์ตาม
มาตรฐาน IEC-60898 โดยระบบท่ีนาํเสนอมีโครงสร้างโดยใชว้งจรแบบ
ก่ึงบริดจ2์ก่ิงเพื่อควบคุมกระแสและมีการควบคุมแบบลูปปิดโดยใชก้าร
ควบคุมแบบ PID เพ่ือควบคุมทั้งกระแสขาเข้าและกระแสทางขาออก 
โดยการควบคุมกระแสขาออกจะมีลกัษณะการควบคุมช่วงเร่ิมตน้ตาม
เง่ือนไขการทดสอบทั้งแบบคือแบบค่อยๆเพ่ิมข้ึนและแบบทนัทีทนัใด 
โดยการทาํงานของชุดสวิตช์ก่ิงแรกจะทาํหน้าท่ีรักษาระดบัแรงดนัท่ีตวั
เก็บประจุและควบคุมกระแสทางขาเข้าเพ่ือให้มีค่าตัวประกอบกําลัง
ใกลเ้คียง 1 ส่วนชุดสวิตช์ชุดท่ีสองจะทาํหนา้ท่ีในการควบคุมกระแสขา
ออกรูปคล่ืนไซน์ท่ีสามารถปรับความถ่ีได้ ระบบท่ีนําเสนอได้มีการ
ทดลองโดยใชก้ารจาํลองทางซอฟแวร์เพ่ือทดสอบการทาํงานของระบบ 

คาํสําคญั: วงจรแปลงกระแสตรงเป็นกระแสสลบั, แหล่งจ่ายกระแส, 
เซอร์กิตเบรกเกอร์ 

Abstract 
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.    

Keywords: AC/AC converter, current control, circuit-breaker. 

1. บทนํา
เซอร์กิตเบรกเกอร์เป็นอุปกรณ์ท่ีใช้กันอย่างแพร่หลายใน

อุตสาหกรรมหรือในบา้นเรือนเพ่ือใช้ป้องกนัวงจรไฟฟ้าจากอนัตรายท่ี
เกิดจากการใชก้ระแสไฟฟ้าเกินหรือการลดัวงจร เซอร์กิตเบรกเกอร์จะทาํ
หน้าท่ีในการตัดวงจรไฟฟ้าโดยการทริปเม่ือมีกระแสไฟฟ้าเกินกว่า
กาํหนด การทริปเพ่ือตดัวงจรของเซอร์กิตเบรกเกอร์นั้นจะเป็นไปตาม
มาตรฐานการทาํงานท่ีมีการกาํหนดไวใ้นส่วนของคุณสมบติัเวลา-กระแส 
(Time-Current Characteristics) ดงัแสดงในตารางท่ี 1 ซ่ึงในมาตรฐาน 
IEC-60898 ไดมี้การระบุไว ้ในส่วนของการทดสอบท่ีกระแสเกิน เซอร์
กิตเบรกเกอร์ท่ีมีใช้ในปัจจุบนัมีหลายประเภท เช่น แบบโมลเคสเซอร์ 
(Molded Case CB) หรือแบบมินิเอเจอร์ (Miniature CB) ขนาดพิกดั
กระแสป้องกนัก็มีหลายขนาดการใชง้านเช่น 6, 10, 15, 20, 32, 45, 50, 
63, 100, 125 (หน่วย แอมแปร์) และมีจาํนวนช่อง (Pole) ตั้งแต่ 1 ถึง 4 
ช่อง ทั้ งน้ีเซอร์กิตเบรกเกอร์ยงัมีการกําหนดประเภทของการทํางาน
ออกเป็นแบบการทาํงานต่างๆไดแ้ก่ Type B, Type C และ Type D 
เพ่ือให้เหมาะสมกบัประเภทของโหลดท่ีต่อจากเซอร์กิตเบรกเกอร์ 

ตารางท่ี 1 คุณสมบติัเวลา-กระแส (Time-Current Characteristics) 

ในการทดสอบเซอร์กิตเบรกเกอร์ตามมาตรฐาน IEC-60898 
ในส่วนของการทดสอบคุณสมบัติ เ วลา -กระแส  (Time-Current 
Characteristics) ในตารางท่ี 1 จะมีการทดสอบ 5 ขั้นตอน ซ่ึงในสาม
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ขั้นตอนแรกจะเป็นการจ่ายกระแสเกินพิกดัท่ี 1.13In, 1.45In และ 2.55In 
ตามลาํดบั (In คือค่าพิกดักระแสของเซอร์กิตเบรกเกอร์) โดยเซอร์กิตเบรก
เกอร์แบบ Type B, Type C และ Type D มีการทดสอบท่ีกระแสเกินพิกดั
จาํนวนเท่าเหมือนกนั การจ่ายค่ากระแสทดสอบในสามขั้นตอนแรกจะ
เป็นแบบค่อยๆข้ึนภายใน 5 วินาที ในขั้นตอนแรกจ่ายจะกระแสจะ
ทดสอบเป็นเวลามากกว่า 1 ชวัโมงท่ี In ≤ 63 แอมแปร์ และมากกว่า 2 
ชัว่โมงท่ี In > 63 แอมแปร์ ซ่ึงเซอร์กิตเบรกเกอร์ตอ้งไม่ทริป หลงัจากนั้น
ก็ทดสอบในขั้นตอนท่ีสองทนัที ในขั้นตอนน้ีเซอร์กิตเบรกเกอร์ตอ้งมี
การทริปเกิดข้ึนโดยช่วงเวลาจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือกรณีเซอร์กิต
เบรกเกอร์ท่ี In ≤ 63 แอมแปร์ ตอ้งทริปภายใน 1 ชัว่โมง และท่ี In > 63 
แอมแปร์ ตอ้งทริปภายใน 2 ชัว่โมง หลงัจากทดสอบในขั้นตอนท่ีสอง
แลว้ ตอ้งปล่อยให้เซอร์กิตเบรกเกอร์เยน็ตวัลงจนแน่ใจว่าเปรียบเสมือน
อยู่ในสภวาวะท่ีไม่เคยมีการป้อนกระแสก่อนหน้าน้ี หลงัจากนั้ นเร่ิม
ทดสอบในขั้นตอนท่ีสามโดยการจ่ายค่ากระแสทดสอบท่ี 2.55In ใน
ขั้นตอนน้ีเซอร์กิตเบรกเกอร์ตอ้งมีการทริปเกิดข้ึนโดยกรณี In ≤ 32 
แอมแปร์ เซอร์กิตเบรกเกอร์ต้องทริปภายในช่วงเวลา 1 วินาที ถึง 60 
วินาที และกรณี In > 32 แอมแปร์ เซอร์กิตเบรกเกอร์ตอ้งทริปภายใน
ช่วงเวลา 1 วินาที ถึง 120 วินาที 

ในขั้นตอนการทดสอบท่ีส่ีและห้านั้น การจ่ายกระแสทดสอบ
จะมีการกําหนดให้ใช้สวิตช์ช่วยในการจ่ายกระแสเพ่ือให้มีการจ่าย
ค่ากระแสทดสอบแบบทนัทีทนัใดเน่ืองจากระบบจ่ายกระแสทดสอบ
เซอร์กิตเบรกเกอร์แบบเดิมท่ีมีใช้อยู่นั้นจะใช้วิธีการทางกลในการจ่าย
ค่ากระแสคือใชห้มอ้แปลงวาไรแอคเป็นตวัควบคุมค่ากระแสทดสอบ ทาํ
ให้การจ่ายกระแสยงัขาดความแม่นยาํและทํางานช้าและยงัคงทําการ
ทดสอบในขั้นตอนส่วนน้ีไดไ้ม่ดีนกั การทดสอบขั้นตอนท่ีส่ีและห้าจะมี
ช่วงเวลาสั้นมากและมีการระบุค่าจาํนวนเท่าของกระแสทดสอบตามชนิด
ของเซอร์กิตเบรกเกอร์ดว้ย (Type B, C, D) การทดสอบในขั้นตอนท่ีส่ี
และห้าจะเร่ิมทดสอบโดยเซอร์กิตเบรกเกอร์ตอ้งอยู่ในสภาวะไม่มีการ
ป้อนกระแสก่อนหน้าน้ีและจ่ายค่ากระแสทดสอบแบบทนัทีทนัใด ซ่ึง
ขั้นตอนท่ีส่ีนั้นเซอร์กิตเบรกเกอร์ตอ้งไม่ทริปภายใน 0.1 วินาที ส่วน
ขั้นตอนท่ีหา้เซอร์กิตเบรกเกอร์ตอ้งทริปภายใน 0.1 วินาที 

2.1 ระบบทีนํ่าเสนอ 
ระบบท่ีนาํเสนอในการประยุกต์ใช้วงจรแปลงกระแสสลบั

เป็นกระแสสลบัสาํหรับการทดสอบเซอร์กิตเบรกเกอร์นั้นแสดงในรูปท่ี 
1 ซ่ึงมีโครงสร้างวงจรก่ึงบริดจ์2ก่ิงเพื่อควบคุมกระแสขาเข้าและขับ
กระแสขาออก โครงสร้างวงจรประกอบดว้ยสวิตช์ S1 , S2 , S3 และ S4 ตวั
เหน่ียวนาํ LS, แรงดนัขาเขา้ vS, หมอ้แปลงกาํลงัขาออก T1, ตวัเก็บประจุ
สาํหรับแรงดนักระแสตรง C1 และC2 โดยคู่สวิตช์ S1 และ S2 ในก่ิงแรกจะ
ทาํหน้าท่ีควบคุมกระแสขาเข้าให้มีรูปคล่ืนสัญญาณไซน์เพ่ือให้ค่าตัว

ประกอบกาํลงัของกระแสขาเขา้มีค่าใกลเ้คียง 1 และรักษาระดบัแรงดนั
กระแสตรงท่ีตวัเก็บประจุ C1 และ C2 ส่วนการทาํงานของภาคขบักระแส
ขาออกจะใชคู่้สวิตช์ S3 และ S4 เพ่ือขบัสัญญาณพลัส์ PWM แบบ sPWM 
(sinusoidal PWM) ซ่ึงเอา้พุทของภาคขบัจะต่อโดยตรงไปยงัดา้นปฐมภูมิ
ของหม้อแปลงกําลังเพ่ือขับกระแสทางด้านทุติยภูมิแบบบลัดวงจร 
(short-circuit) สาํหรับทดสอบเซอร์กิตเบรกเกอร์ 

sv

sL

1S

2S

3S

4S

sv

1CV

2CV

1CV

1:86
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รูปท่ี 1 ระบบท่ีนาํเสนอ 

sv 2C2SsL

si

sv 1C1SsL

si

รูปท่ี 2 การชาร์จกระแสท่ีตวัเหน่ียวนาํ LS , a) แรงดนัขาเขา้เป็นดา้นบวก,  
b) แรงดนัขาเขา้ดา้นลบ

sv 1C1SsL

si

sv 2C2SsL

si

รูปท่ี 3 การชาร์จประจุท่ีตวัเก็บประจุ, a) ท่ี C1 ขณะแรงดนัขาเขา้เป็นดา้น 
   บวก, b) ท่ีC2 ขณะแรงดนัขาเขา้ดา้นลบ 
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2.1 ภาคเร็คติไฟเออร์ 
การทาํงานของระบบท่ีนาํเสนอในส่วนแรกจะเป็นการสร้าง

แหล่งจ่ายกระแสตรงจากแรงดนัขาเข้าท่ีเป็นแหล่งจ่ายกระแสสลบั VS 
โดยเม่ือแรงดนั VS อยูใ่นช่วงบวก สวิตช์ S2 จะนาํกระแสเพ่ือชาร์จประจุ
ผ่านตวัเก็บประจุ C2 ดงัรูปท่ี 2 a) จากนั้นเม่ือสวิตช์ S2 หยดุนาํกระแส 
พลงังานสะสมในตวัเหน่ียวนาํ LS จะถูกคายพลงังานเพื่อชาร์จประจุท่ีตวั
เกบ็ประจุ C1 ผา่นไดโอดภายในของสวิตช์ S1 ดงัรูปท่ี 3 a) ในช่วงลบของ
แรงดนัขาเขา้ก็มีการทาํงานเหมือนกนั โดยสวิตช์ S1 จะนาํกระแสเพ่ือ
ชาร์จกระแสท่ีตวัเหน่ียวนาํ LS ประจุผ่านตวัเก็บประจุ C1 จากนั้นสวิตช ์
S1 หยุดนาํกระแสเพ่ือคายพลงังานไปชาร์จประจุไปท่ีตวัเก็บประจุ C2 
แสดงการทํางานในรูปท่ี 2 b) และรูปท่ี 3 b) ตามลําดับ 
การชาร์จกระแสท่ีตวัเหน่ียวน LS นั้นจะมีการควบคุมให้เป็นรูป
คล่ืนสัญญาณไซน์เพ่ือให้ค่าตวัประกอบกาํลงัมีค่าใกลเ้คียง 1 โดยอาศยั
การป้อนกลบัของสัญญาณกระแสขาเขา้ iS ,สัญญาณแรงดนักระแสตรงท่ี
ตวัเกบ็ประจุ C1 และ C2 มาประมวลผลการควบคุมท่ีคอนโทรลเลอร์ PID 
เพ่ือควบคุมสัญญาณ PWM ท่ีสวิตช์ S1 และ S2 และรักษาระดบัแรงดนัท่ี
ตวัเกบ็ประจุ C1 และ C2 ให้คงท่ีตามสญัญาณแรงดนัอา้งอิง 
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b)

รูปท่ี 4 วงจรสมมูลการขบัสญัญาณ sPWM (a) การขบัพลัส์บวก  
  (b) การขบัพลัส์ลบ 

2.2 ภาคขบักระแสสลบัขาออก 
ในส่วนการทาํงานของภาคขบัขาออกทาํงานโดยใชโ้ครงสร้าง

สวิตช์แบบคร่ึงบริดจ์และทาํงานโดยใชเ้ทคนิคการขบัแบบ sPWM โดย 
S1 จะนาํกระแสเพ่ือขบัแรงดนัพลัส์บวกให้กบักระแสขาออกโดยอาศยั
แหล่งจ่ายกระแสตรงจากคาปาซิเตอร์ C1 ส่วน S2 จะนาํกระแสเพ่ือขบั
แรงดนัพลัซ์ลบให้กบัขาออกจากแหล่งจ่ายกระแสตรงคาปาซิเตอร์ C2 
ทั้งน้ีขาออกแรงดนัพลัซ์ท่ีเกิดข้ึนแบบ sPWM จะต่อตรงไปยงัดา้นปฐม
ภูมิของหมอ้แปลงกาํลงัโดยด้านทุติยภูมิจะเป็นด้านกระแสขาออกเพื่อ

ต่อไปยงัเซอร์กิตเบรกเกอร์ในการทดสอบโดยแรงดนัขาออกท่ีเกิดข้ึน
โดยเทคนิค sPWM กาํหนดไดว้า่ 

Ci
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o V
m

V 
2

(1) 

3. การควบคุมลูปปิด
ในส่วนของการควบคุมนั้นเลือกใชว้ิธีการควบคุมโดยใช ้PID 

สาํหรับควบคุมกระแสทางขาเขา้และการควบคุมกระแสขาออก โดยการ
ควบคุมกระแสขาเข้านั้นแสดงการควบคุมในผงัการควบคุมในรูปท่ี 5 
โดยสัญญาณป้อนกลบัแรงดนักระแสตรงท่ีตวัเก็บประจุ C1 และ C2 ถูก
เปรียบเทียบกบัแรงดนัอา้งอิงโดยแยกการทาํงานตามสัญญาณแรงดนัขา
เขา้คือช่วงแรงดนัขาเขา้เป็นบวกจะใชส้ัญญาณป้อนกลบัของ C1 เป็นตวั
ควบคุมส่วนสัญญาณป้อนกลบัของ C2 จะใชใ้นช่วงลบ จากนั้นระดบั
สญัญาณแรงดนัขาออกของ PI คอนโทรลเลอร์จะถูกเลือกตามช่วงแรงดนั
ขาเข้าเพื่อป้อนสู่การผสมสัญญาณกับแรงดันขาเข้าเ พ่ือกําหนดค่า
สัญญาณอ้างอิงเพ่ือมาเปรียบเทียบกบัสัญญาณกระแสป้อนกลบัขาเขา้ 
เพ่ือส่งค่าเปรียบเทียบไปยงัตวัควบคุม PID เพ่ือกาํเนิดสญัญาณ PFC ใน
การสร้างสญัญาณควบคุมสวิตช์ S1 และ S2 ต่อไป 

การควบคุมกระแสขาออกนั้นแสดงผงัการทาํงานดงัรูปท่ี 6 
โดยใช้สัญญาณกระแสป้อนกลับจากทางปฐมภูมิของแปลงกระแส
เน่ืองจากเป็นวิธีท่ีประหยดักว่าการป้อนกลบัทางทุติยภูมิโดยตรงท่ีมีค่า
พิกดักระแสสูงมากหลายร้อยแอมป์ ระบบควบคุมจะใชส้ัญญาณกระแส
รูปคล่ืนไซน์เป็นสัญญาณอา้งอิงเพ่ือเปรียบเทียบกบัสัญญาณป้อนกลบั
จากนั้นค่าผิดพลาด (error) จะถูกส่งต่อไปยงัภาค PID เพ่ือประมวลผลค่า
เกนเพ่ือเปรียบเทียบกับสัญญาณสามเหล่ียม (saw-tooth) เพ่ือกําเนิด
สัญญาณ sPWM เพ่ือใชใ้นการควบคุมการทาํงานสวิตช์ของ S3 และ S4 
ในภาคแปลงกระแสตรงเป็นกระแสสลบัเพ่ือสร้างแรงดนัป้อนทางดา้น
ของปฐมภูมิของหมอ้แปลงกระแส 
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รูปท่ี 5 วงจรสมมูลการขบัสญัญาณ sPWM (a) การขบัพลัส์บวก  
  (b) การขบัพลัส์ลบ 
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รูปท่ี 6 บลอ็กไดอะแกรมระบบควบคุมกระแสขาออก 

4. ผลทดลองโดยการจาํลองทางซอฟแวร์
การทาํงานของระบบท่ีนาํเสนอไดมี้การจาํลองการทาํงานทาง

ซอฟแวร์เพ่ือวิเคราะห์การทาํงานโดยค่าพารามิเตอร์ต่างๆไดถู้กกาํหนด
ดงัตารางท่ี 2 ดงัน้ี 

ตารางท่ี 2 ค่าพารามิเตอร์ของระบบ 
Parameters Value Parameters Value 

sL 1.5mH sv  220Vrms/50Hz 
1C 6,000μF outi 0-600A/50 
2C 6,000μF 1CV 400V 

sf 20kHz 2CV 400V 

โดยในการทดลองสําหรับการสร้างกระแสเพ่ือทดสอบเซอร์
กิตเบรกเกอร์ตามมาตรฐานตามตารางท่ี 1 ท่ีได้กล่าวไวก่้อนหน้าน้ีใน
ส่วนของการจ่ายค่ากระแสของสามขั้นตอนแรกนั้ นจะเป็นการจ่าย
ค่ากระแสทดสอบท่ีมีการเพ่ิมข้ึนของค่ากระแสภายในเวลาไม่เกิน 5 
วินาทีโดยผลการจาํลองการทาํงานในรูปท่ี 7 แสดงผลการทาํงานเพ่ือจ่าย
ค่ากระแสทดสอบตวัอยา่งท่ี 56.5 แอมแปร์ โดยใชส้ัญญาณอา้งอิงกระแส
ควบคุมโดยใชฟั้งกช์ัน่ ramp มาควบคุมในช่วงเร่ิมตน้ดงัสมการดงัน้ี 
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ส่วนการควบคุมค่ากระแสทดสอบในขั้นตอนท่ีส่ีและห้าท่ีมี
การเพ่ิมข้ึนของค่ากระแสทดสอบแบบทันทีทันใดท่ีพิกัดค่ากระแส
ทดสอบนั้นแสดงผลการทดลองในรูปท่ี 8 ท่ีค่ากระแสตวัอยา่งทดสอบท่ี 
150 แอมแปร์โดยในช่วงเร่ิมต้นของการทดสอบนั้นค่ากระแสจะถูก
ควบคุมท่ีค่าพิกดัค่ากระแสทดสอบโดยทนัทีซ่ึงผลการทดลองแสดงให้
เห็นถึงการทาํงานของระบบท่ีสามารถควบคุมการจ่ายกระแสทดสอบได้
อย่างรวดเร็วเป็นผลมาจากระบบควบคุมโดยบังคับสัญญาณอ้างอิง
กระแสให้มีการเพ่ิมข้ึนแบบขั้นบนัไดโดยอาศยัฟังก์ชัน่ unit step มาใชใ้น
การควบคุมกาํหนดไดว้่า 
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รูปท่ี 7 ผลการทดลองทางซอฟตแ์วร์การควบคุมกระแสท่ี 56.5 แอมแปร์ 

รูปท่ี 8 ผลการทดลองทางซอฟตแ์วร์การควบคุมกระแสท่ี 150 แอมแปร์ 

5. สรุป
ระบบท่ีนาํเสนอในการประยุกต์ใช้วงจรแปลงกระแสสลบั

เป็นกระแสสลบัเพ่ือควบคุมค่ากระแสทดสอบเซอร์กิตเบรกเกอร์โดยใช้
วงจรก่ึงบริดจ์2ก่ิง สามารถนํามาประยุกต์ใชเ้พ่ือแปลงกระแสสลบัเป็น
กระแสสลบัควบคุมกระแสเพ่ือทดสอบเซอร์กิตเบรกเกอร์ได ้โดยการ
ทดสอบทางการจําลองนั้ นระบบสามารถควบคุมค่ากระแสรูป
คล่ืนสัญญาณไซน์ขาออกทั้งแบบ ramp และแบบ step สามารถรองรับ
การทดสอบไดทุ้กขั้นตอนของการทดสอบตามตารางท่ี 1 ในสภาวะการ
ทดสอบกระแสเกินตามคุณสมบติัเวลา-กระแส ซ่ึงระบบมีการควบคุม
แบบลูปปิดโดยใช ้การควบคุมแบบ PID ทาํให้การตอบสนองของระบบ
มีความแม่นยาํและรวดเร็ว ผลการทดลองทางซอฟตแ์วร์ ซ่ึงบทความน้ีได้
แสดงถึงประโยชน์ของการประยกุต์ใชว้งจรทางอิเลก็ทรอนิกส์กาํลงัเพ่ือ
เป็นแนวทางในการสร้างเคร่ืองมือจริงในได ้
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บทคดัย่อ 
บทความวิจยัน้ีเป็นการน าเสนอการออกแบบสายอากาศช่อง

เปิดรูปหกเหล่ียมดา้นเท่าท่ีป้อนสญัญาณดว้ยสายน าสญัญาณระนาบร่วม 
ส าหรับประยกุตใ์ชง้านยา่นความถ่ีโทรทศัน์ดิจิตอล ผูวิ้จยัไดท้  าการศึกษา
ค่าตวัแปรท่ีใชใ้นการออกแบบสายอากาศ โดยออกแบบโปรแกรมจ าลอง 
Zealand IE3D จากนั้นท าการสร้างวงจรจริงและทดสอบการท างานดว้ย
เคร่ืองวิเคราะห์โครงข่ายทางไฟฟ้าซ่ึงผลท่ีไดพ้บว่าการท างานตอบสนอง
ยา่นความถ่ีดิจิตอลทีวีท่ี 0.470-0.862 GHz โดยค่าการสูญเสียยอ้นกลบัท่ี
น้อยกว่า 10 dB ตลอดย่านการท างาน และแบบรูปการแผ่พลงังานท่ี
สอดคลอ้งกบัโปรแกรมการจ าลองเชิงพาณิชย ์ 

ค าส าคญั: สายอากาศช่องเปิดรูปหกเหล่ียมด้านเท่า, สายน าสัญญาณ
ระนาบร่วม, โทรทศัน์ดิจิตอล 

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 1.5-
3.5 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 

1. บทน า
การส่ือสารโทรคมนาคมเป็นส่วนหน่ึงท่ีส าคญัต่อการพฒันา

สังคมเศรษฐกิจซ่ึงในปัจจุบนัได้มีการน าคล่ืนย่านความถ่ีความสูงมา
ประยกุตใ์ช้งานในดา้นต่างๆเช่น ระบบโทรศพัทมื์อถือ การเกษตรกรรม 
การแพทย์ การทหาร ระบบการส่ือสารดาวเทียม ระบบโทรทัศน์
ภาคพ้ืนดิน เป็นต้น โดยเม่ือพิจารณาในส่วนของระบบโทรทัศน์
ภาคพ้ืนดินภายในประเทศไทยไดอ้อกอากาศในระบบดิจิตอลในปัจจุบนั 
โดยน ามาแทนการออกอากาศระบบเดิมท่ีเป็นแบบอนาล็อก โดย
มาตรฐานของการออกอากาศระบบโทรทัศน์ดิจิตอลภาคพ้ืนดินของ
ประเทศไทยคือ DVB-T2 (Digital Terrestrial Television System) โดยใช้
งานในยา่นความถ่ี UHF ท่ีความถ่ีตั้งแต่ 470-862 MHz  

การรับสัญญาณจึงจ าเป็นท่ีจะต้องใช้สายอากาศในการรับ
สัญญาณ โดยสายอากาศท่ีใช้งานจะต้องรองรับแถบความถ่ีท่ีกวา้งได ้
และสามารถรับสัญญาณได้รอบทิศทาง เ ช่น สายอากาศไดโพล 
สายอากาศโมโนโพล สายอากาศยากิ สายอากาศช่องเปิด เป็นตน้  การ
ออกแบบสายอากาศโทรทศัน์ดิจิตอลไดถู้กพฒันากนัมาอย่างแพร่หลาย
อย่างยิ่ง การป้อนสัญญาณให้กบัสายอากาศด้วยสายน าสัญญาณระนาบ
ร่วมมกัถูกน ามาใชง้านเป็นอยา่งมากเน่ืองจากสามารถสร้างช้ินงานจริงได้
ง่ายกวา่การใชร้ะนาบกราวด์ท่ีอยูด่า้นล่างของแผ่นวงจรพิมพจ์ากงานวิจยั 
[1-3] คุณสมบติัพ้ืนฐานของการป้อนสญัญาณประเภทน้ีมีการสูญเสียของ
สัญญาณและการผิดเพ้ียนท่ีต ่าจะส่งผลให้แถบความถ่ีของสายอากาศมี
ความกวา้งมากยิ่งข้ึน ปัจจุบนัมีนักวิจยั[3] โดยท่ีส่วนใหญ่จะออกแบบ
สายอากาศท่ีรองรับการใช้งานในยา่นความถ่ีท่ีสูงมาก เช่น 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) ] อีกทั้งลกัษณะของสายอากาศ
ท่ีผูวิ้จยัเหล่านั้นจะมีโครงสร้างท่ีค่อนขา้งจะซบัซ้อน วสัดุท่ีใช้งานมีราคา
แพง ท าให้การสร้างช้ินงานจริงท าไดย้าก  
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ดังนั้ นงานวิจัยค ร้ัง น้ี จึง เ ป็นการน า เสนอการออกแบบ
สายอากาศช่องเปิดรูปหกเหล่ียมด้านเท่าท่ีป้อนสัญญาณด้วยสายน า
สัญญาณระนาบร่วมส าหรับประยกุตใ์ช้งานยา่นความถ่ีโทรทศัน์ดิจิตอล
โดยโครงสร้างไม่ซ ้าซ้อนสามารถสร้างไดง่้าย ครอบคลุมความถ่ีท่ี 470 – 
862 MHz โดยสามารถท างานไดโ้ดยไม่ตอ้งใชว้งจรขยายก าลงั 

2. ทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง[4]
สายน าสญัญาณระนาบร่วม (Coplanar waveguide หรือ CPW) 

ซ่ึงประกอบด้วยสตริปอยู่ตรงกลางด้านบนของซับสเตรท โดยมีความ
กวา้งของสตริป(G) ความกวา้งระหว่างสตริปถึงระนาบกราวด์คือ W 
ความหนาของซบัสเตรท(h) การใช้งานสายส่งระนาบนาบร่วมมีขอ้ดีท่ี
การเช่ือมต่ออุปกรณ์กบัระนาบกราวดท์  าไดง่้ายโดยแสดงดงัรูปท่ี 1  

2a

Dielectric

G
G

2b

Ground

Ground

h

รูปที่ 1 โครงสร้างสายน าสญัญาณระนาบร่วม 

การค านวณหาความกวา้งของสายส่ง (w) สามารถค านวณได ้
โดยมีความสมัพนัธ์ของค่าไดอิเล็กตริก ( )re  ความหนาของวสัดุ (h) และ
ค่าอิมพีแดนซ์คุณลกัษณะ 

0Z โดยใชส้มการดงัน้ี 

1

1

( )120

'( )
o

re

K k
Z

K k




 (1) 

3. การออกแบบสายอากาศ
ออกแบบสายอากาศโดยเลือกใช้แผ่นวงจรพิมพว์สัดุฐานรอง 

แบบ FR4 ท่ีมีค่าไดอิเล็กตริกเท่ากบั 4.5 ความสูงของแผ่นเท่ากบั 1.6 mm 
โดยค านวณจากความถ่ีมูลฐานในยา่นความถ่ีทีวีดิจิตอลท่ี 470 MHz ท า
ให้ไดข้นาดความกวา้งสายน าสญัญาณ (Wf) เท่ากบั 13 mm ความยาวของ
สายน าสญัญาณ (Lf) เท่ากบั 143.5 mm ระยะห่างระหว่างสายน าสัญญาณ
กบัระนาบกราวด์ (G) เท่ากบั 3 mm รัศมีของหกเหล่ียมระนาบกราวด ์
(R0) เท่ากบั 230 mm รัศมีของหกเหล่ียมช่องเปิด (Ri) เท่ากบั 143.5 mm 
ก  าหนดค่าอิมพีแดนซ์คุณลกัษณะของสายน าสัญญาณเท่ากบั 75 Ω และ
ความยาวของสตบัแต่ละชนิดมีค่าเท่ากบั / 4gl  แสดงดงัรูปท่ี 2 

 (ก) สตบัส่ีเหล่ียม         (ข) สตบัสามเหล่ียม    (ค) สตบัวงกลม 

รูปที่ 2 สตบัท่ีใชใ้นการออกแบบสายอากาศ 

รูปที่ 3 ผลการเปรียบเทียบชนิดของสตบัท่ีไดจ้ากการจ าลองการท างาน 

3.1 การศึกษาการปรับความยาวของสตบัรูปสามเหลีย่ม 
ท าการปรับความยาวของสตบัรูปสามเหล่ียม (Rt )โดยท าการ

ปรับค่าพารามิเตอร์ตั้งแต่  72 – 85 mm และ  S=2 mm แสดงดงัรูปท่ี 4 
โดยค่ามีผลการปรับพบว่าส่งผลต่อการส่งผ่านพลงังานสายอากาศได้ดี
ซ่ึงสตบัรูปสามเหล่ียม (Rt )เท่ากบั 80 mm จะมีค่าการสูญเสียยอ้นกลบัท่ี
นอ้ยท่ีสุด แต่ยงัไม่ครอบคลุมความถ่ีในช่วง 0.4 GHz สามารถแสดงไดด้งั
รูปท่ี 5  

Rt

Ro

Ri

Wf

G

Lf

S

รูปที่ 4 โครงสร้างของการปรับความยาวของสตบัรูปสามเหล่ียม 
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รูปที่ 5 การปรับความยาวสตบัท่ีไดจ้ากการจ าลองการท างาน 

3.2 การศึกษาค่าระยะห่างระหว่างสายส่งกบัสตับของสายอากาศ 
ท าการปรับค่าพารามิเตอร์ (S) โดยการปรับเพ่ิมลดขนาด

ระยะห่างระหวา่งสายส่งกบัสตบัของสายอากาศตั้งแต่ 8-14 mm แสดงดงั
รูปท่ี 6 เพ่ือท าการปรับจูนผลตอบสนองความถ่ีซ่ึงผลการปรับพบว่าการ
ปรับระยะห่างท าให้สายอากาศสามารถตอบสนองในย่านความถ่ี 0.4 
GHz ไดด้งัแสดงดงัรูปท่ี 7 

S

รูปที่ 6 การปรับระยะห่างระหวา่งสายส่งกบัสตบัของสายอากาศ 

รูปที่ 7 ผลการจ าลองการท างานท่ีไดจ้ากการปรับระยะห่าง 
ระหวา่งสายส่งกบัสตบัของสายอากาศ 

3.3 การใช้เทคนิคการตดัมุมโค้งทั้งสองข้างของสตบั 
ท าการตดัมุมทั้งสองของสตับ Rd โดยปรับค่าเส้นผ่าน

ศูนยก์ลางตั้งแต่ 5 - 20 mm แสดงดงัรูปท่ี 8 ผลการปรับพบว่าการเพ่ิม
ขนาดของ Rd มีผลต่อยา่นความถ่ีสูงเม่ือขนาด Rd  เท่ากบั  20 mm สามารถ
แสดงไดด้งัรูปท่ี 9 

รูปที่ 8 การปรับระยะห่างระหวา่งสายส่งกบัสตบัของสายอากาศ 

รูปที่ 9 ผลการจ าลองการท างานท่ีไดจ้ากการใชเ้ทคนิคการตดัมุมโคง้ 

3.4 การเพิม่สตริปรูปส่ีเหลีย่มใต้ฐานสตบัรูปสามเหลีย่ม 
ท าการปรับเ พ่ิมฐานรองรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้าของสตับรูป

สามเหล่ียมโดยก าหนดค่าความสูง (S2) เท่ากบั 82 mm จากนั้นปรับเพ่ิม
ขนาดความกวา้งของฐานสตริป (S1) ตั้งแต่ 18- 22 mm แสดงดงัรูปท่ี 10 
ผลการปรับพบวา่ค่าสูญเสียจาการยอ้นกลบัต ่ากว่า -15 dB ในยา่นความถ่ี
ตั้งแต่ 0.470 -1 GHz สามารถแสดงดงัรูปท่ี 11 

Text

S2

S1

รูปที่ 10 การเพ่ิมสตริปรูปส่ีเหล่ียมใตฐ้านสตบัรูปสามเหล่ียม 
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ล า 
ดบั 

ระยะห่าง (มม.) 
L uf f

 MHz

cf

 MHz

BW 
at 15 dB S1 S2 

1 18 82 478 - 1000 739 70.63 
2 20 82 550 - 1000 775 58.06 
3 22 82 460 - 1000 730 73.97 

รูปที่ 11 ผลการจ าลองการท างานท่ีไดจ้ากการเพ่ิมสตริปรูปส่ีเหล่ียม 
ใตฐ้านสตบัรูปสามเหล่ียม 

4. การทดสอบการท างานของสายอากาศ
การวัดทดสอบทดสอบหาค่าความสูญเสียเ น่ืองจากการ

ยอ้นกลบัของสายอากาศพบว่าสายอากาศท่ีสร้างข้ึนมีความสอดคลอ้งกบั
โปรแกรมจ าลองซ่ึงตอบสนองในยา่นความถ่ีตั้งแต่ 0.3-1.0 GHz โดยท่ีค่า
การสูญเสียเน่ืองจากการยอ้นกลบัน้อยกว่า –15 dB ตลอดย่านโดยใช้
เคร่ืองวิเคราะห์ข่ายงานของ Agilent รุ่น N5230C และทดสอบแบบ
รูปการแผ่พลงังานโดยในการทดสอบแสดงดงัรูปท่ี 13 ผลการทดสอบ
พบว่าสายอากาศแผ่พลังงานในแบบรอบทิศทาง (Omnidirectional) ท่ี
ความถ่ี 0.470 GHz และความถ่ี 0.862 GHz ดงัรูปท่ี 14 

รูปที่ 12  ผลการเปรียบเทียบระหวา่งการจ าลองและการวดัจริง 

(ก)  ความถ่ี 0.470 GHz  (ข)  ความถ่ี 0.862 GHz 
รูปที่ 19  ผลการวดัแบบรูปการแผพ่ลงังานสนามระยะไกล 

    ของสายอากาศท่ีสร้างข้ึน ท่ีระนาบ XY และ YZ 

5. สรุป
งานวิจยัน้ีน าเสนอการพฒันาสายอากาศช่องเปิดรูปหกเหล่ียม

ด้านเท่ า ท่ี ป้อนสัญญาณด้วยสายน าสัญญาณระนาบร่วมส าหรับ
ประยุกต์ใช้งานย่านความถ่ีโทรทศัน์ดิจิตอล การออกแบบสายอากาศ
เพ่ือให้ได้สายอากาศท่ีมีแบนด์ วิดท์กว้าง จะต้องใช้ เทคนิควิธี ท่ี
หลากหลายในการออกแบบ ผลของงานวิจยัน้ีท่ีได้สามารถใช้เป็น
แนวทางให้กบัผูอ้อกแบบสามารถปรับจูนยา่นความถ่ีไดอ้ยา่งอิสระและ
ตามความตอ้งการในการใช้งา เม่ือเปรียบเทียบกนัระหว่างสายอากาศท่ี
ผู ้วิจัยสร้างข้ึนกับสายอากาศเชิงพานิชย์พบว่ามีราคาท่ีถูกกว่ามาก
เน่ืองจากใชว้สัดุท่ีใชเ้ป็นแผน่วงจรพิมพแ์บบ FR4 ท่ีสามารถหาซ้ือไดง่้าย
ตามทอ้งตลาด สามารถท างานไดโ้ดยไม่ตอ้งใชว้งจรขยายสญัญาณ 
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บทคดัย่อ 
บทความนีกลาวเก้ ่ ี่ยวกบัการประมวลสัญญาณไมเป็นเชิงเส้น่  

โดยใช้ตัวแทนระบบไมเป็นเชิงเส้นด้วย่ แบบจําลองโพลีโนเมียล          
บนพืนฐาน้ สมการอนุกรมโวลเทอรา (Volterra series expansion) ใน
บทความนีจะแสดงข้อพิสูจน์้ ถึงความสามารถของระบบอนุกรมโวล
เทอราแบบหน่ึงอินพุทหน่ึงเอาทพ์ุท (Single input single output: SISO) 
และหลายอินพุทหน่ึงเอาทพ์ุท (Multiple input single output: MISO) การ
ทดลองผลจาํลองแบบกบคุณลกัษณ์ไมเป็นเชิงเส้นั ่ ของทงัสองนี้ ้ จะแสดง
เปรียบเทียบความสามารถผลตอบสนองทั้งในเชิงเวลาและความถ่ี ผลท่ี
ไดรั้บจากการศึกษาสามารถนาํมาใชใ้นการพิจารณาประยกุตใ์ชก้บงานท่ีั
เกยวขอ้งี่ ได้ และมากกวานัน่ ้ เพื่อขยายกรอบงานวิจยัหาวิธีการพฒันา
ประยุกต์ใช้ เ ป็นตัวกรองกบปัญหาท่ี มีข้อจํากดสําหรับั ั การแยก
องคป์ระกอบความถ่ีตามท่ีตอ้งการตอไป่  

คาํสําคญั: อนุกรมโวลเทอรา, การประมวลสัญญาณไมเป็นเชิงเส้น่ , 
ผลตอบสนองความถ่ี 

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.  

Keywords: Volterra series, Nonlinear signal processing, Frequency-
response 

1. บทนํา
ในงานทางด้านวิศวกรรมมีหลายๆงานท่ีมีพฤติกรรมเป็น

ระบบพลวตัไมเป็่ นเชิงเส้นท่ีมีความซับซ้อนสูง ตวัอยางเชน การ่ ่ แกวง่
หรือสัน่ ในกระบวนทางเคมี สัญญาณรบกวนเชิงกลและไฟฟ้า เป็นตน้ 
[1] แหลงกา่ ํ เนิดสัญญาณไมเป็นเชิงเส้นหรือกระบวนการระบบไมเป็น่ ่
เชิงเส้นตางๆมีหลายรูปแบบดงัในเอกสารท่ี ่ [2] และ [3] คุณลกัษณะไม่
เป็นเชิงเส้นท่ีกาเนิดขึนในแตละระบบมีทงัท่ีไมเป็นประโยชน์ซ่ึงจะตอ้งํ ่ ่้ ้
กาจดัทิงํ ้ และท่ีมีประโยชน์นนัคือจะตอ้งดึง้ คุณลกัษณะท่ีตอ้งการออกมา 
ตวัอยา่งในหลายๆงานของพฤติกรรมท่ีไมเป็นเชิงเส้น่  ดงัเชน่  การกาจดัํ
สัญญาณสะทอ้นในระบบการเช่ือมโยงส่ือสารดาวเทียม การกาจดัเสียงํ
สะทอ้นไมเป็นเชิงเส้น่ ท่ีสงผลให้เกดความผิดเพียนของลาํโพง่ ิ ้  การระบุ
เอกลกัษณ์ระบบภาพ และการระบุเอกลกัษณ์ของระบบความไมเป็นเชิง่
เส้นสาํหรับการควบคุม เป็นตน้ [4], [5], [6], [7] คุณลกัษณะไมเป็นเชิง่
เส้นเหลานี่ ้ ในหลายๆกรณีไมสามารถท่ีจะ่ กาจดัหรือควบคุมได้อยางํ ่
เดด็ขาด 

พฤติกรรมท่ีไมเป็นเ ชิง เ ส้นสามารถสร้างตัวแทน่ ทาง
คณิตศาสตร์ไดด้ว้ยแบบจาํลองโพลีโนเมียลโดยสมการอนุกรมโวลเทอรา 
ซ่ึงไดถู้กนาํมาประยกุตใ์ชห้ลายๆระบบทางดา้นวิศวกรรมศาสตร์ [8], [9] 
สมการอนุกรมโวลเทอรามีรูปแบบของความสัมพนัธ์ระหวางสัญญาณไม่ ่
ตอเน่ืองอินพทุ่  x[n] และเอาทพ์ทุ y[n] ดงัสมการ [10] 
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เม่ือ hp[m1, m1, …, mp] คือคาเอกลกัษณ์ของระบบท่ีอนัดบั ่ p ใดๆ คุณ
ลกัษณ์ทางความถ่ีของคาเอกลกัษณ์่ จะถูกใช้ประโยชน์สําหรับอธิบาย
พฤติกรรมของระบบ คาในเชิงเวลาของ ่ hp[m1, m1, …, mp] สามารถ
พิจารณาในเชิงความถ่ีไดโ้ดยการแปลงฟเูรียร์ (Fourier transform) 

1 1( ... )
1 1

0 0
[ ,..., ] [ ,..., ] p pj m j m

p p p pH j j h m m e   
 

      (2) 

เรียก Hp วาผลตอบสนองเชิงความถ่ีของระบบ ่ p ใดๆ โดยทวัไปแลว้่
สมการอนุกรมโวลเทอราท่ีเรียกวาระบบแบบหน่ึงอินพุทหน่ึงเอาท์พุท ่
(SISO) ย ัง มีข้อจํากดไมสามารถใช้ั ่ ได้กบั ความ ถ่ีฮา ร์มอนิกยอย ่
(Subharmonic) ได ้ปัญหานีสามารถ้ ใชร้ะบบหลายอินพุทหน่ึงเอาทพ์ุท 
(MISO) [11] สร้างตวัแบบได ้แตไ่ ม่สามารถใชส้าํหรับกรองความถ่ี  

บทความนีนาํเสนอการศึกษา้ เชิงเปรียบเทียบประสิทธิภาพ
ของแบบจําลองอนุกรมโวล เทอรา  โดยการ มุงประ เด็น่ แสดง
ความสามารถระหวางระบบ ่ SISO และ MISO ของการเป็นตวัแทน
คุณลกัษณะไมเป็นเชิงเส้นทงัในเชิงเวลาและเชิงความถ่ี่ ้  และมากกวานนั ่ ้
จะพิจารณาคาเอกลกัษณ์่ ของระบบซ่ึงจะชีใหเ้ห็นถึง้ ประสิทธิภาพสาํหรับ
การประยกุตใ์ชใ้นการกรองความถ่ี  

2. สมการอนกรมโวลเทอราสําหรับระบบไม่เป็นเชิงเส้นุ
2.1 โครงสร้างแบบจําลอง SISO 

สมการโวลเทอราแบบ SISO เป็นรูปแบบทวัไปท่ีใช้ตาม่
สมการเดิมดงัสมการท่ี (1) นันคือในสวนของอินพุทไมมีการปรับปรุง้ ่ ่
แยกยอย่  ลกัษณะโครงสร้าง ดงัแสดงในรูปท่ี 1 

รปู ที ่1 โครงสร้างระบบ SISO โวลเทอรา 

2.2 โครงสร้างแบบจําลอง MISO 
ระบบ MISO ถูกนาํมาใชเ้พื่อแกไขปัญหาการจาํลอ้ งแบบองค ์ 

ประกอบท่ีเป็นความถ่ียอย่  โดยการปรับปรุงสัญญาณอินพุทเดิมออกเป็น
สัญญาณยอยๆ ออกเป็น่  n คาบ แตละคาบมีความถ่ีเดียวกบความถ่ียอย่ ั ่  
ลกัษณะโครงสร้าง ดงัแสดงในรูปท่ี 2 

รปู ที ่2 โครงสร้างระบบ MISO โวลเทอรา 

3. ผลการจําลองแบบและวจิารณ์ผล
3.1 พฤตกิรรมไม่เป็นเชิงเส้น 

พฤติกรรมไมเป็นเชิงเส้นท่ีสามารถพบได้บอยในระบบ่ ่
วิศวกรรม ทางฟิสิกส์ และทางชีววิทยา สามารถเขียนได้ในรูปแบบ
สมการแบบจาํลองการสนัสะเทือนของ ่ Duffing-Holmes [12] 

3 cosx x x x t        (3) 

เม่ือตวัแปร x คือคาเอาท์พุทการสันสะเทือนโดยแรงจากภายนอกของ่ ่
แบบจาํลอง คือสมัประสิทธิความหนวง ์ ่  คือคาคงท่ีความแขง็ ่   คือ
ขนาดของแรงจากภายนอก และ  คือความถ่ีของแรงจากภายนอก ใน
บทความนีใช้พารามิเตอร์สําหรับสมการสันแบบ ้ ่ Duffing-Holmes ดงัน้ี 
 = 1.5,  = 1,  = 1.2 และ   = 1 การจาํลองแบบสมการใชว้ิธีรุงเง-
คุตตาอนัดบัท่ีส่ี (Rung-Kutta method) ดว้ยอตัราการสุมตวัอยาง ่ ่ 15/  
Hz ผลตอบสนองการสันแบบ่  Duffing-Holmes ดงัแสดงในรูป 3(a) และ
สญัญาณอินพทุของแรงจากภายนอกแสดงในรูป 3(b) 

3.2 ผลตอบสนองระบบ SISO ในเชิงเวลาและความถี่ 
การสร้างตวัแบบสาํหรับประมวลผลสัญญาณโดยแบบจาํลอง

โวลเทอราระบบ SISO ในบทความนีใชเ้พียงอนัดบัสอง้  (P = 2) ซ่ึง
สามารถพิจารณาระบบไมเป็นเชิงเส้นได้่  ความสัมพนัธ์ระหวาง่ อินพุท
และเอาทพ์ทุท่ีกาหนดขอบเขตํ  ดงัสมการ  

1 1 1 2

1 1 1

0 1 1 1 2 1 2 1 2
0 0 0

[ ] [ ] [ ] [ , ] [ ] [ ]
  

  

       
N N N

m m m

y n h h m x n m h m m x n m x n m  (4)                       

ผลตอบสนองเอาท์พุทของการทาํนายสันแบบ ่ Duffing-Holmes ไมเป็น่
เชิงเส้นจากสมการท่ี (4) (N = 20) ในเชิงเวลาและความถ่ี ดงัแสดงในรูป
4(a) และ 4(b) ตามลาํดบั เส้นหนาคือ Duffing-Holmes และเส้นประคือ
โวลเทอรา จากรูปท่ี 4(a) จะเห็น ระบบ SISO สามารถท่ีจะทาํนายผลได้
คาํนวณปริมาณความแมนยาํไดโ้ดยคาความผิดพลาดกาลงัสองเฉล่ียแบบ่ ่ ํ
นอมอลไลซ์ (Normalized Mean-Square Error: NMSE) ดงัสมการ  
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รปู ที ่3 สญัญาณเอาทพ์ทุจากสมการท่ี (3) และอินพทุจากแรงภายนอก 

2

2

( )
( )








Volterra Nonlinear

Nonlinear Nonlinear

y y
NMSE

y y
(5) 

เม่ือ Volterray  คือเอาทพ์ุทท่ีไดจ้ากการทาํนาย Nonlineary คือเอาทพ์ุทจากการ
จาํลองแบบ และ Nonlineary คือคาเฉล่ีย่ เอาท์พุทการจาํลองแบบ คาํนวณคา ่
NMSE เทากบ ่ ั 0.38 จากรูปท่ี 4(b) จะเห็นไดว้า่ระบบนีสามารถทาํนายได้้
เฉพาะองค์ประกอบความถ่ีท่ีเป็นเทาตวั นันคือความถ่ีอินพุทท่ีกระตุน้่ ้
เทากบ่ ั  0.159 Hz และเพิมขึนเป็น่ ้  0.318 Hz (2 0.159) ผลตอบสนองเชิง
ความถ่ีของคาเอกลั่ กษณ์ 1 ( )H j  และ 2 1 2( , )H j j  ของระบบ

แสดงในรูปท่ี 5(a) และ 5(b) ตามลาํดบั จะเห็นวา ่ 1 ( )H j  ตอบสนองท่ี 
0.159 Hz และ 2 1 2( , )H j j  รอบๆบริเวณ 0.318 Hz ซ่ึงบงบอกถึง่

ความสามารถในการแยกความเป็นเชิงเส้น (ท่ี 0.159 Hz) และไมเป็นเชิง่
เส้น (0.318 Hz) ออกจากกนได้ั  

3.3 ผลตอบสนองระบบ MISO ในเชิงเวลาและความถี่ 
เพื่อท่ีจะเปรียบเทียบประสิทธิภาพของระบบ ์ MISO กบ ั SISO 

เราพิจารณาแบบจาํลองโวลเทอราระบบ MISO ท่ีอนัดบัสอง (P = 2) 
เชนเดียวกน การ่ ั ไดม้าซ่ึงผลตอบสองเอาทพ์ุทของแบบจาํลองจะตอ้งทาํ
การแยกสวนอินพุท่  x ออกเป็นสัญญาณยอย่  x1, x2, x3, …, xn โดย n เป็น
จาํนวนอินพุทท่ีแยกสวน และโดยแตละอินพุทมีปริมาณขอ้มูลเทากบ่ ่ ่ ั
หน่ึง T  มีคาเทากบ่ ่ ั คาบของความถ่ีฮาร์มอนิกยอย่  จากการเปรียบเทียบ
คาบของอินพุทและผลตอบสนองไมเป็นเชิงเส้่ นเอาท์พุท  จะได ้              
x = [ x1; x2]  ดงันนัแบบจาํลองยอย้ ่ อนัดบัสอง (P = 2) ของแตละระบบคือ่  
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เม่ือผลตอบสนองของระบบ MISO คือ 

รปู ที ่4 ผลการทาํนายระบบ SISO ในเชิงเวลาและเชิงความถ่ี เส้นหนาคือ 
Duffing-Holmes และเส้นประคือโวลเทอรา 

รปู ที ่5 ผลตอบสนองเชิงความถ่ี (a) 1 ( )H j  และ (b) 2 1 2( , )H j j 

1 2
[ ] [ ] [ ] x xy n y n y n (7) 

ผลตอบสนองเอาทพ์ทุท่ีไดจ้ากสมการท่ี (7) ในเชิงเวลาและความถ่ี แสดง
ดงัในรูป 6(a) และ 6(b) ตามลาํดบั คาํนวณคา ่ NMSE เทากบ ่ ั 0.014 
ผลตอบสนองความถ่ีของระบบในรูปท่ี 6(b) จะเห็นวา่ระบบนีสามารถ้ ท่ี
จะทาํนายองค์ประกอบความถ่ียอยได ้ประกอบดว้ย่ ความถ่ี 0.079 Hz  
(0.5 0.159), 0.159 Hz, 0.238 Hz (1.5 0.159), 0.318 Hz (2 0.159), 
... ผลตอบสนองเชิงความถ่ีของคาเอ่ กลกัษณ์ทงั ้ 4 เทอม 11 ( )H j , 

21 ( )H j , 12 1 2( , )H j j  ,  และ 22 1 2( , )H j j  ของระบบแสดง

ดงัในรูปท่ี 7 จากรูปน้ีจะเห็นวา่ทงัส่ีเทอมมีผล้ ตอบสนองชวง่ ความถ่ีกวา้ง 
ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่ไมสามารถใช้่ การแยกความเป็นเชิงเส้นและไมเป็นเชิง่
เส้นออกจากกนได้ั  

4. สรปุ
บทความนีนาํเสนอการศึกษาเปรียบเทียบสองเทคนิคสาํหรับ้

ระบบการสร้างตน้แบบพฤติกรรมไมเป็นเชิงเส้นระหวางระบบ ่ ่ SISO 
และ    MISO   บนพืนฐาน้ แบบจาํลองอนุกรมโวลเทอราอนัดบัสอง การ
เปรียบเทียบประสิทธิภาพของ์ ทงัสองระ้ บบสามารถสรุปไดด้งันี ้ ทงัสอง้
ระบบสามารถทาํนายสัญญาณไมเป็นเชิง่ เส้นได ้โดยระบบ SISO ในเชิง
ความถ่ีทาํนายไดเ้ฉพาะฮาร์มอนิกท่ีเพิม่ ขึนเป็นเทาตวัและ้ ่ มีสามารถท่ีจะ 
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รปู ที ่6 ผลการทาํนายระบบ MISO ในเชิงเวลาและเชิงความถ่ี เส้นหนาคือ 
Duffing-Holmes และเส้นประคือโวลเทอรา 

 

 

รปู ที ่7 ผลตอบสนองเชิงความถ่ีของระบบ (a) 11 ( )H j , (b) 

12 ( )H j , (c) 21 1 2( , )H j j  และ (d) 22 1 2( , )H j j   

ประยกุตใ์ชใ้นการแยกความถ่ีได ้ในขณะท่ี MISO ในเชิงเวลามีคา ่ NMSE 
นอ้ยกวา่ SISO สาํหรับในเชิงความถ่ีสามารถทาํนายความถ่ีฮาร์มอนิกยอย่
ได้ แตไมสามารถใช้แยกองค์ประกอบความถ่ีได้ ความรู้ท่ีได้สามารถ่ ่
นาํไปเลือกใชใ้ห้เหมาะสมกบงานได ้เชนั ่  การแยกความถ่ีท่ีเพิมขึนเป็น่ ้
เทาตวัควรใชร้ะบบ ่ SISO อยางไรกตามกรณีท่ีตอ้งการควบคุม่ ็ ความถ่ีฮาร์
มอนิกยอยตอ้งใชร้ะบบ ่ MISO ความเขา้ใจสามารถของระบบทงัสองนี ้ ้
จะเป็นพืนฐานสําหรับ้ การคิดหาเทคนิควิธีการควบคุมความถ่ีฮาร์มอ      
นิกยอย่ ตอไป่ ในอนาคต 
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เคร่ืองยกผู้สูงอายุควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ 
The Older Person Lift Controlled by Microcontroller
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บทคดัย่อ 
บทความน้ีโครงการน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือสร้างเคร่ืองยกผูสู้งอายุ

ควบคุมดว้ยไมโครคอนโทรลเลอร์ โดยใชม้อเตอร์เป็นตวัขบัเคล่ือนหลกั 
มีวงจรตรวจสอบกระแสไฟฟ้าเกินพิกดัสูงสุดของมอเตอร์ นอกจากน้ียงัมี
หลอดไฟและบซัเซอร์ส าหรับการแจง้เตือน  

ผลการทดสอบการท างานของเคร่ือง พบว่า สามารถยกน ้ าหนัก
สูงสุดได ้90 กิโลกรัม ยกข้ึนแบบเร็วใช้เวลาในการยก 44.5 วินาที ยกข้ึน
แบบช้าใช้เวลาในการยก 73.2 วินาที ท่ีน ้ าหนัก 60 กิโลกรัม ซ่ึงเป็น
น ้ าหนักของคนท่ีสมส่วนไม่อว้น ไปผอมเกินไป จ านวนคร้ังในการยก
ผูสู้งอายตุ่อการชาร์จแบตเตอร่ีให้เต็มหน่ึงคร้ัง โดยการยกข้ึนลงแบบช้า
ไดท้ั้งหมด 35 คร้ัง การยกข้ึนลงแบบเร็วสามารถท าไดท้ั้งหมด 43 คร้ังท่ี
น ้าหนกั 60 กิโลกรัม ส่วนการยกข้ึนแบบเร็วท่ีน ้าหนกัสูงสุด 90 กิโลกรัม
สามารถท าได ้ทั้งหมด 28 คร้ัง เม่ือยกน ้าหนกัเกิน 90 กิโลกรัม  

ค าส าคญั: เคร่ืองยกผูสู้งอาย,ุ ไมโครคอนโทรลเลอร์ 

Abstract 
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. 

Keywords:  older person lifts, microcontroller 

1. บทน า
ค านิยามความพิการทางการเคล่ือนไหวหรือทางร่างกาย ไดแ้ก่

1.ความพิการทางการเคล่ือนไหว หมายถึง การท่ีบุคคลมีขอ้จ ากดัในการ

ปฏิบติักิจกรรมในชีวิตประจ าวนัหรือการเขา้ไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทาง

สงัคม ซ่ึงเป็นผลมาจากการมีความบกพร่องหรือการสูญเสียความสามารถ

ของอวยัวะในการเคล่ือนไหว ได้แก่ มือ เท้า แขน ขา อาจมาจากสาเหตุ

อมัพาต แขน ขา อ่อนแรง แขน ขาขาด หรือภาวะเจ็บป่วยเร้ือรังจนมี

ผลกระทบต่อการท างานมือ เท้า แขน ขา  2.ความพิการทางร่างกาย 

หมายถึง การท่ีบุคคลมีขอ้จ ากดัในการปฏิบติักิจกรรมในชีวิตประจ าวนั

หรือการเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม ซ่ึงเป็นผลมาจากการมี

ความบกพร่องหรือความผิดปกติของศีรษะ ใบหน้า ล าตวั และภาพลกัษณ์

ภายนอกของร่างกายท่ีเห็นได้อย่างชัดเจน (ประกาศกระทรวงการพฒันา

สงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์เร่ือง ประเภทและหลกัเกณฑค์วามพิการ 

ประกาศ ณ วนัท่ี 30 เมษายน พ.ศ. 2552)  

ในปัจจุบนัมีการสร้างอุปกรณ์และเคร่ืองมือช่วยผูพิ้การทางการ
เคล่ือนไหว เพ่ือช่วยอ านวยความสะดวกให้กับผู ้พิการเช่น เคร่ืองยก
ผูสู้งอายแุละคนชรา (มูลนิธิวิถีชีวิตอิสระผูสู้งอายุ)  อุปกรณ์ยกอตัโนมติั 
Home-Auto Lifting System (น . ส . ก ร ณ พั ฒ น์  ย ั น ต์ โ ก เ ศ ศ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) เป็นต้น โดยเคร่ืองยกผูพิ้การท่ีกล่าวมาไม่มี
ระบบเตือนกรณีแรงดนัแบตเตอร่ีเหลือน้อย อาจท าให้เกิดอนัตรายกบัผู ้
พิการทางการเคล่ือนไหวจากการใช้งานได ้และเคร่ืองยกผูพิ้การท่ีกล่าวมา
ไม่สามารถหมุนกวาดไปทางซา้ยและขวาไดด้ว้ยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ 

ผูวิ้จยัจึงได้ดังนั้นผู ้จดัท  าโครงการจึงตระหนักและเล็งเห็น
ความส าคญัของปัญหา จึงมีแนวคิดในการออกแบบและสร้างเคร่ืองยก
ผูสู้งอายคุวบคุมดว้ยไมโครคอนโทรลเลอร์เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กบั
ผูดู้แลในเร่ืองของการเคล่ือนยา้ยผูสู้งอายไุปท ากิจกรรมต่างๆ  

บทความวจิยั 
การประชุมวิชาการ งานวิจยัและพฒันาเชิงประยกุต ์ครั้งท่ี 9  
 9th ECTI-CARD 2017, Chiang khan Thailand 

 9th ECTI-CARD 2017 “การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยเีพื่อตอบสนองทอ้งถ่ินและภาคอุตสาหกรรม” 

971



2. ทฤษฏีทีเ่กีย่วข้อง
2.1 วธีิการช่วยเหลือเบ้ืองต้นแก่ผู้สูงอายุด้านร่างกาย 

การช่วยผูสู้งอายุด้านร่างกายในการเคล่ือนไหวและเดินทาง 
ในสถานการณ์ต่างๆ ดงัน้ี1)  วิธีใช้และเก็บเกา้อ้ีเข็น เกา้อ้ีเข็นส่วนใหญ่
พบัท่ีรองนั่งเขา้หากนัได้ ฉะนั้น เม่ือจะใช้ให้กางท่ีรองนัง่ พร้อมทั้งดึงท่ี
วางแขนหรือดา้นขา้งทั้ง 2 ดา้นของเกา้อ้ีเข็น เพ่ือให้ท่ีรองนัง่กางออกและ
พร้อมท่ีจะนั่งได้ เม่ือต้องการเก็บ ให้ดึงตรงกลางท่ีรองนั่งให้พบัข้ึน 
พร้อมกับดึงด้านข้างของเก้าอ้ีมาชิดกัน  2)  วิธีล็อคล้อเก้าอ้ีเข็นเม่ือ
ผูสู้งอายนุัง่เกา้อ้ีเข็นหยดุการเดินทางหรือไม่ตอ้งการเดินทางต่อ ควรช่วย
ล็อคลอ้ของเกา้อ้ีเขน็ โดยปรับท่ีล็อคซ่ึงอยูใ่กลก้บัลอ้ทั้ง 2 ขา้ง 3)  วิธีเข็น
เกา้อ้ีเข็น ให้จบัท่ีคนัจบั หรือมือจบัของเกา้อ้ีเข็นทั้ง 2 ขา้ง ซ่ึงอยูท่างดา้น
บนของพนักเก้าอ้ีดา้นหลงัของผูสู้งอายุ เข็นไปขา้งหน้าอยา่งมัน่คงและ
สม ่าเสมอ ไม่เร็วหรือช้าเกินไป พร้อมทั้ งใช้เทคนิคการเข็นในท่ีต่างๆ 
ดงัน้ี3.1)การเขน็ลงทางลาด ถา้ผูสู้งอายไุม่แขง็แรงหรือไม่สามารถพยงุตวั
ให้มัน่คงได ้ควรเข็นโดยวิธีให้คนเขน็เดินหนัหลงัลงทางลาดและดึงเกา้อ้ี
เข็นตามลงมา เพ่ือป้องกันไม่ให้ผู ้สูงอายุหล่นจากเก้าอ้ี โดยเฉพาะ
ผูสู้งอายุท่ีไม่มีสายรัดตวัให้ติดกบัเกา้อ้ี ถา้เดินหันหน้าลง ให้ใช้มือหน่ึง
ประคองหน้าอกผูสู้งอายไุว ้เพ่ือไม่ให้ลม้  3.2)การเข็นในท่ีขรุขระ ใช้วิธี
ยกลอ้หน้าข้ึน ดว้ยการเหยียบแท่งเหล็กใตเ้กา้อ้ีดา้นหลงัพร้อมๆ กบัการ
ยกล้อหน้าข้ึนและเข็นไปตลอดทางขรุขระ 3.3)การเข็นข้ึนทางเทา้หรือ
ทางต่างระดบั  ใช้วิธียกล้อหน้าข้ึนไปก่อนด้วยการเหยียบแท่งเหล็กใต้
เก้าอ้ีดา้นหลงั แล้วยกลอ้หลงัตามข้ึนไป 3.4)การเข็นลงทางเทา้หรือทาง
ต่างระดบั ใช้วิธีให้คนเข็นเดินหันหลงัลงจากทางต่างระดบัพร้อมกบัดึง
ลอ้หลงัลงก่อน แลว้จึงดึงลอ้หน้าตามลงมา 4)  วิธียกเกา้อ้ีเข็น ในกรณีท่ี
ตอ้งยกเกา้อ้ีเขน็ข้ึน – ลงบนัไดหรือขา้มส่ิงกีดขวาง ควรใช้คน 2 ถึง 4 คน 
ตอ้งยกเก้าอ้ีเข็นตามวิธีท่ีผูสู้งอายหุรือผูดู้แลผูสู้งอายุแนะน า โดยทัว่ไป 
ใชวิ้ธีจบัท่ีดา้นขา้งของเกา้อ้ีเขน็ขา้งละ 1 คน และจบัท่ีมือจบัของเกา้อ้ีเข็น
ทางด้านหลงัของเกา้อ้ีอีก 1 คน ยกเวน้ ในกรณีผูสู้งอายมีุน ้ าหนกัไม่มาก 
อาจใช้คนเพียง 2 คน โดยยกเกา้อ้ีเข็นท่ีดา้นหน้าและด้านหลงั ด้านละ 1 
คน 5)  วิธีเคล่ือนยา้ยผูสู้งอายุ เช่น เคล่ือนจากเก้าอ้ีเข็นไปนั่งรถ หรือ
เคล่ือนจากเก้าอ้ีเข็นไปท่ีเตียง ต้องยกผูสู้งอายุและเคล่ือนยา้ยตามวิธีท่ี
ผูสู้งอายุหรือผูดู้แลผูสู้งอายุแนะน าเท่านั้น การเคล่ือนผูสู้งอายุอย่างไม่
ถูกตอ้ง อาจท าให้เกิดอนัตรายได ้(รูปท่ี 1) 

รูปที่ 1  วิธีเคล่ือนยา้ยผูสู้งอาย ุ

6) วิธีช่วยผูสู้งอายุใช้ไมค้  ้ายนั โดยทัว่ไป ผูสู้งอายุท่ีใช้ไมค้  ้ายนัหรือไม้
เท้าสามารถเดินได้ด้วยตนเอง ยกเว้น  ถ้าทางเดินขรุขระหรือล่ืน 
อาสาสมคัรควรเดินตามหลังใกล้ๆ ผูสู้งอายุ คอยเฝ้าระวงัและเข้าช่วย
ทนัทีหากผูสู้งอายเุดินไม่มัน่คง นอกจากนั้น ขณะข้ึนบนัได ผูสู้งอายบุาง
คนสะดวกในการจบัราวบนัไดเดินข้ึนไป  ฉะนั้นอาสาสมคัรควรรับไมค้  ้า
ยนัหรือไมเ้ทา้มาถือและเดินตามไปส่งไมเ้ทา้หรือไมค้  ้ายนัให้เม่ือผูสู้งอายุ
ข้ึนบนัไดเรียบร้อยแลว้ 

2.2  PWM (Pulse Width Modulation)  
PWM ยอ่มาจาก Pulse Width Modulation ซ่ึงแปลให้เขา้ใจง่ายๆ 

มนัก็คือ การปรับความกวา้งของพลัส์โดยการน าเอาสองสัญญาณมา
เปรียบเทียบกนัและสองสัญญาณท่ีว่าน้ีก็คือสัญญาณ "สามเหล่ียม" กบั
สัญญาณท่ีตอ้งการปรับความกวา้งของพลัส์  การสร้างสัญญาณ PWM มี 
2 แบบ คือ 

1. การสร้างสัญญาณ PWM ดว้ยวงจรแอนะลอกจะใช้การสร้าง
สัญญาณฟันเล่ือยหรือสัญญาณแบบขั้นบนัไดมาเปรียบเทียบกบัระดับ
อา้งอิงท่ีเป็นระดบัสัญญาณกระแสตรงหรือสัญญาณไซน์ ตามรูปแบบ
ของสัญญาณ PWM ท่ีตอ้งการการสร้างสัญญาณ PWM แบบแอนะลอก
แสดงไดด้งัรูปท่ี 2 

รูปที ่2 วงจร PWM แบบแอนะลอก 
จากรูปท่ี 2  สัญญาณฟันเล่ือยจะถูกเปรียบเทียบกับสัญญาณ

กระแสตรงผลของการเปรียบเทียบท าให้ไดส้ญัญาณตามรูปท่ี 3 

รูปที ่3  การสร้างสญัญาณ PWM 
จากรูปท่ี 3  แสดงสญัญาณ PWM ท่ีไดจ้ากสญัญาณฟันเล่ือย กบั 

สญัญาณกระแสตรง ท่ีเปรียบเทียบกนัผลของการเปรียบเทียบ เม่ือระดบั
ของสญัญาณกระแสตรงสูงกวา่ระดบัของสญัญาณฟันเล่ือยจะท าให้ได้
ระดบัของ PWM เป็น High แต่เม่ือระดบัของสญัญาณกระแสตรงต ่ากวา่
ระดบัของสญัญาณฟันเล่ือยจะท าให้ไดร้ะดบัของ PWM เป็น Low ซ่ึง
ค  านวณค่า ดิวต้ีไซเคิล ไดเ้ท่ากบั 

100%ont
D

T

 
  
 

                   (1) 

โดยท่ี D   แทนเปอร์เซ็นค่าดิวต้ีไซเคิล 
ont   แทนค่าช่วงเวลาในสภาวะ 

High  และT    แทนค่าคาบเวลา สญัญาณไฟฟ้า  
2.ก  าเนิดสญัญาณ PWM แบบดิจิตอล
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PWM จะใช้หลกัการท่ีส่งค่าแบบดิจิตอลคือ 0-1 ด้วยความถ่ีค่า
หน่ึงแต่จะส่งค่าให้มีสัญญาณสูง (1) สลับกับสัญญาณต ่า (0) โดยให้
ระยะเวลาของแต่ละชนิดสัญญาณต่างกัน เพ่ือให้ค่าเฉล่ียของสัญญาณ
ทั้งหมดออกมาเป็นค่าท่ีตอ้งการ เช่น ส่งค่าท่ีมีระยะสัญญาณสูงและต ่า
เท่ากันก็จะได้ค่าเป็น 2.5 โวลต์ ให้ค่าสัญญาณสูงยาวกว่า ก็จะได้ค่า
มากกว่า 2.5 และในท านองเดียวกัน ให้ค่าสัญญาณต ่ายาวกว่า ก็จะได้
ค่าเฉล่ียน้อยกว่า 2.5 นั่นเอง Arduino สามารถรับค่าแอนะลอกได้ 255 
ระดบั ดงันั้นหมายความว่าค่าสัญญาณ 0 โวลต์ถึง 5 โวลต์ ก็จะแสดงได้
เป็น 0 ถึง 255 ในสัญญาณดิจิตอล โดยสามารถใช้หลกับญัญติัไตรยางค์
สามารถเปรียบเทียบค่าไดใ้นการใช้งาน PWM จะตอ้งเลือกขาท่ีเขียนว่า
เป็น PWM เท่านั้นจะใชข้าอ่ืนไม่ได ้เพราะบอร์ดไม่ไดร้องรับและจ านวน
ขาท่ีเป็น PWM ก็จะมีไม่เท่ากนัข้ึนกบัรุ่นของบอร์ด 

รูปที ่4  ค่าแรงดนัเฉล่ียของสญัญาณสวิตช์ 
จากรูปส าหรับโมดูล PWM ของ Arduino มีความละเอียด 8 bit 

หรือปรับได ้255 ระดบั ดงันั้นค่าสญัญาณ 0 โวลตถึ์ง 5 โวลต ์จะถูกแสดง
เป็นสัญญาณแบบดิจิตอลจะได้ 0 ถึง 255 ซ่ึงสามารถเทียบสัดส่วน
ค านวณจากเลขจริงเป็นเลขทางดิจิตอลได ้

3. การออกแบบและสร้างเคร่ืองยกผู้สูงอายุ
3.1 การจดัท ารูปภาพ 

1) การออกแบบโครงสร้างของเคร่ืองยกผูสู้งอาย ุ

รูปที่ 5 โครงสร้างและขนาดของเคร่ืองยกผูสู้งอาย ุ
2) การสร้างระบบควบคุมการท างานของเคร่ืองยกผูสู้งอาย ุ

 -บล็อกไดอะแกรมระบบการท างานของเคร่ืองยกผูสู้งอาย ุ

            
            

                 
Arduino UNO R3 

         

     
      

UP

DOWN

        
               

                 
    H-Bridge

       

                 

รูปที่ 6  บล็อกไดอะแกรมระบบการท างานของเคร่ืองยกผูสู้งอายุ 
        -การท างานวงจรควบคุมระบบการท างานของเคร่ืองยกผูสู้งอายุดงั
รูปท่ี 7 ดังน้ีคือระบบไมโครคอนโทรลเลอร์ ท าหน้าท่ีรับข้อมูลจาก
อุปกรณ์ต่างๆ และประมวลผลตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ระบบตวัแจง้เตือน
กระแสเกิน (Overload indicator) ท  าหน้าท่ีแสดงผลสภาวะกระแสเกิน 
(Over Current) ระบบแจ้งน ้ าหนักเกิน มีหน้าท่ีตรวจเช็คน ้ าหนักของ
ผู ้สูงอายุ   ระบบวงจรควบคุมแบบ H-Bridge drive motor ท  าหน้าท่ี
ควบคุมทิศทางของมอเตอร์ หรือขบัมอเตอร์ให้ข้ึน-ลง และสุดทา้ยระบบ
วงจรแหล่งจ่ายไฟแบบสวิตช่ิง (Switching power supply) ท าหนา้ท่ีแปลง
แรงดนัไฟฟ้ากระแสสลบัเป็นไฟฟ้ากระแสตรง เพื่อจ่ายให้กบัวงจรชาร์จ
แบตเตอร่ี  
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รูปที่ 7  วงจรควบคุมระบบการท างานของเคร่ืองยกผูสู้งอายุ 

3. การหาประสิทธิภาพของระบบ
การหาประสิทธิภาพการท างานของระบบ เคร่ืองยกผูสู้งอาย ุ

กับถุงทรายน ้ าหนัก 10 กิโลกรัม จ านวน 9 ถุง และถุงทรายน ้ าหนัก 5 
กิโลกรัม จ านวน 1 ถุง โดยกระแสไฟฟ้าไหลผ่านมอเตอร์นั้นจะตอ้งไม่
เกิน 6.5 แอมแปร์ ตามขอ้จ ากดัของมอเตอร์ แขนยกจะยกข้ึนสุด – ลงสุด
มี 2 แบบ คือ 
1. การทดสอบกระแสไฟฟ้าไหลผ่านมอเตอร์ต่อน ้ าหนักของตัว
ผูสู้งอาย ุโดยการกดสวิตช์ยกแบบเร็วและแบบช้า  ซ่ึงจากตารางท่ี 1 เป็น
การการกดสวิตช์ยกแบบเร็วและแบบช้า พบว่า แบบเร็วเม่ือกระแสสูงสุด
ท่ีเคร่ืองท างานปกติเท่ากบั 6.16 แอมแปร์ ท่ีน ้ าหนัก 90 กิโลกรัม และท่ี
น ้ าหนัก 95 กิโลกรัม มอเตอร์ต้องการกระแส 6.74 แอมแปร์ ซ่ึงเกิน
ขอ้จ ากดัของมอเตอร์เป็นการและแบบช้า พบว่า กระแสสูงสุดท่ีเคร่ือง
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ท างานปกติเท่ากับ 4.66 แอมแปร์ ท่ีน ้ าหนัก 65 กิโลกรัม เพราะใช้
หลกัการ PWM จึงท าให้จ่ายแรงดนัให้กบัมอเตอร์ไม่เต็มท่ี ท  าให้สามารถ
ยกน ้าหนกัไดสู้งสุดท่ี 65 กิโลกรัม 
2. การทดสอบเวลาท่ีใช้ในการยกผูสู้งอายุต่อน ้ าหนักของตวัผูสู้งอาย ุ
โดยการกดสวิตช์ยกแบบเร็วและแบบช้า โดยจากตารางท่ี 2 ได้การ
ทดสอบแบบเร็วผลปรากฏว่า เวลาท่ีใช้ในการยกผูสู้งอายุน้อยท่ีสุดอยู่ท่ี
น ้ าหนัก 10 กิโลกรัม และเวลาท่ีใช้ในการยกผู ้สูงอายุมากท่ีสุดอยู่ท่ี
น ้าหนกั 90 กิโลกรัมและแบบช้าเวลาท่ีใชใ้นการยกผูสู้งอายนุ้อยท่ีสุดอยู่
ท่ีน ้ าหนัก 10 กิโลกรัม และเวลาท่ีใช้ในการยกผูสู้งอายุมากท่ีสุดอยู่ท่ี
น ้าหนกั 65 กิโลกรัม 

4. สรุป
เคร่ืองยกผูสู้งอายุควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ท่ีสร้าง

ข้ึน เป็นเคร่ืองยกผูสู้งอายุท่ีสามารถอ านวยความสะดวกให้กบัผูดู้แลใน
เร่ืองของการเคล่ือนยา้ยผูสู้งอายไุปท ากิจกรรมต่างๆ  โดยการสั่งการดว้ย
ไมโครคอนโทรลเลอร์ และมีวงจรตรวจจบักระแสไฟฟ้า  

ผลการหาประสิทธิภาพการท างานของเคร่ืองยกผูสู้งอายุ ซ่ึง
ใช้วิธีการทดสอบการยกน ้ าหนกัตวัผูสู้งอายแุทนดว้ยถุง โดยไดแ้บ่งการ
ควบคุมออกเป็น 2 แบบ คือ ยกข้ึน-ลงแบบเร็วและแบบช้า ซ่ึงกระแส
มอเตอร์ตอ้งไม่เกิน 6.5 แอมแปร์ ตามขอ้จ ากดัของมอเตอร์ โดยได้ผล
ปรากฏว่า แบบเร็ว สามารถยกได้สูงสุดท่ี 90 กิโลกรัม และแบบช้า 
สามารถยกไดสู้งสุดท่ี 65 กิโลกรัม ยกข้ึนแบบเร็วใช้เวลาในการยก 44.5 
วินาที ยกข้ึนแบบช้าใช้เวลาในการยก 73.2 วินาที ท่ีน ้ าหนกั 60 กิโลกรัม 
ตารางท่ี 1 การทดสอบกระแสไฟฟ้าไหลผ่านมอเตอร์ต่อน ้ าหนักของตวั
ผูสู้งอายุ

ตารางท่ี 2 เวลาท่ีใชใ้นการยกผูสู้งอายตุ่อน ้าหนกัของตวัผูสู้งอาย ุ
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น ้าหนกั
(กิโลกรัม) 

กดสวิตชย์กแบบเร็ว การกดสวิตชย์กแบบชา้ 

ยกข้ึน
(วินาที) 

ยกลง
(วินาที) 

สภาวะ
การ

ท างาน 

เวลายกข้ึน
(วินาที) 

เวลายกลง
(วินาที) 

สภาวะ
การ

ท างาน 
10 1.42 0.75 ปกติ 34.5 30.5 สภาวะ

การ
ท างาน 

15 29.8 25.9 ปกติ 35.3 30.9 ปกติ 
20 30.7 26.3 ปกติ 38.2 31.6 ปกติ 
25 32.1 26.3 ปกติ 40.8 32.3 ปกติ 
30 32.9 26.3 ปกติ 42.9 32.6 ปกติ 
35 33.8 26.7 ปกติ 46.1 34.1 ปกติ 
40 35.3 27.2 ปกติ 50.6 35.3 ปกติ 
45 37.2 28.3 ปกติ 57.0 35.9 ปกติ 
50 38.7 27.9 ปกติ 60.9 36.3 ปกติ 
55 40.4 27.8 ปกติ 64.8 38.2 ปกติ 
60 42.7 28.8 ปกติ 73.2 38.3 ปกติ 
65 44.5 28.4 ปกติ 73.1 38.5 ปกติ 
70 44.8 28.3 ปกติ - - - 
75 47.7 27.7 ปกติ - - - 
80 54.2 27.4 ปกติ - - - 
85 56.3 27.7 ปกติ - - - 
90 57.9 27.4 ปกติ - - - 

น ้าหนกั
(กิโลกรัม) 

กดสวิตชย์กแบบเร็ว การกดสวิตชย์กแบบชา้ 

ยกข้ึน
(แอมแปร์) 

ยกลง
(แอมแปร์) 

สภาวะ
การ

ท างาน 

ยกข้ึน
(แอมแปร์) 

ยกลง
(แอมแปร์) 

