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คำนำ 
 

การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสถาปัตยกรรมศาสตร์ (Engineering, 
Science, Technology and Architecture Conference, ESTACON) จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดเป็นเวที
สาธารณะในการนำเสนอผลงานวิจัยของอาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษา จากสถาบันอุดมศึกษาและ
หน่วยงานต่าง ๆ ท่ัวประเทศ ให้เกิดการพัฒนาทางด้านงานวิจัยและสร้างเครือข่ายทางวิชาการให้เกิดความเข้มแข็ง 
โดย ESTACON มีเครือขา่ยสถาบันทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดำเนินงานร่วมกัน 7 สถาบัน ได้แก่  

1)  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา  
2)  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น  
3)  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
4)  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  
5)  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล  
6)  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
7)  คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

ปัจจุบันได้ดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นครั้งท่ี 12 (ESTACON 12) โดยในครั้งนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการจัด
ประชุมวิชาการฯ โดยมีรูปแบบการจัดงานภายใต้หัวข้อ “วิศวกรรมในอนาคตสู่ชีวิตปกติใหม่หลังโรคระบาดใหญ่” 
(Engineering in the Future under the New Normal after PANDEMIC) เนื่องจากในปีนี้ได้เกิดภาวะวิกฤต
การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19) และมีการระบาดท่ีรุนแรงในช่วงเวลาท่ีจัดการประชุม
วิชาการฯ  คณะกรรมการจัดงานจึงได้ปรับเปล่ียนให้เป็นการนำเสนอแบบ online ท้ังหมด ซึ่งถือเป็นครั้งแรกของ 
ESTACON  

คณะผู้จัดขอขอบพระคุณเครือข่ายสถาบัน และผู้ทรงคุณวุฒิทุกสาขาวิชา ท่ีช่วยสนับสนุนและให้ความ
ร่วมมือในการจัดการประชุมวิชาการฯ ในครั้งนี้ ขอบคุณคณะกรรมการจัดงานและผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกท่าน รวมไปถึง
ขอบคุณคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา ท่ีได้ส่งผลงานเข้าร่วมการนำเสนอและเป็นส่วนในการจัดงาน หากมี
ข้อผิดพลาดประการใดทางผู้จัดขอน้อมรับไว้ ณ ท่ีนี้ และหวังว่าการประชุมวิชาการฯ ในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อ
ผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน และสร้างความก้าวหน้าให้กับวงการวิชาการ ตอบโจทยการพัฒนาประเทศ และเป็นพื้นฐาน
ในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศไทยและมนุษยชาติต่อไป 

 

คณะกรรมการจัดงาน 
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สารจากอธิการบดีมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
 

 
 

ในนามของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน กระผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ท่ีการประชุมวิชาการ 
และนำเสนอผลงานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสถาปัตยกรรมศาสตร์ของเครือข่ายทาง
วิชาการจาก 5 มหาวิทยาลัย โดยการขับเคล่ือนของคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ซึ่งได้
ดำเนินการอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาหลายปี และในปีนี้ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
นครราชสีมา ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน  อย่างไรก็ตามแม้ว่าปีนี้จะเป็นปีท่ีท้ังประเทศไทยและท่ัวโลกประสบ
ปัญหาการระบาดของเช้ือไวรัส Covid - 19 ท่ีส่งผลกระทบให้การจัดต้องปรับเปล่ียนเป็นรูปแบบการนำเสนอ
ผลงานวิจัยให้เป็นแบบออนไลน์ และทำให้กิจกรรมบางอย่างถูกลดทอนไปบ้างได้ แต่ท้ังนี้ยังคงให้ความสำคัญการ
นำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี 12 ประจำปี 2564 ภายใต้ช่ือ ESTACON 2021 หรือ 
Conference on Environmental Challenges and Smart Futures โดยมีวัตถุประสงค์เป็นเวทีท่ีเปิดโอกาสให้
อาจารย์ นักวิจัย นิสิต และนักศึกษาจากหลายสถาบันได้มานำเสนอผลงานทางวิชาการจากศาสตร์ต่าง ๆ และการ
สร้างเครือข่ายทางวิชาการเพื่อให้เกิดความเข้มแข็งขององค์กรมีผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์เผยแพร่เพิ่มมากขึ้น ตอบสนอง
กับการพัฒนาสถาบัน 

กระผมขอขอบพระคุณคณะกรรมการจัดงานประชุมวิชาการ ESTACON 2021 รวมท้ังคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิผู้พิจารณาบทความจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ท่ีได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการพิจารณาบทความ 
และข้อเสนอแนะแนวท่ีเป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพของงานวิจัย กระผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การจัดการ
ประชุมวิชาการในครั้งนี้ จะเป็นกลไกหนึ่งท่ีมีส่วนขับเคล่ือนงานวิจัยด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และสถาปัตยกรรมศาสตร์ท่ีมีความยั่งยืนให้เกิดขึ้นต่อชุมชน สังคม ส่ิงแวดล้อม อันจะนำไปสู่ เป้าหมายการพัฒนา
ท่ียั่งยืนต่อไป" 
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สารจากคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรแ์ละสถาปตัยกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

 

 
 

ในนามของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน กระผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งท่ี การประชุมวิชาการ 
และนำเสนอผลงานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ของเครือข่าย
ทางวิชาการจาก 5 มหาวิทยาลัย ซึ่งได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาหลายปี และในปีนี้ทาง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา  ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน ซึ่งเป็นการจัดงานครั้งที่ 
12 ประจำปี 2564 หรือ ESTACON 2021 ภายใต้ช่ือ Conference on Environmental Challenges and 
Smart Futures โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดเวทีสาธารณะในการนำเสนอผลงานวิจัยของอาจารย์ นักศึกษาและ
นักวิชาการจากสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานต่าง ๆ รวมท้ังเป็นการพัฒนางานวิจัยของสร้างเครือข่ายทาง
วิชาการเพื่อให้เกิดความเข้มแข็งขององค์กร มีผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์เผยแพร่เพิ่มมากขึ้น ตอบสนองกับการพัฒนา
สถาบัน 

กระผมขอขอบพระคุณคณะกรรมการจัดงานประชุมวิชาการ ESTACON 2021 รวมท้ังคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิผู้พิจารณาบทความจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ท่ีได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการพิจารณาบทความ 
และข้อเสนอแนะแนวที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพของงานวิจัย ซึ่งถือเป็นกลไกในการพัฒนาศักยภาพของ
อาจารย์และนักศึกษาท่ีอยู่ในเครือข่ายฯ ให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป     

 
                                                        

 
       (รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ศักดิ์  ธรรมโชติ) 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์  
รักษาราชการแทน  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา 
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สารจากคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น 

 
   

การจัดประชุมวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสถาปัตยกรรมศาสตร์  ครั้งท่ี 12 
ประจำปี 2564 หัวข้อ “การประชุมวิชาการ 15 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์” (ESTACON 
2021) ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นำเสนอใน
รูปแบบออนไลน์ ในวันท่ี 20 สิงหาคม 2564 เพื่อเป็นการเปิดเวทีสาธารณะในการนำเสนอผลงานวิจัยของอาจารย์ 
นักศึกษาและนักวิชาการเพื่อให้เกิดความเข้มแข็งขององค์กร มีผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์เผยแพร่เพิ่มมากขึ้น เพื่อให้
ตอบสนองกับการพัฒนาสถาบัน อีกท้ังยังเป็นการแลกเปล่ียนองค์ความรู้ นวัตกรรมใหม่ๆ ท่ีได้จากการวิจัย 
ตลอดจนผลงานปริญญานิพนธ์และวิทยานิพนธ์ ระดับ ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ของนิสิตนักศึกษา เพื่อ
นำไปสู่การพัฒนาท้ังการเรียน การสอน และเสริมสร้างความเข้มแข็งท่ีมีศักยภาพในการแข่งขัน ตอบสนองความ
ต้องการของสังคมท่ีแท้จริง นำไปสู่การพัฒนาประเทศชาติต่อไป 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น มีความยินดีและเป็น
เกียรติอย่างยิ่งท่ีได้เป็นส่วนหนึ่งของการประชุมวิชาการนี้ และยินดีต้อนรับทุกท่านในการ     เข้าร่วมการประชุม
วิชาการ (ESTACON 2021) ในครั้งนี้ ท้ายท่ีสุดนี้ ต้องขอช่ืนชมคณะกรรมการดำเนินงาน คณาจารย์ นิสิตนักศึกษา 
ตลอดท้ังผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการทุกท่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ในนามเจ้าภาพหลัก และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านคงได้รับความรู้ 
ประสบการณ์ต่างๆ กลับไปช่วยกันพัฒนาหน่วยงานและการผลิตบัณฑิตตามคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ กระผมขอ
อาราธนา อำนาจคุณ  พระศรีรัตนตรัย อำนวยอวยพรให้การจัดงานครั้งนี้ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์  
ทุกประการ 

       
 

 
(ดร.ศุภฤกษ์ ชามงคลประดิษฐ์) 

รักษาราชการการแทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์    
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น 



 
การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์  วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  และสถาปัตยกรรมศาสตร์ คร้ังที่ 12 
วันที่ 20  สิงหาคม  2564  ณ  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   

 

 

 

สารจากคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 
 

 

 

 

 

 
ในนามของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กระผมมีความยินดีและรู้สึกเป็น

เกียรติอย่างยิ่ง ท่ีได้ร่วมเป็นเครือข่ายในการจัดการประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
และสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ESTACON) ครั้งท่ี 12 ประจำปี 2564 โดยมีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นเจ้าภาพในการประชุมครั้งนี้ โดยมีวั ตถุประสงค์เพื่อให้
นักวิชาการ นักวิจัย และนิสิตนักศึกษาได้นำเสนอผลงานวิชาการเพื่อนำไปสู่การพัฒนาการเรียนการสอน การวิจัย 
และการพัฒนาประเทศชาติต่อไป 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอแสดงความขอบคุณคณะกรรมการจัด
งาน ESTACON 2021 มา ณ โอกาสนี้และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการประชุมวิชาการในครั้งนี้จะประสบความสำเร็จ
ตามวัตถุประสงค์และเป็นการประชุมวิชาการท่ีเข้มแข็งตลอดไป 
        

 

  

             (นายศุกรินทร์ คำสุวรรณ) 
          คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
      มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 
 
 
 
 



 
การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์  วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  และสถาปัตยกรรมศาสตร์ คร้ังที่ 12 
วันที่ 20  สิงหาคม  2564  ณ  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   

 

 

 

สารจากคณบดีคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร ์  
มหาวิทยาลยัวงษ์ชวลติกุล 

 
 

 
 
สำหรับปี 2564 นับเป็นปีท่ี 12 ของการจัดการประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 

และสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแลกเปล่ียนความคิดเห็นทางด้านวิชาการ รวมทั้งเป็นการ
เผยแพร่ผลงานวิจัยของอาจารย์และนักศึกษา บุคคลภายในและภายนอกมหาวิ ทยาลัย ในนามของคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งท่ีได้ร่วมเป็นเครือข่ายในการจัดการ
ประชุมวิชาการครั้งนี้ ภายใต้หัวข้อ “วิศวกรรมในอนาคตสู่ชีวิตปกติวิถีใหม่หลังโรคระบาดใหญ่” ท่ีถือว่าสอดคล้อง
กับสถานการณ์ปัจจุบันเป็นอย่างยิ่ง                                 . 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ขอแสดงความขอบคุณคณะวิศวกรรมศาสตร์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ท่ีเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการ
ครั้งนี้ รวมท้ังเจ้าของบทความทุกบทความ และผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุก ๆ  ท่าน มา ณ โอกาสนี้ และขออวยพรให้การ
ประชุมวิชาการในครั้งนี้ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ทุกประการ                 

 

    
  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชีวินทร์  ล้ิมศิริ) 

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 

 
 
 
 
 
 



 
การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์  วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  และสถาปัตยกรรมศาสตร์ คร้ังที่ 12 
วันที่ 20  สิงหาคม  2564  ณ  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   

 

 

 

สารจากคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสมีา 

 
 
ในช่วงท่ีเราต้องอยู่ท่วมกลางสถานการณ์อันหนักหน่วงของโรคระบาดจากเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 

ซึ่งไม่มีทีท่าวางจะจางหายไปส่ิงท่ีทำได้ดีท่ีสุดท่ีเราทุกคนทำได้ คือ การชะลอปริมาณการระบาดให้ลดลง โดยการ
เว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) แต่ด้วยวิถีชีวิต และสังคม ท่ีต้องดำเนินควบคู่กันไปอย่างต่อเนื่อง 
การติดต่อส่ือสารผ่านช่องทางออนไลน์จึงเป็นอีกวิธีการท่ีน่าสนใจท่ีจะช่วยให้ทุกอย่างยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง 
แอพพลิเคช่ัน เช่น  Zoom Google Hangouts หรือ Microsoft Teams ท่ีนำมาใช้ในสถานการณ์นี้จนกลายเป็น
ความปกติใหม่ (New Normal) นับว่าเป็นหนทางแสดงออกท่ีดี แม้ในช่วงแรกจะทุลักทุเลไปบ้างแต่หลังจากนั้นก็
กลับกลายเป็นความคุ้นชิน โรคระบาดในครั้งนี้อาจไม่ใช่ครั้งสุดท้าย และคาดเดาไม่ได้ว่าจะส้ินสุดลงเมื่อใด อาจเกิด
วิกฤติโรคระบาดในครั้งต่อไป และต่อไปเมื่อวิกฤติโรคระบาดในครั้งนี้ได้จางหายไป นวัตกรรมเทคโนโลยีจะเข้ามามี
บทบาทในชีวิตเรามากขึ้น โดยเฉพาะด้านวิศวกรรมพันธุกรรม เทคโนโลยีท่ีเกี่ยวกับสุขภาพและเทคโนโลยีหุ่นยนต์
ท่ีทำงานร่วมกับมนุษย์หรือผลิตภัณฑ์วิศวกรรมท่ีสามารถแปลงให้เป็นดิจิทัลได้ นั่นคือส่ิงท่ีวิศวกรต้องพัฒนาให้เป็น
ระบบอย่างต่อเนื่อง นับแต่นี้ไปไม่ว่าสถานการณ์ในอนาคตจะเป็นอย่างไร เราจำต้องปรับตัวให้เข้ากับความ
ยากลำบากท่ีต้องเผชิญ เพราะเหตุการณ์เช่นนี้คนท่ีปรับตัวได้เท่านั้นจึงจะอยู่รอด และช่วยสร้างภูมิคุ้มกันท่ี
แข็งแกร่งยิ่งขึ้น 

ในนามของคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง
ท่ีได้ร่วมเป็นเครือข่ายในการจัดประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ ครั้งท่ี 12 (ESTACON 2021 “วิศวกรรมในอนาคตสู่ชีวิตปกติวิถีใหม่หลังโรคระบาดใหญ่”) ท่ีเป็นเวที
ขับเคล่ือนให้เกิดนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ และขอขอบคุณคณะกรรมการดำเนินการเครือข่ายตลอดท้ัง
ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดประชุมในครั้งนี้จะประสบ
ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ทุกประการ 

                             
(ดร.ดวงธิดา  โคตรโยธา) 

    คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
     มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 



 
การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์  วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  และสถาปัตยกรรมศาสตร์ คร้ังที่ 12 
วันที่ 20  สิงหาคม  2564  ณ  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   

 

 

 

สารจากคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรแ์ละเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลยักาฬสินธุ ์

 
 

 

 

 

 

 

 

 
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มีความมุ่งมั่นต้ังใจท่ีจะ

สนับสนุนบุคลากร นักศึกษา ได้แลกเปล่ียนความรู้ประสบการณ์นำไปสู่การพัฒนาตนเองพัฒนาหน่วยงานและ
สร้างเครือข่ายความร่วมมือพัฒนางานวิจัยระหว่างสถาบันเครือข่ายและสถาบันการศึกษาอื่น ๆ ตามวัตถุประสงค์
ของการประชุม ESTACON 2021 อย่างต่อเนื่อง 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มีความยินดีอย่างยิ่งและพร้อม
ให้ความร่วมมือกับสถาบันเครือข่ายในการสนับสนุนการประชุม ESTACON 2021 และขอโอกาสเป็นเจ้าภาพเมื่อ
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีความพร้อมเพียงพอในระดับหนึ่ง ขอขอบพระคุณครับ  

 

 

       

      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรินทร์  พงษ์สกุล) 
              คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

          มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
 

 

 



 
การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์  วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  และสถาปัตยกรรมศาสตร์ คร้ังที่ 12 
วันที่ 20  สิงหาคม  2564  ณ  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   

 

 

 

สารคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

 

 
 
 

ในนามคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ขอแสดงความ
ช่ืนชมยินดีต่อการร่วมมือกันของเครือข่ายทางวิชาการจาก 6 สถาบันการศึกษา ท่ีได้จัดการประชุมวิชาการ
วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งท่ี 12 ประจำปี 2564 : The 12th 
Engineering, Science, Technology and Architecture Conference 2021 ( 12th# ESTACON 2021) 
ภายใต้แนวคิด “วิศวกรรมในอนาคตสู่ชีวิตปกติวิถีใหม่หลังโรคระบาดใหญ่” 

คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งท่ีได้
เป็นส่วนหนึ่งของการจัดประชุมวิชาการในครั้งนี้ ซึ่งเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานวิจัย แลกเปล่ียนองค์ความรู้อัน
จะก่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆมาช่วยในการใช้ชีวิตวิถีใหม่หลังโรคระบาดใหญ่ต่อไป และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการ
จัดการประชุมวิชาการในครั้งนี้จะประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ทุกประการ 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

อาจารย์ ดร.ชาคริต   นวลฉิมพลี 
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
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วิทยากรบรรยายพิเศษ 

รองศาสตราจารย์ ดร.โฆษต  ศรีภูธร 
รักษาราชการแทน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

 
ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิจัย   

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนิต    ภู่จินดา  

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 รองศาสตราจารย์ ดร.รัชพล   สันติวรากร 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จีรนุช   เสงี่ยมศักดิ์     
 รองศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ   ขอขจายเกียรติ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์   เหลืองบุตรนาค 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

 อาจารย์ ดร.เชิดชัย   ประภานวรัตน์   

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

 รองศาสตราจารย์ ดร.พิพัฒน์   พรมมี 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาศ   กุฏอินทร์ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรัตน์   อารีรัตน์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

 รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี   ศิริปรัชญานันท์  
 รองศาสตราจารย์ ดร.วิบูลย์   ช่ืนแขก  

อาจารย์ ดร.วินิจ   ใจกล้า 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ชัย   จิตตะมัย   
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนัดชัย   กุลวรวานิชพงษ ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย    ต่อสกุล  
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มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรัตน์   อารีรัตน์ 
 อาจารย์ ดร.สมชัย   มณีวรรณ์      

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์   แสงประจักษ์ 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

 รองศาสตราจารย์ ดร.กุลเชษฐ์   เพียรทอง    
 รองศาสตราจารย์ ดร.อนิรุตต์   มัทธุจักร 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

รองศาสตราจารย์ ดร.ธิติรัตน์   เอี่ยมนิรันดร ์   

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกยูร  ดวงอุปมา  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยณัฐ  โตอ่อน 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรินทร์  พงษ์สกุล 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โกศล  เรืองแสน 
อาจารย์ ดร.นรงค์  วิชาผา 
อาจารย์สิทธิศักดิ์  เริงฤทธิ์ 
อาจารย์ ดร.ไทยทัศน์  สุดสวนสี 
อาจารย์ ดร.อาจารี  แสงเสถียร 
อาจารย์อภิชน  มุ่งชู 
อาจารย์ ดร.สถิตพงศ์  เสงี่ยมศักดิ์ 
อาจารย์ ดร.สุพัตรา  บุไธสง 
อาจารย์ ดร.อัจฉรา  ชุมพล 
อาจารย์ ดร.ธนกร  ญานกาย  
อาจารย์อรรถพงษ์  ศิริสุวรรณ 
อาจารย์กำธร   สารวรรณ 
อาจารย์สรายุทธ  ฐิตะภาส 
ว่าท่ีร้อยตรีอนุชา  ศรีบุรัมย์ 
 
 

https://www.nu.ac.th/
https://www.nu.ac.th/
https://th-th.facebook.com/groups/STOUs/
https://th-th.facebook.com/groups/STOUs/
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มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญ์  บุญแซม  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อนุชิต   คงฤทธิ์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงดาว   วัฒนากลาง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอนงค์  แสงผ่อง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์นรินทร์  ศรีพลอย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.การุณย์  ศุภมิตรโยธิน 
อาจารย์ ดร.รัฐศาสตร์  ลายกนก 
อาจารย์ ดร.วรุทัย  เดชตานนท์ 

 อาจารย์ ดร.สุรชัย  วงษ์ฟูเกียรติ 
อาจารย์ ดร.อาภา  สธนเสาวภาคย์ 

มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยนิกร  กุลวงษ์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฤษฎา  วิไลลักษณ์ 
อาจารย์ ดร.มารุต  โคตรพันธ์     
อาจารย์ ดร.จิตติมา   กุลวงค์ 
อาจารย์ ดร.ยุทธชัย  เกี้ยวสันเทียะ 
อาจารย์ ดร.สุรีพร   มีหอม 
อาจารย์ ดร.ศิริชัย  ห่วงจริง 
อาจารย์รักพงษ์   ขันธวิธ ิ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น 

รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ระวี  ระวีกุล  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชิต   คำภาหล้า 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะพงศ์  พันธ์ศร ี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธาสินี  ละมุลตรี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิเรก จันตะคุณ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรพิน  ชาญนำสิน 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรยุทธ  จ้ีเพชร 
อาจารย์ ดร.สุรเชษฐ์  เถ่ือนแก้วสิงห์ 
อาจารย์ ดร.ปฐมาภรณ์  ชัยกูล 
อาจารย์ ดร.วีระพล  นวนทอง 
อาจารย์ ดร.สมภพ  พิมพล 
อาจารย์ ดร.พิศาล  มูลอำคา 
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 อาจารย์ ดร.ไพวรรณ  เกิดตรวจ 
อาจารย์ ดร.ปรัชญาวุฒิ  โถป้ัน 
อาจารย์ ดร.ปิยะนุช   ต้ังกิตติพล 
อาจารย์ ดร.อังคณา  เจริญมี 
อาจารย์ ดร.ชัชรินทร์  ศักดิ์กำปัง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภานุวัฒน์  ทรัพย์ปรุง 
อาจารย์ ดร.ปิยะนุช   ต้ังกิตติพล 
อาจารย์ ดร.เพิ่มพร  ลักขณาวรรณกุล 
อาจารย์ ดร.กัญจนา  ชัยอมฤต 
อาจารย์ ดร.ปรเมศวร์  เบ้าวรรณ 
อาจารย์ ดร.อิงอร  สิทธิธนาดล 
อาจารย์สิริธร   สุภาคาร  
อาจารย์จรินทร์ศักดิ์  แซ่เตียว 

  อาจารย์จักรกริช   ปานเรือนแสน 
  อาจารย์อาภาภรณ์   จอมหล้าพีรติกุล 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา 

รองศาสตราจารย์สมสิน   วางขุนทด   
รองศาสตราจารย์ ดร.กาณฑ์   เกิดช่ืน 
รองศาสตราจารย์ ดร.นิคม  บุญญานุสิทธิ์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณรีย์   วงศ์ไตรรัตน ์  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พินิจ   ศรีธร  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรัตน์ วรรณศรี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิทธิพล   วรพันธ ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐพล   สมนา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักษดา   ธำรงวุฒ ิ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี   พลสงคราม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย   จารุวงศ์วิทยา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพลงพิณ   เพียรภูมิพงศ์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤติเดช  บัวใหญ่ 
อาจารย์ ดร.จารุพงษ์  บรรเทา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทัศน์  ยอดเพ็ชร 
อาจารย์ ดร.พลเทพ   เวงสูงเนิน 
อาจารย์ ดร.วิทยา   ดาวดอน 
อาจารย์ ดร.รุ่งวสันต์  ไกรกลาง 
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คณะกรรมการประจำกลุ่มระหว่างนำเสนอผลงาน 