สภาวะ
การ

ท างาน 
10 1.42 0.75 ปกติ ยกข้ึน

(แอมแปร์) 
ยกลง

(แอมแปร์) 
สภาวะ
การ

ท างาน 
15 1.76 0.88 ปกติ 1.40 0.79 ปกติ 
20 2.01 1.02 ปกติ 1.65 0.86 ปกติ 
25 2.23 1.04 ปกติ 1.99 0.96 ปกติ 
30 2.56 1.14 ปกติ 2.20 1.02 ปกติ 
35 2.88 1.21 ปกติ 2.52 1.11 ปกติ 
40 3.06 1.23 ปกติ 3.14 1.26 ปกติ 
45 3.31 1.28 ปกติ 3.42 1.25 ปกติ 
50 3.63 1.33 ปกติ 3.81 1.48 ปกติ 
55 3.85 1.39 ปกติ 4.04 1.57 ปกติ 
60 4.52 1.39 ปกติ 4.42 1.63 ปกติ 
65 4.69 1.47 ปกติ 4.66 1.81 ปกติ 
70 4.86 1.47 ปกติ - - - 
75 5.35 1.47 ปกติ - - - 
80 5.71 1.47 ปกติ - - - 
85 5.78 1.74 ปกติ - - - 
90 6.16 2.01 ปกติ - - - 
95 6.74 2.1 น ้าหนกั

เกิน 
- - - 

100 - - - - - - 
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การสร้างสัญญาณอลวนด้วยโปรแกรม Matlab Simulink สําหรับการผสมของเหลว 

Implement Chaotic  Generator Based on Matlab Simulink for a Liquid Mixer
วชิชุพงษ์  วบูิลเจริญ มนูญ  พนัธ์ผาง  ธนาฒน์   สุกนวล และไมตรี  ธรรมา 

สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน
744 ถนนสุรนารายณ์ ตาํบลในเมือง อาํเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา 30170โทรศพัท ์086-5813680 E-mail: vichupong@gmail.com 

บทคดัย่อ 
บทความนี� นําเสนอการประยุกต์ใช้สัญญาณอลวน (Chaos 

Signal) สําหรับควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง สาํหรับการปั�นผสม
โดยใช้โปรแกรม Matlab Simulink ในการออกแบบและสร้างสัญญาณ
อลวนแทนการสร้างสญัญาณดว้ยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ทาํให้ง่ายต่อการ
ปรับเปลี�ยนสภาวะอลวน และลดปัญหาที�เกิดจากความความคลาดเคลื�อน
ของสัญญาณที�เกิดจากความร้อน และอายุการใช้งานที�เสื�อมสภาพตาม
ระยะเวลาของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ จากการสร้างสัญญาณอลวนที�อาศยั
การประมวลผลสัญญาณบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino สร้าง
สัญญาณควบคุมความเร็วและทิศทางการหมุนของมอเตอร์ไฟฟ้า
กระแสตรง พบว่าสามารถประยุกต์ใช้สัญญาณอลวนควบคุมความเร็ว
และทิศทางในการหมุนของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงสาํหรับการปั�นผสม  

คาํสาํคญั: สัญญาณอลวน, มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง, วงจรฉั�ว, 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 

1. บทนํา
สญัญาณอลวนไดรั้บความสนใจและถูกนาํไปประยกุตใ์ช้งาน

อย่างแพร่หลายในงานทางด้านวิศวกรรม เช่น ในดา้นระบบสื�อสารที�มี
การเขา้รหัสดว้ยสัญญาณอลวน การเขา้รหัสลบัสําหรับเสียงเพื�อป้องกนั
การดกัฟังของบุคคลที�สาม หรือ การรักษาความลบัของขอ้มูลที�ส่งผ่าน
เครือข่ายซึ� งตอ้งเขา้รหัสเพื�อความปลอดภยัจากการถูกขโมยขอ้มูล และ
การประยกุตใ์ช้งานทางดา้นอุตสาหกรรม เช่น การปั�นผสมไบโอดีเซลที�
ตอ้งการการปั�นผสมที�รวดเร็ว และโมเลกุลชนกันมากที�สุดเพื�อให้ได้
นํ� ามนัที�มีประสิทธิภาพเป็นตน้ สัญญาณอลวนคือสัญญาณมีลกัษณะที�
สับสน ปั�นป่วน เป็นปรากฏการณ์เช่นเดียวกบัสัญญาณรบกวนในระบบ
พลวตัที�เป็นระบบที�มีการเปลี�ยนแปลง เช่น เปลี�ยนแปลงตามเวลา ในทาง
วิทยาศาสตร์ให้ความหมายของระบบอลวนว่าเป็นระบบที�ไม่เป็นเชิงเส้น 
(Nonlinear system) และเป็นกระบวนการที�ไร้เสถียรภาพ (Unstable) เมื�อ
มีการเปลี�ยนแปลงเพียงเล็กน้อยทาํให้เกิดการเปลี�ยนแปลงที�ไม่เป็น
เส้นตรงเป็นเส้นคดเคี� ยวกวดัแกว่ง บางครั� งมีการก้าวกระโดดแบบ
ฉบัพลนัของผลลพัธ์ รูปแบบคุณลกัษณะของพฤติกรรมแบบอลวนแสดง
ให้เห็นว่าเป็นพฤติกรรมแบบไม่เป็นรายคาบในระยะยาว ระบบอลวนมี
ลกัษณะเป็นระบบที�มีคุณสมบติัไม่เป็นเชิงเส้น (Nonlinearity) ซึ� งความ
อลวนจะไม่เกิดในระบบที�เป็นเชิงเส้น และระบบอลวนยงัมีลกัษณะที�ไม่
เกิดแบบสุ่ม กล่าวคือพฤติกรรมทั�งหลายที�เกิดขึ�นในระบบอลวนเกิดขึ�น
ภายใต้กฎ เกณฑ์ที� แ น่นอน และมีลักษณะที� ไวต่อสภาวะเ ริ� มต้น 
(Sensitivity to initial conditions)  

การผสมของเหลวมีบทบาทสาํคญัมากในการผลิตสินคา้หลาย
อย่างในทางอุตสาหกรรมการผสมต่าง ๆ เช่น งานการปั�นผสมสําหรับ
งานทางดา้นเกษตรกรรม อุตสาหกรรมเคมี อาหาร ยา เป็นตน้ [1-5] การ
ประยุกต์ใช้สัญญาณอลวนสําหรับควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 
สําหรับการปั�นผสมเพื�อปรับปรุงประสิทธิภาพลดการสูญเสียพลงังาน 
และกาํลงัไฟฟ้า นอกจากนี�ยงัช่วยให้เวลาในการปั�นผสมเร็วขึ�น แมว้่าการ
ประยุกตใ์ช้สัญญาณอลวนสาํหรับการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง
สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพการผสมให้ดีขึ�น แต่ยงัมีขอ้จาํกดัที�เกิดจาก
การสร้างวงจรอลวน [6] เนื�องจากการสร้างวงจรอลวนด้วยอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์นั�นเกิดความคลาดเคลื�อน ทาํให้เงื�อนไขในการสร้าง
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Chaotic
Frequency

Scaling Circuit

สภาวะอลวนมีการเปลี� ยนแปลงโดยมัก เกิดจากอายุการใช้งานที�
เสื�อมสภาพตามระยะเวลาที�ใช้งานและเกิดจากความร้อนของอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์นอกจากนี� ยงัมีความยุง่ยากในการถอดเปลี�ย
วงจรในกรณีที�ตอ้งการปรับสภาวะอลวน งานวิจยันี�นาํเสนอการออกแบบ
และสร้างวงจรอลวนดว้ยการใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์แทนการใช้วงจร
แบบเดิม เพื�อลดขอ้จาํกดัที�ได้กล่าวมาขา้งตน้ โดยสร้างสัญญาณอลวน
และส่งออกในรูปสัญญาณ PWM (Pulse Width Modulation) 
ประมวลผลสัญญาณและสเกลลิ�งเพื�อปรับความถี�ของสัญญาณอลวนที�มี
ความถี�สูงให้ต ํ�าลง เพื�อให้มอเตอร์สามารถตอบสนองได้ทนั และส่ง
สญัญาณไปที�วงจรควบคุมความเร็วและทิศทางการหมุนของมอเตอร์เพื�อ
สั�งให้มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงหมุนตามพฤติกรรมของสัญญาณอลวน
ได ้

2. สัญญาณอลวนและการออกแบบวงจร
พฤติก รรมของระบบอลวนที� เ กิ ดขึ� นนั� นมี ปัจจัย ที� เ ป็น

ตวักาํหนด 3 ส่วนคือสมการเชิงพลศาสตร์ที�ขึ�นกบัเวลาสัมประสิทธิy ของ
สมการระบบซึ� งมีผลต่อระบบมากสําหรับการเกิดพฤติกรรมอลวนและ
เงื�อนไขเริ� มตน้ของสมการระบบ ทั�งนี� จากปัจจยัที�ทาํให้เกิดพฤติกรรม
อลวนได้นั�นสามารถแบ่งตามลกัษณะการเกิดได้
พฤติกรรมอลวนแบบมีขอบเขตหมายถึงพฤติกรรมอลวนที�มีการเกิดของ
จุดใหม่ที�เกาะกลุ่มไม่กระจดักระจายสามารถระบุข
เช่นพฤติกรรมอลวนของเชน (Chen) พฤติกรรมอลวนของฉั�ว
พฤติกรรมอลวนของลอเรนซ์ (Lorenz) และพฤติกรรมอล
เดอร์โพล เป็นตน้ แบบที�สองเป็นพฤติกรรมแบบไม่มีขอบเขตหมายถึง
พฤติกรรมอลวนที�มีการเกิดของจุดใหม่ที�ไม่เกาะกลุ่มกระจดักระจายไม่
สามารถระบุขอบเขตไดเ้ช่นพฤติกรรมอลวนของอาร์โนลด์
มีพฤติกรรมอลวนที�คลา้ยการล่องลอยของควนัไฟและการไหลอลวนใน
ของไหล เป็นตน้  

การนาํสญัญาณอลวนมาควบคุมมอเตอร์ไม่สามารถ
โดยตรง ต้องมีการปรับเปลี�ยนสัญญาณเพื�อให้
มอเตอร์ไดแ้ต่ยงัคงพฤติกรรมความอลวนไวค้งเดิม โดยจะมีวงจรต่างๆดงั
รูปที� 1 

รูปที� 1 บล็อกไดอะแกรมของระบบ
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The H Bridge

The DC Motor

สภาวะอลวนมีการเปลี� ยนแปลงโดยมัก เกิดจากอายุการใช้งานที�
เสื�อมสภาพตามระยะเวลาที�ใช้งานและเกิดจากความร้อนของอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์นอกจากนี� ยงัมีความยุง่ยากในการถอดเปลี�ยนอุปกรณ์ใน

นี�นาํเสนอการออกแบบ
และสร้างวงจรอลวนดว้ยการใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์แทนการใช้วงจร
แบบเดิม เพื�อลดขอ้จาํกดัที�ได้กล่าวมาขา้งตน้ โดยสร้างสัญญาณอลวน

(Pulse Width Modulation) จากการ
าณและสเกลลิ�งเพื�อปรับความถี�ของสัญญาณอลวนที�มี

ความถี�สูงให้ต ํ�าลง เพื�อให้มอเตอร์สามารถตอบสนองได้ทนั และส่ง
สญัญาณไปที�วงจรควบคุมความเร็วและทิศทางการหมุนของมอเตอร์เพื�อ
สั�งให้มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงหมุนตามพฤติกรรมของสัญญาณอลวน

พฤติก รรมของระบบอลวนที� เ กิ ดขึ� นนั� นมี ปัจจัย ที� เ ป็น
ส่วนคือสมการเชิงพลศาสตร์ที�ขึ�นกบัเวลาสัมประสิทธิy ของ

มีผลต่อระบบมากสําหรับการเกิดพฤติกรรมอลวนและ
ทั�งนี� จากปัจจยัที�ทาํให้เกิดพฤติกรรม

ามลกัษณะการเกิดได ้ 2 แบบ แบบแรกคือ
พฤติกรรมอลวนแบบมีขอบเขตหมายถึงพฤติกรรมอลวนที�มีการเกิดของ

ขอบเขตไดอ้ยา่งชดัเจน
พฤติกรรมอลวนของฉั�ว(Chua) 
และพฤติกรรมอลวนของแวน

พฤติกรรมแบบไม่มีขอบเขตหมายถึง
พฤติกรรมอลวนที�มีการเกิดของจุดใหม่ที�ไม่เกาะกลุ่มกระจดักระจายไม่
สามารถระบุขอบเขตไดเ้ช่นพฤติกรรมอลวนของอาร์โนลด์ (Arnold) โดย
มีพฤติกรรมอลวนที�คลา้ยการล่องลอยของควนัไฟและการไหลอลวนใน

การนาํสญัญาณอลวนมาควบคุมมอเตอร์ไม่สามารถกระทาํได้
โดยตรง ต้องมีการปรับเปลี�ยนสัญญาณเพื�อให้สามารถนําไปควบคุม

ความอลวนไวค้งเดิม โดยจะมีวงจรต่างๆดงั

บล็อกไดอะแกรมของระบบ 

วงจรฉั�วเป็นวงจรสร้างสัญญาณอลวนที�นิยมใช้งานกนัอย่าง
กว้างขวางเนื�องจากเป็นวงจรที�ไม่ซับซ้อน
เอาต์พุตอลวนที�มั�นคงและลกัษณะการเคลื�อนที�ของสัญญาณเป็นแบบ
มว้นที�ซบัซอ้นดงัแสดงในรูปที� 2  

รูปที� 2 วงจรฉั�วแบบพื�นฐาน

สัญญาณอลวนพื�นฐานที�ไดจ้ากวงจรฉั�ว ที�เกิดขึ�นแสดงไดด้งั
รูปที� 2 รูปแบบของสัญญาณที�ได้นี� ขึ�นอยู่กบัค่าความตา้นทานที�อยู่
ระหวา่งค่า C1 และ C2 ในวงจร 

(ก) สญัญาณอลวนจากวงจรฉั�วในโดเมนเวลา

(ข) สญัญาณอลวนจากวงจรฉั�วในปริภูมิส
รูปที� 2  สญัญาณอลวนจากวงจรฉั�ว

C2

-
+
V2

L

การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยเีพื�อตอบสนองทอ้งถิ�นและภาคอุตสาหกรรม” 

วงจรฉั�วเป็นวงจรสร้างสัญญาณอลวนที�นิยมใช้งานกนัอย่าง
กว้างขวางเนื�องจากเป็นวงจรที�ไม่ซับซ้อนสามารถสร้างให้สัญญาณ
เอาต์พุตอลวนที�มั�นคงและลกัษณะการเคลื�อนที�ของสัญญาณเป็นแบบ

วงจรฉั�วแบบพื�นฐาน 

สัญญาณอลวนพื�นฐานที�ไดจ้ากวงจรฉั�ว ที�เกิดขึ�นแสดงไดด้งั
รูปแบบของสัญญาณที�ได้นี� ขึ�นอยู่กบัค่าความตา้นทานที�อยู่

สญัญาณอลวนจากวงจรฉั�วในโดเมนเวลา 

ญญาณอลวนจากวงจรฉั�วในปริภูมิสถานะ 
สญัญาณอลวนจากวงจรฉั�ว 

C1

V1

-
+

VR

+

-
NR
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3. การสร้างสัญญาณอลวนด้วยโปรแกรม Matlab Simulink
สามารถเขียนสมการอลวนจากรูปที� 2ไดส้มการดงันี�  

��

��
= 	��� − 
 − ��
� (1) 

��

��
= 	
 − � + � (2) 

��

��
=	−�� (3) 

สมการไม่เป็นเชิงเส้น f(x) กาํหนดไดด้งันี�  

��
 = 	�
 + 0.5�� − ��|
 + �| − |
 − �|(4) 

เมื�อกาํหนดค่า a = -1.27 , b =-0.86 และc = 1 จึงสามารถสร้างสญัญาณ
อลวนไดด้งัแสดงในรูปที� 3 

รูปที� 3 วงจรอลวนสร้างดว้ย Simulink 

อาศยัการสร้างแบบจาํลองของระบบดว้ยโปรแกรม simulink เชื�อมต่อ
ผา่นไมโครคอนโทรลเลอร์ จะไดผ้ลตอบสนองของตวัแปรสถานะของ
ระบบ แสดงดงัรูปที� 4 

(ก) สญัญาณ x(t) 

(ข) สญัญาณ y(t) 

(ค) สญัญาณ z(t) 
รูปที� 4 ผลตอบสนองของตวัแปรสถานะของระบบ 

4. ผลการทดลอง
การทดสอบโดยนาํสญัญาณอลวนที�สร้างขึ�น ส่งสัญญาณออก

ในรูปสัญญาณ PWM ด้วยบอร์ด Arduino และนาํสัญญาณไปควบคุม
มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง  ในการควบคุมความเร็วและทิศทางการหมุน
ของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแสดงดงัรูปที� 5 และ 6 ตามลาํดบั 

รูปที� 5 สญัญาณอลวนในรูปของ PWM 
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รูปที� 6  การปรับทิศทางการหมุนของมอเตอร์

5. สรุปผลการทดลอง
บทความนี� นาํเสนอการประยุกต์ใช้สัญญาณอลวน

สร้างสัญญาณด้วยบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ 
ความเร็วและทิศทางการหมุนของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง
สัญญาณของตวัแปรสถานะของวงจรอลวนในการควบคุมความเร็วและ
ทิศทางการหมุนของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง พบว่าสัญญาณอลวนที�
สร้างขึ�นสามารถประยุกต์ใช้ในการควบคุมความเร็วและทิศทางในการ
หมุนของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงได้ โดยงานที�จะทาํการพฒันาต่อไป 
คือ นําสัญญาณไปใช้กับมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงขนาดใหญ่
มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงที�ควบคุมดว้ยสัญญาณอลวน
ในกระบวนการปั�นผสมต่อไป 

6. กติตกิรรมประกาศ
เครื� องมือสําหรับทําการทดลองได้
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บทคดัย่อ 
บทความน้ีน าเสนอการวิเคราะห์ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกับ

อุณหภูมิของมอเตอร์ไฟฟ้าเหน่ียวน า สภาวะเฟสไม่สมดุล โดยท าการ
ทดสอบมอเตอร์ไฟฟ้าเหน่ียวน า ขนาด 1200 kW จากการใช้งาน
ภาคสนาม ซ่ึงไดท้  าการบนัทึกค่าทางไฟฟ้าท่ีเกิดข้ึนขณะใช้งาน จากนั้น
ไดท้  าการวิเคราะห์เพ่ือหาผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกบัมอเตอร์ ผลการทดสอบ
พบวา่การใชง้านมอเตอร์ในสภาวะเฟสท่ีไม่สมดุลจะส่งผลท าให้อุณหภูมิ
ของมอเตอร์มีการอตัราเพ่ิมสูงข้ึนจากอุณหภูมิปกติขณะใช้งาน ซ่ึงจาก
การทดสอบเม่ือค่าเปอร์เซ็นต์แรงดันไฟฟ้าแรงดันไฟฟ้าไม่สมดุลมี
ค่าประมาณ 1.28% จะส่งผลให้อุณหภูมิของมอเตอร์เพ่ิมสูงข้ึนอีก 3.25% 
ซ่ึงการเ พ่ิมข้ึนของอุณหภูมิมอเตอร์อาจเป็นสาเหตุส าคัญในการ
เส่ือมสภาพของค่าความเป็นฉนวนขดลวด และเป็นปัจจยัหลกัท่ีท าให้เกิด
การลดัวงจรของมอเตอร์ได้ จากการวิจยัคร้ังน้ีผูวิ้จยัหวงัเป็นอย่างยิ่งว่า
งานวิจัยช้ินน้ีจะเป็นแนวทางให้แก่ผูท่ี้สนใจหรือผู ้ท่ีเก่ียวข้องท่ีก าลัง
ศึกษาแนวทางการทดสอบผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกบัมอเตอร์จากการใช้งาน
ไดอี้กทางหน่ึง 
ค าส าคญั: ผลกระทบ, มอเตอร์ไฟฟ้าเหน่ียวน า, สภาวะเฟสไม่สมดุล 

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 

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 

1. บทน า
การใช้ไฟฟ้าของโรงงานภาคอุตสาหกรรมส่วนใหญ่เป็นการ

รับไฟฟ้าจากระบบจ าหน่ายไฟฟ้าแรงดันสูงแล้วท าการปรับระดับ
แรงดนัไฟฟ้าให้มีระดบัแรงดนัท่ีตอ้งการใช้งาน [1] ซ่ึงภายในวงจรของ
ระบบไฟฟ้าอาจมีการแบ่งวงจรไฟฟ้าบางส่วนไปย ังออฟฟิตหรือ
ส านักงานมีการใช้งานระบบไฟฟ้าส่วนใหญ่เป็นระบบ 1 เฟส เช่น 
คอมพิวเตอร์ โทรสาร เคร่ืองถ่ายเอกสาร เป็นตน้ โดยการใช้งานระบบ
ระบบไฟฟ้าเฟสหน่ึงเฟสใดมากเกินไปอาจส่งผลท าให้เกิดการไม่สมดุล
ของแรงดนัไฟฟ้าระหว่างเฟสได ้การไม่สมดุลของแรงดนัไฟฟ้าดงักล่าว
อาจจะก่อให้เกิดผลเสียต่อระบบไฟฟ้าของโรงงาน เช่น เกิดการสูญเสีย
ก าลงัไฟฟ้าท่ีสายไฟมีผลท าให้กระแสไฟฟ้าไหลเพ่ิมข้ึน หรือท าให้สาย
นิวทรัล (Neutral) มีกระแสไฟฟ้าไหล ส่งผลท าให้การใช้โหลดการใช้
โหลดไฟฟ้าท่ีเป็นระบบ 3 เฟสลดลง เน่ืองมาจากแรงดนัไฟฟ้าไม่สมดุล 
และเป็นปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อการใชง้านมอเตอร์ไดอี้กดว้ย [2-3]  

ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากการใช้งานมอเตอร์ไฟฟ้าเหน่ียวน า
ส่วนใหญ่ มีสาเหตุหลักๆ อยู่ 3 สาเหตุ คือ ความเสียหายจากแบร่ิง
ประมาณ 40-50% ความเสียหายจากขดลวดสเตเตอร์ประมาณ 30-40% 
และความเสียหายจากโรเตอร์หรือการแตกหักประมาณ 5-10% [4-7] แต่
ในการใช้งานจริงอาจมีปัจจัย อ่ืนท่ีเก่ียวข้องกับการเส่ือมสภาพของ
มอเตอร์ เช่น สภาพแวดในการติดตั้งมอเตอร์ หรือความไม่สมดุลของ
ระบบแรงดนัไฟฟ้าท่ีใชง้านอยู ่ซ่ึงผูใ้ชง้านส่วนใหญ่ละเลยในส่วนน้ีไป  

จากปัญหาและปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อการใช้งานมอเตอร์
ไฟฟ้าเหน่ียวน า ผูวิ้จยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาเก่ียวกบัการวิเคราะห์
ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกบัอุณหภูมิมอเตอร์ไฟฟ้าเหน่ียวน า สภาวะเฟสไม่
สมดุล โดยได้ท  าการทดสอบและวิเคราะห์การใช้งานมอเตอร์ในงาน
ภาคสนาม เพ่ือเป็นแนวทางในการวิเคราะห์ถึงสาเหตุและปัจจยัท่ีส่งผล
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กระทบต่อมอเตอร์ไฟฟ้าเหน่ียวน าอีกทั้งยงัเป็นแนวทางและประโยชน์
แก่ผูท่ี้สนใจศึกษาการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อมอเตอร์จากการ
ใชง้านอีกดว้ย 

2. ทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง [8-12]
2.1 เปอร์เซ็นต์แรงดนัไฟฟ้าไม่สมดุล 

max  % 100dev
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V
VUB

V
  (1) 
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V V V
V

 
 (2) 

เม่ือ%VUB  คือ เปอร์เซ็นตแ์รงดนัไฟฟ้าไม่สมดุล 

avgV คือ แรงดนัไฟฟ้าเฉล่ียระหวา่งเฟส 
max  devV คือ แรงดนัไฟฟ้าเบ่ียงเบนสูงสุดระหวา่งเฟสใด

เฟสหน่ึง 
, ,ab bc caV V V  คือ แรงดนัระหวา่งเฟส 

2.2 อุณหภูมทิีเ่กดิขึน้จากแรงดนัไฟฟ้าไม่สมดุล 
การประมาณการค่าอุณหภูมิสูงสุดท่ีอาจเกิดข้ึนขณะใช้งาน

มอเตอร์ในสภาวะแรงดนัไฟฟ้าไม่สมดุล  
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%
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เม่ือ ,rise unbT      คือ อุณหภูมิท่ีสูงข้ึนจากแรงดนัไฟฟ้าไม่สมดุล 

,rise ratedT   คือ พิกดัอุณหภูมิสูงสุดของฉนวนท่ีสามารถยอมรับได ้

แสดงดงัตารางท่ี 2 
% T     คือ เปอร์เซ็นตก์ารเพ่ิมข้ึนของอุณหภูมิในมอเตอร์ไฟฟ้า 
2.3 เปอร์เซ็นต์การเพิม่ขึน้ของอณุหภูม ิ

การท่ีมอเตอร์ไฟฟ้าท างานท่ีพิกดัโหลดเปอร์เซ็นตก์ารเพ่ิมข้ึน

ของอุณหภูมิท่ีตวัมอเตอร์  % T  จะมีผลมาจากค่าของเปอร์เซ็นต์

แรงดนัไฟฟ้าไม่สมดุล ซ่ึงสามารถประมาณการอุณหภูมิท่ีเพ่ิมสูงข้ึนได้
จากสมการท่ี 4 และมีอตัราการเพ่ิมข้ึนดงัภาพท่ี 1  
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ภาพที่ 1 การเพ่ิมข้ึนของอุณหภูมิมอเตอร์จากสภาวะเฟสไม่สมดุล 

3. การทดสอบค่าทางไฟฟ้าของมอเตอร์
การทดสอบค่าทางไฟฟ้าเป็นการทดสอบการใช้งานมอเตอร์

ไฟฟ้าเหน่ียวน า 3 เฟส ขนาด 6.6 kV 125 A 50 Hz 1200 kW จ านวน 5 
ตวั โดยการก าหนดสภาวะการท างานปกติ พร้อมทั้งท  าการบนัทึกค่าทาง
ไฟฟ้า และน ามาวิเคราะห์ถึงสาเหตุและปัจจยัท่ีอาจส่งผลกระทบต่อตวั
มอเตอร์  

ภาพที่ 2 แรงดนัไฟฟ้ามอเตอร์ตวัท่ี 1 

ภาพที่ 3 แรงดนัไฟฟ้ามอเตอร์ตวัท่ี 2 

ภาพที่ 4 แรงดนัไฟฟ้ามอเตอร์ตวัท่ี 3 
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ภาพที่ 5 แรงดนัไฟฟ้ามอเตอร์ตวัท่ี 4 

ภาพที่ 6 แรงดนัไฟฟ้ามอเตอร์ตวัท่ี 5 

4. การวเิคราะห์ผลการทดสอบ
การวิเคราะห์ผลจากการใช้งานมอเตอร์ไฟฟ้าเหน่ียวน า  เป็น

การน าค่าทางไฟฟ้าท่ีได้จากการใช้งานมอเตอร์มาท าการวิเคราะห์
ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการใช้งานมอเตอร์ในสภาวะแรงดันไฟฟ้าไม่
สมดุล โดยสามารถแสดงผลไดด้งัภาพท่ี 7-11 อุณหภูมิท่ีเกิดข้ึนขณะใช้
งานมอเตอร์  

ภาพที่ 7 อุณหภูมิท่ีเกิดข้ึนของมอเตอร์ตวัท่ี 1 

หมายเหตุ:  เม่ือ %DT คือ เปอร์เซ็นตก์ารเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิในมอเตอร์ไฟฟ้า 
   % VUB คือ เปอร์เซ็นตแ์รงดนัไฟฟ้าไม่สมดุล 

ภาพที่ 8 อุณหภูมิท่ีเกิดข้ึนของมอเตอร์ตวัท่ี 2 

ภาพที่ 9 อุณหภูมิท่ีเกิดข้ึนของมอเตอร์ตวัท่ี 3 

ภาพที่ 10 อุณหภูมิท่ีเกิดข้ึนของมอเตอร์ตวัท่ี 4 

ภาพที่ 11 อุณหภูมิท่ีเกิดข้ึนของมอเตอร์ตวัท่ี 5 
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จากการวิเคราะห์ผลพบว่าหากมีการใช้งานมอเตอร์ในสภาวะ
แรงดันไฟฟ้าไม่สมดุล จะมีผลกระทบต่ออุณหภูมิของมอเตอร์ โดยมี
อตัราเพ่ิมข้ึนของอุณหภูมิเป็น 2 เท่าของเปอร์เซ็นตแ์รงดนัไฟฟ้าไม่สมดุล  

ตารางที่ 1 เปอร์เซ็นตแ์รงดนัไฟฟ้า และอุณหภูมิท่ีเพ่ิมข้ึน 

M 1 M 2 M 3 M 4 M 5 

%VUB  0.84 0.60 1.28 0.48 1.00 

% T 1.40 0.71 3.25 0.46 2.01 

,rise unbT 111.5 110.8 113.6 110.5 112.2 

5. สรุป
การวิเคราะห์ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกับอุณหภูมิของมอเตอร์

ไฟฟ้าเหน่ียวน า สภาวะเฟสไม่สมดุล พบว่าหากมีการใช้งานมอเตอร์ใน
สภาวะของแรงดนัมีความไม่คงท่ีสูง มีผลท าให้อุณหภูมิท่ีตวัมอเตอร์เพ่ิม
สูงข้ึนจากการทดสอบการใช้งาน มอเตอร์ตัวท่ี 3 มีสภาวะของ
แรงดันไฟฟ้าไม่สมดุลสูงถึง 1.28% ท าให้มีอัตราการเพ่ิมข้ึนของ
อุณหภูมิจากเดิมถึง 3.25% ส่งผลท าให้อุณหภูมิตวัมอเตอร์มีค่าสูงข้ึนถึง 
113.6 องศา ซ่ึงเป็นสาเหตุหรือปัจจยัท่ีส่งผลต่อค่าความเป็นฉนวนของ
ขดลวด และเป็นผลท าให้เกิดการลัดวงจรหรือเกิดความเสียหายแก่ตวั
มอเตอร์ได้ จากการวิจยัคร้ังน้ีผูวิ้จยัหวงัเป็นอย่างยิ่งว่างานวิจยัน้ีจะเป็น
ประโยชน์แก่ผูท่ี้สนใจท่ีจะศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อมอเตอร์
จากการใชง้านในงานภาคสนาม  

6. เอกสารอ้างองิ
[1] ภคัวี หะยะมิน และชยัยพล ธงชยัสุรัชตกู์ล, การประเมินสภาพของการ

ใช้งานมอเตอร์ไฟฟ้าเหน่ียวน า , การประชุมวิชาการทางเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมและหุ่นยนต์, สมาคมวิชาการหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย, 
กรุงเทพฯ, 2016. 

[2] ยุทธพงศ ์ทพัผดุง, “ผลกระทบต่อสมรรถนะของมอเตอร์เหน่ียวไฟฟ้า 3
เฟส เม่ือแรงดนัไฟฟ้าไม่สมดุล”, อินดสัเทรียล เทคโนโลยี รีวิว, ปีท่ี 13,

ฉบบัท่ี 165 (111-113), 2550. 
[3] IEEE, “IEEE Recommended Practice for Design of Reliable 

Industrial and Commercial Power System”, IEEE STD 493-

1997, 1997. 
[4] P.J Tavner and J. Penman,  “Condition Monitoring of Electric 

Machines”, Research Studies Press and John Wiley & Sona, 

1987. 
[5] M. Haji and H.A., “Pattren Recognition-A Technique for 

Induction Machines Rotor Broken Bar Detection”, IEEE 

Transaction on Energy Conversion, Vol. 16-4, pp. 312-317, 
2001.

[6] S. Nandi and H.A. Toliyat, “Condition Monitoring and fault 

Detection of Electrical Machines”, Industrial Application 
Conference, Thirty-fourth IAS Annual Meeting, vol. 1, pp.197-

204, 2005.

[7] Motor Reliable Working Group, “Repost of Large Motor 
Reliability Survey of Industrial and Commercial Installation: 

Part I and Part II”, IEEE Transaction on Industrial Application, 

vol. IA-21, No.4, pp.853-872, 2001.  

[8] รัชต มั่งมีชัย, พิชิต ล ายอง และชัยวุฒิ ฉัตรอุทัย,   “การวิเคราะห์
สมรรถนะของมอเตอร์ไฟฟ้าเหน่ียวน าเม่ือใชง้านในสภาวะแรงดนัไฟฟ้า
ไม่ปกติ”, การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า คร้ังท่ี 21,

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี, กรุงเทพมหานคร, 2541.

[9] ธีรยุทธ เสง่ียมศักด์ิ และประภาษ ไพรสุวรรณา,  “การวิเคราะห์
ผลกระทบของแรงดันไฟฟ้าสามเฟสไม่สมดุลต่อกระแสสเตเตอร์ของ
มอเตอร์เหน่ียวน าโดยพิจารณาจากมุมเฟสของค่าตวัประกอบความไม่
สมดุลของแรงดนัเป็นตวับ่งช้ี”,  วิศวกรรรมสาร มข., ปีท่ี 33, ฉบบัท่ี 2
(131-144), มีนาคม-เมษายน, 2549.

[10] Electric Motor Voltage Quality Problems, U.S. Department of 
Energy – Energy Efficiency and Renewable Energy, Spring 

2005. 

[11]    พิชิต ล ายอง, “อายุใชง้านของมอเตอร์ไฟฟ้าเหน่ียวน า”, บทความเชิง
ความรู้ด้านวิศวกรรม, สมาคมศิษยเ์ก่าคระวิศวกรรมศาสตร์, สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั, 2545.

[12]    A.K. Sawhney, “Electrical Machine Design”, Dhanpat Rai & co. 

7. ภาคผนวก
ตารางที่ 2 ค่าอุณหภูมิสูงสุดท่ียอมให้เพ่ิมข้ึนของมอเตอร์ 

 ระดับช้ันของฉนวน (Class of Insulation System) A B F H

 อุณหภูมิท่ีเพ่ิมข้ึน (อา้งอิงคา่อุณหภูมิรอบขา้งสูงสุดท่ี 40 องศา

 1. อุณหภูมิของขดลวด โดยวิธีความตา้นทาน

 ก) มอเตอร์ท่ีมีคา่ Service Factor = 1.0 นอกเหนือจากหัวขอ้ท่ี 1(ค) และ 1(ง) 60 80 105 125

 ข) มอเตอร์ท่ีมีคา่ Service Factor = 1.15 หรือมากกวา่ 70 90 115 -

 ค) มอเตอร์ท่ีมีการปิดสนิทท่ีมีคา่ Service Factor = 1.0 65 85 110 135

 ง) มอเตอร์ท่ีมีการปิดชุดขดลวดและอ่ืนๆ สนิทท่ีมีคา่ Service Factor = 1.0 65 85 110 -

ตารางที่ 3 Class ของฉนวนตามมาตรฐาน IEC 85  
อุณหภูมิสูงสุดท่ีทน

ไดข้องฉนวน (°C)

อุณหภูมิห้องสูงสุด 

(°C)

อุณหภูมิเพ่ิมสุงสุดท่ี

ยอมรับได ้(°K)

คา่เผอทางอณหภม 

(°C)

Class A 105 40 60 5

Class B 130 40 80 10

Class E 120 40 75 5

Class F 155 40 105 10

Class H 180 40 125 15
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การออกแบบและสร้างเคร่ืองบดละเอยีดเศษเปลอืกหอยนางรม 
Design and fabrication of scrap oyster shell milling machine
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บทคดัย่อ 
งานวิจยัน้ีมีจุดประสงคเ์พ่ือออกแบบและสร้างเคร่ืองบดละเอียด

เศษเปลือกหอยนางรม โดยมีเป้าหมายเพ่ือหาความช้ืนท่ีเหมาะสมและ
ความเร็วรอบท่ีเหมาะสมของเคร่ืองบดละเอียดเศษเปลือกหอยนางรม 
เคร่ืองบดละเอียดแบบคอ้น (Hammer mill) การหาความช้ืนท่ีเหมาะสม
โดยน าเปลือกหอยนางรมตากแดดเป็นเวลา 3, 5 และ 7 วนั แลว้น าไปบด 
พบวา่ความสามารถในการท างานเท่ากบั 7.42, 10.27 และ 8.68 กิโลกรัม
ต่อชั่วโมง ตามล าดับ ซ่ึงความสามารถในการท างานท่ีดีท่ีสุดคือ 5 วนั 
พบวา่ท่ีความเร็วรอบ 1,200 รอบต่อนาทีมีความสามารถในการท างานท่ีดี
ท่ีสุด ส่วนขนาดเฉล่ีย 0.46 มิลลิเมตร ดชันีความสม ่าเสมอส าหรับ หยาบ:
ปานกลาง:ละเอียด คือ 0 : 5 : 5 ตามล าดบั  

ค าส าคญั: เปลือกหอยนางรม, เคร่ืองบดแบบคอ้น 

Abstract 
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.  

Keywords: Oyster shell, Hammer mill 

1. บทน า
ในเขตจังหวัดชลบุรี ท่ี มีพ้ืนท่ีบางส่วนต่อติดกับชายทะเล 

ประชากรบางส่วนท่ีอยู่บ ริเวณนั้ นได้ท  าฟาร์มหอยนางรม ท าให้
ประชาชนท่ีอยูบ่ริเวณนั้นมีอาชีพรับจา้งแกะหอยนางรม ซ่ึงเป็นสาเหตุท า
ให้มีปริมาณของเปลือกหอยนางรมกองเรียงรายขา้งถนนและบริเวณพ้ืนท่ี
วา่งต่างๆให้เห็นเป็นจ านวนมากข้ึนทุกปี 

ดงันั้นผูวิ้จยัจึงมีแนวความคิดจะน าหลกัการของเคร่ืองลดขนาด
แบบคอ้นมาพฒันาให้เป็นเคร่ืองบดละเอียดเศษเปลือกหอยนางรม ซ่ึง
เคร่ืองลดขนาดแบบคอ้นเป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ในการลดขนาดของวสัดุท่ี
นิยมใช้กนัมาก เหมาะกบัการบดละเอียดถึงปานกลาง ในการบดวตัถุดิบ
ส าหรับการผลิตอาหารสัตวบ์ก เช่น อาหารสัตวปี์ก สุกร และสัตวเ์ค้ียว
เอ้ือง ขนาดอนุภาคของวตัถุดิบจากการบดดว้ยเคร่ืองแบบคอ้น อยูใ่นช่วง 
400 – 1,200 ไมครอน (ชลาพร, 2551) 

2. วธีิการวจิยั
การออกแบบเคร่ืองบดเปลือกหอยนางรมนั้น จะตอ้งเลือกใช้

วสัดุท่ีมีความแข็งแรง รับแรงท่ีถูกกระท าได้ดี เน่ืองจากเปลือกหอย
นางรมนั้นมีความแข็งสูง เคร่ืองบดท่ีได้ท  าการออกแบบเป็นเคร่ืองบด
แบบคอ้น (Hammer mill) ในการออกแบบและสร้างเคร่ืองบดละเอียด
เปลือกหอยนางรม 

2.1 การทบทวนวรรณกรรม 
จกัรพนัธ์ และคณะ (2554) ผลของความหนาและความเร็วของ

ใบตีของเคร่ืองยอ่ยแบบ Hammer Mill ท่ีมีต่อความสามารถในการยอ่ยซงั
ข้าวโพด การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลของความหนาและ
ความเร็วของใบตีของเคร่ืองยอ่ยแบบ Hammer mill ท่ีมีต่อความสามารถ
ในการยอ่ยซงัขา้วโพด โดยท าการทดสอบกบัซงัขา้วโพดแบบหมกัและ
แบบไม่หมกั โดยใชค้วามเร็วของใบตี 800, 1,000, 1,200 และ 1,400 รอบ
ต่อนาที และความหนาของใบตี 3, 6 และ 9 มิลลิเมตร ผลการศึกษาพบว่า
การย่อยซังแบบหมกัสามารถย่อยได้ง่ายกว่า ใช้ความเร็วและความหนา
ของใบตีท่ี 1,400 รอบต่อนาที และ 9 มิลลิเมตร ตามล าดบั 
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3. วธีิการศึกษา
3.1 ศึกษาคุณสมบัตทิางกายภาพของเปลอืกหอยนางรม 

ในการศึกษาคุณสมบติัทางกายภาพและคุณสมบติัเชิงกลน้ีไดท้  า
การสุ่มเปลือกหอยนางรมมาจ านวน 60 เปลือก การทดลองมีวิธีการดงัน้ี 
1. น ้ าหนักวัดโดยเคร่ืองชั่งอิเล็กทรอนิกส์ (PL3002 , METTLER 
TOLEDO, Switzerland พิกดั 3100 กรัม ความละเอียด 0.01กรัม) 

 รูปที่ 1 วดัน ้ าหนกัเปลือกหอยนางรม 

2. เส้นผ่านศูนยก์ลางเฉล่ียเชิงเรขาคณิต (Geometric mean diameter) 
ขนาดของเปลือกนั้ นจะวัดตามวิธีการหาเส้นผ่าศูนย์กลางเฉล่ียเชิง
เรขาคณิตโดยใช้Vernier Caliper (Mitutoyo, Japan ความละเอียด 0.02 
มิลลิเมตร) เส้นผา่ศูนยก์ลางสมมูลเชิงเรขาคณิตหาไดด้งัน้ี 

เส้นผา่ศูนยก์ลางสมมูลเชิงเรขาคณิต = (a x b x c)1/3 (1) 

เม่ือ a คือดา้นท่ียาวท่ีสุดของเปลือกหอย b คือดา้นยาวรองลงมา
จากดา้น a ฉากกบั a และ c คือดา้นยาวรองลงมาจากดา้น a และ b ฉากกบั 
a และ b การวดัเส้นผ่าศูนยก์ลางสมมูลเชิงเรขาคณิตของเปลือกหอยนอง
รมใชต้วัอยา่งทั้งส้ิน 60 ตวัอยา่งและน ามาหาค่าเฉล่ีย 

รูปที่ 2 วดัขนาดของเปลือกหอยนางรม 

3. แรงกดแตก การทดสอบแรงกดแตกของเปลือกหอยนางรมใช้เคร่ือง 
Compression machine (ADR 3000, ELE, UK) ท าการทดสอบท่ีภาควิชา
วิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพา การทดสอบ

แรงกดแตกของเปลือกหอยนางรมใชต้วัอยา่งทั้งส้ิน 60 ตวัอยา่งและน ามา
หาค่าเฉล่ีย 

รูปที่ 3 เคร่ือง Compression machine (ADR 3000, ELE, UK) 

3.2 การออกแบบและสร้างเคร่ืองบดระเอยีดเปลอืกหอยนางรม 
การออกแบบเคร่ืองบดเปลือกหอยนางรมนั้น จะตอ้งเลือกใช้

วสัดุท่ีรับแรงท่ีถูกกระท าไดดี้ เน่ืองจากเปลือกหอยนางรมนั้นมีความแข็ง
สูง เคร่ืองบดท่ีได้ท  าการออกแบบเป็นเคร่ืองบดแบบค้อน ในการ
ออกแบบและสร้างมีขั้นตอนต่างๆดงัน้ี 

1. การออกแบบชุดถังป้อน ชุดถังป้อนจะมีลักษณะเป็นรูป
ส่ีเหล่ียมคางหมูเช่ือมติดกบัฝาปิดบน เพ่ือรองรับเปลือกหอยท่ีจะไหลลง
สู่ห้องบดตามแรงสัน่สะเทือน 

2. การออกแบบชุดใบตี เคร่ืองบดท่ีมีจ  านวนหัวคอ้นมากจะเพ่ิม
พ้ืนท่ีให้วตัถุดิบตีกระแทกกบัหวัคอ้นมากข้ึน เคร่ืองบดแฮมเมอร์มิลล์ท่ีมี
จ  านวนหวัคอ้น 8 แถว โดยใบตีมีขนาด 90x30x5 มิลลิเมตร 

รูปที่ 4 ชุดถงัป้อนกบัฝาบนของเคร่ืองบด 

รูปที่ 5 ชุดใบตี 
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3. การออกแบบตะแกรง ขนาดของรูตะแกรง มีผลโดยตรงต่อ
ประสิทธิภาพการบด ตะแกรงท่ีออกแบบเป็นแบบคร่ึงวงกลม รูมีขนาด 1 
มิลลิเมตร  

รูปที่ 6 ตะแกรงเคร่ืองบด 

3.3 การหาขนาดหลงัการบด 
ในการหาขนาดวสัดุหลงัการบดจะหาขนาดโดยการเขย่าด้วย

ตะแกรงโดยใช้ตะแกรงเบอร์ 3/8, 4, 8, 14, 30, 50, และ 100 เมซ ในการ
หาค่าโมดูลสัความละเอียดและค่าดชันีความสม ่าเสมอมีวิธีการดงัน้ี 

1. เตรียมตวัอยา่งมวลแห้ง (Dry matter) ของเปลือกหอยนางรม
อบแห้งท่ีอุณหภูมิ 135 องศา เป็นเวลา 2 ชัว่โมงท่ีจ  านวน 250 กรัม 

2. จดัเรียงตะแกรงร่อนจากเบอร์ใหญ่สุดไปหาเบอร์เล็กสุด และ
ชั้นสุดทา้ยคือจานรอง (Pan) 

3. ชัง่น ้าหนกัวสัดุท่ีคา้งบนตะแกรง 3/8 น้ิวตะแกรงเบอร์ 4 และ 
8 แลว้คิดเป็นเปอร์เซ็นตข์องน ้าหนกัวสัดุทั้งหมด 

4. ท าเช่นเดียวกบัขอ้ 3 ส าหรับวสัดุท่ีเหลือติดอยูใ่นตะแกรง
เบอร์ 14 และ 30 จะไดเ้ปอร์เซ็นต์ของวสัดุปานกลางและส าหรับวสัดุท่ี
เหลือติดอยูใ่นตะแกรงเบอร์ 50, 100 และในจานรองจะไดเ้ปอร์เซ็นตข์อง
วสัดุละเอียด 

5. ค่าดชันีความสม ่าเสมอของทั้ง 3 ส่วนรวมกนัแล้วจะมีค่า
เท่ากับ 10 เสมอดังนั้ นค่าท่ีได้จากข้อ 3 และข้อ 4 จะต้องหารด้วย 10 
ตวัเลขหลงัทศนิยมเกิน 0.5 ให้ปัดเป็น 1 และต ่ากวา่ 0.5 ให้ปัดเป็น 0 ค่าท่ี
เรียกวา่ดชันีความสม ่าเสมอ (UI) 

6. ค านวณหาค่าโมดูลสัความละเอียด
6.1 ก  าหนดให้ค่าคงท่ีประจ าตะแกรงเบอร์ 3/8, 4, 8, 14, 30,

50, 100 และ Pan มีค่าเท่ากบั 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 และ 0 ตามล าดบั 
     6.2 น าค่าเปอร์เซ็นตโ์ดยน ้ าหนกัของวสัดุท่ีคา้งบนตะแกรง

คูณดว้ยค่าคงท่ีประจ าตะแกรง 
    6.3 รวมผลคูณทั้งหมดในขอ้ 6.2 แลว้หารดว้ย 100 ค่าท่ีไดจ้ะ

เป็นค่าของโมดูลสัความละเอียด และค านวณหาขนาดเฉล่ียของอนุภาค 

4.ผลการทดลอง 
ผลจากการศึกษาและวิจัยเคร่ืองบดละเอียดเศษเปลือกหอย

นางรมประกอบไปด้วย การศึกษาหาคุณสมบติัทางกายภาพของเปลือก
หอยนางรม คุณสมบติัเชิงกล  ผล ความเร็วรอบท่ีมีผลต่อสมรรถนะการ
บดละเอียดเศษเปลือกและการทดสอบหาความสามารถของเคร่ือง
บดละเอียดเศษเปลือกหอยนางรม ไดผ้ลการทดลองดงัน้ี 

4.1 ผลของคุณสมบัตทิางกายภาพของเปลอืกหอยนางรม 
ตารางท่ี 1  แสดงค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของ

คุณสมบติัทางกายภาพของเปลือกหอยนางรม จากตารางแสดงให้เห็นว่า
เส้นผ่านศูนยก์ลางเฉล่ียเชิงเรขาคณิต (cm) ของเปลือกหอยมีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 42.4 ± 2.7 cm น ้าหนกัของเปลือกหอยเท่ากบั 30.46 ± 3.92 g 
ความช้ืนของเปลือกหอยเท่ากบั 21.51 ± 3.94 % wet basis  

คุณสมบติัทางกายภาพ จ านวน
ตวัอยา่ง 

ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (SD) 

เส้นผา่นศูนยก์ลางเฉล่ีย
เชิงเรขาคณิต (cm) 

60 42.4 ± 2.7 

น ้าหนกั (g) 60 30.46 ± 3.92 
ความช้ืน (% wet basis) 60 21.51 ± 3.94 

ตารางที่ 1 ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของคุณสมบติัทางกายภาพ
ของเปลือกหอยนางรม 

4.2 ผลของคุณสมบัตเิชิงกลของเปลอืกหอยนางรม 
ตารางท่ี 2 แสดงค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของ

คุณสมบติัเชิงกลของเปลือกหอยนางรม ซ่ึงในตารางแสดงให้เห็นวา่ค่ามุม
เสียดทานบนพ้ืนเหล็กมีค่าสูงสุดเท่ากบั 39 ± 1.79 องศา ล าดบัถดัมาคือ
ค่ามุมเสียดทานบนพ้ืนไมเ้ท่ากบั 31 ± 2.27 องศา และค่ามุมเสียดทานบน
พ้ืนพลาสติกเท่ากบั 15 ± 1.65 องศา ดงันั้นการออกแบบเคร่ืองบดย่อย
เปลือกหอยนางรมจ าเป็นตอ้งใชแ้รงในการกดมากกวา่ 1.4 kN 

คุณสมบติัเชิงกล พ้ืน จ านวน
ตวัอยา่ง 

ค่าเฉล่ีย  (SD) 

มุมเสียดทาน (องศา) 
ไม ้

พลาสติก 
เหล็ก 

60 
60 
60 

31 
15 
39 

± 2.27 
±1.65 
±1.79 

แรงกดแตก (kN) 60 1.4 ±0.67 

ตารางที่ 2 ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของคุณสมบติัเชิงกลของ
เปลือกหอยนางรม 

985



บทความวจิยั 
การประชุมวิชาการ งานวิจยัและพฒันาเชิงประยกุต ์คร้ังท่ี 9  
 9th ECTI-CARD 2017, Chiang khan Thailand 

 9th ECTI-CARD 2017 “การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยเีพ่ือตอบสนองทอ้งถ่ินและภาคอุตสาหกรรม” 

5. สรุปผลและข้อเสนอแนะ
5.1 สรุปผลการทดลอง 

 จากผลการทดสอบหาความช้ืนท่ีเหมาะสมและความเร็วรอบท่ี
เหมาะสม สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

1. ความช้ืนท่ีเหมาะสมของเคร่ืองบดละเอียดเศษเปลือกหอย
นางรมคือท่ีความช้ืน 4 เปอร์เซ็นต ์โดยความสามารถในการท างานได้ดี
ท่ีสุดคือ 10.27 กิโลกรัมต่อชัว่โมง  

ความเร็ว
รอบ 
(rpm) 

ความสามารถใน
การท างาน 

(kg/hr) 
Mean  sd 

ขนาด 
เฉล่ีย 
(mm) 

การ 
กระจาย
ของขนาด 

ก าลงั
งานท่ีใช้
(kW) 

800 6.27   0.38 0.5 1 : 4 : 5 0.89 
1,000 10.36   0.57 0.45 0 : 5 : 5 1.03 
1,200 15.40   0.17 0.46 0 : 5 : 5 0.76 

ตารางที่ 3 ผลการหาความเร็วรอบท่ีเหมาะสมของเคร่ืองบดละเอียดเศษ
เปลือกหอยนางรม 

2. ความเร็วรอบท่ีเหมาะสมของเคร่ืองบดละเอียดเศษเปลือก
หอยนางรมคือ ท่ีความเร็วรอบ 1,200 รอบต่อนาที โดยความสามารถใน
การท างานได้ดีสุดเท่ากบั 15.40 กิโลกรัมต่อชั่วโมง และได้ขนาดเฉล่ีย 
0.46 มิลลิเมตร ซ่ึงอยูใ่นเกณฑท่ี์น่าพ่ึงพอใจ 

5.2 ข้อเสนอแนะ 
1. ในการทดลองคร้ังต่อไปควรเพ่ิมความเร็วรอบให้สูงกว่าเดิม

เพราะจะท าให้เคร่ืองมีความสามารถในการท างานไดม้ากข้ึน 
2. ควรปรับปรุงตะแกรงให้ดีกว่าเดิมเพราะอนัเก่าท่ีใช้ทดลอง

ตรงจุดท่ีเช่ือมมีรูท่ีเกิดจากการเช่ือมไม่สนิท ท าให้วสัดุท่ีถูกบดมีขนาดไม่
สม ่าเสมอ 
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การวเิคราะห์คุณสมบัติเชิงกลของโลหะด้วยการทดสอบแรงดึง 
An Analysis of Mechanical Properties of Metals with Tensile Testing 
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บทคดัย่อ 
งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือเตรียมช้ินงานโลหะ 2 ชนิด 

ไดแ้ก่ เหล็กกลา้ไร้สนิม (stainless steel) และเหล็กเพลาขาว (steel round 
bars) ท่ีมีจ  าหน่ายทัว่ไปตามทอ้งตลาดในพ้ืนท่ีจงัหวดัเลย  เพ่ือใช้ส าหรับ
การทดสอบและวิเคราะห์คุณสมบติัเชิงกลของโลหะ  โดยมีขั้นตอนคือ 
ศึกษาข้อมูล ออกแบบ และการข้ึนรูปช้ินงานส าหรับทดสอบด้วย
เคร่ืองกลึงอตัโนมติั (CNC Lathe Machine) ให้ได้ขนาดตามมาตรฐาน 
ISO 6892-1984 (E)  และทดสอบคุณสมบติัเชิงกลของโลหะดว้ยเคร่ือง 
Universal Testing Machine (WDW-100)  โดยวิธีการทดสอบแรงดึง 
(Tensile Testing) เพื่อวิเคราะห์ผล 

จากการทดสอบคุณสมบติัเชิงกลของโลหะทั้ง  2 ชนิด ท าให้
ทราบค่าความเคน้ท่ีพิกดัปฏิภาค (proportional limit)  เคน้คราก (yield 
stress)  ความเค้นสูงสุด (ultimate stress)  ความเค้นประลัย (fracture 
stress) และค่าโมดูลสัยืดหยุน่ (modulus of elasticity) ของวสัดุท่ีไดจ้าก
การทดสอบ  ซ่ึงการวิจยัน้ีท  าให้ทราบถึงความแข็งแรงและขอ้จ ากดัใน
การใช้งานของวสัดุดังกล่าว  ตลอดจนสามารถเลือกใช้วสัดุท่ีเหมาะ
ส าหรับการออกแบบช้ินส่วนเคร่ืองจกัรกลหรือการออกแบบโครงสร้าง
ทางดา้นวิศวกรรมได ้ 
ค าส าคญั: คุณสมบติัเชิงกล เคร่ืองกลึงอตัโนมติั การทดสอบแรงดึง  

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 

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 

บทน า 
การสร้างสรรคง์านทางดา้นวิศวกรรมหรือการออกแบบท่ีพบ

เห็นในปัจจุบนั อาทิ รถยนต ์เคร่ืองจกัร สะพาน ส่ิงก่อสร้างต่าง ๆ หรือ
แมแ้ต่งานสร้างสรรคใ์หม่ ๆ ท่ีผูใ้ช้งานอาจจะตอ้งออกแบบซ่ึงลว้นตอ้ง
อาศยัความเขา้ใจเก่ียวกบัคุณสมบติัของวสัดุท่ีน ามาใช้งาน หากช้ินงาน
นั้นเก่ียวขอ้งกบัการรับแรง ผูใ้ชง้านตอ้งเขา้ใจพฤติกรรมของแรงท่ีกระท า
กบัช้ินงานหรือโครงสร้าง พฤติกรรมการเสียรูป ตลอดจนเง่ือนไขท่ีท าให้
ช้ินงานหรือโครงสร้างนั้น ๆ แตกหักและพงัเสียหายได้  ทั้ งน้ีเพ่ือให้
ช้ินงานท่ีออกแบบมีความคงทนและปลอดภัยต่อการใช้งาน [1] 
ตวัอยา่งเช่น การสร้างรถยนต ์ผูใ้ช้งานตอ้งออกแบบโครงสร้างท่ีมีความ
แขง็แรงและยดืหยุน่เพียงพอท่ีจะรองรับน ้าหนกับรรทุกและแรงกระแทก
ขณะชนได้อย่างปลอดภยัตามมาตรฐาน เป็นตน้ การออกแบบดงักล่าว
ตอ้งอาศยัความรู้ทางดา้นกลศาสตร์วิศวกรรมเขา้มาช่วยในการออกแบบ
และวิเคราะห์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเข้าใจด้านสมบติัของวสัดุ เพ่ือ
สามารถเลือกใช้วสัดุได้อย่างเหมาะสมกับการใช้งานแต่ละประเภท 
เพราะหากเลือกใช้วสัดุท่ีไม่เหมาะสมกบัการใช้งานจะส่งผลให้ช้ินงาน
เกิดความเสียหายและเป็นอนัตรายต่อผูใ้ช้งานได้ เช่น การแตกหักของ
เพลาขอ้เหว่ียง และการแตกหกัของเสารับน ้าหนกั เป็นตน้ 

ดงันั้นงานวิจยัน้ีจึงไดศึ้กษาและทดสอบคุณสมบติัเชิงกลของ
วสัดุประเภทโลหะ 2 ชนิด ท่ีนิยมใช้ในงานออกแบบและข้ึนรูปช้ินส่วน
เคร่ืองจกัรกล หรืองานทางด้านวิศวกรรม  ซ่ึงได้แก่ เหล็กกล้าไร้สนิม 
และเหล็กเพลารูปพรรณชนิดเหล็กเพลาขาว  ท่ีจ  าหน่ายตามทอ้งตลาดใน
พ้ืนท่ีจงัหวดัเลย โดยวสัดุทั้ง 2 ชนิด ตอ้งผ่านกระบวนการข้ึนรูปโลหะ
ดว้ยเคร่ืองกลึงอตัโนมติัให้ได้ขนาดช้ินงานเพ่ือน ามาทดสอบคุณสมบติั
เชิงกลตามมาตราฐาน ISO - 6892 ดว้ยเคร่ืองทดสอบแรงดึงรุ่น (WDW-
100) เพื่อวิเคราะห์ผล 
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วตัถุประสงค์ 
1. เพ่ือข้ึนรูปช้ินงานโลหะเหล็กกล้าไร้สนิม และเหล็กเพลา

ขาวมีจ าหน่ายตามทอ้งตลาดในพ้ืนท่ีจงัหวดัเลย ดว้ยเคร่ืองกลึงอตัโนมติั 
ส าหรับการทดสอบสมบติัเชิงกล  

2. เ พ่ือทดสอบคุณสมบัติ เ ชิ งกลของโลหะด้วย เค ร่ือง 
Universal Testing Machine (WDW-100) ของช้ินงานทดสอบดว้ยวิธีการ
ทดสอบแรงดึงตามมาตรฐาน ISO 6892 – 1984 (E)   

ทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 
ส าหรับงานวิจยัน้ีเพ่ือให้การทดสอบเป็นไปตามหลกัเกณฑ์

การทดสอบท่ีเป็นมาตรฐานสากลได้  งานวิจยัน้ีจึงต้องศึกษาทฤษฎีท่ี
เก่ียวขอ้งดงัน้ี 

1. มาตรฐานของช้ินงานทดสอบ
ในการทดสอบหาคุณสมบติัเชิงกลของโลหะ  โดยทัว่ไปสามารถทดสอบ
ไดห้ลากหลายมาตรฐาน เช่นมาตรฐาน ISO, ASTM, JIS, AISI เป็นตน้  
อย่างไรก็ตามผลของการทดสอบของแต่ละมาตรฐานนั้ นสามารถ
เทียบเคียงกนัได ้ ส าหรับงานวิจยัน้ีใชม้าตรฐานในการข้ึนรูปและทดสอบ
ด้วยการดึงตามมาตรฐาน ISO 6892 – 1984  [2] โดยมีมิติของขนาด
ช้ินงานทดสอบหนา้ตดักลมขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 7.98 มิลลิเมตร ดงัรูป
ท่ี 1 และตารางท่ี 1  ตามล าดบัดงัน้ี 

รูปที่ 1 สญัลกัษณ์ของช้ินทดสอบตามมาตรฐาน ISO - 6892 

ตารางที่ 1 มิติของช้ินทดสอบภาคตดัวงกลม [2] ตามมาตรฐาน ISO 6892 

12.5 3.99 20 22 4 0.02

25 5.64 28 31 5 0.03

*50 7.98 40 44 8 0.04*

100 11.28 56 62 10 0.05

150 13.82 69 76 13 0.06

200 15.59 80 88 15 0.08

400 22.56 113 124 23.5 0.13

ความยาว

พิกดั (Lo)

ความยาว

ส่วนขนาด

ต ่าสุด  (Lc)

พ้ืนท่ีภาค

ตดั    (So)

เสน้ผา่น

ศนูยก์ลาง  

(d)

รัศมีของ

บา่ต่าสุด  (r)

เกณฑ์

ความคลาด

เคล่ือน

2. เทคนิคการข้ึนรูปช้ินงานโลหะดว้ยการกลึง 
เพ่ือให้ได้ช้ินงานท่ีมีขนาดตรงตามท่ีก าหนดไวต้ามมาตรฐานและมีผิว
ของช้ินงานท่ีไม่เป็นต าหนิหรือขอ้บกพร่องซ่ึงจะท าให้ผลการทดสอบ
คลาดเคล่ือนได้ ดงันั้นการกลึงช้ินงานจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีเราจะตอ้งปรับค่า
ความเร็วรอบ (n) และความเร็วตดั (Vc) ซ่ึงมีผลกระทบต่อการข้ึนรูป
ช้ินงานทดสอบให้เหมาะสม  ซ่ึงตอ้งค  านึงถึงปัจจยัต่าง ๆ [3] ดงัน้ี  

2.1 ชนิดของวสัดุ  ซ่ึงหากวสัดุท่ีน ามาข้ึนรูปมีความแข็งแรง
มากตอ้งใชค้วามเร็วตดัของใบมีดต ่าลง 

2.2 ชนิดของใบมีดกลึง  หากใบมีดกลึงเป็นมีดกลึงเหล็กรอบ
สูง  ควรใช้ความเร็ว Vc  อยูใ่นช่วง 10 – 90 มิลลิเมตรต่อนาที และ
ส าหรับมีดกลึงโลหะแขง็ความเร็ว Vc  จะอยูใ่นช่วง 100 – 300 มิลลิเมตร
ต่อนาที 

2.3 อัตราป้อนกลึง (feed rate) ท่ี มีความเร็วในหน่วย
มิลลิเมตรต่อรอบ  กรณีท่ีเป็นการกลึงละเอียดจะใช้อตัราการป้อนกลึง
นอ้ยกวา่งานกลึงหยาบ 

2.4 ความลึกกลึง  การกลึงผิวหยาบจะกดัช้ินงานลึกมากกว่า
งานละเอียด 
นอกจากนั้นยงัสามารถค านวณความเร็วรอบ และความเร็วตดัได้จาก
สมการท่ี 1 ดงัน้ี 

n = (1000 ×Vc )/πd (1) 

ส าหรับการข้ึนรูปช้ินงานทดสอบงานวิจยัน้ีได้ใช้ใบมีดกลึงท่ีท ามาจาก
มีดกลึงเหล็กรอบสูง  โดยพิจารณาเลือกใช้ค่าความเร็วตดัเท่ากับ 40 
มิลลิเมตรต่อนาที ส าหรับการกลึงหยาบ และ 50 มิลลิเมตรต่อนาที 
ส าหรับงานกลึงละเอียด  จากการค านวณหาค่าความเร็วรอบเพ่ือให้
ช้ินงานทดสอบมีคุณภาพของผิวช้ินงานท่ีเหมาะสมโดยค านวณได้จาก
สมการท่ี 1  ดงันั้นงานวิจยัน้ีจึงใช้ความเร็วรอบในการกลึงหยาบท่ี 800 
รอบต่อนาที การกลึงระเอียดท่ี 1600 รอบต่อนาที  

 ขั้นตอนการด าเนินงาน 

1. ศึกษาทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัประเภทของโลหะเหล็กกลา้ไร้
สนิม และเหล็กรูปพรรณชนิดเหล็กเพลาขาว 
2. ศึกษาการท างานของเคร่ืองกลึงอัตโนมัติ เพ่ือใช้ในการข้ึนรูปช้ิน
ทดสอบ 
3. ออกแบบช้ินงาน เขียน G – Gode และ จดัเตรียมช้ินงานทดสอบ
4. ด าเนินการทดสอบตามแผนการทดสอบพร้อมทั้งบนัทึกขอ้มูล
5. ทดสอบคุณสมบติัเชิงกลโดยวิธีการดึงเพ่ือหาความสัมพนัธ์ของความ
เคน้–ความเครียด 
6. วิเคราะห์ผลการทดสอบ
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หลงัจากท่ีไดศึ้กษาหลกัการท างานของเคร่ืองกลึงอตัโนมติัเพ่ือใช้ในการ
ข้ึนรูปช้ินงานทดสอบแลว้  จึงไดด้ าเนินการควบคุมการท างานเคร่ืองกลึง 
CNC ดว้ยค าสั่ง G - Code ดงัรูปท่ี 2 เพ่ือข้ึนรูปช้ินงานทดสอบดงักล่าว
ตามรูปท่ี 3 พร้อมตรวจสอบขนาดช้ินงานท่ีไดเ้ทียบขนาดตามมาตรฐาน
การข้ึนรูป ISO - 6892 ซ่ึงแสดงไดด้งัรูปท่ี 4 ตามล าดบัดงัน้ี 

รูปท่ี 2 การควบคุมการท างานเคร่ืองกลึง CNC ดว้ยค าสั่ง G - Code 

รูปที่ 3 การข้ึนรูปช้ินงานทดสอบดว้ยเคร่ืองกลึง CNC 

รูปที่ 4 ตรวจสอบขนาดช้ินงานตามมาตรฐานการข้ึนรูป ISO – 6892 

รูปท่ี 5 การทดสอบทดสอบคุณสมบติัเชิงกลของโลหะดว้ยเคร่ือง 
Universal Testing Machine 

การทดสอบและผลการทดสอบ 
จากรูปท่ี 5 ท่ีแสดงไวก่้อนหน้าเป็นการน าช้ินงานท่ีผ่านการ

ข้ึนรูปตามมาตรฐานมาทดสอบคุณสมบติัเชิงกลของโลหะด้วยเคร่ือง 
Universal Testing Machine (WDW-100) โดยวิธีการทดสอบแรงดึงตาม
มาตรฐาน ISO 6892 – 1984 (E) 

 จากผลการทดสอบพบว่าความสัมพันธ์ของความเค้น–
ความเครียด ให้ผลการทดสอบของโลหะแต่ละชนิดดงัน้ี 

การทดสอบท่ี 1 (เหล็กเพลาวขาว) 
กรณีเหล็กเพลาวขาวพบว่าให้ผลการทดสอบเป็นไปตาม

แผนภาพความเคน้-ความเครียด ในรูปท่ี 6  

รูปท่ี 6 แผนภาพความเคน้-ความเครียด ของเหล็กเพลาขาว 

จากแผนภาพท าให้ทราบค่าคุณสมบติัเชิงกลของเหลก็เพลาขาวท่ีมี
จ  าหน่ายทัว่ไปในพ้ืนท่ีจงัหวดัเลย ดงัน้ี 
ความเคน้ท่ีพิกดัปฏิภาค (proportional limit)  360 Mpa  
เคน้คราก (yield stress)  405 Mpa 
ความเคน้สูงสุด (ultimate stress)  727  Mpa 
ความเคน้ประลยั (fracture stress)  562 Mpa 
โมดูลสัยดืหยุน่ (modulus of elasticity)          21.66 Gpa 

การทดสอบท่ี 2 (เหลก็กลา้ไร้สนิม) 
กรณีเหล็กกลา้ไร้สนิมพบวา่ให้ผลการทดสอบเป็นไปตาม

แผนภาพความเคน้-ความเครียด ในรูปท่ี 7 ดงัน้ี 
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รูปท่ี 7 แผนภาพความเคน้-ความเครียด ของเหล็กกลา้ไร้สนิม 

จากแผนภาพท าให้ทราบค่าคุณสมบติัเชิงกลของเหลก็กลา้ไร้สนิมท่ีมี
จ  าหน่ายทัว่ไปในพ้ืนท่ีจงัหวดัเลย ดงัน้ี 
ความเคน้ท่ีพิกดัปฏิภาค (proportional limit)  520 Mpa  
เคน้คราก (yield stress)  564 Mpa 
ความเคน้สูงสุด (ultimate stress)  692  Mpa 
ความเคน้ประลยั (fracture stress)  400 Mpa 
โมดูลสัยดืหยุน่ (modulus of elasticity)          20.70 Gpa 

สรุป 
งานวิจยัน้ีเป็นการทดสอบคุณสมบติัเชิงกลของโลหะ 2 ชนิด 

ได้แก่ เหล็กกล้าไร้สนิม และเหล็กเพลาขาวท่ีมีจ  าหน่ายทั่วไปตาม
ทอ้งตลาดในพ้ืนท่ีจงัหวดัเลย  ท  าให้ทราบค่าความเคน้ท่ีพิกดัปฏิภาค เคน้
คราก  ความเคน้สูงสุด  ความเคน้ประลยั และค่าโมดูลสัยืดหยุน่ของวสัดุ
ท่ีได้จากการทดสอบ  ซ่ึงการวิจัยน้ีท  าให้ทราบถึงความแข็งแรงและ
ขอ้จ ากดัในการใชง้านของวสัดุดงักล่าว  ตลอดจนสามารถเลือกใช้วสัดุท่ี
เหมาะส าหรับการออกแบบช้ินส่วนเคร่ืองจักรกลหรือการออกแบบ
โครงสร้างทางดา้นวิศวกรรมได ้
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บทคดัย่อ 
บทความน้ีน าเสนอการวิเคราะห์ผลจ าลองของรากสายดินต่อ

กับดัก เสิ ร์จในระบบจ าห น่ าย ท าการจ าลองจากโมเดลต้นแบบ
ประกอบด้วย IEEE-Model, Pinceti-Model และ RMUTL-Model โดยมี
การค านวณวงจรระบบรากสายดินต่อร่วมเขา้ไปเพ่ือหาค่ากระแสร่ัวไหล
ท่ี เกิ ด ข้ึ น  จึ ง เลื อ ก ใช้ โป รแก รม  Altemative Transient Program – 
Electromagnetic Transient Program (ATP-EMTP) มาใช้ในการวิเคราะห์
เปรียบเทียบการเกิดฟ้าผ่า เลือกใช้รูปคล่ืนกระแสอิมพลัส์ฟ้าผ่า 8/20 µs 
ขนาดความชันหน้าคล่ืน 10 kA  เลือกผลิตภณัฑ์กบัดักเสิร์จจากผูผ้ลิต 
PRECISE รุ่น PAZ-P21-1 พิกัดแรงดนั 21kV 10 kA Class 1 ก าหนดค่า
ความต้านทาน (R) ค่าความเหน่ียวน า (L) และค่าตัวเก็บประจุ (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
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 ตามล าดบั ผลของกระแสร่ัวไหลจากการจ าลองโมเดล

ทั้งสามแบบ มีค่ากระแสร่ัวไหลเน่ืองจากฟ้าผ่าใกล้เคียงกนั ผลจากการ
จ าลองน้ีสามารถน าไปเป็นฐานข้อมูลเพ่ือใช้ในการศึกษาเก่ียวกับการ
เกิดอิมพลัส์ฟ้าผา่ได ้ 

ค าส าคญั: กระแสอิมพลัส์, กบัดกัเสิร์จ, 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  21
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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 

Keywords : Impulse current, Surge Arrester, Earth Terminals, models 

1. บทน า
ปัญหาแรงดัน เกินท่ี เกิด ข้ึนในระบบส่งจ่ายไฟฟ้าก าลัง

ส่วนมากเกิดข้ึนจากการถูกฟ้าผ่าลงบนสายดินป้องกัน (OHGW) และ
ฟ้าผ่าลงบนสายตวัน าจึงเกิดปรากฏการณ์แรงดนัเกินชั่วครู่ (Temporary 
Overvoltage) เปิด – ปิด ของวงจรทางไฟฟ้า (Switching Overvoltage)  
จากเหตุการณ์ท่ีกล่าวมาน้ี  เป็นสาเหตุให้แรงดันไฟฟ้าเพ่ิมมากข้ึน 
โดยเกิดข้ึนในสายส่งจ่ายไฟฟ้าก าลงัซ่ึงจะส่งผลเสียหายต่อระบบ ท าให้
ความน่าเช่ือถือของระบบลดลง และอาจจะท าให้ เกิดการสูญเสีย           
ทั้ งท รัพย์สินและชี วิตได้ ปัจจุบัน อุปกรณ์ ท่ีน ามาใช้งานป้องกัน      
แรงดนัเกินในระบบไฟฟ้าก็คือ กบัดกัเสิร์จ [1]  

ใน ส่ วน ข อง คุ ณ สมบั ติ ก ารท าง าน ข อ งกับ ดั ก เสิ ร์ จ                 
จะป ระกอบด้วยค่ าค วามต้านท าน ท่ี ไ ม่ เป็ น เชิ งเส้ น  (Nonlinear 
Resistance) ในสภาวะการใช้งานปกติจะมีค่ าอิมพีแดนซ์ สูง (High 
Impedance) แ ต่ เม่ื อ มีกระแส เสิ ร์จ เข้าม าในระบบ เพ่ิมม าก ข้ึนค่ า
อิมพีแดนซ์จะมีค่าลดลง (Low Impedance) เพื่อขจดักระแสเสิร์จท่ีเขา้มา
ในระบบลงสู่พ้ืนดิน แรงดันตกคร่อมของกับดักเสิร์จจะเพ่ิมข้ึนอย่าง    
ไม่เป็นเชิงเส้นกับกระแส ดังนั้ นกับดักเสิร์จจะท าหน้าท่ีเป็นอุปกรณ์
ป้องกันท่ีใช้งานในระบบจ าหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยจะ
น ากระแสให้ไหลลงดินเม่ือมีแรงดันเกินเข้ามาในระบบ และป้องกัน
แรงดนัเกินท่ีเกิดจากฟ้าผา่และสวิตช่ิง [2]  

บทความวิจยัน้ีเป็นการวิเคราะห์ผลจ าลองกระแสร่ัวไหลท่ี
เกิดข้ึนในวงจรของกบัดกัเสิร์จในระบบจ าหน่าย ท่ีมีการต่อวงจรรากสาย
ดินร่วมเข้าไป โดยเลือกใช้โปรแกรม ATP-EMTP มาใช้ในการจ าลอง
และเลือกใช้ข้อมูลจากผลิตภัณฑ์กับดักเสิ ร์จชนิดเมทอลออกไซด ์
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 ยี่ฮ้อ PRECISE รุ่น PAZ-P21-1 พิกดัแรงดนั 21kV 10 kA Class 1 มาใช้
ใน การจ าลอง  

2. ทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง
2.1 รากสายดนิ 

รากสายดินท่ีใช้ในระบบป้องกันฟ้าผ่านั้ นจะเป็นแบบแท่ง
หลกัดินแนวด่ิง หรือรากสายดินแนวระดบั เม่ือกระแสไฟฟ้าไหลผา่นราก
สายดินแต่ละชนิดก็จะมีผลตอบสนองต่อกระแสความถ่ีสูงของฟ้าผ่า
ต่างกนั เน่ืองจากหลกัดินแนวด่ิงจะมีค่าคาปาซิแตนซ์และอินดกัแตนซ์อยู ่
ซ่ึงจะมีผลต่อกระแสฟ้าผ่าความถ่ีสูง ในการวิเคราะห์หลกัดินท่ีมีผลต่อ
กระแสฟ้าผ่าจะใช้เกณฑ์ของค่าเวลาคงท่ี และความถ่ีธรรมชาติของแท่ง
หลกัดินซ่ึงเป็นวงจร RLC [3] 

รูปท่ี 1 วงจรสมมูล RLC ระบบรากสายดิน 
ท่ีมา: วงจรสมมูลโปรแกรม ATP-EMTP 

2.2 การค านวณหาค่าพารามิเตอร์เพ่ือใช้ป้อนข้อมูลทดลองในโปรแกรม 
ATP-EMTP [3] 
2.2.1 การหาค่า Resistance (R) ของสายกราวด ์

2
( )

2
R n

a




        (1) 

โดย
  =   ค่าความตา้นทานจ าเพาะของดิน Ω/m

a =   ค่ารัศมีของสาย mm

=   ค่าความยาวของแท่งหลกัดิน m

2.2.2 การหาค่า Inductance (L) ของสายกราวด ์

72
2 ( ) 10L n H

a
            (2) 

โดย 
 µ   =   ค่าความซึมซาบของเส้นแรงแม่เหล็กเทียบกับ

สุญญากาศมีค่าเท่ากบั 1 แมก้ระทัง่แท่งหลกัดินท่ี
ท าดว้ยเหล็ก ก็เท่ากบั 1 เช่นกนั 

2.2.3 การหาค่า Capacitance (C) ของสายกราวด ์

910

2 9
2 ( )

C F

n
a

 

                                      (3) 

โดย 
 =   ค่าคงท่ีของไดอิเล็กตริกท่ีสมัพนัธ์กบัสุญญากาศ 

3. วธีิการทดลอง
การจ าลองผลจากการเกิดอิมพลัส์ฟ้าผ่าในวงจรกับดักเสิร์จ 

ท่ีมีการใช้วงจรรากสายดินต่อร่วมเขา้ไปด้วย จะเลือกใช้รูปคล่ืนกระแส
อิมพลัส์ฟ้าผ่า 8/20 µs ขนาดความชันหน้าคล่ืน 10 kA  เลือกผลิตภณัฑ์
กับดักเสิ ร์จจากผู ้ผลิต PRECISE รุ่น  PAZ-P21-1 พิกัดแรงดัน 21kV  
10 kA Class 1 ก าหนดค่าความตา้นทาน (R) ค่าความเหน่ียวน า (L) และ
ค่าตวัเก็บ    ประจุ (C) ของวงจรรากสายดินเท่ากบั 5.7865 โอห์ม, 0.0024 
mH และ 21
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  ตามล าดบั เลือกใช้สายตวัน าชนิดทองแดง
ขนาด 50 2mm  และความยาวของหลกัดิน 2 เมตร มาใช้ในการค านวณ
เพ่ือก าหนดค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ป้อนเข้าไปในโปรแกรม ATP-EMTP 
ในส่วนของวงจรทดลองจะใชโ้มเดลตน้แบบทั้งสามโมเดล ประกอบดว้ย 
IEEE-Model, Pinceti-Model แ ล ะ  RMUTL-Model โ ด ย จ ะ น า ว ง จ ร 
ระบบรากสายดินท่ีไดค้  านวณไวม้าต่อร่วมเขา้ไปกบัโมเดลทั้งสามแบบ 
จากนั้นก็จะท าการทดลองจ่ายแรงดนัฟ้าผ่าเขา้ไปในวงจร แลว้ดูลกัษณะ
ของกราฟท่ีได้ว่าลักษณะกราฟท่ีเกิดข้ึนเป็นอย่างไร และค่ากระแส
ร่ัวไหลท่ีเกิดข้ึนมีค่าใกลเ้คียงหรือต่างกนัอยา่งไร รูปแบบของวงจรท่ีใช้
ในการจ าลอง มีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 

3.1 แบบจ าลองกบัดกัเสิร์จแบบ RMUTL (RMUTL-Model) [2]  

รูปท่ี 2 แบบจ าลองกบัดกัเสิร์จจาก RMUTL-Model 
ท่ีมา: วงจรสมมูลโปรแกรม ATP-EMTP 
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3.2 แบบจ าลองกบัดกัเสิร์จแบบ Penceti (Penceti Model) [4] 

รูปท่ี 3 แบบจ าลองกบัดกัเสิร์จจาก Pinceti-Model 
ท่ีมา: วงจรสมมูลโปรแกรม ATP-EMTP 

3.3 แบบจ าลองกบัดกัเสิร์จแบบ IEEE (IEEE Model) [5] 