กลุ่มวิศวกรรมโยธาและสถาปัตยกรรมศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.นิคม  บุญญานิสิทธิ์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.การุณย์   ศุภมิตรโยธิ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศกร  พวงชมพ ู
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงดาว   วัฒนากลาง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอนงค์  แสงผ่อง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศตคุณ  เดชพันธ์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพินิจ  เหมืองทอง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจริญชัย  ฤทธิรุท 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักษดา   ธำรงวุฒ ิ
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรพล โพธิ์ศรี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หริส ประสานฉ่ำ
อาจารย์ ดร.ศิริชัย  ห่วงจริง 
อาจารย์ ดร.วรพงษ์  โล่ห์ไพศาลกฤช
อาจารย์กรรณิกา  ถุนาพรรณ์ 
อาจารย์ ดร.ศักด์ิสิทธิ์  พันทวี 
อาจารย์ ดร.สมใจ   ยุบลชิต 
อาจารย์โกวิท   บุญรอด 

 

 
กลุ่มวิศวกรรมไฟฟ้า 

รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ระวี   ระวีกุล 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรินทร์ศักดิ์   แซ่เตียว 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชมพู   ทรัพย์ปทุมสิน 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถนอมศักดิ์  โสภณ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนพร  พะยอมใหม ่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุชนาฏ   สันทาลุนัย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กษฤณพงศ์   พันธ์ศร ี
อาจารย์ ดร.ปิยะนุช    ต้ังกิตติพล 

อาจารย์ ดร.เพิ่มพร    ลักขณาวรรณกุล 
อาจารย์ ดร.กัญจนา    ชัยอมฤต 
อาจารย์ ดร.สิทธิศักดิ์   เริงฤทธิ์ 
อาจารย์ ดร.สุรชัย   วงษ์ฟูเกียรติ 
อาจารย์ ดร.ธัชชัย     พุ่มพวง 
อาจารย์สรายุทธ    ฐิตะภาส 
อาจารย์ ดร.ศรันย์    คัมภีร์ภัทร 
อาจารย์ ดร.อัจฉรา     ชุมพล 

 
กลุ่มวิศวกรรมเคร่ืองกล 

รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา  ขันติโกมล 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรินทร์  พงษ์สกุล 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุวัฒน์   ทรัพย์ปรุง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรยุทธ   จ้ีเพชร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกยูร   ดวงอุปมา 
อาจารย์ ดร.ชัยนิกร     กุลวงษ ์
อาจารย์ ดร.ยุทธชัย    เกี้ยวสันเทียะ 

อาจารย์ ดร.ชัชรินทร์   ศักดิ์กำปัง 
อาจารย์ ดร.พรสวรรค์   ทองใบ 
อาจารย์ ดร.ภาณุศักดิ์   มูลศรี 
อาจารย์ ดร.ภาณุพิชญ์   ขืนเขียว 
อาจารย์ ดร.สิริธร    คิสาลัง 
อาจารย์ ดร.นัยวัฒน์     สุขท่ัง 
อาจารย์ ดร.จันทนา     สันทัดพร้อม 
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กลุ่มวิศวกรรมอุตสาหการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรเดช สุวิทยารักษณ์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไทยทัศน์  สุดสวนสี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญ์  บุญแซม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑาทิพย์  ทองเดชาสามารถ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติวัฒน์  นิธิกาญจนธาร 
อาจารย์ ดร.อาจารี   แสงเสถียร 
อาจารย์ ดร.อิงอร    สิทธิธนาดล 

อาจารย์ ดร.สุรีพร    มีหอม 
อาจารย์ ดร.วิจัย     บุญญานุสิทธิ์ 
อาจารย์ ดร.นวลละออง   สระแก้ว 
อาจารย์ ดร.รุ่งวสันต์    ไกรกลาง 
อาจารย์ ดร.รุ่งทิวา   เวทยะเวทิน 
อาจารย์ ดร.มัณฑนา   ทองสุพล 
อาจารย์ ดร.สุรเชษฐ์   เถ่ือนแก้วสิงห์ 

 
กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
อาจารย์ ดร.ณัฐสุรางค์  ยะสูงเนิน 
อาจารย์ ดร.ปรัชญาวุฒิ  โถป้ัน 
อาจารย์ ดร.จิตติมา   กุลวงศ์ 

อาจารย์ ดร.ธนกร   ญาณกาย 
อาจารย์ ดร.รักชาติ   กล่ินกล้า 
อาจารย์ ดร.ธนิษฐ์   สายโสภา 

กลุ่มวิจัยสถาบัน/ในชั้นเรียน 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณรีย์  วงค์ไตรรัตน ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาธิณี  กรสิงห ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นัฐวุฒิ  ทิพย์โยธา 
อาจารย์ ดร.จารุพงษ์   บรรเทา 

 

คณะกรรมการประสานงานประจำกลุ่มระหว่างนำเสนอผลงาน 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรพันธุ์  เจียมมีปรีชา 
รองศาสตราจารย์ ดร.เชิดศักดิ์  สุขศิริพัฒนพงศ์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยดนัย   บุญไมตร ี
อาจารย์ ดร.ชยกฤต   เพชรช่วย 
อาจารย์ ดร.มงคล   ด่านบำรุงตระกูล 
อาจารย์ ดร.วิญญู   ศิลาบุตร 
อาจารย์ ดร.ทวีศิลป์   เล็กประดิษฐ์ 
อาจารย์ ดร.นิวัฒน์   เกตุชาติ 
อาจารย์ ดร.ขนิษฐา   ชัยบรรดิษฐ 
อาจารย์ ดร.วารี   ศรีสอน 

อาจารย์ ดร.ปฏิวัติ   วรามิตร 
อาจารย์ ดร.พลเทพ   เวงสูงเนิน 
อาจารย์ ดร.จาริณี   จงปล้ืมปิติ 
อาจารย์ ดร.สาวิตรี   ประภาการ 
อาจารย์ ดร.ณัฐพงษ์   ประภาการ 
อาจารย์ธีระ   ฮวบขุนทด 
อาจารย์จัตุพล  ป้องกัน 
อาจารย์สุรเดช  สินจะโป๊ะ 
อาจารย์ไพลิน   หาญขุนทด 
อาจารย์อมรศักดิ์ มาใหญ่ 
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คณะกรรมการดำเนินงาน 

 
อาจารย์ ดร.รตินันท์ เหลือมพล ประธานกรรมการ 
นางณวรรณ  วัฒนะกุล กรรมการ 
นางสาวนิภาพร อาศัยป่า กรรมการ 
นางสาวพรรษธรณ์ รัชนาลักษณ์ กรรมการ 
นางสาวอัญชลี  จินดาภี กรรมการ 
นางสาวมะลิวัลย์ เหวชัยภูมิ กรรมการ 
นางสาวปวริศา  อุ่มพิมาย กรรมการ 
นางสาวกรรภิรมย ์ สุขศาลา กรรมการ 
นางสาวสุริยุพิน สุดปรารถนา กรรมการ 
นางสาวฤทัยรัตน์ ลายกิ่ง กรรมการ 
นางสาวณัฐธยาน์ กฤตาคม กรรมการ 
นางสาวณัฐชา  บุระ กรรมการ 
นางสาวจิราภา  พร้อมสันเทียะ กรรมการ 
นางสาวพัชชาพร พลชนะ กรรมการ 
นางสาวนฤมล  ผ่องกุศล กรรมการ 
นายนภดล  พานงูเหลือม กรรมการ 
นางสาวนฤมล  ต้ังสุณาวรรณ กรรมการ 
นายณัฐพล  ย่อยโคกสูง กรรมการ 
รองศาสตราจารย์ ดร.เชิดศักดิ์ สุขศิริพัฒนพงศ์ กรรมการและเลขานุการ 
นางเพลินพิศ  มณีศรี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
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กำหนดการประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสถาปัตยกรรมศาสตร์ คร้ังที่ 12 
(ESTACON 2021) Conference on Environmental Challenges and Smart Futures 

วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2564   ผ่าน Application Zoom  
ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 
 

 

เวลา รายละเอียด 

08.40 – 11.20 น. นำเสนอบทความวิจัย ช่วงท่ี 1  
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหาร 
13.00 – 13.20 น. - พิธีเปิดโครงการ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดีมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน / กล่าวรายงานโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ศักดิ์ ธรรมโชติ 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ รักษาราชการแทนคณบดี                      
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

13.20 – 14.20 น. บรรยายพิเศษจากผู้ทรงคุณวุฒิ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร  
รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

14.40 – 17.20 น. นำเสนอบทความวิจัย ช่วงท่ี 2 
17.40 – 18.30 น. ประกาศผลรางวัล Best Paper / พิธีปิด / กล่าวเชิญชวนนักวิจัยส่งบทความวิจัยในปี 

2565 ในนามเจ้าภาพการจัดงานครั้งต่อไป โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุกรินทร์ คำ
สุวรรณ  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
กล่าวปิดโดย คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

 

หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม 
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กำหนดการนำเสนอบทความวิจัย  
งานประชุมวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

วันที่ 20 สิงหาคม 2564  ผ่าน Application Zoom  

 
กลุ่มวิศวกรรมไฟฟ้า   
 

Session 1 (เช้า) 

ESTACON  
2021 

ESTACON  
2021 

ESTACON 
2021 

ESTACON 
2021 

ESTACON 
2021 

Room 1 Room 2 Room 3 Room 4 Room 5 

EE  EE  EE  EE  EE  

Chairman 
รศ.ดร.ศักด์ิระวี  

ระวีกุล 
ผศ.ดร.จรินทร์ศักด์ิ 

แซ่เตียว 
ดร.ปิยะนุช 
 ต้ังกิตติพล 

ดร.เพิ่มพร  
ลักขณาวรรณกุล 

ดร.กัญจนา   
ชัยอมฤต 

Co-Chairman 
ดร.สุรชัย  

วงษ์ฟูเกียรติ 
ดร.ธัชชัย  
พุ่มพวง 

อาจารย์สรายุทธ  
ฐิตะภาส 

ผศ.ดร.ถนอม
ศักด์ิ โสภณ 

ผศ.ดร.ธนพร  
พยอมใหม่ 

08.40 - 09.00 น. EE001 EE009 EE003 EE002 EE041 

09.00 - 09.20 น. EE007 EE010 EE015 EE004 EE050 
09.20 - 09.40 น. EE018 EE011 EE042 EE005 EE025 
09.40 - 10.00 น. EE020 EE012 EE023 EE006 EE026 
10.00 - 10.20 น. EE022 EE013 EE028 EE008 EE021 
10.20 - 10.40 น. EE036 EE019 EE030 EE014 EE027 

10.40 - 11.00 น. EE038 EE024 EE031 EE017 EE037 
11.00 - 11.20 น.   

Special session 
ESTACON 2021 

Room 1 
13.00 - 13.20 น. พิธีเปิด 

13.20 - 14.20 น. 
Keynote speaker 

บรรยายพิเศษโดย รองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรภีูธร  
รักษาราชการ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

14.20 - 14.40 น. Coffee break 
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Session 2 (บ่าย) 
ESTACON 2021 ESTACON 2021 ESTACON 2021 

Room 1 Room 2 Room 3 
EE  EE  EE  

Chairman ผศ.ดร.กฤษณพงศ์ พันธ์ศรี ดร.สิทธิศักด์ิ เริงฤทธิ์ ผศ.ดร.ชมพู  ทรัพย์ปทุมสิน 

Co-Chairman ผศ.ดร.นุชนาฏ  สนัทาลนุัย ดร.ศรันย ์คัมภีร์ภัทร ดร.อัจฉรา ชุมพล 

14.40 - 15.00 น. EE033  EE029 EE016 

15.00 - 15.20 น. EE039 EE034 EE046 
15.20 - 15.40 น. EE040 EE035 EE049 
15.40 - 16.00 น. EE043 EE048 EE047 
16.00 - 16.20 น. EE044 EE054 EE051 
16.20 - 16.40 น. EE053 EE055 EE052 
16.40 - 17.00 น.  EE032* EE057 EE056 
17.00 - 17.20 น. Coffee break 
17.20 - 17.40 น. ESTACON 2021 Room 1 
17.40 - 18.30 น. ประกาศผลรางวัล Best Paper / พิธีปิด 
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กลุ่มวิศวกรรมอุตสาหการ 
 

Session 1 (เช้า) 
ESTACON 2021 ESTACON 2021 ESTACON 2021 ESTACON 2021 

Room 6 Room 7 Room 8 Room 9 
IE IE IE IE 

Chairman 
ดร.อาจารี  
แสงเสถียร 

ผศ.ดร.พีรเดช  
สุวิทยารักษ์ 

ผศ.ดร.ไทยทัศน์  
สุดสวนส ี

ดร.อิงอร   
สิทธิธนาดล 

Co-Chairman 
ดร.วิจัย   

บุญญานุสิทธิ ์
ดร.นวลละออง   

สระแก้ว 
ดร.รุ่งวสันต์   
ไกรกลาง 

ดร.รุ่งทิวา  
เวทยะเวทิน 

08.40 - 09.00 น. IE001 IE002 IE004 IE003 
09.00 - 09.20 น. IE009 IE006 IE005 IE010 
09.20 - 09.40 น. IE011 IE007 IE017 IE014 
09.40 - 10.00 น. IE012 IE008 IE026 IE018 
10.00 - 10.20 น. IE013 IE019 IE029 IE021 
10.20 - 10.40 น. IE015 IE020 IE031 IE024 
10.40 - 11.00 น. IE016 IE022 IE034 IE028 
11.00 - 11.20 น.    

Special  
ESTACON 2021 

Room 1 
13.00 - 13.20 น. พิธีเปิด 

13.20 - 14.20 น. 
Keynote speaker 

บรรยายพิเศษโดย รองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรภีูธร  
รักษาราชการ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

14.20 - 14.40 น. Coffee break 
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Session 2 (บ่าย) 
ESTACON 2021 ESTACON 2021 ESTACON 2021 

Room 4 Room 5 Room 6 
IE IE IE 

Chairman 
ผศ.ดร.ปรัชญ์  

บุญแซม 
ผศ.ดร.จุฑาทิพย์  
ทองเดชาสามารถ 

ดร.สุรีพร  มีหอม 

Co-Chairman 
ผศ.ดร.จิตติวัฒน์  
นิธิกาญจนธาร 

ดร.มัณฑนา ทองสุพล ดร.สุรเชษฐ์ เถ่ือนแก้วสิงห์ 

14.40 - 15.00 น. IE035 IE027 IE023 

15.00 - 15.20 น. IE036 IE041 IE042 
15.20 - 15.40 น. IE037 IE045 IE030 
15.40 - 16.00 น. IE039 IE047 IE033 
16.00 - 16.20 น. IE044 IE048 IE040 
16.20 - 16.40 น. IE046 IE050 IE049 
16.40 - 17.00 น. IE051 IE052   
17.00 - 17.20 น. Coffee break 
17.20 - 17.40 น. ESTACON 2021 Room 1 

17.40 - 18.30 น. ประกาศผลรางวัล Best Paper / พิธีปิด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์  วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  และสถาปัตยกรรมศาสตร์ คร้ังที่ 12 
วันที่ 20  สิงหาคม  2564  ณ  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   

 

 

 

กลุ่มวิศวกรรมเคร่ืองกล 
 

Session 1 (เช้า) 
ESTACON 2021 ESTACON 2021 ESTACON 2021 

Room 10 Room 11 Room 12 
ME ME ME 

Chairman ผศ.ดร.เกยูร  ดวงอุปมา ดร.ชัยนิกร กุลวงษ์ ผศ.สุรินทร์ พงษ์สกุล 

Co-Chairman ดร.พลเทพ  เวงสูงเนิน ดร.ภาณุศักด์ิ มูลศรี รศ.ดร.ปรีชา ขันติโกมล 
08.40 - 09.00 น. ME001 ME007 ME003 

09.00 - 09.20 น. ME002 ME009 ME014 
09.20 - 09.40 น. ME006 ME012 ME015 
09.40 - 10.00 น. ME010 ME019 ME018 
10.00 - 10.20 น. ME011 ME023 ME021 
10.20 - 10.40 น. ME013 ME025 ME029 
10.40 - 11.00 น. ME016 ME027 ME041 
11.00 - 11.20 น.   ME053 ME044 

Special  
ESTACON 2021 

Room 1 
13.00 - 13.20 น. พิธีเปิด 

13.20 - 14.20 น. 
Keynote speaker 

บรรยายพิเศษโดย รองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรภีูธร  
รักษาราชการ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

14.20 - 14.40 น. Coffee break 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์  วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  และสถาปัตยกรรมศาสตร์ คร้ังที่ 12 
วันที่ 20  สิงหาคม  2564  ณ  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   

 

 

 

 

Session 2 (บ่าย) 
ESTACON 2021 ESTACON 2021 ESTACON 2021 ESTACON 2021 

Room 7 Room 8 Room 9 Room 10 
ME ME ME ME 

Chairman 
ดร.ยุทธชัย   

เกี้ยวสันเทียะ 
ดร.ชัชรินทร์   
ศักด์ิกำปัง 

ผศ. ดร.ภาณุวัฒน์  
ทรัพย์ปรุง 

ผศ.วีรยุทธ  จี้เพชร 

Co-Chairman 
ดร.ภาณุพิชญ์  

ขืนเขียว 
ดร.สิริธร คิสาลัง ดร.นัยวัฒน์  สุขท่ัง 

ดร.จันทนา   
สันทัดพร้อม 

14.40 - 15.00 น. ME004 ME017 ME008 ME039 
15.00 - 15.20 น. ME024 ME022 ME020 ME042 
15.20 - 15.40 น. ME026 ME028 ME032 ME045 
15.40 - 16.00 น. ME031 ME005 ME033 ME046 
16.00 - 16.20 น. ME035 ME036 ME034 ME047 
16.20 - 16.40 น. ME050 ME040 ME037 ME048 
16.40 - 17.00 น. ME030 ME043 ME038 ME049 
17.00 - 17.20 น. Coffee break 
17.20 - 17.40 น. ESTACON 2021 Room 1 

17.40 - 18.30 น. ประกาศผลรางวัล Best Paper / พิธีปิด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์  วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  และสถาปัตยกรรมศาสตร์ คร้ังที่ 12 
วันที่ 20  สิงหาคม  2564  ณ  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   

 

 

 

กลุ่มวิศวกรรมโยธาและสถาปัตยกรรมศาสตร์  
 

Session 1 (เช้า) 
ESTACON 2021 ESTACON 2021 ESTACON 2021 

Room 13 Room 14 Room 15 
CE CE CE 

Chairman ผศ.ดร.การุณย์  ศุภมิตรโยธิน ดร.ศิริชัย ห่วงจริง รศ.ดร.ธนากร ภูเงินขำ  

Co-Chairman รศ.ดร.นิคม บุญญานิสิทธิ์ อาจารย์กรรณิกา ถุนาพรรณ ์ ผศ.ดร.อรอนงค์ แสงผ่อง 

08.40 - 09.00 น. CE001 CE011 CE025 
09.00 - 09.20 น. CE002 CE012 CE027 
09.20 - 09.40 น. CE003 CE013 CE028 
09.40 - 10.00 น. CE004 CE014 CE029 
10.00 - 10.20 น. CE005 CE015 CE032 

10.20 - 10.40 น. CE006 CE016 CE034 
10.40 - 11.00 น. CE007 CE017 CE031 
11.00 - 11.20 น. CE008 CE018 CE064 

Special  
ESTACON 2021 

Room 1 
13.00 - 13.20 น. พิธีเปิด 

13.20 - 14.20 น. 
Keynote speaker 

บรรยายพิเศษโดย รองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรภีูธร  
รักษาราชการ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์  วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  และสถาปัตยกรรมศาสตร์ คร้ังที่ 12 
วันที่ 20  สิงหาคม  2564  ณ  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   

 

 

 

 

Session 2 (บ่าย) 

ESTACON 
2021 

ESTACON 
2021 

ESTACON 
2021 

ESTACON 
2021 

ESTACON 
2021 

ESTACON 
2021 

Room 11 Room 12 Room 13 Room 14 Room 15 Room 16 
CE CE CE CE CE CE 

Chairman 
ผศ.ดร.พชัรพล 

โพธ์ิศร ี
อาจารย์หัสยา  

สิงห์ศร ี
ผศ.ดร.พงศกร  

พวงชมพ ู
ผศ.ดร.ดวงดาว  

วัฒนากลาง 
ผศ.ดร.เจริญชัย 

ฤทธิรุท 
ผศ.ดร.ศตคณุ 

เดชพนัธ์ 

Co-Chairman 
ผศ.ดร.สมพินจิ  

เหมืองทอง 
ดร.ศักดิ์สิทธ์ิ  

พันทวี 
ผศ.ดร.หรสิ 
ประสานฉำ่ 

ผศ.ดร.จักษดา 
ธำรงวุฒิ 

ดร.โกวิท  
บุญรอด 

ดร.สมใจ  
ยุบลชิต 

14.40 - 15.00 น. CE010 CE020 CE044 CE037 CE057 CE026 

15.00 - 15.20 น. CE019 CE021 CE045 CE039 CE061 CE036 

15.20 - 15.40 น. CE042 CE022 CE046 CE040 CE062 CE035 

15.40 - 16.00 น. CE043 CE023 CE049 CE041 CE038 CE059 

16.00 - 16.20 น. CE052 CE024 CE051 CE053 CE047 CE037 

16.20 - 16.40 น. CE058 CE030  CE048 CE054 CE060 CE009 

16.40 - 17.00 น.     CE055  CE046 

17.00 - 17.20 น. Coffee break 

17.20 - 17.40 น. ESTACON 2021 Room 1 

17.40 - 18.30 น. ประกาศผลรางวัล Best Paper / พิธีปิด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์  วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  และสถาปัตยกรรมศาสตร์ คร้ังที่ 12 
วันที่ 20  สิงหาคม  2564  ณ  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   

 

 

 

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

Session 1 (เช้า) 
ESTACON 2021 ESTACON 2021 ESTACON 2021 

Room 16 Room 17 Room 18 
SC SC SC 

Chairman ดร.ณัฐสุรางค์ ยะสูงเนิน ดร.ปรัชญาวุฒิ โถปั้น 
 

ดร.จิตติมา กุลวงษ์ 

Co-Chairman ดร.ธนกร ญานกาย ดร.รักชาติ กลิ่นกล้า ดร.ธนิษฐ์ สายโสภา 

08.40 - 09.00 น. SC001 SC005 SC002 

09.00 - 09.20 น. SC006 SC009 SC003 

09.20 - 09.40 น. SC007 SC010 SC004 

09.40 - 10.00 น. SC008 SC013 SC024 

10.00 - 10.20 น. SC016 SC014 SC025 

10.20 - 10.40 น. SC017 SC015 SC011 

10.40 - 11.00 น. SC026 SC020 SC023 

11.00 - 11.20 น. SC021 SC022 SC019 

Special  
ESTACON 2021 

Room 1 
13.00 - 13.20 น. พิธีเปิด 

13.20 - 14.20 น. 
Keynote speaker 

บรรยายพิเศษโดย รองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรภีูธร  
รักษาราชการ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์  วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  และสถาปัตยกรรมศาสตร์ คร้ังที่ 12 
วันที่ 20  สิงหาคม  2564  ณ  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   

 

 

 

กลุ่มวิจัยสถาบัน/ในชั้นเรียน 

Session 2 (บ่าย) 
ESTACON 2021 ESTACON 2021 

Room 17 Room 18 
RL RL 

Chairman ผศ.ดร.วรรณรีย ์วงค์ไตรรัตน์  ดร.จารุพงษ์ บรรเทา 

Co-Chairman ผศ.สุภาธิณี กรสิงห ์ ผศ.วัชรพล  นาคทอง 

14.40 - 15.00 น. RL001 RL006 
15.00 - 15.20 น. RL002 RL007 
15.20 - 15.40 น. RL003 RL008 
15.40 - 16.00 น. RL004 RL009 
16.00 - 16.20 น. RL005 RL010 
16.20 - 16.40 น.   
16.40 - 17.00 น.   
17.00 - 17.20 น. Coffee break 
17.20 - 17.40 น. ESTACON 2021 Room 1 
17.40 - 18.30 น. ประกาศผลรางวัล Best Paper / พิธีปิด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์  วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  และสถาปัตยกรรมศาสตร์ คร้ังที่ 12 
วันที่ 20  สิงหาคม  2564  ณ  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   

 

 

 

 

Chair : รองศาสตราจารย์ ดร.ศักด์ิระวี  ระวีกุล 
Co-Chair : อาจารย์ ดร.สุรชัย  วงษ์ฟูเกียรติ 
 

กรรมการประจำห้องนำเสนอ : อาจารย์ ดร.มงคล  ด่านบำรุงตระกูล 
Link Zoom : https://zoom.us/j/91061628127?pwd=M21RRmoybjVKMllFNWVNVnlZMXNVZz09  
Link บทความ : 
https://drive.google.com/drive/folders/1h4gLilnHvCbdwq7nudxc270S0HxIUQC4?usp=sharing  
 

 

Time 
Presentation 

ID 

 