รูปท่ี 4 แบบจ าลองกบัดกัเสิร์จจาก IEEE-Model 
ท่ีมา: วงจรสมมูลโปรแกรม ATP-EMTP 

4. ผลการทดลอง
 ผลท่ีได้จากการทดลอง จะน าเสนอในรูปแบบของกราฟ

เพ่ือให้เห็นภาพรวมของการจ าลอง โดยท่ีผลของค่ากระแสร่ัวไหล 
ท่ี เกิดข้ึนขณะแรงดันเกินไหลผ่านกับดักเสิ ร์จในวงจรของโมเดล 
แต่ละแบบ ลักษณะของกราฟท่ีเกิดข้ึนขณะเกิดแรงดันเกินจะแสดง
ออกมาในลักษณะรูปคล่ืนการเกิดอิมพัลส์ฟ้าผ่า ซ่ึงแรงดันอิมพัลส์ 
คือแรงดนัทรานเซ้ียนต์แบบไม่เป็นรายคาบ เน่ืองจากแรงดนัจะเพ่ิมข้ึน
อย่างรวดเร็วจากศูนย์ไปจนถึงค่ายอด แล้วค่อยๆลดลงไปถึงศูนย ์
อยา่งชา้ๆ โดยสามารถดูไดจ้ากกราฟท่ีจะแสดงดงัรูปท่ี 5-7 

4.1 รูปคล่ืนกระแสร่ัวไหลของแบบจ าลองกบัดกัเสิร์จ IEEE-Model 

รูปท่ี 5 ลกัษณะกราฟของค่ากระแสร่ัวไหลจาก IEEE-Model 

4.2 รูปคล่ืนกระแสร่ัวไหลของแบบจ าลองกบัดกัเสิร์จ Pinceti-Model 

รูปท่ี 6 ลกัษณะกราฟของค่ากระแสร่ัวไหลจาก Pinceti-Model 

4.3 รูปคล่ืนกระแสร่ัวไหลของแบบจ าลองกบัดกัเสิร์จ RMUTL-Model 

รูปท่ี 7 ลกัษณะกราฟของค่ากระแสร่ัวไหลจาก RMUTL-Model 

บทความวจิยั 
การประชุมวิชาการ งานวิจยัและพฒันาเชิงประยกุต ์ครั้งท่ี 9  
 9th ECTI-CARD 2017, Chiang khan Thailand 

 9th ECTI-CARD 2017 “การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยเีพื่อตอบสนองทอ้งถ่ินและภาคอุตสาหกรรม” 

993



5. สรุปผลการทดลอง
บทความวิจัยน้ีเป็นการวิเคราะห์ผลจ าลองกระแสร่ัวไหล 

ท่ี เกิด ข้ึนในวงจรของกับดักเสิ ร์จในระบบจ าหน่าย โดยมีการต่อ 
วงจรรากสายดิน ท่ี มีการค านวณค่าต่างๆ ร่วมเข้าไป  โดยเลือกใช้ 
โปรแกรม  ATP-EMTP ม าใช้ ในการจ าลอง  และ เลื อกใช้ ข้อมู ล 
จากผ ลิตภัณฑ์ กับดัก เสิ ร์จช นิด เมทอลออกไซด์  ยี่ฮ้อ  PRECISE 
รุ่น PAZ-P21-1 พิกัดแรงดัน 21kV 10 kA Class 1 มาใช้ในการจ าลอง 
ผลจากการจ าลองพบวา่ท่ีค่ากระแสอิมพลัส์ฟ้าผา่ 8/20 µs ขนาดความชนั
หน้ าค ล่ืน  10 kA ค่ ากระแส ร่ัวไหล ท่ีได้จากโม เดลทั้ งสามแบบ 
มีค่าใกล้เคียงกัน และลักษณะกราฟท่ีได้จากการจ าลองก็มีลักษณะ
รูปคล่ืนท่ีไม่ต่างกนัมากนกั 

6. กติตกิรรมประกาศ
 งานวิจยัน้ีได้ด าเนินการออกแบบและทดลองท่ีมหาวิทยาลยั

เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย โดยบทความวิจัยน้ี  ส าเร็จ  
ลุ ล่ วงไปได้ด้วยความ ช่วยเห ลืออย่างดีของ ผู ้ช่ วยศาสตราจารย์
วิเชษฐ ทิพยป์ระเสริฐ อาจารย ์ดร.อนนท์ น าอิน และขอขอบคุณผูท่ี้ให้
ความร่วมมือ ให้ความอนุเคราะห์ และช่วยช้ีแนะแนวทางทุกท่านท่ีไม่ได้
กล่าวมาในท่ีน้ี 
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State Feedback Controller Design for Speed Control System 
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บทคดัย่อ 

บทความนี�นาํเสนอการออกแบบระบบความเร็วมอเตอร์ไฟฟ้า
กระแสตรงด้วยวิธีการปริภูมิสถานะ โดยมีวตัถุประสงค์เพื�อปรับปรุง
คุณสมบติัที�สภาวะคงตวัของระบบควบคุมความเร็วเพื�อกาํจดัค่าผิดพลาด
ให้เป็นศูนย ์โดยอาศยัตวัควบคุมป้อนกลบัสถานะและอตัราขยายในส่วน
ไปหน้า จากค่าพารามิเตอร์ของตวัควบคุมจากแบบจาํลองของมอเตอร์
ไฟฟ้ากระแสตรงด้วยวิธีการวางตาํแหน่งโพล โดยการคาํนวณหาค่า
เมตริกซ์อตัราขยายด้วยวิธีการของอาร์คเคอร์มานน์ จากผลการจาํลอง
และการทดลองพบว่าตวัควบคุมป้อนกลบัสถานะให้ผลตอบสนองที�ดี 
และสามารถกาํจดัค่าผิดพลาดที�สภาวะคงตวั 
คําสําคัญ: ตวัควบคุมป้อนกลบัสถานะ, การวางตาํแหน่งโพล, มอเตอร์
ไฟฟ้ากระแสตรง, การควบคุมความเร็ว 

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 

1. บทนํา

มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง  เป็นต้นกาํลังขบัเคลื�อนที�สําคญั
อยา่งยิ�งและนิยมใชก้นัมากในโรงงานอุตสาหกรรม  การควบคุมความเร็ว
มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงชนิดแบบลูปเปิดยงัมีข้อที�บกพร่องอยู่  คือ
ความเร็วของมอเตอร์ไม่คงที�ขณะที�โหลดมีการเปลี�ยนแปลงจึงทาํให้
เอาตพ์ุตอาจมีค่าเปลี�ยนแปลงเมื�อเกิดการรบกวนทั�งภายนอกและภายใน

ระบบได ้ ดงันั�นจึงมีความตอ้งการที�ออกแบบระบบควบคุมแบบลูปปิดที�
สามารถตรวจจบัความคลาดเคลื�อนของระหว่างสัญญาณขาออกและ
สญัญาณอา้งอิงได ้ จึงไดมี้การคิดคน้ระบบควบคุมแบบป้อนกลบัที�ใช้ตวั
ควบคุมป้อนกลบัสถานะ (State feedback) ขึ�นมาเพื�อหลีกเลี�ยงปัญหาที�
เกิดขึ�นกบัระบบแบบลูปเปิด  

 บทความนี� เป็นการออกแบบและสร้างระบบควบคุมความเร็ว
มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงในการออกแบบระบบควบคุมความเร็วมอเตอร์
ไฟฟ้ากระแสตรง  ด้วยระบบควบคุมแบบป้อนกลับที�ใช้ตัวควบคุม
ป้อนกลับสถานะ ซึ� งเป็นตวัควบคุมที�สามารถควบคุมระบบที�มีความ
ซบัซอ้นไดแ้ละรวมทั�งระบบที�มีสัญญาณขาเขา้หลายทางและสัญญาณขา
ออกหลายทาง  อีกทั�งเป็นระบบควบคุมที�ไม่จาํกดัจาํนวนโพลและซีโร่
ของตวัควบคุม`[1-4]  ซึ� งต่างจากระบบควบคุมแบบดั�งเดิมที�ใชต้วัควบคุม
พีไอดี ถึงแม้จะมีความสามารถในการปรับปรุงดีขึ� นมากกว่าระบบ
ควบคุมแบบเปิดมากแต่ก็ยงัเหมาะเพียงกบัระบบที�มีสัญญาณขาเขา้ทาง
เดียวและสัญญาณขาออกทางเดียว และมีขอ้จาํกดัของโพลและซีโร่ของ
ตวัควบคุมไม่สามารถใช้กับระบบควบคุมที�มีอนัดับสูงๆได้โดยตรง  
อยา่งไรก็ตามตวัควบคุมป้อนกลบัสถานะมีวิธีการออกแบบซบัซ้อนกว่า  
[5,6] ดงันั�นการประยุกต์ใช้งานจาํเป็นตอ้งพิจารณาถึงสมรรถนะของ
ระบบที�ตอ้งการและตน้ทุนที�เพิ�มขึ�น 

2. มอเตอร์กระแสตรง

แบบจาํลองระบบมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง  ดงัรูปที� 1 

รูปที� 1 แบบจาํลองระบบมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 
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แ ร ง บิ ด ม อ เ ต อ ร์ ไ ฟ ฟ้ า ก ร ะ แ ส ต ร ง เ ป็ น สัด ส่ ว น กับ ก ร ะ แ ส อ า ร์
เมเจอร์ สามารถเขียนสมการไดด้งันี�  

ik i=τ (1) 

เมื�อ ik  คือ ค่าแรงบิดคงตัวของมอเตอร์ แรงดันไฟฟ้ายอ้นกลับเป็น

สดัส่วนกบัความเร็วเชิงมุมสามารถเขียนสมการไดด้งันี�  

θ&eke =  (2) 

โดยที� ek  คือ แรงดันไฟฟ้าย้อนกลับคงตัวของมอเตอร์ จากกฎ

แรงดนัไฟฟ้าของเคอร์ช็อฟฟ์ สามารถเขียนสมการไดด้งันี�  

θ&kVRi
dt

di
L −=+  (3) 

จากกฎขอ้ที� 2 ของนิวตนั จะได ้

ikbJ =+ θθ &&& (4) 

อาศยัจากสมการ (3) และ (4) โดยใช้วิธีการแปลงลาปลาซ สามารถเขียน
สมการในรูปไดด้งันี�  

         ( ) ( ) )s(kIsbJss =+ θ  (5) 
 )S(ks)s(V)s(I)RLs( θ−=+  (6) 

จากสมการที� (5) และ (6) เพื�อหาฟังก์ชันการถ่ายโอนวงเปิด จะทาํการ
กาํจดั ( )I s  ซึ� งระหวา่งทั�งสองสมการ ที�ความเร็วในการหมุนถือว่าเป็น
เอาตพ์ตุและแรงดนัไฟฟ้าอาร์เมเจอร์ถือวา่เป็นอินพตุ สามารถเขียนในรูป
สมการไดด้งันี�  

2

( ) / sec
( )

( ) ( )( )

ks red
P s

V s Ls R Js B k V

θ  = =  + + +  

&
(7) 

สามารถเขียนในรูปสมการสถานะไดด้งันี�  
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3. การออกแบบตวัควบคุมป้อนกลบัสถานะ

แผนภาพของระบบควบคุมป้อนกลบัสถานะแสดงดงัรูปที� 2 
โดยกําหนดเงื�อนไขในการออกแบบมีดังนี�  ให้มี ช่วงเวลาเข้าที�ไม่
เกิน 2 วินาที ค่าพุง่เกินสูงสุด นอ้ยกวา่ 5% และค่าผิดพลาดที�สภาวะคงตวั
เป็นศูนย ์

รูปที� 2 ระบบควบคุมป้อนกลบัสถานะ 

จากสมการสถานะของระบบเชิงเส้นที�มาเปลี�ยนแปลงตามเวลา 
x Ax Bu

y Cx

= +

=

&
 (10) 

เมื�อ 
x  = ตวัแปรสถานะ 
u  = สญัญาณควบคุม 
y  = สญัญาณเอาทพ์ทุ 
A  = เมทริกซ์ระบบ ( )n n×
B = เมทริกซ์ระบบ ( 1)n×  
C  = เมทริกซ์ระบบ (1 )n×   

พิจารณาการหาผลตอบสนองของระบบป้อนกลบัสถานะจากเมตริกซ์
ของระบบโดยอาศัยแทนค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ของมอเตอร์ไฟฟ้า
กระแสตรง ดงันี�  

6 21.60*10J Nms−=  
51.09*10B Nms−=  

5.22R = Ω  
32.95*10L H−=  

22.34*10k Vsω
−=
22.34*10 /ik Nm A−=  

อาจเขียนแสดงไดว้า่ 
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4

3

6.8125 1.4625 10

7.9322 1.7695 10
A

 − ×
=  

− − ×  (12) 

0

338.9831
B

 
=  
    (13) 

กาํหนดตาํแหน่งโพลที�ตอ้งการ -1690 และ -90.7 โดยค่าอตัราส่วนการ
หน่วง (damping ratio) หรือ    ζ =2.48 และค่า Wn= 64,036 หาค่า
อตัราขยายของตวัควบคุมดว้ยวิธีการของอาคเคอร์มานน์ได ้ค่าอตัราขยาย
ของตวัควบคุม K=[0.0050  0.0013] เพื�อให้ผลตอบสนองที�ไดมี้ค่าเท่ากบั
สัญญาณอา้งอิงเพื�อกาํจดัค่าผิดพลาดโดยการเพิ�มตวัชดเชยในวิถีไปหน้า
เพื�อขยายให้สัญญาณเอาตพ์ุตถูกปรับขนาดให้อยูใ่นระดบัที�ตอ้งการ  ซึ� ง
การชดเชยระบบไม่เพียงจะปรับปรุงการตอบสนองชั�วครู่ของระบบ
เท่านั�น   ยงัสามารถปรับปรุงค่าผิดพลาดในสถานะอยูต่วัซึ� งจะออกแบบ
ระบบควบคุมที�มีการปรับอตัโนมติัเพื�อให้สญัญาณผิดพลาดในสถานะอยู่
ตวัมีค่าเป็นศูนย ์ ไดอ้ตัราขยายส่วนไปหนา้เท่ากบั 0.0312 

เ มื� อ ไ ด้ ค่ า อัต ร า ข า ย แ ล ะ ตัว แ ป ร ส ถ า น ะ ที� ก ํ า ห น ด
ข้างต้น สามารถสร้างแบบจําลองทางคณิตศาสตร์ เพื�อออกแบบตัว
ควบคุมป้อนกลับสถานะ สําหรับควบคุมความเร็วมอเตอร์ โดยใช้
โปรแกรม MATLAB/Simulink ซึ� งกาํหนดให้สัญญาณอา้งอิงเป็นค่าคงที�
ความเร็วรอบของมอเตอร์ที� 300 รอบต่อนาที 

4. ผลการจาํลองสถานการณ์และผลทดลอง

ผล ก า ร จํา ล อ ง ส ถ า น ก า ร ณ์ข อ ง ร ะบ บ ด้ว ย โป ร แ ก ร ม
คอมพิวเตอร์แสดงดงัรูปที� 3 และผลทดลองจากการออกแบบตวัควบคุม
ป้ อ น ก ลับ ส ถ า น ะ แ ล ะ ส ร้ า ง ตัว ค ว บ คุ ม แ บ บ เ ว ล า จ ริ ง โ ด ย ใ 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 จากค่าอตัราการขยายของตวัควบคุมให้
ผลตอบสนองดงัรูปที�  4 
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รูปที� 3  ผลตอบสนองของความเร็วรอบมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 
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(ข) สญัญาณควบคุม 

รูปที� 4  ผลตอบสนองของตวัแปรสถานะของระบบป้อนกลบัสถานะ 

จากผลตอบสนองของระบบควบคุมความเร็วของสายพาน
ลาํเลียงจะเห็นว่า เมื�อมีการเพิ�มตวัชดเชยในวิถีไปหน้า เพื�อแกไ้ขปัญหา
ของสัญญาณที�ไม่ได้ตามต้องการ สัญญาณถูกปรับให้มีผลสนองตาม
สัญญาณอา้งอิงที�ป้อนเขา้ไป ซึ� งค่าผิดพลาดที�สถานะคงตวัมีค่าเป็นศูนย ์
ช่วงเวลาขึ�นอยู่ที� 0.03 วินาที และช่วงเวลาเขา้ที�อยูที่� 0.108 วินาที และมี
ค่าพุ่งเกินเกิดขึ�นเนื�องจากค่าคงที�ที�ละเลยเช่น ค่าแรงเสียดทาน ค่าความ
ฝืด เป็นตน้ รูปที� 5 แสดงผลของการทดลองเมื�อกาํหนดภาระโหลดให้
เปลี�ยนแปลง  
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(ค) สญัญาณควบคุม 
รูปที� 5  ผลตอบสนองของระบบป้อนกลบัสถานะขณะมีโหลด 

จากผลการทดลองระบบควบคุมความเร็วเมื�อกําหนดให้โหลดมีการ
เปลี�ยนแปลงจะพบว่าระบบมีค่าผิดพลาดเกิดขึ� นแม้มีการชดเชยด้วย
อตัราขยายไปหน้า เนื�องจากระบบควบคุมความเร็วเป็นระบบชนิดศูนย์
ซึ� งถา้ตอ้งการให้ค่าผิดพลาดที�สภาวะคงตวัเป็นศูนยต์อ้งเพิ�มอนัดบัของตวั
ควบคุมดว้ยตวัอินทิเกรเตอร์ 

5. สรุปผลการทดลอง

จากการออกแบบตวัควบคุมป้อนกลบัสถานะที�เพิ�มตวัชดเชย
ในวิถีไปขา้งหนา้ สาํหรับควบคุมความเร็วมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง จาก
การจาํลองสถานการณ์และการทดลองสร้างตวัควบคุมแบบเวลาจริงโดย
ใ 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 กับ
โปรแกรม MATLAB/Simulink จากค่าอตัราการขยายของตวัควบคุมที�
ค ํานวณค่าจากแบบจําลอง พบว่าตัวควบคุมป้อนกลับสถานะ ให้
ผลตอบสนองทางเวลาที�ดีและค่าผิดพลาดที�สภาวะคงตวัเป็นศูนยอ์ยา่งไร
ก็ตามเมื�อกาํหนดการเปลี�ยนแปลงที�โหลด ระบบจะมีค่าผิดพลาดเกิดขึ�น 
เนื�องจากระบบควบคุมความเร็วเป็นระบบชนิดศูนย ์ถ้าตอ้งการกาํจดัค่า
ผิดพลาดที�สภาวะคงตวัให้เป็นศูนยจ์าํเป็นตอ้งเพิ�มอนัดบัของตวัควบคุม 

6. กติตกิรรมประกาศ

เครื� องมือสําหรับทําการทดลองได้ความอนุเคราะห์จาก 
สาขาวิช าวิศวก รรมอิ เล็ก ทรอนิก ส์  คณะวิศวก รรมศาสตร์แ ล ะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และ
งบประมาณสนับสนุนจากคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน จึงขอขอบคุณมา ณ ที�นี�  

7. เอกสารอ้างองิ

 [1] M. Valasek and N. Olgac, “Efficient pole placement technique for 
linear time-variant SISO systems,” IEE Proceedings: Control Theory 

and Applications, vol. 142, no. 5, pp. 451-458, 1995.  

[2] M. Valasek and N. Olgac, “Efficient eigenvalue assignments for 
general linear MIMO systems,” Automatica, vol. 31, no. 11, pp. 1605-
1617, 1995. 
[3] T. H. S. Abdelaziz and M. Valasek, “A direct algorithm for pole 
placement by state-derivative feedback for single-input linear systems,” 
Acta Polytechnica, vol. 43, no. 6, pp. 52-60, 2003. 
[4] T. H. S. Abdelaziz and M. Valasek, “Pole-placement for SISO linear 
systems by state-derivative feedback,” IEE Proceedings: Control 

Theory and Applications, vol. 151, no. 4, pp. 377-385, 2004. 
[5] T. H. S. Abdelaziz and M. Valasek, “State derivative feedback by 
lqr for linear time-invariant systems,” In Proceeding of 16

th
 IFAC World 

Congress, vol. 16, Part 1, Prague, Czech Republic, July, 2005. 

[7]  K. Ogata, Modern Control Engineering, Prentice Hall, 
New York, NY, USA, 2002. 

998



การออกแบบและพัฒนาเคร่ืองท าแห้งแบบแช่แข็ง 
Design and Development of the Freeze Dryer 

วรรณรีย์ วงศ์ไตรรัตน์1 วีระพงศ์  ทองสา2 ถนอมศักดิ์ โสภณ3 กฤษณะพงศ์ พนัธ์ศรี4 และศศิพันธ์ วงศ์สุทธาวาส5  
1,3สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  

2สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
4สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

5สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและส่ิงแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 
1,2,3,5มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 744 ถ.สุรนารายณ์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 

4มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น 150 ถนนศรีจันทร์ ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
E-mail: 1wannaree.wo@rmuti.ac.th, 2weerapong.3112@hotmail.com, 3thanomsak.so@rmuti.ac.th,

4mrkpuntsri@gmail.com, 5sasiphan_w@yahoo.com 

บทคดัย่อ 
       งานวิจัยน้ีไดศึ้กษาการถนอมอาหารด้วยการท าแห้งแบบแช่แข็ง        
มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างเคร่ืองตน้แบบที่มีราคาตน้ทุนต ่า โดยทดลองกับ
วตัถุดิบ ได้แก่ พริกและเน้ือสุกร เพื่อศึกษาค่าความช้ืนที่หายไปของ
วตัถุดิบที่ได้จากการท าแห้งด้วยเคร่ืองตน้แบบ การท างานของเคร่ือง     
จะแบ่งออกเป็น 2 ระบบไดแ้ก่ ระบบท าความเยน็ ซ่ึงสามารถท าอุณหภูมิ
ความเยน็ได ้-28 องศาเซลเซียส และระบบสุญญากาศ (Vacuum Pump) ที่
สามารถท าให้สภาวะภายในตวัเคร่ืองเป็นสุญญากาศไดใ้นระดบั -97 น้ิว
ปรอท ซ่ึงมีระบบความคุมการท างานแบบอตัโนมตัิ  

ค าส าคญั: การท าแห้งแบบแช่แขง็,  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 

1. บทน า
การถนอมอาหาร เป็นวิธีการเก็บรักษาเพื่อให้สภาพของวตัถุดิบ 

ตลอดจนคุณค่าทางอาหารให้คงอยู่สูง โดยการท าแห้งแบบแช่แขง็ [1] [2] 
สามารถรักษาคุณภาพอาหารเช่น สี กลิ่น รสชาติ และลกัษณะเน้ือสัมผสั
ของอาหารไดด้ีเม่ือเปรียบเทียบกบัวธีิการท าแห้งแบบอื่น เช่น การท าแห้ง
แบบพ่นละออง (Spray drier) [3] [4] หรือการท าแห้งดว้ยความร้อน แต่
วธีิการดงักล่าวมีค่าใชจ่้ายสูงเม่ือเปรียบเทียบกบัการท าแห้งดว้ยเคร่ืองท า
แห้งที่ใชค้วามร้อนทัว่ไป เคร่ืองท าแห้งแบบแช่แขง็จึงมกัใชป้ระโยชน์ใน
การเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหารและยา เช่น การเตรียมผลิตภณัฑ์ ยาฉีด
ชนิดผงส าหรับละลายน ้ า การเตรียมผลิตภณัฑจ์ากสมุนไพรให้อยู่ในรูป
ผงแห้ง การเก็บรักษาผกั ผลไม ้และเก็บรักษาผลิตภณัฑ์อาหารที่มีราคา
สูงในรูปแบบแห้ง รวมถึงเก็บรักษาผลิตภณัฑ์ทางชีวภาพ เช่น เอนไซม์ 
ฮอร์โมน ยาปฏิชีวนะ วติามิน เลือด วคัซีน หรือเช้ือจุลินทรีย ์การท าแห้ง
วธีิน้ีท  าให้สามารถเก็บรักษาผลิตภณัฑไ์วไ้ดเ้ป็นเวลานานหลายปี โดยไม่
เกิดการเสียหายและคุณสมบตัิของผลิตภณัฑย์งัอยู่ครบถว้น แต่มีขอ้จ ากัด
ในเร่ืองของราคาที่ค่อนขา้งสูง 
       งานวิจยัน้ีไดจ้ดัท าเคร่ืองท าแห้งแบบแช่แข็งที่ใชต้น้ทุนการผลิตต ่า 
สามารถลดความดนัเพื่อให้ผลึกน ้ าแขง็ระเหิด (Sublimation) กลายเป็นไอ 
ดว้ยการลดความดนัให้ต  ่ากว่าบรรยากาศปกติ (ที่อุณหภูมิเท่ากับหรือต ่า
กว่า 0 องศาเซลเซียส) และมีระบบท าสุญญากาศเพื่อดูดไอความช้ืนออก
จากระบบเพื่อให้ว ัตถุดิบ เกิดการแห้ง  สามารถท าแห้งวัตถุดิบได้
ประสิทธิภาพใกลเ้คียงกบัเคร่ืองท าแห้งแบบแช่แขง็ที่มีราคาสูง 
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2. ทฤษฏทีีเ่กีย่วข้อง
การท าแห้งแบบแช่แขง็ เป็นการท าแห้งขณะที่อาหารมีอุณหภูมิต  ่าจึง

ลดการสูญเสียคุณค่าทางอาหารเน่ืองจากความร้อน ลดการท าลายเน้ือเยื่อ
และโครงสร้างอาหาร ท าให้ไดอ้าหารแห้งที่ มีคุณภาพสูง มีการคืนตัว 
(Rehydration) ที่ดี ระบบการท าแห้งแบบแช่แข็งจะประกอบไปด้วย
อุปกรณ์ดงัน้ี 
2.1  คอมเพรสเซอร์ (Compressor)  
       เป็นอุปกรณ์ที่ท  าหน้าที่อดัสารความเย็นที่อยู่ในสภาวะที่เป็นไอ จะ
ดูดน ้ ายาที่เป็นแก๊สความดนัต ่าผา่นเขา้มาทางท่อดูดของคอมเพรสเซอร์ 
แลว้อดัแก๊สให้มีความดนัและอุณหภูมิสูงขึ้นส่งเขา้ไปยงัคอนเดนเซอร์ 
โดยผา่นเขา้ทางท่อดิสชาร์จ เพื่อไปกลัน่ตวัเป็นของเหลวดว้ยการระบาย
ความร้อนออกจากน ้ ายา 

2.2  ป้ัมสุญญากาศ (Vacuum Pump)  
       ท  าหน้าที่ดูดความดนัหรือความช้ืน เพื่อให้ความดนัต ่าลงแลว้เกิดการ
ระเหิดของน ้ าโดยผา่นวาลว์ดูด-จ่าย ซ่ึงเป็นระบบทางกลที่ท  าให้สามารถ
ดูดความดันและความช้ืน ซ่ึงเป็นการลดปริมาตรของความดันและ
ความช้ืนนั่นเอง 
2.3  คอนเดนเซอร์ (Condenser)  
       ท  าหน้าที่เป็นตัวถ่ายเทความร้อนออกจากสารความเย็น  โดยสาร
ความเย็นจะรับความร้อนมาจากอีวาพอเรเตอร์ ซ่ึงกระบวนการอดัการ
ถ่ายเทความร้อนให้กับไอสารความเย็นจะมีการถ่ายเทความร้อนจนไอ
สารความเยน็เปลี่ยนสถานะเป็นของเหลว 

3. วธิีการด าเนินงาน
กระบวนการท าแห้งแบบแช่แข็ง จะเร่ิมจากการท าให้วตัถุดิบเปลี่ยน

สถานะเป็นผลึกน ้ าแข็งก่อน แลว้จึงลดความดนัเพื่อให้ผลึกน ้ าแข็งระเหิด 
(sublimation) กลายเป็นไอ ดว้ยการลดความดนัให้ต  ่ากวา่บรรยากาศปกติ 
(ที่อุณหภูมิเท่ากับหรือต ่ากว่า 0 องศาเซลเซียส) แลว้ดูดไอเย็นออกจาก
ระบบจนหมด ซ่ึงมีขั้นตอนแสดงดงัรูปที่ 1 

 

รูปที่ 1 บลอ็กการท างานของกระบวนการท าแห้งแบบแช่แขง็ 

       ซ่ึงในการด าเนินงานของการท าแห้งแบบแช่แขง็ดว้ยระบบทีส่ร้างขึ้น 
จะมีขั้นตอนดงัน้ี 

1) การเตรียมวตัถุดิบที่ใชใ้นการทดลอง ซ่ึงในงานวิจัยน้ีไดเ้ลือก
วตัถุดิบส าหรับทดสอบการท าแห้งคือพริกและเน้ือสุกร โดยหั่นวตัถุดิบ
ออกเป็นช้ินเลก็ ๆ แลว้จดัใส่ถว้ยภาชนะที่ท  าจากฟรอยด ์

2)  น าวตัถุดิบที่เตรียมไวไ้ปแช่แขง็ที่อุณหภูมิ -40 องศาเซลเซียส เป็น
เวลา 10 ชัว่โมง 

3) เตรียมพร้อมตวัเคร่ืองท าแห้งดว้ยความเย็น โดยเปิดการท างาน
ระบบท าความเยน็ ตั้งอุณหภูมิที่ – 28 องศาเซลเซียส เพื่อรักษาอุณหภูมิ
ของวตัถุดิบ 

4) น าวตัถุดิบที่ผา่นการแช่แขง็แลว้ ใส่ในเคร่ืองท าแห้งดว้ยความเยน็
แลว้ท าการเปิดระบบสุญญากาศ โดยตั้งเวลาการเปิด-ปิดระบบสุญญากาศ
ทุก ๆ 25 นาที ท  างานสลบักนั จนกวา่จะครบเวลาที่ตอ้งการ 

4. ผลการด าเนินงานและการอภปิราย
 น าผลการทดสอบการท าแห้งจากวตัถุดิบที่ไดด้้วยระบบที่สร้าง
ขึ้นมาท าการวิเคราะห์เก่ียวกับความช้ืนที่หายไป โดยการพิจารณาจากค่า
น ้ าหนักของวตัถุดิบก่อนและหลงัการท าแห้ง เพื่อค  านวณหาปริมาณน ้ า
หรือความช้ืนที่สูญหายไปจากวตัถุดิบ ร้อยละของค่าความช้ืนที่หายไป 
สามารถค านวณหาไดจ้ากสมการที่ (1) 

    100a b
L

a

W W
W

W


                  (1) 

เม่ือ  
LW    =  ค่าร้อยละของความช้ืนที่หายไป 

aW    = น ้ าหนักวตัถุดิบก่อนการทดลอง 

bW    = น ้ าหนักวตัถุดิบหลงัการทดลอง 

ตารางที่ 1  ค่าร้อยละของความช้ืนของวตัถุดิบที่หายไปที่ไดจ้ากเคร่ืองรุ่น
Coolsafe 110 ยี่ห้อ Scanvac และเคร่ืองตน้แบบที่สร้างขึ้น 
วตัถุดบิ เคร่ืองท าแห้ง 1 ชม. 2 ชม. 3 ชม. 4 ชม. 5 ชม. 6 ชม. 

พริก 

รุ่น Coolsafe 
110 

11.04 26.21 30.90 36.89 63.28 64.91 

เคร่ือง 
ต้นแบบ 

12.28 21.68 31.73 38.22 49.72 62.84 

เนื้อสุกร 

รุ่น Coolsafe 
110 

10.39 22.21 28.55 34.96 52.95 60.49 

เคร่ือง 
ต้นแบบ 

19.37 27.18 32.66 41.42 52.67 59.07 

ผลที่ได้จะถูกน ามาเปรียบเทียบกับเคร่ืองท าแห้งแบบแช่แข็งรุ่น 
Coolsafe 110 ยี่ห้อ Scanvac โดยมีการเก็บผลค่าความช้ืนที่หายไปของ
วตัถุดิบแต่ละประเภททุก ๆ 1 ชัว่โมง ในระยะเวลา 6 ชัว่โมง โดยท าการ
ชัง่น ้ าหนักของวตัถุดิบและค านวณตามสมการที่ (1) ผลการทดลองที่ได้

แช่แขง็วตัถุดิบ

หัน่วตัถุดิบ 
ใส่ภาชนะ

น าวตัถุดิบ 
ใส่เคร่ือง 

การจดัวางวตัถุดิบถายใน 
เคร่ืองท าแหง้ดว้ยความเยน็ 

เปิดการท างาน
ของเคร่ือง 

วตัถุดิบ
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แสดงดงัตารางที่ 1 เม่ือเปรียบเทียบร้อยละของค่าความช้ืนที่หายไปในแต่
ละชัว่โมงของเน้ือสุกร ระหวา่งเคร่ืองยี่ห้อ Scanvac รุ่น Coolsafe 110  กบั
เคร่ืองตน้แบบที่สร้างขึ้นดงัแสดงในรูปที่ 2 จะเห็นไดว้่าที่ช่วงเวลา 1-4 
ชัว่โมงแรกเคร่ืองตน้แบบที่สร้างขึ้นสามารถท าแห้งได้เร็วกว่า แต่เม่ือ
เวลาผ่านไปที่ช่วงเวลา 5-6 ชั่วโมง ประสิทธิภาพการท าแห้งที่ได้จาก
เคร่ืองยี่ห้อ Scanvac รุ่น Coolsafe 110  จะให้ผลดีกว่าเคร่ืองต้นแบบที่
สร้างขึ้น ส าหรับร้อยละของค่าความช้ืนที่หายไปในแต่ละชัว่โมงที่ไดจ้าก
การท าแห้งพริกดังแสดงในรูปที่  3 จะเห็นได้ว่า เค ร่ืองทั้ งสอง มี
ประสิทธิภาพการท าแห้งใกลเ้คียงกันมาก แมว้่าที่เวลา 5 ชัว่โมง เคร่ือง
ยี่ห้อ Scanvac รุ่น Coolsafe 110  จะท าแห้งไดด้ีกว่า แต่ที่เวลา 6 ชัว่โมง 
เคร่ืองตน้แบบที่สร้างขึ้นก็สามารถท าแห้งไดใ้กลเ้คียงเคร่ืองตน้แบบรุ่น 
Coolsafe 110 ยี่ห้อ Scanvac 
 เม่ือเพิ่มระยะเวลาการทดลองเก็บผลค่าความช้ืนที่หายไปเพิ่มเป็น
ระยะเวลา 72 ชัว่โมง ผลการทดลองที่ไดแ้สดงดงัตารางที่ 2 และรูปที่ 4 
ซ่ึงแสดงร้อยละของค่าความช้ืนที่หายไปในทุก ๆ 24 ชัว่โมง จนครบ 72 
ชัว่โมง จะเห็นไดว้า่ประสิทธิภาพการท าแห้งของเคร่ืองยี่ห้อ Scanvac รุ่น 
Coolsafe 110 มีประสิทธิภาพท าแห้งได้ถึงร้อยละ 74.59 ในขณะที่
เคร่ืองตน้แบบที่สร้างขึ้นสามารถท าแห้งไดร้้อยละ 70.88  

รูปที่ 2  กราฟเปรียบเทียบความช้ืนที่หายไปของเน้ือสุกร 

รูปที่ 3  กราฟเปรียบเทียบความช้ืนที่หายไปของพริก 

รูปที่ 4  กราฟแสดงความช้ืนที่หายไปของเน้ือสุกร 
ในช่วงระยะเวลา 72 ชัว่โมง 

ตารางที่ 2  ร้อยละของความช้ืนของวตัถุดิบที่หายไปจากการทดลองท า
แห้งวตัถุดิบ (เน้ือสุกร) ในช่วงระยะเวลา 72 ชัว่โมง 

ร้อยละของความช้ืนของวตัถุดิบที่หายไป  
  ช่วงเวลา 

เคร่ือง 24 ชม. 48 ชม. 72 ชม. 

ยี่หอ้ Scanvac รุ่น Coolsafe 110  71.77+4.51 74.16+1.34 74.59+0.50 
ตน้แบบท่ีสร้างข้ึน 68.90+0.77 69.98+1.06 70.88+1.11 

ตารางที่ 3  เปรียบเทียบราคาและประสิทธิภาพของเคร่ืองยี่ห้อ Scanvac 
รุ่น Coolsafe 110  และเคร่ืองตน้แบบที่สร้างขึ้น 

รายการ 
เคร่ืองยี่หอ้ Scanvac 
รุ่น Coolsafe 110  

เคร่ืองตน้แบบ 

ราคา > 200,000 < 50,000 
ประสิทธิภาพการท างาน 100% 95% 

       จากตารางที่ 3  แสดงการเปรียบเทียบราคาและประสิทธิภาพของ
เคร่ืองยี่ห้อ Scanvac รุ่น Coolsafe 110 และเคร่ืองตน้แบบที่สร้างขึ้น จะ
เห็นไดว้่า เคร่ืองตน้แบบมีประสิทธิภาพการท างาน 95 เปอร์เซ็นต์ เม่ือ
เปรียบเทียบกับเคร่ืองยี่ห้อ Scanvac รุ่น Coolsafe 110 แต่ความแตกต่าง
ของราคาต้นทุนการผลิตของเคร่ืองต้นแบบที่สร้างขึ้ นมีราคาน้อยกว่า 
50,000 บาทซ่ึงต่างจากเคร่ืองที่ขายตามทอ้งตลาดมากกวา่ 4 เท่า 

4. สรุปผลการด าเนินงาน
       จากการทดลองท าแห้งวตัถุดิดว้ยการแช่แขง็จากเคร่ืองตน้แบบที่ได้
สร้างขึ้ น พบว่าประสิทธิภาพท าในการท าแห้งวตัถุดิบจากการทดสอบ
เป็นเวลา 72 ชัว่โมง สามารถลดค่าความช้ืนออกจากวตัถุดิบไดถ้ึงร้อยละ 
70.88 ซ่ึงใกล้เคียงกับเคร่ืองที่มีขายในท้องตลาดที่มีราคาสูง โดยใช้
ตน้ทุนการผลิตน้อยกวา่ 50,000 บาท 
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เวลา (ชัว่โมง)
เคร่ืองตน้แบบท่ีสร้างขึ้น เคร่ืองรุ่น Coolsafe 110
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ชุดสาธิตโซล่าเซลล์เคล่ือนที่แสดงผลผ่านคอมพวิเตอร์ 
Demonstration Set Solar cell of Computer Display 
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บทคดัย่อ 
บทความน้ีน าเสนอชุดสาธิตและชาร์จแบตเตอร่ีโซล่าเซลล์

แบบเคล่ือนท่ี ขนาด 200 W ทั้งหมด 4 แผง แผงละ 50 W โดยออกแบบ
และสร้างให้สามารถเคล่ือนยา้ย, พบัเก็บไดแ้ละชาร์จแบตเตอร่ี ชุดสาธิต
ประกอบด้วยชุดวดัแรงดันและกระแสไฟฟ้าด้านแผงโซล่าเซลล์, ชุด
ควบคุมการชาร์จแบตเตอร่ี, ชุดก าลงัไฟฟ้าท่ีแบตเตอร่ีขนาด 12 V  60 Ah 
โดยมีการวดัและแสดงค่าออกทางจอคอมพิวเตอร์เพื่อสะดวกในการ
บนัทึกค่า โดยสามารถปรับองศาของแผงโซล่าเซลลเ์พื่อศึกษาคุณสมบติั
ทางไฟฟ้าของแผงโซล่าเซลล์ ศึกษาการชาร์จแบตเตอร่ี แรงดันไฟฟ้า
กระแสไฟฟ้าท่ีแบตเตอร่ี, ความเขม้แสงและอุณหภูมิ การวดัค่าอินพุตนั้น
ใชเ้ซ็นเซอร์ในการวดัและใชบ้อร์ด Arduino MEGA 2560 เพื่อรับค่าท่ีวดั
ได้และประมวลผลเขา้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เพื่อแสดงผลด้วยโปรแกรม 
LabVIEW ผลการทดสอบชุดสาธิตสามารถชาร์จแบตเตอร่ีได้ขนาด 
12V/60 Ah และสามารถแสดงผลค่าต่างๆผ่านทางคอมพิวเตอร์โดย
เปรียบเทียบค่าความแม่นย  ากบัเคร่ืองวดั ซ่ึงสะดวกในการศึกษาเร่ืองการ
ชาร์จแบตเตอร่ีจากโซล่าเซลลแ์ละสามารถน าแบตเตอร่ีมาสับเปล่ียนเพื่อ
น ามาชาร์จและน าไปใชง้านได ้

ค าส าคญั: ชุดสาธิต, โซล่าเซลล,์ แบตเตอร่ี 

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. บทน า
ปัจจุบันประเทศไทยได้ให้ความส าคัญกับการใช้พลังงาน

ทดแทนอนัเน่ืองมาจากวิกฤติพลงังานของโลกปัจจุบนั จากการทดสอบ
ผลการด าเนินงานทางด้านพลังงานทดแทน [1-2] โดยใช้พลังงาน
แสงอาทิตยใ์ช้ในการผลิตไฟฟ้าของเดือนมกราคม 2560 สามารถผลิต
ก าลงัไฟฟ้าได ้2,149.25 MW และไดต้ั้งเป้าภายในปี 2579 จะมีก าลงัผลิต
ไฟฟ้าได้ถึง 6,000 MW หรือคิดจากสัดส่วนการใช้พลงังานทดแทนใน
ประเทศไทยท่ีใชอ้ยูปั่จจุบนั 14.88% จากเป้าหมาย 30% [3-4]  

จากการส ารวจปริมาณความเข้มของรังสีดวงอาทิตย์ใน
ประเทศไทย[5] มีค่าเฉล่ียมากกว่า 5-6 ชัว่โมงต่อวนั คิดเป็นร้อยละ 85% 
ของก าลังไฟฟ้าสูงสุดท่ีโซล่าเซลล์สามารถผลิตได้ โดยแผนพัฒนา
พลงังานทดแทนและพลงังานทางเลือกไดก้ าหนดยทุธศาสตร์ส่งเสริมการ
พฒันาพลงังานทดแทนตามแผน AEDP คือ การส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วน
ร่วมในการผลิตและการใช้พลงังานทดแทน, การประชาสัมพนัธ์และ
สร้างความรู้ความเข้าใจต่อประชาชน และการส่งเสริมให้งานวิจยัเป็น
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เคร่ืองมือในการพฒันาอุตสาหกรรมพลงังานทดแทนแบบครบวงจร [6] 
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาในระดบัมธัยมศึกษานั้นเป็นช่วงท่ีนกัเรียน
ตอ้งตดัสินใจเลือกเรียนต่อสายอาชีพหรือสายสามญั จึงมีความส าคญัต่อ
การศึกษาในเร่ืองพลงังานของนกัเรียน 

จากปัญหาและแนวทางการดงักล่าวผูว้ิจยัมีความสนใจท่ีจะ
พฒันาองค์ความรู้ของนักเรียนระดบัมธัยมศึกษาเร่ืองการใชโ้ซล่าเซลล ์
โดยจดัท าเป็นชุดสาธิตท่ีสามารถต่อยอดความรู้จากท่ีนักเรียนไดมี้การ
เรียนรู้ โดยนกัเรียนไดเ้รียนความรู้พื้นฐานในเร่ืองเร่ืองพลงังานไฟฟ้าใน
เชิงการทดลอง , การต่อวงจรไฟฟ้า, การต่อวงจรอิ เล็กทรอนิกส์ , 
วงจรไฟฟ้าในบา้น หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช  
2551[7]  

2. โครงสร้างและหลกัการท างาน
ชุดสาธิตเม่ือกางแผงโซล่าเซลล์มีขนาด 80x170x70 cm 

ประกอบด้วยแผงโซล่าเซลล์ขนาด 50 W จ านวน 4 แผง ก าลังไฟฟ้า
ทั้ งหมด 200 W คิดจากพลังงานแสงอาทิตย์ 1 วนั(6 ชั่วโมง) ชาร์จ
แบตเตอร่ี 12V/60A ใช้ชุดชาร์จแบตเตอร่ีจ านวน 4 ชุด เพื่อให้สามารถ
ชาร์จไดท้ั้ง 4 แผง 

PV Panel 1

PV Panel 2

PV Panel 3

PV Panel 4

Arduino MEGA 

Charge Control

BATTERY
12 V 60 Ah 

LABView Computer

PV Voltage 
PV Current Charger Voltage 

Charger Current

รูปที ่1 ระบบการท างานของชุดสาธิต 

การออกแบบชุดสาธิตผูว้ิจยัไดใ้ชแ้ผงโซล่าเซลลข์นาด 50 W 
ซ่ึงมีขนาดก าลงัไฟฟ้าท่ีเหมาะ และเพียงพอส าหรับโหลดท่ีเป็นหลอดไฟ
ในบา้น ออกแบบให้สามารถท าการทดลองบนัทึกผลได ้4 คน พร้อมกนั
ได้ ปรับระดบัองศาของแผงโซล่าเซลล์ให้ต่างกนัได ้เพื่อดูก าลงัไฟฟ้า
เอาตพ์ตุของโซล่าเซลล ์ 

ซอฟต์แวร์ท่ีใช้แสดงผลทางคอมพิวเตอร์เป็นโปรแกรม    
แล็พวิว ซ่ึงมีความสะดวกและใช้งานง่าย ใช้บอร์ดอาดูโน่  MEGA 
2560[8-9] ในการประมวลผลและรับค่าจากวงจรวดัแรงดันและค่า
กระแสไฟฟ้า ค่าความเขม้แสง ค่าอุณหภูมิ 

รูปที ่2 โปรแกรม Control Block ของชุดสาธิตโซล่าเซลลเ์คล่ือนท่ี 

หมายเลข 1 แสดงการเขียนโปรแกรมอ่านค่าแรงดันและ
กระแสไฟฟ้าของแผงเซลล์แสงอาทิตยท์ั้ง 4 แผง หมายเลข 2 แสดงการ
เขียนโปรแกรมอ่านค่าอุณหภูมิ หมายเลข 3 แสดงการเขียนโปรแกรมอ่าน
ค่าความเขม้แสง หมายเลข 4 แสดงการเขียนโปรแกรมอ่านค่าแรงดนัและ
กระแสไฟฟ้าท่ีชาร์จเขา้แบตเตอร่ีและโปรแกรมอ่านค่าปริมาณคงเหลือ
ในแบตเตอร่ี 

รูปที ่3 หนา้ต่างโปรแกรมชุดสาธิต 

                   x4

Arduino MEGA 

&

รูปที ่4 กล่องวงจรควบคุมชุดสาธิต 
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วตัถุประสงคห์ลกัของชุดสาธิต คือ การให้ผูใ้ชไ้ดเ้รียนรู้เร่ือง 
I-V Curve ของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ โดยท าการทดสอบก าลังไฟฟ้า
สูงสุดของแผงโซล่าเซลล ์(Maximum Power Point) การทดสอบการปรับ
องศาของแผงโซล่าเซลล์ท่ีมุมต่างกัน ประสิทธิภาพในการการชาร์จ
แบตเตอร่ีของก าลงัไฟฟ้าท่ีผลิตไดจ้ากโซล่าเซลล ์

รูปที ่5 ลกัษณะภายนอกของเคร่ืองสาธิต

3. การด าเนินงาน
การทดสอบแผงโซล่าเซลล์ ทดสอบท่ีค่าความเข้มแสง

ระหว่าง 980 -1,285 W/m2  เวลา 10.00 น – 15.30 น. ในบางช่วงเวลาจะมี
เมฆเขา้มาบดบงัแดด ท าใหค่้าความเขม้แสงและก าลงัไฟฟ้าลดลง ในการ
ทดสอบใช้การปรับโหลดจากความตา้นทาน ขนาดโหลด 0-110 โอห์ม 
250 วตัต ์ 

4. ผลการทดสอบ
 เม่ือทดสอบค่า V-I Curve ของแผงท่ี 1 พบว่าค่าก าลงัไฟฟ้า

จะมีค่ามากท่ีสุดท่ี 45.28 W ท่ีแรงดันไฟฟ้า 17.1 V และกระแสไฟฟ้า 
2.64 A  ค่าความตา้นทานโหลด 8 โอห์ม ค่าก าลงัไฟฟ้าสูงสุดของ  แผง
โซล่าเซลลท่ี์ 2, 3 และ 4 มีค่า 42.29 W, 41.28 W และ 43 W ตามล าดบั  

ตารางท่ี 1 พารามิเตอร์ของแผงโซล่าเซลลข์นาด 50 W / แผง 
Characteristics Value 

Norminal Volatge(Vnom) 12 V 
Maximum Power Rated 50 W 
Open Circuit Volatege(Voc) 21.6 V 
Short Circuit Current(Isc) 3.3 A 
Maximum Power Voltage(Vmp) 17.3 V 
Maximum Power Current(Imp) 2.9 A 
External Dimensions 780 x 680 x 30 mm 

รูปที ่6 การทดสอบค่า V-I Curve แผงท่ี 1 

รูปที ่7 การทดสอบค่าก าลงัไฟฟ้าสูงสุดแผงท่ี 1, 2, 3 และ 4  

การด าเนินการทดสอบการชาร์จแบตเตอร่ีขนาด 12 V/60A 
ผู ้ใช้งานสามารถทดสอบชุดชาร์จแบตเตอร่ี ซ่ึงเป็นการชาร์จแบบ
แรงดนัไฟฟ้าคงท่ี(Constant Voltage) 13.8 V และสามารถจ่ายกระแสได้
ไม่เกิน 5 A เม่ือแรงดนัขณะชาร์จท่ีแบตเตอร่ีเกินมากกวา่ 13.8 V ชุดชาร์จ
จะตัดการท างานและแสดงไฟโชว์ท่ีตู ้ควบคุม เพื่อป้องกันแบตเตอร่ี
เส่ือมสภาพ และเม่ือแรงดนัต ่ากว่า  10.5 V ระบบจะต่อชุดชาร์จเขา้ไปท่ี
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แบตเตอร่ีเพื่อเร่ิมการชาร์จใหม่ ชุดสาธิตน้ีสามารถสับเปล่ียนแบตเตอร่ี
ไดต้ั้งแต่ 7.2 Ah ถึง 60 Ah  

4. สรุปผลการด าเนินงาน
ชุดสาธิตน้ีไดพ้ฒันาให้มีการเคล่ือนท่ีไดส้ะดวกและสามารถ

พบัเก็บได ้โดยมีการพฒันาให้มีการแสดงค่าทางคอมพิวเตอร์ ซ่ึงสะดวก
ต่อการจดบัน ทึกค่าและการอ่าน ค่ าต่างๆ  โดยเซ็น เซอร์ท่ี ใช้ว ัด
ประกอบด้วย วดัค่าแรงดนัไฟฟ้าท่ีแบตเตอร่ีและแผงโซล่าเซลล์ วดัค่า
กระแสไฟฟ้าท่ีแบตเตอร่ีและแผงโซล่าเซลล ์ชุดสาธิตน้ีไดท้  าการทดลอง
ใช้กับนักเรียนมัธยมศึกษา ช่วยให้นักเรียนได้มีความรู้ในเร่ืองของ
คุณสมบติัของโซล่าเซลล ์การต่อโซล่าเซลลแ์ละการชาร์จแบตเตอร่ี และ
ในส่วนของการน าไปใช้งานจริงนั้ นสามารถใช้ชาร์จแบตเตอร่ีขนาด 
12V, 7-60 Ah ได้ ซ่ึงชุดสาธิตน้ีสามารถใช้งานได้และเหมาะส าหรับ
น าไปใชใ้นเรียนในโรงเรียนหรือชุมชนได ้ 
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บทคัคย่อ 

ส่วนเหน่ียวน าสัญญาณ ขนาด 4 พอร์ตส าหรับเคร่ืองเคลือบ
ฟิล์มบาง วตัถุประสงค์เพ่ือท าหน้าท่ีแยกสัญญาณและลดทอนค่าก าลัง
งานเ พ่ือส่วนตรวจจับสัญญาณการสะท้อนกลับและส่งให้หน่วย
ประมวลผล โดยท างานในย่านความถ่ี 3-30 MHz จ าลองการท างานใน
โดเมนความถ่ีและน าผลมาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับการวัดจากเคร่ือง
วิเคราะห์เครือข่าย (Network analyzer) ผลปรากฏว่ามีค่าใกล้เคียงกันท่ี
สามารถยอมรับได ้
ค าส าคัญ: ส่วนเหน่ียวน าสัญญาณ ขนาด 4 พอร์ต, เคร่ืองเคลือบฟิล์ม
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. 

1. บทน า 

ปัจจุบนัการเคลือบฟิล์มบางดว้ยเทคนิควิธี RF sputtering ได้รับ
ความนิยมในอุตสาหกรรม เน่ืองจากได้ฟิล์มบางท่ีมีคุณภาพ ซ่ึงเทคนิค
วิธี RF sputtering เป็นเทคนิคท่ีเหมาะสมและต้นทุนในการเคลือบฟิล์ม
มีราคาถูก โดยการใช้อนุภาคพลังงานสูงจากพลาสมาว่ิงชนเบ้าสารท่ี
ต้องการเคลือบเ กิดการแลกเปล่ียนพลังงานและโมเมนตัมระหว่าง
อนุภาคท่ีว่ิงชนกบัอะตอมท่ีผิวสารเคลือบจนหลุดออกในรูปของไอซ่ึงมี

พลงังานสูง และกระจายไปยงัช้ินงานท่ีตอ้งการเคลือบ เกิดการควบแน่น
ฝังตวัลงในวสัดุท่ีตอ้งการเคลือบ เกิดการเคลือบข้ึน 

ภายในระบบ RF sputtering ประกอบด้วยแหล่งก าเ นิด
สัญญาณวิทยุความถ่ี 13.56 MHz ท าหน้าท่ีส่งผ่านพลังงานเพ่ือกระตุ้น
การจุดติดของพลาสมาในกล่องสุญญากาศ การติดของพลาสมาส่งผลให้
อิมพีแดนซ์ในกล่องสุญญากาศเ กิดการเปล่ียนแปลง และเ กิดการ
สะทอ้นกลบัของสัญญาณวิทย ุส่งผลใหก้ารส่งผ่านพลังงานไปยงักล่อง
สุญญากาศ เพ่ือการจุดติดพลาสมาไม่สมบูรณ์ การเคลือบฟิล์มไม่
สมบูรณ์ตามด้วยเ ช่นกัน จึงมีส่วนเหน่ียวน าสัญญาณ ( directional 
coupler) เพ่ือลดทอนก าลังงานของสัญญาณก่อนเข้าส่วนตรวจจับ
สัญญาณการสะท้อนกลับและใช้หน่วยประมวลผลค านวณและ
ควบคุมสเตปปิงมอเตอร์เพ่ือปรับแต่งค่าของส่วนแมทซ์สัญญาณกับ
กล่องสุญญากาศ ดงัรูปท่ี 1  

รูปที่ 1 ระบบ RF sputtering 

งานวิจยัน้ีน าเสนอส่วนเหน่ียวน าสัญญาณ ขนาด 4 พอร์ตเพ่ือ
ท าหน้าท่ีแยกสัญญาณและลดทอนค่าก าลังงานก่อนส่งไปยังส่วน
ตรวจจับสัญญาณการสะท้อนกลับเ พ่ืออ่านค่ าและส่ งให้หน่ว ย
ประมวลผลเ พ่ือควบคุมส่วนแมทซ์สัญญาณต่อไป ส่วนเหน่ียวน า
สัญญาณใชห้ลักการการเหน่ียวน าของสัญญาณความถ่ีย่าน 3-30 MHz 
โดยจ าลองการท างานในโดเมนความ ถ่ี  และน าผลมาวิ เคราะ ห์
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เปรียบเทียบกบัการวดัจากเคร่ืองวิเคราะห์เครือข่าย (Network analyzer) 
ผลปรากฏว่าสามารถยอมรับไดร้ะหว่างค่าจากการจ าลองการท างานและ
ค่าจากการวดัจริง 

2. ทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง

ส่วนเหน่ียวน าสัญญาณ 4 พอร์ต เป็นส่วนท่ีมีหน้าท่ีในการวัดค่า
ก าลังของสัญญาณโดยใช้หลักการการ เห น่ียวน า ของขดลว ด 
ประกอบด้วยพอร์ตอินพุต พอร์ตเอาต์พุต พอร์ตเหน่ียวน า และพอร์ต
สะท้อนกลับ โดยมีคุณสมบัติคือค่าการคัปปลิง (coupling factor) คือ
อตัราส่วนค่าก าลงังานระหว่างพอร์ตเหน่ียวน ากับพอร์ตอินพุต แสดงดัง
สมการท่ี (1) ค่าไดเรคติวิตี (directivity factor) คืออตัราส่วนค่าก าลังงาน
ระหว่างพอร์ตเหน่ียวน าและพอร์ตสะท้อนกลับ ในขณะท่ีโหลดอยู่ใน
สภาวะแมทซ์ ซ่ึงจะมีค่าอยู่ระหว่าง 35 dB ท่ีความถ่ี 3.5 MHz และ 28 
dB ท่ีความถ่ี 30 MHz [5].แสดงดังสมการท่ี (2)และค่าไอโซเลต 
(isolated factor) แสดงดังสมการท่ี (3) ลักษณะทางกายภายสามารถ
อธิบายได้ดังน้ีคือพอร์ตอินพุตและพอร์ตเอาต์พุตต่อถึงกัน พอร์ต
เหน่ียวน า และพอร์ตสะท้อนกลับต่อถึงกันด้วยการเหน่ียวน าสัญญาณ
ผ่านขดลวด ในทางอุดมคติถ้าอิมพีแดนซ์ของโหลดมีค่าสมดุลกับค่า
อิมพีแดนซ์ของแหล่งจ่ายจะไม่มีสัญญาณสะท้อนกลับมายงัพอร์ต
สะทอ้นกลบั ดงัรูปท่ี 2 

รูปที่ 2 ส่วนเหน่ียวน าสัญญาณ ขนาด 4 พอร์ต 

ในงานวิจัยน้ีใช้ ค่า s-parameter [2].เป็นข้อมูลพ้ืนฐานส าหรับการ
ออกแบบส่วนเหน่ียวน า 4 พอร์ต 

  (1) 

   (2) 

  (3) 

เม่ือ (4) 

3. ขั้นตอนและการด าเนินงาน

3.1 การออกแบบส่วนเหนี่ยวน า 4 พอร์ต 

 การออกแบบส่วนเหน่ียวน า 4 พอร์ตโดยสร้างขดปฐมภูมิของ T1 
และ T2 ดว้ยสายโคแอกเซียล RG-8 มีอิมพีแดนซ์ 50 โอห์ม และสร้าง
ขดทุติยภูมิของ T1 และ T2 โดยการพนัลวด AWG #16 รอบแกน 
ทอรอยน์จ านวน 10 รอบ ก าหนดให้จ านวนรอบของ และ 
เท่ากันคือ  โดยการหาค่าการสูญเสียจากการแทรก
สอด (insertion loss) สามารถหาได้ดังสมการท่ี (5) ค่าการเหน่ียวน า
สัญญาณ (coupling factor) หาได้ดังสมการท่ี (6) และค่าไอโซเลต หา
ไดด้งัสมการท่ี (7) [4]. 

 (5) 

 (6) 

 (7) 

เม่ือ คือจ านวนขดลวดท่ีพนัรอบแกนทอรอยด์ 

ในงานวิจัยน้ีท าการพันขดลวดทุติยภูมิจ านวน 10 รอบ ซ่ึงสามารถ
ค านวณค่าการสูญเ สี ยจ ากการแทรกสอด ( insertion loss) หรือ 

เท่ากับ 0.0435 dB ค่าการคัปปลิง (coupling factor) หรือ 
 เท่ากับ 20 dB และค่าไอโซเลต (isolated factor) หรือ 

เท่ากับ 59.98 dB ค่าไดเรคติวิตี (directivity factor) คือค่าผลต่าง
ระหว่างค่าไอโซเลตและค่าการคปัปลิง เท่ากบั 39.98 dB 

3.2 การจ าลองการท างาน 

การจ าลองการท างานด้วยโปรแกรม  NI AWR Microwave office 
(AWR MWO) จ าลองการท างานในโดเมนความถ่ีตั้ งแต่ 3 – 30.5 MHz 
ดงัรูปท่ี 4 ผลการจ าลองการท างานด้วยพารามิเตอร์ S21 S31 S32 และ 
S14 แสดงดงัรูปท่ี 5  

รูปที่ 3 การสร้างส่วนเหน่ียวน า 4 พอร์ต 
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รูปที่ 4 การจ าลองการท างานดว้ยโปรแกรม NI AWR MWO 

รูปที่ 5 ผลการจ าลองการท างาน 

พารามิเตอร์ S21 แสดงค่าการสูญเสียจากการแทรกสอด มีค่าเท่ากับ 
0.04376 dB S31 แสดงค่าการคปัปลิงมีค่าเท่ากับ 20 dB และ S32 แสดง
ค่าไอโซเลตมีค่าเท่ากบั 66.02 dB ซ่ึงเป็นค่าท่ีใกล้เคียงกับค่าท่ีค านวณ
ดา้นบน 

3.3 ผลการทดลอง 

การวัดทดสอบด้วยเคร่ืองวิเคราะห์เครือข่าย (Network analyzer) 
พบว่าค่าการสูญเสียจากการแทรกสอด มีค่าเท่ากับ 0.083 dB ดังรูปท่ี 6 
ซ่ึงผลจากการวัดส่วนเหน่ียวน าจริงนั้นไม่มีค่าพารามิเตอร์อ่ืน ๆ เช่น
การสูญเสียของลวดตวัน า แกนทอรอยด์ และขั้วต่อของส่วนเหน่ียวน า 
4 พอร์ต และค่าไอโซเลตซ่ึงมีผลกับค่าไดเรคติวิ ตี ดังรูปท่ี 7 มีค่า 
62.102 dB ท่ีความถ่ี 13.56 MHz  

รูปที่ 6 ค่าการสูญเสียจากการแทรกสอด 

รูปที่ 7 ค่าไอโซเลต 

ตารางที่ 1 ผลการทดลอง 

ความถี่
(MHz) 

คา่การสูญเสีย 

จากการแทรก
สอด (dB) 

คา่การคปัปลิง 
(dB) 

คา่ไอโซเลต 
(dB) 

คา่ไดเรคติวิตี 
(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 

4. สรุปผลการทดลอง

 ในงานวิจัยน้ีส ร้างส่วนเหน่ียวน าสัญญาณ ขนาด 4 พอร์ต ใช้
หลักการเหน่ียวน าของขดลวดส าหรับย่านความถ่ีสูง 3-30 MHz โดย
การจ าลองการท างานในโดเมนความถ่ี  3-30 MHz ด้วยโปรแกรม NI 
AWR MWO พบว่าค่าการสูญเสียจากการแทรกสอดมีค่าเท่ากับ 
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0.04376 dB ค่าการคัปเปิลมีค่าเท่ากับ  20 dB และค่าไอโซเลตมีค่า
เท่ากับ 66.02 dB และวัดผลด้วยเคร่ืองวิเคราะห์ความถ่ี พบว่าค่าการ
สูญเสียจากการแทรกสอดมีค่าเท่ากับ  0.0835 dB ค่าการคัปเปิลมีค่า
เท่ากบั 26.00 dB และค่าไอโซเลตมีค่าเท่ากับ  62.102 dB ซ่ึงค่าจากการ
ค านวณและการจ าลองการท างานไม่มีพารามิเตอร์ของแกนทอรอยด์ 
ขั้วต่อ และขดลวดมาค านวณด้วย จึงส่งผลให้ค่าท่ีวัดผลได้จากเคร่ือง
วิเคราะห์ความถ่ี และค่าท่ีไดจ้ากการค านวณมีผลท่ีแตกต่างกนั  

5. กติตกิรรมประกาศ

งาน วิจัยน้ี ได้ รับการสนับสนุนจากส านักวิ จัยและพัฒนา 
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บทคดัย่อ 
บทความน้ีกล่าวเก่ียวกับระบบสะสมพลังงานแบตเตอร่ีและ

พลงังานลมแบบบูรณาการในระบบเอซีไมโครกริด ความผนัผวนของระบบ
ไฟฟ้าท่ีมาจากก าลังไฟฟ้าด้านออกของพลังงานลม จะส่งผลกระทบกับ
คุณภาพและความเช่ือถือของระบบไฟฟ้าก าลัง การเช่ือมต่อระบบสะสม
พลงังานแบตเตอร่ีในระบบเอซีไมโครกริดจะสามารถจดัการก าลงัไฟฟ้าจริง
ท่ีผนัผวนของพลงังานลม ในบทความน้ีจะใช้กลยุทธ์การควบคุมอตัราลาด
เอียงเพ่ือควบคุมการไหลของก าลงัไฟฟ้าจริงผ่านการจ าลองด้วยซอฟแวร์ 
PLCSIM เพ่ือท าให้ค่าเบ่ียงเบนความถ่ีในไมโครกริดมีเสถียรภาพและอยูใ่น
เกณฑม์าตรฐานในช่วง ±1 เฮิร์ต ในระบบ 50 เฮิร์ต ผลการจ าลองแสดงให้
เห็นว่าระบบท่ีออกแบบมีประสิทธิภาพมาก และสามารถควบคุมอตัราลาด
เอียงก าลงัไฟฟ้าดา้นออกของพลงังานลมดว้ยวิธีการท่ีน าเสนอ  

ค าส าคญั: ระบบสะสมพลงังานจากแบตเตอร่ี, ไมโครกริด, กงัหันลม, การ
ควบคุมอตัราลาดเอียง 

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. 

Keywords: battery energy storage system, microgrid, wind turbine, ramp 
rate control 

1. บทน า
 ในปัจจุบันการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนและ

พลังงานทางเลือกทัว่โลกได้ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก เน่ืองจากความ
ตอ้งการพลงังานได้เพ่ิมสูงข้ึนส่งผลให้ภาคการผลิตไฟฟ้าจ าเป็นตอ้งผลิต
พลงังานเพ่ิมข้ึนเพ่ือให้เพียงพอต่อความตอ้งการ  

ดังนั้ น แหล่งผลิตพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกท่ี
เช่ือมต่อกบัระบบไฟฟ้าก าลงัจึงมีเพ่ิมมากข้ึน โดยเฉพาะแหล่งก าเนิดไฟฟ้า
แบบกระจาย (Distributed generators: DGs) จ  าพวกท่ีใช้การผลิตไฟฟ้าจาก 
เซลลแ์สงอาทิตย ์พลงังานลม  และเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าขนาดเล็กท่ีใช้เช้ือเพลิง
ในการเผาไหมก้ าลงัไดรั้บความสนใจ เน่ืองจากมีประสิทธิภาพสูงและลดการ
ปล่อยมลพิษ การน าเอาเทคโนโลยอิีเล็กทรอนิกส์ก าลงัเช่ือมต่อเขา้กบั DG จึง
มีความส าคญัอย่างมากในการเช่ือมต่อระหว่างแหล่งพลงังานทดแทนและ
พลงังานทางเลือกกับระบบส่งจ่ายก าลงัไฟฟ้าท่ีช่วยให้การควบคุมมีความ
ยืดหยุน่ตามแนวคิดของไมโครกริด [1] การจดัการพลงังานในระบบท าได้
โดยการควบคุมผ่านระบบโครงข่ายการส่ือสารแบบใหม่ (IT) กับศูนย์
ควบคุม น่ีคือส่วนหน่ึงของการควบคุมในไมโครกิด 

การควบคุมการไหลก าลงัไฟฟ้าในไมโครกริดจะมีความส าคญัต่อ
ระบบจ าหน่ายไฟฟ้าเป็นอย่างมาก ระบบบริหารจดัการพลังงานส าหรับ
ระบบไฟฟ้าขนาดเล็ก (Micro energy management system: μEMS) จะช่วย
ท าให้การส่งจ่ายก าลงัไฟฟ้ามีความมัน่คง การเช่ือมต่อระบบสะสมพลงังาน
แบตเตอร่ี (Battery energy storage system: BESS) เขา้กบัระบบไมโครกริด 
เพ่ือชดเชยก าลงัไฟฟ้าจริงให้กบัระบบไฟฟ้า ตามท่ีปรากฏในรูปท่ี 1 μEMS 
จึงเป็นเสมือนสมองของไมโครกริดท่ีหน้าท่ีควบคุมการผลิตไฟฟ้าท าให้
ขนาดของแรงดันและความถ่ีอยู่ในเกณฑ์ท่ียอมรับได้จากการไฟฟ้า 
แบตเตอร่ีท่ีใชร่้วมกบัระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตยไ์ดน้ าเสนอไวใ้น 
[2] การพิจารณาอตัราลาดเอียงของ BESS โดยการควบคุมก าลงัไฟฟ้าจริง
จากเซลลแ์สงอาทิตยจ์ะน าเสนอใน [3] 

ปัจจุบนับนัมีงานท่ีน าเสนอท่ีเก่ียวกบัการออกแบบการควบคุม
ส าหรับ BESS เพียงไม่ก่ีงานเพ่ือชดเชยก าลงัไฟฟ้าจริง ดงันั้นงานวิจยัน้ีจึงได้
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น าเอาอตัราลาดเอียงก าลงัไฟฟ้ามาพิจารณาออกแบบพลงังานท่ีตอ้งการจาก 
BESS เพ่ือท าให้ค่าเบ่ียงเบนความถ่ีในไมโครกริดอยใูนเกณฑ์มาตรฐาน ใน
บทความน้ีจะถูกจดัเรียงแยกเป็น 5 ส่วน ส่วนแรกเป็นการแนะน าเบ้ืองตน้
ของการใช้ BESS ในไมโครกริด ส่วนท่ี 2 เป็นการอธิบายหลกัการพ้ืนฐาน
ของพลงังานลมแบบบูรณาการ ส่วนท่ี 3 จะกล่าวถึงระบบสะสมพลงังานจาก
แบตเตอร่ี ส่วนท่ี 4 จะแสดงผลการจ าลองและการตรวจสอบ และในส่วนท่ี 5 
เป็นการสรุปผลจากการทดลอง ตามล าดบั 

µgrid
Central

Controller

3 phase AC distribution line:

: Network communication link

Biomass 

Power Plant

Industrial 

Factory

Customer
Thermal/Steam 

Power Plant

Office 

Building

Battery Storage

Solar Cell Wind Turbine

Diesel Generator

Power Grid

: Thermal network communication link

Static Transfer 

Switch

รูปที่ 1 โครงสร้างพ้ืนฐานของไมโครกริด 

2. พลงังานลมแบบบูรณาการ (Wind Power Integration)
2.1 หลกัการพื้นฐานพลงังานลม 

พลงังานลมเป็นพลงังานหมุนเวียนท่ีมีตน้ก าเนิดมาจากพลงังาน
แสงอาทิตยโ์ดยออ้ม การใชป้ระโยชน์พลงังานลมจะอยูใ่นรูปแบบของกงัหัน
ลม ซ่ึงกังหันลมจะท าหน้าท่ีสกัดก าลังงานท่ีมีอยู่ในกระแสลมมาใช้
ประโยชน์ได้เพียงบางส่วนเท่านั้น เม่ือมีการเปล่ียนแปลงพลงังานจลน์ของ
กระแสลมต่อหน่วยเวลา (t) สามารถหาค่าก าลงังานสูงสุด P  ของกนัหันลม
เป็นผลมาจากการสกดัก าลงังานจากกงัหันลม หรือค่าสัมประสิทธ์ิก าลงังาน
(Power coefficient: PC ) สามารถหาไดต้ามสมการท่ี 1 

31

2
PP C AV        (1) 

เม่ือ P   คือ  ก าลงังาสูงสุดของกงัหนัลม (W) 

PC คือ  ค่าสมัประสิทธ์ิก าลงังาน(Power coefficient) 
   คือ  ความหนาแน่นของอากาศ (kg/m2) 
A   คือ  พ้ืนท่ีหนา้ตดั (m2) 
จากทฤษฎีของเบทซ์ (Betz’s law) กงัหันลมสามารถดึงพลงังาน

จลน์จากลมท่ีผ่านพ้ืนท่ีการหมุนของใบพดัไดไ้ม่เกิน 59% ดงันั้น PC  จึงมี
ค่าไม่เกิน 0.59 [4] 

3. ระบบสะสมพลงังานจากแบตเตอร่ี
3.1 การควบคุมอตัราลาดเอยีงก าลงัไฟฟ้า 

เน่ืองจากก าลงัไฟฟ้าท่ีผลิตจาก DG ซ่ึงใช้พลงังานลมไม่สม ่าเสมอจะ
ส่งผลให้ก าลงัไฟฟ้าดา้นออกท่ีผลิตไดเ้ปล่ียนแปลงไปตามความแรงของลม 
ในระบบไฟฟ้าก าลงัขนาดเล็กการเช่ือมต่อระบบไฟฟ้ากบัแหล่งพลงังานลม
ขนาดใหญ่อาจก่อให้เกิดปัญหาในการส่งจ่ายก าลงัไฟฟ้า เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า
จากความร้อนแบบเก่าพยามจะรักษาความสมดุลของก าลงัไฟฟ้าให้คงท่ีเม่ือ
เกิดการเปล่ียนแปลงอย่างฉับพลัน เ น่ืองจากก าลังไฟฟ้าท่ีผลิตจาก
แหล่งก าเนิดไฟฟ้าพลังงานลมไม่สม ่าเสมอจะส่งผลให้ความถ่ีของระบบ
เปล่ียนแปลงได้ ซ่ึงความถ่ีจะมีความส าคญัอย่างยิ่งเพราะมีผลโดยตรงต่อ
ความเร็วรอบของเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าจากความร้อน  

ดังนั้ น งานวิจัยน้ีจึงได้มีการน าเอาแหล่งก าเนิดไฟฟ้าพลังงานลมมา
เช่ือมต่อกบั BESS เพ่ือรับมือกบัก าลงัไฟฟ้าดา้นออกท่ีเปล่ียนแปลงไปตาม
ความแรงของลม เพ่ือให้อตัราลาดเอียงก าลังไฟฟ้าด้านออกอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานในการเช่ือมกับระบบไฟฟ้า อตัราลาดเอียงปกติจะระบุโดยการ
ไฟฟ้ามีหน่วยเป็น กิโลวตัตต่์อนาที (kW/min) ซ่ึงจะใช้งานกบัพลงังานลม
และเซลล์แสงอาทิตย ์โดยอตัราลาดเอียงเป็นค่าก าลงัไฟฟ้าจริงเท่านั้นและ
ก าลงัไฟฟ้าเสมือนก็สามารถจ่ายออกมาจาก BESS ไดเ้พ่ือให้ตรงตามความ
ตอ้งการของระบบไฟฟ้า 

พฤติกรรมเช่นน้ีจะช่วยลดการช ารุดและการสึกหรอของเคร่ืองก าเนิด
ไฟฟ้าดีเซล การจ่ายก าลงัไฟฟ้าจริงของ BESS ชดเชยให้กบัระบบจะช่วยให้
เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าจากความร้อนรักษาก าลังไฟฟ้าและความถ่ีของระบบ
ไฟฟ้าให้คงท่ี ปกติเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าจากความร้อนจะเป็นปัจจยัส าคญัใน
การก าหนดอตัราการเปล่ียนแปลงส าหรับพลังงานลมท่ียอมรับได้ การ
ควบคุมอตัราลาดเอียงจะเรียกวา่ ความเรียบ (Smoothing) 

3.2 การตอบสนองความถี่ 
ถึงแมจ้ะมีการควบคุมอตัราลาดเอียง การเบ่ียงเบนของความถ่ีก็ยงัมีอยู่

เป็นคร้ังคราวในระบบแรงดันต ่า ความถ่ีก็ยงัสามารถเปล่ียนแปลงไปได้
ในช่วง 1-3 เฮิร์ต ในระบบ 50 เฮิร์ต หรือ 60 เฮิร์ต การใช้ตวัควบคุมแบบ
สดัส่วน เพ่ือเพ่ิมหรือลดก าลงัไฟฟ้าจะช่วยในการรักษาเสถียรภาพความถ่ีใน
โครงข่ายไฟฟ้า ซ่ึงจะถูกเรียกว่า การตอบสนองดรูป (Droop response) ซ่ึง
เป็นพฤติกรรมทั่วไปในตัวควบคุมความเร็วรอบของเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า 
(Generator governors) ท่ีติดตั้ งตัว Speed-Droop หรือ Regulation 
Characteristic การตอบสนองดรูป (Droop response) ในตวักฟัเวอร์เนอร์ 
(Governor) จะมีคุณลกัษณะเหมือนตวัควบคุมแบบสดัส่วนท่ีมีอตัราการขยาย
เท่ากบั 1/R ซ่ึงค่า R คือ ค่าคงตวัส าหรับการควบคุมความเร็วจะก าหนดตาม
สมการ 
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เพ่ือตอบสนองทอ้งถ่ินและภาคอุตสาหกรรม” 

  
%

   

percent frequency change
R

percent power output change
 (2) 

0

% 100NL FLR
 



 




 
 

(3) 

ซ่ึง NL  คือ ความเร็วคงท่ีขณะไม่มีโหลด, FL  คือความเร็วคงท่ีขณะมี
โหลด, 0  คือ ความเร็วใช้งานปกติหรือความเร็วพิกดัของเคร่ืองก าเนิด
ไฟฟ้า นั่นหมายความว่าการตอบสนองดรูป 2% จะส่งผลให้เกิดการ
เปล่ียนแปลง 100% ในก าลงัไฟฟ้าด้านออก เม่ือมีการเปล่ียนแปลงความถ่ี 
2% หรือ 1 เฮิร์ต ในระบบไฟฟ้า 50 เฮิร์ต 

เน่ืองจาก BESS ใช้อินเวอร์เตอร์ในการเช่ือมต่อกบัระบบไฟฟ้า ท าให้
สามารถควบคุมก าลงัไฟฟ้าไดอ้ยา่งรวดเร็วเน่ืองจากไม่มีความเฉ่ือยในระบบ 
เพราะฉะนั้นจะสามารถท าให้อตัราลาดเอียงก าลงัไฟฟ้าดา้นออกใกลเ้คียงกบั
พฤติกรรมท่ีพบในเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าจากความร้อน โดยใช้วิธีการค านวณ

ออฟเซ็ต (Offset) แบบดิจิตอลเพ่ือให้ก าลังไฟฟ้าด้านออกของ BESS 
ตอบสนองตามสัดส่วนกับความถ่ี และการตอบสนองจะมีหน่วยเป็น 
กิโลวตัต ์ซ่ึงสามารถก าหนดไดต้ามสมการต่อไปน้ี 

=
%

grid DB

DB
BESS

f f

f
Response kVA

R

 
 
 




 
 

(4) 

ซ่ึง gridf  คือ ความถ่ีกริด, DBf  คือ ความถ่ี Dead-Band, และ BESSkVA

คืออตัราก าลงัไฟฟ้าของ BESS ในหน่วย kVA ในรูปท่ี 2 จะแสดงการการ
ตอบสนองของ BESS ขนาด 24 kW ท่ีมีการดรูปของความถ่ีไม่เกิน 2% เส้น
ท่ีแยกจากกันคือก าลงัไฟฟ้าของ BESS ท่ีท  าการควบคุมให้อยู่ในเกณฑ์ท่ี
ก าหนดของการไฟฟ้า ซ่ึงการตอบสนองก าลังไฟฟ้าของ BESS จะเป็น
สดัส่วนกบัความถ่ีท่ีตอ้งการควบคุม 
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49
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รูปที่ 2 เส้นตอบสนองต่อการตอบสนองดรูปความถ่ีไม่เกิน 2 % ส าหรับ BESS ขนาด 24 kW [2] 

3.3 กลยุทธ์การควบคุมอตัราลาดเอยีง 
ในบทความน้ีจะน าเสนอกลยทุธ์การควบคุมอตัราลาดเอียงของ BESS 

เพ่ือชดเชยก าลังไฟฟ้าท่ีเบ่ียงเบนไปของพลังงานลม  โดยสมการ
ค านวณหาอตัราลาดเอียงก าลังไฟฟ้าของ BESS ส าหรับรับและจ่าย
ก าลงัไฟฟ้าให้กบัระบบ μEMS  จะหาไดจ้ากสมการท่ี 5  

int ( ) ( ) ( )
BESS

ramped

WP WPP t P t P t  (5) 

ซ่ึง int ( )
BESS

P t  คือ ก าลงัไฟฟ้าเร่ิมตน้ของ BESS, ( )ramped

WPP t  คือ 

อตัราลาดเอียงก าลงัไฟฟ้าท่ีเหมาะสมของพลงังานลม (kW), ( )WPP t  คือ 

ก าลงัไฟฟ้าจากแหล่งก าเนิดไฟฟ้าพลงังานลม (kW) และสามารถควบคุม
การไหลก าลงัไฟฟ้าจริงของ BESS ไดด้งัแสดงในรูปท่ี 3 

Ramp rate


( )ramped

WPP t ( )BESSP t( )WPP t ( )BESSE t

รูปที่ 3  แบบจ าลองการควบคุมอตัราลาดเอียง [5] 
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4. ผลการจ าลอง
จากรูปท่ี 4 จะแสดงการท างานของโปรแกรมควบคุมอตัรา

ลาดเอียงก าลงัไฟฟ้าของพลงังานลมเพ่ือค านวณหาค่าพลงังานท่ีตอ้งการ
จาก BESS การควบคุมอตัราลาดเอียงก าลงัไฟฟ้าจ ากดัไว ้±300 วตัตต่์อ
นาที ถา้อตัราลาดเอียงก าลงัไฟฟ้ามากกว่าการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานลม
ท าให้ก  าลงัไฟฟ้าของ BESS อยูด่า้นบวก และในทางกลบักนัก าลงัไฟฟ้า
ของ BESS จะอยูด่า้นลบเม่ืออตัราลาดเอียงก าลงัไฟฟ้าน้อยกว่าการผลิต
ไฟฟ้าจากพลงังานลม ซ่ึงในสถานะน้ี BESS จะเปล่ียนเป็นโหมดการ
ชดเชยก าลงัไฟฟ้า ในรูป 5 คือ ภาพขยายของการควบคุมอตัราลาดเอียง
ของ BESS ระหว่างเวลา 1:30น. ถึง 2:00น. และรูปท่ี 6 จะแสดงให้เห็น
การชดเชยก าลงัไฟฟ้าของ BESS จากภาพท่ีขยายในช่วงเวลา 0:00น.-8:00
น. BESS จะสามารถรับก าลังไฟฟ้าและจ่ายก าลังไฟฟ้าตามการ
เปล่ียนแปลงของอตัราลาดเอียงก าลงัไฟฟ้าจากพลงังานลมได ้
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รูปที่ 4 กลยทุธ์การควบคุมอตัราลาดเอียงก าลงัไฟฟ้าจากพลงังานลม 
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รูปที ่5 ภาพขยายการควบคุมอตัราลาดเอียงก าลงัไฟฟ้าจากพลงังานลม 
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Using the proposed ramp-rate control
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PBESS is zero

รูปที่ 6 การชดเชยก าลงัไฟฟ้าจริงจาก BESS 

5. สรุป
ระบบสะสมพลงังานแบตเตอร่ีและพลงังานลมแบบบูรณาการ

ในระบบเอซีไมโครกริดท่ีน าเสนอน้ีจะน าไปใช้เพ่ือควบคุมอตัราลาด
เอียงก าลงัไฟฟ้าท่ีผลิตจากแหล่งพลงังานลม ท่ีมีมีการเพ่ิมข้ึนและลดลง
อย่างรวดเร็ว เพ่ือให้อัตราลาดเอียงก าลังไฟฟ้าด้านออกอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานในการเช่ือมต่อกับระบบไฟฟ้า โดยใช้วิธีการ Coupling 
ระหว่างพลงังานลม และ BESS ซ่ึงวิธีการน้ีจะท าให้ค่าเบ่ียงเบนความถ่ี
ของระบบไฟฟ้าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของการไฟฟ้า การ Coupling 
ระหว่างพลงังานลม และ BESS ในระบบไมโครกริดจะช่วยเพ่ิมความ
น่าเช่ือถือของระบบไฟฟ้าก าลังตามสัดส่วนท่ีเหมาะสมท่ีสามารถ
ประเมินได้จากอตัราลาดเอียงก าลังไฟฟ้า ผลการจ าลองการควบคุม
ก าลังไฟฟ้าจริงของ BESS ในเอซีไมโครกริดท่ีถูกน าเสนอ สามารถ
ชดเชยก าลงัไฟฟ้าจริงให้กบัระบบในกรณีท่ีการผลิตไฟฟ้าจากพลงังาน
ลม ลดลงต ่ากว่าอตัรลาดเอียงก าลงัไฟฟ้าท่ีก าหนดและ BESS จะรับ
ก าลงัไฟฟ้า ในกรณีท่ีการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานลม มีมากกว่าอตัรลาด
เอียงก าลงัไฟฟ้าท่ีก าหนด ปัญหาส าคญัของ BESS ในการออกแบบท่ีตอ้ง
ค านึงถึงคือขนาดและราคาของ BESS ท่ีเหมาะสมซ่ึงเป็นปัจจยัส าคญัท่ี
ตอ้งน ามาพิจารณาเพ่ือให้เกิดความคุม้ค่าและให้การควบคุมมีประสิทธิผล
สูงสุด  
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บทคดัย่อ 
การผลิตไฟฟ้าด้วยพลงังานแสงอาทิตยอ์ยูใ่นปัจจุบนัแผงโซ

ล่าเซลลมี์ประสิทธิภาพเพียง 15-20 % เท่านั้น ไดมี้การเพ่ิมประสิทธิภาพ
โซล่าเซลล์หลากหลายวิธี เช่น การติดตั้งกระจกและท าการปรับมุม การ
เพ่ิมประสิทธิภาพเซลล์แสงอาทิตยช์นิดสียอ้มไวแสง เซลล์แสงอาทิตย์
ร่วมกบัเลนส์รวมแสง แต่วิธีดงักล่าวส่งผลให้เกิดความร้อนมากข้ึน ผูวิ้จยั
ไดน้ าเสนอแนวคิดวิธีระบายความร้อนให้กบัเซลล์แสงอาทิตยท่ี์เกิดจาก
การใช้งาน  โดยวิธีระบายความร้อนด้วยซิงค์แช่น ้ า โดยการทดลองจะ
แบ่งออกเป็น 4 แบบเพ่ือท าการเปรียบเทียบประสิทธิภาพ วิธีระบายความ
ร้อนดว้ยซิงคแ์ช่น ้ า  ประสิทธิภาพสูงข้ึน 3.01  เปอร์เซนต ์เม่ือเทียบกบั
วิธีการปกติ 

ค าส าคญั: เซลลแ์สงอาทิตยใ์ชเ้ลนส์, 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 
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1. บทน า
พลงังานถือได้ว่าเป็นส่ิงท่ีมีความจ าเป็นและส าคญัเป็นอย่าง

มากในการด ารงชีวิตของมนุษย ์การผลิตกระแสไฟฟ้าจะอาศยัทรัพยากร

จากแหล่งก าเนิดพลงังาน ฟอสซิล อนัได้แก่ปิโตรเลียม แก๊สธรรมชาติ 
และถ่านหินท่ีนับวนัจะมีปริมาณน้อยลงทุกที ดงันั้นมนุษยจึ์งให้ความ
สนใจในการพฒันาการผลิตกระแสไฟฟ้าจากแหล่งพลงังานหมุนเวียน 
เช่น พลงังานชีวะมวล พลงังานความร้อนใตพิ้ภพ พลงังานลม พลงังาน
น ้า และพลงังานแสงอาทิตย ์[1,4]  

 เซลล์แสงอาทิตยจึ์งเป็นส่ิงประดิษฐ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ชนิด
หน่ึงท่ีถูกน ามาใชผ้ลิตไฟฟ้าเน่ืองจากสามารถเปล่ียนพลงังานแสงอาทิตย์
ให้เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรงและยงัสามารถปรับเปล่ียนไปเป็น
พลงังานรูปแบบอ่ืนได้ง่าย ปัจจุบนัในประเทศไทยมีหลายหน่วยงานได้
ท  าการติดตั้งเซลล์แสงอาทิตยเ์พ่ือใช้ในลกัษณะงานต่างๆกนั [2] มีวิจยั
พบวา่การท างานของแผงโซล่าเซลล์นั้นจะตอ้งควบคุมให้ระบบท างานท่ี
จุดก าลงัไฟฟ้าสูงสุดอยูเ่สมอแต่ในทางปฏิบติัจุดก าลงัไฟฟ้าสูงสุดมีการ
เปล่ียนแปลงตลอดเวลาตามความเขม้ของแสงอาทิตยแ์ละสภาพเง่ือนไข
อ่ืนๆ เช่นอุณหภูมิของตวัเซลล์แสงอาทิตยเ์องซ่ึงมีผลต่อประสิทธิภาพ
การท างานของเซลล์แสงอาทิตยเ์ป็นอย่างมากและยงัมีผลต่ออายกุารใช้
งานท่ีลดลงอีกดว้ย [3] 

มีการวิจยัพบว่ากระแสไฟฟ้าท่ีได้จากโซล่าเซลล์ มีการผนั
แปรท่ีสัมพนัธ์กบัการเปล่ียนแปลงตามสภาวะอากาศ [5] พลงังานจาก
แสงอาทิตยจ์ะท าให้เกิดความร้อนข้ึนท่ีบริเวณพ้ืนผิวรับแสง และเกิดการ
สะสมอยู่ในโลหะท่ีเป็นส่วนประกอบโครงสร้างแผงเซลล์แสงอาทิตย ์ 
เม่ือเซลล์แสงอาทิตยมี์อุณหภูมิสูงข้ึน จะเกิดการผลิตแรงดนัไฟฟ้ามีค่า
ลดลง ท าให้ประสิทธิภาพในการท างานของแผงเซลล์แสงอาทิตยล์ดลง 
[6,8]ขอ้การก าหนดเก่ียวกบัความร้อนแฝง ตอ้งเพ่ิมไม่เกิน10◦ C ใตส้ภาพ 
AM1.5D [7]

 ผูวิ้จยัไดเ้ล็งเห็นปัญหาดงักล่าว จึงมีแนวคิดท่ีจะท าการศึกษา
เทคนิคเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพโซล่าเซลล ์การลดความร้อน 

2. การออบแบบ
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2.1 การออกแบบการประเมินศักยภาพของเซลล์แสงอาทิตย์ที่
ใช้เลนส์รวมแสงร่วมกบัการระบายความร้อน  

รูปที่ 1 แบบเซลลแ์สงอาทิตยแ์ละอุปกรณ์ระบายความร้อนดว้ยซิงคแ์ช่น ้า 

เซลลแ์สงอาทิตยติ์ดตั้งบนซิงคท่ี์มีลกัษณะเป็นท่ีเก็บน ้ าภายใน
ได ้ท าการต่อท่อน ้าเพ่ือให้เกิดการไหลเวียนของน ้าเขา้ไปสู่ส่วนพกัน ้า 

3. ผลการทดลอง
3.1 ผลการออกแบบศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพของเซลล์
แสงอาทติย์โดยการใช้เลนส์  

รูปที่ 2 ดา้นหลงัของฐานรองรับเทอร์โมอิเล็กทริกและ 
ซิงคร์ะบายความร้อน 

รูปที่ 3 การติดตั้งแผน่เซลลแ์สงอาทิตยท์ั้ง 4 ชุด 

โดยแบ่งเป็น 4 ชุด ดงัน้ี 
ชุด A คือ ระบายความร้อนดว้ยซิงค ์
ชุด B คือ ระบายความร้อนดว้ยซิงคแ์ช่น ้า 
ชุด C คือ ระบายความร้อนดว้ยซิงคติ์ดพดัลม 
ชุด D คือ ไม่มีตวัระบายความร้อน 

3.1.1 อุณหภูมใิต้แผ่นเซลล์ เฉลีย่12 วนั 

รูปที่ 4 ค่าอุณหภูมิใตแ้ผน่เซลล ์เฉล่ีย 12 วนั 

 ผลการทดลองบันทึกผลอุณหภูมิเฉล่ียใต้แผ่นเซลลแสง
อาทิตยข์อง ชุด A อุณหภูมิเฉล่ีย 36.20 องศาเซลเซียส ชุด B อุณหภูมิ
เฉล่ีย 35.70 องศาเซลเซียส ชุด C อุณหภูมิเฉล่ีย 31.40 องศาเซลเซียส และ
ชุด D อุณหภูมิเฉล่ีย 42.30 องศาเซลเซียส 

เลนส์รวมแสง 

โซล่าเซลล์

แสง

ซิงคแ์ช่น ้ า

แสง

ส่วนพกัน ้ า

แสง
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3.1.2 แรงดนัไฟฟ้า เฉลีย่12 วนั 

รูปที่ 4 ค่าแรงดนัไฟฟ้า(โวลต)์ เฉล่ีย 12 วนั 

ค่าแรงดนัไฟฟ้า ชุด A ระบายความร้อนดว้ยซิงค ์ มีค่าปริมาณ
แรงดนัไฟฟ้าตลอดทั้ง 12 วนั เท่ากบั 2.28 โวลต ์ชุด B ระบายความร้อน
ดว้ยซิงคแ์ช่น ้า เท่ากบั 2.33 โวลต ์ชุด C ระบายความร้อนดว้ยซิงคติ์ดพดั
ลม เท่ากบั 2.32 โวลต ์ ชุด D คือ ไม่มีซิงคร์ะบายความร้อน เท่ากบั 2.25 
โวลต ์

ชุด B และชุดC ไดค้่าของแรงดนัใกลเ้คียงกนัคือไดแ้รงดนั
มากวา่แบบปกติ 3.01 เปอร์เซ็นต ์แต่ทั้งสองวิธีมีตน้ทุนเพ่ิม ส่วนชุด A มี
แรงดนัสูงกวา่แบบปกติ 1.31 เปอร์เซ็นต ์แต่ตน้ทุนเท่ากบัแบบ B 

4. สรุป
บทความน้ีไดท้  าการการศึกษาหาวิธีการเพ่ิมประสิทธิภาพของ

เซลลแ์สงอาทิตยโ์ดยการใช้เลนส์และหาวิธีระบายความร้อนให้กบัเซลล์
แสงอาทิตยท่ี์เกิดจากการใช้เลนส์นูนช่วยเพ่ิมประสิทธ์ิภาพ โดยท าการ
สร้างชุดทดลองวิธีการระบายความร้อนแบบต่างๆ จะเห็นได้ว่าชุด C 
ระบายความร้อนได้ดีท่ีสุด แต่ไม่คุม้ค่ากบัพลังท่ีศูนยเ์สียไป ชุดB วิธี
ระบายความร้อนด้วยซิงค์แช่น ้ าจึงเป็นท่ีวิธีดีท่ีสุดมีประสิทธิภาพสูงข้ึน 
3.01 เปอร์เซ็นต ์

ขอ้เสนอแนะในการวิจยัควรมีการใช้เซลล์แสงอาทิตยช์นิด 
โพลีคริสตลัไลน์ มาท าการทดลองเพราะเซลลแ์สงอาทิตยช์นิดน้ีทนความ
ร้อนไดสู้ง 

4. กติตกิรรมประกาศ
ผูเ้ขียนบทความขอขอบคุณอาจารยท่ี์ให้ค  าแนะน า  คณาจารย์

ท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งทุกท่าน รวมทั้งนักศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร 
สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ท่ีให้ความร่วมมือในการทดลองและ
เก็บขอ้มูลไดส้ าเร็จลุล่วงไปดว้ยดี ตลอดจนคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ท่ีให้ใช้สถานท่ีและเคร่ืองมือในการท าเอกสารการวิจัยงานในคร้ังน้ี
รวมทั้งผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งท่ีให้ความช่วยเหลือสนบัสนุน 
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ต้นแบบเพ่ือศึกษาการผลติกระแสไฟฟ้าจากคล่ืนทะเลแบบลอย 
The prototype to studying the electricity of wave energy on Floating Devices 

มนตรี ไชยชาญยุทธ์1 พลศาสตร ์เลิศประเสริฐ2 
1ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์  

1สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศกัด์ิ          
17/1 หมู่ท่ี 6 ต  าบลชุมโค อ าเภอปะทิว ชุมพร 86160 โทรศพัท ์081-388-5657 E-mail: montree.ch@kmitl.ac.th 

2คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั กรุงเทพฯ 
1ซ.ฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบงั เขตลาดกระบงั กรุงเทพฯ 10520 

บทคดัย่อ 
งานวิจยัฉบบัน้ีไดน้ าเสนอตน้แบบเพ่ือศึกษาการผลิตพลงังาน

ไฟฟ้าจากคล่ืนทะเลแบบทุ่นลอย และศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิต
พลงังานไฟฟ้าจากคล่ืนทะเล โดยระบบประกอบด้วย ชุดกลไกขบัเจน -
เนอเรเตอร์ เช่น ชุดโซ่ และเฟือง วงจรวงจรชาร์จ และวงจรวดัระดับ
แรงดนัแบตเตอร่ี  โมดูลวดัแรงดนัไฟฟ้า โมดูลวดักระแสไฟฟ้า เซ็นเซอร์
วดัความสูงคล่ืน วงจรวดัจ านวนรอบการหมุนของเจนเนอเรเตอร์ โมดูล
วัดคว าม เ ร็ วลม  และโม ดูล เ วล า  พ ร้อมบัน ทึกข้อมู ล  โดยใช้
ไมโครคอนโทรลเลอร์ควบคุมการเก็บผลข้อมูลต่าง ๆ เพ่ือใช้เป็น
ฐานขอ้มูล (วนั เดือน ปี  เวลา โวลต์ กระแส รอบ ความสูงคล่ืน และ
ความเร็วลม) จากการทดสอบประสิทธิภาพในดา้นต่าง ๆ ของแบบจ าลอง
เพ่ือศึกษาการผลิตพลงังานไฟฟ้าจากคล่ืนทะเล อาทิ ทดลองการใช้เวลา
ในการชาร์จแบตเตอร่ี การตรวจระดับแบตเตอร่ีท่ีแสดงค่าปริมาณ
พลงังานคงเหลือในแบตเตอร่ี การทดลองตรวจจบัความสูงคล่ืน ทดลอง
โมดูลวดักระแส และแรงดนั วดัความเร็วลม และการทดลองระบบใน
สถานท่ีจริง ณ หาดบางจาก อ าเภอปะทิว จังหวดัชุมพร โดยเก็บผล
ทั้ งหมดลงในหน่วยความจ า จากการทดลองพบว่าทุกระบบของ
แบบจ าลองเพ่ือศึกษาการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากคล่ืนทะเลสามารถ
ท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

ค าส าคญั: กระแสไฟฟ้า, พลงังานคล่ืน, อุปกรณ์แบบลอย 

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 

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. บทน า
พลังงานไฟฟ้า เ ป็นปัจจัย ท่ี มีความส าคัญต่อการด ารง

ชีวิตประจ าวนั อีกทั้งยงัเป็นตน้ทุนของการผลิตภายในประเทศ ดงันั้น
พลงังานทางเลือกจึงถูกหยิบยกข้ึนมาเป็นตวัเลือกในการผลิตพลังงาน
ไฟฟ้าเพ่ิมข้ึน ซ่ึงพลงังานทางเลือกเหล่าน้ี นั้นมีขอ้ดี ขอ้เสียท่ีแตกต่างกนั
ตามลกัษณะภูมิประเทศ และภูมิอากาศ  
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รูปที่ 1 บล็อกไดอะแกรม (Block Diagram) ของตน้แบบเพื่อศึกษาการผลิตกระแสไฟฟ้าจากคล่ืนทะเลแบบลอย

โดยส่วนใหญ่มกัจะมีการสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานขยะ ฟาร์มโซล่าเซลล ์
กงัหนัลม ซ่ึงโรงไฟฟ้าเหล่าน้ียงัมีขอ้ดี ขอ้เสีย และยงัตอ้งใช้งบประมาณ
ในการสร้างค่อนขา้งสูง จึงได้มีการเสนอแนวคิดในการผลิตพลงังาน
ไฟฟ้าทางเลือกในอีกรูปแบบหน่ึง ซ่ึงเป็นการผลิตพลังไฟฟ้าโดยการ
อาศัยคล่ืนทะเล มาขับเคล่ือนทางกลแล้วแปลงเป็นกระแสไฟฟ้า 
เน่ืองจากทะเลนั้นมีการเกิดคล่ืนอยูต่ลอดสามารถเก็บเก่ียวไดไ้ม่มีวนัหมด 
ผูวิ้จยัจึงตอ้งการคิดคน้แบบจ าลองเพ่ือศึกษาการผลิตพลงังานไฟฟ้าจาก
คล่ืนทะเล เพ่ือเป็นตน้แบบ ในการพฒันาไปสู่การน าพลงังานจากคล่ืน
ทะเลมาผลิตเป็นพลงังานไฟฟ้าไดอ้ยา่งสมบูรณ์ในอนาคต 

2. หลกัการ และการออกแบบ
2.1 กรอบแนวความคดิของงานวจิยั 

กรอบแนวความคิดของงานวิจยัน้ีแสดงดงัในรูปท่ี 1 ซ่ึงวงจร
ใชง้านทางอิเล็กทรอนิกส์ (บางส่วน) แสดงดงัในรูปท่ี 2ก-2ง รายละเอียด
การค านวณออกแบบ และการออกแบบโปรแกรมควบคุม ผูวิ้จยัไดเ้สนอ
รายละเอียดไวใ้นปริญญานิพนธ์สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ประจ าปี

การศึกษา 2558 เร่ือง แบบจ าลองเพ่ือศึกษาการผลิตพลงังานไฟฟ้าจาก
คล่ืนทะเล สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั วิทยา
เขตรชุมพรเขตอุดมศด์ิั จงัหวดัชุมพร  

2.2 การออกแบบโครงสร้าง และหลกัการท างาน 
โครงสร้างหลกัของตน้แบบเพ่ือศึกษาการผลิตพลงังานไฟฟ้า

จากคล่ืนทะเลจะท าดว้ยเหล็กเคลือบสังกะสีขนาด 1x1 น้ิว ทั้งหมดเช่ือม
ติดกนัเป็นตวัโครง และใชเ้หล็กเคลือบสงักะสีขนาด ½ x ½ น้ิว เช่ือมเป็น
แกนคนัโยก 2 ดา้น โดยจะเป็นตวัท่ีต่อกบัทุ่นรับคล่ืน ซ่ึงตวัทุ่นรับคล่ืนน้ี
จะเป็นตวัตน้ก าลงัในการรับแรงจากคล่ืน และส่งแรงไปยงัตวัโครงหลกั 
ลกัษณะ การท างานเป็นคนัโยกข้ึนลง ส่วนระบบลอยตวัของตวัเคร่ือง
แบบจ าลองเพื่อศึกษาการผลิตพลงังานไฟฟ้าจากคล่ืนทะเลน้ี ใช้ทุ่นในนา
กุง้ 3 ตวัเพื่อรับน ้าหนกัตวัเคร่ืองดงัในรูปท่ี 3 

แบบจ าลองเพ่ือศึกษาการผลิตพลงังานไฟฟ้าจากคล่ืนทะเล มี
การติดตั้งทุ่นรับคล่ืนท่ีได้ถูกออกแบบมาให้รับแรงกระทบของคล่ืนน ้ า
ทะเลได้ดี ติดตั้งไว ้ทั้งด้านหน้า และด้านหลงั เพ่ือให้รับคล่ืนท่ีกระทบ

สมองกลฝังตัว 

ชุดรับคล่ืน 

ทุ่นรับคล่ืน 

ชุดเฟืองทด 

เซนเซอร์ 

วดัรอบเจนฯ 

ความเร็วลม 

ความสูงคล่ืน 

เวลาจริง 

กระแสไฟฟ้า 

แรงดนัไฟฟ้า 

เง่ือนไขสญัญาณไฟฟ้า 
Signal conditions 

บนัทึกขอ้มูล 
Memory 

แสดงผล 
Display 

ไมโครคอลโทลเลอร์ 
Microcontroller 

ระบบอเิล็กทรอนิกส์ 

เจนเนอร์เรเตอร์ วงจรชาร์ท 12 v แบตเตอร่ี วงจรเตือนระดบัแบตเตอร่ี วงจรเรียงกระแส 
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จากทางด้านหน้า และคล่ืนท่ีผ่านตัวเคร่ืองมากระทบกับทุ่นลูกหลัง 
เพ่ือให้ได้รับแรงโยกทั้ง 2 ดา้น และเม่ือตวัทุ่นมีการเคล่ือนท่ีข้ึน-ลง ใน
แนวด่ิงจะท าให้แกนกระทุง้ สามารถส่งแรงท่ีคล่ืนกระท าต่อทุ่น ไปเป็น
แรงขบัให้กบัชุดเฟืองได ้โดยตวัชุดเฟืองนั้น ไดท้  าการเพ่ิมอตัราการทด
รอบ เพ่ือให้สามารถเพ่ิมจ านวนรอบการหมุนของเจนเนอเรเตอร์ได ้โดย
อตัราการทดรอบของชุดเฟืองอยู่ท่ี 1:4.2 หรือ การท่ีเฟืองตวัท่ีท าการรับ
แรงจากแกนกระทุ้งหมุน 1 รอบ จะท าให้ตัวเจน เนอเรเตอร์ หมุน
ประมาณ 4 รอบ โดยท่ีแกนท่ี 3 ของชุดเฟืองจะท าการติดตั้งเจนเนอเร-
เตอร์ และพูเล่ โดยพู่เล่จะช่วยเพ่ิมแรงเฉ่ือยให้เจนเนอเรเตอร์ หมุน
เพ่ิมข้ึนจากแรงเฉ่ือย ทางดา้นขา้งของตวัเจนเนอเรเตอร์ไดติ้ดตั้งเซ็นเซอร์
ตรวจจบัวตัถุไว ้เพ่ือตรวจนบัรอบการหมุนของเจนเนอเรเตอร์ เม่ือเจน-
เนอเรเตอร์หมุนก็จะเกิดไฟฟ้ากระแสสลบั ชนิด 3 เฟส ไฟฟ้ากระแสสลบั 
จะถูกส่งผ่านชุดวงจรเรียงกระแสแบบ 3 เฟส เพ่ือแปลงเป็นไฟฟ้า
กระแสตรง หลงัจากแปลงให้เป็นไฟฟ้ากระแสตรงแล้ว จะน ากระแส
ไฟฟ้าท่ีได้มาผ่านชุดวงจรชาร์จแบตเตอร่ี ขนาด 12 โวลต์ เก็บไวเ้ป็น
พลงังานส ารองต่อไป และอีกทั้งยงัมีเซ็นเซอร์วดัลมแบบ 3 ลูกถว้ย เพ่ือ
ใช้ตรวจวดัความเร็วลมรอบตัวเคร่ือง มีการติดตั้ งเซ็นเซอร์ตรวจวดั
กระแส และแรงดนั เพ่ือท าการตรวจสอบค่าก าลงัไฟฟ้าท่ีได ้และบนัทึก
ลงในการ์ดความจ า พร้อมกนัน้ีมีการติดตั้งหลอดไฟไซเรน ไวท่ี้บริเวณ
ส่วนบนของตวัเคร่ือง เพ่ือส่องแสงให้ทราบต าแหน่งท่ีของตวัเคร่ือง และ
เป็นสญัญาณเตือนแสดงอาณาเขต 

3. ผลการทดลอง
หลงัจากการออกแบบ และจดัสร้างตน้แบบจ าลองเพ่ือศึกษา

การผลิตกระแสไฟฟ้าจากคล่ืนทะเลแบบลอยเรียบร้อยแล้ว ได้ท  าการ
ทดลองตรวจจบัความสูงคล่ืน (cm) ทดลองโมดูลวดักระแส (A) และ
แรงดนั (V) วดัความเร็วลม (m/s) ในสถานท่ีจริง ณ หาดบางจาก อ าเภอ
ปะทิว จงัหวดัชุมพร ผลการทดลองดงัในกราฟรูปท่ี 4-5 

รูปที่ 4 ความสมัพนัธ์ความสูงคล่ืน จ านวนรอบ และก าลงัไฟฟ้าเวลาใด ๆ 

รูปที่  5  ความสัมพันธ์ระหว่างความสูงคล่ืน (75 เซนติเมตร) กับ
ก าลงัไฟฟ้า 

4. สรุป และวจิารณ์
ในงานวิจยัน้ีไดจ้ดัสร้างตน้แบบเพ่ือจ าลองการศึกษาการผลิต

กระแสไฟฟ้าจากคล่ืนทะเล สามารถท างานได้จริง ซ่ึงท าการตรวจสอบ
ประสิทธิภาพการท างาน ของวงจรชาร์จ วงจรตรวจวดัระดับแรงดัน 
เซ็นเซอร์ตรวจวดัแรงดัน เซ็นเซอร์ตรวจวดักระแส เซ็นเซอร์วดัลม 
เซ็นเซอร์วดัรอบ เซ็นเซอร์วดัความสูงคล่ืน ระบบบนัทึกข้อมูลลงใน
การ์ดความจ า อีกทั้งยงัรวมไปถึงชุดระบบกลไก จากท่ีไดท้  าการน าเคร่ือง
ไปทดลองในสถานท่ีจริง ทั้งในสภาพท่ีทะเลช่วงมีคล่ืนสูง และไม่มีคล่ืน 
ก าลงัไฟฟ้าเฉล่ียท่ีระบบสามารถผลิตไดอ้ยูป่ระมาณ 20 – 50 วตัต ์ต่อวนั  

5. กติตกิรรมประกาศ
คณะผูวิ้จยัขอขอบพระคุณสถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้

คุณทหารลาดกระบงั วิทยาเขตรชุมพรเขตอุดมศกัด์ิ จงัหวดัชุมพร 
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 รูปที่ 2ข วงจรตรวจสอบระดบัแรงดนัแบตเตอร่ี  รูปที ่2ง วงจรตรวจจบักระแส 

รูปที่ 3 ตน้แบบแบบจ าลองเพื่อศึกษาการผลิตกระแสไฟฟ้าจากคล่ืนทะเล 
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The Study of Growth Sunflower Sprouts by Lighting and Watering Control with Arduino 
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บทคดัย่อ 
ต้นอ่อนทานตะวนัเป็นพืชท่ีได้รับความนิยมในการบริโภค

เน่ืองจากมีสารอาหารจ านวนมาก ซ่ึงต้นอ่อนทานตะวนัจะน ามาบริโภค
ได้ต้องเ ป็นช่วง ท่ี เหมาะสม และต้อง มีการควบคุมปัจจัยในการ
เจริญเติบโตเป็นอย่างดี บทความน้ีไดอ้อกแบบสร้างชุดทดสอบ โดยการ
ควบคุมแสงและการรดน ้ า  เ พ่ือศึกษาการเจริญเติบโตของต้นอ่อน
ทานตะวนั ชุดทดสอบได้ออกแบบให้มีช่องเปิด-ปิดการรับแสงจาก
ธรรมชาติ ในแต่ละช่องจะเปิด-ปิด ตามเวลาท่ีก  าหนด รวมไปถึงการรด
น ้าไดอ้อกแบบการรดน ้าในลกัษณะละอองน ้า การควบคุมทั้งสองปัจจยัน้ี
ควบคุมด้วยไมโครคอนโทรเลอร์อาร์ดูโน่ ซ่ึงผลการทดลองได้เปรียบ
เทียบการเจริญเติบโตของตน้อ่อนทานตะวนัในแต่ละรูปแบบการปลูกท่ี
แตกต่างกนั และเห็นได้ว่าการปลูกโดยการใช้แสงในช่วงเช้า มีการ
เจริญเติบโตดีกว่าการปลูกแบบทัว่ไปอย่างเห็นไดช้ดั 

ค าส าคญั: การปลูกตน้อ่อนทานตะวนั, 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 

1. บทน า
ตน้อ่อนทานตะวนัคือพืชท่ีงอกจากการเพาะเมล็ดทานตะวนั 

โดยใช้ระยะเวลาในการปลูก 7 – 11 วนั [1] ซ่ึงในช่วงเวลาน้ีจะได้ต้น
อ่อนท่ีมีใบเล้ียงคู่สีเขียว และล าตน้สีขาวลกัษณะคลา้ยถัว่งอก ในปัจจุบัน
ตน้อ่อนทานตะวนัใชท้  าอาหารเพ่ือสุขภาพ และมีสารอาหารมากมายท่ีมี
ประโยชน์ต่อร่างกาย [2] ซ่ึงประกอบด้วยสารอาหารหลายอย่างเช่น 
โปรตีน แคลเซียม เหล็ก ใยอาหาร ไขมัน  สังกะสีและโพแทสเซียม 
นอกจ าก น้ียัง มีส าร อีกหน่ึ งช นิด ท่ี เ รี ยก ว่ าสาร  GABA (Gamma 
Aminobotyric Acid) สารดังกล่าวมีคุณสมบัติในการป้องกนัโรคหลาย
อย่าง เช่น มะเร็ง เบาหวาน ควบคุมน ้าหนกั บ ารุงเซลลส์มอง บ ารุงสายตา 
บ ารุงผิวพรรณ ช่วยชะลอความแกช่ราและช่วยป้องกนัการเกดิอลัไซเมอร์  

การปลูกต้นอ่อนทานตะวันจะต้องแช่น ้ าไว ้12 ชั่วโมง [3]  
แลว้น าผา้ขาวมาคลุมหรือห่อไวเ้พ่ือใหร้ากปริออกมา  หลังจากนั้นน ามา
กระจายลงดินให้ทั่วแล้วรดน ้ าให้พอช่ืนๆ [4] ปัจจัยท่ีส าคัญต่อการ
เจริญเติบโตของพืชคือแสงและน ้า [5] ทั้งสองปัจจยัน้ีถ้าได้มากหรือน้อย
เกนิไปกจ็ะท าใหพื้ชนั้นตายหรือไม่มีการเจริญเติบโต ซ่ึงการรับแสงและ
การรดน ้าพืชใหอ้ยู่ในปริมาณท่ีเหมาะสมและถูกวิธีนั้น มีความส าคัญใน
การเจริญเติบโตของพืช โดยทั้งสองปัจจัยน้ีได้น ามาก  าหนดเป็นเง่ือนไข
เร่ิมตน้ในการปลูกพืช ซ่ึงในงานวิจัยน้ีการให้แสงใช้แสงจากธรรมชาติ
โดยพิจารณาช่วงเวลาของการรับแสง  ส าหรับการการรดน ้ าท่ีเหมาะสม
จะพิจารณาความช้ืนในดิน ซ่ึงการปลูกพืชในปัจจุบันสามารถน า
เทคโนโลย ีและการควบคุมอัตโนมัติ [6] มาควบคุมปัจจัยต่างๆท่ีส่งผล
ต่อการเจริญเติบโต รวมไปถึงเพ่ืออ านวยความสะดวกต่อผูป้ลูก  

ดงันั้นงานวิจยัน้ีได้เล่งเห็นความส าคัญของการปลูกต้นอ่อน
ทานตะวันซ่ึงเป็นพืชท่ีนิยมบริโภค โดยมีการออกแบบการปลูก และ
ควบคุมการให้น ้ าและการรับแสงในปริมาณท่ีแตกต่างกนั โดยใช้
ไมโครคอนโทรเลอร์อาร์ดูโน่  เพ่ือศึกษาการเจริญเติบโตของต้นอ่อน
ทานตะวนั โดยผลการทดลองได้มีการเปรียบการปลูกโดยการควบคุม 
และการปลูกตน้อ่อนทานตะวนัโดยธรรมชาติ 
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2. หลักการท างาน
2.1 การออกแบบ 
 โครงสร้างชุดควบคุมอตัโนมติัส าหรับปลูกตน้อ่อนทานตะวนัดงั
แสดงในรูปท่ี 1 

รูปท่ี 1 ชุดควบคุมอตัโนมติัส าหรับปลกูตน้อ่อนทานตะวนั 

ชุดควบคุมการปลูกต้นอ่อนทานตะวนัได้ออกแบบมีขนาด 
2x3x3 ฟุต (กว้างxยาวx   ) สามารถควบคุมแสงและน ้ าของต้นอ่อน
ทานตะวนั ภายในประกอบไปดว้ย 3 กระบะ เพ่ือปลูกตน้อ่อนทานตะวนั
ในรูปแบบต่างๆ ส่วนควบคุมประกอบไปด้วย 1. บอร์ดอาร์ดูโน่  2. 
บอร์ดควบคุมเวลา DS3231 3. มอเตอร์เกยีร์ 12 Vdc 4. สวิทช่ิง 5. จอแอล
ซีดี 16x2 (Caracter Parallel) 6. หวัฉีดน ้า  และ 7. ป๊ัมน ้า 

2.2 การท างาน 
หลักการท างานของระบบการปลูกต้นออ่อนทานตะวัน

สามารถแสดงดงัรูปท่ี 2 

 

 
 

รูปท่ี 2 การท างานของเคร่ืองควบคุมอตัโนมติัส าหรับปลูกตน้อ่อน
ทานตะวนั 

จากรูปท่ี 2 แสดงขั้นตอนการท างานของการควบคุมการปลูก
ตน้อ่อนทานตะวนั ขั้นแรกจะเร่ิมจากการจ่ายไฟฟ้าใหก้บับอร์ด  โดยแอล
ซีดีจะแสดงวนั เดือน ปี เวลา อุณหภูมิ และรวมไปถึงควบคุมของการ
ท างานของป๊ัมและการควบคุมการเปิด-ปิดการรับแสงจากธรรมชาติของ
หนา้ต่าง 1 2 และ 3 ตามล าดบั และเวลาท่ีก  าหนด 

การเปิด-ปิด หนา้ต่างรับแสงของชุดควบคุมอัตโนมัติส าหรับ
ปลูกตน้อ่อนทานตะวนั  โดยการเขียนโค้ดลงบอร์ดอาร์ดูโน่เพ่ือสั่งรีเลย ์
ไปควบคุมมอเตอร์ใหท้  าการเปิด-ปิดหนา้ต่างรับแสง โดยการตั้งเวลาใน
การเปิด-ปิด เม่ือป๊ัมน ้าท  างานเสร็จส้ิน หน้าต่าง 1 2 และ 3 จะเร่ิมท างาน
ตามล าดับ โดยสังเกตการณ์เปิด-ปิดของหน้าต่างว่าเป็นไปตามล าดับท่ี
ก  าหนดไวห้รือไม่ การทดลองจะลดเวลาลงมาเพ่ือดูการท างานตามล าดับ
ท่ีได้ก  าหนดไว้และ เ ม่ือการเปิด -ปิด เป็นไปตามท่ีก  าหนดจึงจะ
ก  าหนดเวลาจริงเพ่ือควบคุมการเปิด-ปิด  

3. ขั้นตอนการทดลอง
ชุดควบคุมอตัโนมติัส าหรับปลูกตน้อ่อนทานตะวนัประกอบ

ไปดว้ย ช่องเปิด-ปิดรับแสง กล่องควบคุม และป๊ัมน ้า ซ่ึงกระบะการปลูก
ไดอ้อกแบบการปลูกเป็น 3 รูปแบบ ดงัน้ี   
กระบะท่ี 1 คือปลูกแบบทัว่ไป (ห่อและแช่น ้ากอ่นปลูก) 
กระบะท่ี 2 คือปลูกโดยการควบคุมอตัโนมติั (ห่อและแช่น ้ากอ่นปลูก)  
กระบะท่ี 3 คือปลูกโดยการควบคุมอัตโนมัติ (ไม่ห่อและไม่แช่น ้ ากอ่น
ปลูก) ดงัแสดงในรูปท่ี 3 

รูปท่ี 3 โครงสร้างกระบะท่ีใชป้ลูกตน้อ่อนทานตะวนั 

โดยการใหแ้สงไดมี้การควบคุมดงัแสดงในตารางท่ี 1 

ตารางท่ี 1 การเปิด ปิด ของการรับแสงจากดวงอาทิตยข์องชุดควบคุม 

เวลา เปิด ปิด 
กระบะท่ี 1 08.00 – 16.00 16.00 
กระบะท่ี 2 08.00 – 12.00 12.00 
กระบะท่ี 3 08.00 – 12.00 12.00 

กระบะท่ี 1 กระบะท่ี 2 กระบะท่ี 3 

ไมโครคอนโทรเลอร์ 
อาร์ดูโน 

จอ LCD แสดงผล
การท างาน 

ป๊ัมน า้ และ 
การเปิด/ปิดรับแสง 

ตั้งค่า 
การให้น า้ การรับแสง และวันเวลา 

ป๊ัมน ้ า 

กล่องควบคุม 

ช่องเปิด-ปิด 
รับแสง 
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4.ผลการทดลอง
ผลการทดลองของชุดควบคุมอัตโนมัติส าหรับปลูกต้นอ่อน

ทานตะวนัไดเ้ปรียบเทียบระหว่างกระบะท่ี 1 คือการปลูกแบบทัว่ไป และ
กระบะท่ี 2 คือการปลูกโดยการควบคุมแสงและน ้ า ซ่ึงทั้งสองกระบะน้ี
กอ่นปลูกไดท้  าการแช่น ้ าท้ิงไวแ้ละห่อกอ่นน ามาปลูก  และกระบะท่ี 3 
คือการปลูกโดยการควบคุมแสงและน ้า โดยมีจุดประสงค์เพ่ือทดสอบว่า
เม่ือมีการควบคุมเฉพาะแสงและน ้ าการเจริญเติบโตจะเป็นอย่างไร โดย
กอ่นปลูกจะแตกต่างจากกระบะท่ี 1 และ กระบะท่ี 2 คือ ไม่ผ่านการแช่
น ้ าท้ิงไว้และห่อก่อนปลูก จากการวัดอุณหภูมิอุณหภูมิเฉล่ียทั้ งสาม
กระบะคือ 22 องศาเซลเซียส และความเข้มแสงตอนเช้า คือ 1,283 lux 
และตอนบ่ายคือ 4,488 lux โดยจะมีกราฟแสดงผลการเปรียบเทียบการ
เจริญเติบโตของตน้อ่อนทานตะวนัทั้ง 3 ช่องดงัน้ี 
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รูปท่ี 4 กราฟเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของทั้ง 3 กระบะ 

จากรูปท่ี 4 เห็นได้ว่ากระบะท่ี 1 และกระบะท่ี 2 เร่ิมมีการ
เจริญเติบโตในวนัท่ี 3 แต่กระบะท่ี 3 ยงัไม่มีการเจริญเติบโต โดยกระบะ
ท่ี 3 มีการเจริญเติบโตในวนัท่ี 4 จากกราฟแสดงใหเ้ห็นว่าทั้ง 7 วนักระบะ
ท่ี 1 มีความสูงอยท่ีู 10 ซม. กระบะท่ี 2 มีความสูง 14 ซม. กระบะท่ี 3 จะมี
ความสูง 8 ซม. จะเห็นไดว้่ากระบะท่ี 2 มีการเจริญเติบโตท่ีดีกว่า กระบะ
ท่ี 1 และกระบะท่ี 3 อย่างเห็นได้ชัด และสามารถเกบ็ต้นอ่อนได้เร็วกว่า
กระบะท่ี 1 และกระบะท่ี 3 

เพ่ือเป็นการแสดงถึงการงอก การเจริญเติบโต ความหนาแน่น 
และความสมบูรณ์ของตน้อ่อนทานตะวนัจากผลการทดลองรูปท่ี 4 ของ
ต้นอ่อนทานตะวันทั้ ง 3  กระบะ ลักษณะทางกายภาพของต้นอ่อน
ทานตะวนัในช่วงระยะเวลาการปลูกสามารถแสดงดังตารางท่ี  2 โดย
แสดงวนัท่ี 1 วนัท่ี 4 และ วนัท่ี 7 

ตารางท่ี 2  รูปเปรียบเทียบการเจริญเติบโตและความหนาแน่นการเกดิ
ของตน้อ่อนทานตะวนั วนัท่ี 1 วนัท่ี 4 และวนัท่ี 7 ของทั้ง 3 กระบะ 
กระบะ/
วนัท่ี 

วนัท่ี 1 วนัท่ี 4 วนัท่ี 7 

กระบะ
ท่ี 1 

กระบะ
ท่ี 2 

กระบะ
ท่ี 3 

จากภาพจะเห็นได้ว่าวนัท่ี  1 ของทั้ง 3 กระบะ ยงัไม่มีการ
เจริญเติบ  เม่ือเปรียบเทียบวนัท่ี 4 ของทั้ง 3 กระบะ จะเห็นไดว้่า กระบะท่ี 
1 และกระบะท่ี 2 เร่ิมมีการเจริญเติบท่ีเท่าๆกนัแต่กระบะท่ี 3 มีการเจริญ
เติบนอ้ยกว่ากระบะท่ี 1 และกระบะท่ี 2 รวมไปถึงเม่ือเปรียบเทียบวนัท่ี 7 
ของทั้ง 3 กระบะ จากรูปจะเห็นได้ว่ากระบะท่ี 2 มีต้นอ่อนทานตะวัน
จ านวนมากกว่ากระบะท่ี 1 และกระบะท่ี 3 ซ่ึงจากการวดัความสูงพบว่า 
กระบะท่ี 1 มีความสูงเฉล่ียอยู่ท่ี 10 ซม. กระบะท่ี 2 มีความสูง 14 ซม. 
กระบะท่ี 3 มีความสูง 8 ซม. เม่ือพิจารณาสีของต้นอ่อนทานตะวนัทั้ ง 3 
กระบะ พบว่ากระบะท่ี 1 กบักระบะท่ี 2 มีสีของใบเป็นสีเขียวอ่อน ส่วน
กระบะท่ี 3 สีของใบเป็นสีเหลืองอ่อน จากผลการทดลองแสดงให้เห็นว่า
กระบะท่ี 2 มีความสูงมากกว่ากระบะท่ี 1 และ 3 รวมไปถึงมีการเจริญเติบ
ท่ีสมบูรณ์กว่ากระบะท่ี 1 และ 3 

5. สรุปผลการทดลอง
จากผลการทดลองชุดควบคุมแสงและน ้า ส าหรับปลูกตน้อ่อน

ทานตะวนัระหว่างกระบะท่ี 1 กระบะท่ี 2 และกระบะท่ี 3 พบว่ากระบะท่ี 
2 ซ่ึงปลูกโดยการห่อและแช่น ้ากอ่นปลูกและใช้การควบคุมน ้ าและแสง
สามารถท าใหต้น้อ่อนทานตะวนัเจริญเติบโตไดดี้กว่าการปลูกแบบทัว่ไป 
และการปลูกแบบไม่ห่อและไม่แช่น ้ ากอ่นปลูก ซ่ึงแสงท่ีเหมาะสมคือ
แสงในช่วงเช้า  มีความเข้มแสงค่าเฉล่ีย 1 ,283 lux โดยท าให้การ
เจริญเติบโตของตน้อ่อนทานตะวนัดีกว่าการปลูกท่ีใช้แสงตอนบ่าย ซ่ึงมี
ความเข็มแสงเฉล่ีย 4,488 lux 

1025



บทความวิจัย 
การประชุมวิชาการ งานวิจยัและพฒันาเชิงประยุกต ์คร้ังท่ี 9  
 9th ECTI-CARD 2017, Chiang khan Thailand 

  9th ECTI-CARD 2017 “การประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยีเพ่ือตอบสนองทอ้งถ่ินและภาคอุตสาหกรรม” 

6. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณอาจารย์สาขาเทคโนโลยีอิ เล็กทรอนิกส์และ

วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีทุกท่านท่ีให้ค าแนะน าใน
งานวิจยั 

เอกสารอ้างอิง 
[1] รณรงค ์อยู่เกตุ ภทัรพล บุตรฉ้ิว และวิไลลักษณ์ ชินะจิตร “ผลของ

วสัดุเพาะกลา้และการแช่เมล็ดพนัธ์ุท่ีมีต่อการผลิตทานตะวนังอก” 
วารสารแกน่เกษตร ปีท่ี 42, ฉบบัท่ี 3 (พิเศษ), หนา้ 928-930, 2557. 

[2] ปิยะณัฎฐ ์ผกามาศ และธนิกพงศ ์ครองขา้วนาสาร “ปริมาณวิตามิน
ซี คลอโรฟิลล์ และเส้นใยอาหาร ของเมล็ดทานตะวันงอกอายุ
ต่างๆ” วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร ปีท่ี 44, ฉบับท่ี 3 (พิเศษ), หน้า 
142-145, 2556. 

[3] รักชนก ภูวพัฒน์ มูฮัมมัดบาคอรี ยูโซ๊ะ และ โซฟีย เมฆารัฐ 
“การศึกษาอายุท่ีเหมาะสมของตน้อ่อนทานตะวนัต่อความสามารถ 
ในการผลิตสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพ” วารสารมหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์ ปีท่ี 8, ฉบบัท่ี 1, หนา้ 90-100, 2559. 

[4] ปริชาติ ดิษฐกจิ “การปลูกผกัปลอดภัย” รายงานผลการด าเนิน
โครงการบริการวิชาการแก่สังคม , สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และ
สหกรณ์ มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, หนา้ 1-41, 2558. 

[5] ธีรชัย  เช่ียวชาญศิลป์  “ผลของปัจจัยการผลิตระดับต่างๆ ต่อ
ทานตะวัน ” วิทยานิพนธ์ป ริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี, 2554.  

[6] พรรณวิภา อรุณจิตต์ นาวี โกรธกล้า และ ปิจิราวุช เวียงจันดา 
“โรงเรือนปลูกพืชควบคุมและมอนิเตอร์อัตโนมัติผ่านระบบ
เครือข่าย” การประชุมวิชาการเกษตรแห่งประเทศไทยระดับชาติ 
คร้ังท่ี 16, หนา้ 454-458, 2558. 

1026

http://journal.pnu.ac.th/
http://journal.pnu.ac.th/
http://journal.pnu.ac.th/
http://journal.pnu.ac.th/


บทความวิจัย 
การประชุมวิชาการ งานวิจยัและพฒันาเชิงประยุกต ์คร้ังท่ี 9  
 9th ECTI-CARD 2017, Chiang khan Thailand 

  9th ECTI-CARD 2017 “การประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยีเพ่ือตอบสนองทอ้งถ่ินและภาคอุตสาหกรรม” 

การควบคุมปัจจยัส าหรับการฟักไข่ไก่โดยอาร์ดูโน่ 
 The Factors Control for Eggs Incubation by Arduino 

ยุทธศักดิ์ ทอดทอง   
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บทคดัย่อ 
บทความน้ีจดัท าข้ึนเพ่ือน าเสนอการควบคุมปัจจัยในการฟัก

ไข่ โดยออกแบบเคร่ืองฟักไข่ให้มีราคาทุนต ่ า สามารถเคล่ือนย้ายได้
สะดวก น ้าหนกัเบา และใชง้านง่าย ซ่ึงเหมาะส าหรับเกษตรกรผูเ้ล้ียงไก่
ฟาร์มขนาดเล็กถึงขนาดกลาง  รวมไปถึงสามารถควบคุมอุณหภูมิ  
ความช่ืน และการกลับไข่แบบอัตโนมัติด้วยไมโครคอนโทรเลอร์อาร์ดู
โน่ จากการทดลองพบว่าการควบคุมอุณภูมิมีความคลาดเคล่ือนร้อยละ 
0.84 ความช้ืนมีค่าอยู่ในช่วงท่ีก  าหนด(ร้อยละ55-60) และการฟักไข่คือ
ร้อยละ 90 ของไข่ทั้งหมดท่ีฟักสมบูรณ์  

ค าส าคญั: การฟักไข่, การควบคุม, ไมโครคอนโทรเลอร์ อาร์ดูโน่ 

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 

1. บทน า
ปัจจุบนัมีเกษตรกรเล้ียงไกไ่ข่เป็นจ านวนมากทั้งในการเล้ียง

เพ่ือประกอบอาชีพและในครัวเรือน แต่เน่ืองจากการซ้ือลูกไกเ่ป็นปัจจัย
ในการเพ่ิมตน้ทุนในการเล้ียง และการฝักไข่โดยวิธีธรรมชาติ โอกาสท่ีไข่
ไกฟั่กไม่สมบรูณ์เน่ืองจากส่ิงแวดลอ้มไม่เหมาะสม ซ่ึงผูเ้ล้ียงมีความเส่ียง
เป็นอย่างมากในการเล้ียงแบบธรรมชาติ ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการฟักไข่ไกคื่อ 
อุณหภูมิ ความช้ืน และการกลับไข่ [1] ตู้ฟักไข่สามารถสร้างสภาวะ
อากาศท่ีเหมาะต่อการฟัก ซ่ึงช่วยท าใหก้ารฟักไข่ไกไ่ด้ตามต้องการ และ

ลูกไกท่ี่ฟักออกมานั้นมีคุณภาพต่อการน าไปเล้ียงในฟาร์ม แต่อย่างไรก ็
ตามราคาของตูฟั้กไข่ยงัมีราคาสูง  

งานวิจัยน้ี จึง มีแนวคิดท่ีจะสร้างตู้ฟัก  เ พ่ือฟักไข่ไก่ท่ี มี
ประสิทธิภาพ ราคาถูก เหมาะส าหรับใช้ในครัวเรือนและการพฒันาภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ินท่ีสามารถสร้างไดง่้าย ซ่ึงงานวิจยัช้ินน้ีไดอ้อกแบบตูฟั้กไข่ 
ซ่ึ ง สามารถควบ คุม อุณหภู มิ  ค วาม ช้ืน  และการกลับ ไข่  ด้ ว ย
ไมโครคอนโทรเลอร์อาร์ดูโน่ ซ่ึงผลการทดลองเป็นท่ีน่าพอใจเม่ือ
เปรียบเทียบกบัการฟักไข่แบบธรรมชาติ 

2. หลักการท างาน
การควบคุมการฟักไข่จะท างานตามค าสั่ งท่ีผู้ใช้งานได้

ก  าหนดค่าการท างานไว ้ โดยสามารถปรับค่าอุณหภูมิความความช้ืน
สัมพัทธ์ในอากาศและเวลาในการกลับไข่ได้ตามความต้องการของ
ผูใ้ช้งานและความเหมาะสมของไข่ท่ีน ามาฟัก โดยจะแยกการท างาน
ออกเป็น 2 ส่วนดงัน้ี 

1. การควบคุมอุณหภูมิและความช้ืนตู้ฟักไข่อัตโนมัติใช้
เซ็นเซอร์ DHT22 เป็นตวัวดัอุณหภูมิและความช้ืน และน าค่าท่ีวดัได้ไป
เปรียบเทียบกบัค่าท่ีตั้งไวถ้า้ค่าท่ีอ่านไดมี้ค่านอ้ยกว่าค่าท่ีตั้ งไวโ้ปรแกรม
กจ็ะสั่งงานให้รีเลย์เปิดให้หลอดไฟติดและเม่ืออุณหภูมิเท่ากบัหรือ
มากกว่าค่าท่ีตั้งไวโ้ปรแกรมกจ็ะปิดการท างานของรีเลย ์

2. การควบคุมการกลับไข่ ใช้บอร์ดอาร์ดูโน่ เป็นตัวตั้ งเวลา
เม่ือถึงเวลาท่ีก  าหนดโปรแกรมจะสั่งงานให้มอเตอร์หมุนเอียงถาดไข่ให้
อยู่ในต าแหน่งท่ีก  าหนดโดยมีลิมิตสวิทช์เป็นตัวตัดการท างานของ
มอเตอร์จนกว่าจะครบก  าหนดเวลามอเตอร์กจ็ะหมุนกลบัอีกดา้นหน่ึง 

2.1 แผนภาพการท างาน 
ส่วนประกอบของเคร่ืองไดแ้ก ่วงจรจ่ายไฟท่ีมีแรงดนัขนาด 5

โวลต์ ซ่ึงจ่ายแรงดันให้เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิและความช้ืน DHT22, 
ไมโครคอนโทรเลอร์อาร์ดูโน่ และจอแสดงผลแอลซีดี เพ่ือใช้ในการ
แสดงผลการท างาน [2] ส่วนอ่ืนๆของระบบประกอบดว้ย หลอดไฟแบบ
หลอดไส้ เพ่ือใหค้วามร้อนภายในตู้ และมอเตอร์ท่ีใช้ในการกลับไข่ ดัง
แสดงในรูปท่ี 1 
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รูปท่ี 1 แผนภาพบล็อกการท างาน 

2.2 การออกแบบโครงสร้างตัวช้ินงาน 
การออกแบบโครงตู้ฟักไข่สามารถฟักไข่ได้จ  านวน 30 ฟอง 

โดยมีความสูงคือ 80 ซม. ความกวา้งของตวัตูคื้อ 32 ซม. และความยาวคือ 
32 ซม. ใชแ้ผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิตเป็นผนังตู้ ซ่ึงภายในเคร่ืองดังแสดง
ในรูปท่ี 2 

             

  

 

รูปท่ี 2 โครงสร้างและส่วนประกอบของตูฟั้กไข่ 

2.3 การออกแบบวงจร 
การควบคุมความช้ืน และการกลบัไข่ใชบ้อร์ดอาดูโน่ [2] เป็น

ตัวควบคุมโดยการต่อขา data ของเซนเซอร์ DHT22 เข้ากบัขา 2 ของ

บอร์ด ต่อโมดูลควบคุมทิศทางมอเตอร์ ขา IN1 เขา้กบัขา 7  IN2 เขา้กบัขา 
6 และต่อมอเตอร์เข้ากบัขา OUT1 และ OUT2 ของโมดูล ต่อสวิทช์ S1
ผ่าน R1 เขา้กบัขา 13 และ S2 ผ่าน R2 เขา้กบัขา 12 ขาของสวิทช์อีกด้าน
ต่อลงกราว ต่อรีเลย ์RL1 เขา้กบัขา 10 ต่อออกหลอดไฟ  L1  และต่อรีเลย ์
RL2 เขา้กบัขา 11 และต่อออกเคร่ืองท าหมอกอัลตร้าโซนิค L2 ดังแสดง
ในรูปท่ี 3 

รูปท่ี 3 การออกแบบวงจรการควบคุมความช้ืนและการกลบัไข่ 

3. ขั้นตอนการทดลอง
1. เปิดสวิตชเ์พ่ือเร่ิมการท างานของตูฟั้ก
2. ตั้งอุณหภูมิท่ีเหมาะสมโดยกดปุ่ม SET และกดปุ่ม UP DOWN เลือก
โหมด Temp set กด Enter 
3. ตั้งเวลากลบัไข่โดยกดปุ่ม SET และกดปุ่ม UP  DOWN เลือก Move
Egg กด Enter 
4. น าไข่เขา้วางในถาดไข่ ปิดฝาตู้

จากการทดลองตู้ฟักไข่อัตโนมัติ  ได้ท  าการทดลองเพ่ือ
เปรียบเทียบการฟักไข่โดยวิธีธรรมชาติ ซ่ึงได้ทดลองกบัไข่ไกท่ี่ใช้ตู้ฟัก
ไข่ 2 ชุด ซ่ึงแบ่งเป็นชุดละ 9 ฟอง ดงัน้ี 

ชุดท่ี 1 ใช้อุณหภูมิในการฟักอยู่ท่ี 37.5 ◦C ความช้ืนสัมพทัธ์ 
55-60 % กลบัไข่ทุก 1 ชัว่โมง  

ชุดท่ี 2 ใช้อุณหภูมิในการฟักอยู่ท่ี 37.5 ◦C ความช้ืนสัมพทัธ์ 
55-60 % กลบัไข่ทุก 30 นาที     

4. ผลการทดลอง
ผูจ้ดัท  าไดท้  าการทดลองโดยน าไข่ไกส่ายพนัธุ์พ้ืนเมืองท่ีหา

ไดจ้ากชาวบ้านมาทดลองฟักด้วยตู้ฟักไข่ไก ่และได้บันทึกผลอุณหภูมิ 
ความช้ืน การกลบัไข่ รวมไปถึงลักษณะของลูกไกท่ี่ได้ฟักออกมาในแต่
ละช่วง เป็นเวลา 21 วนันบัตั้งแต่น าไข่เขา้ฟักวนัแรก โดยมีผลดงัน้ี 

คอนโทรลบอร์ด 

จอ LCD 
แสดงผล
การท างาน 

เซนเซอร์
วัดอณุหภูมิ 
ความช้ืน 
DHT22 

พัดลมและหลอดไฟ ท างานเมื่อ
อณุหภูมิมีค่า = 0.5 จากทีก่ าหนด 

มอเตอร์ควบคุมการกลับไข่ 

    แหล่งจ่ายไฟ 5 Vdc 
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4.1 ผลของการควบคุมอุณภูมิ 
อุณหภู มิ ท่ี เหมาะสมส าหรับการฟักไข่อยู่ ท่ี  37.5 องศา

เซลเซียส [3,4] ซ่ึงในการทดลองไดต้ั้งค่าอุณภูมิไวท่ี้ 37.5 องศาเซลเซียส 
และได้บันทึกอุณหภูมิทุกๆ 3 ชม. คือ 9.00 น. 12.00 น. และ 15.00 น. 
เป็นระยะเวลา 21 วนั  

รูปท่ี 4  กราฟแสดงอุณหภูมิและเวลา 

 จากรูปท่ี 4 แสดงอุณหภูมิและเวลา จะเห็นว่าค่าอุณหภูมิท่ีไดจ้ากตู้ฟักไข่
อยู่ระหว่าง 37.4 และ 37.5 ซ่ึงเป็นอุณหภูมิท่ีเหมาะสมต่อการเจริญเติบโต
ของลูกไก ่แต่อย่างไรกต็ามค่าความคลาดเคล่ือนของอุณหภูมิคือร้อยละ 
0.84 

4.2 ผลของการควบคุมความช้ืน 
ความช้ืนท่ีเหมาะสมส าหรับการฟักไข่อยู่ท่ี 55-60 เปอร์เซนต ์

[3] ซ่ึงในการทดลองได้ตั้ งค่าความช้ืนไวท่ี้ 55-60 เปอร์เซนต์ และได้
บันทึกความช้ืนทุกๆ 3 ชม. คือ 9.00 น.12.00 น. และ 15.00 น. เป็น
ระยะเวลา 21 วนั  

รูปท่ี 5  กราฟแสดงความช้ืนและเวลา 

 จากรูปท่ี 5 กราฟแสดงความช้ืนสัมพทัธ์ในอากาศ จะเห็นได้ว่าค่า
ความช้ืนจะอยู่ระหว่าง 54.5 ถึง 56.5 ซ่ึงเป็นค่าท่ีอยู่ระหว่าง 55-60 
เปอร์เซนต ์ซ่ึงเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของลูกไก ่

4.3 ผลของการกลับไข่และการฟักไข่ 
เพ่ือใหไ้ข่ไกไ่ดรั้บอุณหภูมิท่ีทัว่ถึงจึงไดท้  าการทดลองกลบัไข่

ทุกระยะเวลาการฟัก เป็นจ านวน 21 วนั จากการทดลองความชัดเจนของ
การกลบัไข่ท่ีมีผลต่อการฟักของไข่ไกน่ัน่อยู่ท่ีสามวนัสุดท้าย [5] จึงได้มี
การเปรียบเทียบการฟักไข่ 2 รูปแบบ คือ การกลับไข่ทุก 30 นาที และ 
การกลบัไข่ทุก 60 นาที 

การกลบัไข่ กลบัไข่ทุก 60 นาที กลบัไข่ทุก 30 นาที 

วนัท่ี 19 

วนัท่ี 20 

วนัท่ี 21 

รูปท่ี 6 รูปแสดงการฟักไข่ไกใ่นสามวนัสุดทา้ย 

จากรูปท่ี 6 แสดงใหเ้ห็นว่า ในวนัท่ี 19 การกลับไข่ทุก 60 นาที ไข่ไกไ่ด้
แตกออกหมด จนกระทัง่เห็นเป็นตวัลูกไก ่ในทางกลบักนัการกลับไข่ทุก 
30 นาที ไข่ไกพ่ึ่งเร่ิมแตก ในวนัท่ี 20 การกลบัไข่ทุก 60 นาที และกลบัไข่
ทุก 30 นาที ลูกไกก่ไ็ดฟั้กเป็นตวั แต่อย่างไรกต็ามในวนัท่ี 21          
โดยกลบัไข่ทุก 60 นาที ซ่ึงลกัษณะทางกายภาพสังเกตุไดว้่า ลูกไกมี่ความ
แข็งแรง และฟักออกไดม้ากกว่าการกลบัไข่ทุก 30 นาที 

5. สรุปผลการทดลอง
จากการทดลองตู้ฟักไข่อัตโนมัติ  ได้ทดลองฟักไข่ไก ่2 ชุด

แบ่งเป็นชุดล่ะ 9 ฟอง โดยชุดท่ี 1 และชุดท่ี 2 ไดค้วามคุมอุณหภูมิในการ
ฟักอยู่ท่ี 37.5 ◦C ความช้ืนสัมพทัธ์ 55-60 %  ซ่ึงชุดท่ี 1 กลับไข่ทุก 1 
ชัว่โมง ผลท่ีได้ไข่สามารถฟักตัวออกมาได้ 90% ชุดท่ี 2 กลับไข่ทุก 30 
นาที ผลท่ีได้ไข่สามารถฟักตัวออกมาได้ 67% โดยลูกไกท่ี่ฟักออกมามี
ร่างกายไม่สมบูรณ์และฟักตวัออกมาไดไ้ม่หมด ดงันั้นชุดควบคุมการฟัก
ไข่โดยไมโครคอนโทรเลอร์อาร์ดูโน่มีประสิทธิภาพท่ีน่าพึงพอใจในการ
ควบคุมอุณหภูมิ และความช้ืน รวมไปถึงการควบคุมการกลับไข่ต้องใช้
การกลบัไข่ทุก 1 ชัว่โมง ไข่ไกท่ี่ฟักออกมาจึงจะสมบูรณ์ 
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ระบบติดตามและควบคุมเคร่ืองปรับอากาศ 
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บทคดัย่อ 
ระบบติดตามและควบคุมเคร่ืองปรับอากาศสร้างข้ึนเพื่อแจง้

เตือนประสิทธิภาพของเคร่ืองปรับอากาศ โดยทาํการติดตั้งบอร์ดควบคุม
เพื่อเช็คสถานะของเคร่ืองปรับอากาศแบบเวลาจริงผา่นทางเวบ็ไซต ์และ
มีการแจง้เตือนเม่ือประสิทธิภาพของเคร่ืองปรับอากาศลดลง ในส่วนของ
เวบ็ไซตจ์ะแสดงอุณหภูมิ 2 ตาํแหน่ง คืออุณหภูมิภายในหอ้งและอุณหภูมิ
ของเคร่ืองระเหย (Evaporator) ทั้งน้ีเม่ืออตัราการลดลงของอุณหภูมิของ
เคร่ืองระเหยเร็วกว่าค่าปกติ ซ่ึงอาจจะเกิดจากการอุดตนัของระบบทาํ
ความเยน็ ระบบจะทาํการแจง้เตือนผา่นทางเวบ็ไซตท์นัที  

คาํสาํคญั: เคร่ืองปรับอากาศ, เคร่ืองระเหย, อุณหภูมิ, ระบบเวลาจริง 

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
ประเทศไทยตั้งอยูใ่นเขตร้อนช้ืน สภาวะอากาศโดยทัว่ไปจึง

ร้อนอบอา้วเกือบตลอดปี ฉะนั้นจึงมีการติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศเพ่ือลด
อุณหภูมิใหเ้ยน็ลง เคร่ืองปรับอากาศทาํงานดว้ยหลกัการถ่ายเทความร้อน 
[1] กล่าวคือ เม่ือความร้อนถ่ายเทออกไปดา้นนอก อากาศภายในหอ้งจะมี
อุณหภูมิลดลง เคร่ืองปรับอากาศเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีมีอัตราการใช้
พลงังานสูงมากเม่ือเทียบกบัอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในครัวเรือนชนิดอ่ืนๆ [2] 

แกไ้ขปัญหาการใชพ้ลงังานท่ีสูงไดด้งัน้ี ควบคุมอุณหภูมิภายในห้องให้
เหมาะสม และลา้งแอร์ตามระยะเวลาท่ีกาํหนด   

คณะผูว้ิจยัจึงได้สร้างระบบติดตามและควบคุมเคร่ืองปรับ 
อากาศ โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อติดตามสถานะของอุณหภูมิภายในห้อง 
อุณหภูมิของเคร่ืองระเหย (Evaporator) ผา่นทางเวบ็ไซด ์และสามารถปรับ
อุณหภูมิภายในห้องผ่านเว็บไซด์ อีกส่วนสําคัญคือการแจ้งเตือนเม่ือ
ประสิทธิภาพของเคร่ืองปรับอากาศลดลง ทั้ งน้ี เพื่อช่วยเพิ่มความ
สะดวกสบายใหแ้ก่ผูดู้แลระบบ  

2. ทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง
2.1 เคร่ืองปรับอากาศ  

หลกัการทาํความเยน็ของเคร่ืองปรับอากาศประกอบด้วย 4 
ส่วนคือ เคร่ืองระเหย (Evaporator) เคร่ืองอัดไอ (Compressor) เคร่ือง
ควบแน่น (Condenser) และท่อลดแรงดนั (Capillary Tube) ระบบทาํ
ความเยน็แบบระบบอดัไอ (Vapor-Compression Cycle) มีหลกัการ
ทาํงานคือ การทาํให้สารทาํความเย็นไหลวนไปตามระบบ โดยผ่าน
ส่วนประกอบหลักทั้ ง  4 ต่อเน่ืองเป็นวฏัจักรการทําความเย็น 
(Refrigeration Cycle) โดยมีกระบวนการดงัน้ี [1] 

1) เร่ิมตน้โดยคอมเพรสเซอร์ทาํหน้าท่ีดูดและอดัสารทาํความเยน็
เพื่อเพิ่มความดันและอุณหภูมิของนํ้ ายา แล้วส่งต่อเข้าเคร่ือง
ควบแน่น

2) นํ้ายาจะไหลวนผา่นแผงเคร่ืองควบแน่น โดยมีพดัลมเป่าเพื่อช่วย
ระบายความร้อนทาํให้นํ้ ายาจะท่ีออกจากเคร่ืองควบแน่นมี
อุณหภูมิลดลง และจะถูกส่งต่อใหอุ้ปกรณ์ลดความดนั

3) นํ้ายาท่ีไหลผ่านอุปกรณ์ลดความดนัจะมีความดนัและอุณหภูมิท่ี
ต ํ่ามาก แลว้ไหลเขา้สู่เคร่ืองระเหย

4) นํ้ายาจะไหลวนผา่นแผงเคร่ืองระเหย โดยมีพดัลมเป่าเพื่อช่วยดูด
ซบัความร้อนจากภายในห้อง ทาํให้อุณหภูมิห้องลดลงส่งผลให้
นํ้ ายาท่ีออกจากเคร่ืองระเหยมีอุณหภูมิสูงข้ึน จากนั้ นจะถูก
ส่งกลบัเขา้คอมเพรสเซอร์เพื่อทาํการหมุนเวยีนนํ้ายาต่อไป
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2.2 ไมโครคอนโทรเลอร์ PIC 16F886 
PIC16F886 ผลิตโดยบริษทัไมโครชิพ มีคุณบติัดงัน้ี มีความ

กวา้งของบสัขอ้มูล 8 บิต ค่าสูงสุดของความถ่ีนาฬิกาอยูท่ี่ 20 MHz ขนาด
หน่วยความจาํของโปรแกรม 14 kB ขนาดขอ้มูลใน RAM อยูท่ี่ 368 
ความละเอียดของตวัแปลงอนาลอ็กเป็นดิจิตอลคือ 10 บิต และมีทั้งหมด 
11 ช่องสัญญาณ จาํนวนอุปกรณ์ขาเขา้/ออก คือ 14 I/O และแรงดนัท่ีใช้
งานอยูท่ี่ 2 - 5.5 โวลต์ จากคุณสมบติัของ PIC16F886 ท่ีสามารถรองรับ
การทาํงานได้ทั้ งสัญญาณอนาล็อกและดิจิตอล งานวิจัยน้ีจึงเลือกใช ้
PIC16F886 เน่ืองจากบอร์ดควบคุมท่ีออกแบบไว ้สัญญาณขาเขา้ (Input 
Signal) มีสญัญาณอนาลอ็กดว้ย  

3. การออกแบบวงจรควบคุมในระบบปรับอากาศ
3.1 บอร์ดควบคุม 

เคร่ืองปรับอากาศทัว่ไปมีตวัขบั (Drive) ท่ีควบคุมรีโมท
คอนโทรล (Remote Control) ดงัรูปท่ี 1(ก) ทาํการถอดตวัขบั (Drive) 
ออก และติดตั้งบอร์ดควบคุมโดยไมโครคอนโทรเลอร์ตามรูปท่ี 1(ข) 
แทนท่ีตวัขบั (Drive) ซ่ึงออกแบบบอร์ดควบคุมดงัแสดงในรูปท่ี 2 โดยมี
คุณสมบติัดงัน้ี 
 สามารถอ่านค่าการทาํงานของรีโมทคอนโทรลเดิม และอ่านค่า

สถานะการทาํงานของเคร่ืองปรับอากาศได ้ 
 ควบคุมอุณหภูมิ ควบคุมการทาํงานของคอมเพรสเซอร์ และ

ควบคุมพดัลมภายในเคร่ืองปรับอากาศ  
 สามารถติดต่อส่ือสารส่ือสารแบบ half duplex ผา่นพอร์ตอนุกรม 

RS485 

(ก) (ข) 
รูปที ่1 ภาพรวมของวงจรควบคุม  

รูปที ่2 Schematic บอร์ดควบคุม 

3.2 เวบ็ไซด์  
มีขั้นตอนการทาํงานดงัน้ี 

1. Log in เขา้สู่ระบบ (ดงัรูปท่ี 3) โดยตอ้งกรอก Username และ
Password

รูปที ่3 Log in เขา้ระบบ 

2. แสดงอุณหภูมิภายในหอ้งและอุณภูมิท่ีเคร่ืองระเหย
(Evaporator)

3. ระบบจะแจ้งเตือนผ่านหน้าเว็ปไซด์ เม่ืออุณหภูมิท่ีเคร่ือง
ระเหยตํ่ากวา่ Evaporization  ตามรูปท่ี 4 

รูปที ่4 Pressure Enthalpy Chart 

1032



บทความวจิัย  
การประชุมวชิาการ งานวจิยัและพฒันาเชิงประยกุต ์คร้ังท่ี 9  
 9th ECTI-CARD 2017, Chiang khan Thailand 

  9th ECTI-CARD 2017 “การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยเีพื่อตอบสนองทอ้งถ่ินและภาคอุตสาหกรรม” 

4. ผลการทดสอบ

เม่ือ Log in เขา้สู่ระบบเรียบร้อย ระบบจะแสดงอุณหภูมิ
ปัจจุบนัภายในหอ้ง และอุณหภูมิเคร่ืองระเหย ดงัแสดงในรูปท่ี 5 (ก) –(ข) 
และทาํการทดสอบระบบฯ จากเคร่ืองปรับอากาศทั้ ง 2 เคร่ือง โดยท่ี
เคร่ืองแรกคือเคร่ืองปรับอากาศปกติ เคร่ืองท่ีสองคือเคร่ืองปรับอากาศท่ี
ถึงกาํหนดเวลาลา้งแอร์ ผลการทดสอบเป็นดงัรูปท่ี 5 โดยรูปท่ี 5(ก) เป็น
หอ้งท่ีติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศท่ีอยูใ่นสถานะปกติ หนา้เวบ็ไซด์จะแสดง
แถบสีเขียว สถานะ “Good”   ส่วนรูปท่ี 5(ข) แสดงแถบสีแดง สถานะ 
“Bad” แสดงวา่เคร่ืองปรับอากาศถึงกาํหนดเวลาลา้งแอร์  

เก็บค่าอุณหภูมิภายในหอ้ง (Environment Temperature) และ
อุณหภูมิเคร่ืองระเหย (Freeze Temperature) เม่ือเปิดเคร่ืองปรับอากาศ
ในช่วง 60 นาทีแรกดงัแสดงในตารางท่ี 1 อุณหภูมิห้องคงท่ีอยู่ในช่วง
ประมาณ 25 องศาเซลเซียส ทั้ งท่ีห้องเคร่ืองปรับอากาศปกติ ห้องท่ี
เค ร่ืองปรับอากาศใช้งานไประยะหน่ึงแล้ว  และห้อง ท่ี เค ร่ือง ท่ี
เคร่ืองปรับอากาศสกปรก สําหรับอุณหภูมิเคร่ืองระเหยจะค่อยๆ ลดลง
จนถึงประมาณ 12 องศาเซลเซียส แต่ถา้เคร่ืองปรับอากาศสกปรกอตัรา
การลดลงจะเร็วกวา่เคร่ืองปรับอากาศท่ีปกติ ดงัแสดงในรูปท่ี 6 

(ก)                                                 (ข) 
รูปที ่5 อุณหภูมิและแจง้สถานะของเคร่ืองปรับอากาศ 

รูปที่ 6 อุณหภูมิเคร่ืองระเหย (Freeze Temperature) 

ตารางที ่1 อุณหภูมิภายในหอ้งและอุณหภูมิเคร่ืองระเหย 

Time (sec) 

อุณหภูมิหอ้ง (C) อุณหภูมิเคร่ืองระเหย (C) 

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. สรุปผล
งานวิจยัน้ีไดพ้ฒันาบอร์ดควบคุมท่ีใชส้าํหรับเช็คสถานะของ

เคร่ืองปรับอากาศ และระบบจะมีการแจง้เตือนในกรณีท่ีประสิทธิภาพ
ของเคร่ืองปรับอากาศลงลง อนัเน่ืองมากจากอุณหภูมิของเคร่ืองระเหย
ลดลงเร็วค่าปกติ  จากผลการทดสอบระบบฯ แสดงให้เห็นว่า ระบบ
ทาํงานได้สมบูรณ์ และช่วยให้ผูดู้แลระบบทาํงานได้ง่ายข้ึน เน่ืองจาก
สามารถตรวจสอบและติดตามเคร่ืองปรับอากาศทางเวบ็ไซต ์
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เคร่ืองควบคุมอุณหภูมิเพ่ืออบแห้งเห็ดหอม
A Temperature  Control  for  Drying  mushroom 

ณฐัพงศ์ บุตรธนู*  ปองพล แสนสอน
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บทคดัย่อ 
บทความน้ีน า เสนอเคร่ืองควบคุมอุณหภูมิ เ พ่ืออบแห้ง

เห็ดหอม มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้เห็ดหอมท่ีผา่นกระบวนการอบแห้งแลว้เก็บ
รักษาไวไ้ดน้าน มีคุณภาพดีข้ึน ใช้พลงังานความร้อนจากหลอดไฟแบบ
ไส้ การท างานคือใช้ความร้อนค่อยๆ ลดความช้ืนภายในดอกเห็ด ผลการ
ทดลองปรากฎว่าได้เห็ดท่ีมีคุณภาพท่ีดีกว่าเห็ดท่ีตากแดดการอบใช้
อุณหภูมิ เร่ิมแรกประมาณ 30 องศาเซลเซียส จากนั้นเพ่ิมอุณหภูมิข้ึนทีละ 
1-2 องศาเซลเซียส ทุก 1 ชัว่โมง จนถึง 50 องศาเซลเซียส แลว้เพ่ิมให้เป็น 
60 องศาเซลเซียส และรักษาอุณหภูมิระดบัน้ีไวป้ระมาณ 1 ชัว่โมงเพ่ือ
เพ่ิมรสชาติกล่ินและท าให้ดอกเห็ดหอมมีลกัษณะเป็นเงาสวยงาม 

ค าส าคญั: ระบบควบคุมตูอ้บแห้งเห็ดหอม 

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 sun-
exposed 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 

1. บทน า
เน่ืองจากการอบแห้งเห็ดหอมในภาคอีสานส่วนมากจะใช้

แสงแดดเป็นหลักในการตากแห้งท าให้คลายความช้ืนออกจากตัว
เห็ดหอมแต่จะเกิดปัญหาตามมา คือ ดอกเห็ดหอมมีการติดเช้ือรา  และท า
ให้ตวัเห็ดหอมหดตวัยุบเห่ียวไม่สวยงามแล้วยงัใช้ระยะเวลาในการตาก
แดดนาน 1-2 วนั[1] และบางสภาพอากาศ ร้อน  ฝน  หนาว บา้งตาม
ฤดูกาลซ่ึงท าให้ผลผลิตออกมาไม่ตามเป้าหมาย[2]  ผู ้วิจัยได้มี
แนวความคิดในการสร้างเคร่ืองควบคุมอุณหภูมิเพ่ืออบแห้งเห็ดหอม   
ส าหรับใชใ้นการอบแห้งผลิตภณัฑเ์ห็ดหอมทางการเกษตร โดยเห็นว่าใน
ชุมชนหรือท่ีท าการเกษตรจ านวนมากยงัใช้วิธีการถนอมเห็ดหอมในการ
ตากแดดปัญหาส่วนใหญ่เกิดข้ึนคือตวัของเห็ดหอมจะมีการติดเช้ือราของ
ตวัดอก ไม่มีความสวยงาม และไดผ้ลผลิตไม่ตามเป้าหมาย[3] 

ดงันั้น ผูวิ้จยัจึงได้สร้างเคร่ืองความคุมอุณหภูมิเพ่ืออบแห้ง
เห็ดหอมมาใช้ในการอบแห้งเห็ดหอมให้เกิดประสิทธิภาพลดความช้ืน
ออกจากเห็ดหอม ส าหรับการท างานของชุดความคุมอุณหภูมิเพ่ืออบแห้ง
เห็ดหอมนั้นจะน าหลกัการของการใชค้วามร้อนจากหลอดไฟแบบไส้ ท  า
ให้ลดความช้ืนภายในตวัเห็ดหอม ซ่ึงจะไดคุ้ณภาพดีกว่าเห็ดหอมท่ีตาก
แดด จึงสร้างเคร่ืองความคุมอุณหภูมิเพ่ืออบแห้งเห็ดหอมข้ึนมาใช้ในการ
อบแห้งเห็ดหอมให้มีระยะเวลาในการอบแห้งเร็วข้ึน ท าให้ตวัเห็ดหอม
ไม่ติดเช้ือราและมีสภาพของดอกเห็ดหอมท่ีสวยงาม 

2. การออกแบบ
2.1 หลกัการท างาน 

 การท างานใชล้มร้อนค่อยๆ ลดความช้ืนภายในดอกเห็ด ซ่ึง
จะไดเ้ห็ดท่ีมีคุณภาพท่ีดีกว่าเห็ดท่ีตากแดด การอบใช้อุณหภูมิ เร่ิมแรก
ประมาณ 30 องศาเซลเซียส จากนั้นเพ่ิมอุณหภูมิข้ึนทีละ 1-2  องศา
เซลเซียส ทุก 1 ชัว่โมง จนถึง 50 องศาเซลเซียส แลว้เพ่ิมให้เป็น 60 องศา
เซลเซียส และรักษาอุณหภูมิระดบัน้ีไวป้ระมาณ 1 ชัว่โมง เพ่ือเพ่ิมรสชาติ 
กล่ิน และท า ให้ดอกเห็ดหอมมีลกัษณะเป็นเงาสวยงาม 
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รูปที่ 1 การท างานชุดควบคุมอุณหภูมิเพ่ืออบแห้งเห็ดหอม 

2.2 ออกแบบสร้างเคร่ืองควบคุมอุณหภูมเิพ่ืออบแห้งเห็ดหอม 
สร้างตูอ้บแห้ง ใช้ความร้อนจากหลอดไฟแบบไส้ จ  านวน 6 

หลอด เพ่ือเพ่ิมอุณหภูมิให้กบัตูอ้บแห้ง และติดตั้งพดัลมระบายอากาศ
เพื่อรักษาระดบัอุณหภูมิ โดยมีไมโครคอนโทรลเลอร์เป็นตวัควบคุม  การ
ท างานของตูอ้บแห้งเห็ดหอม ดงัรูปท่ี 2- รูปท่ี 4 

รูปที่ 2 ขนาดโครงสร้างเคร่ืองอบแห้งเห็ดหอม 

รูปที่ 3 ภายนอกเคร่ืองอบแห้งเห็ดหอม 

รูปที ่4  ภายในเคร่ืองอบแห้งเห็ดหอม 

2.3 ระบบควบคุมอณุหภูมภิายในตู้อบแห้งเห็ดหอม 
ชุดควบคุมอุณหภูมิน้ีประกอบไปดว้ย  

1) บอร์ด ET-PIC STAMP 18F8722 ส าหรับ ควบคุมการท างาน
2) บอร์ด ET-OPTO AC DIMMER ส าหรับ ควบคุมความสว่ า งของ
หลอดไส้ 
3) วงจร IC AD595 ส าหรับ อ่านค่าอุณหภูมิ
4) วงจรรีเลย ์
5) วงจรบริดจเ์ร็กติไฟเออร์ ส าหรับ แปลงไฟฟ้ากระสลบัเป็นกระแสตรง
6) หมอ้แปลงไฟฟ้า 12 V AC ส าหรับ แปลงไฟฟ้ากระสลบัจาก 220 V
เป็น 12 V 
7) จอแสดงผล LCD  ส าหรับ แสดงผลค่าต่างๆ

รูปที่ 5 ชุดควบคุมอุณหภูมิภายในตูอ้บแห้งเห็ดหอม 

3 ผลการทดลอง 
งานวิจยัเร่ือง เคร่ืองควบคุมอุณหภูมิเพ่ืออบแห้งเห็ดหอม โดย

ใช้พลังงานความร้อนจากหลอดไฟแบบไส้ มีขั้นตอนทดสอบการอบ
เห็ดหอมโดยใชพ้ลงังานความร้อนจากหลอดไฟแบบไส้ ซ่ึงมีรายละเอียด
ดงัต่อไปน้ี 
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3.1 ท าการทดลองวัดค่าอุณหภูมิในตู้อบโดยใช้หลอดไส้ขนาด 
60 W  จ านวน 2 หลอด  

ในระยะเวลา 1 ชัว่โมง ทุกๆ 5 นาที เวลา 13.10 น. -14.10 น. 
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รูปที่ 6 อุณหภูมิภายในเคร่ืองอบโดยใชห้ลอดไส้ 60W จ านวน 2 หลอด 
เปรียบเทียบกบัอุณหภูมิภายนอกเคร่ืองอบ 

3.2 ท าการทดลองวัดค่าอุณหภูมิในตู้อบโดยใช้หลอดไส้ขนาด 
60 W  จ านวน 4 หลอด  

ในระยะเวลา 1 ชัว่โมง ทุกๆ 5 นาที เวลา 16.30 น.-17.30 น. 
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รูปที่ 7 อุณหภูมิภายในเคร่ืองอบโดยใชห้ลอดไส้ 60W จ านวน 4 หลอด 
เปรียบเทียบกบัอุณหภูมิภายนอกเคร่ืองอบ 

3.3 ท าการทดลองวัดค่าอุณหภูมิในตู้อบโดยใช้หลอดไส้ขนาด 
60 W  จ านวน 6 หลอด  

ในระยะเวลา 1 ชัว่โมง ทุกๆ 5 นาที เวลา 18.30 น ถึง 19.30 น 
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รูปที่ 8 อุณหภูมิภายในเคร่ืองอบโดยใชห้ลอดไส้ 60W จ านวน 6 หลอด 
เปรียบเทียบกบัอุณหภูมิภายนอกเคร่ืองอบ 

3.4 ท าการทดลองโดยใช้เห็ดหอมสด 500 กรัม เขาไปในตู้อบ 
ในระยะเลา 5 ช่ัวโมง 

น ้าหนกัและความช้ืนของเห็ดหอมลดลงก่ีกรัมและวดัค่าความ
ร้อนทุกๆ 5 นาที เวลา 13.30 น - 18.30 น  

รูปที่ 9 อบเห็ดหอมสด 500 กรัม 
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รูปที ่10 อุณหภูมิภายในเคร่ืองอบโดยใชห้ลอดไส้ 60W จ านวน 6 หลอด 
เปรียบเทียบกบัอุณหภูมิภายนอกเคร่ืองอบ ระยะเวลา 5 ชัว่โมง 
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         (ก)เห็ดหอมสด 500 กรัม           (ข)เห็ดหอมอบแห้ง 213.5 กรัม 
รูปที่ 11 น ้าหนกัเห็ดของเห็ดหอม (ก)เห็ดหอมสด (ข)เห็ดหอมอบแห้ง 

3.5 ท าการทดลองโดยใช้เห็ดหอมสด 500 กรัม เขาไปในตู้อบ 
ในระยะเลา 8 ช่ัวโมง 

น ้าหนกัและความช้ืนของเห็ดหอมลดลงก่ีกรัมและวดัค่าความ
ร้อนทุกๆ 5 นาที เวลา 13.30 น - 21.30 น 
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รูปที ่12 อุณหภูมิภายในเคร่ืองอบโดยใชห้ลอดไส้ 60W จ านวน 6 หลอด 
เปรียบเทียบกบัอุณหภูมิภายนอกเคร่ืองอบ ระยะเวลา 8 ชัว่โมง 

         (ก)เห็ดหอมสด 500 กรัม           (ข)เห็ดหอมอบแห้ง 101 กรัม 
รูปที่ 13 น ้าหนกัเห็ดของเห็ดหอม (ก)เห็ดหอมสด (ข)เห็ดหอมอบแห้ง 

3.6 ท าการตากแดดเห็ดหอมสด 500 กรัม ให้เหลือน า้หนกั
เท่ากบั เห็ดหอมสดทีใ่ช้ตู้อบ อบแห้งแล้วน า้มาเปรียบเทยีบกนั 

ตารางท่ี 1 การเปรียบเทียบผลการทดลองระหว่างการอบแห้งดว้ยเคร่ือง
และการตากแดด 
วธีิการ
ทดลอง 

น ้าหนกั(กรัม)
เห็ดหอมก่อน
การทดลอง

น ้ าหนกั(กรัม)
เห็ดหอมหลงั
การทดลอง

อุณหภูมิเฉล่ีย 

( C
 ) 

เวลาท่ีใช้
(ชม.) 