หัวข้อการนำเสนอ 

08.40 - 09.00 น. EE001 
โปรแกรม PVxel สำหรับการประมาณการออกแบบระบบโซลาร์แบบ
แยกอิสระและแบบผสม  

09.00 - 09.20 น. EE007 เครื่องควบคุมแผงโซล่าเซลล์ตามทิศทางแสงอาทิตย์อัตโนมัติ  

09.20 - 09.40 น. EE018 
ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงโหลดต่อเสถียรภาพของโรเตอร์ท่ีมีการ
รบกวนขนาดเล็ก ของโรงไฟฟ้ากงัหันลมท่ีมีการติดต้ังระบบสะสม
พลังงาน  

09.40 - 10.00 น. EE020 ตู้แสดงสินค้าอาหารแปรรูปกำจัดเช้ือโดยใช้แสงยูวีซี  
10.00 - 10.20 น. EE022 จักรยานไฟฟ้าใช้ระบบชาร์จพลังงานย้อนกลับ  

10.20 - 10.40 น. EE036 
การหาอัตราการล้มเหลวและพยากรณ์เวลาความเสียหายหม้อแปลง
ไฟฟ้าในระบบจำหน่าย  

10.40 - 11.00 น. EE038 
การสร้างและพัฒนาชุดการสอนวิชาการส่งและจ่ายไฟฟ้า แผนกวิชา
ไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน  

 
หมายเหตุ :  -  พิธีเปิดและบรรยายพิเศษ เวลา 13.00 น. – 14.20 น. โดย อธิการบดี มทร.อีสาน  
  (Room1) 
 -  ประกาศผลรางวัล Best Paper / พิธีปิด เวลา 17.40 น. – 18.30 น. (Room1) 
 
 
 
 
 
 
 

Session 1       
ESTACON 2021#Room1  
(Link Zoom#Room1) 

https://zoom.us/j/91061628127?pwd=M21RRmoybjVKMllFNWVNVnlZMXNVZz09
https://drive.google.com/drive/folders/1h4gLilnHvCbdwq7nudxc270S0HxIUQC4?usp=sharing


 
การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์  วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  และสถาปัตยกรรมศาสตร์ คร้ังที่ 12 
วันที่ 20  สิงหาคม  2564  ณ  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   

 

 

 

 

Chair : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรินทร์ศักดิ์  แซ่เตียว 
Co-Chair : อาจารย์ ดร.ธัชชัย  พุ่มพวง 
 
 
 

กรรมการประจำห้องนำเสนอ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชชุพงษ์  วิบูลเจริญ 
Link Zoom : https://zoom.us/j/94925903070?pwd=Tkx3MmgxK2lpSHdFT25jS0FPaWpIUT09   
Link บทความ : https://drive.google.com/drive/folders/1KqSrVIQ1jEpPefzqnQjB1_2YK-
UkItnq?usp=sharing  

 

Time 
Presentation 

ID 

 

หัวข้อการนำเสนอ 

08.40 - 09.00 น. EE009 
สายอากาศโมโนโพลรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้าด้วยเทคนิคการเซาะร่องและแผ่น
สะท้อน 

09.00 - 09.20 น. EE010 
สายอากาศโมโนโพลรูปตัวทีท่ีใช้เทคนิคการเพิ่มสตับรูปตัวไอคู่สำหรับ
ประยุกต์ใช้งานในระบบ 4G/5G 

09.20 - 09.40 น. EE011 
สายอากาศโมโนโพลปรับจูนด้วยสตับรูปตัวไอ สำหรับประยุกต์ใช้งานใน
ระบบ 5G 

09.40 - 10.00 น. EE012 
สายอากาศปากแตรท่ีปรับแถบความถ่ีได้โดยการโหลดสารไดอิเล็กตริก
และวงแหวนเรโซเนเตอร ์

10.00 - 10.20 น. EE013 
สายอากาศช่องเปิดปรับจูนด้วยสตับรูปตัวไอระนาบร่วมสำหรับ
ประยุกต์ใช้งานย่าน 5G 

10.20 - 10.40 น. EE019 ต้นแบบแก้วน้ำสำหรับผู้พิการทางสายตา 
10.40 - 11.00 น. EE024 การแก้ไขปัญหานักศึกษาวิศวกรรมโทรคมนาคมเล่นโทรศัพท์ในห้องเรียน 

 
หมายเหตุ :  -  พิธีเปิดและบรรยายพิเศษ เวลา 13.00 น. – 14.20 น. โดย อธิการบดี มทร.อีสาน  
  (Room1) 
 -  ประกาศผลรางวัล Best Paper / พิธีปิด เวลา 17.40 น. – 18.30 น. (Room1) 
 
 

 

 

 

Session 1       
ESTACON 2021#Room2  
(Link Zoom#Room2) 

https://zoom.us/j/94925903070?pwd=Tkx3MmgxK2lpSHdFT25jS0FPaWpIUT09
https://drive.google.com/drive/folders/1KqSrVIQ1jEpPefzqnQjB1_2YK-UkItnq?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1KqSrVIQ1jEpPefzqnQjB1_2YK-UkItnq?usp=sharing


 
การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์  วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  และสถาปัตยกรรมศาสตร์ คร้ังที่ 12 
วันที่ 20  สิงหาคม  2564  ณ  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   

 

 

 

 
 

Chair : อาจารย์ ดร.ปิยะนุช  ต้ังกิตติพล 
Co-Chair : อาจารย์สรายุทธ  ฐิตะภาส 
 
 

กรรมการประจำห้องนำเสนอ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยดนัย  บุญไมตรี 
Link Zoom : https://zoom.us/j/93359041187?pwd=YWJvS3hpUWN2bm9GMTh4OVd3OVF5QT09  
Link บทความ : 
https://drive.google.com/drive/folders/1Yx7q9iLmxaLbtIkffLohqxpPIoWgdk0U?usp=sharing  

 

Time 
Presentation 

ID 

 

หัวข้อการนำเสนอ 

08.40 - 09.00 น. EE003 เครื่องรดน้ำต้นหอมแบ่งด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์อาดุยโน่ 
09.00 - 09.20 น. EE015 ระบบจัดการข้อมูลพฤติกรรมนักศึกษา 

09.20 - 09.40 น. EE042 
การนำการเข้ารหัสคอนโวลูชันมาใช้งานจริงสำหรับการส่ือสารใต้น้ำโดยใช้
แสงท่ีมองเห็นได้  

09.40 - 10.00 น. EE023 
การใช้ QR CODE เพื่อการส่งเสริมการตลาดของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้าน
สมุนไพรแม่ทองคำ 

10.00 - 10.20 น. EE028 การออกแบบและใช้งานหุ่นยนต์พ่นยาฆ่าเช้ือด้วยการควบคุมระยะไกล 

10.20 - 10.40 น. EE030 
การออกแบบและสร้างหุ่นยนต์พ่นยาฆ่าเช้ือโควิด-19 แบบไร้สายท่ีควบคุม
ด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ 

10.40 - 11.00 น. EE031 
การออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ขนส่งเอกสารวิ่งตามเส้นแบบอัตโนมัติท่ี
ควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ 

 

หมายเหตุ :  -  พิธีเปิดและบรรยายพิเศษ เวลา 13.00 น. – 14.20 น. โดย อธิการบดี มทร.อีสาน  
  (Room1) 
 -  ประกาศผลรางวัล Best Paper / พิธีปิด เวลา 17.40 น. – 18.30 น. (Room1) 

 

 

 

 

 

Session 1       
ESTACON 2021#Room3  
(Link Zoom#Room3) 

https://zoom.us/j/93359041187?pwd=YWJvS3hpUWN2bm9GMTh4OVd3OVF5QT09
https://drive.google.com/drive/folders/1Yx7q9iLmxaLbtIkffLohqxpPIoWgdk0U?usp=sharing


 
การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์  วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  และสถาปัตยกรรมศาสตร์ คร้ังที่ 12 
วันที่ 20  สิงหาคม  2564  ณ  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   

 

 

 

 
 
Chair : อาจารย์ ดร.เพิ่มพร  ลักขณาวรรณกุล 
Co-Chair : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถนอมศักดิ์  โสภณ 
 
 

กรรมการประจำห้องนำเสนอ : อาจารย์ ดร.วิญญู  ศิลาบุตร 
Link Zoom : https://zoom.us/j/95015756741?pwd=VEZQNVJwL05HZ1ExVzErdmN5NXpNZz09  
Link บทความ : https://drive.google.com/drive/folders/1NcnkW7uR3EW78-
jTA6d8tFQpculZzVph?usp=sharing.  

 

Time 
Presentation 

ID 

 

หัวข้อการนำเสนอ 

08.40 - 09.00 น. EE002 
เครื่องแกะสลักเลเซอร์ขนาดเล็ก 2 แกน ควบคุมการทำงานด้วย GRBL 
Controller Board 

09.00 - 09.20 น. EE004 เครื่องพลิกกลับเมล็ดข้าวอัตโนมัติ 
09.20 - 09.40 น. EE005 เครื่องคัดแยกขนาดและสีของมะนาวระบบกึ่งอัตโนมัติ 
09.40 - 10.00 น. EE006 เครื่องควบคุมแสง LED RGB สำหรับการเพาะปลูกผัก 
10.00 - 10.20 น. EE008 เครื่องกรอกข้าวสารกึ่งอัตโนมัติ 
10.20 - 10.40 น. EE014 ระบบผลิตไฟฟ้าจากพัดลมระบายอากาศในโรงเล้ียงปศุสัตว์ 
10.40 - 11.00 น. EE017 ระบบการตรวจสอบมาตรวัดน้ำด้วยแอพพลิเคช่ันบนโทรศัพท์มือถือ 

 

หมายเหตุ :  -  พิธีเปิดและบรรยายพิเศษ เวลา 13.00 น. – 14.20 น. โดย อธิการบดี มทร.อีสาน  
  (Room1) 
 -  ประกาศผลรางวัล Best Paper / พิธีปิด เวลา 17.40 น. – 18.30 น. (Room1) 

 

 

 

 

 

 

 

Session 1      
ESTACON 2021#Room4  
(Link Zoom#Room4) 

https://zoom.us/j/95015756741?pwd=VEZQNVJwL05HZ1ExVzErdmN5NXpNZz09
https://drive.google.com/drive/folders/1NcnkW7uR3EW78-jTA6d8tFQpculZzVph?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1NcnkW7uR3EW78-jTA6d8tFQpculZzVph?usp=sharing


 
การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์  วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  และสถาปัตยกรรมศาสตร์ คร้ังที่ 12 
วันที่ 20  สิงหาคม  2564  ณ  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   

 

 

 

 

Chair : อาจารย์ ดร.กัญจนา  ชัยอัมฤต 
Co-Chair : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนพร  พยอมใหม่ 
 
 
 

กรรมการประจำห้องนำเสนอ : อาจารย์ ดร.สาวิตรี  ประภาการ 
Link Zoom : https://zoom.us/j/95039311793?pwd=Q0xxdVZjWVZjN1YxRnVaSGdGYU1xUT09  
Link บทความ : 
https://drive.google.com/drive/folders/1lgWas8cOmmey_IcQIfkL3vt7XI4iNAeN?usp=sharing  

 

Time 
Presentation 

ID 

 

หัวข้อการนำเสนอ 

08.40 - 09.00 น. EE041 การศึกษาสนามแม่เหล็กไฟฟ้าเพื่อดูดเศษเหล็กในโรงฝึกงาน 
09.00 - 09.20 น. EE050 การประมาณการราคางานก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้า 

09.20 - 09.40 น. EE025 
การแก้ปัญหาการขาดทักษะของการวัดสัญญาณส่ือสารไร้สาย ในรายวิชา
ปฏิบัติการวิศวกรรมไมโครเวฟ 

09.40 - 10.00 น. EE026 
การเพิ่มอัตราขยายของสายอากาศปากแตรรูปกรวยด้วยโครงสร้างตัวกลาง
แบบเส้นลวดสองช้ัน 

10.00 - 10.20 น. EE021 
ตัวตรวจจับสีราคาประหยัดโดยการใช้วิธีการแบ่งกลุ่มแบบเพื่อนบ้านไกล้
ท่ีสุด 

10.20 - 10.40 น. EE027 
การเพิ่มประสิทธิภาพของสายอากาศบนแผ่นวงจรพิมพ์ โดยใช้ช่องว่างแถบ
แม่เหล็กไฟฟ้าสำหรับระบบดิจิทัลทีวี 

10.40 - 11.00 น. EE037 
การส่งเสริมและพัฒนาการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผ้าพื้นเมือง ของ
กลุ่มต้าแฮวี ตำบลพะวอ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 

 
หมายเหตุ :  -  พิธีเปิดและบรรยายพิเศษ เวลา 13.00 น. – 14.20 น. โดย อธิการบดี มทร.อีสาน  
  (Room1) 
 -  ประกาศผลรางวัล Best Paper / พิธีปิด เวลา 17.40 น. – 18.30 น. (Room1) 

 

 

 

 

 

Session 1      
ESTACON 2021#Room5  
(Link Zoom#Room5) 

https://zoom.us/j/95039311793?pwd=Q0xxdVZjWVZjN1YxRnVaSGdGYU1xUT09
https://drive.google.com/drive/folders/1lgWas8cOmmey_IcQIfkL3vt7XI4iNAeN?usp=sharing


 
การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์  วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  และสถาปัตยกรรมศาสตร์ คร้ังที่ 12 
วันที่ 20  สิงหาคม  2564  ณ  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   

 

 

 

 
Chair :  อาจารย์ ดร.อาจารี  แสงเสถียร 
Co-Chair :  อาจารย์ ดร.วิจัย  บุญญานุสิทธิ์ 
 
 

 
กรรมการประจำห้องนำเสนอ : อาจารย์อมรศักดิ์  มาใหญ่ 
Link Zoom : https://zoom.us/j/96687903513?pwd=Mmpra1BjRUVZMC8vRVZnTVJta2JKZz09  
Link บทความ : https://drive.google.com/drive/folders/1vum57-
doeJAEUZByZed1jrN9afnuycvX?usp=sharing  

 

Time 
Presentation 

ID 

 

หัวข้อการนำเสนอ 

08.40 - 09.00 น. IE001 
แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ของการจัดการคลังสินค้า : 
กรณีศึกษาคลังสินค้า บริษัท XYZ 

09.00 - 09.20 น. IE009 
ศักยภาพการจัดการด้านโลจิสติกส์ผู้ประกอบการเกษตรแปรรูปในภาค
ตะวันออก 

09.20 - 09.40 น. IE011 
ผลกระทบของน้ำท่วมขังต่อการเลือกเส้นทางการเดินรถ กรณีศึกษา ซอย
มิตรภาพ 15 

09.40 - 10.00 น. IE012 
การแก้ไขปัญหาการขนส่งน้ำมันเช้ือเพลิงล่าช้าของรถเทรลเลอร์แทงค์ 
กรณีศึกษา บริษัท ณัฐพล ทรัคส์ แอนด์ ออยล์ จำกัด 

10.00 - 10.20 น. IE013 
การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าคงคลัง กรณีศึกษาร้านค้าปลีกขนาดกลาง 
จังหวัดกาฬสินธุ์ 

10.20 - 10.40 น. IE015 
การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดวางสินค้าในร้านค้าปลีกขนาดกลาง จังหวัด
กาฬสินธุ์ ด้วยวิธีการวิเคราะห์แบบเอบีซี 

10.40 - 11.00 น. IE016 
การออกแบบการกระจายทรัพยากรทางการแพทย์ กรณีศึกษา โรงพยาบาล
ในเขตจังหวัดชัยภูมิ 

 

หมายเหตุ :  -  พิธีเปิดและบรรยายพิเศษ เวลา 13.00 น. – 14.20 น. โดย อธิการบดี มทร.อีสาน  
  (Room1) 
 -  ประกาศผลรางวัล Best Paper / พิธีปิด เวลา 17.40 น. – 18.30 น. (Room1) 

 

 

 

Session 1       
ESTACON 2021#Room6  
(Link Zoom#Room6) 

https://zoom.us/j/96687903513?pwd=Mmpra1BjRUVZMC8vRVZnTVJta2JKZz09
https://drive.google.com/drive/folders/1vum57-doeJAEUZByZed1jrN9afnuycvX?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1vum57-doeJAEUZByZed1jrN9afnuycvX?usp=sharing


 
การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์  วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  และสถาปัตยกรรมศาสตร์ คร้ังที่ 12 
วันที่ 20  สิงหาคม  2564  ณ  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   

 

 

 

 

Chair : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรเดช สุวิทยารักษ์ 
Co-Chair : อาจารย์ ดร.นวลละออง  สระแก้ว 
 
 

 
กรรมการประจำห้องนำเสนอ : อาจารย์ไพลิน  หาญขุนทด 
Link Zoom : https://zoom.us/j/93427009342?pwd=aEFUMlM2Nm92OUJlaGpVcmNDZEQwZz09  
Link บทความ : https://drive.google.com/drive/folders/1Yul64VpqTh-
RzXzWf99GX1QZFczr_Kwp?usp=sharing  

 

Time 
Presentation 

ID 

 

หัวข้อการนำเสนอ 

08.40 - 09.00 น. IE002 
เช้ือเพลิงชีวมวลอัดแท่งจากเศษวัสดุอินทรีย์เหลือท้ิงในกระบวนการผลิตยา
สมุนไพร 

09.00 - 09.20 น. IE006 
อิทธิพลของตัวแปรการประมวลภาพท่ีมีผลต่อการประเมินสัณฐานของ
แกรไฟต์ในเหล็กหล่อ 

09.20 - 09.40 น. IE007 
อิทธิพลของตะกอนเฟสท่ี 2 ต่อการเปล่ียนแปลงคุณสมบัติของอะลูมิเนียม
เจือเกรด 2017 ระหว่างกระบวนการรีดเย็น 

09.40 - 10.00 น. IE008 สมบัติเชิงกลของวัสดุผสมพอลิบิวทิลีนซัคซิเนต/รังไหม 

10.00 - 10.20 น. IE019 
การศึกษาอัตราการหลอมไหลของพลาสติกเกรดรีไซเคิลผสมสารตัวเติม
ธรรมชาติจากร้านจำหน่ายเครื่องด่ืม 

10.20 - 10.40 น. IE020 
การศึกษาสมบัติทางกายภาพและสมบัติทางกลของวัสดุผสมพอลิแลคติก
แอซิดกับถ่านไม้ไผ่ 

10.40 - 11.00 น. IE022 การศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตแผ่นช้ินไม้อัดจากต้นโสน 

หมายเหตุ :  -  พิธีเปิดและบรรยายพิเศษ เวลา 13.00 น. – 14.20 น. โดย อธิการบดี มทร.อีสาน  
  (Room1) 
 -  ประกาศผลรางวัล Best Paper / พิธีปิด เวลา 17.40 น. – 18.30 น. (Room1) 

 

 

 

 

 

Session 1       
ESTACON 2021#Room7  
(Link Zoom#Room7) 

https://zoom.us/j/93427009342?pwd=aEFUMlM2Nm92OUJlaGpVcmNDZEQwZz09
https://drive.google.com/drive/folders/1Yul64VpqTh-RzXzWf99GX1QZFczr_Kwp?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Yul64VpqTh-RzXzWf99GX1QZFczr_Kwp?usp=sharing


 
การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์  วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  และสถาปัตยกรรมศาสตร์ คร้ังที่ 12 
วันที่ 20  สิงหาคม  2564  ณ  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   

 

 

 

 
Chair : อาจารย์ไทยทัศน์  สุดสวนสี 
Co-Chair : อาจารย์ ดร.รุ่งวสันต์  ไกรกลาง 
 
 
 

กรรมการประจำห้องนำเสนอ : อาจารย์ ดร.นิวัฒน์  เกตุชาติ 
Link Zoom : https://zoom.us/j/99939384275?pwd=QTFsemEvWU5Sc0FNcktGUEVLdEpwQT09  
Link บทความ : 
https://drive.google.com/drive/folders/1NRw5UuxxxWBrgv1PCg54vTgFDeeMIcmx?usp=sharing  

 

Time 
Presentation 

ID 

 

หัวข้อการนำเสนอ 

08.40 - 09.00 น. IE004 
อิทธิพลของพารามิเตอร์ในการเช่ือมเหล็กกล้าทนแรงดันสูง ASTM A285 
เกรด C โดยการใช้หุ่นยนต์เช่ือม ด้วยวิธีการทดลองแบบทากูชิ 

09.00 - 09.20 น. IE005 
อิทธิพลของพารามิเตอร์ในกระบวนการเช่ือมอาร์คโลหะแก๊สปกคลุมด้วย
หุ่นยนต์เช่ือมอัตโนมัติในเหล็กกล้าทนแรงดึง เกรด St52-3 

09.20 - 09.40 น. IE017 
การหาสภาวะท่ีเหมาะสมของกระบวนการยิงอนุภาคแข็งบนวัสดุแม่พิมพ์
ทุบข้ึนรูปร้อนโดยวิธีทากูชิ 

09.40 - 10.00 น. IE026 
การลดภาระความล้าของกล้ามเนื้อด้วยวิธีทางการยศาสตร์ในเก้าอี้นั่งเรียน
บรรยาย 

10.00 - 10.20 น. IE029 
การลดของเสียในกระบวนการผลิตช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์โดยการใช้วิธีทาง
สถิติ 

10.20 - 10.40 น. IE031 
การพัฒนาอุปกรณ์ช่วยงานในกระบวนการกรอด้ายทอผ้าไหมด้วยวิธี
ทางการยศาสตร์ 

10.40 - 11.00 น. IE034 
การพัฒนามาตรฐานการเปรียบเทียบช้ินงานด้วยสายตาในกระบวนการ
ช้ินส่วนหัวฉีดน้ำมันยานยนต์ 

หมายเหตุ :  -  พิธีเปิดและบรรยายพิเศษ เวลา 13.00 น. – 14.20 น. โดย อธิการบดี มทร.อีสาน  
  (Room1) 
 -  ประกาศผลรางวัล Best Paper / พิธีปิด เวลา 17.40 น. – 18.30 น. (Room1) 
 
 
 
 
 
 

Session 1       
ESTACON 2021#Room8  
(Link Zoom#Room8) 

https://zoom.us/j/99939384275?pwd=QTFsemEvWU5Sc0FNcktGUEVLdEpwQT09
https://drive.google.com/drive/folders/1NRw5UuxxxWBrgv1PCg54vTgFDeeMIcmx?usp=sharing


 
การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์  วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  และสถาปัตยกรรมศาสตร์ คร้ังที่ 12 
วันที่ 20  สิงหาคม  2564  ณ  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   

 

 

 

 

 

Chair : อาจารย์ ดร.อิงอร  สิทธิธนาดล 
Co-Chair : อาจารย์รุ่งทิวา  เวทยะเวทิน 
 
 

กรรมการประจำห้องนำเสนอ : อาจารย์จัตุพล  ป้องกัน 
Link Zoom : https://zoom.us/j/92382658383?pwd=Uk9senhKZUVSZlN3ZVU1VDBGU2x0QT09  
Link บทความ : 
https://drive.google.com/drive/folders/19cHCfjQWTPuksMlMfHWT8qj7hHgQp6Yg?usp=sharing  

 

Time 
Presentation 

ID 

 

หัวข้อการนำเสนอ 

08.40 - 09.00 น. IE003 
อุปสรรคท่ีเกิดขึ้นในการสร้างแบบจำลองสามมิติจากภาพถ่ายทางอากาศ
กรณีศึกษาโครงการก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 

09.00 - 09.20 น. IE010 ระบบวิชั่นตรวจสอบฝาขวดน้ำด่ืม 

09.20 - 09.40 น. IE014 
การเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการล้างคอยล์เย็นด้วยเครื่องล้างคอยล์
เย็นแบบอัตโนมัติ : กรณีศึกษาการทำความสะอาดคอยล์เย็น 

09.40 - 10.00 น. IE018 
การส่งเสริมเทคโนโลยีผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยถ่านไม้ไผ่เพื่อพัฒนาชุมชน 
ตำบลถ้ำฉลอง อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

10.00 - 10.20 น. IE021 การศึกษาประสิทธิภาพเครื่องหั่นสมุนไพรประเภทหัวแบบหมุนเหวี่ยง 

10.20 - 10.40 น. IE024 
การวิเคราะห์เส้นทางหนีไฟและระยะเวลาอพยพหนีไฟโดยวิธี Hydraulic 
Analogy ในอาคารโรงพยาบาล 

10.40 - 11.00 น. IE028 
การลดของเสียในกระบวนการผลิตช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์โดยการใช้วิธีทาง
สถิติ 