กล่ินของ
เห็ดหอม 

เคร่ืองควบคุม 500  213  54.6 5  มีกลิ่นหอม 

เคร่ืองควบคุม 500  101  57.38 8  มีกลิ่นหอม 

ตากแดด 500  101  33 32  ไม่มีกลิ่น
หอม 

4 สรุปผล 

เคร่ืองควบคุมอุณหภูมิเพ่ืออบแห้งเห็ดหอม มีวตัถุประสงค์
เพื่อออกแบบสร้างชุดควบคุมอุณหภูมิเพ่ืออบแห้งเห็ดหอม และ ทดสอบ
ชุดควบคุมอุณหภูมิและท าการเปรียบเทียบระหว่างการตากแดดและการ
อบแห้งด้วยเคร่ืองควบคุมอุณหภูมิเพ่ืออบแห้งเห็ดหอมโดยชุดควบคุม
อุณหภูมิเพ่ืออบแห้งเห็ดหอม ท่ีท าข้ึนประกอบด้วยสร้างตู้ควบคุม
อุณหภูมิเพ่ืออบแห้งเห็ดหอมปรับอุณหภูมิความร้อนตั้ งแต่ 30 องศา
เซลเซียส และเพ่ิมข้ึนจนถึง 60 องศาเซลเซียส และ ทดลองกบัเห็ดหอม
สดน ้าหนกั 500 กรัม สามารถควบคุมอุณภูมิไดจ้ริงและลดระยะเวลาการ
อบแห้งเห็ดหอมได ้75 %  

4. กติตกิรรมประกาศ
ขอขอบคุณสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และสาขาวิชา

วิศวกรรมไฟฟ้า คณะเทคโนโลย ีมหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธานี ท่ีให้ความ
สนับสนุนเคร่ืองมืออุปกรณ์และงบประมาณในการท างานวิจยั และ 
ขอขอบคุณ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
ท่ีสนบัสนุนงบประประมาณในการน าเสนอผลงานวิจยั 
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โมดูลเปิด-ปิดหลอดไฟไร้สายด้วยแลปววิ 
Wireless on/off Lamps Module using LabVIEW 

บัววรณ์ ไชยธงรัตน์1 จุไรรัตน์จินดา อรรคนิตย์1 
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บทคดัย่อ 
ปัจ จุบัน  การติด ต่อ ส่ือสารไร้สาย เข้ามา มีบทบาทใน

ชีวิตประจ าวนัเป็นอยา่งมากเน่ืองจาก ประหยดัพลงังานและลดตน้ทุนใน
การติดตั้ง วิจยัน้ีน าเสนอการสร้าง ชุดทดลองอยา่งง่ายส าหรับ เปิด–ปิด
หลอดไฟไร้สายโดยใช้โปรแกรมแลปวิว โดยชุดทดลองประกอบด้วย
โมดูล ET–RF24G V.2.0 และไมโครคอนโทรลเลอร์ ในการทดลองได้
ท  าการศึกษาระยะทางระหว่างชุดควบคุม(ภาคส่ง) และ หลอดไฟ 
(ภาครับ)  และเวลาท่ีขอ้มูลจากภาคส่งไปยงัภาครับ เพ่ือเปิด–ปิดหลอดไฟ 
พบว่า ชุดควบคุมไร้สายห่างจากหลอดไฟ ท่ีระยะ 1–65 เมตร หลอดไฟ
สามารถเปิด–ปิดไดต้ามค าสัง่ท่ีส่งจากชุดควบคุม โดยใชเ้วลา 1 วินาที 

ค าส าคญั: 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. บทน า
ปัจ จุบัน  การด า เ นิน ชี วิตในประจ าว ันต้อง เ พ่ิมความ

สะดวกสบายและรวดเร็ว เห็นได้จาก การติดต่อส่ือสารไร้สายท่ีถูก

น ามาใช้งานอย่างกวา้งขวาง เน่ืองจาก มีความรวดเร็ว ลดตน้ทุนในการ
ติดตั้งสาย(cable) ท าให้การเคล่ือนยา้ยและการใช้งานไดส้ะดวก[1]  จาก
ความต้องการดังกล่าว การพัฒนาควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีใช้ใน
ชีวิตประจ าวนั ให้สามารถเปิด–ปิดหลอดไฟ แบบไร้สายได ้จึงเป็นการ
อ านวยสะดวกสบาย รวมไปถึงเป็นการประหยดัค่าใช้จ่ายในการใช้งาน 
ดงัจะเห็นไดจ้ากในปัจจุบนั ไดมี้รายงานการพฒันา เปิด–เปิดหลอดไฟไร้
สาย อย่างกวา้งขวาง ตวัอย่างเช่น ระบบควบคุมไฟฟ้าแสงสว่างโดยใช้
ระบบ Wireless ร่วมกบัแอปพลิเคชนัของระบบปฏิบติัการ Android โดย 
สามารถควบคุมการท างานไดท่ี้ระยะ 30 เมตร [2] ระบบควบคุมอุปกรณ์
ไฟฟ้าแสงสว่างผ่านระบบ Wireless ร่วมกบัโมดูล XBee (2.4 Ghz) โดย 
สามารถควบคุมการท างานไดท่ี้ระยะ 20 เมตร [3] และ ระบบควบคุมการ
เปิด-ปิดไฟ ไฟด้วย Wi-Fi ผ่านเว็บเบราวเ์ซอร์ ร่วมกบั Module Wi-Fi 
ESP8266 และภาษา Aruduino [4] 

โปรแกรมแลปวิว (LabVIEW) คือ ซอฟต์แวร์ท่ีถูกน ามาใช้
งานอยา่งแพร่หลายในงานอุตสาหกรรมและการวิจยัเพ่ือการสร้างระบบ
การวดัและควบคุมอตัโนมติัได้ในเวลาอนัสั้น เน่ืองจากเป็นโปรแกรม
ประเภท GUI (Graphic User Interface) หรือ ภาษารูปภาพ ซ่ึงลดความ
ผิดพลาดในการเขียนโค๊ด [5] และสามารถเช่ือมต่อกบัอุปกรณ์ภายนอก
ได้ง่าย เน่ืองจากมีการบรรจุโปรแกรม ( Libraries)ไวส้ าหรับเช่ือมต่อ 
DAQ (Data Acquisition), GPIB (General Purpose Interface Bus หรือ 
Hewlett Packard Interface Bus, HP-IB), พอร์ตอนุกรม หรือ Serial Port 
เ พ่ื อ ใ ช้ ติ ด ต่ อกับ อุ ปกร ณ์ ท่ี ส่ งผ่ านข้อมู ล แบบอ นุก รม  ( Serial 
Instrument)[6] 

งานวิจยัน้ี จึงมีแนวคิดในการสร้าง ชุดทดลองอยา่งง่ายส าหรับ 
เปิด–ปิดหลอดไฟไร้สายโดยใช้โปรแกรมแลปวิว เพ่ืออ านวยความ
สะดวกกับผู ้ใช้งานและประหยดัต้นทุนในการติดตั้ ง โดยชุดทดลอง
ประกอบดว้ยโมดูล ET–RF24G V.2.0 และไมโครคอนโทรลเลอร์ ในการ
ทดลองได้ท  าการศึกษาระยะทางระหว่างชุดควบคุม(ภาคส่ง) และ 
หลอดไฟ (ภาครับ)  และเวลาท่ีขอ้มูลจากภาคส่งไปยงัภาครับ เพ่ือเปิด–
ปิดหลอดไฟ 
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2.วธีิการด าาเนินงาน 
ในการออกแบบและการควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านเวบ็แอพพลิเคชัน่ ทาง
คณะผูวิ้จยัไดแ้บ่งการด าเนินการออกเป็นสองส่วน ดงัน้ี 

2.1.ออกแบบและเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่าน
โปรแกรมแลปววิ 

รูปท่ี 1 แสดง การควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าผา่นโปรแกรมแลปวิว 
โดยในชุดทดลองประกอบด้วยภาค รับและภาคส่ง  ซ่ึ งภาคส่ง
ประกอบดว้ย คอมพิวเตอร์และชุดโมดูล Wireless ET–RF24G V.2.0 ซ่ึง
เช่ือมต่อกบัคอมพิวเตอร์ดว้ยพอร์อนุกรม RS–232 ภาครับประกอบดว้ย 
โมดูล Wireless ET–RF24G(2) เช่ือมต่อกบับอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์
หลอดไฟ 220 โวตล์ จ  านวน 2 หลอด ในการควบคุมการเปิด–ปิด 
หลอดไฟไร้สาย โปรแกรมแลปวิวจะควบคุมและแสดงสถานะ เปิด–ปิด
หลอดไฟ โดยมีโมดูล Wireless ET–RF24G(1) ท าหน้าท่ีแปลงสัญญาณ
จากพอร์อนุกรม RS–232 แปลงเป็นความถ่ี RF ส่งออกไปในอากาศ 
(ภาคส่ง)  ในทางดา้นภาครับ จะมีโมดูล Wireless ET–RF24G(2)  รับ
สญัญาณความถ่ี RF แปลงเป็นสญัญาณขอ้มูลแบบ RS–232 และส่งต่อไป
ยงั MCU (microcontroller; PIC16F877) เพื่อเปิด–ปิดหลอดไฟ 

2.2. การประกอบอุปกรณ์ควบคุมเปิด–ปิดหลอดไฟผ่าน
โปรแกรมแลปววิ 

การด าเนินการประกอบอุปกรณ์ชุดควบคุมการเปิด–หลอดไฟ 
ประกอบดว้ย 

2.2.1) อุปกรณ์ในภาคส่งประกอบดว้ย ชุดโมดูล ET–RF24G 
(รูปท่ี 1) เช่ือมต่อกบัคอมพิวเตอร์ดว้ยพอร์อนุกรม RS–232 ส าหรับการ
ตรวจสอบการเช่ือมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์กบั ET–RF24G (1) โดยไปท่ี 
Control Panel System เลือกแท๊ป Device Manager แลว้ ดบัเบิลคลิกท่ี 
ET-USB to RS232 Converter (COM8) (หมายเลข COM Port อาจมีการ
เปล่ียนแปลง ซ่ึงข้ึนอยูก่บัคอมพิวเตอร์แต่ละเคร่ือง) 

2.2.2) การสร้างโปรแกรมเพ่ือควบคุมและแสดงสถานะการ
เปิด–ปิดหลอดไฟ เป็นการออกแบบดว้ยโปรแกรมแลปวิว  

รูปท่ี  2  แสดงโปรแกรมแลปวิวซ่ึงใช้ติดต่อกับผู ้ใช้งาน 
ประกอบด้วย สวิตซ์ควบคุมการเปิด–ปิดหลอดไฟและสถานะการเปิด–
ปิดหลอดไฟ โดยบล็อคไดอะแกรมของแลปวิวและการติดต่อระหว่าง
โปรแกรมแลปวิวกบัพอร์อนุกรม RS–232 จะใช้ฟังก์ชนับล็อก VISA ซ่ึง
ประกอบดว้ย VISA Open, VISA Read, VISA Write, และ VISA Close 
และมีฟังก์ชนับล็อก case structure ท าหน้าท่ีเลือกเปิด–หลอดไฟตามค่า
เง่ือนไขท่ีไดรั้บ 
                 2.2.3. อุปกรณ์ในภาครับและชุดควบคุมเปิด–ปิดหลอดไฟฟ้า ( 

รูปท่ี 3)  โดยในชุดเปิด–ปิดหลอดไฟประกอบดว้ย (1)   วงจรควบคุม
อุปกรณ์ไฟฟ้า MCU (microcontroller; PIC16F877) (2) วงจร solid state 
relay (3) วงจรแปลงกระแส (4) Supply วงจรแปลงกระแส (5) Supply 
โมดูล ET–RF24G (2) ดงัแสดงใน 
รูปท่ี 4 โดยเม่ือโมดูล ET–RF24G (2) รับสัญญาณท่ีเป็น RF มาจะแปลง
เป็นสัญญาณแรงดันไฟฟ้า จากนั้นวงจรแปลงกระแสท าหน้าท่ีแปลง
แรงดนัไฟฟ้าจาก 12 โวลต ์ให้เป็น 15 โวลต ์เพ่ือเขา้ MCU และเปิด–ปิด
หลอดไฟ ตามค าสัง่ท่ีไดรั้บจากแลปวิว 

ET-RF  G ( ) ET-RF  G ( ) MCU

RS-   

 

ET-RF  G ( ) ET-RF  G ( ) MCU

RS-   

รูปที่ 1 บล็อกไดอะแกรมชุดทดลองการควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าผา่น
โปรแกรมแลปวิว 

รูปที่ 2 หนา้ต่างของโปรแกรมแลปวิวในการติดต่อกบัผูใ้ช ้

( )

( )

( ) ( )

( )

                          

    Solid State Relay

รูปที่ 3 อุปกรณ์ในภาครับและแผงควบคุมการปิด-เปิดอุปกรณ์ไฟฟ้า 
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2.3. ทดลองควบคุมเปิด–ปิดหลอดไฟผ่านโปรแกรมแลปววิ 
เม่ือสร้างโปรแกรมเพ่ือควบคุมและแสดงสถานะการเปิด–ปิด

หลอดไฟเสร็จเรียบร้อย จึงไดท้  าการทดลอง 1) เปิด–ปิดหลอดไฟ หลอด
ท่ี 1 และ 2 สลบักนั และเปิด–ปิดหลอดไฟ หลอดท่ี 1 และ 2 พร้อมกนั 
และ 2) ระยะการใช้งานของชุดควบคุมเปิด–ปิดหลอดไฟผ่านโปรแกรม
แลปวิว โดยมีระยะทางท่ีใช้ทดสอบ 1–99 เมตร และเวลาในการสั่งเปิด–
ปิดหลอดไฟ 

3. ผลการวจิยัและอภิปรายผล
การทดลอง เปิด–ปิดหลอดไฟ ได้ท  าการทดลองโดยใช้

เง่ือนไข 1) หลอดท่ี 1 และ 2 สลบักนั และ 2) เปิด–ปิดหลอดไฟ หลอดท่ี 
1 และ 2 พร้อมกนั โดยก าหนดระยะทางทดสอบ 1 เมตร พบว่า หลอดไฟ
สามารถเปิด–ปิดไดต้ามท่ีไดรั้บค าสัง่จากโปรแกรมแลปวิวโดยใช้เวลาใน
การเปิด–ปิด 1 นาที แสดงไดด้งัตารางท่ี 1 

4. ผลการวจิยัและอภิปรายผล
การทดลอง เปิด–ปิดหลอดไฟ ได้ท  าการทดลองโดยใช้

เง่ือนไข 1) หลอดท่ี 1 และ 2 สลบักนั และ 2) เปิด–ปิดหลอดไฟ หลอดท่ี 
1 และ 2 พร้อมกนั โดยก าหนดระยะทางทดสอบ 1 เมตร พบว่า หลอดไฟ
สามารถเปิด–ปิดไดต้ามท่ีไดรั้บค าสัง่จากโปรแกรมแลปวิวโดยใช้เวลาใน
การเปิด–ปิด 1 นาที แสดงไดด้งัตารางท่ี 1 

จากการทดลอง การใช้งานของชุดควบคุมเปิด–ปิดหลอดไฟ
ผ่านโปรแกรมแลปวิว โดยมีระยะทางท่ีใช้ทดสอบ 1–99 เมตร โดย
ทดลองดว้ยการสั่งให้หลอดไฟ ติด–ดบั จ านวน 5 คร้ัง พบว่า ชุดควบคุม
เปิด–ปิดหลอดไฟ สามารถใช้งานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ในระยะทาง 1 
ถึง 65 เมตร และประสิทธิภาพการใช้งานจะเร่ิมลดลง ระยะทาง 66–95 
เมตร ดงัแสดงในตารางท่ี 2 นอกจากน้ี พบว่า ท่ีระยะทาง 66–95 เม่ือสั่ง
ให้ หลอดไฟติด–ดบั  จ านวน 5 คร้ัง แต่หลอดไฟติด–ดบั ตามค าสั่ง เพียง
จ านวน 3 คร้ัง เน่ืองจากระยะทางอาจจะไกลท าให้วงจรการท างาน
ผิดพลาดได ้จึงท าให้หลอดไฟท างานตามค าสัง่ลดลง แลว้แต่ระยะทางใน
การสั่งให้เปิด–ปิด แต่อย่างไรก็ตามเม่ือท าการทดลองท่ี ระยะทาง 96 
เมตร ถึง 99 เมตร นอกจากน้ีไดท้  าการทดลอง ระยะเวลาในการสั่งเปิด–
ปิดหลอดไฟ โดยมีระยะทางท่ีใช้ทดสอบ 1–99 เมตร พบว่า ท่ีระยะทาง 
1–74 เมตร ระยะเวลาในการสั่งเปิด–ปิดหลอดไฟ ใช้เวลา 1 วินาที แต่
อยา่งไรก็ตามเม่ือเพ่ิมระยะห่าง 75 เวลาในสั่งเปิด–ปิด เร่ิมนานข้ึนโดยใช้
เวลา 3–7 วินาที  จากการทดลองสรุปไดว้่า ชุดทดลองอยา่งง่ายส าหรับ 
เปิด–ปิดหลอดไฟไร้สายโดยใช้โปรแกรมแลปวิว  ชุดควบคุมไร้สาย
สามารถท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เม่ือชุดควบคุม (ภาคส่ง) ห่างจาก
หลอดไฟ(ภาครับ) ท่ีระยะ 1–65 เมตร โดยท่ีหลอดไฟสามารถเปิด–ปิด 

(ติดดบั 5 คร้ัง) ไดต้ามค าสั่งท่ีส่งจากชุดควบคุม โดยใช้เวลา 1 วินาที แต่
อยา่งไรก็ตามเม่ือระยะทางเพ่ิมมากข้ึน หลอดไฟไม่สามารถ เปิด–ปิด (ติด
ดบั 5 คร้ัง) ตามค าสัง่และใชเ้วลานาน  เน่ืองจากระยะทางอาจจะไกลเกิน
กวา่ท่ีตวัส่งและตวัรับท่ีจะรับส่งกนัได ้

ตารางท่ี 1 ทดลองเปิด–ปิดหลอดไฟ 
หลอด
ไฟ 

เง่ือนไข 1 เง่ือนไข 2 
เปิด 1 ปิด 2 ปิด 1 เปิด2 เปิด1+2 ปิด1+2 

1 √ √ √ √ √ √

2 √ √ √ √ √ √

 ตารางท่ี 2 ระยะการเปิด–ปิด หลอดไฟไร้สายดว้ยโปรแกรมแลปวิว 
ระยะทาง
(เมตร) 

จ านวนคร้ังการ
สัง่หลอดไฟ 

จ า น ว นค ร้ั ง ท่ี
หลอดไฟท างาน 

เวลาในการส่ง 
(วินาที) 

สัง่ติด/ดบั ท างานติด/ดบั 
0 
: 
65 

5/5 
: 
5/5 

5/5 
: 
5/5 

1 
: 
1 

66 
: 
95 

5/5 
: 
5/5 

4/4 
: 
3/3 

1 
: 
7 

69–99 5/5 ไม่ติด – 
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)

Distance(m)

� m

  m

รูปที่ 4 ความสมัพนัธ์ระหวา่งระยะทางควบคุมเปิด–ปิดหลอดไฟ และ
เวลาเปิด–ปิดหลอดไฟ 
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5. ข้อเสนอแนะ
โปรแกรมแลปวิว ท่ีพฒันาข้ึนน้ีสามารถน าไปใช้ควบคุม

อุปกรณ์ไฟฟ้าอ่ืนๆได ้เช่น อุปกรณ์ตรวจวดัแก๊ส หรืออุณหภูมิ เน่ืองจาก
ลดค่าใช้จ่ายในการติดตั้งสายไฟและสามารถแสดงสถานะไดด้ว้ยเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ 

6. กติตกิรรมประกาศ
งานวิจยัน้ีส าเร็จไปได้ดว้ยดีเน่ืองจากได้รับความร่วมมือและ

ค าแนะน าต่างๆ จากคณาจารยจ์ากสาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ
วิศวกรรมไฟฟ้ามหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธานี และความช่วยเหลือจาก 
นายณัฐวุฒิ     ครองบุ่งคลา้  นายวชัระ  พิมพนัธุ์ และ นายขรรคช์ยั   อนั
ทะปัญญา นกัศึกษาสาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลยัราชภฏั
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การใช้เทคนิค 7 – ethoxyresorufin O-deethylase (EROD) Activity เป็นตัวช้ีวดัทางชีวภาพการปนเป้ือนสารเคมี
ทางการเกษตรในแหล่งน า้ธรรมชาติ 

7-ethoxyresorufin O-deethylase (EROD) Activity. : Bio-indicator for Agro-chemical Contamination in the 
Aquatic Environment 
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บทคดัย่อ 
การขยายตวัของพ้ืนท่ีเกษตรกรรมในปัจจุบนั ส่งผลให้เกิดการ

ใชส้ารเคมีทางการเกษตรเพ่ิมข้ึน เช่น ปุ๋ ย สารปรับปรุงดิน และสารก าจดั
ศัตรูพืช ซ่ึงหากใช้อย่างไม่ถูกวิธีจะก่อให้เกิดผลเสียต่อทั้ งส่ิงมีชีวิต 
ส่ิงแวดลอ้ม และอาจส่งผลกระทบไปตามห่วงโซ่อาหารอีกดว้ย ดงันั้นจึง
ควรมีระบบการตรวจติดตามการปนเป้ือนของสารพิษเหล่าน้ีก่อนท่ีจะ
ก่อให้เ กิดผลเสียดังกล่าว งานวิจัยน้ีมีว ัตถุประสงค์เ พ่ือศึกษาการ
เปล่ียนแปลงระดบักิจกรรมของเอนไซม ์7-ethoxyresorufin O-deethylase 
(EROD) ในปลาจากแหล่งน ้ าท่ีปนเป้ือนสารก าจัดศัตรูพืช และความ
เป็นไปได้ในการใช้การเปล่ียนแปลงระดบักิจกรรมของเอนไซม์น้ี เป็น
ตวัช้ีวดัทางชีวภาพส าหรับการปนเป้ือนนั้น 

ผลการศึกษาบ่งช้ีว่าระดับของ EROD Activity ในตวัอย่าง
ปลาจากสถานีท่ีใกลแ้หล่งก าเนิดการปนเป้ือนจะมีค่ามากกว่าในปลาจาก
สถานีท่ีอยู่ไกลออกไป เม่ือพิจารณาความแตกต่างของฤดูกาล ระดับ 
EROD Activity ในตวัอยา่งปลาในฤดูแลง้จะมีค่ามากกว่าตวัอยา่งปลาใน
ฤดูฝน ซ่ึงเป็นผลมาจากสภาพของแหล่งน ้าท่ีน่ิงในฤดูแลง้ ซ่ึงจะส่งผลให้
ปลามีโอกาสสัมผสัสารพิษได้มากกว่า นอกจากนั้นชนิดของปลาก็มีผล
ต่อระดบัของ EROD Activity โดยปลากินเน้ือจะมีระดับของ EROD 
Activity มากกว่าปลากินพืช เน่ืองจากผลของการถ่ายทอดสารพิษผ่าน
ทางห่วงโซ่อาหารท่ีปลาในระดบัชั้นการบริโภคท่ีสูงกว่าจะมีการสะสม
สารพิษมากกวา่ โดยสรุปผลการศึกษาน้ีแสดงให้เห็นว่า การเปล่ียนแปลง
ระดบั EROD Activity สามารถใช้เป็นตวับ่งช้ีทางชีวภาพขั้นตน้ของการ
ปนเป้ือนสารก าจดัศตัรูพืชในส่ิงแวดลอ้มได ้

ค าส าคญั: สารก าจดัศตัรูพืช, ระดบักิจกรรมของเอนไซม ์7- 
                ethoxyresorufin O-deethylase (EROD) 

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. บทน า
การใชส้ารเคมีทางการเกษตรจดัวา่เป็นสาเหตุหน่ึงท่ีก่อให้เกิด

ปัญหามลภาวะทางน ้าในหลายพ้ืนท่ีทัว่โลก โดยเฉพาะประเทศท่ีมีการท า
เกษตรกรรมเป็นหลักของประเทศ รวมทั้งประเทศไทย สารเคมีทาง
การเกษตรท่ีมีการใชอ้ยูใ่นประเทศไทยสามารถจ าแนกไดเ้ป็น 2 ประเภท 
คือ ปุ๋ ย หรือสารปรับปรุงดิน และสารก าจดัศตัรูพืช เช่น ยาฆ่าแมลง ยา
ก าจดัวชัพืชเป็นตน้ 
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เม่ือสารเคมีเหล่าน้ีลงสู่แหล่งน ้ าจะมีบทบาทในการเป็นธาตุ
อาหารให้กบัพืชน ้า (Aquatic Plant) และแพลงก์ตอนพืช (Phytoplankton) 
ส่งผลให้เกิดการเติบโตอย่างรวดเร็ว (Planton Bloom) จากนั้นเม่ือ
ส่ิงมีชีวิตเหล่าน้ีใช้ธาตุอาหารหมดจะตายลง และจุลินทรียใ์นน ้ าจะใช้
ออกซิเจนในการยอ่ยสลาย ส่งผลให้เกิดภาวะขาดออกซิเจนในแหล่งน ้ า 
จนท าให้ส่ิงมีชีวิตในแหล่งน ้ านั้นไม่สามารถอาศยัอยูไ่ด ้[1]ในปัจจุบนัมี
การใชต้วัช้ีวดัทางชีวภาพหลายประเภทในการตรวจติดตามการปนเป้ือน
ของสารก าจดัศตัรูพืชในส่ิงแวดล้อม เช่น การหายไปของส่ิงมีชีวิตบาง
ชนิดซ่ึงเป็นส่ิงมีชีวิตท่ีต้องการส่ิงแวดล้อมท่ีสะอาด ไม่มีการปนเป้ือน 
หรือการเปล่ียนแปลงของระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายส่ิงมีชีวิตเพ่ือ
ตอบสนองต่อการรับสัมผัสกับสารพิษ เช่น การถูกกระตุ้นให้สร้าง
เอนไซม ์Cytochrome P450-dependent Monooxygenase (CYP) ซ่ึงเป็น
เอนไซมท่ี์มีบทบาทในระบบภูมิคุม้กนัของส่ิงมีชีวิต [2] หรือการยบัย ั้ง
การท างานของเอนไซม์ Acetylcholinesterase (AChE) เน่ืองจากการ
สัมผสักับสารพิษบางชนิด [3] การเปล่ียนแปลงระดับกิจกรรมของ
เอนไซม์บางชนิด เช่น 7-ethoxyresorufin O-deethylase (EROD) ใน
ส่ิงมีชี วิตหลังจากสัมผัสกับสารพิษ โดยในการคัดเลือกตัวบ่งช้ี ท่ี
เหมาะสมในการใช้ตรวจติดตามการปนเป้ือนของสารพิษในส่ิงแวดลอ้ม
จ าเป็นจะต้องพิจารณาจากความจ าเพาะของตัวบ่งช้ีต่อสารพิษ ความ
สะดวก รวดเร็ว และค่าใช้จ่ายท่ีจ  าเป็นตอ้งใช้ในการตรวจวิเคราะห์ ซ่ึง
ปัจจุบนัการศึกษาระดับกิจกรรมของเอนไซม์ 7-ethoxyresorufin O-
deethylsae เป็นวิธีหน่ึงท่ีนิยมใช้ในการตรวจติดตามการปนเป้ือนของ
สารพิษหลายชนิด เช่น Persistant Organic Pollutants (POPs), Polycyclic 
Aromatic Hydrocarbon (PAHs) และสารก าจัดศัตรูพืชพวก 
Organochlorine (OCPs) เป็นตน้ [4] เน่ืองจากเป็นวิธีท่ีไม่ยุ่งยาก เสีย
ค่าใช้จ่ายน้อย และรวดเร็ว เหมาะกับการใช้เป็นตัวช้ีวดัทางชีวภาพ
เบ้ืองตน้ 

2. วธีิการวจิยั
งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาการเปล่ียนแปลงระดับ

กิจกรรมของเอนไซมื 7-ethoxyresorufin O-deethylase (EROD) ในปลา
ในแหล่งน ้ าท่ีปนเป้ือนสารก าจดัศตัรูพืช และความเป็นไปได้ในการใช้
การเปล่ียนแปลงระดับกิจกรรมของเอนไซม์น้ีเป็นตวัช้ีวดัทางชีวภาพ
เบ้ืองตน้ของการปนเป้ือนในแหล่งน ้านั้น 

ตวัอยา่งส่ิงมีชีวิตท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ ปลาดุก (Walking 
Catfish, Clariidae) และปลาตะเพียน (Spot Barb, Puntius bimaculatus) 
ซ่ึงเป็นปลากินเน้ือและปลากินพืชตามล าดบั เน่ืองจากตอ้งการศึกษาถึง
ผลของชนิดอาหารท่ีอาจมีต่อการรับสัมผสัของปลากบัสารก าจดัศตัรูพืช
ในแหล่งน ้ า โดยปลาทั้งสองชนิดน้ีพบได้ในแหล่งน ้ าทัว่ประเทศ จึงมี

ความน่าจะเป็นท่ีสามารถน ามาใช้เป็นตัวบ่งช้ีทางชีวภาพของการ
ปนเป้ือนได ้

สถานีเก็บตวัอยา่ง แบ่งออกเป็น 9 สถานี โดยเก็บตวัอยา่งปลา
สถานีละ 15 ตวั (3 n, n = 5) ตามแนวล าน ้าซ่ึงไหลผา่นพ้ืนท่ีท า
เกษตรกรรมซ่ึงมีการใชส้าร OCPs โดยพ้ืนท่ีตอนบน (สถานีท่ี 1) มีการ
ใชส้ารน้ีมากท่ีสุด การเก็บตวัอยา่งกระท าทั้งในฤดูร้อน และฤดูฝน 
ตวัอยา่งปลามีขนาดประมาณ 15 ถึง 20 เซนติเมตร น ้าหนกัประมาณ 50 
กรัม หลงัจากเก็บตวัอยา่งแลว้ น าตวัอยา่งปลามาลา้งให้สะอาด ผา่แยก
อวยัวะภายใน เช่น ตบัอ่อน เพ่ือน าไปศึกษาต่อไป 

การวเิคราะห์ปริมาณโปรตีน [5] 
1. การวดัปริมาณโปรตีน 
น าตัวอย่างตับอ่อน ปริมาตร 0.10 มิลลิกรัม ผสมกับสี 

Coomasie Brilliant Blue G 250 ปริมาตร 5 มิลลิลิตร ผสมให้เขา้กนั 
น าไปวดัค่าการดูดกลืนแสงท่ีความยาวคล่ืน 595 นาโนเมตร บนัทึกค่าท่ี
ได้ น ามาค าวิเคราะห์ปริมาณโปรตีนโดยการเปรียบเทียบกับกราฟ
มาตรฐานท่ีสร้างข้ึน 

2. การท ากราฟมาตรฐาน 
น าสารละลาย Bovine Serum Albumin (BSA) ท่ีมีความ

เขม้ขน้ 0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 และ 1.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ปริมาตร 0.10 
มิลลิลิตร ผสมกบัสี Coomasie Blue ปริมาตร 5 มิลลิลิตร ให้เขา้กนั 
จากนั้นน าไปวดัค่าการดูดกลืนแสงท่ีความยาวคล่ืน 595 นาโนเมตร น าค่า
การดูดกลืนแสงท่ีวดัไดม้าสร้างเป็นกราฟมาตรฐาน 

การเตรียมตัวอย่างตับอ่อน ส าหรับวิเคราะห์การท างานของ
เอนไซม์ [5]  

น าตบัอ่อนประมาณ 1 กรัม(น ้าหนกัเปียก) มาบด เติม 50 mM 
Tris-HCl Buffer ปริมาตร 2 มิลลิลิตร ผสมให้เขา้กนั จากนั้นน ามาท าการ
เขยา่อีกคร้ังโดยใชค้ล่ืนเสียงดว้ยเคร่ือง Sonicator bath 3 คร้ังๆ ละ 15 
วินาที จากนั้นน าสารละลายท่ีไดม้าป่ันเหว่ียงดว้ยเคร่ืองป่ันเหว่ียง 
(Centrifuge) ท่ีความเร็ว 15,000 รอบต่อนาที (rpm) เป็นเวลา 30 นาที น า
ของเหลวดา้นบน (Supernatant) น าไปท าการวิเคราะห์การท างานของ
เอนไซม ์โดยน าของเหลวดา้นบนท่ีได ้ปริมาตร 100 ไมโครลิตร มาผสม
กบัสารละลาย 100 mM Sodium Phosphate Buffer pH 7.0 ปริมาตร 850 
ไมโครลิตร ให้เขา้กนั จากนั้นเติมไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด ์33% ปริมาตร 
5 ไมโครลิตร และน าไปวดัค่าการดูดกลืนแสงท่ีความยาวคล่ืน 420 นาโน
เมตร โดยเคร่ือง UV Spectrophotometer จบัเวลาโดยเร่ิมอ่านค่าตั้งแต่ 30 
วินาทีแรก และอ่านค่าทุกๆ 15 วินาที ท  าการบนัทึกผล และน าค่าการ
ดูดกลืนแสงท่ีได ้มาค านวณหาระดบัการท างานของเอนไซม ์

3. ผลการวจิยั
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เม่ือน าตวัอย่างปลาทั้งสองชนิดมาตรวจวดัระดบัการท างาน
ของเอนไซม ์7-ethoxyresorufin O-deethylase (EROD activity) พบว่า 
ระดบัของ EROD activity ของปลาทั้งสองชนิดในช่วงฤดูแลง้มีมากกว่า
ปลาในช่วงฤดูฝนในทุกสถานีท่ีท  าการศึกษาอย่างมีนัยส าคญั (ภาพท่ี 1 
และ 2) และเม่ือพิจารณาในภาพรวม ระดบัของ EROD activity ในปลา
ทั้งสองชนิดมีปริมาณลดลงตามระยะทางจากสถานีท่ี 1 ไปจนถึงสถานีท่ี 
9 โดยปลาตะเพียนในฤดูแล้ง ระดับของEROD activity ลดลงจาก 
0.27±0.01 pmol/min/mg protein ในสถานีท่ี 1 มาเป็น 0.16±0.00 
pmol/min/mg protein ในสถานีท่ี 9 ส่วนในฤดูฝน ลดลงจาก 0.12±0.01 
pmol/min/mg protein มาเป็น 0.11±0.03 pmol/min/mg protein (ภาพท่ี 1) 

ภาพท่ี 1 ระดบัการท างานของเอนไซม ์7-ethoxyresorufin O-deethylase 
(EROD activity) ในปลาตะเพียน 

ระดบัของ EROD activity ในปลาดุกในฤดูแลง้จะลดลงจาก 
0.37±0.00 pmol/min/mg protein ในสถานีท่ี 1 มาอยูท่ี่ 0.22±0.03 
pmol/min/mg protein ในสถานีท่ี 9 ส่วนในฤดูฝน ระดบัของ EROD 
activity จะลดลงจาก 0.21±0.00 pmol/min/mg protein ลงมาท่ี 0.14±0.05 
pmol/min/mg protein (ภาพท่ี 2) 

ภาพท่ี 2 ระดบัการท างานของเอนไซม ์7-ethoxyresorufin O-deethylase 
(EROD activity) ในปลาดุก 

3. สรุปและอภิปรายผล
จากภาพท่ี 1 และ 2 ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าระดบั EROD activity 

ของปลาทั้งสองชนิดในช่วงฤดูแล้งมีมากกว่าปลาในช่วงฤดูฝนในทุก
สถานีท่ีท  าการศึกษาอยา่งมีนยัส าคญั บ่งช้ีวา่ปลาทั้งสองชนิดไดรั้บสัมผสั
กับสารพิษในฤดูแล้งมากกว่า ซ่ึงอาจมีสาเหตุมาจากคุณลักษณะของ
แหล่งน ้ าในฤดูแล้งท่ีแตกต่างจากฤดูฝน โดยสภาพของแหล่งน ้ าในฤดู
แล้งจะมีน ้ าไหลเข้าน้อย มวลน ้ าไม่ค่อยมีการเคล่ือนไหว (stagnation) 
ส่งผลให้สารก าจดัศตัรูพืชคงตวัในมวลน ้ า และถูกดูดซบัอยูบ่นผิวหน้า
ของคอลลอยด ์ของแขง็แขวนลอย หรือสารอินทรีย ์และถูกปลากิน หรือ
รับเขา้ไปในท่ีสุด ซ่ึงผลการศึกษาน้ีสอดคล้องกบัผลการศึกษาของ [6]  
ซ่ึงพบวา่ปลาจะสะสมสารพิษในร่างกายในฤดูแลง้ไดม้ากกวา่ในฤดูฝน 

จากการลดลงของระดับ EROD activity ตามระยะทางจาก
สถานีท่ี 1 ถึงสถานีท่ี 9 อาจมีสาเหตุมาจากการท าเกษตรกรรมในพ้ืนท่ี
ศึกษาจะกระจุกตวัอยู่ในบริเวณต้นน ้ า (สถานีท่ี 1) ดังนั้นท าให้ความ
เข้มข้นของสารก าจัดศัตรูพืชมีมากท่ีสุดในสถานีท่ี 1 และลดลงตาม
ระยะทางท่ีห่างออกจากแหล่งก าเนิดการปนเป้ือน โดยระดบัของ EROD 
activity ท่ีเปล่ียนแปลงไปน้ีเป็นผลมาจากการรับสัมผสัจากสารก าจัด
ศตัรูพืช สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ Tao et al (2013) ท่ีพบว่า ระดบัการ
เพ่ิมข้ึนของ EROD activity  แปรผนัตามความเขม้ขน้ของสาร endosulfan 
ท่ีเพ่ิมข้ึน  

เม่ือเปรียบเทียบระดบั EROD activity ของปลาทั้งสองชนิด
พบว่า ปลาดุกมีระดบั EROD activity สูงกว่าปลาตะเพียนในทุกสถานีท่ี
ท  าการศึกษาอย่างมีนัยส าคัญ บ่งช้ีว่าปลาดุกได้รับสัมผสักับสารพิษ
มากกว่าปลาตะเพียน ซ่ึงอาจเป็นผลมาจากอาหารท่ีปลาทั้งสองชนิดกิน
ต่างกัน โดยปลาดุกซ่ึงเป็นปลากินเน้ืออาจได้รับสารพิษมากกว่าปลา
ตะเพียนซ่ึงเป็นปลากิจพืชและอยู่ในระดบัชั้นการถ่ายทอดพลังงานใน
ระบบนิเวศ (trophic level) ท่ีต  ่ากว่า ซ่ึงผลการศึกษาในคร้ังน้ีสอดคลอ้ง
การการศึกษาของ [7] ท่ีบ่งช้ีว่าความแตกต่างน้ีเกิดจากผลของการสะสม
ทางชีวภาพ (biomagnification) ซ่ึงสารพิษท่ีละลายน ้ าได้น้อยจะถูก
ส่งผ่านไปตามล าดบัชั้นการถ่ายทอดสะสารจากเหยื่อ (prey) ไปยงัผูล่้า 
(predator) ในล าดบัถดัไป
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บทคดัย่อ 
บทความน้ีนําเสนอการสร้างอุปกรณ์สําหรับเปิดขวดท่ีถูก

ควบคุมโดยระดบัความเขม้ขน้แอลกอฮอลใ์นเลือด อุปกรณ์น้ีจะใชว้งจร
ก๊าซเซ็นเซอร์ในการตรวจวดัระดบัแอลกอฮอลจ์ากลมหายใจ ค่าท่ีวดัได้
นั้นจะส่งใหไ้มโครคอนโทรลเลอร์เพื่อแปลผลเป็นเปอร์เซ็นตร์ะดบัความ
เขม้ขน้แอลกอฮอล์ในเลือดเพื่อควบคุมการทาํงานของการเปิด/ปิดขวด
ดว้ยสลกัแม่เหล็ก หากค่าท่ีวดัไดเ้กินกว่าท่ีกฎหมายกาํหนดอุปกรณ์เปิด
ขวดจะไม่ทาํงานและมีเสียงแจง้เตือน ซ่ึงอุปกรณ์จะสามารถทาํงานไดใ้น
ช่วงเวลาขายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ตามท่ีกฎหมายกําหนดไวเ้ท่านั้ น  
นอกจากน้ีค่าระดบัแอลกอฮอล์ท่ีวดัได ้เวลาท่ีใช้งานของอุปกรณ์ และ
จาํนวนขวดแอลกอฮอล์ท่ีถูกเปิด จะถูกส่งไปเก็บไวใ้นระบบฐานขอ้มูล
ซ่ึงขอ้มูลเหล่าน้ีสามารถเขา้ถึงไดท้างหนา้เวบ็ไซต ์อุปกรณ์น้ีถูกนาํเสนอ
เพื่อถูกใช้ในร้านจาํหน่ายเคร่ืองด่ิมแอลกอฮอล์โดยมุ่งหวงัให้ผูซ้ื้อและ
ผูข้ายไดมี้ส่วนร่วมช่วยเหลือสังคมส่วนรวมร่วมกนัในการช่วยลดจาํนวน
ผูเ้มาแลว้ขบัท่ีอาจเป็นตน้เหตุของอุบติัเหตุอนัร้ายแรงได ้

คาํสาํคญั: ก๊าซเซนเซอร์, ระดบัความเขม้ขน้แอลกอฮอลใ์นเลือด 

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
ในปัจจุบนัอตัราการเกิดอุบติัเหตุบนท้องถนนของประเทศ

ไทยสูงมากจนติดลาํดบัตน้ๆของโลกในเร่ืองอตัราการเสียชีวิตบนทอ้ง
ถนน  โดยสาเหตุสําคัญท่ีสุดของการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนของ
ประเทศไทย คือ การเมาแลว้ขบัรถซ่ึงสูงถึงร้อยละ 39.11 [1] เน่ืองจาก
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลมี์ฤทธ์ิท่ีทาํใหค้วามสามารถในการขบัข่ียานพาหนะ
ลดลง แมจ้ะด่ืมเพียงเล็กน้อยก็ตาม ซ่ึงถึงแมจ้ะมีกฎหมายกาํหนดโทษ
ของการเมาแลว้ขบัแต่ก็ยงัมีผูท่ี้ละเมิดและไม่ใส่ใจรับผิดชอบต่อสังคม
ส่วนรวม จากความสําคญัน้ีจึงเกิดแนวคิดในการสร้างอุปกรณ์เปิดขวดท่ี
ถูกควบคุมโดยระดบัความเขม้ขน้แอลกอฮอลใ์นเลือดเพื่อเป็นอุปกรณ์ท่ี
ช่วยใหผู้ซ้ื้อและผูข้ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลไ์ดมี้ส่วนร่วมในการตระหนกั
และช่วยลดการเกิดอุบติัเหตุบนทอ้งถนนท่ีเกิดจากสาเหตุการเมาแลว้ขบั
ลงได ้ 

2. หลกัการการทาํงานและการออกแบบ
อุปกรณ์สําหรับเปิดขวดท่ีถูกควบคุมโดยระดบัความเขม้ขน้

แอลกอฮอลใ์นเลือด จะประกอบไปดว้ยส่วนประกอบสาํคญัต่างๆท่ีมีการ
เช่ือมต่อกนัดงัแสดงในบลอ็กไดอะแกรมในรูปท่ี 1. โดยอุปกรณ์ดงักล่าว
ถูกออกแบบให้มีโครงร่างดงัแสดงในรูปท่ี 2. ซ่ึงประกอบไปดว้ยวงจร
แปลงแรงดนัไฟฟ้า วงจรตรวจวดัปริมาณแอลกอฮอลด์ว้ยก๊าซเซ็นเซอร์  
วงจรควบคุมสลกัแม่เหล็ก วงจรบซัเซอร์ วงจรหลอดไฟแอลอีดี วงจร
สวิตช์กดติดปล่อยดบั และจอแสดงผล 7-segment โดยวงจรทั้งหมดนั้น
ต่อร่วมอยูก่บับอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ NodeMCU V2  ซ่ึงเป็นบอร์ด
ไมโครคอนโทรลเลอร์ท่ีมีไวไฟโมดูล ESP8266-12E สําหรับใช้ในการ
เช่ือมต่อกบัอินเทอร์เน็ตในตวั ดงัแสดงในรูปท่ี 3 [2-3] 
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อุปกรณ์ ท่ีนําเสนอจะถูกครอบไว้กับฝาขวดเค ร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์ท่ีเป็นแบบฝาจีบ โดยอุปกรณ์จะเร่ิมทาํงานในช่วงเวลาท่ี
กาํหนดใหส้ามรถจาํหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลเ์ท่านั้น (11:00น-14:00น. 
และ 17:00น.-24:00น.) หากตอ้งการเปิดขวดจะตอ้งทาํการเป่าลมหายใจ
ซ่ึงก๊าซเซนเซอร์จะทาํหน้าท่ีเปล่ียนปริมาณของก๊าซท่ีตรวจจบัได ้เป็น
สญัญาณทางไฟฟ้าส่งใหไ้มโครคอนโทรลเลอร์ทาํการประมวลผลค่าเป็น
ค่าเปอร์เซ็นต์ระดับความเข้มข้นแอลกอฮอล์ในเลือด  (%BAC)  ค่า 
%BAC ท่ีว ัดได้ดังกล่าวจะถูกตรวจสอบว่าเกินกว่าค่ามาตรฐานท่ี
กฏหมายกาํหนดหรือไม่ (ตอ้งไม่เกิน 0.05) หากค่าท่ีวดัได้น้อยกว่าค่า
กําหนด  ไมโครคอนโทรลเลอ ร์จะส่ งสัญญาณควบ คุมให้สลัก
แม่เหล็กไฟฟ้าอยู่ในสถานะเปิดและวงจรบซัเซอร์จะไม่ทาํงานจึงไม่มี
เสียงแจง้เตือน แต่หากค่าท่ีวดัไดเ้กินกว่า 0.05 สลกัแม่เหล็กไฟฟ้าจะไม่
ทาํงานทาํให้ไม่สามารถเปิดขวดไดโ้ดยวงจรบซัเซอร์จะทาํงานทาํให้มี
เสียงแจง้เตือนผา่นลาํโพงขนาดเลก็ท่ีติดตั้งไวก้บัอุปกรณ์ แต่ไม่วา่จะเป็น
กรณีใด ค่า %BAC ท่ีวดัไดจ้ะแสดงผลทางหนา้จอ 7-segment นอกจากน้ี
ค่า %BAC ท่ีวดัได้ รวมทั้ งสถานะการทํางานของวงจรควบคุมสลัก
แม่เหล็กไฟฟ้า วันท่ี  เวลา ท่ีใช้งานอุปกรณ์  จะถูกส่งไปเก็บไว้ใน
ฐานขอ้มูล 

 ในส่วนของวงจรตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ด้วยก๊าซ
เซ็นเซอร์นั้น จะถูกทาํการทดสอบหาความสัมพนัธ์ระหว่างค่าแรงดัน
เอาต์พุตของวงจรก๊าซเซ็นเซอร์ (โวลต์) กับปริมาณความเข้มข้นของ
แอลกอฮอล์ในกระแสเลือด  (%BAC) เพื่ อนําไปโปรแกรมให้กับ
ไมโครคอนโทรลเลอร์เพื่อรับค่าจากวงจรก๊าซเซนเซอร์ และแสดงผลผา่น
ทางจอแสดงผล 7-segment ความสมัพนัธ์ดงักล่าวไดม้าจากการเกบ็ขอ้มูล
จากการทดลองดว้ยการเป่าเคร่ืองวดัระดบัแอลกอฮอลม์าตรฐานเพ่ือหาค่า 
%BAC  และวงจรก๊าซเซ็นเซอร์ท่ีออกแบบไวเ้พื่อหาค่าแรงดนัเอาต์พุต 
(โวลต์)  จากผูด่ื้มแอลกอฮอล์จาํนวน 5 คน ซ่ึงไดผ้ลการวดัค่าแสดงดงั
แสดงในรูปท่ี 4 โดยความสมัพนัธ์ดงักล่าวเขียนเป็นสมการไดด้งัน้ี 

0.1282 0.0324y x   (1) 
เม่ือ y คือ ค่าปริมาณความเขม้ขน้ของแอลกอฮอล์ในกระแสเลือด (%) 
และ x คือ ค่าแรงดนัเอาตพ์ุตของวงจรก๊าซเซ็นเซอร์ (V)  การทาํงานของ
อุปกรณ์ท่ีนาํเสนอจะถูกควบคุมดว้ยไมโครคอนโทรลเอร์ NodeMCU V2 
ซ่ึงมีโปรแกรมการทาํงานดงัโฟลวช์าร์ตในรูปท่ี 5 

3. ผลการทดลอง
ตวัอย่างผลการทดสอบการทาํงานของอุปกรณ์ กรณีท่ีระดบั

ความเข้มข้นแอลกอฮอล์ในเลือดเกินค่ามาตรฐาน  แสดงดังรูปท่ี  6  
สัญญาณแรงดนัท่ีตรวจจบัไดโ้ดยวงจรก๊าซเซนเซอร์ (รูปท่ี  6(ก)) เม่ือ
แปลผลโดยไมโครคอนโทรลเลอร์จะไดค่้า %BAC เท่ากบั 0.06 แสดงบน
หนา้จอ 7-segmen (รูปท่ี  6( (ข))   ซ่ึงเป็นระดบัท่ีเกินกวา่ค่าท่ีกาํหนด 

รูปที ่1 บลอ็กไดอะแกรมของอุปกรณ์ท่ีนาํเสนอ 
 

รูปที ่2 โครงร่างของอุปกรณ์ท่ีนาํเสนอ 

รูปที ่3 วงจรของอุปกรณ์ไอโอทีสาํหรับเปิดขวดท่ีถูกควบคุม 
โดยระดบัความเขม้ขน้แอลกอฮอลใ์นเลือด 

รูปที ่4 กราฟแสดงความสมัพนัธ์ระหวา่ง 
ค่า %BAC กบัค่าแรงดนัเอาตพ์ตุของวงจรก๊าซเซ็นเซอร์ 

6.4 cm 

6.6 cm 

3 cm 

2 cm 

1048



บทความวจิัย  
การประชุมวชิาการ งานวจิยัและพฒันาเชิงประยกุต ์คร้ังท่ี 9  
 9th ECTI-CARD 2017, Chiang khan Thailand 

  9th ECTI-CARD 2017 “การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยเีพื่อตอบสนองทอ้งถ่ินและภาคอุตสาหกรรม” 

รูปที ่5 โฟลวช์าร์ตแสดงการทาํงานของโปรแกรม 
โดยใชไ้มโครคอนโทรลเลอร์ NodeMCU V2 

ไมโครคอนโทรลเลอร์จึงส่งสญัญาณใหว้งจรบซัเซอร์ทาํงานส่งเสียงแจง้
เตือน (รูปท่ี 6(ค)) ในขณะท่ีวงจรสลกัแม่เหลก็ไม่ทาํงาน (รูปท่ี 6(ง))  ใน
กรณีตรงขา้ม คือ กรณีท่ีระดบัความเขม้ขน้แอลกอฮอลใ์นเลือดไม่เกินค่า
มาตรฐานนั้น แสดงดงัรูปท่ี 7 ซ่ึงจะเห็นไดว้า่สญัญาณท่ีไดจ้ากวงจรบซั
เซอร์และวงจรสลกัแม่เหลก็จะตรงขา้มกบัในรูปท่ี 6 นอกจากน้ีตวัอยา่ง
การแสดงผลขอ้มูลท่ีเกบ็ไวใ้นระบบฐานขอ้มูลทางหนา้เวบ็แสดงดงัรูปท่ี 
8 – 10  โดยในรูปท่ี 8 แสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งจาํนวนขวดเคร่ืองด่ืมท่ี
ถูกเปิดในช่วงเวลาต่างๆ (ท่ีอนุญาตใหจ้าํหน่าย) ของวนัท่ีเลือกให้
แสดงผลขอ้มูล  

(ก) แรงดนัเอาตพ์ตุของ 
วงจรก๊าซเซนเซอร์ 

(ข) ค่าท่ีแสดงผา่นจอแสดงผล 
 7-segment 

(ค) แรงดนัตกคร่อมบซัเซอร์ (ง) แรงดนัตกคร่อมสลกัแม่เหลก็ 
รูปที ่6 สญัญาณท่ีไดจ้ากการทาํงานของวงจร  

กรณีระดบัความเขม้ขน้ของแอลกอฮอลใ์นกระแสเลือดมากกวา่ 0.05% 

(ก) แรงดนัเอาตพ์ตุของ 
วงจรก๊าซเซนเซอร์ 

(ข) ค่าท่ีแสดงผา่นจอแสดงผล 
 7-segment 

(ค) แรงดนัตกคร่อมบซัเซอร์ (ง) แรงดนัตกคร่อมสลกัแม่เหลก็ 
รูปที ่7 สญัญาณท่ีไดจ้ากการทาํงานของวงจร  

กรณีระดบัความเขม้ขน้ของแอลกอฮอลใ์นกระแสเลือดนอ้ยกวา่ 0.05% 

รูปที ่8 ตวัอยา่งการแสดงผลจาํนวนขวดท่ีถูกเปิดในช่วงเวลาต่างๆของ
วนัท่ีเลือกใหแ้สดงผลขอ้มูล  

1049



บทความวจิัย  
การประชุมวชิาการ งานวจิยัและพฒันาเชิงประยกุต ์คร้ังท่ี 9  
 9th ECTI-CARD 2017, Chiang khan Thailand 

  9th ECTI-CARD 2017 “การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยเีพื่อตอบสนองทอ้งถ่ินและภาคอุตสาหกรรม” 

รูปที ่9 ตวัอยา่งการแสดงผลจาํนวนคนท่ีใชอุ้ปกรณ์เปิดขวดและ
ค่า%BACท่ีวดัได ้ 

รูปที ่10 ตวัอยา่งการแสดงผลจาํนวนเคร่ืองด่ืมท่ีติดตั้งอุปกรณ์เปิดขวดท่ี
มีการจาํหน่ายในเดือนท่ีเลือกใหแ้สดงผลขอ้มูล  

4. สรุป
ในบทความน้ีนําเสนออุปกรณ์สําหรับเปิดขวดท่ีถูกควบคุม

โดยระดบัความเขม้ขน้แอลกอฮอลใ์นเลือด โดยใชว้งจรก๊าซเซ็นเซอร์ใน
การตรวจวดัระดบัแอลกอฮอล์จากลมหายใจในรูปของสัญญาณแรงดนั 
ส่งให้ไมโครคอนโทรลเลอร์เพื่อแปลผลเป็นเปอร์เซ็นต์ระดับความ
เขม้ขน้แอลกอฮอล์ในเลือดหรือ %BAC  ค่า%BAC ท่ีวดัไดจ้ะแสดงผล
ทางหน้าจอ  7-segment ซ่ึงหากเกินกว่า 0.05 จะไม่สามารถเปิดขวด
เคร่ืองด่ืมไดแ้ละมีเสียงแจง้เตือน แต่หากนอ้ยกวา่ 0.05 วงจรสลกัแม่เหลก็ 
จะถูกปลดลอ็กทาํใหฝ้าขวดถูกเปิดออก ค่าระดบัแอลกอฮอลท่ี์วดัได ้เวลา
ท่ีใชง้านของอุปกรณ์ และจาํนวนขวดแอลกอฮอล์ท่ีถูกเปิด จะถูกส่งไป
เก็บไวใ้นระบบฐานข้อมูลซ่ึงข้อมูลเหล่าน้ีสามารถเข้าถึงได้ทางหน้า
เวบ็ไซต์ ซ่ึงขอ้มูลท่ีเก็บบนัทึกไวส้ามารถนาํไปเป็นขอ้มูลศึกษาในเชิง
การตลาดต่อไปได ้จากผลการทาํงานแสดงให้เห็นว่าอุปกรณ์ท่ีนาํเสนอ
สามารถใชเ้ป็นเคร่ืองมือใหผู้ซ้ื้อและผูข้ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลไ์ดมี้ส่วน
ร่วมช่วยเหลือสังคมส่วนรวมร่วมกนัเพื่อลดอุบติัเหตุอนัเกิดจากการเมา
แลว้ขบัลงได ้
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Development of Embedded System on Internet of Thing (IoT)   
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บทคดัย่อ 
งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือสร้างและประเมินคุณภาพชุดฝึก

ระบบสมองกลฝังตวับนอินเตอร์เน็ตในทุกส่ิง โดยชุดฝึกจะประกอบไป
ดว้ยเซนเซอร์จ านวน 6 ชนิด คือ เซนเซอร์แสง เซนเซอร์การเคล่ือนไหว 
เซนเซอร์แก๊ส เซนเซอร์อลัตราโซนิค เซนเซอร์วดัเปลวไฟ และเซนเซอร์
อุณหภูมิและความช้ืน และมีการเช่ือมต่อกบัอินเตอร์เน็ตเพ่ือรับส่งขอ้มูล
ไปยงัสมาร์ทโฟน ซ่ึงออกแบบให้ผูส้นใจสามารถทดลองการต่อและ
เขียนโปรแกรมเพ่ือควบคุมการท างานได้เอง ตามคู่มือการใช้งาน และ
ชุดฝึกน้ีไดผ้า่นการประเมินคุณภาพจากผูเ้ชียวชาญจ านวน 3 ท่าน โดยผล
การประเมินพบวา่ชุดฝึกมีคุณภาพดี สามารถน าไปใชง้านกบัผูท่ี้สนใจได ้

ค าส าคญั: อินเตอร์เน็ตในทุกส่ิง ระบบสมองกลฝังตวั 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 

1. บทน า
ในปัจจุบนั Internet of Things IoT มีความส าคญัมากใน

ชีวิตประจ าวนั โดยการท่ีส่ิงต่างๆ ถูกเช่ือมโยงทุกส่ิงทุกอยา่งเขา้สู่โลก
อินเทอร์เน็ต ท าให้มนุษยส์ามารถสัง่การ ควบคุมการใชง้านอุปกรณ์ต่างๆ
ผา่นทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เช่น การสัง่เปิด-ปิด อุปกรณ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้า 
รถยนต ์โทรศพัทมื์อถือ เคร่ืองมือส่ือสาร เคร่ืองใช้ส านกังาน เคร่ืองมือ
ทางการเกษตร เคร่ืองจกัรในโรงงานอุตสาหกรรม อาคาร บ้านเรือน 
เคร่ืองใชใ้นชีวิตประจ าวนัต่างๆ ผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต [1] Internet of 
Things  คือ เทคโนโลยอิีนเตอร์เน็ตท่ีเช่ือมอุปกรณ์ ต่างๆ ผูบ้ริโภคทัว่ไป
จะเร่ิมคุน้เคยกบัเทคโนโลยีท่ีท  าให้พวกเขา สามารถควบคุมส่ิงของต่างๆ 
ทั้งจากในบา้น และส านกังานหรือจากท่ีไหนก็ได ้ 

แต่อยา่งไรก็ตาม เพราะว่าเทคโนโลยี IoT น้ีเป็นเทคโนโลยีท่ี
ใหม่และมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว ท าให้การจดัการเรียนการสอน
ไม่สามารถท่ีจะตามได้ทนั ยกตวัอยา่งในรายวิชา 04-552-008 เคร่ืองมือ
วดัอิเล็กทรอนิกส์ในงานอุตสาหกรรม เราจ าเป็นตอ้งเรียนรู้เซนเซอร์ต่าง 
ๆ ท่ีจ  าเป็นตอ้งใช้ในการประกอบการเรียนการสอน โดยเฉพาะในด้าน
การฝึกทดลอง เน่ืองจากยงัขาดชุดฝึกท่ีจะให้นกัเรียนนักศึกษาได้มาท า
การเรียนรู้และทดลองในการใชง้านของอุปกรณ์ต่าง และเซนเซอร์ ต่าง ๆ 
เพ่ือตามให้ทนักบัเทคโนโลยเีหล่าน้ี 

จากความส าคญัและปัญหาดงักล่าวโครงการน้ีจึงจดัท าข้ึนเพ่ือ
การพฒันาชุดฝึกระบบสมองกลฝังตวับน IoT ข้ึนเพ่ือใช้ประกอบการ
เรียนการสอนรายวิชา 04-552-008 เคร่ืองมือวดัอิเล็กทรอนิกส์ในงาน
อุตสาหกรรม ตามหลกัสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 
2558 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น 
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2. ทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง
2.1 ระบบสมองกลฝังตวั (Embedded system) 

ระบบฝังตวั หรือ สมองกลฝังตวั (Embedded system) [2] คือ
ระบบประมวลผล ท่ีใช้ชิปหรือไมโครโพรเซสเซอร์ท่ีออกแบบมา
โดยเฉพาะ  เ ป็นระบบคอมพิว เตอร์ขนาด จ๋ิวท่ี ฝั งไว้ในอุปกรณ์ 
เคร่ืองใช้ไฟฟ้า และเคร่ืองเล่นอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เพ่ือเพ่ิมความฉลาด 
ความสามารถให้กับอุปกรณ์เหล่านั้นผ่านซอฟต์แวร์ซ่ึงต่างจากระบบ
ประมวลผลท่ีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ทัว่ไป ระบบฝังตวัถูกน ามาใช้กนัอยา่ง
แพร่หลายในยานพาหนะ เคร่ืองใช้ไฟฟ้าในบา้นและส านกังาน อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีซอฟต์แวร์ เทคโนโลยีฮาร์ดแวร์ เทคโนโลยี
เครือข่ายเน็ตเวิร์ก เทคโนโลยีด้านการส่ือสาร เทคโนโลยีเคร่ืองกลและ
ของเล่นต่าง ๆ ค  าว่าระบบฝังตัวเกิดจาก การท่ีระบบน้ีเป็นระบบ
ประมวลผลเช่นเดียวกบัระบบคอมพิวเตอร์ แต่ว่าระบบน้ีจะฝังตวัลงใน
อุปกรณ์อ่ืน ๆ ท่ีไม่ใช่เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ในปัจจุบนัระบบสมองกลฝังตวั
ได้มีการพฒันามากข้ึน โดยในระบบสมองกลฝังตวัอาจจะประกอบไป
ดว้ยไมโครคอนโทรลเลอร์ หรือ ไมโครโปรเซสเซอร์ อุปกรณ์ท่ีใช้ระบบ
สมองกลฝังตวัท่ีเห็นไดช้ดัเช่นโทรศพัทมื์อถือ และในระบบสมองกลฝัง
ตวัยงัมีการใส่ระบบปฏิบติัการต่างๆแตกต่างกนัไปอีกดว้ย ดงันั้น ระบบ
สมองกลฝังตวัอาจจะท างานไดต้ั้งแต่ควบคุมหลอดไฟจนไปถึงใช้ในยาน
อวกาศ 

อินเตอร์เน็ตในทุกส่ิง (The Internet of Things; IoT) คือ
เครือข่ายของส่ิงท่ีเป็นตัวตนจับต้องได้ (“things”) ท่ีมีส่ิงประดิษฐ์ 
electronic หรือ sensors หรือ software ฝังตวัอยู ่โดยเช่ือมต่อถึงกนัเพ่ือ
เพ่ิมประโยชน์และคุณค่าของบริการ โดยแลกเปล่ียนขอ้มูลกบัผูผ้ลิต กบั 
operator และ/หรือกบัอุปกรณ์ท่ีมีส่ิงฝังตวัอยู ่เช่น ตูเ้ยน็เตือนเร่ืองไข่ไก่
ไดก้็เพราะมี sensors ฝังตวัอยูใ่นตู ้ซ่ึงส่งสัญญาณไปยงัมือถือของเจา้ของ
ตูเ้ยน็ เม่ือพบว่าจ  านวนไข่ไก่มีน้อยลง (อาจอยู่ใตฐ้านแผงวางไข่ไก่ เม่ือ
น ้าหนกัเหลือนอ้ยก็ส่งสญัญาณ หรือรับสญัญาณสะทอ้นมาจากจ านวนไข่
ไก่ท่ีเหลือน้อย) เคร่ืองปรับอากาศปรับอุณหภูมิได้ก็เพราะสัญญาณจาก
โทรศัพท์มือถือ ติดต่อไปย ัง ช้ินส่วน electronic ท่ี ฝังตัวอยู่ใน
เคร่ืองปรับอากาศ 

3. วธีิการด าเนินงาน
3.1 การออกแบบและสร้างชุดฝึกระบบสมองกลฝังตวับน IoT 

การออกแบบและสร้างชุดฝึกระบบสมองกลฝังตวับน IoT 
สามารถแบ่งการอธิบายไดเ้ป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ (1) ดา้นโครงสร้าง ดงัรูปท่ี 
1 และ (2) ดา้นระบบควบคุม หลงัจากสร้างชุดฝึกระบบสมองกลฝังตวั
บน IoT แลว้จะท าทดสอบการท างานของชุดฝึกระบบสมองกลฝังตวับน 
IoT และตรวจสอบโดยผูเ้ช่ียวชาญ 3 ท่าน 

รูปท่ี 1 โครงสร้างของชุดฝึกระบบสมองกลฝังตวับน IoT 

จากรูปท่ี 1โครงสร้างชุดฝึกระบบสมองกลฝังตวับน IoT โดย
มีความดา้นหน้าสูง 9 เซนติเมตร ดา้นหลงัสูง 16 เซนติเมตร ความกวา้ง 
26 เซนติเมตร และยาว 30 เซนติเมตร โครงสร้างท าด้วยไม้อัดและ
พลาสติกเเละวสัดุหุ้มไมอ้ดัดว้ยผา้สีด า 6 ดา้น 

ส่วนการออกแบบดา้นระบบควบคุมชุดฝึกสมองกลฝังตวับน 
IoT จะมีผงัการท างานดงัรูท่ี 2  

รูปท่ี 2 ผงัการท างานระบบควบคุมชุดฝึกระบบสมองกลฝังตวับน IoT 

ในส่วนของการต่ออินเตอร์เน็ตนั้นจะใช ้NodeMCU ท่ีใชชิ้ป 
ESP8266 เป็นตวัเช่ือมต่อกบัสญัญาณไวไฟ และใชง้านร่วมกบัโปรแกรม 
BylnkTM ซ่ึงสามารถท างานบนสมาร์ทโฟน  

3.2  ขั้นตอนการทดสอบการท างาน 
ท าการทดสอบโดยการเขียนโปรแกรมเพ่ือเช่ือมต่อกบัโมดูล

และเซ็นเซอร์ต่าง ๆ ดงัน้ี (1)  เขียนโปรแกรมเพ่ือเช่ือมต่อกบัจอแสดงผล
แอลซีดี (2) เขียนโปรแกรมเพ่ือเช่ือมต่อกบัรีเลย ์(3) เขียนโปรแกรมเพ่ือ
เช่ือมต่อกบัเซ็นเซอร์อลัตราโซนิค  (4) เขียนโปรแกรมเพ่ือเช่ือมต่อกบั
เซ็นเซอร์แก๊ส (5) เขียนโปรแกรมเพ่ือเช่ือมต่อกบัเซ็นเซอร์ตรวจจบัการ
เคล่ือนไหว (6) เขียนโปรแกรมเพ่ือเช่ือมต่อกบัเซ็นเซอร์ตรวจจบัเปลวไฟ 
(7) เขียนโปรแกรมเพ่ือเช่ือมต่อกบัเซ็นเซอร์แสง (8) เขียนโปรแกรมเพ่ือ
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เช่ือมต่อกบัเซ็นเซอร์วดัอุณหภูมิและความช้ืน และ (9) เขียนโปรแกรม
เพ่ือเช่ือมต่อกบัอินเตอร์เน็ต ผลการทดสอบพบว่าเซนเซอร์สามารถส่ง
ขอ้มูลไปยงัเซฟเวอร์ของ BylnkTM เพื่อแสดงผลบน สมาร์ทโฟนได ้ดงัรูป
ท่ี 3 

รูปท่ี 3 ตวัอยา่งการแสดงขอ้มูลจากเซนเซอร์ชนิดต่าง ๆ บน 
สมาร์ทโฟนดว้ยโปรแกรม BylnkTM 

3.3 หาผลประเมนิคุณภาพของชุดฝึกระบบสมองกลฝังตวับน 
สร้างแบบประเมินคุณภาพของชุดฝึกและเชิญผู ้เช่ียวชาญ

จ านวน 3 ท่าน ประเมินความคิดเห็นด้านคุณภาพของชุดฝึกและเก็บ
รวบรวมขอ้มูลเพ่ือน าไปวิเคราะห์ขอ้มูล โดยท่ีแบบสอบถามจะมีค่า 5 
ระดับ และจะหาค่า เฉ ล่ียและส่วนเ บ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 
deviation) [3] ของแต่ละขอ้ออกมา โดยตั้งสมมุติฐานว่า จะตอ้งมีค่าเฉล่ีย
เลขคณิตท่ีระดบั ดี ข้ึนไป โดยหัวขอ้ท่ีประเมินจะแบ่งออกเป็นสองส่วน
คือ (1) ส่วนโครงสร้างของชุดฝึก (2) ส่วนคู่มือการใชง้าน  

4. ผลการด าเนินงาน
ชุดฝึกระบบสมองกลฝังตวับน IoT ท่ีประกอบดว้ยส่วนของ

โครงสร้าง ไดแ้ก่ ชุดฝึกระบบสมองกลฝังตวับน IoT และส่วนของระบบ
ระบบควบคุมด้วยโดยมีไมโครคอนโทรลเลอร์ท าหน้าท่ีเป็นตวัควบคุม
หลกั ดงัแสดงในรูปท่ี 4 

รูปท่ี 4 ชุดฝึกระบบสมองกลฝังตวับน IoT ท่ีสร้างข้ึนมา 

4.1 ผลการวเิคราะห์ความเห็นของผู้เช่ียวชาญ 
การประเมินในส่วนโครงสร้างของชุดฝึกจะประเมิน 9 จุดคือ 

1 ดึงดูดความสนใจ  
2 มีความสวยงาม 
3 การจดัวางอุปกรณ์มีเหมาะสม 
4 สามารถแสดงการท างานของเซนเซอร์ต่าง ๆ ไดช้ดัเจน 
5 วสัดุ อุปกรณ์ท่ีใชส้ร้างเหมาะสมกบัชุดฝึก 
6 รูปแบบ ขนาดและน ้าหนกัเหมาะสมกบัชุดฝึก 
7 มีความแขง็แรงและทนทาน 
8 การสร้างชุดฝึกมีความปราณีต 
9 ชุดฝึกใชง้านไดอ้ยา่งปลอดภยั 

และในดา้นคู่มือการใชง้านชุดฝึกระบบสมองกลฝังตวับน IoT อีกจ านวน 
9 จุดคือ 

1 ค  าอธิบายส่วนประกอบของชุดฝึกมีความชดัเจน 
2 ค  าช้ีแจงการใชคู้่มือชุดฝึกเขา้ใจง่าย 
3 มีความชดัเจนของคู่มือและภาพประกอบ  
4 ภาพการต่อใชง้านดูแลว้เขา้ใจง่าย 
5 อธิบายขอ้มูลเซนเซอร์ ต่าง ๆ ไดอ้ยา่งชดัเจน 
6 อธิบายการต่อใช้งานของเซนเซอร์ ต่าง ๆได้อย่างชัดเจน
7 การจดัเรียงล าดบัขั้นตอนดูแลว้เขา้ใจง่าย  
8 ขนาดตวัหนงัสือท่ีใชเ้หมาะสมกบัคู่มือ  
9 ค  าแนะน าในคู่มือชุดฝึกมีความชดัเจน  
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  (ก) 

      (ข) 
รูปท่ี 5 (ก) ผลการประเมินจากผูเ้ช่ียวชาญในส่วนโครงสร้างของชุดฝึก 
           (ข) ผลการประเมินจากผูเ้ช่ียวชาญในส่วนคู่มือการใชง้านชุดฝึก 

โดยผลการประเมินจากผู ้เ ช่ียวชาญ ดังรูปท่ี 5 จะเห็นว่า

ผูเ้ช่ียวชาญประเมินในส่วนของโครงสร้างอยูใ่นระดบั ดี ( x = 3.59, S.D. 

= 0.32) และในส่วนของคู่มือการใช้งาน ในระดบัดีเช่นเดียวกนั ( x = 
3.67, S.D. = 0.32) แต่อยา่งไรก็ตามผูเ้ชียวชาญได้ให้ค  าแนะน าแก่ทาง
ผูวิ้จยัวา่ ในการใช้ชุดฝึกนั้น จ  าเป็นตอ้งมีคอมพิวเตอร์เพ่ือใช้ส าหรับการ
อพัโหลดโปรแกรมลงชุดฝึก ดังนั้นเพ่ือให้ชุดฝึกมีความสมบูรณ์มาก
ยิ่งข้ึน ควรเพ่ิมชุดคอมพิวเตอร์ไปในชุดฝึก เพ่ือให้ผู ้ท่ีสนใจใช้งาน 
สามารถใชง้านไดท้นัที  

5. สรุป
ชุดฝึกระบบสมองกลฝังตวับนอินเตอร์เน็ตในทุกส่ิง มีการ

ทดลอง 9 เร่ือง ซ่ึงมีการอธิบายการทดลองใช้งานเก่ียวกบัเซนเซอร์ชนิด
ต่างๆ และการส่งขอ้มูลผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เพ่ือแสดงผลไปท่ีสมาร์ท
โฟน โดยผลการประเมินจากผูเ้ช่ียวชาญ พบว่าชุดฝึกมีคุณภาพอยู่ใน
เกณฑ ์ดี และสามารถน าไปใชเ้พื่อทดลองการเรียนรู้เก่ียวกบั ระบบสมอง
กลฝังตวัและอินเตอร์เน็ตในทุกส่ิงได ้

6. กติตกิรรมประกาศ
ขอขอบคุณคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ท่ีสนับสนุนทุนวิจัย 
งบประมาณรายได ้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
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การเฝ้าระวงัและเตือนภยัต่อสุขภาพของมนุษยแ์ละการวิเคราะห์
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บทคดัย่อ 

 บทความนีนาํเสนอระบบตรวจจบัการลม้ของผูสู้งอายภุายใน

บ้านด้วยเทคนิคการประมวลผลภาพและวีดิทัศน์ โดยอาศัยขนัตอน

วิธีการติดตามบุคลและตรวจจบัการลม้ของผูสู้งอายใุนเวลาจริง ผ่านการ

ใชง้านกลอ้งวีดิทศัน์จาํนวนหนึงตวั โดยทีกลอ้งวีดีทศัน์นีทาํหน้าทีเป็น

อุปกรณ์รับภาพเขา้แลว้นาํมาประมวลผลดว้ยขนัตอนวิธีของการลบฉาก

หลังร่วมกับการยา้ยตามค่าเฉลียของข้อมูลสี และตรวจจับการลม้ของ

บุคคลเป้าหมายโดยอาศยัขนัตอนวิธีการเทียบโมเดลรูปร่างอย่างง่ายที

คณะผู้วิจัยสร้างขึน เพือให้เหมาะสมต่อการประมวลผลในเวลาจริงที

ต้องการการประมวลผลทีไม่ซับซ้อน ผลการทดสอบระบบ พบว่า 

สาํหรับขนัตอนวิธีการติดตามและตรวจจบัการลม้นัน ระบบสามารถลบ

ฉากหลัง ติดตามบุคคลได้จริง และการตรวจจับการล้มของบุคคล

เป้าหมายนนัมีความถูกตอ้ง แต่จะมีความผดิเพียนบา้งในกรณีทีแสงสวา่ง

ภายในบริเวณมุมมองของกลอ้งวีดิทศัน์นนัเปลียนแปลงไป  

คาํสาํคญั: การตรวจจบัการลม้, ผูสู้งอาย,ุ เวลาจริง 

Abstr act 

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 

. บทนํา 

 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์วิทศัน ์(computer vision technology) 

เป็นเทคโนโลยีของคอมพิวเตอร์หนึงทีอาศยัหลกัการทางคิดวิเคราะห์

และสังเคราะห์ทางวิศวกรรมศาสตร์เพือให้คอมพิวเตอร์สามารถเขา้ใจ 

จดจาํ และเรียนรู้ทศันียภาพภายนอกได้อย่างถูกตอ้งเลียนแบบอยา่งการ

ใช้สายตาและสมองของมนุษย์ จึงทําให้ในปัจจุบันนันเทคโนโลยี

คอมพิวเตอร์วิทศัน์จึงได้ถูกนาํมาเป็นส่วนหนึงของการดาํเนินชีวิตของ

มนุษย ์ในปัจจุบันทังด้านภาคอุตสาหกรรมการบริการ รวมถึงการช่วย

พฒันาคุณภาพชิวิตของมนุษย ์เช่น ระบบรักษาความปลอดภยัผ่านกลอ้ง

วงจรปิดการตรวจจับความเร็วของรถยนต์ตามท้องถนน ระบบการ

ประมวลผลลายนิวมือ เป็นตน้ ดว้ยเหตุนี คณะผูว้ิจยัจึงทาํการศึกษาวิจยั

เพือเป็นส่วนหนึงในการช่วยพฒันาคุณภาพชิวิตของผูสู้งอายทีุขาดผูดู้แล

อย่างใกลชิ้ด โดยคณะผูวิ้จัยจึงไดอ้อกแบบระบบตรวจจบัการลม้ของ

ผูสู้งอายภุายในบา้นดว้ยเทคนิคการประมวลผลภาพและวดีิทศัน์ขึน ซึงมี

รายละเอียดขนัตอนการดาํเนินการวิจยัดงตัอ่ไปนี 

2. ขนัตอนวิธีดําเนินงาน

2.1 การทํางานโดยรวมของระบบ 

ขนัตอนวิธีการตรวจจบัการลม้ของผูสู้งอายดุว้ยโมเดลรูปร่าง

ทีนําเสนอนนี อาศัยขนัตอนวิธีการตรวจสอบว่าบุคคลทีถูกติดตามใน

มมุมองกลอ้งวีดิทศัน์ว่ามีลกัษณะรูปร่างทีเปลียนไปหรือมีการหยดุการ

เคลือนทีหรือไม่ ซึงจะเป็นการบอกไดว้า่บุคคลทีได้ตรวจสอบอยู่นนัอยู่

ในสถานะใด แสดงแผนภาพขนัตอนระบบตรวจจบัการลม้ของผูสู้งอายุ

ในเวลาจริงด้วยการใชข้อ้มูลสีร่วมกับการเทียบโมเดลรูปร่างทีนําเสนอ 

ดังรูปที 1 โดยกระบวนการคน้หาและติดตามบุคคลอย่างต่อเนืองนัน

อาศยัหลักการของ N. Bumrungkiat และคณะ [1,2] เมือได้ขอ้มูลบุคคล

เป้าหมายแลว้ ระบบจะนําขอ้มูลรูปร่างของบุคคลเป้าหมายเปรียบเทียบ

กบัโมเดลรูปร่างทีคณะผูว้ิจยักาํหนดขึน หากขอ้มูลของบุคคลเป้าหมายที

ตรวจส อบ ได้มีการเปลียน แป ลงรูป ร่างอย่างกะทัน หัน  ระบ บจะ

ตีความหมายให้บุคคลเป้าหมายมีการลม้เกิดขึนในลาํดบัภาพวีดิทศัน์นัน 

แลว้จะส่งเสียงเตือนผา่นทางคอมพิวเตอร์ 

2.2 กระบวนการตัดสินใจด้วยการเทียบโมเดลรูปร่าง 

ขนัตอนวิธีการตรวจจบัการลม้ของผูสู้งอายดุว้ยโมเดลรูปร่าง

เป็นวิธีการตรวจสอบว่าบุคคลทีถูกติดตามในมุมมองกล้องวีดิทัศน์มี
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ลักษณะรูปร่างทีเปลียนไปอย่างกะทันหันและหยุดการเคลือนทีด้วย

หรือไม่ ซึงจะเป็นการบอกไดว้า่บุคคลทีไดต้รวจสอบอยูน่นัอยูใ่นสถานะ

ยนื เดินหรือลม้ โดยการสร้างโมเดลการยนืและการลม้นนัจะอาศยัการสุ่ม

ค่าตวัแปรจุดศูนยก์ลางของวงรี ความยาวแกนเอก และความยาวแกนโท 

จาํนวน 500 รูปแบบ ตวัอยา่งของโมเดลรูปร่างส่วนหนึงทีใช้ตดัสินใจใน

การทดสอบสถานะของการยนืและการลม้ แสดงดงัรูปที 2  

 

รูปท ี1 แผนภาพการทาํงานโดยรวมของระบบ 

รูปท ี2 ตวัอยา่งของโมเดลรูปร่างทีใชท้ดสอบการยืนและการลม้ 

 สาํหรับกระบวนการตดัสินใจดว้ยการเทียบโมเดลรูปร่างนนั 

จะอาศยัค่าตวัแปรสองตวั นันคือ ค่าอตัราการตรวจหา (Detection Rate, 

DR)  โดยทดสอบกับโมเดลรูปร่างการยืนและโมเดลรูปร่างการล้มที

ผู ้วิจ ัยสร้างขึนจํานวน 00 รูปแบบ แล้วคํานวณความน่าจะเป็นจะ

ตัดสินใจว่าบุคคลเป้าหมายดังกล่าวอยู่ในสถานการณ์เดิน ยืนหรือล้ม 

และมีการเปลียนแปลงอยา่งกะทนัหนัหรือไม ่

3. ผลการทดสอบระบบ

ผลการทดสอบกระบวนคน้หาและติดตามบุคคลอยา่งต่อเนือง 

แสดงผลการทดสอบกระบวนการดังกล่าว ซึงประกอบด้วย ผลการ

ทดสอบกระบวนการลบฉากหลัง และผลการทดสอบกระบวนการ

ติดตามบุคคลอย่างต่อเนืองด้วยวิธีการของ N. Bumrungkiat และคณะ 

แสดงดงัรูปที 3 จากผลการทดสอบพบว่าระบบสามารถทาํงานไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพเมือทําการติดตังกล้องวีดิทัศน์ ในบริเวณทีไม่มีแสง

เปลียนแปลงมากนกั  

รูปท ี 3  ตวัอยา่งผลการทดสอบกระบวนการลบฉากหลงั 

และกระบวนการติดตามบุคคลเป้าหมาย 

แต่เนืองด้วยจุดประสงคข์องการทาํงานของระบบนี คือ การ

ติดตังในบริเวณบ้าน การทํางานของขันตอนวิธีการติดตามบุคคล

เป้ าหมายจึ งเห มาะสมต่อการวิจัยนี  เนื องจากความส ว่างนัน ไม่มี

เปลียนแปลงมากนัก สําหรับกระบวนการตดัสินใจว่าสถานะของบุคคล

เป้าหมายนัน ระบบจะตดัสินใจจากค่า DR นันคือ หากค่าโมเดลรูปร่าง

เป็นโมเดลการยืน ค่าเฉลีย DR ควรมีคา่สูงสําหรับภาพการยืนและมีคา่ตาํ

เมือเป็นภาพการล้ม ตวัอย่างของค่าเฉลีย DR เพือตดัสินใจสถานะของ

บุคคลเป้าหมายแสดงดงัตารางที 1 

ตารางท ี1 ตวัอยา่งคา่ DR เพือตดัสินใจสถานะของบุคคลเป้าหมาย

4. สรุปผลการทดสอบระบบ

โครงการวิจยันีนําเสนอระบบตรวจจับการลม้ของผูสู้งอายุ

ภายในบา้นดว้ยเทคนิคการประมวลผลภาพและวีดิทัศน์ ผ่านกลอ้งวีดิ

ทศัน์ โดยอาศยัขนัตอนวธีิการติดตามและตรวจจบัการลม้ของผูสู้งอายใุน

เวลาจริงผ่านการใช้งานกลอ้งวีดิทัศน์ โดยกล้องวีดีทัศน์จะทําหน้าที

ติดตามบุคคลและตรวจจบัการลม้ของผูสู้งอายุด้วยการขนัตอนวิธีของ

การลบฉากหลงัร่วมกบัการยา้ยตามค่าเฉลียและการตรวจจบัการลม้ดว้ย

การใชโ้มเดลรูปร่าง พบว่า การทาํงานของขนัตอนวิธีนี สามารถทาํงาน

ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพในสถานการณ์ทีแสงสวา่งคงที  

เอกสารอ้างองิ 

[1] N.Bumrungkiat, S.Aramvith. T.H.Chalidabhonge, Continuous 

Person Tracking Across Multiple Cameras with Color Calibration, 

IWAIT'08, Hsinchu, Taiwan. 2008 

[2] N.Bumrungkiat, S.Aramvith. T.H.Chalidabhonge, Continuous 

Person Tracking Across Multiple Active Cameras Using Shape and 

Color Cues, (IWAIT'09), Seoul , South Korea. 2009 

โมเดลรูปร่าง 
ภาพที 1 (ยืน)  ภาพที 2 (ยืน) ภาพที 3 (ล้ม) ภาพที 4 (ล้ม) 

DR สถานะ DR สถานะ DR สถานะ DR สถานะ 

โมเดลที 1 0.97 ยืน 0.76 ยืน 0.12 ลม้ 0.25 ลม้ 

โมเดลที 2 0.44 ลม้ 0.25 ลม้ 0.65 ยืน 0.78 ยืน 

โมเดลที 3 0.88 ยืน 0.66 ยืน 0.26 ลม้ 0.33 ลม้ 

โมเดลที 4 0.90 ยืน 0.60 ยืน 0.03 ลม้ 0.44 ลม้ 

โมเดลที 5 0.79 ยนื 0.71 ยนื 0.32 ลม้ 0.28 ลม้ 

การตัดสินใจ ยนื ยืน ลม้ ลม้ 

ภาพรับเขา้จากกลอ้งวดีิทศัน ์

เริมตน้ 

กระบวนการติดตามบุคคลเป้าหมาย 

1 

ใช่ 

ไม่ใช ่

ไม่ใช่ 

ใช่      และแจง้เตอืนดว้ยเสียง  

    ผ่านคอมพิวเตอร์  

ตรวจสอบการเปลียนแปลงรูปร่าง 

อยา่งกะทนัหนั 

บคุคลเป้าหมายทตีิดตาม 

1 

กระบวนการเทียบโมเดลรูปร่าง 

จบการทาํงาน 
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ระบบทดสอบสมรรถภาพทางสายตาส าหรับการขอใบอนุญาตขับรถ 
Peripheral Vision and Depth Perception Tests for Driver License Issuance System 

ตุลยา ลมิปิติ  ณฐักานต์ พุทธรักษ์  กติติพศ โพธิศิริ  ชัชชนม์ แทนวนัด ีและ ณฐัวุฒิ พนัสอ าพล 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 

เลขท่ี 1 ซอยฉลองกรุง 1 เขตลาดกระบงั จงัหวดักรุงเทพมหานคร 10520 โทรศพัท ์02-329-8324 E-mail: tulaya.li@kmitl.ac.th 

บทคดัย่อ 
ส่ิงประดิษฐ์น้ีเป็นการออกแบบและสร้างระบบทดสอบ

สมรรถภาพทางสายตาส าหรับการขอใบอนุญาตขับรถ เน่ืองจากใน
ปัจจุบนัมีผูข้อบตัรใหม่หรือต่ออายุใบอนุญาตขบัรถเป็นจ านวนมาก ท า
ให้เจ้าหน้าท่ีและอุปกรณ์ทดสอบไม่เพียงพอ การบริหารจดัการระบบ
ทดสอบจึงเป็นส่วนจ าเป็นและส าคญัยิ่ง โดยระบบทดสอบสมรรถภาพ
ทางสายตาท่ีพฒันาข้ึน สามารถท าการทดสอบได ้2 แบบ คือ การทดสอบ
สายตาทางกวา้งและการทดสอบสายตาทางลึก ระบบประกอบด้วยป้าย
อาร์เอฟไอดีในการระบุตวัตน, อุปกรณ์ท่ีใช้ในการทดสอบ, ฐานขอ้มูล
เพ่ือบันทึกข้อมูลการทดสอบของแต่ละบุคคล และหน้าจอแสดงผล
ส าหรับเจา้หน้าท่ีและผูท้ดสอบ โดยมีไมโครคอนโทรลเลอร์ท าหน้าท่ี
ควบคุมการท างานของอุปกรณ์ต่างๆ ให้สามารถท างานร่วมกนัได้โดย
อตัโนมติั 

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. บทน า
เน่ืองจากในปัจจุบนั มีการใช้รถยนตใ์นการสัญจรเพ่ิมข้ึนเป็น

จ านวนมาก ท าให้มีผูข้บัข่ีตอ้งเขา้รับการทดสอบเพ่ือขอใบอนุญาตขบัรถ 
เพ่ิมมากข้ึนเช่นกนั ในการเขา้รับการทดสอบเพ่ือขอใบอนุญาตขบัรถหรือ
การต่ออายุใบอนุญาตขบัรถนั้นต้องใช้ระยะเวลานานเน่ืองจากหลาย 
สาเหตุ อาทิเช่น เจา้หนา้ท่ีท่ีคอยควบคุมดูแลไม่เพียงพอต่อผูใ้ช้บริการซ่ึง

มีจ านวนมาก การประมวลผลและรวบรวมขอ้มูลของอุปกรณ์ทดสอบใน
แต่ละจุดทดสอบค่อนขา้งช้าไม่เพียงพอในการรองรับผูใ้ช้บริการจ านวน
มาก เป็นตน้ ซ่ึงสาเหตุเหล่าน้ีส่งผลให้ประสิทธิภาพในการท างานของ
ระบบลดลงและอาจท าให้ผูใ้ชบ้ริการเกิดความไม่พึงพอใจได ้ดงันั้นหาก
ระบบการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายส าหรับการขอใบอนุญาตขบัรถ
นั้นสามารถท างานได้โดยอตัโนมติัและไม่จ าเป็นต้องมีเจ้าหน้าท่ีคอย
ควบคุมดูแลในทุกๆ ขั้นตอนการทดสอบ จะช่วยลดปัญหาต่างๆ ท่ีกล่าว
มาขา้งตน้ไดแ้ละท าให้การให้บริการเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

การทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายในการขอบตัรใหม่และ
ต่ออายุใบอนุญาตขับรถของกรมการขนส่งทางบกท่ีน ามาพฒันาเป็น
ระบบอตัโนมติัน้ีมี 2 ส่วนคือ 1) การทดสอบสายตาทางกวา้ง ผูเ้ขา้รับการ
ทดสอบตอ้งสามารถมองเห็นทั้งดา้นซา้ยและดา้นขวาเป็นมุมกวา้ง ขา้งละ 
75 องศา โดยการระบุสญัญาณไฟติดทางดา้นซ้ายและขวาไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
สองในสามคร้ังถือว่าผ่านการทดสอบ และ 2) การทดสอบสายตาทางลึก 
ทดสอบการมองเห็นในระยะ 2.50 – 3.50 เมตร โดยการขยบัหลกัทดสอบ
เข้า-ออกในแนวลึกให้ตรงกับความลึกของหลักอ้างอิง หากผลการ
ทดสอบห่างจากจุดท่ีก าหนดไม่เกิน 1 น้ิว สองในสามคร้ังถือวา่ผา่น [1] 

2. ทฤษฎแีละหลกัการทีเ่กีย่วข้อง
วิธีการตรวจจบัใบหน้าของ Paul Viola และ Michael J. Jones 

[2] ซ่ึงมีความสามารถในการประมวลผลได้รวดเร็วและมีอตัราความ
ถูกตอ้งในการตรวจหาสูง ถูกน ามาใช้ในระบบทดสอบสายตาทางลึกเพ่ือ
ตรวจจับการเคล่ือนไหวของใบหน้าและดวงตาขณะท าการทดสอบ  
อลักอริทึมดงักล่าวจะแปลงภาพอินพุตแบบ RGB เป็นภาพระดบัสีเทา 
และใช้วิธีการแทนรูปภาพท่ีเรียกว่า Integral Image ซ่ึงช่วยให้การหา
คุณลกัษณะของใบหนา้ เช่น ตา จมูก ปาก ท าไดร้วดเร็วข้ึน และไดมี้การ
ปรับปรุงอลักอริทึมการเรียนรู้โดยมีพ้ืนฐานจาก Adaboost [3] เพ่ือเลือก
เฉพาะคุณลักษณะท่ีส าคัญ นอกจากน้ียงัได้ใช้การต่อเรียงตวัจ าแนก 
(cascaded classifier) ซ่ึงช่วยให้ก าจดัส่วนพ้ืนหลงัของภาพไดร้วดเร็วและ
เนน้การค านวณไปท่ีบริเวณของใบหนา้มากข้ึน ดงัตวัอยา่งในรูปท่ี 1  
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 รูปที่ 1 การตรวจจบักรอบดวงตาดว้ยวิธีของ Viola-Jones 

3. การออกแบบ
การออกแบบระบบทดสอบสมรรถภาพทางสายตาส าหรับผู ้

ขอใบอนุญาตขบัรถ ได้พฒันาระบบทดสอบ 2 ระบบ คือ การทดสอบ
สายตาทางกวา้งและการทดสอบสายตาทางลึก โดยควบคุมการท างาน
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 ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูท้ดสอบจะถูกเก็บไวบ้น
ป้ายอาร์เอฟไอดี นอกจากน้ีขอ้มูลผูท้ดสอบและผลการทดสอบจะถูก
ส่งไปยงัฐานขอ้มูลแบบไร้สายเพ่ือเก็บขอ้มูลผลการทดสอบและแสดงผล
ผ่านส่วนต่อประสานกราฟิกกบัผูใ้ช้ (GUI) บล็อกไดอะแกรมของระบบ
ทดสอบสมรรถภาพทางสายตาส าหรับการขอใบอนุญาตขบัรถแสดงดงั
รูปท่ี 2   

รูปที่ 2 บล็อกไดอะแกรมของระบบทดสอบสมรรถภาพทางสายตา              
ส าหรับการขอใบอนุญาตขบัรถ 

3.1 อุปกรณ์ทดสอบสายตาทางกว้าง 
อุปกรณ์ทดสอบสายตาทางกวา้งท่ีไดอ้อกแบบไวด้งัแสดงใน

รูปท่ี 3 ประกอบไปดว้ย กลอ้ง (หมายเลข 1) ไฟ RGB LED (หมายเลข 2) 
สวิตช์ค  าตอบ (หมายเลข 3) และช่องวางสันจมูก (หมายเลข 4) โดยการ
ท างานคือเม่ือผู ้ทดสอบเข้าประจ าต  าแหน่งโดยวางใบหน้าในช่องท่ี
ก าหนดแล้ว กลอ้งจะท าการตรวจจบัการเคล่ือนไหวของใบหน้าบริเวณ
รอบดวงตาโดยใชเ้ทคนิคของ Viola-Jones เพ่ือป้องกนัการทุจริตโดยการ

หันมองไฟ จากนั้นจะมีการเปิดไฟ LED ด้านขา้งของผูท้ดสอบ โดยมี
มุมมองในทางกวา้งประมาณ 75 องศา ไฟ LED จะถูกสุ่มจาก 3 สี ไดแ้ก่ 
แดง เหลือง เขียว และอาจจะติดฝ่ังซ้ายหรือขวาก็ได้ หลงัจากนั้นให้ผู ้
ทดสอบเลือกกดสวิตช์เพื่อระบุสีท่ีมองเห็นจากไฟ LED 

(ก)                                                               (ข) 

รูปที่ 3 อุปกรณ์ทดสอบสายตาทางกวา้ง (ก) ช้ินงาน (ข) การใชง้าน  

3.2 อุปกรณ์ทดสอบสายตาทางลกึ 

 (ก)   (ข) 

รูปที่ 4 อุปกรณ์ทดสอบสายตาทางลึก (ก) ภายนอก (ข) ภายใน 

การออกแบบอุปกรณ์ทดสอบสายตาทางลึกส าหรับผู ้ขอ
ใบอนุญาตขบัรถ แสดงดงัรูปท่ี 4 ประกอบไปดว้ย หลกัอา้งอิง (หมายเลข 
1) หลกัทดสอบ (หมายเลข 2) และสวิตช์ควบคุม (หมายเลข 3) โดยการ
ท างานคือผูท้ดสอบซ่ึงนัง่ประจ าต  าแหน่งห่างจากอุปกรณ์ 3 เมตร จะตอ้ง
บงัคบัสวิตช์เพื่อควบคุมหลกัทดสอบซ่ึงอยูบ่นสายพานให้เคล่ือนท่ีไปยงั
ระยะความลึกเดียวกับหลักอ้างอิง ระบบใช้เซนเซอร์อินฟราเรด 
(หมายเลข 4) ในการวดัระยะความแตกต่างระหว่างต าแหน่งของหลัก
ทดสอบและหลกัอา้งอิงโดยอตัโนมติั 

3.3 ส่วนแสดงผลส่วนต่อประสานกราฟิกกบัผู้ใช้ 
ส่วนต่อประสานกราฟิกกบัผูใ้ช้ (GUI) ใช้ส าหรับแสดงผล

ขอ้มูลต่างๆ ได้แก่ ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูท้ดสอบ และผลการทดสอบ 
การออกแบบส่วนต่อประสานกราฟิกกับผู ้ใช้ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน 
ส าหรับจอแสดงผลส าหรับผูท้ดสอบ ดงัแสดงในรูปท่ี 5 มุมบนซ้ายจะ
แสดงข้อมูลส่วนบุคคลของผู ้ทดสอบ และด้านล่างจะแสดงผลการ
ทดสอบสมรรถภาพส่วนต่างๆ  ส่วนหน้าต่างแสดงผลส าหรับเจา้หน้าท่ี 
จะเป็นดงัรูปท่ี 6 โดยมีการล็อกอินก่อนเขา้ใช้งาน และจะแสดงผลการ
ทดสอบสมรรถภาพท่ีเสร็จส้ินแลว้ของผูม้าขอใบอนุญาตขบัรถทุกราย      

Input image (RGB) Grayscale image 

Frame around eyes Feature selection 

1 

2 

3 

4 

1 2 

3 

4 
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 รูปที่ 5 ส่วนแสดงผลส าหรับผูท้ดสอบ  

รูปที่ 6 ส่วนแสดงผลส าหรับเจา้หนา้ท่ี 

4. ผลการทดสอบระบบ

ตารางที่ 1 ความแม่นย  าในการตรวจจบัการเคล่ือนไหวใบหนา้ 

มีการเคล่ือนไหว ไม่มีการเคล่ือนไหว 

ระบบตรวจจบัพบ 96% 2% 

ระบบตรวจจบัไม่พบ 4% 98% 

ตารางที่ 2 ความแม่นย  าในวดัระยะความลึกของหลกัทดสอบ 

ไม่เกิน 1 น้ิวจาก
จุดอา้งอิง (ผา่น) 

เกิน 1 น้ิวจาก
จุดอา้งอิง (ไม่ผา่น) 

ผา่นการทดสอบ 96% 4% 

ไม่ผา่นการทดสอบ 4% 96% 

   ตารางท่ี 1 แสดงความแม่นย  าของการตรวจจับการเคล่ือนไหวของ
ใบหน้าด้วยกล้องระหว่างการทดสอบสายตาทางกวา้ง ส่วนตารางท่ี 2 
แสดงความแม่นย  าของระบบทดสอบสายตาทางลึก ในการวดัระยะความ
ลึกของหลกัทดสอบดว้ยเซนเซอร์อินฟราเรด พบว่าระบบทั้งสองมีความ
แม่นย  าค่อนขา้งสูง (ถูกตอ้งเกิน 96%)  จึงสามารถน าไปใชง้านจริงได ้

รูปที่ 7 ผลการทดสอบจดัเก็บในระบบฐานขอ้มูล 

รูปท่ี 7 แสดงผลการทดสอบระบบทดสอบสมรรถภาพทาง
สายตาท่ีพฒันาข้ึน พบวา่ระบบสามารถประมวลผลการทดสอบสายตาทั้ง
ทางลึกและทางกวา้ง และเช่ือมโยงขอ้มูลทั้งหมดไปเก็บไวย้งัฐานขอ้มูล
ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

5. สรุป

ผูจ้ดัท  าประสบความส าเร็จในการพฒันาต้นแบบของระบบ
ทดสอบสมรรถภาพทางสายตาส าหรับการขอใบอนุญาตขบัรถ 2 ส่วน คือ 
การทดสอบสายตาทางกวา้งและการทดสอบสายตาทางลึก โดยท าให้เป็น
ระบบอตัโนมติั และสามารถจดัเก็บผลขอ้มูลผ่านระบบฐานขอ้มูลได ้ 
ระบบทดสอบสายตาทางกวา้งมีการตรวจจบับริเวณรอบดวงตาดว้ยกลอ้ง
เพ่ือให้ผูท้ดสอบอยูใ่นต าแหน่งท่ีก าหนดและป้องกนัการทุจริต ในส่วน
ของระบบทดสอบสายตาทางลึกได้มีการน า เซนเซอร์อินฟราเรดมา
ประยกุตใ์ชเ้พ่ือตรวจสอบต าแหน่งของหลกัทดสอบเทียบกบัหลกัอา้งอิง 
และใชม้อเตอร์และรีเลยใ์นการควบคุมการเล่ือนต าแหน่ง โดยการท างาน
ของทั้ง 2 ระบบใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์เป็นศูนยก์ลางการควบคุมและ
ประมวลผลในการรับค่าขอ้มูล และสามารถส่งขอ้มูลไปเก็บยงัฐานขอ้มูล
ในคอมพิวเตอร์ รวมทั้งแสดงผลผา่นส่วนต่อประสานกราฟิกกบัผูใ้ชไ้ด ้

6. กติตกิรรมประกาศ
ขอขอบ คุณ ฝ่ าย ใบอ นุญ าตขับรถ  ส า นัก ง านขน ส่ ง

กรุงเทพมหานครพ้ืนท่ี 4 ในการอนุเคราะห์เข้าเยี่ยมชมสถานท่ี และ
อุปกรณ์ส าหรับการทดสอบสมรรถภาพเพ่ือขอใบอนุญาตขบัรถ รวมทั้ง
ใหข้อ้มูลและขอ้เสนอแนะต่างๆ จนท าให้งานช้ินน้ีส าเร็จลุล่วงไดด้ว้ยดี 
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บทคดัย่อ 
กระบวนการท างานของระบบออกใบอนุญาตขับรถใน

ปัจจุบนัมีความล่าช้าและความไม่แน่นอน อนัเน่ืองมาจากความล้าสมยั
ของระบบและจ านวนเจา้หนา้ท่ีท่ีไม่เพียงพอ ส่ิงประดิษฐ์ช้ินน้ีจึงตอ้งการ
พฒันาระบบอตัโนมติัเพื่อทดสอบการมองเห็นสีและปฏิกิริยาเทา้ส าหรับ
การขอใบอนุญาตขบัรถ โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในด้านการส่ือสาร
และการควบคุมเพื่อความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในการท างาน โดย
ระบบท่ีพฒันาข้ึนจะประกอบไปด้วย 2 ส่วนส าคญัคือ ส่วนของอุปกรณ์
การทดสอบการมองเห็นสีและปฏิกิริยาเทา้ และส่วนของการจองคิวใน
การเขา้รับการทดสอบ ในส่วนของการทดสอบนั้นผูท้ดสอบจะไดรั้บป้าย
อาร์เอฟไอดีในการระบุตวัตน ซ่ึงการท างานของอุปกรณ์ทั้งหมดจะถูก
ควบคุมโดยไมโครคอนโทรลเลอร์ และส่งผลการทดสอบแบบไร้สายไป
เก็บในฐานข้อมูล ในส่วนของการจองคิวในการเข้ารับการทดสอบ
สามารถท าได้ผ่านแอปพลิเคชันบนโทรศพัท์เคล่ือนท่ีระบบปฏิบติัการ
แอนดรอยด์ โดยขอ้มูลส่วนตวัของผูท้  าการทดสอบและวนัเวลาทดสอบ
จะถูกน าไปเก็บไวใ้นฐานขอ้มูลส่วนกลาง เพ่ือความสะดวกในการเขา้ถึง
ขอ้มูล 

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. บทน า
ในปัจจุบนันั้นมีผูท่ี้ตอ้งการท าการทดสอบเพ่ือขอใบอนุญาต

ขบัรถเพ่ิมข้ึนจ านวนมาก จึงก่อให้เกิดปัญหาของกระบวนการท างานท่ี
ล่าช้าเน่ืองจากพนักงานไม่เพียงพอ หรืออุปกรณ์ทดสอบท่ีให้ผลไม่
แม่นย  าเท่าท่ีควร  ปัญหาท่ีกล่าวมาน้ีจึงเป็นท่ีมาของการน าเสนอระบบ
ทดสอบการมองเห็นสีและปฏิกิริยาเท้าส าหรับขอใบอนุญาตขบัรถ ซ่ึง
ระบบน้ีสามารถท างานไดอ้ยา่งอตัโนมติัทั้งในส่วนของการทดสอบ และ
ในส่วนของการจดัการขอ้มูล จึงท าให้กระบวนการทดสอบนั้นมีความ
แม่นย  าและรวดเร็วมากข้ึน 

การขอใบอนุญาตขับรถใหม่และต่ออายุใบอนุญาตขับรถ
จะตอ้งมีขั้นตอนการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย ส่ิงประดิษฐ์ช้ินน้ี
เลือกพฒันาระบบส าหรับการทดสอบ 2 อย่าง คือ 1) การทดสอบการ
มองเห็นสี (ตาบอดสี) ให้ผูเ้ขา้รับการทดสอบดูไฟจราจรสีเขียว สีแดง สี
เหลือง จากเคร่ืองทดสอบ โดยอยูห่่างจากเคร่ืองทดสอบในระดบัสายตา
ไม่น้อยกว่า 3 เมตร แล้วอ่านสีตามท่ีเจา้หน้าท่ีก าหนด สีละ 3 คร้ัง หาก
อ่านได้สองในสามคร้ัง ถือว่าผ่านการทดสอบ  และ 2) การทดสอบ
ปฏิกิริยาเท้าส าหรับการตอบสนองในการเหยียบเบรก  ผู้เข้ารับการ
ทดสอบตอ้งท าการทดสอบความสามารถในการใช้เบรกเทา้ รวม 3 คร้ัง 
หากสามารถเหยียบเบรกเม่ือเห็นสีไฟจราจรเปล่ียนจากเขียวเป็นแดงได้
ในระยะเวลาน้อยกว่าหรือเท่ากบั 0.75 วินาที สองในสามคร้ังถือว่าผ่าน
การทดสอบ [1] 

2. การออกแบบ
ภาพรวมของระบบแสดงดงัรูปท่ี 2 ระบบจดัการข้อมูลผูข้อ

ใบอนุญาตขบัรถในการจองคิวเพื่อทดสอบสมรรถภาพทางกายผ่านแอป
พลิเคชันบนโทรศพัท์เคล่ือนท่ีระบบปฏิบติัการแอนดรอยด์ และพฒันา
อุปกรณ์ท่ีใช้ในการทดสอบสมรรถภาพทางกาย 2 อยา่ง คือ การมองเห็น
สีสญัญาณไฟจราจร และปฏิกิริยาเทา้ส าหรับการตอบสนองในการเหยยีบ
เบรก โดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ในการควบคุมและประเมินผลการ
ทดสอบ เคร่ืองทดสอบจะส่งขอ้มูลผลการทดสอบไปยงัฐานขอ้มูลของ
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ระบบโดยอตัโนมติั โดยมีการระบุตวัตนและจดัเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลดว้ย
ระบบอาร์เอฟไอดี  

รูปที่ 2 บล็อกไดอะแกรมของระบบ 

2.1 การออกแบบอุปกรณ์ 

รูปที่ 3 อุปกรณ์ทดสอบการมองเห็นสีและปฏิกิริยาเทา้ 

อุปกรณ์ทดสอบการมองเห็นสีและปฏิกิริยาเท้าส าหรับผูข้อ
ใบอนุญาตขบัรถ ถูกออกแบบดงัรูปท่ี 3 โดยหมายเลข 1 คือ สัญญาณไฟ
จราจรส าหรับการทดสอบการมองเห็นสี หมายเลข 2 คือ แป้นเหยียบ
จ าลองคนัเร่งและเบรกในการทดสอบปฏิกิริยาเทา้ หมายเลข 3 คือ สวิตช์
ระบุสีสัญญาณไฟ และหมายเลข 4 คือ ไฟเส้น โดยการท างานคือ ผู ้
ทดสอบจะยนืห่างจากอุปกรณ์เป็นระยะ 3 เมตร จากนั้นอุปกรณ์ทดสอบ
การมองเห็นสีจะท าการเปิดไฟจราจร โดยจะสุ่มสีไฟและต าแหน่งของไฟ
ท่ีเปิด ผูท้ดสอบตอ้งกดสวิตช์เพื่อระบุสีของไฟจราจรท่ีมองเห็น เม่ือเสร็จ
ส้ินจะเร่ิมการทดสอบปฏิกิริยาเทา้ โดยผูท้ดสอบตอ้งท าการเหยียบคนัเร่ง 
อุปกรณ์จะแสดงไฟสีเขียวข้ึน ผูท้ดสอบจะตอ้งเล่ือนเทา้ไปเหยียบเบรก
ให้ทนัเวลาท่ีก าหนดเม่ือเห็นไฟจราจรเปล่ียนจากสีเขียวเป็นสีแดง โดยจะ
มีไฟเส้นแสดงผลของเวลาท่ีผูท้ดสอบเปล่ียนเทา้จากคนัเร่งไปเบรก 

2.2 การออกแบบแอปพลเิคชัน 
แอปพลิเคชันจะประกอบไปด้วย 4 ฟังก์ชันคือ ตรวจสอบ

สถานะการจอง (รูป 4 (ข)), จองคิวทดสอบ (รูป 4 (ค)), เปล่ียนวนัจอง 
(รูป 4 (ง)), และยกเลิกการจอง(รูป 4 (จ))  โดยแอปพลิเคชันจะเช่ือมต่อ
กบัระบบฐานขอ้มูล เพ่ือน าไปใช้บนัทึกผลการทดสอบต่อไป หน้าต่าง
ของแอปพลิเคชนัแสดงดงัรูปท่ี 4 โดยรูปหน้าแรกของแอปพลิเคชนัและ
ผลการจองคิวแสดงดงัรูปท่ี 4 (ก) และรูปท่ี 4 (ฉ) ตามล าดบั โดยการจอง
คิวในการทดสอบนั้น ผูข้อใบอนุญาตขบัรถตอ้งกรอก ช่ือ-สกุล หมายเลข
บตัรประชาชน อีเมล์และหมายเลขโทรศพัท ์หลงัจากนั้นจึงเลือกวนัและ
เวลาในช่วงเช้าหรือช่วงบ่ายในการเข้ารับบริการท่ีต้องการ เม่ือท าการ
ยืนยนัแล้ว จะได้รับหมายเลขการจอง ดังรูปท่ี 4 (ฉ) ซ่ึงจะต้องใช้เป็น
หมายเลขอา้งอิงหากผูข้อใบอนุญาตขบัรถต้องการยกเลิกการจองหรือ
เปล่ียนวนัจองในภายหลงั 

(ก)   (ข)    (ค) 

           (ง)                               (จ)                                 (ฉ) 
รูปที่ 4 หนา้ต่างของแอปพลิเคชนั (ก) หนา้แรก (ข) ตรวจสอบสถานะการ
จอง (ค) จองคิวทดสอบ (ง) เปล่ียนวนัจอง (จ) ยกเลิกการจอง และ (ฉ) 

ผลการจองคิว 

3. ผลการทดสอบระบบ
ผูจ้ดัท  าไดท้ดสอบระบบเร่ิมดว้ยการจองคิวผ่านแอปพลิเคชนั 

ซ่ึงข้อมูลจะบันทึกเข้าสู่ฐานข้อมูลเพ่ือรอท าการทดสอบดังรูปท่ี 5 
หลงัจากนั้นท าการระบุตวัตนผูท้ดสอบจากป้ายอาร์เอฟไอดี และเร่ิมท า
การทดสอบ โดยการแตะป้ายอาร์เอฟไอดีท่ีตวัอุปกรณ์ อุปกรณ์จะเร่ิม
ทดสอบการมองเห็นสีก่อนดงัรูปท่ี 6 และเม่ือเสร็จส้ินการทดสอบการ
มองเห็นสีจะเร่ิมการทดสอบปฏิกิริยาเทา้ต่อไปทนัที ดงัตวัอย่างผลการ
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ทดสอบในรูปท่ี 7 และเม่ือเสร็จส้ินการทดสอบอุปกรณ์จะประมวลผล
โดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ แสดงดังรูปท่ี 8 จากนั้นระบบจะท าการ
บนัทึกขอ้มูลผลการทดสอบเขา้สู่ฐานขอ้มูลของระบบอตัโนมติั ดงัรูปท่ี 9  

รูปที่ 5 ฐานขอ้มูลของระบบ 

รูปที่ 6 ตวัอยา่งการท างานของอุปกรณ์ทดสอบการมองเห็นสี 

(ก)  (ข) 

(ค)  (ง) 

    รูปที่ 7 การท างานของอุปกรณ์ทดสอบปฏิกิริยาเทา้ (ก) สญัญาณไฟ
จราจรเม่ือเหยยีบคนัเร่ง (ข) การเหยยีบคนัเร่ง (บน) และเบรก (ล่าง) (ค) 
การเหยยีบเบรกในเวลาท่ีก าหนด (ง) การเหยยีบเบรกเกินเวลาท่ีก าหนด 

รูปที่ 8 หนา้จอแสดงผลจากการประมวลผลดว้ยไมโครคอนโทรลเลอร์ 

รูปที่ 9 การบนัทึกผลการทดสอบบนฐานขอ้มูล 

4. สรุป
ส่ิงประดิษฐ์น้ีเป็นต้นแบบของระบบทดสอบสมรรถภาพ

ส าหรับการขอใบอนุญาตขบัรถ โดยการสร้างแอปพลิเคชนัในการจองคิว
การทดสอบ และท าให้เป็นระบบทดสอบแบบอตัโนมติั สามารถจดัเก็บ
ผลขอ้มูลผ่านระบบฐานขอ้มูลได ้การทดสอบมี 2 ส่วน คือ การทดสอบ
การมองเห็นสี และการทดสอบปฏิกิริยาเท้า   โดยการท างานของทั้ง 2 
ระบบได้ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์เป็นศูนย์กลางการควบคุมและ
ประมวลผลในการรับค่าขอ้มูลผลทดสอบ และมีการพฒันาฐานข้อมูล
และจดัเก็บขอ้มูลผลการทดสอบไปยงัฐานขอ้มูลของระบบอยา่งอตัโนมติั 
โดยมีการระบุตวัตนผูท้ดสอบในฐานขอ้มูลดว้ยอาร์เอฟไอดี 

5. กติตกิรรมประกาศ
ขอขอบ คุณ ฝ่ ายใบ อ นุญ าตขับ รถ  ส านั ก งาน ขน ส่ ง

กรุงเทพมหานครพ้ืนท่ี 4 ส าหรับความอนุเคราะห์ในการเยี่ยมชมสถานท่ี 
และอุปกรณ์ต่างๆ ส าหรับการทดสอบสมรรถภาพทางกายเพ่ือขอ
ใบอนุญาตขบัรถ รวมทั้งให้ขอ้มูลและขอ้เสนอแนะต่างๆ จนท าให้งาน
ช้ินน้ีส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี 
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เอกสารอ้างองิ 
 [1] ระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าดว้ยหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไข
ในการอบรมและทดสอบผูข้อรับใบอนุญาตขบัรถ ผูข้อต่ออายใุบอนุญาต
ขบัรถ และผูข้อรับบตัรประจ าตวัคนขบัรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต ์
(ฉบบัท่ี 3) พ.ศ.2557  
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การพฒันาเคร่ืองล้างท าความสะอาดคราบน า้มันของช้ินส่วนเคร่ืองยนต์ 
Development of Engine parts oil cleaning machine  

สุวพิงษ์  เหมะธุลนิ1  
1คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร 
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บทคดัย่อ 
การวิจัยน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาข้อมูลในการออกแบบ

เคร่ืองล้างท าความสะอาดคราบน ้ ามนัของช้ินส่วนเคร่ืองยนต์ และหา
คุณภาพของเคร่ืองลา้งท าความสะอาดคราบน ้ามนัของช้ินส่วนเคร่ืองยนต ์
เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการลา้งคราบน ้ ามนัของช้ินส่วนของเคร่ืองยนต ์
การด าเนินงานวิจยัน้ีเร่ิมจากการศึกษารวบรวมขอ้มูลต่างๆ จากปัญหา
และอุปสรรคของเคร่ืองท าความสะอาดช้ินส่วนเคร่ืองยนตท่ี์มีในปัจจุบนั 
เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการออกแบบเคร่ืองล้างท าความสะอาดคราบ
น ้ ามนัของช้ินส่วนเคร่ืองยนต์ โดยมีส่วนประกอบหลกั 5 ส่วนคือ ชุด
โครงสร้าง ชุดต้นก าลัง ชุดท่อส่งน ้ ายา ชุดหัวฉีดน ้ ายา ชุดวงจรระบบ
อิเล็กทรอนิกส์   และท าการทดลองล้างคราบน ้ ามันของช้ินส่วน
เคร่ืองยนต ์5 ช้ิน ผลการทดลองดงัน้ี  ฝาครอบวาลว์จ านวน  1 ช้ิน ใชเ้วลา
ในการล้าง 8 นาที อ่างน ้ ามนัเคร่ืองจ านวน 1 ช้ิน ใช้เวลาในการล้าง 8 
นาที  ลูกสูบจ านวน 4 ลูก ใชเ้วลาในการลา้ง 5 นาที กา้นสูบจ านวน 2 ช้ิน
ใชเ้วลาในการลา้ง 5 นาที เพลาลูกเบ้ียวจ านวน 1 ช้ินใช้เวลาในการลา้ง 5 
นาที และพบวา่ความเหมาะสมในการออกแบบและเลือกใช้วสัดุและการ
สร้างอยูมี่ค่าเฉล่ีย 4.75 อยูใ่นเกณฑดี์มาก ดา้นคุณสมบติัของเคร่ืองลา้งท า
ความสะอาดคราบน ้ ามนัของช้ินส่วนเคร่ืองยนต์มีค่าเฉล่ีย 4.90 อยู่ใน
เกณฑดี์มาก และผลการทดลองใช้เคร่ืองลา้งท าความสะอาดคราบน ้ ามนั
ของช้ินส่วนเคร่ืองยนตมี์ค่าเฉล่ีย 4.82 อยูใ่นเกณฑดี์มาก 

ค าส าคญั:เคร่ืองลา้งท าความสะอาดคราบน ้ามนั, ช้ินส่วนเคร่ืองยนต ์ 

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. บทน า
เคร่ืองยนต์ท  าหน้าท่ีเปล่ียนพลังงานท่ีได้จากการเผาไหม้

เช้ือเพลิงไปเป็นพลังงานกลเพ่ือขบัเคล่ือนรถยนต์ให้เคล่ือนท่ีได้ เม่ือ
เคร่ืองยนต์มีอายุการใช้งานบางกรณีจ าเป็นตอ้งถอดเคร่ืองยนต์และน า
ช้ินส่วนทั้งหมดออกจากเคร่ืองยนตห์รือเรียกว่า การยกเคร่ือง (Overhaul) 
เพ่ือจะไดต้รวจสอบและบ ารุงรักษาเชิงป้องกนัหรือเปล่ียนช้ินส่วนท่ีช ารุด
ออกไป ซ่ึงจะท าให้เคร่ืองยนตส์ามารถท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและ
เกิดความปลอดภยัต่อผูใ้ช้งาน แต่การยกเคร่ืองเพ่ือถอดช้ินส่วนต่างๆ 
ทั้งหมดนั้นจะตอ้งน ารถยนตเ์ขา้รับการบริการจากศูนยบ์ริการหรืออู่ซ่อม
รถยนต์เพราะขั้นตอนการถอดและการประกอบช้ินส่วนเคร่ืองยนต์
จะตอ้งใช้ช่างปฏิบติังานท่ีมีประสบการณ์และใช้เคร่ืองมือพิเศษ เม่ือช่าง
ปฏิบติังานถอดแยกช้ินส่วนเคร่ืองยนตจ์ะพบว่ามีคราบน ้ ามนัหล่อล่ืนติด
อยูบ่นพ้ืนผิวของช้ินส่วนเคร่ืองยนตท่ี์ถอดออกมา ดงันั้นช่างปฏิบติังาน
จึงตอ้งท าความสะอาดพ้ืนผิวของช้ินส่วนเคร่ืองยนต์เพ่ือจะได้สามารถ
มองเห็นการสึกหรอหรือส่ิงผิดปกติต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน การท าความสะอาด
พ้ืนผิวช้ินงานจะตอ้งเลือกใช้ระบบการท าความสะอาดท่ีเหมาะสม สาร
บางชนิดสามารถใชน้ ้าธรรมดาในการช าระลา้งหรือละลายออกไดเ้ลยแต่
สารบาชนิดก็ต้องใช้ตวัช่วยหรือบางชนิดก็ต้องเปล่ียนชนิดของตวัท า
ละลายเพ่ือช่วยลา้งส่ิงสกปรกให้ออกไปจากพ้ืนผิวช้ินงานท่ีตอ้งการให้
สะอาด ดังนั้ นเพ่ือช่วยให้ช่างปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัยสามารถ
หลีกเล่ียงสารพิษอนัตรายท่ีผสมอยูใ่นน ้ามนัเช้ือเพลิงและเป็นเทคโนโลยี
ท่ีไม่ส่งผลเสียต่อส่ิงแวดลอ้ม ผูวิ้จยัจึงออกแบบและสร้างเคร่ืองท าความ
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สะอาดคราบน ้ ามนัหล่อล่ืนของช้ินส่วนเคร่ืองยนต์ข้ึนเพ่ือเพ่ิมความ
สะดวกและลดเวลาในการท างาน 

2. วตัถุประสงค์
2.1 เพ่ือออกแบบสร้างเคร่ืองลา้งท าความสะอาดคราบน ้ ามนั

ของช้ินส่วนเคร่ืองยนต ์
2.2 เพ่ือประเมินคุณภาพเคร่ืองลา้งท าความสะอาดคราบน ้ ามนั

ของช้ินส่วนเคร่ืองยนต ์

3. วธีิด าเนินงานวจิยั
3.1 ศึกษาข้อมูลเคร่ืองล้างท าความสะอาดคราบน ้ ามนัของ

ช้ินส่วนเคร่ืองยนต์รายละเอียดดังน้ี [1] ได้สร้างเคร่ืองล้างช้ินส่วน
เคร่ืองจกัรกลซ่ึงมีขนาดของห้องลา้ง 1x1x0.722 เมตรมีหัวฉีด 14 หัว หัว
เป่าลม 2 หัวท างานดว้ยระบบอตัโนมติัโดยมี Timer จ านวน 2 ตวัซ่ึงท า
การตั้งเวลาในการฉีด 1 ตวัและการเป่า 1 ตวัและเวลาท่ีเหมาะสมในการ
ลา้งคือ 3 นาทีและ 5 นาทีเวลาในการเป่าลมท่ีเหมาะสมคือ 15 นาทีและ 
25 นาทีสามารถล้างช้ินส่วนสูงไม่เกิน 50 เซนติเมตรและกวา้งยาวใน
แนวราบไม่เกิน 90 เซนติเมตรน ้ าหนักไม่เกิน 70 กิโลกรัมและแท่น
รองรับช้ินส่วนสามารถหมุนได้โดยการขบัมอเตอร์ผ่านไปยงัเฟืองทด
อตัรา 1:80 [2]ไดส้ร้างเคร่ืองลา้งช้ินส่วนเคร่ืองยนตโ์ดยเคร่ืองลา้งมีขนาด
เส้นผ่านศูนยก์ลาง 90 เซนติเมตรความสูง 1.50 เมตรและมีหัวฉีด 23 หัว 
สารท าความสะอาดถูกขบัโดยใช้ป๊ัมน ้ าชนิดป๊ัมหอยโข่งขนาด 2 แรงมา้ 
เวลาท่ีใชใ้นการลา้งคือ 5 นาทีซ่ึงนา้ท่ีหวัฉีดฉีดออกมาจะถูกให้ความร้อน
จากขดลวดท าความร้อนขนาด 5,000 วตัตข์ดลวดท าความร้อนท างานดว้ย
ระบบอตัโนมติัโดยมีเทอร์โมสตทัท าการควบคุมอุณหภูมิจะอยู่ในช่วง 
40-60°C ช้ินส่วนท่ีจะน ามาล้างดว้ยเคร่ืองล้างช้ินส่วนเคร่ืองยนตต์อ้งมี
ความกวา้งและความยาวไม่เกิน 90 เซนติเมตรความสูงตอ้งไม่เกิน 50 
เซนติเมตรน ้ าหนักไม่เกิน 70 กิโลกรัมหรือความจุกระบอกสูบไม่เกิน 
2,500 ซีซีขนาดของช้ินส่วนขนาดเล็กท่ีน ามาลา้งตอ้งมีขนาดความกวา้ง
และยาวไม่น้อยกว่า 2.54 เซนติเมตรเคร่ืองล้างช้ินส่วนเคร่ืองยนต์ใช้
แรงเคล่ือนไฟฟ้าขนาด 380 โวลต ์พบวา่การท าความสะอาดท่ีใช้อุณหภูมิ
ต่างกนัประสิทธิภาพในการท าความสะอาดก็แตกต่างกนัด้วยคือความ
สะอาดจะแปรผนัตรงกบัอุณหภูมิ [3]ไดอ้อกแบบและสร้างเคร่ืองลา้งท า
ความสะอาดแผงคอนเดนเซอร์โดยใช้มอเตอร์แบบปรับความเร็วรอบได้
และติดตั้งเขา้กบัตวัชุดเกลียวหมุนเพ่ือควบคุมการเคล่ือนท่ีข้ึนลงของชุด
แผงหัวฉีดและใช้โซลินอยด์วาล์วมาเป็นตวัควบคุมการจ่ายน ้ าในการท า
ความสะอาดเพื่อใชใ้นการลา้งท าความแผงคอนเดนเซอร์จากการทดสอบ
การท างานของเคร่ืองท าความสะอาดแผงคอนเดนเซอร์พบว่าเคร่ืองมี
ความสามารถท างานได้เป็นอย่างดีโดยเม่ือเปรียบเทียบการท างานของ

เคร่ืองปรับอากาศก่อนการล้างและหลังการล้างท าความสะอาดแผง
คอนเดนเซอร์พบว่าความสามารถในการท าความเย็นเพ่ิมข้ึน 16.35% 
และประสิทธิภาพการให้ความเยน็เพ่ิมข้ึน 19.19% [4] ได้พฒันาสร้าง
เคร่ืองท าความสะอาดส าหรับกาพ่นสีโดยมีขนาดของฐานรองรับน ้ าหนกั
คือกวา้ง 419 มิลลิเมตรยาว 520 มิลลิเมตรและสูง 533 มิลลิเมตรขนาด
ของถังล้างคือกว้าง 406 มิลลิ เมตรยาว 508 มิลลิเมตรและสูง 482 
มิลลิ เมตรและขนาดของถังกรองคือกว้าง 368 มิลลิ เมตรยาว 292 
มิลลิเมตรและสูง 203 มิลลิเมตรผลการทดลองเคร่ืองท าความสะอาด
ส าหรับกาพน่สีพบวา่เวลาท่ีใชท้  าความสะอาดกาพ่นสีในแต่ละคร้ังจะไม่
เท่ากนัเน่ืองจากสีท่ีใชพ้น่เป็นสีต่างชนิดกนัคือสีรองพ้ืนจะใช้เวลาในการ
ท าความสะอาดมากท่ีสุดสีจริงจะใช้เวลาในการท าความสะอาดน้อย
รองลงมาและสีเคลือบเงาเป็นสีท่ีใช้เวลาในการท าความสะอาดน้อยท่ีสุด
และเม่ือน าผลการทดลองมาเปรียบเทียบกบัการใช้แรงงานคนลา้งคือ 15 
นาทีพบว่าเคร่ืองล้างกาพ่นสีประหยดัเวลาได ้13 นาที [5] ได้ออกแบบ
และสร้างเคร่ืองล้างหลอดแก้วขนาดเล็กโครงสร้างประกอบด้วย แท่น
ประกอบยดึมอเตอร์ ส่วนควบคุมเวลาและ ส่วน Reservoir ท่ีใช้เก็บน ้ ายา
ท าความสะอาด (Detergent) และน ้ ากลัน่เคร่ืองจะท างานโดยการฉีด
น ้ าประปาเขา้สู่หลอดแกว้จากนั้นจึงฉีดน ้ ายาท าความสะอาดล้างต่อดว้ย
น ้ าประปาและน ้ ากลั่นตามล าดับจากนั้ นจึงเป่าลมให้หลอดแก้วแห้ง
สามารถลา้งหลอดแกว้ขนาดเล็กไดค้ร้ังละ 40 หลอดผลการทดลองพบว่า
การล้างหลอดแก้วขนาดเล็กจ านวน 100 หลอดใช้น ้ าประปาไม่เกิน 10 
ลิตรและใช้เวลาล้างประมาณ 5 นาทีและเค ร่ืองน้ีสามารถน าไป
ประยกุตใ์ชก้บัการท าความสะอาดเคร่ืองแกว้หรือภาชนะบรรจุขนาดเล็ก
อ่ืนๆได้ [6]ได้ออกแบบและสร้างเคร่ืองท าความสะอาดเข็มถักผ้าด้วย
คล่ืนอลัทราโซนิกส์โดยอาศยัหลกัการท างานของคล่ืนอลัทราโซนิกส์ท า
ให้ของเหลวท่ีใช้ท  าความสะอาดเข็มถกัเกิดการสั่นสะเทือนท่ีความถ่ีสูง
ซ่ึงท าให้ส่ิงสกปรกท่ีติดมากบัเข็มถกัเกิดการสั่นสะเทือนและหลุดออก
จากเขม็ถกัผลการทดลองพบวา่ส่ิงสกปรกท่ีติดมากบัเข็มถกัหลุดออกจาก
เขม็ถกัไดดี้แมจ้ะติดอยูต่ามซอกเล็กๆของเขม็ถกัเวลาท่ีใช้ท  าความสะอาด
นอ้ยและมีความสะดวกในการใชง้าน 

สรุป จากการศึกษาค้นคว้าของผู ้วิจัยพบว่ามีเอกสารและ
งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการออกแบบและสร้างเคร่ืองท าความสะอาด
ในทางอุตสาหกรรมอยู่หลายแบบด้วยกนัทั้งน้ีก็เพ่ือความปลอดภยัของ
ผูป้ฏิบติังานจากสารพิษอนัตรายต่างๆความสะดวกสบายความรวดเร็ว
และช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการท าความสะอาดจากเอกสารของผูวิ้จยัแต่
ละคนพบว่ายงัมีปัญหาอีกหลายๆด้านท่ีตอ้งท าการปรับปรุงและแก้ไข
ดงันั้นผูวิ้จยัจึงได้ออกแบบและสร้างเคร่ืองท าความสะอาดคราบน ้ ามนั
ของช้ินส่วนเคร่ืองยนต์โดยใช้หลักการท างานของเคร่ืองล้างช้ินส่วน
เคร่ืองจกัรกลท่ีไดอ้อกแบบและสร้างไวคื้อการท าความสะอาดนั้นจะตอ้ง
ถอดแยกช้ินส่วนเคร่ืองยนตอ์อกก่อนและใช้หัวฉีดเป็นตวัฉีดพ่นสารท า
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ความสะอาดและสอดคล้องกับหลกัการท างานของเคร่ืองล้างช้ินส่วน
เคร่ืองยนต ์[2] ซ่ึงไดเ้ลือกใช้ป๊ัมน ้ าหอยโข่งสร้างแรงดนัให้กบัชุดหัวฉีด
เพ่ือฉีดสารท าความสะอาดไปยงัช้ินส่วนเคร่ืองยนต์และใช้ฮีทเตอร์ท า
หน้าท่ีเพ่ิมอุณหภูมิให้กบัน ้ าและไดรู้ปแบบเคร่ือง3มิติดงัในรูปท่ี 1 และ
เคร่ืองลา้งท าความสะอาดคราบน ้ามนัของช้ินส่วนเคร่ืองยนต ์ดงัรูปท่ี 2 

การไหลผา่นหวัฉีดท่ีติดท่ีปลายท่อ อตัราการไหลท่ีเกิดในท่อและท่ีหวัฉีด
มีความสมัพนัธ์กนัดงัน้ี 

Q AV av   (1) 

V a

v A
 (2) 

2 2

4 4

D D
Q xV xv

 
   (3) 

เม่ือ  𝑄  คือ อตัราการไหล 
 𝐴   คือ พ้ืนท่ีหนา้ตดัของท่อ 
 𝑉   คือ ความเร็วของของไหลในท่อ 
 𝑎   คือ พ้ืนท่ีภาคตดัท่ีปลายหวัฉีด 
 𝑣   คือ ความเร็วของน ้าท่ีพุง่ออกท่ีปลายหวัฉีด 

รูปที่ 1 เคร่ืองล้างท าความสะอาดคราบน ้ ามนัของช้ินส่วนเคร่ืองยนตใ์น
แบบ 3D 

รูปที่ 2 เคร่ืองลา้งท าความสะอาดคราบน ้ามนัของช้ินส่วนเคร่ืองยนต ์

4. ผลการทดลอง
ตารางที่ 4.1 ผลการวิเคราะห์คุณภาพเคร่ืองลา้งท าความสะอาดคราบ
น ้ามนัของช้ินส่วนเคร่ืองยนต ์

ตารางที่ 4.2 ผลการทดลองจบัเวลาในการลา้งช้ินส่วนเคร่ืองยนต ์
ล าดบั
ท่ี 

ช้ินงาน 
ระดบัความสะอาด 

จ านวน/ช้ิน เคร่ือง/เวลา คนลา้ง/เวลา 
1 ฝาครอบวาลว์ 1 8 นาที 20 
2 อ่างน ้ามนัเคร่ือง 1 8 นาที 20 
3 ลูกสูบ 4 5 นาที 20 
4 กา้นลูกสูบ 2 5 นาที 10 
5 เพลาลูกเบ้ียว 1 5 นาที 10 
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รูปที่ 3 ฝาครอบวาลว์ก่อนลา้งและหลงัลา้งดว้ยเคร่ืองลา้ง 

รูปที่ 4 ลูกสูบก่อนลา้งและหลงัลา้งดว้ยเคร่ืองลา้ง 
5. สรุปผล

ผลการทดลองใช้เคร่ืองอยูใ่นเกณฑดี์มาก เคร่ืองลา้งท าความ
สะอาดคราบน ้ ามนัของช้ินส่วนเคร่ืองยนต์ สามารถท าความสะอาด
ช้ินงานท่ีมีคราบน ้ ามนัได้ และสามารถท าความสะอาดช้ินงานท่ีมีช่อง
แคบๆได้ และยงัประหยดัเวลาในการล้างอีกด้วย ผลการทดลองใช้งาน
พบว่าเคร่ืองล้างท าความสะอาดคราบน ้ ามันของช้ินส่วนเคร่ืองยนต์
สามารถประหยดัเวลาในการท าความสะอาดช้ินงานได ้โดยใช้เวลาเพียง 
5-8 นาที ในการลา้งช้ินงานท่ีมีคราบน ้ ามนัติดอยูน่อกจากน้ีผูเ้ช่ียวชาญยงั
ไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะต่างๆ เพ่ือท าให้การพฒันาเคร่ืองมีประสิทธิมากยิ่งข้ึน
ต่อไป 

6. ข้อเสนอแนะ
6.1 การสร้างเคร่ืองล้างท าความสะอาดคราบน ้ ามันของ

ช้ินส่วนเคร่ืองยนต ์ตอ้งค  านึงถึงความแข็งแรงมัน่คงของโครงสร้าง และ
ควรเพ่ิมขนาดของตวัโครงสร้าง เพ่ือรองรับช้ินงานขนาดใหญ่กวา่เดิม 

6.2 ควรติดตั้งล้อเพ่ือให้สะดวกในเวลาเคล่ือนยา้ย และควร
เพ่ิมแรงดนัและเพ่ิมจ านวนหัวฉีดน ้ าเพ่ือให้การล้างรวดเร็วสะอาด และ
ประหยดัเวลายิง่ข้ึน 
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รูปแบบ 3 มิติ ซ่ึงส่ือการเรียนน้ีถูกพฒันาอยูบ่นเวบ็แอปพลิเคชนัโดยเวบ็
แอปพลิเคชันมีการท างานในการจดัการระบบของผูใ้ช้งานและเน้ือหา
เก่ียวกบัร่างกายมนุษยใ์นรูปแบบ 3 มิติ ซ่ึงส่ือการเรียนท่ีพฒันาได้สร้าง
โมเดลร่างกายมนุษยรู์ปแบบ 3 มิติ ท่ีสามารถเคล่ือนไหวได ้โดยเคร่ืองมือ
ท่ีใช้พฒันาส่วนของโมเดล 3 มิติ คือ 3Ds Max ส าหรับการออกแบบ
โมเดลและ Blender ในการท าโมเดลให้เคล่ือนไหว และการพฒันาระบบ
การท างานของเวบ็แอปพลิเคชนัถูกพฒันาด้วย HTML5 และ CSS3 การ
ติดต่อกบัฐานขอ้มูลดว้ยภาษา PHP โดยใช้ phpMyAdmin ส าหรับระบบ
ไดพ้ฒันาแบ่งผูใ้ชง้านเป็น 2 กลุ่ม คือผูใ้ชง้าน และผูดู้แลระบบ นอกจากน้ี
ระบบการท างานของเวบ็แอปพลิเคชนัไดส้ามารถน าไปประยกุต์กบัส่ือ
การเรียนในเร่ืองอ่ืน ๆ ได ้

ค าส าคญั: เวบ็แอปพลิเคชนัร่างกายมนุษยรู์ปแบบ 3 มิติ, โมเดลร่างกาย
มนุษยรู์ปแบบ 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 

1. บทน า
          ในปัจจุบนัมีการพฒันาส่ือการเรียนท่ีผูเ้รียนสามารถศึกษาบทเรียน
ผ่านทางเว็บไซต์เป็นจ านวนมาก ซ่ึงท าให้ผูเ้รียนมีความสะดวกสบาย
สามารถศึกษาได้ในเวลาท่ีต้องการ แต่อย่างไรก็ตามบทเรียนเก่ียวกบั
ระบบร่างกายของมนุษย ์(Human Anatomy) ส่วนมากเป็นส่ือการเรียนท่ีมี
เน้ือหามากและรูปแบบการน าเสนอท่ีไม่สามารถดึงดูด  จากปัญหา
ดงักล่าว ผูจ้ดัท  าจึงไดน้ าเทคโนโลยีการสร้างโมเดล 3 มิติ มาช่วยในการ
เรียนระบบร่างกายมนุษย์ท่ีสามารถเข้าใจได้มากกว่าเน้ือหาท่ีเป็น
ตวัหนังสือหรือภาพ 2 มิติ นอกจากน้ีโมเดล 3 มิติจ  าลองร่างกายของ
มนุษยย์งัมีความสวยงามมากและสมจริง และเวบ็แอปพลิเคชนัท่ีพฒันามี
ระบบให้การจดัการเน้ือหาและผูใ้ชง้าน มีแบบทดสอบก่อนเรียนและหลงั
เรียนดว้ย 

2. การท างานของระบบ
การท างานของระบบไดศึ้กษาการท างาน 2 ส่วน คือ ส่วนของ

ผูใ้ช้งานทัว่ไปและส่วนของผูดู้แลระบบ ซ่ึงในส่วนของผูดู้แลระบบได้
สอบถามความตอ้งการจากคณะอาจารยป์ระจ าคณะพยาบาลศาสตร์ ซ่ึง
เป็นผูดู้แลระบบ และส่วนของผูใ้ช้งานทัว่ไปไดส้อบถามความตอ้งการ
จากนกัศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ โดยการท างานของระบบมี 2 ส่วนดงัน้ี 
ส่วนของผูใ้ชง้านทัว่ไป มีฟังกช์นัการท างาน คือ การท าแบบทดสอบก่อน
เรียน การศึกษาบทเรียน ท าแบบทดสอบหลงัเรียน และตรวจสอบคะแนน
ท่ีท าได้ของบทเรียนต่าง ๆ ส าหรับส่วนของผูดู้แลระบบ มีฟังก์ชันการ
ท างาน คือ การเพ่ิมผูใ้ช้งาน ตรวจสอบขอ้มูลและคะแนนของผูใ้ช้งาน 
เพ่ิม ลบ แก้ไข ข้อมูลต่าง ๆ ของบทเรียน ทั้ งเ น้ือหา โมเดล 3 มิติ 
แบบทดสอบก่อนเรียน และหลงัเรียน 

3. การออกแบบและพฒันาระบบ
           จากการวิเคราะห์ระบบเวบ็แอปพลิเคชนัร่างกายมนุษยใ์น

รูปแบบ 3 มิติ ไดแ้บ่งผูใ้ชง้านออกเป็น 2 กลุ่ม ดงัน้ี 
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1. ผู ้ใช้ทั่วไป สามารถใช้งานระบบได้โดยสามารถเข้าท า
แบบทดสอบก่อนเรียน ศึกษาบทเรียน ท าแบบทดสอบหลงัเรียน และ
ตรวจสอบคะแนนได ้

2. ผูใ้ชท่ี้เป็นผูดู้แลระบบ สามารถใชง้านระบบไดโ้ดยสามารถ
ท าตรวจสอบคะแนนผูใ้ช้งาน เพ่ิม ลบ และแก้ไขในส่วนของเน้ือหา 
แบบทดสอบ และโมเดล จดัการส่วนของบทเรียน เทอมการศึกษาและปี
การศึกษา ส าหรับบทเรียนเก่ียวระบบร่างกายท่ีได้จดัท ามีทั้งหมด 4 บท 
ดงัน้ี

1. ระบบกระดูก 
2. ระบบประสาท
3. ระบบยอ่ยอาหาร
4. ระบบสมอง 

           จากการออกแบบการท างานของระบบเว็บแอปพลิเคชัน
ร่างกายมนุษยใ์นรูปแบบ 3 มิติ สามารถออกแบบหน้าจอการท างานของ
เวบ็แอปพลิเคชนัของระบบไดด้งัตวัอยา่งรูปดา้นล่าง          

รูปที่ 1 หนา้แสดงหนา้แรกของระบบ 

รูปที่ 2 หนา้จอแบบทดสอบก่อนเรียนและแบบทดสอบหลงัเรียน 

           การท างานในรูปท่ี 2 ผูใ้ช้งานจะตอ้งท าแบบทดสอบก่อนเรียน
ให้เสร็จเรียบร้อยก่อนท่ีจะเขา้สู่หนา้บทเรียนนั้น ๆ 

รูปที่ 3 ตวัอยา่งเน้ือหาของบทเรียน 

          ในรูปท่ี 3 ผูใ้ช้งานสามารถศึกษาบทเรียนเน้ือหาไดจ้ากกน้าน้ี
ทั้งหมด และสามารถเลือกโมเดลอ่ืน ๆ ท่ีอยู่ในบทเรียนเพ่ือศึกษาเร่ือง
ต่อไปไดอี้กดว้ย 

รูปที่ 4 หนา้จดัการเน้ือหาของบทเรียนต่าง ๆ 
          จากการออกแบบหน้าจอการท างานในรูปท่ี 4 ผูดู้แลระบบ

สามารถเพ่ิม ลบ แกไ้ขเน้ือหาของบทเรียนต่าง ๆ ทั้งหมด 
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รูปที่ 5 หนา้จดัการค าบรรยายหรือค าอธิบายของโมเดลหรือเน้ือหา  
        จากการออกแบบหน้าจอการท างานในรูปท่ี 5 ผูดู้แลระบบสามารถ
เพ่ิม ลบ แกไ้ขค าบรรยายหรือค าอธิบายเน้ือหาต่างส่วนของเน้ือหาโมเดล
ต่าง ๆ ได ้

รูปที่ 6 หนา้จดัการแบบทดสอบของบทเรียนต่าง ๆ 

          จากการออกแบบหน้าจอการท างานในรูปท่ี 6 ผูดู้แลระบบ
สามารถเพ่ิม ลบ แกไ้ขแบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนได ้

รูปที่ 7 หนา้จดัการโมเดลของบทเรียนต่าง ๆ 

รูปที่ 8 หนา้จดัการโมเดลของบทเรียนต่าง ๆ 

          จากการออกแบบหน้าจอการท างานในรูปท่ี 8 ผูดู้แลระบบ
สามารถเพ่ิม ลบ แก้ไขบทเรียนต่าง ๆ และสามารถเลือกภาคการศึกษา
หรือปีการศึกษาของบทเรียนนั้น ๆ เพ่ือแบ่งบทเรียนและผูใ้ช้งานให้
เป็นไปตามภาคการศึกษาหรือปีการศึกษาท่ีเปิดสอนได ้

รูปที่ 9 หนา้แสดงขอ้มูลผูใ้ชง้านทั้งหมด 

          จากการออกแบบหน้าจอการท างานในรูปท่ี 9 ผูดู้แลระบบ
สามารถตรวจสอบขอ้มูลของผูใ้ชง้านทั้งหมดได ้

4. สรุปผลการวจิยั 
           ส่ือการเรียนกายวิภาคของมนุษยใ์นรูปแบบ 3 มิติ บนเวบ็แอป

พลิเคชนัไดพ้ฒันาข้ึนเพ่ือน าเสนอส่ือการเรียนการสอนรูปแบบใหม่โดย
ใช้เทคนิคการสร้างภาพแบบ 3 มิติ เขา้มาช่วยในส่วนของเน้ือหาให้เกิด
ความน่าสนใจของเน้ือหามากข้ึน และยงัมีส่วนของการจดัการเน้ือหาหรือ
แบบทดสอบต่าง ๆ ให้ผู ้ดูแลระบบสามารถจัดการเน้ือหาได้และ
ตรวจสอบคะแนนต่าง ๆ ได้ โดยระบบได้ถูกพฒันาในรูปแบบของเวบ็
แอปพลิเคชนั ท าให้เกิดความสะดวกในการใชง้านมากข้ึน และส่วนของ
ผู ้ใช้งานทั่วไปสามารถลงทะเบียนเพ่ือเข้าใช้งานศึกษาบทเรียนและ
ตรวจสอบคะแนนของตวัเองได้ ดงันั้นระบบเว็บแอปพลิเคชันร่างกาย
มนุษยใ์นรูปแบบ 3 มิติ สามารถพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนรู้แก่ผูใ้ช้งาน
หรือผูท่ี้เขา้มาศึกษาบทเรียนได้ นอกจากน้ีระบบในการจดัการบทเรียน
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และการเรียนยงัสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการสร้างบทเรียนในเร่ือง
อ่ืนๆบนเวบ็แอปพลิเคชนัได ้

5. กติตกิรรมประกาศ 
ขอขอบพระคุณ คณะอาจารย์และนักศึกษาคณะพยาบาล 

มหาวิทยาลยัมหาสาราคาม ท่ีให้แนะน าเก่ียวกบัเน้ือหาของบทเรียนและ
ความร่วมมือในการทดสอบระบบท่ีไดพ้ฒันา 
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ระบบควบคุมเคร่ืองปรับอากาศอจัฉริยะผ่านระบบอนิเทอร์เน็ต 
Smart Air Condition Control via Internet 

คงสถิตย์ ส าโรงทอง  คณนิ สีแสงสุวรรณชัย  ชัยนันท์ ศรีสะอาด จิรภูมิ บุตรโท  
ดร.เวธิต ภาคย์พสุิทธ์ิ ศ.ดร.พรชัย ทรัพย์นิธิ และ รศ.ดร.พสิิฐ บุญศรีเมือง 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั  
ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบงั เขตลาดกระบงั จงัหวดักรุงเทพมหานคร 10520 

บทคดัย่อ 
โครงงานควบคุมเคร่ืองปรับอากาศอัจฉริยะผ่านระบบ

อินเทอร์เน็ตน้ีสามารถสั่งการควบคุมเคร่ืองปรับอากาศจากแอนดรอยด์
แอปพลิเคชันและเว็บแอปพลิเคชันจากภายนอกท่ีพกัอาศัยเพ่ือความ
สะดวกสบายโดยท่ีผูใ้ชไ้ม่จ  าเป็นตอ้งอยูบ่ริเวณเคร่ืองปรับอากาศ ภายใน
วงจรควบ คุมนั้ นท างผู ้จ ัดท า เ ลื อกใช้  Raspberry Pi และหลอด
ไดโอดเปล่งแสงชนิดอินฟราเรดเพ่ือส่งสัญญาณไปยงัเคร่ืองปรับอากาศ 
และมีเซนเซอร์วดัอุณหภูมิ DHT22 เป็นอุปกรณ์วดัอุณหภูมิภายในห้อง
เพ่ือตรวจสอบวา่อุณหภูมิตรงตามท่ีผูใ้ชง้านสั่งการจริง โดยสัง่การไดผ้่าน
ทางแอนดรอยดแ์อปพลิเคชนัหรือเวบ็แอปพลิเคชนั นอกจากน้ี Raspberry 
Pi จะน าข้อมูลท่ีอยู่ในฐานข้อมูลมาวิเคราะห์เพ่ือจัดท าระบบเรียนรู้
อจัฉริยะ โดยสามารถท าการ เปิด-ปิดเคร่ืองปรับอากาศแบบอตัโนมติัตาม
ระยะทางระหว่างผู ้งานกับท่ีพักอาศัย ประมานค่าพลังงานท่ีใช้กับ
เคร่ืองปรับอากาศ  มีการแจง้เตือน และแนะน าอุณหภูมิท่ีควรจะเป็นให้
ผูใ้ชง้าน  

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 
temperature and humidity to ensure that the air conditioner receives the 
user’s command. This system starts with the user selecting temperature 
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 
air conditioner automatically from the user and the user’s residence 
distances, approximates electrical consumption of the air conditioner and 
has notification and suggestion of appropriate temperature. 