หมายเหตุ :  -  พิธีเปิดและบรรยายพิเศษ เวลา 13.00 น. – 14.20 น. โดย อธิการบดี มทร.อีสาน  
  (Room1) 
 -  ประกาศผลรางวัล Best Paper / พิธีปิด เวลา 17.40 น. – 18.30 น. (Room1) 
 
 
 
 
 
 
 

Session 1       
ESTACON 2021#Room9  
(Link Zoom#Room9) 

https://zoom.us/j/92382658383?pwd=Uk9senhKZUVSZlN3ZVU1VDBGU2x0QT09
https://drive.google.com/drive/folders/19cHCfjQWTPuksMlMfHWT8qj7hHgQp6Yg?usp=sharing


 
การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์  วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  และสถาปัตยกรรมศาสตร์ คร้ังที่ 12 
วันที่ 20  สิงหาคม  2564  ณ  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   

 

 

 

 

Chair : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกยูร  ดวงอุปมา 
Co-Chair : อาจารย์ ดร.พลเทพ  เวงสูงเนิน  
 
 
 

กรรมการประจำห้องนำเสนอ : อาจารย์สุรเดช  สินจะโป๊ะ 
Link Zoom : https://us04web.zoom.us/j/78940739885?pwd=TTRCZ3liNEN0TWpXRjZJenR2UlpjUT09  
Link บทความ : 
https://drive.google.com/drive/folders/1nYBRWy0CQIpFyTp_rQUQvrnejq2bGVgT?usp=sharing  

 

Time 
Presentation 

ID 

 

หัวข้อการนำเสนอ 

08.40 - 09.00 น. ME001 
อิทธิพลของค่าความพรุนของตาข่ายสแตนเลสและมุมเอียงทางเข้า
ห้องอบแห้งท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการอบแห้งด้วยลมร้อน 

09.00 - 09.20 น. ME002 
อิทธิพลของขนาดวัสดุพรุนชนิดตาข่ายสแตนเลสท่ีส่งผลกระทบต่อ
การส่งเสริมการถ่ายเทความร้อนของเครื่องอุ่นอากาศพลังงาน
แสงอาทิตย์ 

09.20 - 09.40 น. ME006 
ผลของการทับแบนท่อท่ีมีต่ออัตราการถ่ายเทความร้อนสูงสุดของ
ท่อความร้อนวัสดุพรุนซินเตอร์ขนาดเล็กท่ีมีสองแหล่งความร้อน 

09.40 - 10.00 น. ME010 
ความดันทำงานของเครื่องอัดอากาศท่ีส่งผลต่อการใช้พลังงานของ
ระบบผลิตอากาศอัดท่ีใช้เครื่องอัดอากาศจำนวนสองเครื่อง 

10.00 - 10.20 น. ME011 
ความดันตัด-ต่อ การทำงานท่ีส่งผลต่อการใช้พลังงานจำเพาะของ
เครื่องอัดอากาศ 

10.20 - 10.40 น. ME013 
การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการผลิตน้ำร้อนด้วยแผงรับ
แสงอาทิตย์และฮีตเตอร์ 

10.40 - 11.00 น. ME016 
การอบแห้งผิวมะกรูดด้วยเครื่องอบความร้อนท่ีติดต้ังท่อเทอร์โมไซ
ฟอนในสภาวะรังสีอาทิตย์เทียม 

 
หมายเหตุ :  -  พิธีเปิดและบรรยายพิเศษ เวลา 13.00 น. – 14.20 น. โดย อธิการบดี มทร.อีสาน  
  (Room1) 
 -  ประกาศผลรางวัล Best Paper / พิธีปิด เวลา 17.40 น. – 18.30 น. (Room1) 
 
 
 
 

Session 1       
ESTACON 2021#Room10 
(Link Zoom#Room10) 

https://us04web.zoom.us/j/78940739885?pwd=TTRCZ3liNEN0TWpXRjZJenR2UlpjUT09
https://drive.google.com/drive/folders/1nYBRWy0CQIpFyTp_rQUQvrnejq2bGVgT?usp=sharing


 
การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์  วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  และสถาปัตยกรรมศาสตร์ คร้ังที่ 12 
วันที่ 20  สิงหาคม  2564  ณ  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   

 

 

 

 
Chair : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยนิกรณ์  กุลวงษ์ 
Co-Chair : อาจารย์ ดร.ภาณุศักดิ์  มูลศรี 
 
 

กรรมการประจำห้องนำเสนอ : อาจารย์ ดร.ทวีศิลป์  เล็กประดิษฐ์ 
Link Zoom : https://zoom.us/j/97036539723?pwd=QWJHS3RVcHhyZG1JcTh5SkhZRWhCUT09  
Link บทความ : 
https://drive.google.com/drive/folders/1GWMyLX34YTz6fEPbc97UpddDs8GB3mIT?usp=sharing  

 

Time 
Presentation 

ID 

 

หัวข้อการนำเสนอ 

08.40 - 09.00 น. ME007 ผลการปรับสภาพผักตบชวาโดยใช้น้ำด่างขี้เถ้าและโซเดียมไฮดรอกไซด์ 

09.00 - 09.20 น. ME009 
คุณสมบัติทางกายภาพของถ่านอัดแท่งจากชานอ้อยท่ีใช้น้ำมันพืชใช้แล้ว
เป็นตัวประสาน 

09.20 - 09.40 น. ME012 
การไพโรซีสขวดพลาสติกด้วยตัวเร่งปฏิกิริยาต่อปริมาณผลิตภัณฑ์และ
สมบัติน้ำมันเช้ือเพลิง 

09.40 - 10.00 น. ME019 
การศึกษาความเป็นไปได้ของการใช้หัวพ่นไฟท่ีใช้น้ำมันเครื่องใช้แล้ว เป็น
เช้ือเพลิงสำหรับตู้อบ 200 ลิตร 

10.00 - 10.20 น. ME023 การพัฒนาถ่านอัดแท่งจากต้นธูปฤาษีเพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทน 
10.20 - 10.40 น. ME025 การผลิตถ่านอัดแท่งจากต้นข้าวโพด 

10.40 - 11.00 น. ME027 
การประเมินมาตรการการจัดการพลังงานบ้านพักอาศัยสู่การใช้พลังงาน
สุทธิเป็นศูนย์ 

11.00 – 11.20 น. ME053 การออกแบบและสร้างเรือพลังลมขนาดเล็ก 

หมายเหตุ :  -  พิธีเปิดและบรรยายพิเศษ เวลา 13.00 น. – 14.20 น. โดย อธิการบดี มทร.อีสาน  
  (Room1) 
 -  ประกาศผลรางวัล Best Paper / พิธีปิด เวลา 17.40 น. – 18.30 น. (Room1) 
 

 

 

 

 

 

Session 1      
ESTACON 2021#Room11  
(Link Zoom#Room11) 

https://zoom.us/j/97036539723?pwd=QWJHS3RVcHhyZG1JcTh5SkhZRWhCUT09
https://drive.google.com/drive/folders/1GWMyLX34YTz6fEPbc97UpddDs8GB3mIT?usp=sharing


 
การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์  วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  และสถาปัตยกรรมศาสตร์ คร้ังที่ 12 
วันที่ 20  สิงหาคม  2564  ณ  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   

 

 

 

 

Chair : ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรินทร์  พงษ์สกุล 
Co-Chair : รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา  ขันติโกมล 
 
 

กรรมการประจำห้องนำเสนอ : อาจารย์ธีระ  ฮวบขุนทด 
Link Zoom : https://zoom.us/j/98154173417?pwd=Y0pqM1IvRTUzcW41R3VCZjFVbG9MZz09  
Link บทความ : https://drive.google.com/drive/folders/1yN89haTwdZVM30pn-Vow_RnenlQxPyM-
?usp=sharing  

 

Time 
Presentation 

ID 

 

หัวข้อการนำเสนอ 

08.40 - 09.00 น. ME003 
ระบบเลเซอร์อินเตอร์เฟียโรมิเตอร์แบบ Homodyne quadrature 
สำหรับการวัดระยะทางของแท่นเล่ือนความแม่นยำสูง 

09.00 - 09.20 น. ME014 การออกแบบและสร้างเครื่องอัดข้ึนรูปก้อนวัสดุปลูกจากขุยมะพร้าว 
09.20 - 09.40 น. ME015 การออกแบบและสร้างเครื่องฝานกล้วย มันฝรั่ง และแครอท 

09.40 - 10.00 น. ME018 
การศึกษาปัจจัยของการเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องอัดเม็ดอาหารสัตว์ขนาด
เล็ก 

10.00 - 10.20 น. ME021 การพัฒนาแบบหล่อคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ 

10.20 - 10.40 น. ME029 
การประยุกต์ใช้โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์เพื่อควบคุมระดับน้ำ
ในถังพัก 

10.40 - 11.00 น. ME041 การพัฒนาระบบควบคุมของรถไซโลบรรทุกอาหารสัตว์ 
11.00 – 11.20 น. ME044 รถตัดหญ้าควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรลแบบไร้สาย 

หมายเหตุ :  -  พิธีเปิดและบรรยายพิเศษ เวลา 13.00 น. – 14.20 น. โดย อธิการบดี มทร.อีสาน  
  (Room1) 
 -  ประกาศผลรางวัล Best Paper / พิธีปิด เวลา 17.40 น. – 18.30 น. (Room1) 
 

 

 

 

 

 

Session 1      
ESTACON 2021#Room12  
(Link Zoom#Room12) 

https://zoom.us/j/98154173417?pwd=Y0pqM1IvRTUzcW41R3VCZjFVbG9MZz09
https://drive.google.com/drive/folders/1yN89haTwdZVM30pn-Vow_RnenlQxPyM-?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1yN89haTwdZVM30pn-Vow_RnenlQxPyM-?usp=sharing


 
การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์  วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  และสถาปัตยกรรมศาสตร์ คร้ังที่ 12 
วันที่ 20  สิงหาคม  2564  ณ  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   

 

 

 

 

Chair : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.การุณย์  ศุภมิตรโยธิน 
Co-Chair : รองศาสตราจารย์ ดร.นิคม  บุญญานุสิทธิ์ 
 
 
 

กรรมการประจำห้องนำเสนอ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรพันธ์  เจียมมีปรีชา 
Link Zoom : https://zoom.us/j/93985472484?pwd=TzJsVmdxVkNKSFgxam9Rbk5BSGtXZz09  
Link บทความ : 
https://drive.google.com/drive/folders/1RRVtKZCCBwi8pkqrCLDRbHf4jtktszBL?usp=sharing  

 

Time 
Presentation 

ID 

 

หัวข้อการนำเสนอ 

08.40 - 09.00 น. CE001 โครงการท่าเรือโดยสารเพื่อเช่ือมต่อระบบคมนาคมแม่น้ำเจ้าพระยา 
09.00 - 09.20 น. CE002 แผ่นความหนาแน่นต่ำจากหญ้าแฝก 
09.20 - 09.40 น. CE003 แนวทางพัฒนาโครงการท่องเท่ียวเชิงส่งเสริมสุขภาพ ในจังหวัดภูเก็ต 

09.40 - 10.00 น. CE004 
แนวทางการเพิ่มพื้นท่ีและเทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาความแออัดของ
สนามบินนานาชาติภูเก็ต 

10.00 - 10.20 น. CE005 แนวทางการออกแบบโรงแรมใหม่ หลังยุค Covid -19 

10.20 - 10.40 น. CE006 
แนวทางการออกแบบโครงการอสังหาริมทรัพย์แบบผสมผสาน บริเวณ
สถานีขนส่งมวลชน : สถานีแยกร่มเกล้า 

10.40 - 11.00 น. CE007 
แนวทางการออกแบบโครงการรีสอร์ทในจังหวัดกระบี่ เพื่อรองรับ
นักท่องเท่ียวชาวมุสลิม 

11.00 – 11.20 น. CE008 
แนวทางการออกแบบโครงการพัฒนาพืน้ท่ีใต้ทางด่วน เพื่อสาธารณะ
ประโยชน์สู่วัฒนธรรมสตรีทอาร์ต 

หมายเหตุ :  -  พิธีเปิดและบรรยายพิเศษ เวลา 13.00 น. – 14.20 น. โดย อธิการบดี มทร.อีสาน  
  (Room1) 
 -  ประกาศผลรางวัล Best Paper / พิธีปิด เวลา 17.40 น. – 18.30 น. (Room1) 
 

 

 

 

 

Session 1     
  
ESTACON 2021#Room13  
(Link Zoom#Room13) 

https://zoom.us/j/93985472484?pwd=TzJsVmdxVkNKSFgxam9Rbk5BSGtXZz09
https://drive.google.com/drive/folders/1RRVtKZCCBwi8pkqrCLDRbHf4jtktszBL?usp=sharing


 
การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์  วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  และสถาปัตยกรรมศาสตร์ คร้ังที่ 12 
วันที่ 20  สิงหาคม  2564  ณ  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   

 

 

 

 
 
Chair : อาจารย์ ดร.ศิริชัย  ห่วงจริง 
Co-Chair : อาจารย์กรรณิกา  ถุนาพรรณ์ 
 
 
 

กรรมการประจำห้องนำเสนอ : รองศาสตราจารย์ ดร.เชิดศักด์ิ  สุขศิริพัฒนพงศ์ 
Link Zoom : https://zoom.us/j/98327941090?pwd=Zm5heHdpdm1RNTMwSzZoYTNnV0RZZz09  
Link บทความ : 
https://drive.google.com/drive/folders/14c_y9XL7ca8Qu8OJfsh1sMOS8XXQ26IM?usp=sharing  

 

Time 
Presentation 

ID 

 

หัวข้อการนำเสนอ 

08.40 - 09.00 น. CE011 แนวทางการออกแบบศูนย์บันเทิงสำหรับกลุ่มนักเต้นในยุคหลังโควิด-19 
09.00 - 09.20 น. CE012 แนวทางการออกแบบพื้นท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ในพืน้ท่ีค้าปลีก 

09.20 - 09.40 น. CE013 
แนวทางการออกแบบพื้นท่ีสวนสัตว์เพื่อพัฒนาธุรกิจสวนสัตว์ใน
ประเทศไทย 

09.40 - 10.00 น. CE014 
แนวทางการออกแบบพื้นท่ีทำกิจกรรมและพักผ่อนร่วมกันของนักศึกษา 
กรณีศึกษา: คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 

10.00 - 10.20 น. CE015 แนวทางการออกแบบจุดพักรถ 

10.20 - 10.40 น. CE016 
แนวทางการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างเกษตรกร ภาครัฐ และเอกชน 
ในการพัฒนาธุรกิจการเกษตรกรณีศึกษาโครงการบนที่ดิน สปก. 
เชียงราย 

10.40 - 11.00 น. CE018 
แนวทางการพัฒนาสถานรับเล้ียงเด็กเอกชนท่ีมีอายุระหว่าง 3 เดือน ถงึ 
6 ปี 

หมายเหตุ :  -  พิธีเปิดและบรรยายพิเศษ เวลา 13.00 น. – 14.20 น. โดย อธิการบดี มทร.อีสาน  
  (Room1) 
 -  ประกาศผลรางวัล Best Paper / พิธีปิด เวลา 17.40 น. – 18.30 น. (Room1) 
 

 

 

 

Session 1      
ESTACON 2021#Room14  
(Link Zoom#Room14) 

https://zoom.us/j/98327941090?pwd=Zm5heHdpdm1RNTMwSzZoYTNnV0RZZz09
https://drive.google.com/drive/folders/14c_y9XL7ca8Qu8OJfsh1sMOS8XXQ26IM?usp=sharing


 
การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์  วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  และสถาปัตยกรรมศาสตร์ คร้ังที่ 12 
วันที่ 20  สิงหาคม  2564  ณ  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   

 

 

 

 
Chair : รองศาสตราจารย์ ดร.ธนากร  ภูเงินขำ 
Co-Chair : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอนงค์  แสงผ่อง 
 
 

กรรมการประจำห้องนำเสนอ :  อาจารย์ ดร.ชยกฤต  เพชรช่วย 
Link Zoom : https://zoom.us/j/7055223163?pwd=Vm40eTQxWFJyNmVOYjBFUDRSdUozdz09  
Link บทความ : 
https://drive.google.com/drive/folders/1W5fHLu7X4hCIvzdN8pDHsunhE6PkW2iS?usp=sharing  

 

Time 
Presentation 

ID 

 

หัวข้อการนำเสนอ 

08.40 - 09.00 น. CE025 
อิทธิพลของการใช้กากดินล้างเถ้าลอยแคลเซียมสูงจีโอโพลิเมอร์มอร์ต้าร์
ต่อความสามารถทำงานได้ กำลังอัดและสัมประสิทธิ์การซึมผ่านคลอไรด์ 

09.00 - 09.20 น. CE027 
อัตราการเปล่ียนแปลงราคาขายอาคารชุดในเขตกรุงเทพมหานครหลังการ
แพร่ระบาดของโควิด-19 

09.20 - 09.40 น. CE028 
สมบัติเชิงกลและค่าการหดตัวแห้งของเถ้าลอยแคลเซียมสูงจีโอโพลิเมอร์
ผสมเถ้าปาล์มน้ำมันและกากดินล้าง 

09.40 - 10.00 น. CE029 สมบัติพื้นฐานของจีโอโพลิเมอร์คอนกรีตพรุนไฮบริดจ์จากหินลูกรัง 
10.00 - 10.20 น. CE032 การนำวัสดุเหลือท้ิงจากชุมชนมาผลิตบล็อกปูพื้น 

10.20 - 10.40 น. CE034 
ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อความล่าช้าในงานก่อสร้างจากผู้รับเหมาก่อสร้าง 
กรณีศึกษาแขวงทางหลวงจังหวัดอุดรธานี 

10.40 - 11.00 น. CE031 
ความพึงพอใจการใช้ทางหลวงหมายเลข 205 ถนนสุรนารายณ์ จอหอ - 
สามแยกสุรนารายณ์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 

11.00 – 11.20 น. CE064 
โครงสร้างพื้นฐานและส่ิงอำนวยความสะดวกท่ีส่งผลต่อการเลือกใช้
จักรยานในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ 

หมายเหตุ :  -  พิธีเปิดและบรรยายพิเศษ เวลา 13.00 น. – 14.20 น. โดย อธิการบดี มทร.อีสาน  
  (Room1) 
 -  ประกาศผลรางวัล Best Paper / พิธีปิด เวลา 17.40 น. – 18.30 น. (Room1) 
 

 

 

 

Session 1      
ESTACON 2021#Room15  
(Link Zoom#Room15) 

https://zoom.us/j/7055223163?pwd=Vm40eTQxWFJyNmVOYjBFUDRSdUozdz09
https://drive.google.com/drive/folders/1W5fHLu7X4hCIvzdN8pDHsunhE6PkW2iS?usp=sharing


 
การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์  วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  และสถาปัตยกรรมศาสตร์ คร้ังที่ 12 
วันที่ 20  สิงหาคม  2564  ณ  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   

 

 

 

 

Chair : อาจารย์ ดร.ณัฐสุรางค์  ยะสูงเนิน 
Co-Chair : อาจารย์ ดร.ธนกร  ญาณกาย 
 
 

กรรมการประจำห้องนำเสนอ : อาจารย์ ดร.จาริณี  จงปล้ืมปิติ 
Link Zoom : https://zoom.us/j/96740415721?pwd=VTRWSWpEQkVlWjVhL2NYUGFwSStYdz09  
Link บทความ : 
https://drive.google.com/drive/folders/1ZbKHcx_Tum7TDRD2n5HNh9k7rjg3kpm_?usp=sharing  

 

Time 
Presentation 

ID 

 

หัวข้อการนำเสนอ 

08.40 - 09.00 น. SC001 แอนไท-ไฮบริดไอดีลในกึ่งกรุปอันดับ 

09.00 - 09.20 น. SC006 
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ปัจจัยพื้นฐานระหว่าง อัตราแลกเปล่ียนและดัชนีหุ้น 
ต่อราคาน้ำมันดิบ ด้วยวิธีโครงข่ายประสาทเทียม 

09.20 - 09.40 น. SC007 บนแอนไท-ไฮบริด ควอชี-ไอดีล ในกึ่งกรุปอันดับ 
09.40 - 10.00 น. SC008 บนกึ่งกรุปย่อยแอนไท-ไฮบริดของกึ่งกรุปอันดับ 

10.00 - 10.20 น. SC016 
การลดต้นทุนการขนส่งสินค้า โดยใช้โปรแกรม VRP Spreadsheet 
solver: กรณีศึกษา หจก. ทรัพย์แจ่มใส ทรานสปอ 

10.20 - 10.40 น. SC017 
การพัฒนาแอปพลิเคชันแชทบอทเพื่อการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรม 

10.40 - 11.00 น. SC026 
การศึกษาการทำแห้งใบบัวบกด้วยเทคนิคการแช่เยือกแข็งและการอบแห้ง
สุญญากาศ 

11.00 – 11.20 น. SC021 การพัฒนาการทำตลาดออนไลน์ผ่านอีเมล์ 

หมายเหตุ :  -  พิธีเปิดและบรรยายพิเศษ เวลา 13.00 น. – 14.20 น. โดย อธิการบดี มทร.อีสาน  
  (Room1) 
 -  ประกาศผลรางวัล Best Paper / พิธีปิด เวลา 17.40 น. – 18.30 น. (Room1) 
 

 

 

 

 

Session 1       
ESTACON 2021#Room16  
(Link Zoom#Room16) 

https://zoom.us/j/96740415721?pwd=VTRWSWpEQkVlWjVhL2NYUGFwSStYdz09
https://drive.google.com/drive/folders/1ZbKHcx_Tum7TDRD2n5HNh9k7rjg3kpm_?usp=sharing


 
การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์  วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  และสถาปัตยกรรมศาสตร์ คร้ังที่ 12 
วันที่ 20  สิงหาคม  2564  ณ  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   

 

 

 

 
Chair : อาจารย์ ดร.ปรัชญาวุฒิ  โถป้ัน 
Co-Chair : อาจารย์ ดร.รักชาติ  กล่ินกล้า 
 
 
 

กรรมการประจำห้องนำเสนอ : อาจารย์ ดร.ปฏิวัติ  วรามิตร 
Link Zoom : https://zoom.us/j/98511061935?pwd=dmk3WFlMWXpFS0V5bzk3L0VzQnhhUT09  
Link บทความ : 
https://drive.google.com/drive/folders/1hB8Iqa0IK0c6n7bKg4CjhuUmMEJobe8u?usp=sharing  

 

Time 
Presentation 

ID 

 

หัวข้อการนำเสนอ 

08.40 - 09.00 น. SC005 
เปรียบทียบกระบวนทำให้เป็นแผ่นกระดาษและสมบัติของกระดาษจาก
เย่ือของลำต้นปาล์มน้ำมัน 

09.00 - 09.20 น. SC009 
การเตรียมและศึกษาสมบัติของนาโนเซลลูโลสจากกาบกล้วยน้ำว้าใน
พื้นท่ีอำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 

09.20 - 09.40 น. SC010 
การเตรียมวัสดุโครงร่างรองรับเซลล์จากพอลิคาโปรแลคโตน พอลิแล
คติคแอซิดและเปลือกไข่ไก่ และการประยุกต์ใช้ในงานวิศวกรรมเนื้อเยื่อ
กระดูก 

09.40 - 10.00 น. SC013 
การสำรวจความเข้มข้นของเรดอนในส่ิงแวดล้อมตามแนวเส้นทางรถไฟ
รางคู่ จังหวัดขอนแก่น 

10.00 - 10.20 น. SC014 
การศึกษาสูตรท่ีเหมาะสมของการผลิตแยมแตงไทย โดยวิธีพื้นผิว
ตอบสนอง 

10.20 - 10.40 น. SC015 
การลดปริมาณโลหะหนักปนเป้ือนในแหล่งน้ำธรรมชาติโดยกลุ่ม
แบคทีเรียท่ีมีประสิทธิภาพ 

10.40 - 11.00 น. SC020 การพัฒนาระบบเซนเซอร์เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายแบบไร้สัมผัส 

11.00 – 11.20 น. SC022 
การประยุกต์ใช้แผ่นกระจายแสงร่วมกับไดโอดเปล่งแสงสำหรับการปลูก
พืช 

หมายเหตุ :  -  พิธีเปิดและบรรยายพิเศษ เวลา 13.00 น. – 14.20 น. โดย อธิการบดี มทร.อีสาน  
  (Room1) 
 -  ประกาศผลรางวัล Best Paper / พิธีปิด เวลา 17.40 น. – 18.30 น. (Room1) 
 

 

Session 1      
ESTACON 2021#Room17 
(Link Zoom#Room17) 

https://zoom.us/j/98511061935?pwd=dmk3WFlMWXpFS0V5bzk3L0VzQnhhUT09
https://drive.google.com/drive/folders/1hB8Iqa0IK0c6n7bKg4CjhuUmMEJobe8u?usp=sharing