1. บทน า
เ น่ื องจาก ปัจ จุบัน เทคโนโลยี มี บทบาทส าคัญ ต่อ ใน

ชีวิตประจ าวนั ไม่ว่าจะเป็นการน ามาประยุกต์ใช้เพ่ือช่วยเหลือการ

ติดต่อส่ือสาร การใชอิ้นเตอร์เน็ต การเดินทางคมนาคม ส่งผลท าให้ชีวิตมี
ความสะดวกสบายมากยิ่งข้ึน ด้วยเหตุผลดังกล่าว ทางคณะผูจ้ดัท  าจึง
จดัท าโครงการ ควบคุมเคร่ืองปรับอากาศผ่านระบบอินเทอร์เน็ต โดยมี
แรงบนัดาลใจมาจากความตอ้งการท่ีว่า เม่ือผูใ้ช้งานกลบัมายงัท่ีพกัอาศยั
แล้วมีความต้องการท่ีจะเปิดเคร่ืองปรับอากาศไว้ล่วงหน้า ก่อนท่ีจะ
เดินทางไปยงัท่ีพกัอาศยั และการใช้เคร่ืองปรับอากาศจะตอ้งถูกสั่งการ
ดว้ยรีโมทคอนโทรลท าให้ตอ้งเสียเวลารอให้อุณหภูมิในห้องเท่ากบัท่ีเรา
สั่งการ ซ่ึงใช้เวลาพอสมควร แต่ถ้าหากผูใ้ช้งานควบคุมโดยสั่งการผ่าน
เวบ็แอปพลิเคชนัและแอนดรอยด์แอปพลิเคชนั จะท าให้ปรับอุณหภูมิใน
ห้องเท่ากบัท่ีเราสัง่การก่อนท่ีจะกลบัมาถึงท่ีพกัอาศยัได ้โดยท่ีผูใ้ชง้านไม่
จ  าเป็นตอ้งรอให้อุณหภูมิในห้องเท่ากบัท่ีเราสัง่การ 

2. วธีิการด าเนินงานและการออกแบบการทดลอง

รูปท่ี 1 บรรจุภณัฑว์งจรสัง่งานเคร่ืองปรับอากาศ 
 ตวักล่องภายในใช ้raspberry pi เป็น processor หลกั ภายนอก 

ท าจากวสัดุอะคริลิคท่ีมีความแขง็แรง และสวยงาม 

2.1 การวดัระยะทางในการรับและส่งข้อมูล 
ท าการวดัระยะทางในการรับและส่งขอ้มูล ระยะทางในการ

รับและส่งขอ้มูลเร่ิมตน้ท่ี 1 เมตร และเพ่ิมระยะทางคร้ังละ 1 เมตร โดยท่ี
ระยะการทดลองสูงสุดอยูท่ี่ 5 เมตร ดงัแสดงในตารางท่ี 1 
ตารางท่ี 1 รายละเอียดการทดลอง 
ตวัแปรตน้ ระยะทางในการรับและส่งขอ้มูล

สูงสุด 
ตวัแปรตาม จ านวนคร้ังท่ีส่งส าเร็จ 
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ตวัแปรควบคุม ห้องท่ีมีค่าความสว่าง 440 lux 
และทดสอบจ านวน 5 รอบ  

2.2 โมเดลโครงข่ายประสาทเทยีม 
จดัท าโมเดล neuron network ( โครงข่ายประสาทเทียม ) ซ่ึง

สามารถวิเคราะห์วา่ เคร่ืองปรับอากาศก าลงัเปิดหรือปิด ดงัรูปท่ี 2 

รูปท่ี 2 โมเดลโครงข่ายประสาทเทียม 
อินพุตจะประกอบไปดว้ย เวลา ( ในหน่วยชัว่โมง ), อุณหภูมิ 

และความช้ืน ไดใ้ช้ hidden layer จ านวน 20 layer และเทรนเป็นจ านวน 
12 รอบ โดยขอ้มูลท่ีน ามาเรียนรู้ค่า weight และ bias จ านวน 500 ขอ้มูล มี
ทั้ งกรณีท่ีเคร่ืองปรับอากาศก าลังใช้งาน และไม่ได้ใช้งาน หลังจากท่ี
โครงข่ายประสาทเทียมเรียนรู้ค่า weight และ bias แลว้จะท าการทดสอบ
ประสิทธิภาพ โดยใชส้มการ cross-entropy cost function ดงัสมการท่ี 1 

   𝐶 =  −
1

𝑛
∑ [𝑦 ln 𝑎 + (1 − 𝑦) ln(1 − 𝑎)]𝑥       (1)

โดย n คือจ านวนขอ้มูลท่ีน ามาเรียนรู้,  a คือเอาต์พุตท่ีออก
จากโครงข่ายประสาทเทียม, y คือ เอาตพ์ตุท่ีตอ้งการ 

3. ผลการท างานของระบบ
3.1 การวดัระยะทางในการรับและส่งข้อมูล 
ตารางท่ี 2 ระยะทางในการรับและส่งขอ้มูลในห้องท่ีสวา่ง 440 lux 

ระยะทาง เปอร์เซ็นตท่ี์รับได ้
1 เมตร 100 % 
2 เมตร 100 % 
3 เมตร 100 % 
4 เมตร 100 % 
5 เมตร 20 % 

จากตารางท่ี 2 ในห้องท่ีมีความสวา่งเท่ากบั 440 lux  ระยะทาง
ในการรับสญัญาณอินฟาเรตสูงสุดเท่ากบั 4 เมตร  

3.2 ทดสอบประสิทธิภาพโมเดลโครงข่ายประสาทเทยีม 
จากรูปท่ี 3 จะเห็นได้ว่าในแต่ละรอบของจากเรียนรู้ และ

อพัเดตค่า weight และ bias ส่งผลให้ค่า cross-entropy cost มีค่าลดลงจน
เข้าใกล้ 0 มากข้ึน ส่งผลให้เอาต์พุตจากโครงข่ายประสาทเทียม มีค่า
ใกล้เ คียงกับเอาต์พุตท่ีหวังไว้ และสามารถบอกได้ว่า ณ ปัจจุบัน
เคร่ืองปรับอากาศก าลงัถูกใช้งานอยู่หรือไม่ โดยมีความถูกต้องสูงสุด 
99.5 เปอเซ็นต ์และเทรนจ านวน 8 รอบถึงจะเพียงพอ 

รูปท่ี 3 (ซา้ย) ค่า  cross-entropy cost (ขวา) ค่า accuracy 

4.สรุป 
โครงงานเ ร่ืองการควบคุมเคร่ืองปรับอากาศผ่านระบบ

อินเตอร์เน็ตมีการจดัท าสองส่วนไดแ้ก่อินเตอร์เฟส และ core process ใน
ส่วนอินเตอร์เฟสไดจ้ดัท าแอนดรอยแ์อปพลิเคชนั และเวบ็แอปพลิเคชนั 
ในส่วน core process ได้ใช้ Raspberry PI เป็น processor หลกั นอกจาน้ี
ยงัมีการใช้โปรแกรม Appserv เพ่ือเป็นฐานขอ้มูลกลางในการเก็บค าสั่ง
การสัง่การต่าง ๆ เช่นค าสัง่การสัง่งานเคร่ืองปรับอากาศ, คดัลอกสญัญาณ
รีโมทเคร่ืองปรับอากาศ หรือค าสั่งเรียกใช้ฟังก์ชนัสมาร์ท นอกจากน้ีได้
ใช้เซนเซอร์วดัอุณหภูมิ DHT22 เพ่ือตรวจสอบว่าอุณหภูมิโดยรอบมีการ
เปล่ียนแปลงตามการสั่งการจากแอนดรอยดแ์อปพลิเคชนัหรือไม่ และค่า
อุณหภูมิท่ีไดจ้ากเซนเซอร์วดัอุณหภูมิ DHT22 ยงัถูกน าไปวิเคราะห์ผ่าน 
neural network เ พ่ื 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
เคร่ืองปรับอากาศให้แม่นย  ามากยิ่งข้ึน และสถานะท่ีได้จะถูกใช้ใน
ฟังก์ชนัประมาณการใช้พลงังานไฟฟ้าของเคร่ืองปรับอากาศต่อเดือนอีก
ด้วย ยิ่งไปกว่านั้นยงัมีฟังก์ชันสมาร์ทท่ีเปิด หรือปิดเคร่ืองปรับอากาศ
แบบอัตโนมัติตามระยะทางของผู ้ใช้งาน และแนะน าอุณหภูมิให้แก่
ผูใ้ชง้าน 
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ชุดค้นหาและตัดสัญญาณอุปกรณ์ส่ือสารโดยใช้ SDR 
Scanner and Jammer for Communicated Devices by SDR 

จันทร์จิรา ป่ินแก้ว ชัยวฒัน์ ประเสริฐกจิพนัธ์ ณภทัร ทองเกษม จตุพร ด้วงทอง ดร.เวธิต ภาคย์พสุิทธ์ิ ศ.ดร.พรชัย ทรัพย์นิธิ และ รศ.ดร.พสิิฐ บุญศรีเมือง 
 คณะวศิวกรรมศาสตร์ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 

1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบงั เขตลาดกระบงั จงัหวดักรุงเทพมหานคร 10520 

บทคดัย่อ 
โครงการน้ีออกแบบอุปกรณ์ค้นหาและรบกวนสัญญาณ

โทรศัพท์มือถือโดยใช้อุปกรณ์  SDR (Software Defined Radio) โดย
พิจารณายา่นความถ่ีของโทรศพัทมื์อถือในประเทศไทย ระยะการท างาน
ข้ึนอยู่กับความสามารถอุปกรณ์  ในงาน น้ีใช้  USRP-B210[1] เป็น
เคร่ืองส่งสัญญาณรบกวน โดยท่ีอุปกรณ์รบกวนสัญญาณ ซ่ึงใชส้ัญญาณ
ฟันเล่ือยท่ีสร้างจากวงจรควบคุมแรงดนั (VCO) โดยใชซ้อฟตแ์วร์ในการ
ออกแบบ 

ค าส าคญั : การคน้หาสญัญาณ, การรบกวนสญัญาณ, 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 

Keywords: Scan, Jam, SDR 

1. บทน า
ในปัจจุบนัโทรศพัท์เคล่ือนท่ีถูกน ามาใชง้านเป็นจ านวนมาก 

ทั้ งในทางท่ี เป็นประโยชน์และเป็นผลเสีย อย่างเช่น มีการใช้งาน
โทรศพัท์เคล่ือนท่ีในห้องเรียนหรือในห้องประชุมในเวลาท่ีไม่สมควร
หรือสถานท่ีไม่เหมาะสม และนอกจากน้ีโทรศัพท์เคล่ือนท่ีสามารถ
น าไปใช้ในการจุดฉนวนระเบิดจากเหตุการณ์ต่าง ๆ ดงันั้น อุปกรณ์ตดั
สัญญาณโทรศพัท์จึงมีความจ าเป็นเพื่อป้องกนัการใชง้านไม่พึงประสงค์
อุปกรณ์ตดัสัญญาณโดยทัว่ไปในทอ้งตลาด ถูกผลิตดว้ยวงจรไฟฟ้า ท า
ให้การดัดแปลงแก้ไขในอนาคตสามารถท าได้ยาก ส่วน SDR นั้ น

สามารถดดัแปลงแกไ้ขไดจ้ากซอฟทแ์วร์ซ่ึงส้ินเปลืองนอ้ยกว่าฮาร์ดแวร์
ในระยะยาว 

ในปีพศ. 2554 [2]ไดน้ าเสนอวิธีการตดัสัญญาณโดยใช ้SDR 
โดยตดัสัญญาณ เช่น เรดาร์ หรือสัญญาณวิทย ุแต่จ าเป็นตอ้งระบุความถ่ี
สัญญาณ ดงันั้นโครงงานน้ี จึงไดท้  าการศึกษา SDR โดยสามารถคน้หา
สัญญาณและใชต้ดัสัญญาณเคร่ืองมือส่ือสารในสถานท่ีงดใช้ เช่น ห้อง
ประชุม สถานท่ีราชการ นอกจากน้ี ในงานวิจยัยงัไดท้  าการศึกษาเก่ียวกบั
การท างานของอุปกรณ์ SDR และผลกระทบจากการใชง้านของอุปกรณ์  

2. ทฤษฎี
2.1 วทิยุก าหนดด้วยซอฟต์แวร์ 

 เทคโนโลยีวิทยุก าหนดด้วยซอฟต์แวร์ (Software Defined 
Radio: SDR) คือ ระบบเคร่ืองรับ-ส่งวิทยท่ีุใชก้ารปรับเปล่ียนคุณลกัษณะ
ของเคร่ืองรับ-ส่งวิทยุ โดยการควบคุมจากซอฟต์แวร์ทั้งหมดและเป็น
ระบบการส่ือสารดว้ยคล่ืนวิทยุ ท่ีมีองค์ประกอบโดยทัว่ไปในฮาร์ดแวร์ 
ตวัอย่างเช่น ตวัผสมสัญญาณ ตวักรองสัญญาณ ฯลฯ จะถูกแทนท่ีโดย
ซอฟตแ์วร์บนเคร่ืองคอมพิวเตอร์หรือระบบสมองกลฝังตวั เน่ืองจากการ
พฒันาของอุปกรณ์ดิจิทลัอิเล็กทรอนิกส์สามารถพฒันาอย่างรวดเร็ว ท า
ให้กระบวนการต่าง ๆ ท่ีเคยเป็นไปไดเ้ฉพาะในทางทฤษฎีสามารถท าได้
จริงในทางปฏิบติั 

2.2 ความถี่มือถือในประเทศไทย 
ตารางท่ี 1 ความถ่ีและขอ้มูลท่ีใชใ้นการตดัสญัญาณ 

Network 
Band 

(MHz) 
Downlink 

(MHz) 
Center 

Freq(MHz) 
Bandwidth 

(MHz) 

Ais 2G 900 942.5-960 951.25 17.5 
True 2G 1800 1805-1817.5 1811.25 12.6 
Dtac 2G 1800 1817.6-1842.9 1830.25 25.3 
True 3G 850 869-884 876.50 15 
Dtac 3G 2100 2110-2125 2117.50 15 
True 3G 2100 2125-2140 2132.50 15 
Ais 3G 2100 2140-2155 2147.50 15 
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3. การออกแบบ
3.1 การค้นหาสัญญาณ 

โครงงานน้ีสามารถค้นหาสัญญาณโดยผู ้ใช้งานระบุช่วง
ความถ่ีได้ โดยอุปกรณ์จะแสดงความถ่ีท่ีมีการใช้งานในช่วงนั้น และ
สามารถเลือกตดัสญัญาณในความถ่ีนั้นได ้

รูปที ่1 โปรแกรมคน้หาสญัญาณ 

จากรูปท่ี 1 ผูใ้ช้งานป้อนค่าความถ่ีเร่ิมต้น และส้ินสุด เพื่อ
ก าหนดขอบเขตการท างานของอุปกรณ์ หลงัจากนั้นโปรแกรมจะรับ
สัญญาณจาก SDR และน าข้อมูลท่ีได้รับไปค านวณหาความถ่ีของ
สัญญาณ และก าลงัของสัญญาณโดยใชเ้ทคนิคการแปลง ฟูเรียร์แบบเร็ว
(FFT) จากนั้ นท าการวิเคราะห์สัญญาณในโดเมนความถ่ี (Frequency 
Domain) จะไดรั้บความถ่ี และก าลงัของสญัญาณ 

3.2 การรบกวนสัญญาณ 
การออกแบบโครงงานน้ีใชเ้ทคนิคครอบคลุมสญัญาณเตม็ยา่น 

(Full Band Jamming) ครอบคลุมสัญญาณท่ีใชง้านทั้งหมด โดยให้ก าลงั 
และแบนดว์ดิท ์ของสัญญาณรบกวน มีค่ามากกวา่ สัญญาณท่ีใชง้าน โดย
มีลกัษณะแสดงดงัรูปท่ี 1  

รูปที ่2 Full Band Jamming 

จากรูปท่ี 2 ในระบบมือถือ 2G และ 3G มีการยา้ยยา่นความถ่ี
เม่ือก าลงัของสัญญาณเทียบกบัสัญญาณรบกวน ( /Ec lo ) มีค่าต ่ากว่าท่ี
มือถือรองรับ ตวัอย่างเช่น มือถือยา่น 850(True) เม่ือค่า /Ec lo  มีค่าต ่า
มาก ๆ มือถือจะยา้ยความถ่ีจาก 850(True) เป็น 2100(True) เป็นตน้  

ผูจ้ดัท าไดอ้อกแบบสัญญาณรบกวนให้ครอบคลุมแบนด์วิดท์
สัญญาณโดยใช้เทคนิค Swept Jamming [3] สร้างจากโปรแกรม GNU 
Radio ใชส้ัญญาณฟันเล่ือย ควบคุมความถ่ีสัญญาณ VCOกวาดสัญญาณ
ให้มีความเร็วจนมองเห็นสเปกตรัมของสัญญาณมีแบนด์วิดท์กวา้งมาก
ยิง่ข้ึน แสดงดงัรูปท่ี 3  

รูปที ่3 สเป็กตรัมสญัญาณ Swept Jamming 

เม่ือสร้างสัญญาณรบกวนให้ครอบคลุมสัญญาณท่ีตอ้งการตดั 
จากนั้นส่งสัญญาณผ่านอุปกรณ์ USRP-B210 ท่ีก าหนดค่าความถ่ีกลาง
ของสัญญาณไดแ้ก่ 876.5 MHz (True) 2117.5 MHz (Dtac) 2147.5 MHz 
(Ais) เป็นตน้ ภาพรวมของระบบแสดงดงัรูปท่ี 4 

รูปที ่4 บลอ็กไดอะแกรมของ Swept Jammer 

4. ผลการทดลอง 

รูปที ่5 โปรแกรมคน้หาสญัญาณความถ่ี 91-94 MHz 

จากรูปท่ี 5 โปรแกรมแสดงก าลงัของสัญญาณและความถ่ีท่ี
คน้หา โดยระบุเป็นช่วงความถ่ีท่ีพบหลงัจากนั้นท าการตดัสัญญาณ โดย
ใช ้โปรแกรมท่ีออกแบบไว ้

รูปที ่6 สเปกตรัมสญัญาณก่อนและหลงัตดัสญัญาณ 

จากรูปท่ี 6 โปรแกรมจะควบคุม USRP-B210 ตัดสัญญาณ
ความถ่ีท่ีก าหนด จะพบว่าสเปกตรัมหลงัตดัสัญญาณถูกสัญญาณรบกวน 
ท าใหไ้ม่สามารถใชง้านอุปกรณ์ส่ือสารในยา่นความถ่ีนั้นได ้

4. สรุป
อุปกรณ์สามารถคน้หาและตดัสัญญาณอุปกรณ์การส่ือสารได ้

แต่การตดัสัญญาณ ระยะทางระหว่างอุปกรณ์กบัสถานีฐาน หรืออุปกรณ์
ส่ือสารท่ีตอ้งการตดั ส่งผลต่อความเร็ว และระยะทางการตดัสญัญาณของ
อุปกรณ์  

เอกสารอ้างองิ 

[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. 

บทความวจิยั 
การประชุมวิชาการ งานวิจยัและพฒันาเชิงประยกุต ์ครั้งท่ี 9  
 9th ECTI-CARD 2017, Chiang khan Thailand 

 9th ECTI-CARD 2017 “การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยเีพื่อตอบสนองทอ้งถ่ินและภาคอุตสาหกรรม” 

1076



ระบบติดตามรถไฟสายตะวันออกอัจฉริยะ 
Intelligent Train Tracking System for Eastern Rail Route 

อภิชญา สิริวณิชพงศ์ อภิเชษฐ์ พรมเกตุ อารีฟ ดาแตสาตู ศิรวิชญ์ กิตติวิชญกุล ดร.เวธิต ภาคย์พิสุทธ์ิ ศ.ดร. พรชัย ทรัพย์นิธิ 
และ ผศ.ดร.ณัฐกานต์ พุทธรักษ์ 

คณะวศิวกรรมศาสตร์ สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คุณณทหารลาดกระบงั 
1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบงั เขตลาดกระบงั จงัหวดักรุงเทพมหานคร 10520 

บทคดัย่อ 
ในปัจจุบันมีประชาชนจ านวนมากนิยมเดินทางด้วยรถไฟ

โดยเฉพาะรถไฟในสายตะวนัออก ซ่ึงพบว่ามีนักเรียน นักศึกษาและ
คนท างานใชง้านกันอยู่เป็นประจ า อย่างไรก็ตาม บ่อยคร้ังขบวนรถไฟ
มกัจะไม่ตรงตามเวลาตารางรถไฟ ส่งผลให้เสียเวลาและพลาดในการใช้
บริการขบวนรถไฟที่ต้องการเดินทาง ดังนั้ น งานวิจัยน้ี จึงได้มีการ
ออกแบบและพฒันาระบบติดตามขบวนรถไฟสายตะวนัออก ซ่ึงผูว้จิยัได้
ออกแบบและพัฒนา เวบ็ไซต์ แอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอน
ดรอยด ์และจอมอนิเตอร์ เพื่อแสดงต าแหน่งรถไฟแก่ผูใ้ชง้าน 

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. บทน า
ในปัจจุบันมีประชาชนจ านวนมาก นิยมเดินทางด้วยรถ

สาธารณะมากกว่ารถส่วนตัว เน่ืองจาก ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการ
เดินทาง รวมถึงสามารถหลีกเลี่ยงปัญหาการจราจรได ้ยกตวัอย่างเช่น การ
เดินทางดว้ยรถไฟ ซ่ึงก็เป็นอีกทางเลือกหน่ึงที่ประชาชนนิยมเลือกใช้
บริการ โดยเฉพาะรถไฟในสายตะวนัออก ที่มีนักเรียน นักศึกษาและ
คนท างานใชบ้ริการกนัอยู่ประจ า จากการสอบถามผูใ้ชบ้ริการรถไฟสาย
ตะวนัออกหลายคนพบวา่ ปัญหาที่ส าคญัของรถไฟสายน้ีคือ ขบวนรถไฟ
มกัจะมีความล่าชา้ ไม่ตรงตามตารางเวลารถไฟ อนัมาจากสาเหตุหลาย
ประการ เช่น รถไฟมีการจอดรอผูโ้ดยสาร หรือมีการจอดรอรถไฟอีก
ขบวนสวนผา่น (ระบบรางเดี่ยว) เป็นตน้ จากปัญหาดงักล่าว ในงานวิจยั

ก่อนหน้า ได้มีการออกแบบระบบติดตามรถไฟสายตะวนัออก  โดย
สามารถติดตามต าแหน่งรถไฟผ่านทางเว็ปไซต์ อย่างไรก็ตาม ระบบ
ดงักล่าวอาจยงัไม่ครอบคลุมกลุ่มผูใ้ช้บริการมากนัก ดงันั้ น งานวิจยัน้ี 
ผูว้ิจัยได้มีการพัฒนาระบบติดตามรถไฟเดิมให้มีประสิทธิภาพ และ
ครอบคลุมผู ้ใช้บริการมากขึ้ น ยกตัวอย่างเช่น  มีการพัฒนาในส่วน
อุปกรณ์ติดตามรถไฟขึ้นมาใหม่เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการส่งขอ้มูล
ต าแหน่ง, พฒันาส่วนของเวป็ไซตเ์พื่อให้ใชง้านไดอ้ย่างง่ายขึ้น, ออกแบบ
แอปพลิเคชนับนระบบปฏิบตัิการแอนดรอยดเ์พื่อแสดงผลต าแหน่งรถไฟ 
และออกแบบจอมอนิเตอร์แสดงผลต าแหน่งรถไฟ ที่ซ่ึงถูกติดตั้ งไวท้ี่ 
ภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั  

2. วธิีการด าเนินงานและการออกแบบระบบ

รูปที่ 1 บลอ็กไดอะแกรมของระบบติดตามรถไฟสายตะวนัออกอจัฉริยะ 

บล็อกไดอะแกรมของระบบติดตามรถไฟที่ แสดงในรูปที่ 1 ใน
ส่วนแรก (กรอบเส้นประ) เป็นอุปกรณ์ที่ถูกติดตั้งบนรถไฟประกอบไป
ดว้ย โมดูล GNSS [1] ที่ใชส้ าหรับรับพิกัดต าแหน่ง และความเร็วรถไฟ 
จากนั้น ไมโครคอนโทรลเลอร์ (MCU)  จะน าขอ้มูลที่ไดม้าประมวลผล 
[2] และส่งไปยงัฐานข้อมูลผ่านโมดูลสามจี (3G Module) ในส่วนการ
แสดงผลนั้น ผูว้จิยัไดมี้การออกแบบและพฒันา ส่วนการแสดงต าแหน่ง
รถไฟแก่ผูใ้ชบ้ริการผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เวบ็ไซต์ แอปพลิเคชนับน
ระบบปฎิบตัิการณ์แอนดรอยด ์และมอนิเตอร์ 

3. ผลการท างานของระบบ
ในส่วนผลการท างานของระบบ ผูว้ิจยัไดพ้ฒันาระบบติดตาม

รถไฟสายตะวนัออกครอบคลุมรถไฟทั้งหมด 4 ขบวน ไดแ้ก่ ขบวน 275-
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276 (กรุงเทพ-อรัญประเทศ), ขบวน 283-284 (กรุงเทพ-บา้นพลูตาหลวง), 
ขบวน 281-282 (กรุงเทพ-กบินทร์บุรี) และขบวน 367-368 (กรุงเทพ-
ฉะเชิงเทรา) โดยจะแบ่งผลออกเป็น 3 ส่วนดงัน้ี 

3.1 แอปพลเิคชันบนโทรศัพท์มือถือระบบแอนดรอยด์ 
ในส่วนแอปพลิเคชนัของระบบปฎิบตัิการณ์แอนดรอยด์ ถูก

ออกแบบมาเพื่อผูใ้ชง้านสมาร์ทโฟน ในแอปพลิเคชัน่น้ี ผูใ้ชง้านสามารถ
กดเลือกขบวนที่ตอ้งการทราบต าแหน่งผา่นทางหน้าแรกของแอปพลิเค
ชนั ดงัรูปที่ 3(a) จากนั้น ขอ้มูลต าแหน่งรถไฟจะถูกแสดงแก่ผูใ้ชง้านดงั
รูปที่  3(b) มากกว่านั้ น ผู ้ใช้งานสามารถกดเลือกปุ่ มแจ้งเตือน (Alert) 
เพื่อให้แอปพลิเคชัน่แจง้เตือนผูใ้ชง้านผ่านระบบเสียงและส่ัน เม่ือรถไฟ
ก าลังจะเข้าสู่สถานี ซ่ึงผูใ้ชง้านสามารถเลือกไดว้่าจะให้แจง้เตือนเม่ือ
รถไฟเขา้สู่สถานีใด ดงัรูปที่ 3(c) 

3.2 เวบ็ไซต์ 
นอกเหนือจากแอปพลิเคชันบนระบบปฎิบัติการณ์แอน

ดรอยด์ ผูว้ิจยัไดพ้ฒันาระบบติดตามต าแหน่งรถไฟผา่นทางเวบ็ไซต์ดว้ย
เช่นกัน  โดยมีทั้ งเวอร์ชันภาษาไทยและอังกฤษ ดังแสดงในรูปที่  4 
ส าหรับการใช้งานนั้ น ผู ้ใช้งานสามารถเลือกขบวนรถไฟผ่านหน้า
หลกัเวป็ไซต์ จากนั้น จะเขา้สู่หน้าแสดงต าแหน่งของขบวนรถไฟนั้นๆ
(สามารถเข้าชมเว็ปไซต์ได้ที่  http://train.telecom.kmitl.ac.th/) ดังรูปที่ 
5(a) และรับชมขอ้มูลต าแหน่งรถไฟอย่างละเอียด (ขอ้มูลแบบ Real time) 
สามารถรับชมผา่นหน้า Google Map ไดเ้ช่นกนั ดงัรูปที่ 5(b) 

3.3 มอนิเตอร์ 
ในส่วนการแสดงต าแหน่งรถไฟผ่านทางมอนิเตอร์นั้ นถูก

ออกแบบมาเพื่อ นักศึกษา และบุคลาการภายในสถาบนั ซ่ึงมอนิเตอร์ถูก
ติดตั้งไวท้ี่ หน้าภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั โดยมอนิเตอร์
จะมีการแสดงต าแหน่งรถไฟเฉพาะสถานีใกลเ้คียงสถานีพระจอมเกล้า 
(สถานีหน้าสถาบนั) จ  านวน 9 สถานี โดยมีทั้งในส่วนเวอร์ชนัภาษาไทย 
และองักฤษสลบักนัทุกๆ 10 วนิาที ดงัแสดงในรูปที่ 7  

4. สรุป
ในงานวิจัยน้ี  ผูว้ิจัยได้ท  าการออกแบบพัฒนาในส่วนการ

แสดงผลต าแหน่งรถไฟเพิ่มเติมจากระบบเดิม โดยไดพ้ฒันาแอปพลิเคชนั
บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ , เว็บไซต์ และจอมอนิเตอร์  ซ่ึ ง
ครอบคลุมผูใ้ช้งานมากขึ้นจากระบบเดิม จากการส ารวจโดยคร่าว มี
ผูใ้ชง้านทั้ง 3 แอปพลิเคชนัดงักล่าวรวมกนัประมาณ 300 คนต่อวนั 

  (a)                                 (b)                            (c) 
รูปที่ 3 แอปพลิเคชนัของระบบปฎิบตัิการณ์แอนดรอยด ์

รูปที่ 4 หน้าหลกัเวบ็ไซต ์

    (a)                                                       (b)          
รูปที่ 5 หน้าแสดงต าแหน่งขบวนรถไฟบนเวป็ไซต ์

รูปที่ 7 หน้าจอมอนิเตอร์ 

เอกสารอ้างองิ 
[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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Mixing Machine for Seed Additives 2 
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บทคดัย่อ 
ปัจจุบันเมล็ดพันธ์ุพืชถือเป็นปัจจยัหลักที่ส าคญัในการผลิต

เน่ืองจากเมลด็พนัธ์ุพืชที่ดีมีคุณภาพ จะมีส่วนช่วยในการเพิ่มปริมาณของ
ผลผลิตให้สูงขึ้น เกษตรกรมกัใชว้ธีิการเก็บรักษาเมลด็พนัธ์ุเอาไวใ้ชด้ว้ย
การผสมสารเสริมเพื่อรักษาคุณภาพของเมลด็พนัธ์ุ งานวจิยัน้ีจึงไดพ้ฒันา
เคร่ืองตน้แบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในขั้นตอนการผสมสารเสริม โดยมี
การออกแบบเคร่ืองผสมวตัถุดิบให้เข้ากัน มีหัวฉีดพ่นน ้ ายา 4 จุด ให้มี
การฉีดพ่นสารเสริมครอบคลุมทัว่บริเวณ มีเคร่ืองเป่าลมร้อนที่สามารถ
ปรับอุณหภูมิไดสู้งสุดถึง 60 องศาเซลเซียสเพื่ออบแห้งเมล็ดพนัธ์ุ และมี
การตรวจจบัอุณหภูมิและความช้ืน ลกัษณะการท างานของเคร่ืองจะท า
การผสมวัตถุดิบในแบบแนวนอน สามารถน าไปใช้ได้กับการผสม
วตัถุดิบชนิดต่าง ๆ ให้เขา้กันภายในเวลา 3 ถึง 5 นาที รองรับการผสม
วัตถุดิบ มีป ริมาณ สูง สุด 80 กิโลก รัม และลดค่าความช้ืนที่  13.7 
เปอร์เซ็นตไ์ดภ้ายในเวลา 150 นาท ี

ค าส าคัญ: เคร่ืองผสมสารเสริม, ระบบควบคุมอตัโนมตัิ , ระบบควบคุม
ดว้ยมือ, การผสมวตัถุดิบ 

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. บทน า
ปัจจุบันการประกอบอาชีพ เกษตรกรรม เพื่อให้ เกิด เป็น

ผลผลิตทั้งการปลูกพืช เลี้ ยงสัตว ์ท าประมง หรือเกษตรผสมผสานนั้น มี
ส่ิงส าคญัที่ผูป้ระกอบการตอ้งค านึงถึง คือ ปัจจยัของการผลิตในรูปแบบ
ต่าง ๆ เช่น  เมล็ดพัน ธ์ุพืช พัน ธ์ุสัตว์ ปุ๋ ย  สารเคมี เคร่ืองมืออุปกรณ์ 
ทรัพยากรธรรมชาติ เงินทุน และตลอดจนความรู้ความช านาญและ
ประสบการณ์ เป็นตน้ เพื่อจะท าให้ไดผ้ลผลิตที่ดี  ส าหรับการปลูกพืช
ปัจจยัแรกที่ขาดไม่ได้ คือ เมล็ดพนัธ์ุพืชที่ดี เพราะถึงแมจ้ะมีปัจจยัการ
ผลิตอื่น ๆ ที่ดีพร้อม หากขาดเมล็ดพันธ์ุพืชที่ดีแล้ว ผลผลิตที่ได้ก็จะมี
คุณภาพต ่า แต่ถา้หากการเพาะปลูกไดเ้มลด็พนัธ์ุที่ดี เม่ือน าไปเพาะปลูกก็
จะตอบสนองต่อการบ ารุงรักษา และมีการปรับตวัเขา้กบัส่ิงแวดลอ้มไดด้ี 
ทนทานต่อสภาพแวดลอ้ม ทนทานต่อโรค ตลอดจนเม่ือเก็บเก่ียวจะได้
ผลผลิตที่ดีเป็นที่ตอ้งการของตลาด ส่งผลให้ไดร้าคาดี  จึงท าให้เศรษฐกิจ
ของเกษตรกรนั้นดีขึ้นดว้ย 

การเก็บรักษาเมล็ดพันธ์ุพืชเอาไวใ้ช้นั้ น เป็นอีกวิธีหน่ึงที่
จ  าเป็นอย่างยิ่ง โดยตอ้งมีกระบวนการเก็บรักษาเมล็ดพนัธ์ุเพื่อใชใ้นการ
เพาะปลูกคร้ังต่อ ๆ ไป  จากความส าคญัขา้งตน้โครงงานน้ีจึงไดจ้ดัท าการ
พฒันาต่อยอดเคร่ืองผสมสารเสริมในเมล็ดพนัธ์ุพืชให้สามารถท างานใน
กระบวนการผลิตเมลด็พนัธ์ุไดท้ั้งแบบอตัโนมติัและแบบควบคุมดว้ยมือ
เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการผลิตเมล็ดพนัธ์ุของเกษตรกร  ดว้ยวิธีการผสม
สารเคมีที่มีคุณสมบตัิในการเก็บรักษาเมลด็พนัธ์ุเอาไวใ้นสภาพที่ตอ้งการ
และปลอดภยัจากศตัรูพืช ช่วยให้การเพาะปลูกมีความสะดวก ปลอดภยั 
ประหยดัเวลา ลดการใชแ้รงงาน และสามารถผลิตเมลด็พนัธ์ุที่ดีเอาไวใ้ช้
เพาะปลูกและจ าหน่ายได ้
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2. ภาคทฤษฎี
ในทางทฤษฎีการผสมจะเร่ิมจากองค์ประกอบที่บริสุทธ์ิ     

ต่าง ๆ ที่แยกกันแต่ละองคป์ระกอบในทางปริมาณน ามาผสมเขา้กัน โดย
การผสมที่สมบูรณ์ จะวัดได้จากการ สุ่มตัวอย่างของการผสมตาม
องค์ประกอบต่าง ๆ จะตอ้งมีสัดส่วนปริมาณที่เทียบเท่ากบัองคป์ระกอบ
ที่บริสุทธ์ิก่อนการผสม  การออกแบบตวัเคร่ืองให้สามารถผสมสารเสริม
ได้ทั้ งแบบอัตโน มัติและแบบควบคุมด้วยมือนั้ น จ า เป็นต้อง มี
องคป์ระกอบดงัต่อไปน้ี 
2.1 ไมโครคอนโทรลเลอร์ 

บอร์ด Arduino Mega 2560 เป็นบอร์ดของไมโครคอนโทรล  
-เลอร์รุ่นใหญ่ในตระกูล Arduino โดยใชชิ้พประมวล ATmega 2560 มี 
หน่วยความจ าแฟลช 256 กิโลไบต์ หน่วยความแรม 8 กิโลไบต์ ใช้
แรงดนัไฟเลี้ยง 7 ถึง 12 โวลต ์และแรงดนัไฟของระบบอยู่ที่ 5 โวลต ์มีขา
ดิจิทลัอินพุตและเอาต์พุตรวมทั้งหมด 54 ขา (เป็น PWM ได ้14 ขา) มีขา
แอนะล็อกอินพุต  16 ขา พอร์ตอนุกรม (Serial UART) 4 ชุด พอร์ต
เช่ือมต่อแบบ I2C 1 ชุด และแบบ SPI 1 ชุด ดังรูปที่  1  ในการพัฒนา
โปรแกรมเป็นแบบเปิด (open source) ซ่ึงจะเขียนบน Arduino IDE และ
โปรแกรมผา่นพอร์ตยูเอสบี (Universal Serial Bus: USB)  [1] 

รูปที่ 1  บอร์ด Arduino Mega 2560 

รูปที่ 2  มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั 

2.2 มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับชนิด 1 เฟส 
มอเตอร์เป็นเคร่ืองกลทางไฟฟ้าชนิดหน่ึงที่มีหลกัการท างาน

คือ แปลงพลงังานไฟฟ้าให้เป็นพลงังานกล ซ่ึงมีหลายชนิด ส่วนใหญ่เป็น
มอเตอร์ขนาดเลก็ไม่เกิน 10 แรงมา้ ยกตวัอย่างดงัรูปที่ 2 [2] 
2.3 อุปกรณ์ให้ความร้อน 

ฮีตเตอร์ (heater) เป็นอุปกรณ์ให้ความร้อนรูปแบบหน่ึงที่ใช้
หลักการจ่ายกระแสไฟฟ้าผ่านลวดตัวน า ซ่ึงส่งผลให้ลวดตัวน า          

เกิดความร้อนขึ้น สามารถใชไ้ดก้ับแรงดนัไฟฟ้ากระแสสลบั 220 โวลต ์ 
มีรูปร่างและลกัษณะดงัรูปที่ 3 [3] 

รูปที่ 3  ลกัษณะรูปร่างของฮีตเตอร์แบบครีบ 

(ก)  ตวัตรวจวดัอุณหภูมิ DS18B20           (ข)  โมดูลตรวจวดัความช้ืน 
รูปที่ 4  อุปกรณ์ส าหรับตรวจวดัอุณหภูมิและความช้ืน 

รูปที ่5  ลกัษณะทิศทางการเคลื่อนที่ของวตัถุดิบของเคร่ืองผสมสารเสริม 

2.4 อุปกรณ์ตรวจจับอุณหภูมิและความช้ืน 
ตวัตรวจวดัอุณภูมิ DS18B20 ที่ให้เอาต์พุตแบบดิจิทลั [4] ดงั

รูปที่ 4 (ก) สามารถใชว้ดัอุณหภูมิไดใ้นช่วง -55 ถึง +125 องศาเซลเซียส 
และให้ความแม่นย  า ±0.5 องศาเซลเซียส ในช่วง -10 ถึง +85 องศา
เซลเซียส  ส่วนการตรวจวดัความช้ืน ดงัรูปที่ 4 (ข)  เป็นโมดูลที่สามารถ
อ่านค่าได ้2 แบบ คือ แบบแอนะลอ็กแลว้ท าการแปลงสัญญาณเป็นดิจิทลั 
(Analog to Digital Converter: ADC) มีความละเอียดขนาด 8 บิต  และ
แบบดิจิทลัใชก้ารเปรียบเทียบระดบัแรงดนัที่อ่านได ้ โดยหากค่าแรงดนั
มากกวา่ที่ก าหนดจะให้เอาตพ์ุตเป็นลอจิก 1 (logic high) หากต ่ากวา่จะให้
เอาต์พุตเป็นลอจิก 0 (logic low) ซ่ึงวงจรเปรียบเทียบระดับแรงดัน
ประยุกต์ใชไ้อซีเบอร์ LM393 (dual differential comparators) ที่สามารถ
ก าหนดค่าจากตวัตา้นทานแบบปรับค่าได ้[5] 
2.5 เคร่ืองผสมแบบริบบอน 

เคร่ืองผสมชนิดน้ีภาชนะจะมีลักษณะหยุดน่ิง และให้วสัดุ
ภายในตวัเคร่ืองเคลื่อนที่  ซ่ึงประกอบดว้ยใบเกลียวสกรู 2 ใบยึดอยู่ใน
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เพลาเดียวกนัและมีทิศทางการหมุนสวนทางกัน คือ ใบเกลียวสกรูตวัที่ 1 
หมุนซา้ย  และใบเกลียวสกรูตวัที่ 2 หมุนขวา  แสดงดงัรูปที่ 5 [6] 

3. การออกแบบเคร่ืองผสมสารเสริม

รูปที่ 6  เคร่ืองผสมสารเสริมในเมลด็พนัธ์ุพืชตน้แบบ 

หน้าที่ส าคัญที่ต้องค านึงถึงในการออกแบบตัวเคร่ืองคือ 
จะตอ้งท าให้เกิดการผสมคลุกเคลา้ระหวา่งเมลด็พนัธ์ุพืชกบัสารเสริมใน
รูปแบบของแข็งและของเหลวไดอ้ย่างทัว่ถึง มีระบบการกวนและวดัค่า
ความช้ืนในขณะท างาน หลงัจากนั้นจะท าการเป่าลมร้อนเพื่อลดความช้ืน
ในเมล็ดพัน ธ์ุ  ลักษณะตัวเคร่ืองที่ออกแบบแสดงดัง รูปที่  6 โดยมี
คุณสมบตัิพื้นฐาน คือ มีความแข็งแรง และดา้นในของตวัเคร่ืองเป็นรูป  
ตวัยู สามารถน าไปใชก้ับกระบวนการผสมไดห้ลายชนิด ซ่ึงการท างาน
เคร่ืองจะแบ่งออกเป็น 2 ระบบ ดงัน้ี 
3.1 ระบบควบคุมด้วยมือ 

ใชส้ าหรับควบคุมการท างานตามวตัถุประสงค์ของผูใ้ชง้าน  
โดยจะสามารถเลือกส่ังการท างานของมอเตอร์ควบคุมใบกวน หัวฉีดพ่น
น ้ ายา และการเป่าลมร้อน ไดอ้ย่างอิสระ 
3.2 ระบบควบคุมอัตโนมัติ 

การใช้งานในระบบน้ีจะใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ในการ
ควบคุมระบบให้ท  างานตามค่าพารามิเตอร์ที่ผูใ้ช้งานตั้ งค่าไวแ้บบ
อตัโนมตัิ 

4. วธิีการทดลองและผลการทดลอง
ในการทดสอบการท างานของเคร่ืองผสมสารเสริมที่สร้างขึ้น 

ไดแ้บ่งการทดสอบออกเป็นแต่ละหัวขอ้ดงัต่อไปน้ี 

4.1 การทดสอบประสิทธิภาพในการกวนผสมโดยการสุ่มตรวจ 
ในหัวขอ้น้ีเป็นการทดสอบการผสมขา้วเปลือกที่มีอตัราส่วน

ของขา้วเปลือกธรรมดาต่อขา้วเปลือกยอ้มสีที่ 9:1 โดยเลือกใช้ปริมาณ
ขา้วเปลือกที่ 30 60 90 และ 100 กิโลกรัม ต่อขา้วเปลือกยอ้มสี 3 6 9 และ 
10 กิโลกรัมตามล าดบั จากนั้นเพิ่มระยะเวลาในการผสมคร้ังละ 1 3 5 7 
และ 10 นาที แลว้เลือกสุ่มตรวจเมลด็พนัธ์ุขา้ว 5 จุด ผลลพัธ์ที่ไดแ้สดงดงั
รูปที่ 7 ซ่ึงพบว่าอตัราส่วนของเมล็ดขา้วเปลือกธรรมดาที่ปะปนอยู่กับ
เมล็ดข้าวเปลือกย้อมสีมีค่าเข้าใกล้อัตราส่วน 9:1 ที่ ช่วงเวลาการผสม
ตั้งแต่ 3 ถึง 5 นาทีขึ้นไป 
4.2 การทดลองการฉีดพ่นน ้า 

การทดสอบประสิทธิภาพการท างานของป้ัมเพื่อท าการฉีดพ่น
สารเสริมชนิดน ้ า โดยติดตั้ งหัวฉีดพ่นน ้ าที่ด้านบนของตัวเคร่ืองตาม
แนวนอนจ าน วน  4 จุด  เลื อกการท างาน ในระบบอัตโนมัติ  ซ่ึ ง
ประสิทธิภาพในการทดลองฉีดพ่นน ้ าแสดงดงัรูปที่ 8  เป็นการวดัปริมาณ
น ้ า 10 ลิตร ที่ถูกฉีดพ่นออกไปเทียบกับระยะเวลา  จะเห็นได้ว่าการ
ควบคุมระบบหัวฉีดพ่นน ้ าที่ปริมาณ 10 ลิตร ใช้เวลาเฉลี่ยอยู่ที่ 19.95 
นาท ี

รูปที่ 7  อตัราส่วนการผสมขา้วเปลือกธรรมดาต่อขา้วเปลือกยอ้มสี 

รูปที่ 8  อตัราการฉีดพ่นของปริมาณน ้ ายา 
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รูปที่ 9  ค่าเปอร์เซ็นตค์วามช้ืนจากการทดลองอบขา้วเปลือก 

4.3 การทดลองการอบไล่ความช้ืน 
ส าหรับการท างานของเคร่ืองเป่าลมร้อนที่ทดลองดว้ยระบบ

แบบอัตโนมัติ  โดยทดสอบกับเมล็ดพันธ์ุข้าวที่ มีอัตราส่วนปริมาณ
ข้าวเปลือก (กิโลกรัม) : ปริมาณน ้ า (ลิตร) ที่ 30:1.5 และ 80:4 ผลการ
ทดลองแสดงดงัรูปที่ 9  โดยตวัเคร่ืองสามารถท าอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ 56.5 
องศาเซลเซียส การทดลองอบไล่ความช้ืนให้มีค่าต  ่ากว่า 15 เปอร์เซ็นต ์
พบว่าที่อ ัตราส่วน 30:1.5 ใช้เวลาในการอบไล่ความช้ืน 100 นาที และ
อตัราส่วน 80:4 ใชเ้วลาในการอบไล่ความช้ืน 150 นาท ี

5. สรุปผล
ในการออกแบบเคร่ืองผสมสารเสริมในเมล็ดพันธ์ุพืชที่ได้

พฒันาต่อยอดให้มีระบบควบคุมชุดส่งก าลงัมอเตอร์ใบกวน ชุดป๊ัมฉีดพ่น
น ้ ายา ชุดเป่าลมร้อน สามารถควบคุมการท างานแบบอตัโนมติัและแบบ
ควบคุมดว้ยมือ โดยสามารถผสมวตัถุดิบให้เข้ากันภายในเวลา 3 ถึง 5 
นาท ีรองรับการผสมวตัถุดิบมีปริมาณสูงถึง 80 กิโลกรัม และมีการเป่าลม
ร้อนเพื่ออบไล่ความช้ืนในวตัถุดิบดว้ยอุณหภูมิสูงสุด 56.5 องศาเซลเซียส
เพื่อให้ค่าความช้ืนต ่ากว่า 15 เปอร์เซ็นต์ไดภ้ายในเวลา 150 นาที ทั้ งน้ี
ช่วงเวลาในการอบแห้งจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงขึ้นอยู่กับอุณหภูมิภายนอก
ดว้ย 
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ปลัก๊พ่วงอจัฉริยะควบคุมด้วยสมาร์ทโฟน 

Smart Extension Cord Controlled by Smart Phone 

ศุภชัย  ระบอบ1  อภสิิทธิ์  แฝงกระโทก1   จัตุพล  พลอยกระโทก1  ประจวบ  อนิระวงค์1  วุฒิชัย สง่างาม1 

1สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า คณะวศิวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน นครราชสีมา 
744 ถนนสุรนารายณ์  ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวดันครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-252659  E-mail: inr.prajuab@gmail.com 

บทคดัย่อ 
โครงงานน้ีเสนอชุดปลั๊กพ่วงอจัฉริยะ ซ่ึงสามารถควบคุม

อุปกรณ์ไฟฟ้า(เปิด/ปิด) และแสดงสถานะการท างานของอุปกรณ์ไฟฟ้าท่ี
ต่ออยูก่บัปลัก๊ได ้ผา่นสมาร์ทโฟน   ชุดปลัก๊พว่งอจัฉริยะประกอบดว้ยชุด
ไมโครคอนโทรลเลอร์  เพ่ือรับค าสั่งผ่านบลูทูธ จากสมาร์ทโฟน เพ่ือ
สัง่งาน เปิด/ปิด อุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีต่ออยู ่และสามารถส่งสถานะการท างาน
ของอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น แรงดันไฟฟ้า  กระแสไฟฟ้าและก าลังไฟฟ้า 
กลบัมาแสดงผลท่ีสมาร์ทโฟนได ้ทดสอบควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยการ
สัง่งาน เปิด/ปิด และ ตรวจสอบสถานะของอุปกรณ์ไฟฟ้า พบว่าสามารถ
ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า ในพ้ืนท่ีมีผนงักั้นได้ระยะทางประมาณ 18 เมตร 
สามารถวดัค่ากระแส และแรงดนัไฟฟ้า ไดจ้าก  0.02-10 A  และ 0-250V 
ตามล าดบั ค่าคลาดเคล่ือนของกระแส และแรงดนัไฟฟ้า ประมาณ 1%. 

ค าส าคญั: ปลัก๊พว่งอจัฉริยะ สมาร์ทโฟน 

Abstract 
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%. 

Keywords: Smart Extension Cord, Smart Phone 

1. บทน า
ในยคุปัจจุบนั ท่ีมีเทคโนโลยีต่างๆมากมายเขา้มามีบทบาทใน

ชีวิตประจ าวนัของมนุษยม์ากข้ึน ในช่วงเวลาหลายปีท่ีผ่านมาสมาร์ท

โฟนไดเ้ขา้มามีบทบาทในชีวิตประจ าวนัของเราเป็นอยา่งมาก เทคโนโลยี

หลายๆ อยา่งถูกพฒันาให้เขา้มาอยูใ่กลต้วัเรามากยิ่งข้ึน พยายามท่ีจะเป็น

ส่วนหน่ึงของชีวิตประจ าวนัของเรา ตั้งแต่ต่ืนนอน ใชใ้นการเดินทาง การ

ท างาน ก็ยงัมีการใช้งานสมาร์ทโฟนเป็นส่วนประกอบอยู่ด้วยทั้งส้ิน 

นอกจากน้ีสมาร์ทโฟน ยงัสามารถเช่ือมต่อกับอุปกรณ์ต่างๆ เพ่ือการ

ควบคุมการท างาน แสดงผล รวมถึงเช่ือมต่อการท างานกบัอุปกรณ์อ่ืนๆ 

ไดด้ว้ย [1][2] ปัจจุบนัมีอุปกรณ์หลากหลายอยา่ง ท่ีรองรับการสั่งงานจาก

ตัวสมาร์ทโฟนได้ ไม่ว่าจะเป็นแบบโดยตรง หรือผ่านเครือข่าย ทั้ ง

ภายนอก และภายในระบบ เพ่ือความสะดวกสบายในการใช้งาน และ

ควบคุมการท างานด้านต่างๆ ของตวัอุปกรณ์ ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของการ

เปิด-ปิดระบบไฟฟ้า  รวมถึงการควบคุมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าชนิดต่างๆ ภายใน

บา้น ท่ีใช้สมาร์ทโฟนในการควบคุมอุปกณ์ภายในบา้น เปล่ียนจากบา้น

ธรรมดา ให้กลายเป็นบ้านอจัฉริยะ ท่ีสามารถควบคุมการท างานของ

อุปกรณ์ไฟฟ้า ไดง่้าย สะดวก รวดเร็ว จากมือถือสมาร์ทโฟนท่ีใช้อยูใ่น

ชีวิตประจ าวนั[3][4] อย่างไรก็ตาม อุปกรณ์ไฟฟ้าแบบธรรมดา ท่ีไม่มีรี

โหมดควบคุม หรือระบบไมโครคอนโทรลเลอร์ในการควบคุมนั้น จะไม่

สามารถส่ือสารกบัสมาร์ทโฟนได ้ดงันั้นการเปล่ียนให้ปลัก๊พ่วงธรรมดา 

ให้กลายเป็นปลัก๊พว่งอจัฉริยะ ท่ีสามารถควบคุมผา่นสมาร์ทโฟนได ้ เพ่ือ 

เปิด/ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีต่อกบัปลัก๊นั้น  จึงเป็นอีกวิธีการหน่ึงท่ีจะท าให้

สามารถควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าได้ โดยไม่ต้องเพ่ิมอุการณ์ใดๆ เข้าไป 

นอกจากนั้นปลั๊กพ่วงอจัฉริยะยงั สามารถส่ือสารเป็นแบบสองงทาง ท่ี

สามารถแสดงสถานะการใช้งานของอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น กระแส แรงดนั 

และก าลงัไฟฟ้าของอุปกรณ์ไฟฟ้านั้นได ้โดยแสดงผลท่ีสมาร์ทโฟน ซ่ึง
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ส่ือสารข้อมูลผ่าน บลูทูธ(Bluetooth) ระหว่างปลั๊กพ่วงอัจฉริยะกับ

สมาร์ทโฟน 

2. การออกแบบชุดปลัก๊พ่วงอจัฉริยะ

ชุดปลัก๊พ่วงอจัฉริยะแสดงในรูปท่ี 1 ถูกออกแบบให้มีการ

ติดต่อแบบ 2 ทาง โดยผูใ้ช้สามารถตรวจสอบสถานะของอุปกรณ์ไฟฟ้า 

ปริมาณแรงดนัไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า และก าลงัไฟฟ้าท่ีเคร่ืองใช้ไฟฟ้าใช ้

โดยส่ือสารข้อมูลผ่านไมโครคอนโทรลเลอร์ (microcontroller)  จะส่ง

ขอ้มูลการใชง้านของปลัก๊พว่งอจัฉริยะ มายงัหนา้จอสมาร์ทโฟน  

1.บอร์ด Arduino UNOR3 ท าหน้าท่ีประมวลผลหลกัโดยรับ

ค่าอินพุต จากเซ็นเซอร์วดักระแสแรงดนั แล้วท าการประมวลผลตาม

โปรแกรมท่ีออกแบบไว ้เพ่ือควบคุมการท างานและส่งขอ้มูล ไปแสดงผล

ท่ีมือถือ 

2.Current sensor module ท าหน้าท่ีวดักระแส โดยสามารถวดั

ค่ากระแสได้สูงสุด10 แอมป์ โดยส่งค่ามายงั Arduino  โดยติดตั้งอยู่

ระหวา่ง Relay กบัชุดปลัก๊พว่งอจัฉริยะ 

3.Single phase voltage sensor ท าหน้าท่ีวดัแรงดนัไฟฟ้า 1 

เฟสตั้งแต่  0V-250V (AC) 

4.ชุดติดต่อส่ือสาร Bluetooth module HC05 ท าหน้า

ติดต่อส่ือสารกบับอร์ด Arduino UNOR3 และสมาร์ทโฟน 

5. แ อพพ ลิ เ ค ชั่ น  (Application)  พัฒน า ข้ึ น จ า ก

ระบบปฏิบติัการ Android บน สมาร์ทโฟน เพ่ือ ใช้ควบคุมระบบ สั่งงาน 

และรับขอ้มูลจาก ปลัก๊พว่งอจัฉริยะ 

รูปท่ี1 บล็อกไดอะแกรมการท างานของชุดปลัก๊พว่งอจัฉริยะ 

3. การทดลองและวจิารณ์ผล

ปลั๊กพ่วงอัจฉริยะในการควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีน าเสนอ

แสดงในรูป 2 ไดถู้กท าการทดสอบกบัโหลดต่างๆเช่น หลอดไฟฟ้า พดั

ลม กาตม้น ้ าร้อน โดยการทดลองวดัค่ากระแสไฟฟ้า  วดัแรงดนัไฟฟ้า 

และท าการทดลองระยะท่ีสามารถติดต่อส่ือสารกบั Bluetooth module 

HC05 และทดสอบในพ้ืนท่ีโล่งและท่ีมีผนงักั้นเพือหาค่าระยะท่ีสามารถ

ส่งขอ้มูลได ้ระยะไกลสุด 20 เมตรในท่ีโล่งส่วนพ้ืนท่ีมีผนงักั้น 18 เมตร

ค่ากระแสท่ีสมารถวดัได้ตั้ งแต่ 0.02-10 A  และแรงดันไฟฟ้าตั้งแต่ 

0V-250V  ค่าความผิดพลาดของ กระแส และแรงดนัท่ีวดัได ้ประมาณ 

1% 

รปูที� 1  หลักการทํางานของระบบ
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ตอ้งศึกษาระบบวงจร ภายในของอุปกรณ์ไฟฟ้านั้น ซ่ึงจะเป็นการพฒันา
ต่อไปในอนาคต ในการควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าผา่นบลูทูธสมาร์ทโฟน นั้น
จะเป็น ประโยชน์มาก ส าหรับผูท่ี้เปิด-ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าได้ยากล าบาก 
เช่น ผูพิ้การ ซ่ึงจะท าให้เกิดความ สะดวกสบายมากข้ึน อาจจะเป็นใน
ครัวเรือน เช่น ห้องโถงท่ีไม่เกินระยะการส่ือสารของบลูทูธ สามารถท า
ใหค้วบคุมไดง่้ายและประหยดัเวลามากข้ึน ดงันั้นระบบน้ีจึงเป็นระบบท่ี
เหมาะสมในการใชง้านในสถานท่ีต่างๆ 

4. สรุป
ระบบชุดปลัก๊พ่วงอจัฉริยะผ่านบลูทูธ สามารถใช้งานไดจ้ริง

กบัอุปกรณ์ไฟฟ้าทัว่ไป ไม่ว่าจะเป็นหลอดไฟ พดัลม หรือว่าอุปกรณ์ท่ี
เปิด-ปิดทัว่ไป ก็สามารถควบคุมไดแ้ต่ถา้ตอ้งการควบคุมระดบัสูงขึ้นไป

รูปท่ี 2 ชุดปลัก๊พว่งอจัฉริยะท่ีน าเสนอ 
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การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าเหน่ียวน า 3 เฟส ด้วย SVPWM บนพืน้ฐานของDSP TMS320F28335 
Induction motor control by SVPWM based on DSP TMS320F28335 
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บทคดัย่อ 
                บทความ น้ีน าเสนอ การออกแบบการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า
เหน่ียวน า 3 เฟส โดยใชอิ้นเวอร์เตอร์แบบแรงดนั โดยควบคุม
แรงดนัไฟฟ้าและความถ่ี เพื่อควบคุมความเร็วรอบและแรงบิดให้คงท่ี ใน
งานวิจยัน้ีไดอ้อกแบบการทดลองดว้ยการใช ้ SVPWM ควบคุมการ
ท างานของอินเวอร์เตอร์ เพื่อ ขบัเคล่ือนมอเตอร์ไฟฟ้าเหน่ียวน า 3 เฟส 
โดยการปรับแต่งแอมปลิจูดของแรงดนัไฟฟ้า (V) และค่าความถ่ี (f) ท่ีจ่าย
ให้กบัสเตเตอร์ของมอเตอร์ไฟฟ้าเหน่ียวน า 3เฟส ในรูปแบบของ
อตัราส่วนระหวา่งแรงดนัไฟฟ้าและความถ่ีไฟฟ้าแบบเป็นเชิงเส้น ใน
ขั้นตอนการทดลองระบบควบคุมไดอ้อกแบบกา รท างานดว้ยโปรแกรม 
MATLAB/Simulink ควบคุมการท างานบน บอร์ด TMS 320 F28335 
DSP และใชก้ารควบคุมปิดโดยใชต้วัควบคุมแบบ PI คอนโทรลเลอร์ มา
ควบคุมความเร็วรอบของมอเตอร์ไฟฟ้าเหน่ียวน า 3 เฟสให้คงท่ี ใน
สภาวะท่ีปลดโหลดและสภาวะท่ีมีโหลด โดยทดสอบกบัมอเตอร์ไฟฟ้า
เหน่ียวน า 3 เฟส ขนาด 0.37 kw และป้อนกลบัขอ้มูลดว้ย โรตาร่ี เอน็โคด้
เดอร์ ผลการทดลอง จากระบบท่ีออกแบบ สามารถควบคุมการท างาน
มอเตอร์ไฟฟ้าเหน่ียวน า 3 เฟสในขณะท่ีปลดโหลดและท่ีมีโหลด ท่ีค่า
ความเร็วรอบต่างๆได ้ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

ค าส าคญั: การควบคุม, SVPWM, มอเตอร์เหน่ียวน า 

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. บทน า
ในการขบัเคล่ือนมอเตอร์ไฟฟ้าเหน่ียวน า  3 เฟส การปรับ

ความเร็วรอบส่วนใหญ่จะใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อน าไปใชใ้นการ
ควบคุมอินเวอร์เตอร์ อินเวอร์เตอร์จะเป็นตวัขบัเคล่ือนให้มอเตอร์ไฟฟ้า
เหน่ียวน า 3 เฟส ให้ท  างานตามท่ีตอ้งการ ในช่วงหลายปีท่ีผา่นมาไดมี้การ
พฒันารูปแบบการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าหลายรูปแบบ เพื่อ ให้ไดต้าม
วตัถุประสงคเ์พื่อ ควบคุมความเร็วรอบ  ควบคุมแรงบิด และควบคุม
ต าแหน่ง ทั้งน้ีข้ึ นอยูก่บัการออกแบบระบบควบคุม  ให้มีประสิทธิภาพดี
ท่ีสุด เพื่อตอบสนองงาน เหล่านั้น  การควบคุมแบบสเกล่าร์ เป็นหน่ึง
รูปแบบการควบคุมการท างานมอเตอร์ไฟฟ้าให้มีความเร็วรอบให้คงท่ี 
โดยเป็นการควบคุมความสมัพนัธ์ระหวา่งแรงดนัไฟฟ้าและความถ่ี ให้มี
สดัส่วนท่ีเหมาะสมให้กบัมอเตอร์ไฟฟ้าเหน่ียวน า 3 เฟส ภายใตส้ภาวะท่ี
มีการเปล่ียนแปลงของภาระโหลดแบบทนัทีทนัใด เช่น ป๊ัมลม 
คอมเพรสเซอร์ และอ่ืนๆให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ในการขบัเคล่ือนจะใช้
อินเวอร์เตอร์แบบแรงดนั  (VSI) ควบคุมการท างาน ของมอเตอร์ไฟฟ้าให้
มีความเร็วรอบคงท่ี  ในสภาวะท่ีปลดโหลดและมีโหลด ซ่ึงแรงดนัไฟฟ้า
(V)และความถ่ี (f) จะเป็นแบบ CVH ซ่ึงหมายถึงการเพ่ิมข้ึนของ
แรงดนัไฟฟ้าและความถ่ีแบบคงตวั เ พราะการเพ่ิมหรือลดของ
แรงดนัไฟฟ้าและความถ่ี มีผลต่อความเขม้ของสนามแม่เหล็กท่ีสเตเตอร์ 
ซ่ึงเป็นตวัท าให้เกิดแรงบิดท่ีโรเตอร์ การควบคุมน้ีเป็นการควบคุมแบบ
ปิด โดยใชต้วัควบคุมแบบ PI คอนโทรล มาเป็นตวัรักษาระดบั
แรงดนัไฟฟ้าและความถ่ีให้เหมาะสม โดยรับค่าป้อนกลบัมาจาก เอน็โคด้
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เดอร์ น ามาประมวลผลดว้ยโปรแกรม MATLAB/Simulink เพื่อปรับปรุง
ค่า SVPWM ให้มีค่าความกวา้งของ  PWM ท่ีเหมาะสม  เพราะเทคนิคการ
ใช ้SVPWM เป็นการค านวณทางคณิตศาสตร์ขั้นสูง เพ่ือน ามาใชใ้นการ
ควบคุมตวัแปร การท างานของโหลดท่ีสภาวะแตกต่างกนั วิธีการปรับ

ความกวา้งพลัส์พลัส์เวคเตอร์  SvPWM ขั้นสูง  วิธีใช้  PWM ในการ

ค านวณเป็นเทคนิคท่ีดีท่ีสุดในการใชข้บัดว้ยความถ่ีของตวัแปร ตวั
ควบคุม  PI จะน ามาใชเ้พ่ือควบคุมความเร็วให้คงท่ีเม่ือโหลดแตกต่างกนั
ไป [1], [2], [3] 
                ความสมัพนัธ์ของการท า งานแต่ละเฟส ในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพและแกไ้ขฮาร์มอนิกส์ท่ีเกิดข้ึนของโหลด ในรูปคล่ืนไฟฟ้า 
3 เฟส โดยไดส้มการดงัน้ี  
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ถูกน าไปใชก้บัมอเตอร์เหน่ี ยวน า 3เฟสโดยใชส้มการ (4) 
อินเวอร์ เตอร์3เฟสดงัแสดงในรูปท่ี 1 มีสวิตช์ช่ิงอนุญาตได้ 8สถานะ
ตารางท่ี 1 สรุปสถานะสวิตช์ช่ิงเ ปล่ียนและเฟสต่อเป็นแรงดนัไฟฟ้า ท่ี
สอดคลอ้งกบัของเคร่ือง  

รูปท่ี 1 อินเวอร์เตอร์แหล่งจ่ายแรงดนัไฟฟ้า 3 เฟส 
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รูปท่ี 2 พ้ืนท่ีเวกเตอร์ของแรงดนัไฟฟ้า 

ตารางท่ี1พิจารณาตวัอยา่งเช่น V2 พ้ืนท่ีเวกเตอร์ของ               
แรงดนัไฟฟ้า (V2) 

2. การด าเนินงาน

ท่ีจะใชอ้ลักอริทึมใน จ าลองค่า  เราจะสมมติวา่ แรงดนัไฟฟ้า         
3 เฟส ท่ีข ั้วสเตเตอร์จะตอ้งมีค่าไปน้ีจาก EQS (1) - (3), ความถ่ีและความ
กวา้งเป็นตวัแปร อยา่งไรก็ตามขั้นตอนวิธีการ ควบคุมแสดงให้เห็นวา่มี
ความสมัพนัธ์ระหวา่งความกวา้งของแรงดนัไฟฟ้าและความถ่ีนัน่คือ 
อตัราส่วนระหวา่งสองปริมาณคงท่ี [1], [2] 

รูปท่ี 3. (a) จ าลอง การด าเนินงานของ SVPWM, (b) Open loop V /F
ควบคุม, (c) รูปคล่ืนดา้นเอาตพ์ตุ 

2.1 การควบคุมความเร็ว 

หน่ึงในแพร่หลายมา กท่ีสุดท่ีใชใ้นการควบคุมโครงสร้าง
อุตสาหกรรมระ บบขบัเคล่ือน คือการควบคุมความเร็ว ดว้ยเหตุผลวา่
ระบบการควบคุม มัน่ใจคุณสมบติัแบบไดนามิ กท่ีดีข้ึน การปรับปรุง การ
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ควบคุม  V/F แบบลูปเปิดคือการควบคุมความเร็วของลูปปิด ดงัแสดงใน
รูปท่ี 3 น่ีคือขอ้ผิดพลาดของลูปความเร็ว ผา่นสร้างสดัส่วน  (PI) ควบคุม
จะถูกเขา้ไปในสญัญาณสะทอ้นกลบัเพ่ือสร้างค าสัง่ความถ่ีตามท่ีแสดง
ค าสัง่ความถ่ี จะสร้าง  ค าสัง่ แรงดนัไฟฟ้า /ความถ่ี  ซ่ึงการชดเชยของ   
สเตเตอร์ดว้ยความถ่ีต ่า  ประสิทธิภาพการท างาน ขบั SVPWM จะดีข้ึน
โดย  2 ชุด ควบคุม PI ชุดเดียว ถูกน ามาใชใ้นกา รควบคุมแรงบิดของ
มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงซ่ึงในปัจจุบนัและอีกชุดหน่ึงใชใ้นดา้นนอกเพื่อ
ควบคุมความเร็วมอเตอร์ท่ีแทจ้ริงพารามิเตอร์ตวัควบคุม PI ตามเกณฑ์
โมดูลสัโมดูลสัท่ีเหมาะสมส าหรับโครงสร้าง 

รูปท่ี 4.  แผนผงัของระบบการควบคุมการติดตั้ง 

2.2 การทดลอง 

ทดลองตั้งค่าแ สดงในรูปท่ี 5 ด าเนิ นการเพ่ือให้มอเตอร์
เหน่ียวน า 3เฟสซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี : 0.37 กิโลวตัต ์ 220/380                 
ΔΥ 0.78 / 0.45 A, 50Hz P.F. 0.79 ล้าหลงัและ 2600 รอบต่อนาที 
ความเร็วของมอเตอร์ตั้งแต่ 0-3,000 รอบต่อนาทีจะถูกวดัโดยเพ่ิมข้ึน 30 
พลัส์/ รอบ กระแสและแรงดนัไฟฟ้าจะถูกวดัโดยใชเ้ซ็นเซอร์ LEM และ
ทั้งสองจะถูกแปลงเป็นแรงดนัไฟฟ้าตั้งแต่ 0 โวลตซ่ึ์งจะมีการป้อนขอ้มูล
ของ A/D ตามล าดบั โครงการน้ีจะช่วยให้ผูใ้ช้ สามารถปรับความเร็วของ
มอเตอร์ได้ โดยรอบ การท างาน  V/F ท่ีท  างานในโหมด SVPWM 
การควบ คุมความเร็ว โดยใช ้ ในตวัควบคุม PIเพื่อควบคุมความเร็วของ
มอเตอร์โดยใช้  DSP  ชุดควบคุม  'TMS320F28335 พร้อมกบัเคร่ืองมือ 
Matlab/Simulink กบัเวลาการสุ่มตวัอยา่ง 0.001 วินาทีตามท่ี 

รูปท่ี 5 ทดลองติดตั้ง 

2.3 ผลการค้นหาและการอภิปราย 

ขั้นตอนของความเร็ว การตอบสนอง 

เพื่อประเมินประสิทธิภาพของระบบชุดของการวดัไดรั้บ
ความส าเร็จ การวดัสามาร ถแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม : ขั้นตอน ท่ี1คือการ
เปล่ียนแปลงของการอา้งอิง ความเร็วท่ีแรงบิดโหลดคงท่ีและ ท่ี2
คือขั้นตอนการเปล่ียนแปลงของแรงบิดภาร ะท่ีอา้งอิงความเร็วคงท่ี 
รูป  6~8 แสดงประสิทธิภาพของตวัควบคุม ไดรั้บการทดสอบเวลา
ตอบสนองของความเร็วรอบหนา้ท่ีและบรรทดัปัจจุบนัผา่นการ
เปล่ียนแปลงขั้นตอนของความเร็วอา้งอิง 600~1200 รอบต่อนาที 1200 
รอบต่อนาทีถึง 2400 มีแรงบิดโหลดเท่ากบัศูนยแ์ละเท่าเทียมกั นในการ
จดัอนัดบัต ามล าดบั รูปท่ี  9-10 เป็นเวลาตอบสนองแสดงของความเร็ว
รอบหนา้ท่ีและบรรทดัปัจจุบนัผา่นขั้นตอนการเปล่ียนแปลงของแรงบิด
ภาระท่ีอา้งอิงความเร็วคงท่ี 825 รอบต่อนาที  และ 1050 ตามล าดบั   รูปท่ี 
11~13 ขอ้ผิดพลาดท่ีแสดงความเร็วความมัน่คงของรัฐท่ีความเร็วอา้งอิง
ของ 600, 825 และ 1050 รอบต่อนาที  ความเร็วในการโหลดจดัอนัดบั
ตามล าดบั ก็พบวา่มนัมีสถานะขอ้ผิดพลาดท่ีนอ้ยกวา่ ± 5 รอบต่อนาที 
จากผลการทดสอบประสิทธิภาพของการควบคุมโดยขั้นตอนการ
เปล่ียนแปลงของความเร็วในการอา้งอิงท่ี แรงบิดคงท่ีตามท่ีแสดงใน รูปท่ี 
6~8 ก็พบวา่เวลาท่ีเพ่ิมข้ึน (TR) = 2.0 วินาทีเวลาสูงสุด (TP) = 3 วินาที 
เวลา (TS) = 10 วินาที, สูงสุด (MP) = 25% ท่ีโหลดเป็นศูนย์และการ
เปล่ียนแปลง ของแรงบิดภาระโหลดท่ีอา้งอิงความเร็วคงท่ีตามท่ีแสดงใน   
ตวัควบคุม PI ท่ีสามารถรักษาความเร็วของมอเตอร์ให้คงท่ีท่ีความเร็ว
ตั้งแต่ 300 ถึง 2400 รอบต่อนาที 

รูปท่ี 6 สภาวะไม่มีโหลด 600 rpm  

รูปท่ี 7 สภาวะไม่มีโหลด 1000 rpm 
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รูปท่ี 8  สภาวะไม่มีโหลด 1400 rpm 

แรงดนัไฟฟ้าและกระแสรูปคล่ืน 
ตรวจสอบ แรงดนัไฟฟ้าสาย โดย ใชเ้ซ็นเซอร์ LEM ท่ีมี

อตัราส่วนกบัแอมป์ /โวลตแ์ละอตัรา  100 V/โวลต ์ขอ้มูลทั้งหมดของ
สัญญาณจะถูกเก็บไวใ้นออสซิลโลสโคปแบบดิจิตอลก รูปคล่ืนของ 
SVPWM แรงดนัไฟฟ้าแต่ละเฟสผลดงัรูปท่ี (9), (10), (11) 

รูปท่ี 9 ในสภาวะมีโหลด 1,200 rpm 

รูปท่ี 10  ในสภาวะมีโหลด 2,400 rpm 

รูปท่ี 11 ในสภาวะมีโหลด 2,400 rpm 

3. สรุป
ควบคุม PI ถูกน าไปใชรู้ปแบ บของสญัญาณความเร็วรอบ

เคร่ืองและจากนั้นดาวน์โหลดไป DSP ผา่น Simulink ผลการทดลองมี

การวิเคราะห์ในการทดสอบมอเตอร์เหน่ียวน า 0.37 กิโลวตัตจ์ากสภาพท่ี
ไม่มีการโหลดจดัอนัดบัให้อยูใ่นสภาพก็พบวา่ความเร็วรอบของมอเตอร์
เหน่ียวน าสามารถควบคุมความเร็วท่ี ตอ้งการโดยไม่ผิดพลาด นอกจากน้ี
ความเร็วมอเตอร์ให้คงท่ีเม่ือโหลดแตกต่างกนัไป 

4. กติตกิรรมประกาศ
ขอขอบคุณผูเ้ขียนบทความทุกท่านท่ีให้ความร่วมมือรักษา

ระเบียบการเขียนบทความอยา่งเคร่งครัด 
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บทคดัย่อ 
        บทความน้ีนาํเสนอเคร่ืองดูดและกาํจดัควนัตะกัว่บดักรี โดยใช้
พลงังานไฟฟ้าโอโซไนซ์ โดยท่ีแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงแรงดนัสูง ได้
นาํหลกัการของวงจรฟลายแบคคอนเวอร์เตอร์มาใชง้าน และควบคุมการ
ทาํงานของเพาเวอร์มอสเฟต ดว้ยไอซีเบอร์ MB3579 ท่ีความถ่ี 20 กิโล
เฮิร์ต ผา่นหมอ้แปลงสวติช่ิงแรงดนัสูง เพื่อใหไ้ดแ้รงดนัไฟฟ้ากระแสตรง
แรงสูง 1 กิโลโวลต์ ถึง 5 กิโลโวลต์ โดยท่ีแรงดนัไฟฟ้ากระแสสลบั
อินพุต 36 โวลต ์เพื่อประยกุตใ์ชก้บัเส้นลวดทองแดงท่ีวางห่างจากแผ่น
อะลูมิ เ นียมเ ท่ากับ  1 เซนติเมตรในชุดเซลล์โอโซไนซ์  และชุด
สนามไฟฟ้า โดยประสิทธิภาพการดักละอองฝุ่ น มีค่าเท่ากับ 98.75 %  
และออกแบบให้ทาํงาน 1 ชัว่โมง ตวัเคร่ืองสามารถผลิตก๊าซโอโซนได ้
127 mgO3 /hr ถึง 293 mgO3 /hr และท่ีปริมาณก๊าซโอโซน 258 mgO3 /hr 
สามารถนาํมาใชล้ดก๊าซไฮโดรคาร์บอนจากควนัธูปไดเ้ป็นอยา่งดี  

คาํสําคญั : ก๊าซโอโซน, ควนัตะกัว่, 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
สภาวะแวดลอ้มสังคมไทยในปัจจุบนัมีปริมาณก๊าซพิษมากมายท่ีเป็น

อนัตรายต่อมนุษย ์พืช และสัตว ์รวมถึงชุมชนท่ีพกัอาศยัขยายวงกวา้งใน
สังคมเมืองทาํให้ชุมชนและสังคมเมืองไม่น่าอยู่ โดยเฉพาะผลกระทบท่ี
ใกลต้วัเรามากท่ีสุด คือ มลภาวะท่ีเจือปนมาในอากาศบางคร้ังเรามองเห็น
หรือมองไม่เห็นกดี็ ท่ีเราหายใจสูดก๊าซพิษเขา้ไปในร่างกายทาํลายอวยัวะ
ภายในร่างกาย เช่น ทางเดินหายใจ ปอด และทาํลายมลภาวะส่ิงแวดลอ้ม
โดยรอบ รวมถึงชั้นบรรยากาศของโลกให้เส่ือมโสมลงทุกที โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการกระทาํของมนุษย ์การเผ่าไมท้าํลายป่าทาํให้เกิดหมอกควนั 

การปล่อยปะละเลยของโรงงานอุตสาหกรรม จนเกิดผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้มท่ีอยู่ร่วมกนัในบริเวณนั้น มลภาวะก็สามารถแบ่งได้หลาย
ประเภทคือ มลภาวะทางอากาศ เสียง กล่ิน และควนั เป็นตน้ ผูป้ระดิษฐ์
จึงศึกษาหาแนวทางแกไ้ขและกาํจดัมลพิษเบ้ืองตน้ เพื่อช่วยลดปริมาณ
สารพิษและอตัราการเส่ียงของมนุษยใ์นสภาพอากาศท่ีปะปนอยูใ่นอากาศ
บริเวณนั้นใหดี้ข้ึน ซ่ึงมนุษยด์าํรงตนอยูไ่ดก้็ตอ้งอาศยัอากาศท่ีบริสุทธ์จึง
ไม่ส่งผลเสียต่อร่างกายของเราในระยะยาว ซ่ึงเป็นปัจจยัใหผู้ป้ระดิษฐ์หา
แนวทางแกไ้ขปัญหาดงักล่าวอยา่งต่อเน่ือง  
     ผูว้ิจยัจึงสร้างสรรคน์วตักรรม เคร่ืองดูดและกาํจดัควนัตะกัว่บดักรีจาก
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้พลงังานไฟฟ้าโอโซไนซ์ เพื่อช่วย
กาํจดัควนัและสารพิษจากควนัตะกัว่โดยนาํแรงดนัสูงไฟฟ้ากระแสตรง
มาใชป้ระโยชน์กบัการลดมลพิษทางอากาศ ซ่ึงไดมี้การประยกุตน์าํหมอ้
แปลงสวิตช่ิงมาผลิตแรงดนัสูง เพื่อสร้างชุดดกัจบัละอองฝุ่ นจากควนัท่ีมี
ผลต่อสุขภาพของมนุษยห์รือส่ิงมีชีวิตอ่ืนๆ เป็นส่ิงท่ีไม่พึงปรารถนาหรือ
เป็นสารท่ีมีผลเสียต่อความเป็นอยู่ทั้งทางตรงและทางออ้ม สารพิษหรือ
ส่ิงเจือปนในอากาศมีอยูห่ลายประเภท ไดแ้ก่ ฝุ่ นละออง ไรฝุ่ น กล่ิน ควนั 
เขม่า และก๊าซพิษต่างๆ เช่น คาร์บอนมอนออกไซด์ (CO) ออกไซดข์อง
กาํมะถนั (SOX) ออกไซด์ของไนโตรเจน (NOX) ไฮโดรคาร์บอน (HC) 
เป็นต้น  สารก๊าซพิษเหล่าน้ีหากมีปริมาณเกินขีดจํากัดในอากาศจะ
ก่อให้เกิดอันตรายต่อมนุษย์ สัตว์ และพืช เม่ือเข้าสู่ร่างกายอาจมีผล
เฉียบพลนั (Acute Effect) ทาํให้ถึงแก่ชีวิตก็เป็นได ้บางประเภทก็ทาํให้
เกิดพิษเร้ือรัง (Chronic Effect) ทาํให้เสียชีวิตภายหลงั สารพิษอาจเขา้สู่
ร่างกายโดยการสมัผสั หายใจ หรือเขา้สู่ร่างกายทางออ้ม เช่น ปนเป้ือนมา
กบัอาหารท่ีเราบริโภค หรือเกาะติดอยู่ท่ีเคร่ืองนุ่งห่ม แลว้ถ่ายทอดเขา้สู่
ร่างกายของเราอีกต่อหน่ึง  
     ผลงานวิจยัน้ีได้นาํชุดเซลล์สนามไฟฟ้าสําหรับดกัละอองฝุ่ น และชุด
เซลลโ์อโซไนซ์ท่ีสามารถเปล่ียนออกซิเจนในอากาศให้เป็นก๊าซโอโซน 
โดยเน้นถึงการออกแบบและการสร้างเคร่ืองดูดและกาํจัดควนัตะกั่ว
บดักรีดว้ยพลงังานไฟฟ้าท่ีเหมาะสมต่อการนาํไปใชส้ลายควนั ซ่ึงช่วยให้
ประหยดัพลงังานไฟฟ้า (คือ การนาํพลงังานไฟฟ้าท่ีเหมาะสมมาใช้ให้
เกิดประโยชน์สูงสุด ช่วยลดพลงังานไฟฟ้าเกินความจาํเป็น ซ่ึงจะช่วย
ประหยดัพลงังานไฟฟ้าด้วยส่วนหน่ึง) เพื่อให้เกิดผลดีต่อสุขภาพของ
ผูใ้ชง้านมากท่ีสุด โดยตวัเคร่ืองจะประกอบดว้ย 2 ส่วนหลกัๆ คือ ส่วนท่ี 
1 เป็นการออกแบบสร้างแหล่งจ่ายพลงังานไฟฟ้าท่ีควบคุมแรงดนัไฟฟ้า
กระแสตรงแรงสูงได้ 1 กิโลโวลต์ ถึง 5 กิโลโวลต์ ซ่ึงได้นําไอซีเบอร์ 
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MB3579 เป็นตวัสร้างพลัส์มอดูเลชัน่และเป็นวงจรควบคุมการสวิตช์ของ
เพาเวอร์มอสเฟตในวงจรฟลายคอนเวอร์เตอร์ โดยมีหมอ้แปลงแรงดนัสูง
ความถ่ีสูงจะทาํหนา้ท่ีเหน่ียวนาํสัญญาณพลัส์ เพื่อสร้างไฟฟ้ากระแสตรง
แรงสูงไปประยุกต์ใชจ่้ายให้กบัชุดเซลล์สนามไฟฟ้าและชุดเซลล์โอโซ
ไนซ์ และส่วนท่ี 2 เป็นการออกแบบสร้างชุดเซลลส์นามไฟฟ้าสาํหรับดกั
ละอองฝุ่ นจากควนั ประกอบดว้ยแผน่อะลูมิเนียมวางขนานกนั และชุดเซลล์
โอโซไนซ์ (ซ่ึงชุดเซลล์โอโซไนซ์ ประกอบดว้ยเส้นลวดทองแดงท่ีสอด
อยู่ระหว่างแผ่นอะลูมิเนียม) ในส่วนการทดลองจะทาํการปรับแรงดนั
ไฟฟ้าแรงสูงท่ีจ่ายให้ชุดเซลล์ทั้ง 2 ส่วน ขณะท่ีระดบัแรงดนัไฟฟ้าท่ี
แตกต่างกนัจะส่งผลต่อระดบัพลงังานไฟฟ้าท่ีใชใ้นการดกัละอองฝุ่ นจาก
ควนั สลายกล่ินและสลายก๊าซพิษจากควนั โดยระดบัพลงังานไฟฟ้าส่งผล
ต่อการควบคุมระดบัความเขม้ของความเครียดสนามไฟฟ้าไดอี้กดว้ย 

2. หลักการและขั้นตอนการทํางานของเคร่ืองกําจัดควันตะกั่ว
บัดกรี แบ่งเป็น 2 ส่วน คอื 
2.1 ส่วนที ่1 หลกัการและขั้นตอนของเซลล์สนามไฟฟ้า 
     ชุดเซลลส์นามไฟฟ้าจะเป็นการทาํใหอ้ากาศบริเวณรอบ ๆ เส้นลวดไอออ
ไนซ์เกิดการแตกตวัเป็นประจุ โดยการป้อนไฟฟ้ากระแสตรงแรงดันสูง
ใหก้บัเส้นลวดโลหะตวันาํซ่ึงจะทาํให้เกิดสนามไฟฟ้าความเขม้สูงบริเวณผิว
เส้นลวดตวันาํและเม่ืออะตอมหรือโมเลกุลของอากาศผ่านเขา้ไปจะทาํให้
อากาศเกิดการแตกตวั โดยหลกัการท่ีว่าอะตอมหรือโมเลกุลของก๊าซเม่ือ
ไดรั้บพลงังานเพียงพอกจ็ะทาํใหอิ้เลก็ตรอนหลุดออกไปหน่ึงอิเลก็ตรอน ทาํ
ให้อะตอมหรือโมเลกุลนั้นจะมีประจุเป็นบวกเช่นน้ี เรียกว่า การไอออไนซ์ 
ส่วนกระบวนการท่ีแยกอิเล็กตรอนออกจากอนุภาคของก๊าซทาํให้เกิด
ไอออนบวกเพ่ิมข้ึนเรียกว่า กระบวนการไอออไนเซชัน่และกระบวนการท่ี
ทาํใหอิ้เลก็ตรอนหลุดออกจากของแขง็ เรียกวา่ การปล่อยอิเลก็ตรอน ในท่ีน้ี
อิเล็กตรอนจะหลุดออกจากอิเล็กโตรด ซ่ึงเป็นกระบวนการท่ีมีความสาํคญั
อยา่งยิง่ท่ีทาํใหก้๊าซมีสภาพนาํไฟฟ้าข้ึนมาไดแ้ละเม่ืออากาศท่ีมีความสกปรก 
เช่น ฝุ่ นควนัและมลภาวะปะปนอยู่ผ่านเขา้ไปในเซลลส์นามไฟฟ้า อากาศ
เหล่าน้ีจะหมุนเวียนผา่นแผน่กรองหยาบขั้นตน้ ซ่ึงทาํหนา้ท่ีกรองฝุ่ นหรือส่ิง
ปนเป้ือนท่ีมีอนุภาคใหญ่ทางดา้นหนา้ จากนั้นอากาศเหล่าจะถูกให้พลงังาน
จากสนามไฟฟ้าซ่ึงมีความเขม้สูงจนเกิดการแตกตวั และเกิดการอดัประจุ
ไฟฟ้าให้กบัฝุ่ นละอองต่าง ๆ จากนั้น ฝุ่ นละอองท่ีไดรั้บการอดัประจุไฟฟ้า
แลว้ จะเคล่ือนท่ีเขา้ไปติดอยูบ่นชุดแผน่ดกัฝุ่ นท่ีมีประจุไฟฟ้าตรงกนัขา้ม จึง
จะไดอ้ากาศท่ีสะอาดปราศจากฝุ่ นละอองจากควนั 
 

2.2 ส่วนที ่2 หลกัการและขั้นตอนของเซลล์โอโซไนซ์ 
        ชุดเซลลโ์คโรนาจะเป็นการทาํใหอ้ากาศบริเวณรอบๆ เส้นลวดทองแดง
เกิดการแตกตัวเป็นประจุ โดยการป้อนไฟฟ้ากระแสตรงแรงสูงให้กับ
เส้นลวดทองแดง ซ่ึงจะทาํให้เกิดสนามไฟฟ้าความเขม้สูงบริเวณผิวเส้นลวด 
และเม่ืออากาศผ่านเขา้ไปจะทาํให้อากาศเกิดการแตกตวัทาํให้เกิดเป็นก๊าซ
โอโซน (ซ่ึงก๊าซโอโซนน้ีก็ คือ ก๊าซออกซิเจนในสถานะ 3 อะตอม O3 เกิด
จากการใชแ้รงดนัไฟฟ้าแรงสูง ทาํการเขยา่โมเลกุลของออกซิเจนดว้ยวิธีโค
โรนาดิสชาร์จในสถานะ 2 อะตอม O2 ให้แตกตวัและรวมตวัเป็นโมเลกุล

ออกซิเจน 3 อะตอม O3 จะไดก้๊าซโอโซน) โดยก๊าซโอโซนจะช่วยสลายกล่ิน
และก๊าซพิษจากควนั และจะเปล่ียนเป็นก๊าซออกซิเจน พร้อมทั้งสามารถฆ่า
เช้ือโรคในอากาศไดด้ว้ย   
 

รูปท่ี 1 โครงสร้างภายในของเคร่ืองดูดและกาํจดัควนัตะกัว่บดักรี โดยใช้
พลงังานไฟฟ้าโอโซไนซ์ 

2.3 ชุดเซลล์สนามไฟฟ้า  
     ชุดเซลล์สนามไฟฟ้าประกอบด้วย ชุดแผ่นโลหะอะลูมิเนียมท่ีป้อน
ศกัดาไฟฟ้าบวกและลบวางสลบักนัไป สาํหรับแผน่ดกัควนัท่ีจะใชค้วรมี
ความหนานอ้ยเพ่ือไม่ให้มีแรงตา้นการไหลของอากาศมากจนทาํให้เกิด
กระแสลมป่ันป่วน และจะทาํใหป้ระสิทธิภาพในการดกัควนัลดลง ดงันั้น
จึงกาํหนดความหนาของแผน่อะลูมิเนียมดกัละอองฝุ่ นใหมี้ค่าเท่ากบั 0.09 
เซนติเมตร ดงันั้นการจดัวางระยะต่างๆ ของชุดแยกอิเล็กตรอนและชุด
แผน่ดกัละอองฝุ่ นไดด้งัน้ี 

2.3.1 หลกัการออกแบบชุดเซลล์สนามไฟฟ้า  
(ประกอบด้วยชุดเซลล์แยกอเิลก็ตรอน และชุดเซลล์แผ่นดกัละอองฝุ่น) 

รูปท่ี 2 ชุดเซลลส์นามไฟฟ้า (ประกอบดว้ยชุดเซลลแ์ยกอิเลก็ตรอน และชุด
เซลลแ์ผน่ดกัละอองฝุ่ น) (ต่อเส้นลวดไอออไนซ์หน่ึงเส้น) 

2.3.2 การจัดวางและการออกแบบจํานวนแผ่นเพลต และระยะห่างของชุด
เซลล์สนามไฟฟ้า 

รูปท่ี 3 การจดัวางและระยะห่างของชุดเซลลส์นามไฟฟ้า 

2.3.3 ทฤษฎสีนามไฟฟ้า (เซลล์สนามไฟฟ้า) 
     เซลล์สนามไฟฟ้าเป็นอิเล็กโตรดสนามไฟฟ้าสมํ่ าเสมอ หมายถึง 
อิเล็กโตรดท่ีมีสนามไฟฟ้าทุกๆ จุดระหว่างช่องอิเล็กโตรดเท่ากัน ซ่ึง
คาํนวณไดจ้ากความสมัพนัธ์ 
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d

V
EE max

(1) 

เม่ือ  V คือ แรงดนัท่ีป้อนเขา้ไประหว่างอิเล็กโตรด, d  คือ ระยะห่าง
ระหวา่งอิเล็กโตรด, E คือ  ความเครียดสนามไฟฟ้า ณ จุดใดๆ ระหวา่ง
อิเลก็โตรด และ Emax คือ ความเครียดสนามไฟฟ้าสูงสุด 

3. การออกแบบและการสร้าง
3.1 ชุดเซลล์โอโซไนซ์ โดยใช้ทฤษฎหีลกัการเกดิก๊าซโอโซน  
     ก๊าซโอโซน คือ ก๊าซท่ีเกิดจากการจบัตวักนัของออกซิเจน 3 อะตอม 
การท่ีจะทําให้ออกซิเจนแตกพันธะได้นั้ นจะต้องป้อนพลังงานจาก
ภายนอกเข้าไปกระตุ้นให้ก๊าซออกซิเจน แตกพนัธะออกเป็นอะตอม
อิสระของออกซิเจน (O) แลว้จึงรวมตวักบั O2 กลายเป็น O3 ซ่ึงพลงังาน
ของ O3 จะนอ้ยกว่า O2 มาก นัน่คือ ในกรณีท่ีมีการเพิ่มพลงังานให้กบั
ระบบท่ีมี O3 อยู ่พลงังานเพียงเลก็นอ้ยก็จะสามารถทาํให ้O3 สลายตวัได ้
ดงันั้นในระบบจึงไม่ควรเกิดความร้อนข้ึนภายในช่องว่างอากาศมาก
เกินไป เช่น ความร้อนท่ีเกิดเน่ืองจากการเบรคดาวน์ ซ่ึงการผลิตก๊าซ
โอโซนนั้นย่านพลงังานท่ีตอ้งใชท้างเคมีคือ 493.2 kJ/mol ถึง 682.8 
kJ/mol กระบวนการแปลงหน่วยจาก mol เป็นปริมาตร อา้งถึงพฤติกรรมของ
ก๊าซในทางเคมี ก๊าซในทางอุดมคติ (Idle gas) มีแบบจาํลองเป็นจุดและไม่มี
แรงกระทาํต่อกนั 1 โมลของก๊าซในอุดมคติเขียนเป็นความสัมพนัธ์
เรียกวา่สมการก๊าซในสมการท่ี 1 เม่ือ n คือจาํนวนโมลมีค่าเท่ากบั 
 
จากกฎของก๊าซ (Gas law)          PV = nRT                        (2) 

     แต่ก๊าซจริง (Real Gas) พบวา่โมเลกลุก๊าซมีขนาดและแรงกระทาํระหวา่ง
โมเลกลุเป็นแรง Van der Walls ซ่ึงขนาดของโมเลกลุและแรงกระทาํน้ีเป็น
คุณสมบัติของก๊าซแต่ละชนิด สมการโดยประมาณของก๊าซจริงถูก
นาํเสนอโดย Van der Walls คือ 
 

     สมการแวนเดอวาลส์ (Van der walls) 

RTbv
v

a
p 







  )(2
  (3) 

     ดงันั้นสมการท่ี (1) และสมการท่ี (2) ยา่นพลงังานท่ีจาํเป็นตอ้งใชคื้อ 
5.58 kWh/m3 ถึง 7.73 kWh/m3 แต่เน่ืองจากในอากาศมีออกซิเจนอยู่
โดยประมาณ 21% ดงันั้นคิดเทียบแลว้พลงังานท่ีจาํเป็นตอ้งใชคื้อ 1.172 
kWh/m3 ถึง 1.62 kWh/m3 จึงจะเพียงพอต่อการเกิดโอโซนใน (ช่องวา่ง
อากาศภายในเซลลอิ์เลก็โตรด) 

3.1.1 การออกแบบและการสร้างชุดเซลล์โอโซไนซ์ 
             เซลล์โอโซไนซ์ประกอบไปด้วย เส้นลวดทองแดงท่ีวางอยู่
ระหว่างแผ่นอะลูมิเนียมซ่ึงมีแรงดันไฟฟ้าตรงกันข้าม หากพิจารณา
ความเครียดสนามไฟฟ้าของเซลลโ์อโซไนซ์จะเป็นไปตามสมการ 

E  = 
*d

V (4) 

เม่ือ E  =  ความเขม้สนามไฟฟ้า, V =  แรงดนัไฟฟ้า, d  =  ระยะห่าง
ระหว่างแผ่นอะลูมิเนียมกบัเส้นลวดทองแดง และ * =  แฟคเตอร์
สนามไฟฟ้า 

     เพราะฉะนั้นเซลลโ์อโซไนซ์ เลือกใชเ้ส้นลวดทองแดงเส้นผา่นศูนยก์ลาง
ขนาด 0.2 มิลลิเมตร เน่ืองจากมีความทนทานต่อการใชง้านมีผิวเรียบ ราคา
ถูก และนาํไฟฟ้าไดดี้ และวางห่างระหว่างแผ่นอะลูมิเนียมเท่ากบั 1 
เซนติเมตร  

รูปท่ี 4 ชุดเซลลโ์อโซไนซ์ 

3.1.2 การคาํนวณหาแรงดนัไฟฟ้ากระแสตรงแรงสูง ของเซลล์โอโซไนซ์ 

ท่ีระยะห่างระหวา่งแผน่เพลต (d) = 1 cm., * = 20% 

V  =  E  d   

ท่ีสนามไฟฟ้า   Ei = 16.27 kV/cm  

V  =  16.27 kV  1  0.2  =  3.254 kV 

 ท่ีสนามไฟฟ้า    E = 19.129 kV/cm 

  V  =  19.27 kV  1  0.2  =  3.854 kV 

ดงันั้นย่านแรงดนัไฟฟ้าท่ีทาํให้เร่ิมเกิดการโคโรนา คือ 3.254 kV ถึง 
3.854 kV ท่ียา่นสนามไฟฟ้า 16.27 kV/cm ถึง 19.129 kV/cm  

3.2 การออกแบบและสร้างแหล่งจ่ายไฟฟ้าแรงดันสูงแบบสวิตช่ิง สําหรับ
เซลล์สนามไฟฟ้า และเซลล์โอโซไนซ์ 
3.2.1 โครงสร้างของแหล่งจ่ายไฟฟ้าแรงดนัสูง  
             การออกแบบแหล่งจ่ายไฟฟ้าแรงดันสูงแบบสวิตช่ิง  ได้นํา
หลกัการวงจรฟลายแบคคอนเวอร์เตอร์มาใช ้โดยใชไ้อซีเบอร์ MB3579
เป็นตัวสร้างพัลส์วิดมอดูเลชั่นเป็นวงจรควบคุมการสวิตช่ิง  ซ่ึงใช้
มอสเฟตกาํลงัเป็นอุปกรณ์ในการนาํกระแสซ่ึงมีความถ่ีในการสวิตช่ิง
ประมาณ 20 กิโลเฮิร์ต สุดทา้ยจะผ่านหมอ้แปลงความถ่ีสูง เพื่อทาํให้ได้
แรงดนัไฟฟ้าแรงดนัสูงตามท่ีตอ้งการ 

รูปท่ี 5 วงจรแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงแรงสูงแบบสวิตช่ิง สาํหรับจ่าย
แรงดนัไฟฟ้งแรงสูงใหก้บัเซลลส์นามไฟฟ้า และเซลลโ์อโซไนซ์ 
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4. ผลการทดสอบ
4.1 สัญญาณ VGS ของเพาเวอร์มอสเฟต และสัญญาณแรงดันไฟฟ้า
กระแสตรงแรงสูงเอาต์พุต สําหรับเซลล์สนามไฟฟ้า และเซลล์โอโซไนซ์  

(ก)                                               (ข) 
รูปท่ี 6 (ก) สัญญาณ VGS ของเพาเวอร์มอสเฟต และ (ข) สัญญาณ
แรงดนัไฟฟ้ากระแสตรงแรงสูงเอาตพ์ตุ  

4.2 ผลการทดสอบเซลล์สนามไฟฟ้า ด้วยเคร่ืองวดัปริมาณละอองฝุ่น  
ประสิทธิภาพการดกัละอองฝุ่ น มีค่าเท่ากบั 98.75 %   

4.3 ความสัมพันธ์ระหว่างพารามิเตอร์ต่างๆ กับปริมาณการผลิตก๊าซ
โอโซน และความสามารถในการสลายกลิน่และสลายก๊าซพษิ 

ตารางท่ี 1 ความสัมพนัธ์ระหว่างพารามิเตอร์ต่างๆ กบัปริมาณการผลิต
ก๊าซโอโซน และความสามารถในการสลายกล่ินและสลายก๊าซพิษ  

5. สรุปผลการทดลอง
        เคร่ืองดูดและกาํจดัควนัตะกัว่บดักรี โดยใชพ้ลงังานไฟฟ้าโอโซไนซ์  
ไดอ้อกแบบและสร้างชุดเซลล์สนามไฟฟ้า และชุดเซลล์โอโซไนซ์ ใน
ส่วนของชุดเซลลส์นามไฟฟ้าน้ีไดน้าํแผน่อะลูมิเนียมมาวางขนานกนัและ
ทําการป้อนแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงแรงสูง  เพื่อให้ เ กิดแรงของ
สนามไฟฟ้าในการดกัละอองฝุ่ นขนาดเล็กจากควนั และผลการทดสอบ
ประสิทธิภาพในการดกัฝุ่ นโดยใชอุ้ปกรณ์เคร่ืองมือวิเคราะห์ปริมาณของ
ละอองฝุ่ น มีค่าเท่ากบั 98.75 % และไดอ้อกแบบสร้างชุดเซลลโ์อโซไนซ์ 
เพื่อใชส้ลายก๊าซพิษ ซ่ึงไดป้ระยกุตใ์ชเ้ส้นลวดทองแดงท่ีอยูร่ะหวา่งแผน่
อะลูมิเนียมมาสร้างโคโรนาดิสชาร์จเพื่อใชผ้ลิตก๊าซโอโซนและสามารถ
ปรับปริมาณก๊าซโอโซนได้ โดยอาศยัการปรับแรงดนัไฟฟ้ากระแสตรง
แรงดันสูงด้านเอาต์พุตของหม้อแปลงฟลายแบค คือ ถ้าแรงดันไฟฟ้า
กระแสตรงแรงดันสูงมีค่ามากข้ึนจะทาํให้อัตราการผลิตปริมาณก๊าซ
โอโซนสูงข้ึนดว้ยตามลาํดบั ซ่ึงเป็นผลอนัเน่ืองมาจากความเครียดของ
สนามไฟฟ้าท่ีสูงข้ึน (เหตุผลท่ีออกแบบให้สามารถปรับพลงังานเพ่ือ
ควบคุมปริมาณก๊าซโอโซนได้นั้น เพราะทางผูว้ิจยัจะหาปริมาณก๊าซ
โอโซนท่ีมีความเหมาะสมต่อการสลายก๊าซพิษจากควนั เพื่อลดการใช้

พลงังานให้น้อยลง) และผลการทดสอบท่ีได้ก็คือชุดเซลล์โอโซไนซ์
สามารถสลายก๊าซพิษใหน้อ้ยลง (โดยการวดัค่า VOCs) ตลอดจนสามารถ
กาํจดัเช้ือโรค เช้ือแบคทีเรียได ้ดงันั้นเคร่ืองกาํจดัควนัสามารถสลายควนั
ได้จริงภายในระยะเวลาอนัสั้ น เพื่อลดอตัราความเส่ียงและลดปริมาณ
สารพิษท่ีจะเขา้ไปสะสมในร่างกาย ทาํให้เป็นภยัต่อมนุษย ์พืช และสัตว ์
จึงเป็นประโยชน์ในเชิงบวกของการสรรค์สร้างนวตักรรมใหม่ เพื่อนาํ
ส่ิงประดิษฐ์มาบูรณาการให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเป็นพนัธมิตรกบั
ส่ิงแวดลอ้มแบบยัง่ยนืไดอี้กดว้ย 
 

 

รูปท่ี 7 เคร่ืองดูดและกาํจดัควนัตะกัว่ท่ีออกแบบสร้างข้ึน 

6. กติตกิรรมประกาศ 
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ทดสอบ  
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แรงดันไฟฟ้าแรงสูงทีต่่อ
กบัเซลล์โอโซไนซ์ ( kV) 

ปริมาณก๊าซโอโซน 
(mgO3 /hr) 

ความสามารถในการสลายก๊าซพษิ 
(ก๊าซไฮโดรคาร์บอน) จากควนั 

1 127 

2 195 

3 258 

4 271 

5 293 
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อากาศยานการเกษตรขนาดเลก็กึง่อตัโนมัติแบบ  6  ใบพดัพกิดั 600 วตัต์ 
Small Agricultural aircraft semi autonomous  type six rotors  600 watt range. 

ศิริชัย     ลาภาสระน้อย    เกรียงกมล  มงคลเมือง  และ กฤษฎา  ทาสันเทียะ1  
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บทคดัย่อ 
อากาศยานไร้นกับินในปัจจุบนัมีสมรรถนะท่ีดี  เหมาะสมกบั

การบินในทุกสภาพอากาศ  ขนาดกะทดัรัด น ้าหนกัเบา และน าไป

ประยกุตใ์ชง้านไดห้ลากหลาย การพฒันาอากาศยานอตัโนมติัชนิด 6 

ใบพดั ท่ีน าเสนอในบทความน้ีขบัเคล่ือนดว้ยมอเตอร์ไฟฟ้าแบบไร้แปรง

ถ่านยกน ้าหนกัไดสู้งสุด 3.5 kg. ควบคุมความเร็วรอบดว้ย ESC แบตเตอร่ี

ลิเทียมโพลิเมอร์ 12 V. ความจุ 6,000 mA/hr. ระบบควบคุมการบิน

ประกอบดว้ย  ไมโครคอนโทรลเลอร์ ARM Cortex M4 core 32-bit  

อิเล็กทรอนิกส์เซ็นเซอร์  ไจโรสามแกน ตวัวดัความเร่ง เขม็ทิศทาง ระบุ

ความสูงพิกดัต าแหน่ง  GPS/GNSS และโปรแกรมควบคุมระบบ 

ArduPilot  ตวัล าติดตั้งถงับรรจุ 2 ลิตร มอเตอร์ป้ัม 12V 10 วตัตแ์รงดนั 

0.8 Bar หวัฉีกพน่ 0.01 มม. จ  านวน 3 หวั  และวิทยบุงัคบัควบคุมภาคพ้ืน  

ผลการทดสอบพบว่า เสถียรภาพการบินดว้ยตวัเองก่ึงอตัโนมติัแนวแกน

การบิน  รักษาระดบัการบินหยดุน่ิง ท่ีความสูงต่าง ๆ กระท าตามแผนการ

บินไดอ้ยา่งแหม่นย  า  ก  าหนดต าแหน่งการบิน 18 จุด ระยะห่างแถวบิน 

3.2-3.6 เมตรท่ีความสูง 2 เมตร  มีความเร็วเดินทาง 200 cm/sec  รวม

ระยะทาง 1.44 กิโลเมตร ใชเ้วลาปฎิบติัภาระกิจทั้งส้ิน 6  นาที ครอบคลุม

พ้ืนท่ี 3,200 ตารางเมตรหรือ 2 ไร่  ความคลาดเคล่ือนจากต าแหน่งและ

ความสูง   0.3 – 1.2 และ 0.1 -0.3 ตารางเมตร  ตามล าดบั ภายหลงัจากการ

บินน าแบตเตอรีประจุได ้ 5,152 mA/hr สามารถบินได ้ 10-12 นาที ต่อ

ประจุหน่ึงคร้ัง  

ค าส าคญั: 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. บทน า
           ภาคเกษตรก็ยงัมีความส าคญัในการหล่อเล้ียงปากทอ้งประเทศ 
เป็นภาคส่วนท่ีมีฐานประชากรท่ีเก่ียวขอ้งจ านวนมาก ดว้ยรากเหงา้ของ
ประเทศไทยค่อนขา้งอุดมสมบูรณ์มีสภาพภูมิศาสตร์ และภูมิอากาศท่ี
เหมาะจะท าไร่ ท  านา ท าสวน ไดต้ลอดทั้งปี การเพ่ิมผลผลิตทางการ
เกษตรกรรมดว้ยเคร่ืองพน่ยาสารเคมีเขา้สู่ร่างกายไดง่้าย  การลดอนัตราย
โดยการน านวตักรรมและเทคโนโลยใีหม่ มาประยกุตใ์ชก้บัการเกษตร
ตามสภาพความเป็นจริงของพ้ืนท่ี  โดยการพฒันาอากาศยานไร้นกับิน 
(Unmanned Aerial Vehicle) ท่ีสามารถบินไดอ้ตัโนมติัระบบควบคุมการ
บินดว้ยวิธีการเขียนโปรแกรม การควบคุมบนชุดไมโครคอนโทรลเลอร์
ขนาดเล็ก  หรือสมองกลฝังตวั (Embedded) ท่ีจดัท าแผนการบินไวก่้อน
ล่วงหนา้    ไดมี้การวิจยัและพฒันากนัมานานแลว้  จากการศึกษา
ผลงานวิจยัในประเทศท่ีผา่นมา  ตวัอยา่งอากาศยานการเกษตร บริษทั  
DJI AGRAS MG-1 [9]   Yamaha RMAX [10]   Bug Away Thailand 
รุ่น BA 5L [8]  และ เฮลิคอปเตอร์ รุ่น NZ166 [4]  ซ่ึงมุ่งเนน้การ
ให้บริการฉีดพน่หรือจ าหน่ายในภาคอุตสาหกรรมการเกษตรขนาดใหญ่ 
ตน้ทุนสูง   อากาศยานการเกษตรขนาดเล็กกระทดัรัด เหมาะสมกบัพ้ืนท่ี
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แปลงการเพาะปลูก  ผลไมต้น้สูง  แปลงการเกษตรผสมผสานหรือชุม
ชุนขนาดเล็ก 

2. ขั้นตอนและวธีิการ
2.1 อากาศยานมลัติโรเตอร์ชนิด  6 ใบพดั 

อากาศยานท าจากอลูมิเนียมพบัเก็บแขนไดเ้คล่ือนยา้ยสะดวก 
ยดึมอเตอร์ท่ีติดตั้งใบพดั 10x4.6 น้ิว กบัแผน่อีฟ๊อกซี แรงยก (Lift :F ) 
จากการหมุนใบพดัท่ีขบัเคล่ือนดว้ยมอเตอร์ไฟฟ้าแสดงในรูปท่ี 1 แรงท่ี
กระท าบนตวัล าโดยทัว่ไปประกอบดว้ย แรงฉุด (Drag) แรงขบั (Thrust) 
น ้าหนกั (Weight) และ เกิดจากองคป์ระกอบความเฉือน  ความดนัท่ี
กระท าในทิศทางตั้งฉากกบัทิศทางการบิน เป็นแรงท่ีท าให้ลอยในอากาศ 
(Hovering)  โดยควบคุมให้ความเร็วใบพดั [2] ทั้งหกตวั (F1 ถึง F6)  
ความเร็วและมีทิศทางใบพดัหนา้ -หลงัตรงขา้มกนั ทิศทางเคล่ือนท่ีเอียง
ซา้ย/ขวาแกนเอียง (Roll) เอียงหนา้และ หลงัแกนระดบั (Pitch)  ส่วน
แกนการหมุน (Yaw)  ส าหรับการหมุนตวั  เพื่อให้อากาศยานสามารถ
บินไดเ้องโดยการรักษาเสถียรภาพ และท่าทางการบินใน ตวัควบคุมการ
บิน (Flight Controller) ควบคุมใหอ้ากาศยานทนต่อการรบกวนท่ีเกิด
จากแรงลมหรือแปรปรวน 

รูปท่ี 1 การสร้างแรงยกตวัล าอากาศยาน 6 ใบพดั 

การขบัเคล่ือนใบพดัแนวราบหน่ึงอนัหรือมากกวา่นั้น ใบพดั
ดา้นบนความโคง้มากกวา่ดา้นล่าง อากาศท่ีบริเวณผิวปีกดา้นบนตอ้ง
เคล่ือนท่ีไดร้ะยะทางไกลกวา่อากาศท่ีบริเวณผิวปีก อตัราเร็วของอากาศท่ี
บริเวณผิวปีกดา้นบนจะสูงกว่าท่ีผิวปีกดา้นลา้ง ท าให้ความดนัของอากาศท่ี
ผิวปีกดา้นล่างมากกวา่ท่ีผิวปีกดา้นบน เกิดแรงยกข้ึนค่าของแรกยกดงั
กล่าวหาไดจ้ากสมการมูลฐานของแรงยกตามหลกัการของเบอร์นูลลีดงัน้ี 

  𝐹 = (
1

2
𝑉2) 𝐴𝐶𝐿  (1) 

เม่ือ 𝐹 แทนดว้ยแรงยกหน่วยนิวตนั    ความหนาแน่นของ
อากาศ (1.164) [7] ลูกบาศกเ์มตร 𝑉 อตัราความเร็วของอากาศ m/sec  𝐴 
แทนพ้ืนท่ีผิวของใบพดัตารางเมตร(m2) และ 𝐶𝐿  ค่าสมัประสิทธ์ิของแรง

ยก เท่ากบั (1.7)  การหมุนใบพดัดว้ยมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงไร้แปรงถ่าน
ควบคุมความเร็วแรงดนัไฟฟ้าเฉล่ีย (𝑉𝐵𝑙) [1] จ่ายให้กบัขดลวดมอเตอร์
ดงัน้ี 

      𝑉𝐵𝑙 = 𝑣𝑅 + 𝑣𝐿𝑚 + 𝑒 

 ดงันั้น    𝑉𝐵𝑙 = 𝑅𝑖 + 𝐿𝑚
𝜕𝑖

𝜕𝑡
+

𝜔

𝐾𝑣
  (2) 

โดย 𝑒  แทนแรงเคล่ือนเหนียวน าตา้นกลบั (emf)  𝑅 ค่าความตา้นทาน
ขดลวด 𝐿𝑚 ค่าความเหน่ียวน าขดลวด 𝜔 ความเร็วเชิงมุม (rad/sec) และ  
𝐾𝑣  แทนค่าคงท่ีแรงดนัต่อรอบ (rad/sec/volt)  ในกรณีน้ีเลือกมอเตอร์
เบอร์ 2213  ขนาด  930  𝐾𝑣  ความต่างศกัยข์องไฟฟ้าแบตเตอร่ี 12 V.  
ประมาณการความเร็วในหน่วยรอบต่อวินาทีต่อโวลต ์ 11,100 rpm  คิดเป็น 
1,162 rad/sec   ใบพดัไดอ้ตัราเร็วเฉล่ีย  𝑉  เท่ากบั 73.8 m/sec  ความยาว 10 
น้ิว มีพ้ืนท่ี  𝐴  วดัได ้1.12 x 10-3 m2 เม่ือน าไปแทนในสมการท่ี (1) จะท าให้
มีแรงยกสูงสุด 6.03  นิวตนัต่อมอเตอร์หน่ึงลูก ดงันั้นอากาศยานไร้นกับิน
ชนิด  6 ใบพดัรับน ้าหนกัไดสู้งสุด 3.5 kg. 

รูปท่ี  2 รายละเอียดระบบควบคุมการบิน 

2.2 ระบบควบคุมการบินอตัโนมติั 
การควบคุมการบินส่วนหลกัไดแ้ก่ อิเล็กทรอนิกส์ประกอบการ

บินบนตวัล ารูปท่ี 2  และระบบควบคุมภาคพ้ืน GCS บอร์ดควบคุมการบิน
โดยเลือกใชร้ะบบควบคุม ArduPilot  [5] ประกอบดว้ย ArduPilot ARM 
Cortex M4 core 32-bit (PixHawk )[3] ควบคุมการทรงตวัมาพร้อมกบั
อิเล็กทรอนิกส์เซ็นเซอร์ไจโรสามแกนST Micro 16-bit ตวัวดัความเร่งสาม
แกน ST Micro 14-bit  ตวัวดัแรงดนับอกความสูง MEAS เขม็ทิศทาง 
MPU600 ระบุความสูงพิกดัต าแหน่ง  GPS /GNSS [6] Ublox GPS NEO-
M8N พร้อมโมดูลเขม็ทิศ เซ็นเซอร์วดัแรงดนั กระแสไฟฟ้า  น าส่งออก
สญัญาณเอาตพ์ุตขบัเคล่ือนมอเตอร์ทั้ง 6 ตวั  

2.3  การควบคุมจากภาคพ้ืนดินแบบไร้สาย 
การติดต่อส่ือสารระหว่างอากาศยาน กบัการควบคุมภาคพ้ืนดิน

มี 2 ช่องทางหลกั ซ่ึงใชค้ล่ืนความถ่ีแบบไร้สายท่ีตอ้งไม่ทบัซอ้นกนั  การ
ติดต่อดว้ยวิทยบุงัคบัยา่นความถ่ี 2.4 GHz  เพื่อควบคุมในระยะสายตา

1096



บทความวจิยั 
การประชุมวิชาการ งานวิจยัและพฒันาเชิงประยกุต ์คร้ังท่ี 9  
 9th ECTI-CARD 2017, Chiang khan Thailand 

9th ECTI-CARD 2017 “การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยเีพ่ือตอบสนองทอ้งถ่ินและภาคอุตสาหกรรม” 

นกับิน ใชใ้นการน าเคร่ืองข้ึน-ลง รวมถึงหากเกิดกรณีฉุกเฉินท่ีเคร่ือง หรือ
ควบคุมการบินผิดปกติเกิดข้ึน   ช่องสญัญาณ CH1-CH6 ใชเ้ลือกโหมดการ
บินจากสวิตช์ CH 5  ควบคุมโหมดการบิน Stabilize   โหมดการบิน
อตัโนมติั (Auto) ปฎิบติัตามภารกิจอาทิเช่น บินไปยงัจุดท่ีก าหนด รอเวลา 
บินวนเป็นวงกลม  ลอยตวัหยดุน่ิง (Loiter) หมุนตวั  ถ่ายภาพ  ลงจอด บิน
กลบัจุดปล่อย เป็นตน้    การควบคุมและติดตามการบินดว้ย Telemetry ใน
โหมดการบินอตัโนมติั เป็นการส่ือสารขอ้มูลแบบสองทิศทางดว้ยคล่ืน
ความถ่ี  433 MHz สามารถติดต่อโดยตรงกบัโปรแกรม Mission Planner 
บนระบบปฏิบติัการ Windows หรือแอปพลิเคชนัในระบบ Android  โดย 
3DR Services  [3] บนสมาร์ทโฟน   

3. ผลการด าเนินงาน
อากาศยานไม่เพียงแต่บินอตัโนมติัไดเ้ท่านั้น การบินเขา้ถึง และ

ออกจากต าแหน่งท่ีก าหนดไดแ้ม่นย  าเป็นส่ิงท่ีส าคญัอยา่งยิง่ เพราะนั้น
หมายถึงความคลาดเคล่ือนจากภารกิจท่ีไดรั้บมอบหมาย ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บั
ปัจจยัหลายอยา่ง เช่น รูปทรงอากาศยาน สภาพอากาศทิศทางตา้นหรือตาม
ลม  ความเร็วเขา้ถึงเป้าหมาย  และระยะห่างจากจุดหมายถดัไป  เป็นตน้ 
เง่ือนไขเหล่าน้ีตอ้งทดสอบบินหลาย  ๆ คร้ัง น ามาก าหนดหาค่าพารามิเตอร์
ควบคุมการบินท่ีเหมาะสม จากการทดสอบก าหนดแผนการบินและน าผล
บนัทึกการบิน (Log File) จ  าแนกขอ้มูลดว้ยโปรแกรม Matlab น า
ผลเปรียบเทียบกบัโปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์ พบว่าเส้นทางการบิน
เขา้หา-ออกจากต าแหน่ง ไปยงั Waypoint ถดัไปท าไดอ้ยา่งดี ยงัคงรักษา
ระดบัความสูง ความเร็วในการบินอตัโนมติัได ้
          การทดสอบการบินโดยควบคุบจากนกับินภายนอกรูปท่ี 3 ก)  
ติดตั้งถงับรรจุขนาด 2 ลิตร พร้อมมอเตอร์ป้ัม 12 V. ความดนั 0.8 Bar. ต่อ
กบัสายยาง 6 mm. กบัหวัฉีดพน่หมอกขนาด 0.1 mm. จ านวน 3 หวั น ้าหนกั
พร้อมบิน 1.5 kg วดัค่ากระแสไฟฟ้า น ามาเปรียบเทียบกบับนัทึกการบิน 

ก) ควบคุมการบินจากนกับินภายนอก   ข) ปรับเทียบวดัค่ากระแสไฟฟ้า 
รูปท่ี 3 การทดสอบบินในโหมดควบคุมดว้ยนกับินภายนอก 

           อากาศยานเกษตรเม่ือบรรจุน ้ า 1 ลิตร บินฉีดพน่น ้า ดงัรูปท่ี 4 และ 5  
จากผลการทดสอบพบวา่พลงังานใช ้ แรงดนัไฟฟ้าเฉล่ีย 10.51 V. ท่ี
กระแสไฟฟ้า 34.4 A ก าลงัไฟฟ้าเฉล่ีย 350 Watts  ใชเ้วลาฉีดพน่ 2.56 นาที 
และเม่ือน าแบตเตอรีมาชาร์จได ้2,356 mA/hr 

รูปท่ี 4 น ้าหนกับรรทุก 1 ลิตร บินฉีดพน่ 

ก) แรงดนัไฟฟ้าแบตเตอรี

ข) กระแสไฟฟ้าท่ีใช้

ก) พลงังานไฟฟ้าท่ีใชต่้อเท่ียวบิน 

รูปท่ี  5  วิเคราะห์พลงังานไฟฟ้าเม่ือบรรจุน ้า 1 ลิตร  

การทดสอบบรรจุน ้า 1.5 ลิตร บินฉีดพน่น ้าพบวา่ใชแ้รงดนั 

เฉล่ีย 10.3 V กระแสไฟ 50.2 A กระแสสูงสุด 68 A ก าลงัไฟฟ้าเฉล่ีย 450 

วตัต ์มีระยะเวลาฉีดพน่ 2.22 นาที ดงัรูปท่ี 6 

รูปท่ี  6 พลงังานไฟฟ้าเม่ือบรรจุน ้า 1.5 ลิตร 

           ทดสอบบินพน่น ้าอตัโนมติัในสนามฟตุบอลดงัแสดงในรูปท่ี  7 

โดยก าหนดต าแหน่งการบิน 18 จุด ระยะห่างแถวบิน 3.2-3.6 เมตรท่ีความ

สูง 2 เมตร  มีความเร็วเดินทาง 200 cm/sec  รวมระยะทาง 1.44 กิโลเมตร 

ใชเ้วลาปฎิบติัภาระกิจทั้งส้ิน 6  นาที ครอบคลุมพ้ืนท่ี 3,200  ตารางเมตร 

หรือ  2 ไร่  ภายหลงัจากการบินน าแบตเตอรีมาชาร์จได ้5,152 mA/hr 
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ก)บนัทึกการบิน Google Map ข) ติดตามการบินดว้ยสมาร์โพน 

รูปท่ี 7 จดัท าแผนการบินอตัโนมติั 

           บนัทึกการบินในรูปท่ี 7 น ามาความคลาดเคล่ือนจากต าแหน่งได้

รูปท่ี 8 ก) และความสูง รูปท่ี 8 ข)  พบวา่เล่ือนไปตากต าแหน่งเดิมในช่วง 

0.3 – 1.2 และความสูง 0.1 -0.3 ตารางเมตร   

ก)  ความคากเคล่ือนจากต าแหน่ง    ข) ระดบัความสูง 

รูปท่ี 8 ผลความคลาดเคล่ือนจากการบินอตัโนมติั 

4. สรุป

การพฒันาและทดสอบอากาศยานแบบ 6 ใบพดั ใชว้สัดุโครงสร้าง
ไม่ซบัซอ้นน ้าหนกัเบาแขนอลูมิเนียมยึดมอเตอร์ช่วยระบายความร้อน ลด
การรบกวนสนามแม่เหล็กจากสายไฟ  ยดึดว้ยแผน่ปร้ินทอี์พอ็กซ่ีมีความ
ยดืหยุน่สูง ยางลองลดแรงการสัน่สะเทือนจากมอเตอร์ พบัแกนมอเตอร์เก็บ
ไดก้ะทดัรัด  การน าร่องดว้ยจ านวนดาวเทียมท่ีมากข้ึนท าให้การหาต าแหน่ง
ท่ีถูกตอ้งแม่นย  า ในโหมดการท างานอตัโนมติัเพื่อให้ไดค้วามเร็วคงท่ี และ
การฉีดพน่เพ่ือให้แน่ใจวา่การเพาะปลูกจะไดรั้บสเปรยเ์หมือนกนัได ้อยา่งมี
ประสิทธิภาพเหมาะกบัการบินใกลก้บัมนุษย ์หรือส่ิงปลูกสร้าง  ความเส่ียง
หรือเป็นอนัตราย ไดอ้ยา่งสะดวก ลดระยะเวลา ช่วยทุ่นแรง ประหยดั
ค่าใชจ่้ายท่ีตอ้งใชค้นแบกถงัน ้ายา แลว้เดินฉีดหรือพน่ยาไปตามทอ้งไร่นา
หรือสวน ตน้ไมสู้งๆ ก็ไม่สามารถท่ีจะข้ึนไปพน่อยา่งทัว่ถึง บางคร้ังก็ตอ้ง
เดินเยยีบขา้วตน้เล็กๆ ใหเ้สียหายไปอีก  อยา่งไรก็ตาม ปัจจุบนัอากาศยาน
การเกษตร มีราคาท่ีแพงอยูม่าก เม่ือเทียบกบัราคาค่าจา้งคนงานพน่ยา ท่ี
ราคาอยูท่ี่ 60-100 บาทต่อไร่ ตอ้งเรียนรู้เร่ืองระบบต่างๆท่ีซบัซอ้น 
แบตเตอร่ีท่ีมีราคาแพง เคร่ืองบินมีปัญหา เกิดอุบติัเหตุ เช่นแบตเตอร่ีเส่ือม 
บินชนตน้ไม ้อุปกรณ์ขดัขอ้ง ท าให้เคร่ืองตก ก็จะเกิดความเสียหาย การบิน
พน่ยา เน่ืองจากเคร่ืองบินบรรทุกน ้ายาไดไ้ม่มาก จึงตอ้งลงมาเติมน ้ายากนั
บ่อย และเปล่ียนแบตเตอร่ีท่ีใชไ้ปในแต่ละเท่ียวอีกดว้ย 
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การพฒันาแบบจําลองทางวศิวกรรมดาวเทยีม KMITL-CubeSat และการทดสอบด้วยบอลลูนความสูง 
Development of KMITL-CubeSat Engineering Model and Testing with High Altitude Balloon 
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บทคดัย่อ 
บทความน้ีนาํเสนอการออกแบบและสร้างแบบจาํลองทาง

วิศวกรรมดาวเทียมคิวบแ์ซทซ่ึงมีขนาด 10x10x10 cm โดยมีภารกิจหลกั
คือการถ่ายภาพ นอกจากนั้นยงัมีการติดตั้งเซนเซอร์เพื่อตรวจวดัอุณหภูมิ 
ความกดอากาศ ความเร่ง 3 แกน และเคร่ืองรับ GPS ขอ้มูลทั้งหมดท่ีทาํ
การตรวจวดัและภาพถ่ายท่ีผา่นการบีบอดัในรูปแบบ JPEG จะถูกส่งผา่น
กลบัมายงัสถานีภาคพื้นดินโดยมีการเขา้รหสัคอนโวลูชนัดว้ยอตัรารหสั 
½ และ Constraint length เท่ากบั 7  การทดสอบฟังก์ชนัการทาํงานและ
การติดต่อส่ือสารของตน้แบบดาวเทียม KMITL-CubeSat ดาํเนินการดว้ย
การติดตั้งและปล่อยข้ึนสู่ชั้นบรรยากาศ (ใกลเ้คียงอวกาศ) ดว้ยบอลลูน
ความสูงท่ีระดบัความสูงประมาณ 25 กิโลเมตร 

คาํสาํคญั: ดาวเทียมคิวบแ์ซท, ดาวเทียมขนาดเลก็, การรับรู้ระยะไกล 

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 KMITL-
CubeSat can be tested by using high altitude balloon as a launcher to 
atmosphere (near space) at altitude about 25 km. 

Keywords:  CubeSat, miniaturized satellites, remote sensing. 

1. บทนํา
ดาวเทียมขนาดเลก็ (Miniaturized satellites) มีบทบาทสาํคญั

มากข้ึนในปัจจุบนั หน่ึงในนั้นคือดาวเทียมคิวบแ์ซท [1] ซ่ึงเป็นท่ีนิยม
อย่างมากในกลุ่มนักวิจยัทั้ งในด้านการศึกษาและการพฒันาศักยภาพ
บุคคลากรในการสร้างองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีดาวเทียมเพื่อ

ความสามารถในการสร้างดาวเทียมใช้งานได้เองภายในประเทศใน
อนาคต  

ดาวเทียมคิวบแ์ซทเป็นดาวเทียมท่ีมีมาตรฐานทั้งขนาด มวล 
พลงังาน และขอ้กาํหนดการปล่อยดาวเทียม โดยส่วนประกอบสําหรับ
สร้างดาวเทียมคิวบแ์ซทสามารถหาไดท้ัว่ไป (Commercial Off-the-Shelf: 
COTS) หรือจะเป็นอุปกรณ์ท่ีวจิยัข้ึนมาเฉพาะและตอ้งการทดสอบการใช้
งานในอวกาศ ดว้ยเหตุน้ีทาํให้ดาวเทียมคิวบแ์ซทมีราคาค่อนขา้งถูกและ
ง่ายต่อการสร้างเม่ือเทียบกบัดาวเทียมท่ีมีขนาดใหญ่ โดยแต่ละหน่วย 
(Unit: U) ของดาวเทียมคิวบแ์ซทจะมีลกัษณะเป็นลูกบาศกข์นาดเท่ากบั 
10x10x10 cm. มีมวลไม่เกิน 1.33 kg. [1] ซ่ึงสามารถนาํแต่ละหน่วยมา
สร้างเป็นดาวเทียมคิวบแ์ซทขนาด 1U, 1.5U, 2U หรือ 3U ได ้

2. การออกแบบและทดสอบดาวเทียม KMITL-CubeSat ด้วย
High Altitude Balloon 

แบบจาํลองทางวิศวกรรมของดาวเทียมคิวบแ์ซทในบทความ
น้ีมีขนาด 1 หน่วย (1U)  ไดก้าํหนดใหมี้ภารกิจหลกั คือ การถ่ายภาพ รวม
ไปถึงการวดัสภาพแวดล้อมอ่ืนๆ อนัได้แก่ อุณหภูมิ ความกดอากาศ 
ความเร่ง 3 แกน และพิกดัทางภูมิศาสตร์ดว้ยเคร่ืองรับ GPS โดยภาพรวม
ของแบบจาํลองทางวิศวกรรมดาวเทียม KMITL-CubeSat สามารถแสดง
ดงัรูปท่ี 1 

รูปที ่1  ภาพรวมระบบของแบบจาํลองทางวศิวกรรม KMITL-CubeSat 

แบบจาํลองดังกล่าวประกอบด้วยระบบย่อย 4 ระบบ คือ 
ระบบพลงังาน เซนเซอร์เพยโ์หลด ระบบจดัการขอ้มูลออนบอร์ด และ 
ระบบส่ือสาร  ซ่ึงการทดสอบการทํางานของดาวเทียมต้นแบบจะ
ดาํเนินการท่ีระดบัความสูงโดยประมาณ 25 km. จากการปล่อยดาวเทียม
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ดว้ยบอลลูนความสูง (High Altitude Balloon) ดงันั้นจึงได้กาํหนด
คุณลกัษณะเบ้ืองตน้ของดาวเทียมดงัตารางท่ี 1 
ตารางท่ี 1 ขอ้กาํหนดคุณลกัษณะท่ีตอ้งการของตน้แบบ KMITL-CubeSat 

คุณลกัษณะ ค่าทีก่าํหนด 
อุณหภูมิการทาํงาน -60 องศาเซลเซียส 
ระยะเวลาการทาํงาน 5 ชัว่โมง 
นํ้าหนกั นอ้ยกวา่ 500 กรัม 
ระยะทางการส่ือสาร มากกวา่ 20 กิโลเมตร 
การเขา้รหสัช่องสญัญาณ รหสัคอนโวลูชนั R = 1/2 , K = 7 
CubeSat form factor 1U (10 x 10 x 10 เซนติเมตร) 

ต้นแบบของแบบจาํลองทางวิศวกรรมดาวเทียม KMITL-
CubeSat EM-2 แสดงดงัในรูปท่ี 2 และ 3 และตวัอยา่งหนา้ GUI (Graphic 
User Interface) สาํหรับควบคุมการถ่ายภาพจากกลอ้ง JPEG Camera ท่ี
ติดตั้งอยูบ่นดาวเทียม ซ่ึงตวัอยา่งภาพถ่ายดาวเทียมขนาด 640x480 pixel 
ท่ีถ่ายได ้ณ พิกดั lat. 14.76717 long. 100.81517 ความสูง 18208.45 
เมตร และพิกดั lat. 14.77917 long. 100.917 ความสูง 21389.64 เมตร 
แสดงในรูปท่ี 5(a) และ (b) ตามลาํดบั  ส่วนในรูปท่ี 6 แสดงภาพจากการ
ปล่อยดาวเทียมดว้ยบอลลูนความสูงทั้งจาก KMITL-CubeSat EM-1 ท่ีมี
การปล่อยทดสอบเม่ือเดือนธันวาคม 2559 และล่าสุดกับ KMITL-
CubeSat EM-2 เม่ือเดือนมีนาคม 2560 ท่ีความสูงต่างๆใกลข้อบฟ้า
สภาวะใกลเ้คียงอวกาศ 

รูปที ่2  ภาพแบบจาํลองตน้แบบ KMITL-CubeSat EM-2 

รูปที ่3  ขณะตรวจสอบและการประกอบ KMITL-CubeSat EM-2 

รูปที ่4  หนา้ต่าง GUI ของสถานีภาคพื้นดินเพื่อควบคุมการถ่ายภาพ 

(a)                                                   (b) 
รูปที ่5  ตวัอยา่งภาพถ่ายดาวเทียมท่ีไดจ้าก KMITL-CubeSat EM-2 

  (a) ท่ีระดบัความสูง 11.23 km.     (b) ท่ีระดบัความสูง 11.17 km. 

(c) ท่ีระดบัความสูง 24.64 km. 
รูปที ่6  ภาพถ่ายจากการปล่อยดาวเทียม KMITL-CubeSat EM-2 (รูป a: 

มี.ค. 2560) และ KMITL-CubeSate EM-1 (รูป b, c: ธ.ค. 2559) 

3. สรุป
ตน้แบบดาวเทียม KMITL-CubeSat EM-2 ท่ีพฒันาข้ึนล่าสุด

สามารถดาํเนินภารกิจถ่ายภาพและส่งสัญญาณแบบเวลาจริง (Real-time) 
มายงัสถานีภาคพื้นดินได ้ จากการทดสอบปล่อยดว้ยบอลลูนความสูงท่ี
ระดบัความสูงประมาณ 25 km. ขอ้บกพร่อง/จาํกดั จะดาํเนินการแกไ้ข
และพฒันาต่อไป 

เอกสารอ้างองิ 
[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. 
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Nextgen Garden Kit Using IoT Technology and Mobile Application 

นภสินธ์ุ คุณาพรสุจริต พงศ์พล ตรงศิริวฒัน์ พนัธกานต์ สมุหทัย และ ศรวฒัน์ ชิวปรีชา
ภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 

ถนนฉลองกรุง เขตลาดกระบงั กรุงเทพฯ 10520  E-mail: sorawat@telecom.kmitl.ac.th 

บทคดัย่อ 
บทความน้ีน าเสนอการพฒันาอุปกรณ์ส าหรับปลูกพืชและ

สวนส าหรับการสร้างพ้ืนท่ีสีเขียวในท่ีพกัอาศยัหรือส านกังานท่ีไม่มีพ้ืนท่ี
ในการเพาะปลูก  โดยมีการน าเอาเทคโนโลยี IoT (Internet of Things) มา
ประยกุตใ์ชก้บัอุปกรณ์เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผูใ้ช้งานในการควบคุม
และดูแลการเพาะปลูกพืชหรือสวนประดบั ซ่ึงผูใ้ช้งานสามารถควบคุม
และเฝ้าดูแลการเจริญเติบโตของพืชท่ีปลูกผ่านทาง Mobile Application 
จากสถานท่ีใดและเวลาใดก็ได ้

ค าส าคญั: สมาร์ทฟาร์ม, เทคโนโลย ี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. บทน า
ปัจจุบนัเมืองใหญ่อยา่งเช่นกรุงเทพมหานครมีปริมาณพ้ืนท่ีสี

เขียวจ ากดัคิดเป็น 3.49 ตารางเมตรต่อประชากรหน่ึงคน เม่ือเปรียบเทียบ
กบัประเทศอ่ืนเช่นสิงคโปร์ท่ีมีมากถึง 20 ตารางเมตรต่อประชากรหน่ึง
คน ทั้งน้ีเน่ืองจากกรุงเทพมหานครนั้นเต็มไปดว้ยตึก อาคาร และส่ิงปลูก
สร้างมากมาย หากตอ้งการเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวคงจะเป็นเร่ืองยาก เพราะพ้ืนท่ี
ว่างในตวัเมืองนั้นเหลือน้อยลงทุกที หากขาดพ้ืนท่ีสีเขียวไปจะท าให้
เกิดผลกระทบต่างๆ มากมายตามมาไม่ว่าจะเป็นผลกระทบทางอากาศ
หรือผลกระทบทางส่ิงแวดล้อม เช่น อุณหภูมิเฉล่ียเพ่ิมข้ึน โอกาสท่ีจะ
เป็นโรคเก่ียวกับทางเดินหายใจเพ่ิมมากข้ึน พฒันาการทางสมองของ

เยาวชนช้าลง ดังนั้นถ้าหากมีอุปกรณ์ท่ีช่วยให้คนเมืองท่ีอาศยัอยู่ตาม
คอนโดมิเนียมหรือในส านกังานซ่ึงมีพ้ืนท่ีจ  ากดัสามารถสร้างพ้ืนท่ีสีเขียว
ไดไ้ม่ว่าจะเป็นการปลูกผกัปลอดสารพิษ สมุนไพร หรือจะเป็นการปลูก
ไมด้อกไมป้ระดบัเพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวให้กบัตนเองนั้นเป็นเร่ืองท่ีง่ายและ
ไม่เสียเวลา จะเป็นการช่วยให้ผูใ้ชง้านสามารถเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวไดโ้ดยเร่ิม
จากในท่ีพกัอาศยัหรือสถานท่ีท างานของตนเอง 

ทั้งน้ีการน าเอาเทคโนโลยีสมยัใหม่ไม่ว่าจะเป็น Internet of 
Things (IoT) และ Mobile Application [1-2] เขา้มาใช้ควบคู่กนัในการ
พฒันาชุดอุปกรณ์ปลูกพืชและสวนท่ีน าเสนอจะท าให้ผูใ้ช้งานมีความ
สะดวกสบายสามารถปลูกพืชไดโ้ดยท่ีไม่ส่งผลกระทบเร่ืองการเบียดบงั
เวลาในการใช้ชีวิตปกติประจ าวนัของผูใ้ช้งานมากนกั ผูใ้ช้งานสามารถ
ควบคุมและเฝ้าดูแลการเจริญเติบโตของพืชท่ีปลูกผ่านทาง Mobile 
Application จากสถานท่ีใดและเวลาใดก็ได้ ดงันั้นอุปกรณ์น้ีจะเป็นอีก
หน่ึงส่วนท่ีสามารถช่วยให้ประชากรตามเมืองใหญ่สามารถท่ีจะสร้าง
พ้ืนท่ีสีเขียวเพ่ิมมากข้ึน โดยน าเอาเทคโนโลยีสมาร์ทฟาร์ม (Smart Farm) 
[1] มายอ่ส่วนลงเป็นอุปกรณ์ขนาดเล็กและท าการปรับปรุงให้สอดคลอ้ง
กบัปัญหาท่ีไดก้ล่าวไปขา้งตน้ 

2. เทคโนโลยทีีใ่ช้และชุดอุปกรณ์ทีพ่ฒันาขึน้
ชุดอุปกรณ์ท่ีพฒันาข้ึนจะมีความสามารถในการปลูกพืชดว้ย

การน าเซนเซอร์ชนิดต่างๆ เช่น วดัอุณหภูมิและความช้ืนในอากาศ วดั
ความช้ืนในดิน (ในภาชนะปลูก) วดัความเขม้แสง และวดัระดบัน ้ าใน
ระบบการให้น ้ าซ่ึงใช้วิธีป๊ัมข้ึนไปให้พืชท่ีปลูกอยูด่้านบนจากถงัเก็บน ้ า
ดา้นล่าง เซนเซอร์ทั้งหมดถูกเช่ือมต่อกบัไมโครคอนโทรลเลอร์เพ่ือส่ง
ค่าพารามิเตอร์ท่ีได้จากการตรวจวดัผ่านระบบ Cloud ไปยงั Mobile 
Application บนอุปกรณ์ Smart Phone เพ่ือใช้ในการสังเกตการณ์รวมทั้ง
ยงัสามารถควบคุมกลบัมายงัชุดอุปกรณ์การปลูกเพ่ือควบคุมการให้แสง
และน ้าไดอี้กดว้ย  นอกจากการควบคุมกลบัโดยผูใ้ชง้านระบบยงัสามารถ
ก าหนดการตั้งค่าเพ่ือควบคุมแบบอตัโนมติัไดอี้กดว้ย ทั้งน้ีเพ่ือเพ่ิมความ
สะดวกสบายของผูใ้ช้งาน ภาพรวมการท างานของระบบทั้งหมดท่ีใช้ใน
การสร้างชุดอุปกรณ์ท่ีน าเสนอแสดงไดด้งัในรูปท่ี 1 
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รูปที่ 1  ภาพรวมการท างานของระบบของอุปกรณ์ Nextgen Garden Kit ท่ีน าเสนอ 

เทคนิคการปลูกพืชท่ีใช้ส าหรับระบบอุปกรณ์ท่ีน าเสนอ
เรียกว่า DRFT (Dynamic Root Floating Technique) ซ่ึงเป็นหน่ึงใน
เทคนิควิธีการปลูกพืชแบบไฮโดรโปนิกส์ ส าหรับรูปถ่ายอุปกรณ์ตน้แบบ
และหน้าตาของ Mobile Application รวมทั้งผลการทดสอบการส่ือสาร
ขอ้มูลระหว่างอุปกรณ์ท่ีพฒันาข้ึน สามารถแสดงไดด้งัในรูปท่ี 2 และ 3 
ตามล าดบั 

รูปที่ 2  อุปกรณ์ตน้แบบขณะทดสอบระบบป๊ัมน ้าและการให้แสง 

รูปท่ี 3  หนา้ตา Mobile Application (ซา้ย) และผลการทดลองตรวจจบั 
Packet ขอ้มูลท่ีส่ือสารกนัระหวา่งอุปกรณ์ (ขวา) 

3. สรุป
อุปกรณ์ตน้แบบท่ีพฒันาข้ึนสามารถท าการเฝ้าสังเกตการณ์

ค่าพารามิเตอร์ต่างๆท่ีเซนเซอร์ท าการตรวจวดัได้และแสดงผลผ่านทาง 
Mobile Application รวมทั้งสามารถท าการควบคุมกลบัไปยงัอุปกรณ์ได้

ทั้งแบบอตัโนมติัและแบบก าหนดโดยผูใ้ช้งาน ขณะน้ีอยูร่ะหว่างการท า
สอบประสิทธิภาพการเพาะปลูกจริงกบัพืชชนิดต่างๆ 

เอกสารอ้างองิ 
[1] Michael Tharrington, “The future of smart farming with IoT and 

open source farming,” https://dzone.com/articles/the-future-of-
smart-farming-with-iot-and-open-sour 

[2] อวยพร โกมลวิจิตรกุล, สร้าง Mobile App ขา้มแพลตฟอร์มดว้ย 
PhoneGap, กรุงเทพฯ, วิตต้ีกรุ๊ป, 2558. 
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ดัชนีผู้เขยีนบทความ 

 

ก กนกเนตร พินิจด่านกลาง 
หน้า 
863 

 
กนกวรรณ นนทพจน ์ 827 

 
กมล จิรเสรีอมรกลุ 629,741 

 
กมล บุญลอ้ม 855 

 
กรภทัร เฉลิมวงค ์ 843 

 
กฤติเดช บวัใหญ่ 895,903 

 
กฤติยา ราชสีห์ 649 

 
กฤษฎา ทาสนัเทียะ 1095 

 
กฤษฎา พรหมพินิจ 1011 

 
กฤษณะ ภูมิดี 779 

 
กฤษณะ อุบลเผือน 919 

 
กฤษณะพงศ ์พนัธ์ศรี 999 

 
กลชาญ อนนัตสมบูรณ์ 855 

 
กองศกัด์ิ ทองบุญ 613,733 

 
กอบกลุ นงนุช 1043 

 
กงัวานไพร สวรรณเวช  598 

 
กนัตินนัท ์สงัขจนัทร์ 763 

 
การัณย ์หอมชาติ 831 

 
กิตติพศ โพธิศิริ 1057 

 
กิตติวฒัน์ จีบแกว้ 1015 

 
กิติศกัด์ิ แสนประสิทธ์ิ 597 

 
กิติศกัด์ิ เหลาบบัภา 661 

 
กสุุมาลย ์เฉลิมยานนท ์ 931 

 
เกตุกาญจน์ ไชยขนัธ์ุ   593 

 
เกรียงกมล มงคลเมือง 1095 

 
เกษม เน้ือแกว้ 597 

ข ขจรศกัด์ิ พงศธ์นา 843 

 
ขนิษฐา สีสมุทร์   593 

ค คงสถิตย ์สาโรงทอง 1073 

 
คณฐั ตงัติสานนท ์ 763 

 
คณิน สีแสงสุวรรณชยั 1073 

 
คณิศร จ้ีกระโทก 867 

 
คมยทุธ ไชยวงษ ์

 
หน้า 
951 

 
แคทรียา สุวรรณศรี 673 

จ จตุพร ใจด ารงค ์ 767 

 
จตุพร ดว้งทอง 1075 

 
จรวยรัตน์ เหยา่กลุบดี 617 

 
จรินทร์ศกัด์ ิแซ่เตียว 899 

 
จกักฤษ ผลเจริญ 915 

 
จกัรกฤษณ์ สีดาหา้ว 779 

 
จกัรดุลย ์สุขสายออ 903 

 
จกัรี ศรีนนทฉ์ตัร 823 

 
จตัุพล พลอยกระโทก 1083 

 
จนัทนา ปัญญาวราภรณ์ 1031 

 
จนัทร์จิรา ป่ินแกว้ 1075 

 
จารุกิตต์ ิแสนใส 681 

 
จิตรภาณุ ศิลาเงิน 903 

 
จินดา สามคัคี 967 

 
จิรพงษ ์จิตตะโคตร์ 783 

 
จิรพนธ์ ทาแกง 907 

 
จิรพนัธ์ พิมพล 697 

 
จิรภูมิ บุตรโท 1073 

 
จิรวฒัน์ ตั้งวนัเจริญ 791 

 
จิราภรณ์ ธ ารงลกัษณ์ 875 

 
จีรนนัท ์ลอ้ดงบงั 867 

 
จีรพา บุญญคง 839 

 
จีรสุดา โกษียาภรณ์ 1047 

 
จุไรรัตนจิ์นดา อรรคนิตย ์ 803, 1039 

 
จุลศกัด์ิ โยลยั 799 

ช ชนมรั์ตน์ ตติยะวรนนัท ์ 935 

 
ชรัญ โขมะพนัธ์ 987 

 
ชลภทัร ฟักเขียว 871 

 
ชวลิต คานทอง 669 

 
ชวลิต ปัญญาอิสระ 927 
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ชวลิต ศรีสถาพรพฒัน์ 

หน้า 
875 

 
ชชัชนม ์แทนวนัดี 1057 

 
ชชัวาลย ์ใจบุญ 855 

 
ชยันนัท ์ศรีสะอาด 1073 

 
ชยัยพล ธงชยัสุรัชตก์ลู 979, 1003 

 
ชยัยศ ค ามี 597, 757 

 
ชยัรัตน์ วสุิทธิรัตน์ 693 

 
ชยัวฒัน์ เจษฎาจินต ์ 601, 605 

 
ชยัวฒัน์ ประเสริฐกิจพนัธ์ 1075 

 
ชาญ สิงห์แกว้ 1051 

 
ชาญชยั จิตมัน่ 1061 

 
ชานน ค าประเสริฐ 875 

 
ชาวนิ อุระแสง 1061 

 
ชีวนนัท ์บุญมาก 629 

 
ไชโย ธรรมรัตน์ 709 

ญ ญาณพฒัน์ ลาภพาณิชยกลุ 649 
ฐ ฐาปนพงษ ์กองทอง 803 
ณ ณฐพล ชูสกลุ 895 

 
ณภทัร ทองเกษม 1075 

 
ณมน จีรังสุวรรณ 753 

 
ณรงคช์ยั บุญโญปกรณ์ 1007 

 
ณฐักานต ์พทุธรักษ ์ 1057, 1061 

 
ณฐัชยั โปธิ 987 

 
ณฐันารี ป่ินทอง 741 

 
ณฐัพงศ ์บุตรธนู 1035 

 
ณฐัพงศ ์สอนอาจ 791 

 
ณฐัพงษ ์อินทรวเิศษ 963 

 
ณฐัวฒิุ พนสัอาพล 1057 

 
ณฐัวฒิุ พานิชเจริญ 681, 923 

 
ณทักร เกษมสาราญ 795 

ด ดนุพฒัน์ ดวงมาลยั 621 

 
เดชา พวงดาวเรือง 709 

 
ตุลยา ลิมปิติ 1057, 1061 

ต เตชวฒัน์ กอ้นแกว้ 847 

ถ ถนอมศกัด์ิ โสภณ 
หน้า 
947, 999, 1079 

ท ทรงพล ศกัด์มิณีศรี 815 

 
ทวศีกัด์ิ พิมพะ 983 

 
ทวศีกัด์ิ แสงจนัทร์ 903 

 
ทศพล มานะศรี 621 

 
ทกัษิณ ครุนนัท ์ 951 

 
ทศัพนัธ์ุ สุวรรณทตั 927 

 
เทอดศกัด์ิ เงินมูล 645 

ธ ธงชยั คลา้ยคลึง 895 

 
ธงชยั ระยา้ 1087 

 
ธนศกัด์ิ ภู่ทอง 1055 

 
ธนา มณีงาม 787 

 
ธนา หงษสุ์วรรณ 737 

 
ธนากร นิลพาทย ์ 951 

 
ธนากรณ์ สิงห์พลงาม 775 

 

ธนาฒน์ สุกนวล 
 
 

815, 831,  
887,919, 
975, 995 

 
ธนาธิป อบัดุลเลาะห์ 763 

 
ธนาพฒัน์ พนูคลา้ย 895 

 
ธรรมกร ครองไตรภพ 955 

 
ธวชั ธรรมบุตร 1051 

 
ธานี สมวงศ ์ 883 

 
ธีรยทุธ เสริฐสูงเนิน 903 

 
ธีรวตั ซาซุม 879 

 
ธีรศกัด์ิ โชติกวณิชย ์ 629, 741 

 
ธีระ นิรัมย ์ 705 

 
ธีระเดช กศุลธรรมรัตน์ 1099 

 
ธีระพงศ ์มงคลคลี 991 

 
ธุวานนท ์เทพสิทธา 1099 

 
เธียรไท คามรัตนภูมิ 673 

น นนทรัฐ บ ารุงเกียรติ 1055 

 
นนทวฒัน์ จุลเดชะ 705 

 
นพณฐั จิตกรียาน 903 
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นพมาศ พรมอาสา 

หน้า 
883 

 
นภสินธ์ุ คุณาพรสุจริต 1101 

 
นรรัตน์ วฒันมงคล 795 

 
นราวชิญ ์แกว้ลงักา 815 

 
นฤดม นวลขาว 721 

 
นวพรรษ โพนสุภาพ 1015 

 
นาตยา สีเอาะ 697 

 
นิพล สงัสุทธิ 745 

 
นิวติั นวลกนั 645 

 
นุชจิเรศ แกว้สกลุ 843 

 
เนตรนพศิ คุม้ทุกทิศ 601, 605 

บ บงกชทิพย ์รุจิราธารง 851 

 
บรรเลง ค าเกต ุ 767 

 
บริบูรณ์ ภกัดีกระโทก 923 

 
บญัชา ใตศ้รีโคตร 911 

 
บญัชา แสนโสดา 783 

 
บวัวรณ์ ไชยธงรัตน์ 1039 

 
บุญทนั ศรีบุญเรือง 783 

 
บุญเทียม เลียมพระจนัทร์ 895 

 
บุญฤทธ์ิ ปินตาสี 983 

ป ปกรณ์เกียรต์ ิเศวตเมธิกลุ 811 

 
ปฏิภาณไชยชาติ 649 

 
ประจวบ อินระวงค ์ 713, 1083 

 
ประพนัธ์ ม่ิงมรกต 701 

 
ประสพสุข สร้อยทอง 911 

 
ประเสริฐ ป่ินปฐมรัฐ 783 

 
ประเสริฐศกัด์ิ เตียวงศส์มบติั 775 

 
ปราโมทย ์วาดเขียน 1047 

 
ปริญญา นริชล 923 

 
ปรียาภรณ์ พกุรอด 839 

 
ปวรปรัชญ ์ธรรมแสง 1069 

 
ปองพล แสนสอน 661, 771, 1035 

 
ปารมี บุญชู  633 

 
ปิยเทพ เน้ือนุ่ม 713 

 
ปิยพงศ ์ธนสมบูรณ์ 

หน้า 
1087 

 
ปิยสุดา ตนัเลิศ 637 

 
ปิยะณฐั อาจประจนัทร์ 831 

พ พงศกร ค าสุกดี 859 

 
พงศพ์ล ตรงศิริวฒัน ์ 1101 

 
พดาภา บุตรงาม 963 

 

พรชยั ทรัพยนิ์ธิ 
 

1073, 1075, 
 1077 

 
พรรัตน์ ไชยมงคล 1043 

 
พลศาสตร์ เลิศประเสริฐ 1019 

 
พนัธกานต ์สมุหทยั 1101 

 
พนัธนี พงศส์มัพนัธ์ 677 

 
พิจิตตรา วงคษ์า 891 

 
พิชิต อว้นไตร 641 

 
พินิจ ก าหอม 629, 741 

 
พิศณุ ชยัจิตวณิชกลุ 859 

 

พิสิฐ บุญศรีเมือง 
 

1073, 1075, 
 1077 

 
พิสิทธ์ิ มฌัชิมา 879 

 
พีระพฒัน์ ปากแขง็ 669 

 
พีระพทัธ์ พงศสุ์วรรณ 1069 

 
พทุธพงษ ์แหลมทอง 955 

 
พทุธาวฒิุ ลีกลุธร 955 

 
ไพโรจน์ แสงอาไพ 931 

 
ไพศาล ดาแร่ 637 

ภ ภคัว ีหะยะมิน 979 

 
ภาณุเดช ฟักสูงเนิน 987 

 
ภาณุวฒัน์ พอรินทร์ 891 

 
ภานี นอ้ยยิง่ 689 

 
ภีมวชิญ ์สุทธิกาญจน์ 1099 

ม มณฑล หอมกล่ินเทียน 729 

 
มนตช์ยั มิตรอารีย ์ 717 

 
มนตรี ไชยชาญยทุธ์ 1019 

 
มนสันนัท ์มานพ 811 
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มนูญ พนัธ์ผาง 

หน้า 
975 

 
มยรุา ปรากฎรัตน์ 947 

 
มลฤดี เรณูสวสัด์ิ 609 

 
มณัฑนา เพช็รตะกัว่ 903 

 
มลัลิกา วฒันะ 1069 

 
มานะ โสภา 633, 745 

 
ไมตรี ธรรมมา 831, 915, 919, 975,995 

ย ยทุธศกัด์ ิทอดทอง 1023, 1027 
ร รณยทุธ นนทพ์ละ 665 

 
รณิดา โสภา 745 

 
รว ีเวธิตะ 867 

 
รังสรรค ์เมืองเหลือ 653 

 
รังสิยา สุคนธ์ 717 

 
รัฐพล จินะวงค ์ 963 

 
รัตนากร วงัคาแหง  598 

 
รุ่งโรจน์ เอียดเกิด  625 

 
รุจิภาส เพชรลบั 653 

ล ละอองดาว จนัทวงษ ์ 637 

 
ลือชยั พรหมรัตน์รักษ ์ 669, 779 

ว วชิรวทิย ์รางแดง 649 

 
วชิราวธุ ธรรมวเิศษ 851 

 
วรพงศ ์ตั้งศรีรัตน ์ 697 

 
วรรณรีย ์วงศไ์ตรรัตน ์ 947, 999, 1079 

 
วรรณวศิา วฒันสินธ์ุ 753 

 
วรากรณ์ บุญเพช็ร์ 737 

 
วฒันศกัด์ ิบุญมี 991 

 
วนัไชย ค าเสน 907 

 

วชิชุพงษ ์วบูิลเจริญ 
 

815, 831, 887,  
915, 919 ,975, 995 

 
วชิยั สายคติกรณ์ 903 

 
วชิิต นางแล 943 

 
วเิชษฐ ทิพยป์ระเสริฐ 701, 991 

 
วเิชียร หทยัรัตนศิ์ริ 939 

 
วญิญู ศิลาบุตร 947 

 
วทิยา ศรีกลุ 

หน้า 
593 

 
วทิวสั สิฏฐกลุ 721 

 
วบูิลย ์พร้อมพานิชย ์ 763 

 
วรุิณ เลา้พรพิชยานุวฒัน์ 717 

 
วโิรจน์ บวังาม 1007 

 
วโิรจน์ เพชรพนัธ์ุศรี 939 

 
วศิวชิต นามบ ารุง 669 

 
วรีะพงศ ์ทองสา 999 

 
วรีะยทุธ คุณรัตนสิริ 689 

 
วฒิุชยั สง่างาม 713, 1083 

 

เวธิต ภาคยพิ์สุทธ์ิ 
 

1073, 1075, 
 1077 

 
เวยีงชยั คาระมาตย ์ 795 

 
ไวทย ์สวรรณชยัรบ  598 

ศ ศรวฒัน์ ชิวปรีชา 1099, 1101 

 
ศราวฑุ คงลาพนัธ์ 879, 971 

 
ศศิพนัธ์ วงศสุ์ทธาวาส 999, 1079 

 
ศกัดิธชั พนัพิมพ ์ 859, 899 

 
ศิรวชิญ ์กิตติวชิญกลุ 1077 

 
ศิริชยั ลาภาสระนอ้ย 1095 

 
ศิริชยั สมแสน 983 

 
ศิลปชยั กล่ินไกล 895 

 
ศิวกร แกว้รัตน์ 951 

 
ศิศีโรตม ์เกตุแกว้ 1091 

 
ศุภกิจ วงศปั์จฉิม 899 

 
ศุภชยั ระบอบ 1083 

 
ศุภชยั อรุณพนัธ์ 967 

 
ศุภนิมิต ศรีคุณ 951 

 
ศุภวรรณ ทองถา 811 

 
เศรษฐชยั ใจฮึก 943 

 
สถาพร สิทธิวงค ์ 1003 

ส สนัน่ จนัทร์พรม 955 

 
สมกิจ โสพนัธ์ 1079 

 
สมใจ อารยวฒัน์ 971 
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สมชาติ โสนะแสง 

หน้า 
598 

 
สมชาย ชุมพลกลุวงศ ์ 637 

 
สมชาย ศรีสกลุเตียว 593 

 
สมบติั หทยัรัตนานนท ์ 1007 

 
สมพร ศรีวฒันพล 883 

 
สมภพ แสงผึ้ง 717 

 
สมมารถ ขาเกล้ียง 657 

 
สมศกัด์ ิอภิรักษส์มบติั 835 

 
สมหมาย บวัแยม้แสง 819 

 
สรศกัด์ิ เช้ือรัมย ์ 887 

 
สลิลทิพย ์สินธุสนธิชาติ 705, 787 

 
สญัญา คูณขาว 693 

 
สญัญา ผาสุก 967 

 
สามารถ ขนันนัตะ๊ 645 

 
สายชล ขดุเจือจีน 783 

 
สายชล ชุดเจือจีน 939, 959 

 
สายฝน ภู่ทอง 1055 

 
สาโรจน์ หลัง่น ้ าทิพย ์ 709 

 
สิงหา จุงศิริ 625 

 
สิทธิชยั จีนะวงษ ์ 891 

 
สิทธิชยั เพราะสวน 947 

 
สิทธิชยั ศรีคา  609 

 
สิรเบศร์ ทุนอินทร์ 701 

 
สุขมุาล กิติสิน 847 

 
สุจารีย ์บุญสิทธ์ิ 737 

 
สุจิตตรา สีนวนจนัทร์ 745 

 
สุทธิกานต ์บ่อจกัรพนัธ์ 749 

 
สุทธิเกียรติ ชลลาภ 617 

 
สุทธิพงษ ์หม่ืนตาบุตร 847 

 
สุธรรม ชุมพร้อมญาติ 807 

 
สุธาสินี ฉิมเลก็ 871 

 
สุพดี ธรรมเพชร 625 

 
สุพิชชา บูรพาพรพนัธ์ 851 

 
สุภทัรา เกิดเมฆ 955 

 
สุมิตตรา เกษสะอาด 

หน้า 
637 

 
สุรชาติ ส่วนบุญ 713 

 
สุรชาติ เหลก็งาม 1031 

 
สุรินทร์ กิตติธรกลุ 649 

 
สุรินทร์ อ่อนนอ้ม 815 

 
สุรินทร์ อ่อนนอ้ม 887, 915 

 
สุริยา ดีรักษา 749 

 
สุริยา วงศใ์หญ่ 811 

 
สุวฒัน์ กิจเจริญวฒัน ์ 959 

 
สุวพิงษ ์เหมะธุลิน 1065 

 
เสกสรรค ์วนิยางคก์ลู 855 

 
เสถียร ธญัญศรีรัตน ์ 1087 

 
เสาวลกัษณ์ ธีระพนัธ์พงศ ์ 1047 

ห หทยัภทัร คมแท ้ 1047 

 
หทยัรัตน์ บุญเนตร 759 

 
หฤทยั ด้ินสกลุ 1007 

อ อดิเทพ จ่างอ่อน 613, 649 

 
อดิเรก สาระยาม 649 

 
อดิศร สวสัด์ภิิรมย ์ 645 

 
อนุชา เรืองพานิช 653 

 
อนุรักษ ์พรหมโคตร 823 

 
อภิชญา สิริวณิชพงศ ์ 1077 

 
อภิชฎา ทองรักษ ์ 693 

 
อภิเชษฐ ์พรมเกตุ 1077 

 
อภิญญา ธาตุวิสยั 633 

 
อภินนัท ์อุรโสภณ 907 

 
อภิวฒัน์ จนัโท 927 

 
อภิวฒัน์ ลุนพงษ ์ 995 

 
อภิสิทธ์ิ แฝงกระโทก 1083 

 
อรพิน ชาญน าสิน 697 

 
อรรถรัตน์ นาวกิาวตาร 709 

 
อรรถสิทธ์ิ ทวกีลุ 661 

 
อริษา ฟองนาที 779 

 
ออ้ยใจ อ่องหร่าย 725 
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อคัรพล ตรีรัตน ์

หน้า 
1099 

 
องัศนา พงษนุ่์มกลู 855 

 
อญัชลี พานิชเจริญ 681, 923 

 
อาจศึก มามีกลุ 685 

 
อาภสัรา จนัทะเพง็ 987 

 
อาภาพล มหาวรีะ 1043 

 
อารีฟ ดาแตสาตู 1077 

 
อินทวดี จนัทร์ทกัษิโณภาส 775 

 
อิสรีย ์วงศศ์รีใส 895 

 
อุดมพล นาอุดม  597 

 
เอกชยั ดีศิริ 693 

 
เอกดา รงคด์าแกว้ 593 

 
เอกรัตน์ เช้ือวงัคา 749 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

จดัโดย 
 

 สมาคมวชิาการไฟฟ้า อเิลก็ทรอนิกส์ คอมพวิเตอร์ โทรคมนาคม และสารสนเทศ 
มหาวทิยาลยัราชภฏัอุดรธานี 
มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเลย 
การทางพเิศษแห่งประเทศไทย 
สถาบันมาตรวทิยาแห่งชาต ิ
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