 
การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์  วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  และสถาปัตยกรรมศาสตร์ คร้ังที่ 12 
วันที่ 20  สิงหาคม  2564  ณ  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   

 

 

 

 

Chair  :  อาจารย์ ดร.จิตติมา กุลวงศ์ 
Co-Chair  :  อาจารย์ ดร.ธนิษฐ์ สายโสภา 
 
 

กรรมการประจำห้องนำเสนอ : อาจารย์ ดร.วารี  ศรีสอน 
Link Zoom : https://zoom.us/j/96280393982?pwd=S0k2QXNUcFE4OFEwTjhqd0E2UnY2UT09  
Link บทความ : https://drive.google.com/drive/folders/1n_hxLhXnFD2phpgT-
mwzssfehfBI2yGp?usp=sharing   

 

Time 
Presentation 

ID 

 

หัวข้อการนำเสนอ 

08.40 - 09.00 น. SC002 
แบบจำลองเพื่อการคัดแยกผลไม้แบบหนึ่งชนิดด้วยหลักการเรียนรู้ของ
เครื่อง 

09.00 - 09.20 น. SC003 
แนวทางการพัฒนาโครงการบ้านพักตากอากาศจัดสรรระดับซุปเปอร์
ลักชัวรี่ จังหวัดกระบี่ 

09.20 - 09.40 น. SC004 แนวทางการพัฒนาธรุกิจดิจิทัลทางการศึกษา 
09.40 - 10.00 น. SC024 การดูดซับน้ำมันดิบจากวัสดุจากธรรมชาติ 

10.00 - 10.20 น. SC025 
ผลการฝึกด้วยน้ำหนักร่างกายท่ีมีต่อความแข็งแรงกล้ามเนื้อขาของ
นักกีฬาฟุตบอลชายโรงเรียนมัธยมด่านขุนทด 

10.20 - 10.40 น. SC011 การออกแบบและสร้างยานสำรวจใต้น้ำ 

10.40 - 11.00 น. SC023 
การประมาณค่าความเข้มรังสีอัลตราไวโอเลตภายใต้ท้องฟ้าปราศจาก
เมฆ 

11.00 – 11.20 น. SC019 
การพัฒนาเครื่องตรวจอาการเบ้ืองต้นไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) 
โดยการแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชันไลน์ 

หมายเหตุ :  -  พิธีเปิดและบรรยายพิเศษ เวลา 13.00 น. – 14.20 น. โดย อธิการบดี มทร.อีสาน  
  (Room1) 
 -  ประกาศผลรางวัล Best Paper / พิธีปิด เวลา 17.40 น. – 18.30 น. (Room1) 
 

 

 

 

Session 1     
ESTACON 2021#Room18 
(Link Zoom#Room18) 

https://zoom.us/j/96280393982?pwd=S0k2QXNUcFE4OFEwTjhqd0E2UnY2UT09
https://drive.google.com/drive/folders/1n_hxLhXnFD2phpgT-mwzssfehfBI2yGp?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1n_hxLhXnFD2phpgT-mwzssfehfBI2yGp?usp=sharing


 
การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์  วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  และสถาปัตยกรรมศาสตร์ คร้ังที่ 12 
วันที่ 20  สิงหาคม  2564  ณ  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   

 

 

 

 

Chair : รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณพงษ์  พันธ์ศรี 
Co-Chair : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุชนาฏ  สันทาลุนัย 
 
 

กรรมการประจำห้องนำเสนอ : อาจารย์ ดร.มงคล  ด่านบำรุงตระกูล 
Link Zoom : https://zoom.us/j/91061628127?pwd=M21RRmoybjVKMllFNWVNVnlZMXNVZz09  
Link บทความ :  
https://drive.google.com/drive/folders/1h4gLilnHvCbdwq7nudxc270S0HxIUQC4?usp=sharing  

 

Time 
Presentation 

ID 

 

หัวข้อการนำเสนอ 

14.40 - 15.00 น. EE033 
การออกแบบสายอากาศแบบอะเพอร์เจอร์แถบความถ่ีกว้างสำหรับใช้งาน
ในระบบ 4G/5G 

15.00 - 15.20 น. EE039 
การศึกษาออกแบบสายอากาศจากแผ่นวงจรพิมพส์ำหรับมือโทรศัพท์มือถือ
ย่านความถ่ี 3G และ 4G ในประเทศไทย โดยการใช้เทคนิคโมโนโพลรูปตัว
เจกลับหัวกับการเพิ่มสตับ 

15.20 - 15.40 น. EE040 
การศึกษาสายอากาศไดโพลด้วยการปรับตับรูปตัวไอสำหรับใช้งาน
เครื่องบินโดรนในสนามบิน 

15.40 - 16.00 น. EE043 
การศึกษาคุณลักษณะของตัวดูดซับคล่ืนไมโครเวฟแบบพีซีบีร่วมกับเส้นโค้ง
ฮิลเบิร์ต 

16.00 - 16.20 น. EE044 
การศึกษาการส้ินเปลืองอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในสาขาวิศวกรรม
โทรคมนาคม 

16.20 - 16.40 น. EE053 การจำลองหลักการพื้นฐานของระบบวิทยุรู้คิดด้วยแมทแลป 

16.40 - 17.00 น. *EE032 
การออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชันหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินบนอุปกรณ์
เคล่ือนท่ี 

หมายเหตุ :  -  พิธีเปิดและบรรยายพิเศษ เวลา 13.00 น. – 14.20 น. โดย อธิการบดี มทร.อีสาน  
  (Room1) 
 -  ประกาศผลรางวัล Best Paper / พิธีปิด เวลา 17.40 น. – 18.30 น. (Room1) 
 
 
 

 

 

Session 2     
ESTACON 2021#Room1  
(Link Zoom#Room1) 

https://zoom.us/j/91061628127?pwd=M21RRmoybjVKMllFNWVNVnlZMXNVZz09
https://drive.google.com/drive/folders/1h4gLilnHvCbdwq7nudxc270S0HxIUQC4?usp=sharing


 
การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์  วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  และสถาปัตยกรรมศาสตร์ คร้ังที่ 12 
วันที่ 20  สิงหาคม  2564  ณ  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   

 

 

 

 

 
Chair  :  อาจารย์สิทธิศักดิ์  เริงฤทธิ์ 
Co-Chair  :  ดร.ศรันย์  คัมภีร์ภัทร 

 

กรรมการประจำห้องนำเสนอ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชชุพงษ์  วิบูลเจริญ 
Link Zoom : https://zoom.us/j/94925903070?pwd=Tkx3MmgxK2lpSHdFT25jS0FPaWpIUT09  
Link บทความ :  https://drive.google.com/drive/folders/1qPkSMEfSipiloF1QOhdtUum4mm9xhVe-
?usp=sharing  

 

Time 
Presentation 

ID 

 

หัวข้อการนำเสนอ 

14.40 - 15.00 น. EE029 
การออกแบบและสร้างเครื่องปอกเปลือกมะพร้าวโดยใช้ลูกกะเทาะแบบ
เหล่ียม 

15.00 - 15.20 น. EE034 การออกแบบพัฒนาระบบควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติในหม้อต้มรังไหม 

15.20 - 15.40 น. EE035 
การออกแบบตัวตรวจจับความช้ืนราคาประหยัดโดยใช้การวิเคราะห์การ
ถดถอย 

15.40 - 16.00 น. EE048 การพัฒนาเครื่องป้อนรงัไหมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเส้นไหม 
16.00 - 16.20 น. EE054 สายอากาศแบบแพทซ์สำหรับระบบ 5G ย่านความถ่ี 700 MHz 
16.20 - 16.40 น. EE055 สายอากาศแบบแพทซ์สำหรับระบบ 5G ย่านความถ่ี 2,600 MHz 

16.40 - 17.00 น. EE057 
สายอากาศโมโนโพลรูปตัวไอ สำหรับประยุกต์ใช้งานตรวจสอบเด็กติด
ในรถยนต์ 

หมายเหตุ :  -  พิธีเปิดและบรรยายพิเศษ เวลา 13.00 น. – 14.20 น. โดย อธิการบดี มทร.อีสาน  
  (Room1) 
 -  ประกาศผลรางวัล Best Paper / พิธีปิด เวลา 17.40 น. – 18.30 น. (Room1) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Session 2     
ESTACON 2021#Room2  
(Link Zoom#Room2) 

https://zoom.us/j/94925903070?pwd=Tkx3MmgxK2lpSHdFT25jS0FPaWpIUT09
https://drive.google.com/drive/folders/1qPkSMEfSipiloF1QOhdtUum4mm9xhVe-?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1qPkSMEfSipiloF1QOhdtUum4mm9xhVe-?usp=sharing


 
การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์  วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  และสถาปัตยกรรมศาสตร์ คร้ังที่ 12 
วันที่ 20  สิงหาคม  2564  ณ  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   

 

 

 

 
Chair  :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชมพู  ทรัพย์ปทุมสิน 
Co-Chair  :  อาจารย์ ดร.อัจฉรา  ชุมพล 

 

 
กรรมการประจำห้องนำเสนอ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยดนัย  บุญไมตรี 
Link Zoom : https://zoom.us/j/93359041187?pwd=YWJvS3hpUWN2bm9GMTh4OVd3OVF5QT09  
Link บทความ : https://drive.google.com/drive/folders/1kvzti9kj1d7ogXHuZ76y_pZW7wktCFM-
?usp=sharing  

 

Time 
Presentation 

ID 

 

หัวข้อการนำเสนอ 

14.40 - 15.00 น. EE016 ระบบควบคุมอุณหภูมิและความช้ืนภายในโรงเรือน 

15.00 - 15.20 น. EE046 
การพัฒนาแอปพลิเคชันแชทบอทสำหรับร้านอาหารเพื่อส่งเสริมการ
ท่องเท่ียว 

15.20 - 15.40 น. EE049 
การพัฒนาระบบเฝ้าระวังสถานะการตอบสนองของอุปกรณ์แม่ข่ายด้วย
เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตของสรรพส่ิง 

15.40 - 16.00 น. EE047 
การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันสำหรับค้นหารถสองแถวในอำเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา 

16.00 - 16.20 น. EE051 
การทดสอบระบบบริหารจัดการคลังความรู้ข้อมูลโปรเจค สำหรับ บริษัท 
เรเวลซอฟท์ จำกัด 

16.20 - 16.40 น. EE052 
การถ่ายทอดเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการร้านค้าออนไลน์
สำหรับชุมชนท่องเท่ียว OTOP นวัตวิถีบ้านแม่หอย  
ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 

16.40 - 17.00 น. EE056 
การใช้ QR Code เพื่อการส่งเสริมการขาย กลุ่มทอผ้าบ้านหนองกก 
อำเภอสีค้ิว จังหวัดนครราชสีมา 

หมายเหตุ :  -  พิธีเปิดและบรรยายพิเศษ เวลา 13.00 น. – 14.20 น. โดย อธิการบดี มทร.อีสาน  
  (Room1) 
 -  ประกาศผลรางวัล Best Paper / พิธีปิด เวลา 17.40 น. – 18.30 น. (Room1) 
 
 
 

 

 

Session 2     
ESTACON 2021#Room3  
(Link Zoom#Room3) 

https://zoom.us/j/93359041187?pwd=YWJvS3hpUWN2bm9GMTh4OVd3OVF5QT09
https://drive.google.com/drive/folders/1kvzti9kj1d7ogXHuZ76y_pZW7wktCFM-?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1kvzti9kj1d7ogXHuZ76y_pZW7wktCFM-?usp=sharing


 
การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์  วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  และสถาปัตยกรรมศาสตร์ คร้ังที่ 12 
วันที่ 20  สิงหาคม  2564  ณ  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   

 

 

 

 

 
 
Chair  :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญ์  บุญแซม 
Co-Chair : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติวัฒน์  นิธิกาญจนธาร 
 
 

กรรมการประจำห้องนำเสนอ : อาจารย์ ดร.วิญญู  ศิลาบุตร 
Link Zoom : https://zoom.us/j/95015756741?pwd=VEZQNVJwL05HZ1ExVzErdmN5NXpNZz09  
Link บทความ : https://drive.google.com/drive/folders/1V7Od-2cqD1pGJ-J2Y-
X58o95TPSxAYAL?usp=sharing  

 

Time 
Presentation 

ID 

 

หัวข้อการนำเสนอ 

14.40 - 15.00 น. IE035 
การพัฒนากระบวนผลิตต้นกระบองเพชรในครัวเรอืน กรณีศึกษา สวน
กระบองเพชร อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 

15.00 - 15.20 น. IE036 
การลดเวลาการหยุดเดินเครื่องจักรด้วยการวัดประสิทธิภผลการซ่อม
บำรุงของเครื่องสับหัวมันสำปะหลัง 

15.20 - 15.40 น. IE037 
การปรับปรุงประสิทธิภาพการบรรจุข้าวอบแห้งกึ่งสำเร็จรูปด้วยเครื่อง
บรรจุอัตโนมัติ 

15.40 - 16.00 น. IE039 
การปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มผลผลิตในการผลิตยาสมุนไพร
รักษาโรค 

16.00 - 16.20 น. IE044 การประยุกต์ใช้วิศวกรรมคุณค่าเพื่อศึกษาแนวทางการประหยัดพลังงาน 

16.20 - 16.40 น. IE046 
การดูดซับสีย้อมเมทิลีนบลูและสารละลายโลหะเหล็กด้วยถ่านจากไม้
มะขาม 

16.40 - 17.00 น. IE051 
The Quality of Workpiece from Mold Cutting Tools Made 
from Low Carbon Steel through Pack Carburizing Process 
Using Limestone as a Catalyst 

หมายเหตุ :  -  พิธีเปิดและบรรยายพิเศษ เวลา 13.00 น. – 14.20 น. โดย อธิการบดี มทร.อีสาน  
  (Room1) 
 -  ประกาศผลรางวัล Best Paper / พิธีปิด เวลา 17.40 น. – 18.30 น. (Room1) 

 
 
 

 
 

Session 2      
ESTACON 2021#Room4  
(Link Zoom#Room4) 

https://zoom.us/j/95015756741?pwd=VEZQNVJwL05HZ1ExVzErdmN5NXpNZz09
https://drive.google.com/drive/folders/1V7Od-2cqD1pGJ-J2Y-X58o95TPSxAYAL?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1V7Od-2cqD1pGJ-J2Y-X58o95TPSxAYAL?usp=sharing


 
การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์  วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  และสถาปัตยกรรมศาสตร์ คร้ังที่ 12 
วันที่ 20  สิงหาคม  2564  ณ  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   

 

 

 

 

Chair : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑาทิพย์  ทองเดชาสามารถ 
Co-Chair : อาจารย์ ดร.มัณฑนา  ทองสุพล 
 
 
 

กรรมการประจำห้องนำเสนอ : อาจารย์ ดร.สาวิตรี  ประภาการ 
Link Zoom : https://zoom.us/j/95039311793?pwd=Q0xxdVZjWVZjN1YxRnVaSGdGYU1xUT09  
Link บทความ : https://drive.google.com/drive/folders/1j_tKH-
BRXwIbZtnQryZtQaqlZmXIS9O4?usp=sharing  

 

Time 
Presentation 

ID 

 

หัวข้อการนำเสนอ 

14.40 - 15.00 น. IE027 
การออกแบบและพัฒนาเครื่องทำความสะอาดช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อ
ลดความสูญเปล่าในการผลิต กรณีศึกษา : บริษัทอิเล็คทรอนิคส์ใน
จังหวัดนครราชสีมา 

15.00 - 15.20 น. IE041 
การปรับปรุงกระบวนการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์สแตนเลสโดยการลดของเสีย 
กรณีศึกษา ณ โรงงาน ABC 

15.20 - 15.40 น. IE045 
การประยุกต์ใช้ซิกซ์ ซิกมา เพื่อการปรับปรุงคุณภาพของลวดทอง กรณี
ผลิตช้ินส่วนอุปกรณ์รับส่งสัญญาณทางแสง 

15.40 - 16.00 น. IE047 
การจัดการลดการสูญเสียแป้งมันสำปะหลังจากการหาสภาวะท่ีเหมาะสม
ในการฉีดล้างตะแกรงเครื่องเหวี่ยงแยก 

16.00 - 16.20 น. IE048 การจัดการคงคลังประเภทบรรจุภัณฑ์ของโรงงานผลไม้แปรรูป 

16.20 - 16.40 น. IE050 
การขยายขนาดกระบวนการดีเอสเทอร์ริฟิเคชันและการสกัดสำหรับการ
ผลิตลูทีนโดยไดเมธิลอีเทอร์เหลว 

16.40 - 17.00 น. IE052 
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวเกรียบว่าว กรณีศึกษา กลุ่มแม่บ้าน
ห้วยยาง อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 

หมายเหตุ :  -  พิธีเปิดและบรรยายพิเศษ เวลา 13.00 น. – 14.20 น. โดย อธิการบดี มทร.อีสาน  
  (Room1) 
 -  ประกาศผลรางวัล Best Paper / พิธีปิด เวลา 17.40 น. – 18.30 น. (Room1) 

 
 

 
 
 

Session 2      
ESTACON 2021#Room5  
(Link Zoom#Room5) 

https://zoom.us/j/95039311793?pwd=Q0xxdVZjWVZjN1YxRnVaSGdGYU1xUT09
https://drive.google.com/drive/folders/1j_tKH-BRXwIbZtnQryZtQaqlZmXIS9O4?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1j_tKH-BRXwIbZtnQryZtQaqlZmXIS9O4?usp=sharing


 
การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์  วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  และสถาปัตยกรรมศาสตร์ คร้ังที่ 12 
วันที่ 20  สิงหาคม  2564  ณ  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   

 

 

 

 

 

Chair : อาจารย์ ดร.สุรีพร  มีหอม 
Co-Chair : อาจารย์ ดร.สุรเชษฐ์  เถ่ือนสิงห์แก้ว 
 
 

 
กรรมการประจำห้องนำเสนอ : อาจารย์อมรศักดิ์  มาใหญ่ 
Link Zoom : https://zoom.us/j/96687903513?pwd=Mmpra1BjRUVZMC8vRVZnTVJta2JKZz09  
Link บทความ : https://drive.google.com/drive/folders/1vZ-obo-
iSFwD3MaqKleiwZCvpF_hIqql?usp=sharing  

 

Time 
Presentation 

ID 

 

หัวข้อการนำเสนอ 

14.40 - 15.00 น. IE023 
การศึกษาความคาดหวังต่อการใช้จักรยาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี   
ราชมงคลอีสาน นครราชสีมา 

15.00 - 15.20 น. IE042 
การปรับปรุงกระบวนการการกระจายสินค้า กรณีศึกษา บริษัท ABC   
โลจิสติกส์ 

15.20 - 15.40 น. IE030 
การลดของเสีย และการพัฒนากระบวนการตรวจสอบคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ ในกระบวนฉีดขึ้นรูป และการพิมพ์สกรีน กรณีศึกษา 
โรงงานผลิตช้ินส่วนพลาสติก 

15.40 - 16.00 น. IE033 
การพัฒนาวัสดุประกอบจากฝาขวดน้ำด่ืมพลาสติกและผงขี้เล่ือยไม้
ยางพาราสำหรับประยุกต์เป็นไม้พลาสติก 

16.00 - 16.20 น. IE040 
การปรับปรุงกระบวนการปั๊มข้ึนรูปเครื่องมือทางการเกษตรเพื่อเพิ่ม
ผลผลิต 

16.20 - 16.40 น. IE049 
การจัดการข้อมูลโลจิสติกส์เพื่อการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนสหัสขันธ์ไดโนโรดโฮมสเตย์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 

16.40 - 17.00 น.   

หมายเหตุ :  -  พิธีเปิดและบรรยายพิเศษ เวลา 13.00 น. – 14.20 น. โดย อธิการบดี มทร.อีสาน  
  (Room1) 
 -  ประกาศผลรางวัล Best Paper / พิธีปิด เวลา 17.40 น. – 18.30 น. (Room1) 

 
 

 
 
 

Session 2       
ESTACON 2021#Room6  
(Link Zoom#Room6) 

https://zoom.us/j/96687903513?pwd=Mmpra1BjRUVZMC8vRVZnTVJta2JKZz09
https://drive.google.com/drive/folders/1vZ-obo-iSFwD3MaqKleiwZCvpF_hIqql?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1vZ-obo-iSFwD3MaqKleiwZCvpF_hIqql?usp=sharing


 
การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์  วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  และสถาปัตยกรรมศาสตร์ คร้ังที่ 12 
วันที่ 20  สิงหาคม  2564  ณ  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   

 

 

 

 

Chair : อาจารย์ ดร.ชัยยุทธ  เกี้ยวสันเทียะ 
Co-Chair : อาจารย์ ดร.ภาณุพิชญ์  ขืนเขียว 
 
 

กรรมการประจำห้องนำเสนอ : อาจารย์ ดร.ขนิษฐา  ชัยบรรดิษฐ 
Link Zoom : https://zoom.us/j/93427009342?pwd=aEFUMlM2Nm92OUJlaGpVcmNDZEQwZz09  
Link บทความ :  
https://drive.google.com/drive/folders/17i9ER0ffbzUjcFwZCXcKq1LQCMWwOFNi?usp=sharing  

 

Time 
Presentation 

ID 

 

หัวข้อการนำเสนอ 

14.40 - 15.00 น. ME004 
ระบบหลังคาแสงอาทิตย์แบบสองช่องทางไหลสำหรับระบายอากาศ
แบบธรรมชาติในอาคาร 

15.00 - 15.20 น. ME024 
การพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าเฉล่ีย ของอุตสาหกรรมส่ิงทอ อำเภอ
กระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 

15.20 - 15.40 น. ME026 
การผลิตถ่านชีวภาพและสารชีวภาพจากทางใบปาล์มด้วยกระบวนการ
ไพโรไลซิสแบบช้า 

15.40 - 16.00 น. ME031 เตาแก๊สหุงต้ม KB-5 ชนิดวัสดุพรุนแบบตาข่ายผสม 

16.00 - 16.20 น. ME035 
การศึกษาการทำแห้งใบบัวบกด้วยเทคนิคการแช่เยือกแข็งและการ
อบแห้งสุญญากาศ 

16.20 - 16.40 น. ME050 

Production of bio-charcoal and biological material from oil 
palm frond with slow pyrolysis process. (Production of bio-
charcoal and biological material from oil palm frond with 
slow pyrolysis process 

16.40 - 17.00 น. ME030 การทดสอบและประเมินผลชนิดของใบมีดสับต้นถั่วลิสง 

หมายเหตุ :  -  พิธีเปิดและบรรยายพิเศษ เวลา 13.00 น. – 14.20 น. โดย อธิการบดี มทร.อีสาน  
  (Room1) 
 -  ประกาศผลรางวัล Best Paper / พิธีปิด เวลา 17.40 น. – 18.30 น. (Room1) 

 
 

 
 
 

 

Session 2      
ESTACON 2021#Room7  
(Link Zoom#Room7) 

https://zoom.us/j/93427009342?pwd=aEFUMlM2Nm92OUJlaGpVcmNDZEQwZz09
https://drive.google.com/drive/folders/17i9ER0ffbzUjcFwZCXcKq1LQCMWwOFNi?usp=sharing


 
การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์  วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  และสถาปัตยกรรมศาสตร์ คร้ังที่ 12 
วันที่ 20  สิงหาคม  2564  ณ  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   

 

 

 

 
Chair : อาจารย์ ดร.ชัชรินทร์  ศักดิ์กำปัง 
Co-Chair : อาจารย์ ดร.สิริธร  คิสาลัง 
 
 
 

กรรมการประจำห้องนำเสนอ : อาจารย์ ดร.นิวัฒน์  เกตุชาติ 
Link Zoom : https://zoom.us/j/99939384275?pwd=QTFsemEvWU5Sc0FNcktGUEVLdEpwQT09  
Link บทความ : 
https://drive.google.com/drive/folders/1tBWdVJbAFryJBVqIGmbUlGmWNGPvCp0E?usp=sharing  

 

Time 
Presentation 

ID 

 

หัวข้อการนำเสนอ 

14.40 - 15.00 น. ME017 
การศึกษาอิทธิพลของอุณหภูมิลมร้อนท่ีส่งผลต่อจลนพลศาสตร์การ
อบแห้งของมันสำปะหลังแผ่น ภายใต้การอบแห้งแบบพาความร้อนท่ีให้
ลมร้อนไหลผ่านวัสดุพรุนชนิดตาข่ายสแตนเลส 

15.00 - 15.20 น. ME022 การพัฒนาระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับครัวเรือน 

15.20 - 15.40 น. ME028 
การประเมินผลกระทบด้านกำลังไฟฟ้าสูญเสียของโครงการโซลาร์
รูฟท๊อฟ กรณีศึกษา: การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอธัญบุร ี

15.40 - 16.00 น. ME005 
ผลของอุณหภูมิการทำปฏิกิริยาไพโรไลซีสแบบเร็วของไม้ยางนาท่ีมีต่อ
ปริมาณผลได้ผลิตภัณฑ์และค่าสมบัติทางเคมีของไบโอออย์ โดยใช้เตา
ปฏิกรณ์แบบฟลูอิไดซ์เบด 

16.00 - 16.20 น. ME036 
การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องหั่นใบตะไคร้สำหรับการเพิ่ม
มูลค่าทางการเกษตร 

16.20 - 16.40 น. ME040 
ต้นแบบเครื่องฝานผิวไม้เพื่อผลิตเครื่องจักสานส่งออก : กรณีศึกษาผิวต้น
คุ้มในวิสาหกิจชุมชนสตรีจ้าวภูผา 

16.40 - 17.00 น. ME043 รถถูพื้นควบคุมแบบไร้สาย 

หมายเหตุ :  -  พิธีเปิดและบรรยายพิเศษ เวลา 13.00 น. – 14.20 น. โดย อธิการบดี มทร.อีสาน  
  (Room1) 
 -  ประกาศผลรางวัล Best Paper / พิธีปิด เวลา 17.40 น. – 18.30 น. (Room1) 

 
 
 

 
 

Session 2     
ESTACON 2021#Room8  
(Link Zoom#Room8) 

https://zoom.us/j/99939384275?pwd=QTFsemEvWU5Sc0FNcktGUEVLdEpwQT09
https://drive.google.com/drive/folders/1tBWdVJbAFryJBVqIGmbUlGmWNGPvCp0E?usp=sharing


 
การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์  วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  และสถาปัตยกรรมศาสตร์ คร้ังที่ 12 
วันที่ 20  สิงหาคม  2564  ณ  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   

 

 

 

 

Chair : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุวัฒน์  ทรัพย์ปรุง 
Co-Chair : อาจารย์ ดร.นัยวัฒน์  สุขท่ัง 
 

 

กรรมการประจำห้องนำเสนอ : อาจารย์จัตุพล  ป้องกัน 
Link Zoom : https://zoom.us/j/92382658383?pwd=Uk9senhKZUVSZlN3ZVU1VDBGU2x0QT09  
Link บทความ : 
https://drive.google.com/drive/folders/133sgClSTP__ecKQwSsAOUNKJpUoY4JJg?usp=sharing  

 

Time 
Presentation 

ID 

 

หัวข้อการนำเสนอ 

14.40 - 15.00 น. ME008 
การศึกษาการสกัดน้ำมันหอมระเหยจากเปลือกมะนาวด้วยเทคนิคการ
กล่ันด้วยน้ำ 

15.00 - 15.20 น. ME020 การพัฒนาโยเกิร์ตชนิดคงตัวเสริมน้ำหมากเม่า 
15.20 - 15.40 น. ME032 ตู้ปลูกกัญชาระบบปิดสำหรับกลุ่มคนท่ีมีพื้นท่ีเพาะปลูกจำกัด 

15.40 - 16.00 น. ME033 
คุณค่าทางโภชนาการผลิตภัณฑ์น้ำพริกค่ัวแห้งเห็ดเสม็ดและการประเมิน
ประสาทสัมผัส 

16.00 - 16.20 น. ME034 
ความงอก ความแข็งแรงและการเจริญเติบโตของต้นกล้าข้าวสาลีหลังการ
เคลือบเมล็ดพันธุ์ร่วมกับสารเคลือบอินทรีย์ 

16.20 - 16.40 น. ME037 การพัฒนาผงปรุงรสจากฐานเพาะเห็ดถั่งเช่าสีทอง 

16.40 - 17.00 น. ME038 
การศึกษาการสกัดน้ำมันหอมระเหยจากเปลือกมะนาวด้วยเทคนิคการ
กล่ันด้วยน้ำ 

หมายเหตุ :  -  พิธีเปิดและบรรยายพิเศษ เวลา 13.00 น. – 14.20 น. โดย อธิการบดี มทร.อีสาน  
  (Room1) 
 -  ประกาศผลรางวัล Best Paper / พิธีปิด เวลา 17.40 น. – 18.30 น. (Room1) 

 
 
 

 
 
 

 

Session 2      
ESTACON 2021#Room9  
(Link Zoom#Room9) 

https://zoom.us/j/92382658383?pwd=Uk9senhKZUVSZlN3ZVU1VDBGU2x0QT09
https://drive.google.com/drive/folders/133sgClSTP__ecKQwSsAOUNKJpUoY4JJg?usp=sharing


 
การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์  วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  และสถาปัตยกรรมศาสตร์ คร้ังที่ 12 
วันที่ 20  สิงหาคม  2564  ณ  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   

 

 

 

 
 
Chair : ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรยุทธ  จ้ีเพชร 
Co-Chair : อาจารย์ ดร.จันทนา  สันทัดพร้อม 
 
 

 
กรรมการประจำห้องนำเสนอ : อาจารย์สุรเดช  สินจะโป๊ะ 
Link Zoom : https://us04web.zoom.us/j/78940739885?pwd=TTRCZ3liNEN0TWpXRjZJenR2UlpjUT09  
Link บทความ : https://drive.google.com/drive/folders/1eUxDZoEzgdrCG7Z5zh1-
YSiFWwyF7SjV?usp=sharing  

 

Time 
Presentation 

ID 

 

หัวข้อการนำเสนอ 

14.40 - 15.00 น. ME039 
ส้มไส้ปลาไบโอเทค: ผลิตภัณฑ์อาหารหมักปลอดภัยด้วยวัสดุเหลือท้ิง
จากกระบวนการผลิตปลาส้ม 

15.00 - 15.20 น. ME042 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไอศกรีมจากไข่น้ำ 

15.20 - 15.40 น. ME045 
การออกแบบและสร้างเครื่องสเปกโตรมิเตอร์ต้นแบบตรวจสอบคุณภาพ
แป้งมันสำปะหลังด้วยเทคนิคเนียร์อินฟราเรด 

15.40 - 16.00 น. ME046 
การออกแบบและสร้างเครื่องตรวจสอบเปอร์เซ็นต์แป้งของหัวมัน
สำปะหลังด้วยเนียร์อินฟราเรดแบบพกพา 

16.00 - 16.20 น. ME047 
การตรวจสอบปริมาณแมกนีเซียมคลอไรด์และความเค็มในน้ำบ่อเล้ียง
กุ้งด้วยเทคนิคเนียร์อินฟราเรดสเปกโตรสโกปี 

16.20 - 16.40 น. ME048 
การตรวจสอบปริมาณแป้งและความหวานมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองแบบ
รวดเร็วด้วยเนียร์อินฟราเรด 

16.40 - 17.00 น. ME049 
การตรวจสอบปริมาณความช้ืนและกลูเตนในแป้งสาลีแบบรวดเร็วและ
ไม่ทำลายตัวอย่าง ด้วยเทคนิคเนียร์อินฟราเรด 

หมายเหตุ :  -  พิธีเปิดและบรรยายพิเศษ เวลา 13.00 น. – 14.20 น. โดย อธิการบดี มทร.อีสาน  
  (Room1) 
 -  ประกาศผลรางวัล Best Paper / พิธีปิด เวลา 17.40 น. – 18.30 น. (Room1) 
 
 
 
 

 

Session 2       
ESTACON 2021#Room10  
(Link Zoom#Room10) 

https://us04web.zoom.us/j/78940739885?pwd=TTRCZ3liNEN0TWpXRjZJenR2UlpjUT09
https://drive.google.com/drive/folders/1eUxDZoEzgdrCG7Z5zh1-YSiFWwyF7SjV?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1eUxDZoEzgdrCG7Z5zh1-YSiFWwyF7SjV?usp=sharing


 
การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์  วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  และสถาปัตยกรรมศาสตร์ คร้ังที่ 12 
วันที่ 20  สิงหาคม  2564  ณ  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   

 

 

 

 
 

Chair : อาจารย์ ดร.วรพงษ์  โลห์ไพศาลกฤช 
Co-Chair : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพินิจ  เหมืองทอง 
 
 
 

กรรมการประจำห้องนำเสนอ : อาจารย์ทวีศิลป์  เล็กประดิษฐ์ 
Link Zoom : https://zoom.us/j/97036539723?pwd=QWJHS3RVcHhyZG1JcTh5SkhZRWhCUT09  
Link บทความ : 
https://drive.google.com/drive/folders/1EogTidBqERTnYXwxBY7GCjXlz9brGGkg?usp=sharing  

 

Time 
Presentation 

ID 

 

หัวข้อการนำเสนอ 

14.40 - 15.00 
น. 

CE010 
แนวทางการออกแบบเก้าอี้ท่ีสอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้งานของผู้ป่วย
โรคข้อเข่าเส่ือม 

15.00 - 15.20 
น. 

CE019 
แนวทางการพัฒนาสถานบันเทิงเพื่อสนับสนุนธุรกจิคราฟท์เบียร์ในประเทศ
ไทย 

15.20 - 15.40 
น. 

CE042 การศึกษาโครงการท่ีพักอาศัยเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุในประเทศไทย 

15.40 - 16.00 
น. 

CE043 
การศึกษาและออกแบบท่ีนั่งพักคอยสำหรับสถานท่ีท่องเท่ียวเชิง
สถาปัตยกรรมอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย 

16.00 - 16.20 
น. 

CE052 
การศึกษาความเป็นไปได้ Community Mall สำหรับแฟนคลับศิลปิน
เกาหลี 

16.20 - 16.40 
น. 

CE058 
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิชาประมาณราคางานสถาปัตยกรรม ของ
นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาโยธา ด้วย
กระบวนการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา 

หมายเหตุ :  -  พิธีเปิดและบรรยายพิเศษ เวลา 13.00 น. – 14.20 น. โดย อธิการบดี มทร.อีสาน  
  (Room1) 
 -  ประกาศผลรางวัล Best Paper / พิธีปิด เวลา 17.40 น. – 18.30 น. (Room1) 
 
 
 
 
 
 

Session 2      
ESTACON 2021#Room11  
(Link Zoom#Room11) 

https://zoom.us/j/97036539723?pwd=QWJHS3RVcHhyZG1JcTh5SkhZRWhCUT09
https://drive.google.com/drive/folders/1EogTidBqERTnYXwxBY7GCjXlz9brGGkg?usp=sharing


 
การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์  วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  และสถาปัตยกรรมศาสตร์ คร้ังที่ 12 
วันที่ 20  สิงหาคม  2564  ณ  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   

 

 

 

 

Chair : อาจารย์หัสยา  สิงห์ศรี 
Co-Chair : อาจารย์ ดร.ศักด์ิสิทธิ์  พันทวี 
 
 

กรรมการประจำห้องนำเสนอ : อาจารย์ธีระ  ฮวบขุนทด 
Link Zoom : https://zoom.us/j/98154173417?pwd=Y0pqM1IvRTUzcW41R3VCZjFVbG9MZz09  
Link บทความ : https://drive.google.com/drive/folders/1cPqK9d41s8klm-
vbGQZKPOCpP9HuxkLM?usp=sharing  

 

Time 
Presentation 

ID 

 

หัวข้อการนำเสนอ 

14.40 - 15.00 น. CE020 
แนวทางการพัฒนารีสอร์ทเชิงนิเวศ เพื่อช่วยเหลือองค์กรไม่แสวงหา
ผลกำไร กรณีศึกษา ศูนย์บริบาลช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 

15.00 - 15.20 น. CE021 แนวทางการพัฒนาพืน้ท่ีท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ในจังหวัดเชียงใหม่ 

15.20 - 15.40 น. CE022 
แนวทางการพัฒนาธรุกิจอาคารเชิงการตลาดให้แก่กลุ่มคนท่ีมีอิทธิพล
บนส่ือโซเชียลมีเดียร์ 

15.40 - 16.00 น. CE023 แนวทางการพัฒนาท่ีดินติดชายหาดบนเกาะสมุย 
16.00 - 16.20 น. CE024 แนวทางการพัฒนาคาบาเร่ต์โชว์ในเมืองพัทยา 
16.20 - 16.40 น. CE030 ศึกษาและพัฒนาชุดโต๊ะเก้าอี้วัสดุธรรมชาติท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 

หมายเหตุ :  -  พิธีเปิดและบรรยายพิเศษ เวลา 13.00 น. – 14.20 น. โดย อธิการบดี มทร.อีสาน  
  (Room1) 
 -  ประกาศผลรางวัล Best Paper / พิธีปิด เวลา 17.40 น. – 18.30 น. (Room1) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Session 2       
ESTACON 2021#Room12  
(Link Zoom#Room12) 

https://zoom.us/j/98154173417?pwd=Y0pqM1IvRTUzcW41R3VCZjFVbG9MZz09
https://drive.google.com/drive/folders/1cPqK9d41s8klm-vbGQZKPOCpP9HuxkLM?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1cPqK9d41s8klm-vbGQZKPOCpP9HuxkLM?usp=sharing


 
การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์  วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  และสถาปัตยกรรมศาสตร์ คร้ังที่ 12 
วันที่ 20  สิงหาคม  2564  ณ  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   

 

 

 

 

Chair : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศกร  พวงชมพู 
Co-Chair : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หริส  ประสานฉ่ำ 
 
 
 

กรรมการประจำห้องนำเสนอ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรพันธ์  เจียมมีปรีชา 
Link Zoom : https://zoom.us/j/93985472484?pwd=TzJsVmdxVkNKSFgxam9Rbk5BSGtXZz09  
Link บทความ : 
https://drive.google.com/drive/folders/19UjwznBttIDU393gVK8mzsLxDZMXv1_a?usp=sharing  

 

Time 
Presentation 

ID 

 

หัวข้อการนำเสนอ 

14.40 - 15.00 น. CE044 
การศึกษาแนวทางในการพัฒนาพื้นท่ีคอนเสิร์ตฮอลล์ เพื่อกลุ่มแฟนคลับ
ศิลปินเอเชียในประเทศไทย 

15.00 - 15.20 น. CE045 
การศึกษาแนวทางการพัฒนาและการร่วมทุนระหว่างภาครัฐและ
ภาคเอกชนในพื้นท่ีศูนย์กีฬาบางกอกอารีนา 

15.20 - 15.40 น. CE046 
การศึกษาพฤติกรรมเส่ียงของผู้ขับขี่รถยนต์บนถนนในเขต
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

15.40 - 16.00 น. CE049 
การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาธรุกิจรีสอร์ทเพื่อการท่องเท่ียวเชิง
การแพทย์ ในจังหวัดภูเก็ต 

16.00 - 16.20 น. CE051 
การศึกษาความเป็นไปได้ของการตั้งศูนย์การค้าชุมชน และ e-sport ของ
คน gen Yบริเวณมหาวิทยาลัย กรณีศึกษา มจธ. 

16.20 - 16.40 น. CE048 
การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนธุรกิจบ้านพกัตากอากาศ ประเภท
ขายแล้วเช่ากลับคืน จังหวัดภูเก็ต 

หมายเหตุ :  -  พิธีเปิดและบรรยายพิเศษ เวลา 13.00 น. – 14.20 น. โดย อธิการบดี มทร.อีสาน  
  (Room1) 
 -  ประกาศผลรางวัล Best Paper / พิธีปิด เวลา 17.40 น. – 18.30 น. (Room1) 
 
 
 
 
 
 

 

Session 2       
ESTACON 2021#Room13  
(Link Zoom#Room13) 

https://zoom.us/j/93985472484?pwd=TzJsVmdxVkNKSFgxam9Rbk5BSGtXZz09
https://drive.google.com/drive/folders/19UjwznBttIDU393gVK8mzsLxDZMXv1_a?usp=sharing


 
การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์  วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  และสถาปัตยกรรมศาสตร์ คร้ังที่ 12 
วันที่ 20  สิงหาคม  2564  ณ  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   

 

 

 

 
 

Chair : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงดาว  วัฒนากลาง 
Co-Chair : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักษดา  ธำรงวุฒ ิ
 
 

กรรมการประจำห้องนำเสนอ : รองศาสตราจารย์ ดร.เชิดศักด์ิ  สุขศิริพัฒนพงศ์ 
Link Zoom : https://zoom.us/j/98327941090?pwd=Zm5heHdpdm1RNTMwSzZoYTNnV0RZZz09  
Link บทความ : 
https://drive.google.com/drive/folders/1Icyv5ZtdPXjzRzHf0aBo1bGuV8PnAKDI?usp=sharing  

 

Time 
Presentation 

ID 

 

หัวข้อการนำเสนอ 

14.40 - 15.00 น. CE037 
กำลังอัดและหน่วยแรงยึดเหนี่ยวของจีโอโพลิเมอร์คอนกรีตจากเถ้าลอย
แคลเซียมสูงและเถ้าหนัก 

15.00 - 15.20 น. CE039 
การเปรียบเทียบความสูงต้นไม้จากการรังวัดภาพถ่ายด้วยอากาศยานไร้
คนขับโดยเทียบกับวิธีการสำรวจภาคสนาม 

15.20 - 15.40 น. CE040 
การออกแบบโครงสร้างเหล็กท่ีเหมาะสมด้วยระเบียบวิธีทวิภาคของกลุ่ม
อนุภาค 

15.40 - 16.00 น. CE041 
การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดการสอนตามสมรรถนะวิชาชีพวิชางาน
ไม้ 

16.00 - 16.20 น. CE053 
การศึกษาความน่าจะเป็นสูงสุดและต่ำสุดของน้ำท่าในเขตลุ่มน้ำเลย 
จังหวัดเลย 

16.20 - 16.40 น. CE054 
การวิเคราะห์ความเส่ียงในโครงการก่อสร้างทางขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่ 

16.40 - 17.00 น. CE055 การรังวัดภูมิประเทศแบบต่ำกว่าระดับพื้นดิน 

หมายเหตุ :  -  พิธีเปิดและบรรยายพิเศษ เวลา 13.00 น. – 14.20 น. โดย อธิการบดี มทร.อีสาน  
  (Room1) 
 -  ประกาศผลรางวัล Best Paper / พิธีปิด เวลา 17.40 น. – 18.30 น. (Room1) 

 
 
 
 
 
 

Session 2      
ESTACON 2021#Room14  
(Link Zoom#Room14) 

https://zoom.us/j/98327941090?pwd=Zm5heHdpdm1RNTMwSzZoYTNnV0RZZz09
https://drive.google.com/drive/folders/1Icyv5ZtdPXjzRzHf0aBo1bGuV8PnAKDI?usp=sharing


 
การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์  วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  และสถาปัตยกรรมศาสตร์ คร้ังที่ 12 
วันที่ 20  สิงหาคม  2564  ณ  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   

 

 

 

 

Chair : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจริญชัย  ฤทธิรุท 
Co-Chair : อาจารย์ ดร.โกวิท  บุญรอด 
 
 

กรรมการประจำห้องนำเสนอ : อาจารย์ ดร.ชยกฤต  เพชรช่วย 
Link Zoom : https://zoom.us/j/7055223163?pwd=Vm40eTQxWFJyNmVOYjBFUDRSdUozdz09  
Link บทความ : https://drive.google.com/drive/folders/16xbzSmaljGq-
uuogajgNnVsti0ZfQJQn?usp=sharing  

 

Time 
Presentation 

ID 

 

หัวข้อการนำเสนอ 

14.40 - 15.00 น. CE057 
การพัฒนาเกณฑ์ปฏิบัติการอ่างเก็บน้ำเพื่อควบคุมน้ำท่วมระดับท้ายน้ำ 
ของอ่างเก็บน้ำหนองหาร จังหวัดสกลนคร 

15.00 - 15.20 น. CE061 
การควบคุมต้นทุนและวิเคราะห์มูลค่าท่ีได้รับเพื่อวิเคราะห์สถานะ
โครงการก่อสร้าง 

15.20 - 15.40 น. CE062 
กรณีศึกษาข้ันตอนการตรวจบ้านและการตรวจความเรียบร้อยของงาน
ก่อสร้างของบ้านจัดสรร 

15.40 - 16.00 น. CE038 การเพิ่มกำลังรับแรงบิดของหน้าตัดเหล็กรูปตัวเอช 
16.00 - 16.20 น. CE047 การศึกษาค่าความปลอดภัยของโครงถักรถสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้าแบบ 4 ล้อ 

16.20 - 16.40 น. CE060 
การประยุกต์ใช้ความเป็นจริงเสมือนแบบ 360 องศา สำหรับงาน
ออกแบบห้องน้ำ ในร้านค้าวัสดุก่อสร้างเพื่อเพิ่มสัดส่วนการตัดสินใจของ
ลูกค้า 

หมายเหตุ :  -  พิธีเปิดและบรรยายพิเศษ เวลา 13.00 น. – 14.20 น. โดย อธิการบดี มทร.อีสาน  
  (Room1) 
 -  ประกาศผลรางวัล Best Paper / พิธีปิด เวลา 17.40 น. – 18.30 น. (Room1) 

 
 
 
 
 
 

 
 

Session 2       
ESTACON 2021#Room15  
(Link Zoom#Room15) 

https://zoom.us/j/7055223163?pwd=Vm40eTQxWFJyNmVOYjBFUDRSdUozdz09
https://drive.google.com/drive/folders/16xbzSmaljGq-uuogajgNnVsti0ZfQJQn?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/16xbzSmaljGq-uuogajgNnVsti0ZfQJQn?usp=sharing


 
การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์  วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  และสถาปัตยกรรมศาสตร์ คร้ังที่ 12 
วันที่ 20  สิงหาคม  2564  ณ  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   

 

 

 

 

Chair : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศตคุณ  เดชพันธ์ 
Co-Chair : อาจารย์ ดร.สมใจ  ยุบลชิต 
 
 
 

กรรมการประจำห้องนำเสนอ : อาจารย์ ดร.จาริณี  จงปล้ืมปิติ 
Link Zoom : https://zoom.us/j/96740415721?pwd=VTRWSWpEQkVlWjVhL2NYUGFwSStYdz09  
Link บทความ : https://drive.google.com/drive/folders/1JJU8L1Ctr-
yzXIWg48Ay5iJZzo_GbvHH?usp=sharing  

 

Time 
Presentation 

ID 

 

หัวข้อการนำเสนอ 

14.40 - 15.00 น. CE026 
อิทธิพลของกระบวนการคาพิวลารีต่อการเคล่ือนในแนวดิ่งของน้ำใต้ดิน
เค็มในดิน 

15.00 - 15.20 น. CE036 
ความสัมพันธ์ระหว่างความเค้น-ความเครียดของเถ้าลอยแคลเซียมสูง  
จีโอโพลิเมอร์คอนกรีต ท่ีมีการใช้เศษคอนกรีตเป็นมวลรวมหยาบ 

15.20 - 15.40 น. CE035 ความสามารถในการเช่ือมต่อของสถานีรถไฟขอนแก่น 

15.40 - 16.00 น. CE059 
การประเมินความปลอดภัยทางถนนเบ้ืองต้นในเขตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา 

16.00 - 16.20 น. CE037 
กำลังอัดและหน่วยแรงยึดเหนี่ยวของจีโอโพลิเมอร์คอนกรีตจากเถ้าลอย
แคลเซียมสูงและเถ้าหนัก 

16.20 - 16.40 น. CE009 
แนวทางการออกแบบเพื่อประสานระบบการเข้าถึงสถานีรถไฟฟ้า 
กรณีศึกษาสถานีรถไฟฟ้าในเขตวัฒนา 

16.40 - 17.00 น. CE046 
การศึกษาพฤติกรรมเส่ียงของผู้ขับขี่รถยนต์บนถนนในเขต
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

หมายเหตุ :  -  พิธีเปิดและบรรยายพิเศษ เวลา 13.00 น. – 14.20 น. โดย อธิการบดี มทร.อีสาน  
  (Room1) 
 -  ประกาศผลรางวัล Best Paper / พิธีปิด เวลา 17.40 น. – 18.30 น. (Room1) 

 
 
 

 
 
 

Session 2       
ESTACON 2021#Room16  
(Link Zoom#Room16) 

https://zoom.us/j/96740415721?pwd=VTRWSWpEQkVlWjVhL2NYUGFwSStYdz09
https://drive.google.com/drive/folders/1JJU8L1Ctr-yzXIWg48Ay5iJZzo_GbvHH?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1JJU8L1Ctr-yzXIWg48Ay5iJZzo_GbvHH?usp=sharing


 
การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์  วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  และสถาปัตยกรรมศาสตร์ คร้ังที่ 12 
วันที่ 20  สิงหาคม  2564  ณ  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   

 

 

 

 

Chair : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณรีย์  วงศ์ไตรรัตน์ 
Co-Chair : ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาธินี  กรสิงห์ 
 
 
 

กรรมการประจำห้องนำเสนอ : อาจารย์ ดร.ปฏิวัติ  วรามิตร 
Link Zoom : https://zoom.us/j/98511061935?pwd=dmk3WFlMWXpFS0V5bzk3L0VzQnhhUT09  
Link บทความ : https://drive.google.com/drive/folders/18ZLGT-
lK9U9XxUr9uyMnduPKGiRl14gB?usp=sharing  

 

Time 
Presentation 

ID 

 

หัวข้อการนำเสนอ 

14.40 - 15.00 น. RL001 
แนวทางการพัฒนากระบวนการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อม
นักศึกษาสหกิจศึกษา โดยกระบวนการสุนทรียสาธก 

15.00 - 15.20 น. RL002 
ลักษณะบุคลิกภาพและปัจจัยท่ีส่งผลต่อความต้ังใจซื้อสินค้าออนไลน์ผ่าน
โซเชียลไลฟ์สตรีมมิ่งและเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง         เจ
เนอเรชันเอกซ์และวาย 

15.20 - 15.40 น. RL003 
ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้งานระบบส่ังงานด้วยเสียง  ผ่าน
ศูนย์บริการทางโทรศัพท์สำหรับการทำธุรกรรมทางการเงิน 

15.40 - 16.00 น. RL004 
ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความต้ังใจใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนสำหรับโอนและชำระ
เงินทางตรงผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ 

16.00 - 16.20 น. RL005 
ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความต้ังใจใช้งานแอพพลิเคชันกระเป๋าเงิน
อิเล็กทรอนิกส์ ในสภาวะการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 

หมายเหตุ :  -  พิธีเปิดและบรรยายพิเศษ เวลา 13.00 น. – 14.20 น. โดย อธิการบดี มทร.อีสาน  
  (Room1) 
 -  ประกาศผลรางวัล Best Paper / พิธีปิด เวลา 17.40 น. – 18.30 น. (Room1) 
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https://drive.google.com/drive/folders/18ZLGT-lK9U9XxUr9uyMnduPKGiRl14gB?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/18ZLGT-lK9U9XxUr9uyMnduPKGiRl14gB?usp=sharing
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Chair : อาจารย์ ดร.จารุพงษ์  บรรเทา 
Co-Chair : ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรพล  นาคทอง 
 
 
 

กรรมการประจำห้องนำเสนอ : อาจารย์ ดร.วารี  ศรีสอน 
Link Zoom : https://zoom.us/j/96280393982?pwd=S0k2QXNUcFE4OFEwTjhqd0E2UnY2UT09  
Link บทความ : 
https://drive.google.com/drive/folders/10aebM_l6YFXAW_4WWtsHDS7EMNakyXIR?usp=sharing  

 

Time 
Presentation 

ID 

 

หัวข้อการนำเสนอ 

14.40 - 15.00 น. RL006 ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการใช้งานอย่างต่อเนื่องของทวิตเตอร์ในประเทศไทย 

15.00 - 15.20 น. RL007 
ปัจจัยท่ีมีผลต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการใช้แนวคิดสกรัม 
กรณีศึกษาหน่วยงานไอที ธนาคารแห่งหนึ่งในประเทศไทย 

15.20 - 15.40 น. RL008 
การศึกษาแนวทางการรายงานความก้าวหน้าโครงการโดยวิธี Earned 
Value ด้วยโปรแกรม Primavera P6 

15.40 - 16.00 น. RL009 
การศึกษาผลกระทบในด้านการจัดกิจกรรมท่ีส่งผลต่อการเรียนของ
นักศึกษาช้ันปีท่ี 1 สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม 

16.00 - 16.20 น. RL010 
การส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 โดยการใช้ความรู้ภาคทฤษฎีลงสู่
ภาคปฏิบัติโดยการมอบหมายจัดทำโครงงานย่อย 

หมายเหตุ :  -  พิธีเปิดและบรรยายพิเศษ เวลา 13.00 น. – 14.20 น. โดย อธิการบดี มทร.อีสาน  
  (Room1) 
 -  ประกาศผลรางวัล Best Paper / พิธีปิด เวลา 17.40 น. – 18.30 น. (Room1) 
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ประวัตแิละผลงานวิทยากรบรรยายพิเศษ 

 

 

ข้อมูลส่วนตัว 
ชื่อ - สกุล (ภาษาไทย)  รองศาสตราจารย์.ดร.โฆษิต   ศรีภูธร 
ชื่อ – สกุล (ภาษาอังกฤษ)  Assoc. Prof. Dr.Kosit  Sreeputhorn 
เกิดวันที่  31  กรกฎาคม  2515    อายุ  49  ปี 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ 

- บ้านเลขท่ี 16  หมู่   14  ตำบลแร่  อำเภอพังโคน  จังหวัดสกลนคร  47160 
- 110/919 หมู่ 4 ตำบลบ้านโพธิ์  อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา 30310         

 
สถานที่ทำงานพร้อมหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  (e-mail)  
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  
 744 ถนนสุรนารายณ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา  30000 
 โทรศัพท์ : 0 4423 3000  โทรสาร : 0 4423 3052 
 เบอร์โทรศัพท์  065-8292562 E- mail  kosit.sr@rmuti.ac.th 
 
ตำแหน่งวิชาการ 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พ.ศ. 2546 ถึง พ.ศ. 2561) 
 รองศาสตราจารย์   (พ.ศ. 2561 ถึง ปัจจุบัน) 

 
ตำแหน่งบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

 หัวหน้าสาขาวิชาประมง (พ.ศ. 2545 – 2548 และพ.ศ. 2552 - 2554)  
 คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ (พ.ศ. 2554 – พ.ศ. 2560)  
 รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสกลนคร (พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2564) 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (ปัจจุบัน) 
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ประวัติการศึกษา 
 ปริญญาตรี วท.บ. วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา  ประมง          . 

     มหาวิทยาลัย / สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ         . 
 ปริญญาโท วท.ม. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา  วิทยาศาสตร์การประมง          .            

    มหาวิทยาลัย / สถาบัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์             .         
 ปริญญาเอก ปร.ด.ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชา  ชีววิทยา             .            

    มหาวิทยาลัย / สถาบัน  มหาวิทยาลัยขอนแก่น   
 

ประสบการณ์ด้านการสอนในมหาวิทยาลัยฯ  
 หลักสูตร  วิทยาศาสตรบัณฑิต วิชา  ประมง         . 
 มหาวิทยาลัย / สถาบัน  มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร ปี พ.ศ.  2540  ถึงปัจจุบัน                    

 
ประวัติด้านการฝึกอบรม  

 อบรมผู้บริหารระดับสูงสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล (รมส.รุ่นท่ี 1)   .       . 
 อบรมหลักธรรมาภิบาลระดับคณะ (รุ่นท่ี 1)      .        . 
 อบรมหลักสูตร Pioneering Leadership Training ประเทศเกาหลีใต้          . 
 อบรมนักบริหารมหาวิทยาลัยระดับสูง (นบม. รุ่นท่ี 27)     . 
 อบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ รุ่นท่ี 4 (NBI 4)    . 
 อบรมจิตอาสา 904 วปร. รุ่นท่ี 3/2562      . 
 อบรมจิตอาสา 904 Upgrate รุ่นท่ี 4/2563      . 

       
ประวัติการศึกษาดูงานต่างประเทศ 

 ศึกษาดูงานโครงการการสร้างเครือข่ายด้าน KOSEN หลักสูตรญี่ปุ่นอนาคตวิศวกรไทยยุคใหม่ ณ 
ประเทศญี่ปุ่น 

 ศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีรถพลังงานไฟฟ้า ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน 
 ศึกษาดูงานเกี่ยวกับสายพันธุ์กัญชา ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 ศึกษาดูงานด้านการจัดการศึกษาหลักสูตรการเรียนการสอนและการวิจัย ณ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ และ

ประเทศเนการาบรูไนดารุสซาลาม 
 ศึกษาดูงานและประชุมความร่วมมือด้านอุดมศึกษากับสถาบันอุดมศึกษาไต้หวัน ณ กรุงไทเป  ประเทศ

ไต้หวัน 
 ศึกษาดูงานต่างประเทศ (อบรมนักบริหารมหาวิทยาลัยสายวิชาการระดับสูง นบม. รุ่นท่ี ๒๗) ณ 

สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี สาธารณรัฐเช็ก 
 ศึกษาดูงานโครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย และหน่วยงานราชการในประเทศ

สมาชิกอาเซียน ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
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ด้านวิชาการที่มีความชำนาญพิเศษ  
 ด้านการเพาะเล้ียงสัตว์น้ำ และการเล้ียงปลาน้ำจืด  
 ด้านการเพาะเล้ียงแพลงก์ตอนพืช  
 ด้านนิเวศวิทยาทางน้ำ  
 ด้านอาหารและการให้อาหารสัตว์น้ำ 
 ด้านกัญชาทางการแพทย์แผนไทยครบวงจร 

 
ผลงานที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

 ได้รับรางวัลจากองค์กรนักประดิษฐ์โลก รางวัล Grand Prize ของ IFIA Award Certificate for The 
Best Innovation : RMUTI Giant-Climbing Perch Innovation from International Federation 
of Inventors’ Associations 

 ได้รับรางวัล STI Thailand Award of Innovation : RMUTI Giant - Climbing Perch Innovation 
ของสำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติโดยท่านนายกรัฐมนตรี  พล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา 

 ได้รับรางวัล “The Best Poster Presentation Award   ”จากการนำเสนอผลงานเรื่อง   “ Culture of 
the Thai fairy BranchinellathailandensisSanoamuang, Saengphan&Murugan by 
bioextract and yeast as food” ณ  ท่ี ป ระ ชุม ระ ดับน าน าชาติ  The VI International Large 
Branchiopod Symposium, AcharyaNagarjuna University, Nagarjuna Nagar, Andhra 
Pradesh, South India. 16-20 September 2007 

 รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น พ.ศ. 2560 
 รางวัลจากสภาหัตถกรรมโลก เมืองหัตถกรรมโลกแห่งสีครามธรรมชาติ 
 ได้รับประกาศนียบัตร CISW SUMMIT TOP SPEAKER AWARD 2020 
 ได้รับรางวัล SIFE THAILAND 2011 NATIONAL EXPOSITION 7th Annual Community Outreach 

Project CompetitionAward 
 

รางวัลและผลงานที่ได้รับการยอมรับ 
 ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับ 1 - 5 รางวัลท่ี 2 วันท่ี 27 กุมภาพันธ์      

พ.ศ. 2547 
 ได้รับประกาศนียบัตรศิษย์เก่าดีเด่นโรงเรียนโนนสังวิทยาคาร รุ่นท่ี 21 ปี พ.ศ. 2546 
 ได้ประกาศนียบัตรศิษย์เก่าดีเด่นโรงเรียนโนนสังวิทยาสรรค์ ปี พ.ศ. 2552 
 ได้รับประกาศนียบัตรพ่อดีเด่น โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน ในงานวันพ่อแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2553 
 ได้รับประกาศนียบัตรเครือข่ายการจัดการศึกษาอำเภอพังโคน ได้รับคัดเลือกเป็นครูและบุคลากร

ทางการศึกษาดีเด่น ประเภท ผู้บริหารสถานศึกษา 
 ได้รับประกาศนียบัตรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา การพัฒนานักบริหารมหาวิทยาลัยสาย

วิชาการระดับสูง รุ่นท่ี 27 
 ได้รับประกาศนียบัตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นักบริหารระดับสูงเพื่อการพัฒนา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานรุ่นท่ี 1 
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 ได้รับ Thailand Pioneering Leadership Training Program 4th April – 10th April 2016 Canaan 
Farmers School 

 ได้รับประกาศนียบัตรคณะกรรมาธิการปฏิรูปการแรงงาน เป็นท่ีปรึกษาคณะกรรมาธิการปฏิรูปการ
แรงงาน 

 ได้รับประกาศนียบัตรคณะกรรมาธิการปฏิรูปการแรงงานสภาปฏิรูปแห่งชาติ ร่วมมือในการจัดแสดง
นิทรรศการผลงานทางวิชาการ  

 LION CLUBS INTERNATIONAL Certificate of Centennial Membership  
 ได้รับประกาศนียบัตรโครงการทูตความดีแห่งประเทศไทย  
 ได้รับประกาศนียบัตรสถาบันคลังสมองของชาติ สำเร็จหลักสูตร “ธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาคณะ”   

รุ่นท่ี 1 
 ได้รับประกาศนียบัตรกรมทหารราบ ท่ี 3 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬายิงปืน ประจำปี 2556 ชิงถ้วย

เกียรติยศ 
 ได้รับประกาศนียบัตรกรมทหารราบท่ี 3 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬายิงปืน ประจำปี 2555  ชิงถ้วย

เกียรติยศ 
 ได้รับประกาศนียบัตรกรมทหารราบท่ี 3 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬายิงปืน ประจำปี 2553  ชิงถ้วย

เกียรติยศ 
 ได้รับประกาศนียบัตรสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล คณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตรการเป็นครูท่ีสมบูรณ์แบบ  
 ได้รับประกาศนียบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ผ่านการฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษาหลักสูตรขยายผล หลักสูตรท่ี 4 รุ่นท่ี 1 
 ได้รับวุฒิบัตร สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรผู้ประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา หลักสูตรท่ี 1 รุ่นท่ี 1 
 ได้รับโล่อาจารย์ดีเด่น ด้านการบริการวิชาการ จากสภาคณบดีสาขาเกษตรแห่งประเทศไทย 
 ได้รับโล่เกียรติคุณศิษย์เก่าบางพระดีเด่น ด้านผลงานวิชาการและนวัตกรรม จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลตะวันออก 
 ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณผู้สนับสนุนการฝึกอบรมจิตอาสา 904 “หลักสูตรพื้นฐาน” (ภาค 2) รุ่นท่ี 

1/63 
 ได้รับประกาศนียบัตรเป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้การฝึกอบรมจิตอาสา 904 “หลักสูตรพื้นฐาน” (ภาค 2)  

รุ่นท่ี 1/63 
 ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณสถาบันการศึกษาท่ีให้การสนับสนุนการขับเคล่ือนนโยบายกัญชาทาง

การแพทย์ดีเด่น 
 ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณหน่วยงานผู้ให้การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบกัญชาทาง

การแพทย์ ประจำปี 2563 
 ได้รับประกาศนียบัตรผู้ให้การสนับสนุนการขับเคล่ือนนโยบายกัญชาทางการแพทย์ จังหวัดอุดรธานี 

ประจำปี 2563 
 
 



 
การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์  วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  และสถาปัตยกรรมศาสตร์ คร้ังที่ 12 
วันที่ 20  สิงหาคม  2564  ณ  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   

 

 

 

สารบญั 

เร่ือง หน้า 

คำนิยม ก 
สารจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ข 
สารจากคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ค 
สารจากคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ง 
สารจากคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ 
สารจากคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ฉ 
สารจากคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ช 
สารจากคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ซ 
สารจากคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ฎ 
วิทยากรบรรยายพิเศษ  รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิจัย ฏ 
คณะกรรมการดำเนินการประชุมวิชาการ ฑ 
กำหนดการประชุมวิชาการ ESTACON 2021 ฒ 
ตารางการนำเสนอบทความ ESTACON 2021 ณ 
กำหนดการนำเสนอผลงานวิจัยแยกตาม Session  ด 
ประวัติและผลงานวิทยากรบรรยายพิเศษ  ต 
 
บทความวิจัยกลุ่มวิศวกรรมไฟฟ้า 
EE001 โปรแกรม PVxel สำหรับการประมาณการออกแบบระบบโซลาร์แบบแยกอิสระ

และแบบผสม 
1 

EE002 เครื่องแกะสลักเลเซอร์ขนาดเล็ก 2 แกน ควบคุมการทำงานด้วย GRBL 
Controller Board  

6 

EE003 เครื่องรดน้ำต้นหอมแบ่งด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์อาดุยโน่  12 
EE004 เครื่องพลิกกลับเมล็ดข้าวอัตโนมัติ  18 
EE005 เครื่องคัดแยกขนาดและสีของมะนาวระบบกึ่งอัตโนมัติ  23 
EE006 เครื่องควบคุมแสง LED RGB สำหรับการเพาะปลูกผัก  28 
EE007 เครื่องควบคุมแผงโซล่าเซลล์ตามทิศทางแสงอาทิตย์อัตโนมัติ  34 
EE008 เครื่องกรอกข้าวสารกึ่งอัตโนมัติ  39 
EE009 สายอากาศโมโนโพลรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้าด้วยเทคนิคการเซาะร่องและแผ่นสะท้อน

สำหรับใช้งานในระบบ WLAN/WiMAX และ UWB 
44 

EE010 สายอากาศโมโนโพลรูปตัวทีท่ีใช้เทคนิคการเพิ่มสตับรูปตัวไอคู่สำหรับ
ประยุกต์ใช้งานในระบบ 4G/5G  

50 
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สารบญั 
เร่ือง หน้า 

 
EE011 สายอากาศโมโนโพลปรับจูนด้วยสตับรูปตัวไอ สำหรับประยุกต์ใช้งานในระบบ 5G  54 
EE012 สายอากาศปากแตรท่ีปรับแถบความถ่ีได้โดยการโหลดสารไดอิเล็กตริกและวง

แหวนเรโซเนเตอร์  
60 

EE013 สายอากาศช่องเปิดปรับจูนด้วยสตับรูปตัวไอระนาบร่วมสำหรับประยุกต์ใช้งาน
ย่าน 5G  

66 

EE014 ระบบผลิตไฟฟ้าจากพัดลมระบายอากาศในโรงเล้ียงปศุสัตว์  72 
EE015 ระบบจัดการข้อมูลพฤติกรรมนักศึกษา  77 
EE016 ระบบควบคุมอุณหภูมิและความช้ืนภายในโรงเรือน  81 
EE017 ระบบการตรวจสอบมาตรวัดน้ำด้วยแอพพลิเคช่ันบนโทรศัพท์มือถือ  88 
EE018 ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงโหลดต่อเสถียรภาพของโรเตอร์ท่ีมีการรบกวน

ขนาดเล็ก ของโรงไฟฟ้ากังหันลมท่ีมีการติดต้ังระบบสะสมพลังงาน  
93 

EE019 ต้นแบบแก้วน้ำสำหรับผู้พิการทางสายตา  99 
EE020 ตู้แสดงสินค้าอาหารแปรรูปกำจัดเช้ือโดยใช้แสงยูวีซี  105 
EE021 ตัวตรวจจับสีราคาประหยัดโดยการใช้วิธีการแบ่งกลุ่มแบบเพื่อนบ้านไกล้ท่ีสุด  110 
EE022 จักรยานไฟฟ้าใช้ระบบชาร์จพลังงานย้อนกลับ 117 
EE023 การใช้ QR CODE เพื่อการส่งเสริมการตลาดของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้าน

สมุนไพรแม่ทองคำ 
122 

EE024 การแก้ไขปัญหานักศึกษาวิศวกรรมโทรคมนาคมเล่นโทรศัพท์ในห้องเรียน  127 
EE025 การแก้ปัญหาการขาดทักษะของการวัดสัญญาณส่ือสารไร้สาย ในรายวิชา

ปฏิบัติการวิศวกรรมไมโครเวฟ  
133 

EE026 การเพิ่มอัตราขยายของสายอากาศปากแตรรูปกรวยด้วยโครงสร้างตัวกลางแบบ
เส้นลวดสองช้ัน  

139 

EE027 การเพิ่มประสิทธิภาพของสายอากาศบนแผ่นวงจรพิมพ์ โดยใช้ช่องว่างแถบ
แม่เหล็กไฟฟ้าสำหรับระบบดิจิทัลทีวี  

144 

EE028 การออกแบบและใช้งานหุ่นยนต์พ่นยาฆ่าเช้ือด้วยการควบคุมระยะไกล  149 
EE029 การออกแบบและสร้างเครื่องปอกเปลือกมะพร้าวโดยใช้ลูกกะเทาะแบบเหล่ียม  155 
EE030 การออกแบบและสร้างหุ่นยนต์พ่นยาฆ่าเช้ือโควิด-19 แบบไร้สายท่ีควบคุมด้วย

ไมโครคอนโทรลเลอร์  
161 

EE031 การออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ขนส่งเอกสารวิ่งตามเส้นแบบอัตโนมัติท่ีควบคุม
ด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์  

166 

EE032 การออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชันหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินบนอุปกรณ์
เคล่ือนท่ี  

172 
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สารบญั 
เร่ือง หน้า 

 
EE033 การออกแบบสายอากาศแบบอะเพอร์เจอร์แถบความถ่ีกว้างสำหรับใช้งานใน

ระบบ 4G/5G  
177 

EE034 การออกแบบพัฒนาระบบควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติในหม้อต้มรังไหม 182 
EE035 การออกแบบตัวตรวจจับความช้ืนราคาประหยัดโดยใช้การวิเคราะห์การถดถอย  188 
EE036 การหาอัตราการล้มเหลวและพยากรณ์เวลาความเสียหายหม้อแปลงไฟฟ้าใน

ระบบจำหน่าย 
194 

EE037 การส่งเสริมและพัฒนาการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผ้าพื้นเมือง ของกลุ่มต้า
แฮวี ตำบลพะวอ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก  

200 

EE038 
 

การสร้างและพัฒนาชุดการสอนวิชาการส่งและจ่ายไฟฟ้า แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง 
วิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน  

205 

EE039 

 
 

 

การศึกษาออกแบบสายอากาศจากแผ่นวงจรพิมพส์ำหรับมือโทรศัพท์มือถือย่าน
ความถ่ี 3G และ 4G ในประเทศไทย โดยการใช้เทคนิคโมโนโพลรูปตัวเจกลับหัว
กับการเพิ่มสตับ  

210 

EE040 
 

การศึกษาสายอากาศไดโพลด้วยการปรับตับรูปตัวไอสำหรับใช้งานเครื่องบิน   
โดรนในสนามบิน  

216 

EE041 การศึกษาสนามแม่เหล็กไฟฟ้าเพื่อดูดเศษเหล็กในโรงฝึกงาน  222 
EE042 การนำการเข้ารหัสคอนโวลูชันมาใช้งานจริงสำหรับการส่ือสารใต้น้ำโดยใช้แสงท่ี

มองเห็นได้  
227 

EE043 การศึกษาคุณลักษณะของตัวดูดซับคล่ืนไมโครเวฟแบบพีซีบีร่วมกับเส้นโค้งฮิลเบิร์ต  232 
EE044 การศึกษาการส้ินเปลืองอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในสาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม  238 
EE046 การพัฒนาไลน์บอทสำหรับร้านอาหารเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียว 243 

EE047 
การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันสำหรับค้นหารถสองแถวในอำเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา 

250 

EE048 การพัฒนาเครื่องป้อนรงัไหมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเส้นไหม  255 

EE049 
การพัฒนาระบบเฝ้าระวังสถานะการตอบสนองของอุปกรณ์แม่ข่ายด้วย
เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตของสรรพส่ิง  

260 

EE050 การประมาณการราคางานก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้า 266 
EE051 
 

การทดสอบระบบบริหารจัดการคลังความรู้ข้อมูลโปรเจค สำหรับ บริษัท เรเวล
ซอฟท์ จำกัด  

271 

EE052 

 
 

การถ่ายทอดเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการร้านค้าออนไลน์สำหรับ
ชุมชนท่องเท่ียว OTOP นวัตวิถีบ้านแม่หอย ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง  
จ.เชียงใหม่ 

278 
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สารบญั 
เร่ือง หน้า 

 
EE053 การจำลองหลักการพื้นฐานของระบบวิทยุรู้คิดด้วยแมทแลป  284 
EE054 สายอากาศแบบแพทซ์สำหรับระบบ 5G ย่านความถ่ี 700 MHz  289 
EE055 สายอากาศแบบแพทซ์สำหรับระบบ 5G ย่านความถ่ี 2,600 MHz  295 
EE056 การส่งเสริมการตลาดวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าบ้านหนองกก 

อำเภอสีค้ิว จังหวัดนครราชสีมา ด้วย QR Code 
301 

EE057 สายอากาศโมโนโพลรูปตัวไอ สำหรับประยุกต์ใช้งานตรวจสอบเด็กติดในรถยนต์ 307 
 
บทความวิจัยกลุ่มวิศวกรรมอุตสาหการ 
IE001 แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ของการจัดการคลังสินค้า : 

กรณีศึกษาคลังสินค้า บริษัท XYZ  
313 

IE002 อิทธิพลของชนิดและอัตราส่วนตัวประสานในการเตรียมเช้ือเพลิงชีวมวลอัด
แท่งจากเศษวัสดุอินทรีย์เหลือท้ิงในกระบวนการผลิตยาสมุนไพร 

319 

IE003 อุปสรรคท่ีเกิดขึ้นในการสร้างแบบจำลองสามมิติจากภาพถ่ายทางอากาศ
กรณีศึกษาโครงการก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  

324 

IE004 อิทธิพลของพารามิเตอร์ในการเช่ือมเหล็กกล้าทนแรงดันสูง ASTM A285 เกรด 
C โดยการใช้หุ่นยนต์เช่ือม ด้วยวิธีการทดลองแบบทากูชิ  

331 

IE005 อิทธิพลของพารามิเตอร์ในกระบวนการเช่ือมอาร์คโลหะแก๊สปกคลุมด้วย
หุ่นยนต์เช่ือมอัตโนมัติในเหล็กกล้าทนแรงดึง เกรด St52-3  

336 

IE006 อิทธิพลของตัวแปรการประมวลภาพท่ีมีผลต่อการประเมินสัณฐานของแกรไฟต์
ในเหล็กหล่อ  

341 

IE007 อิทธิพลของตะกอนเฟสท่ี 2 ต่อการเปล่ียนแปลงคุณสมบัติของอะลูมิเนียมเจือ
เกรด 2017 ระหว่างกระบวนการรีดเย็น  

347 

IE008 สมบัติเชิงกลของวัสดุผสมพอลิบิวทิลีนซัคซิเนต/รังไหม  354 
IE009 ศักยภาพการจัดการด้านโลจิสติกส์ผู้ประกอบการเกษตรแปรรูปในภาค

ตะวันออก  
359 

IE010 ระบบวิชั่นตรวจสอบฝาขวดน้ำด่ืม  365 
IE011 ผลกระทบของน้ำท่วมขังต่อการเลือกเส้นทางการเดินรถ กรณีศึกษา ซอย

มิตรภาพ 15  
371 

IE012 การแก้ไขปัญหาการขนส่งน้ำมันเช้ือเพลิงล่าช้าของรถเทรลเลอร์แทงค์ 
กรณีศึกษา บริษัท ณัฐพล ทรัคส์ แอนด์ ออยล์ จำกัด  

377 

IE013 การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าคงคลัง กรณีศึกษาร้านค้าปลีกขนาดกลาง จังหวัด
กาฬสินธุ์  

382 
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สารบญั 
เร่ือง หน้า 

 
IE014 การเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการล้างคอยล์เย็นด้วยเครื่องล้างคอยล์เย็น

แบบอัตโนมัติ : กรณีศึกษาการทำความสะอาดคอยล์เย็น 
391 

IE015 
 

การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดวางสินค้าในร้านค้าปลีกขนาดกลาง จังหวัด
กาฬสินธุ์ ด้วยวิธีการวิเคราะห์แบบเอบีซี 

397 

IE016 การออกแบบการกระจายทรัพยากรทางการแพทย์ กรณีศึกษา โรงพยาบาลใน
เขตจังหวัดชัยภูมิ  

403 

IE017 การหาสภาวะท่ีเหมาะสมของกระบวนการยิงอนุภาคแข็งบนวัสดุแม่พิมพ์ทุบ
ขึ้นรูปร้อนโดยวิธีทากูชิ 

409 

IE018 การส่งเสริมเทคโนโลยีผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยถ่านไม้ไผ่เพื่อพัฒนาชุมชน ตำบล
ถ้ำฉลอง อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

416 

IE019 การศึกษาอัตราการหลอมไหลของพลาสติกเกรดรีไซเคิลผสมสารตัวเติม
ธรรมชาติจากร้านจำหน่ายเครื่องด่ืม  

422 

IE020 การศึกษาสมบัติทางกายภาพและสมบัติทางกลของวัสดุผสมพอลิแลคติกแอซิด
กับถ่านไม้ไผ่  

429 

IE021 การศึกษาประสิทธิภาพเครื่องหั่นสมุนไพรประเภทหัวแบบหมุนเหวี่ยง  435 
IE022 การศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตแผ่นช้ินไม้อัดจากต้นโสน  440 
IE023 การศึกษาความคาดหวังต่อการใช้จักรยาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

อีสาน นครราชสีมา  
445 

IE024 การวิเคราะห์เส้นทางหนีไฟและระยะเวลาอพยพหนีไฟโดยวิธี Hydraulic 
Analogy ในอาคารโรงพยาบาล  

451 

IE026 การลดภาระความล้าของกล้ามเนื้อด้วยวิธีทางการยศาสตร์ในเก้าอี้นั่งเรียน
บรรยาย  

456 

IE027 การออกแบบและพัฒนาเครื่องทำความสะอาดช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อลด
ความสูญเปล่าในการผลิต กรณีศึกษา : บริษัทอิเล็คทรอนิคส์ในจังหวัด
นครราชสีมา  

462 

IE028 การลดความสูญเสียในระบบการผลิตสายส่งออกซิเจน  467 
IE029 การลดของเสียในกระบวนการผลิตช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์โดยการใช้วิธีทางสถิติ  475 
IE030 การลดของเสีย และการพัฒนากระบวนการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ ใน

กระบวนฉีดขึ้นรูป และการพิมพ์สกรีน กรณีศึกษา โรงงานผลิตช้ินส่วน
พลาสติก  

482 

IE033 การพัฒนาวัสดุประกอบจากฝาขวดน้ำด่ืมพลาสติกและผงขี้เล่ือยไม้ยางพารา
สำหรับประยุกต์เป็นไม้พลาสติก  

487 
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สารบญั 
เร่ือง หน้า 

 
IE034 การพัฒนามาตรฐานการเปรียบเทียบช้ินงานด้วยสายตาในกระบวนการช้ินส่วน

หัวฉีดน้ำมันยานยนต์  
493 

IE035 การพัฒนากระบวนผลิตต้นกระบองเพชรในครัวเรอืน กรณีศึกษา สวน
กระบองเพชร อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา  

503 

IE036 การลดเวลาการหยุดเดินเครื่องจักรด้วยการวัดประสิทธิภผลการซ่อมบำรุงของ
เครื่องสับหัวมันสำปะหลัง  

509 

IE037 การปรับปรุงประสิทธิภาพการบรรจุข้าวอบแห้งกึ่งสำเร็จรูปด้วยเครื่องบรรจุ
อัตโนมัต ิ 

517 

IE039 การปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มผลผลิตในการผลิตยาสมุนไพรรักษาโรค  523 
IE040 การปรับปรุงกระบวนการปั๊มข้ึนรูปเครื่องมือทางการเกษตรเพื่อเพิ่มผลผลิต  528 
IE041 การปรับปรุงกระบวนการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์สแตนเลสโดยการลดของเสีย 

กรณีศึกษา ณ โรงงาน ABC  
534 

IE042 การปรับปรุงกระบวนการการกระจายสินค้า กรณีศึกษา บริษัท ABC โลจิ
สติกส์  

540 

IE044 การประยุกต์ใช้วิศวกรรมคุณค่าเพื่อศึกษาแนวทางการประหยัดพลังงาน  551 
IE045 การประยุกต์ใช้ซิกซ์ ซิกมา เพื่อการปรับปรุงคุณภาพของลวดทอง กรณีผลิต

ช้ินส่วนอุปกรณ์รับส่งสัญญาณทางแสง  
560 

IE046 การดูดซับสีย้อมเมทิลีนบลูและสารละลายโลหะเหล็กด้วยถ่านจากไม้มะขาม  566 
IE047 การจัดการลดการสูญเสียแป้งมันสำปะหลังจากการหาสภาวะท่ีเหมาะสมใน

การฉีดล้างตะแกรงเครื่องเหวี่ยงแยก  
571 

IE048 การจัดการคงคลังประเภทบรรจุภัณฑ์ของโรงงานผลไม้แปรรูป  576 
IE049 การจัดการข้อมูลโลจิสติกส์เพื่อการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 

สหัสขันธ์ไดโนโรดโฮมสเตย์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
581 

IE050 การขยายขนาดกระบวนการดีเอสเทอร์ริฟิเคชันและการสกัดสำหรับการผลิตลู
ทีนโดยไดเมธิลอีเทอร์เหลว  

587 

IE051 The Quality of Workpiece from Mold Cutting Tools Made from 
Low Carbon Steel through Pack Carburizing Process Using 
Limestone as a Catalyst 

591 

IE052 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวเกรียบว่าว กรณีศึกษา กลุ่มแม่บ้านห้วยยาง 
อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา  

597 
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สารบญั 

เร่ือง หน้า 

บทความวิจัยกลุ่มวิศวกรรมเคร่ืองกล 
ME001 อิทธิพลของค่าความพรุนของตาข่ายสแตนเลสและมุมเอียงทางเข้าห้องอบแห้ง

ท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการอบแห้งด้วยลมร้อน  
602 

ME003 ระบบเลเซอร์อินเตอร์เฟียโรมิเตอร์แบบ Homodyne quadrature สำหรับ
การวัดระยะทางของแท่นเล่ือนความแม่นยำสูง 

609 

ME006 ผลของการทับแบนท่อท่ีมีต่ออัตราการถ่ายเทความร้อนสูงสุดของท่อความร้อน
วัสดุพรุนซินเตอร์ขนาดเล็กท่ีมีสองแหล่งความร้อน 

615 

ME007 ผลการปรับสภาพผักตบชวาโดยใช้น้ำด่างขี้เถ้าและโซเดียมไฮดรอกไซด์ 621 
ME008 ผลกระทบของการส่ันสะเทือนจำลองต่อคุณภาพการเก็บรักษาแอปเปิลฟูจิ 627 
ME009 คุณสมบัติทางกายภาพของถ่านอัดแท่งจากชานอ้อยท่ีใช้น้ำมันพืชใช้แล้วเป็น

ตัวประสาน  
637 

ME010 ความดันทำงานของเครื่องอัดอากาศท่ีส่งผลต่อการใช้พลังงานของระบบผลิต
อากาศอัดท่ีใช้เครื่องอัดอากาศจำนวนสองเครื่อง  

644 

ME011 ความดันตัด-ต่อ การทำงานท่ีส่งผลต่อการใช้พลังงานจำเพาะของเครื่องอัด
อากาศ  

649 

ME012 การไพโรซีสขวดพลาสติกด้วยตัวเร่งปฏิกิริยาต่อปริมาณผลิตภัณฑ์และสมบัติ
น้ำมันเช้ือเพลิง  

654 

ME013 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการผลิตน้ำร้อนด้วยแผงรับแสงอาทิตย์และฮีต
เตอร์  

661 

ME014 การออกแบบและสร้างเครื่องอัดข้ึนรูปก้อนวัสดุปลูกจากขุยมะพร้าว 667 
ME015 การออกแบบและสร้างเครื่องฝานกล้วย มันฝรั่ง และแครอท  673 
ME016 การอบแห้งผิวมะกรูดด้วยเครื่องอบความร้อนท่ีติดต้ังท่อเทอร์โมไซฟอนใน

สภาวะรังสีอาทิตย์เทียม  
680 

ME018 การศึกษาปัจจัยของการเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องอัดเม็ดอาหารสัตว์ขนาดเล็ก  686 
ME019 การศึกษาความเป็นไปได้ของการใช้หัวพ่นไฟท่ีใช้น้ำมันเครื่องใช้แล้ว เป็น

เช้ือเพลิงสำหรับตู้อบ 200 ลิตร 
694 

ME020 การพัฒนาโยเกิร์ตชนิดคงตัวเสริมน้ำหมากเม่า 701 
ME021 การพัฒนาแบบหล่อคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยแบบจำลองทางคณิตศาสตร์  707 
ME022 การพัฒนาระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับครัวเรือน  713 
ME023 การพัฒนาถ่านอัดแท่งจากต้นธูปฤาษีเพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทน  722 
ME024 การพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าเฉล่ีย ของอุตสาหกรรมส่ิงทอ อำเภอกระทุ่ม

แบน จังหวัดสมุทรสาคร  
729 



 
การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์  วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  และสถาปัตยกรรมศาสตร์ คร้ังที่ 12 
วันที่ 20  สิงหาคม  2564  ณ  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   

 

 

 

สารบญั 
เร่ือง หน้า 

 
ME025 การผลิตถ่านอัดแท่งจากต้นข้าวโพด 735 
ME026 การผลิตถ่านชีวภาพและสารชีวภาพจากทางใบปาล์มด้วยกระบวนการ 

ไพโรไลซิสแบบช้า  
741 

ME027 การประเมินมาตรการการจัดการพลังงานบ้านพักอาศัยสู่การใช้พลังงานสุทธิ
เป็นศูนย์  

748 

ME028 การประเมินผลกระทบด้านกำลังไฟฟ้าสูญเสียของโครงการโซลาร์รูฟท๊อฟ 
กรณีศึกษา: การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอธัญบุรี 

754 

ME029 การประยุกต์ใช้โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์เพื่อควบคุมระดับน้ำ 
ในถังพัก  

760 

ME030 การทดสอบและประเมินผลชนิดของใบมีดสับต้นถั่วลิสง  766 
ME031 เตาแก๊สหุงต้ม KB-5 ชนิดวัสดุพรุนแบบตาข่ายผสม  771 
ME032 ตู้ปลูกกัญชาระบบปิดสำหรับกลุ่มคนท่ีมีพื้นท่ีเพาะปลูกจำกัด  778 
ME033 คุณค่าทางโภชนาการผลิตภัณฑ์น้ำพริกค่ัวแห้งเห็ดเสม็ดและการประเมิน

ประสาทสัมผัส  
784 

ME034 ความงอก ความแข็งแรงและการเจริญเติบโตของต้นกล้าข้าวสาลีหลังการ
เคลือบเมล็ดพันธุ์ร่วมกับสารเคลือบอินทรีย์  

792 

ME035 การศึกษาการทำแห้งใบบัวบกด้วยเทคนิคการแช่เยือกแข็งและการอบแห้ง
สุญญากาศ  

801 

ME036 การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องหั่นใบตะไคร้สำหรับการเพิ่มมูลค่า 
ทางการเกษตร  

807 

ME037 การพัฒนาผงปรุงรสจากฐานเพาะเห็ดถั่งเช่าสีทอง  814 
ME038 การศึกษาการสกัดน้ำมันหอมระเหยจากเปลือกมะนาวด้วยเทคนิคการกล่ัน 

ด้วยน้ำ  
825 

ME039 ส้มไส้ปลาไบโอเทค: ผลิตภัณฑ์อาหารหมักปลอดภัยด้วยวัสดุเหลือท้ิงจาก
กระบวนการผลิตปลาส้ม  

836 

ME040 ต้นแบบเครื่องฝานผิวไม้เพื่อผลิตเครื่องจักสานส่งออก : กรณีศึกษาผิวต้นคุ้มใน
วิสาหกิจชุมชนสตรีจ้าวภูผา  

847 

ME041 การพัฒนาระบบควบคุมของรถไซโลบรรทุกอาหารสัตว์  853 
ME042 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไอศกรีมจากไข่น้ำ  859 
ME043 รถถูพื้นควบคุมแบบไร้สาย  868 
ME044 รถตัดหญ้าควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรลแบบไร้สาย 874 
ME045 การออกแบบและสร้างเครื่องสเปกโตรมิเตอร์ต้นแบบตรวจสอบคุณภาพแป้ง

มันสำปะหลังด้วยเทคนิคเนียร์อินฟราเรด  
880 
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ME046 การออกแบบและสร้างเครื่องตรวจสอบเปอร์เซ็นต์แป้งของหัวมันสำปะหลัง
ด้วยเนียร์อินฟราเรดแบบพกพา  

888 

ME047 การตรวจสอบปริมาณแมกนีเซียมคลอไรด์และความเค็มในน้ำบ่อเล้ียงกุ้งด้วย
เทคนิคเนียร์อินฟราเรดสเปกโตรสโกปี  

896 

ME048 การตรวจสอบปริมาณแป้งและความหวานมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองแบบรวดเร็ว
ด้วยเนียร์อินฟราเรด  

903 

ME049 การตรวจสอบปริมาณความช้ืนและกลูเตนในแป้งสาลีแบบรวดเร็วและไม่
ทำลายตัวอย่าง ด้วยเทคนิคเนียร์อินฟราเรด  

911 

ME050 Production of bio-charcoal and biological material from oil palm 
frond with slow pyrolysis process.  

919 

ME053 การออกแบบและสร้างเรือพลังลมขนาดเล็ก 926 

บทความวิจัยกลุ่มวิศวกรรมโยธาและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
CE001 โครงการท่าเรือโดยสารเพื่อเช่ือมต่อระบบคมนาคมแม่น้ำเจ้าพระยา  936 
CE002 แผ่นความหนาแน่นต่ำจากหญ้าแฝก  942 
CE003 แนวทางพัฒนาโครงการท่องเท่ียวเชิงส่งเสริมสุขภาพ ในจังหวัดภูเก็ต  949 
CE004 แนวทางการเพิ่มพื้นท่ีและเทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาความแออัดของสนามบิน

นานาชาติภูเก็ต  
956 

CE005 แนวทางการออกแบบโรงแรมใหม่ หลังยุค Covid -19  962 
CE006 แนวทางการออกแบบโครงการอสังหาริมทรัพย์แบบผสมผสาน บริเวณสถานี

ขนส่งมวลชน : สถานีแยกร่มเกล้า  
969 

CE007 แนวทางการออกแบบโครงการรีสอร์ทในจังหวัดกระบี่ เพื่อรองรับนักท่องเท่ียว
ชาวมุสลิม  

975 

CE008 แนวทางการออกแบบโครงการพัฒนาพืน้ท่ีใต้ทางด่วน เพื่อสาธารณะประโยชน์
สู่วัฒนธรรมสตรีทอาร์ต 

982 

CE010 แนวทางการออกแบบเก้าอี้ท่ีสอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้งานของผู้ป่วยโรค
ข้อเข่าเส่ือม  

990 

CE011 แนวทางการออกแบบศูนย์บันเทิงสำหรับกลุ่มนักเต้นในยุคหลังโควิด-19  996 
CE012 แนวทางการออกแบบพื้นท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ในพืน้ท่ีค้าปลีก  1002 
CE013 แนวทางการออกแบบพื้นท่ีสวนสัตว์เพื่อพัฒนาธุรกิจสวนสัตว์ในประเทศไทย 1008 
CE014 แนวทางการออกแบบพื้นท่ีทำกิจกรรมและพักผ่อนร่วมกันของนักศึกษา 

กรณีศึกษา: คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ์  

1014 
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CE015 แนวทางการออกแบบจุดพักรถ  1020 
CE018 แนวทางการพัฒนาสถานรับเล้ียงเด็กเอกชนท่ีมีอายุระหว่าง 3 เดือน ถึง 6 ปี  1026 
CE019 แนวทางการพัฒนาสถานบันเทิงเพื่อสนับสนุนธุรกจิคราฟท์เบียร์ในประเทศไทย  1037 
CE020 แนวทางการพัฒนารีสอร์ทเชิงนิเวศ เพื่อช่วยเหลือองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร 

กรณีศึกษา ศูนย์บริบาลช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่  
1044 

CE021 แนวทางการพัฒนาพืน้ท่ีท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ในจังหวัดเชียงใหม่  1050 
CE022 แนวทางการพัฒนาธรุกิจอาคารเชิงการตลาดให้แก่กลุ่มคนท่ีมีอิทธิพล 

บนส่ือโซเชียลมีเดียร์ 
1057 

CE023 แนวทางการพัฒนาท่ีดินติดชายหาดบนเกาะสมุย  1062 
CE024 แนวทางการพัฒนาคาบาเร่ต์โชว์ในเมืองพัทยา 1069 
CE025 อิทธิพลของการใช้กากดินล้างเถ้าลอยแคลเซียมสูงจีโอโพลิเมอร์มอร์ต้าร์ต่อ

ความสามารถทำงานได้ กำลังอัดและสัมประสิทธิ์การซึมผ่านคลอไรด์  
1077 

CE026 อิทธิพลของกระบวนการคาพิวลารีต่อการเคล่ือนในแนวดิ่ง 
ของน้ำใต้ดินเค็มในดิน  

1087 

CE027 อัตราการเปล่ียนแปลงราคาขายอาคารชุดในเขตกรุงเทพมหานคร 
หลังการแพร่ระบาดของโควิด-19  

1094 

CE028 สมบัติเชิงกลและค่าการหดตัวแห้งของเถ้าลอยแคลเซียมสูงจีโอโพลิเมอร์ผสม
เถ้าปาล์มน้ำมันและกากดินล้าง  

1100 

CE029 สมบัติพื้นฐานของจีโอโพลิเมอร์คอนกรีตพรุนไฮบริดจ์จากหินลูกรัง  1112 
CE030 ศึกษาและพัฒนาชุดโต๊ะเก้าอี้วัสดุธรรมชาติท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม  1124 
CE031 ความพึงพอใจการใช้ทางหลวงหมายเลข 205 ถนนสุรนารายณ์ จอหอ–สามแยก 

สุรนารายณ์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา  
1131 

CE032 การนำวัสดุเหลือท้ิงจากชุมชนมาผลิตบล็อกปูพื้น 1137 
CE034 ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อความล่าช้าในงานก่อสร้างจากผู้รับเหมาก่อสร้าง 

กรณีศึกษาแขวงทางหลวงจังหวัดอุดรธานี 
1143 

CE035 ความสามารถในการเช่ือมต่อของสถานีรถไฟขอนแก่น  1157 
CE036 ความสัมพันธ์ระหว่างความเค้น-ความเครียดของเถ้าลอยแคลเซียมสูงจีโอโพลิ

เมอร์คอนกรีต ท่ีมีการใช้เศษคอนกรีตเป็นมวลรวมหยาบ  
1164 

CE037 กำลังอัดและหน่วยแรงยึดเหนี่ยวของจีโอโพลิเมอร์คอนกรีตจากเถ้าลอย
แคลเซียมสูงและเถ้าหนัก  

1173 

CE038 การเพิ่มกำลังรับแรงบิดของหน้าตัดเหล็กรูปตัวเอช  1181 
CE039 การเปรียบเทียบความสูงต้นไม้จากการรังวัดภาพถ่ายด้วยอากาศยานไร้คนขับ

โดยเทียบกับวิธีการสำรวจภาคสนาม  
1187 
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CE040 การออกแบบโครงสร้างเหล็กท่ีเหมาะสมด้วยระเบียบวิธีทวิภาคของกลุ่มอนุภาค  1194 
CE041 การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดการสอนตามสมรรถนะวิชาชีพวิชางานไม้  1203 
CE042 การศึกษาโครงการท่ีพักอาศัยเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุในประเทศไทย  1209 
CE043 การศึกษาและออกแบบท่ีนั่งพักคอยสำหรับสถานท่ีท่องเท่ียวเชิงสถาปัตยกรรม

อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย 
1216 

CE044 การศึกษาแนวทางในการพัฒนาพื้นท่ีคอนเสิร์ตฮอลล์ เพื่อกลุ่มแฟนคลับศิลปิน
เอเชียในประเทศไทย  

1225 

CE045 การศึกษาแนวทางการพัฒนาและการร่วมทุนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนใน
พื้นท่ีศูนย์กีฬาบางกอกอารีนา  

1231 

CE046 การศึกษาพฤติกรรมเส่ียงของผู้ขับขี่รถยนต์บนถนนในเขตมหาวิทยาลัยขอนแก่น 1239 
CE047 การศึกษาค่าความปลอดภัยของโครงถักรถสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้าแบบ 4 ล้อ  1250 
CE048 การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนธุรกิจบ้านพกัตากอากาศ ประเภทขาย

แล้วเช่ากลับคืน จังหวัดภูเก็ต  
1261 

CE049 การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาธรุกิจรีสอร์ทเพื่อการท่องเท่ียวเชิง
การแพทย์ ในจังหวัดภูเก็ต  

1268 

CE051 การศึกษาความเป็นไปได้ของการตั้งศูนย์การค้าชุมชน และ e-sport ของคน 
gen Yบริเวณมหาวิทยาลัย กรณีศึกษา มจธ. 

1275 

CE052 การศึกษาความเป็นไปได้ Community Mall สำหรับแฟนคลับศิลปินเกาหลี  1291 
CE053 การศึกษาความน่าจะเป็นสูงสุดและต่ำสุดของน้ำท่าในเขตลุ่มน้ำเลย จังหวัดเลย  1298 
CE054 การวิเคราะห์ความเส่ียงในโครงการก่อสร้างทางขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

เชียงใหม ่ 
1307 

CE055 การรังวัดภูมิประเทศแบบต่ำกว่าระดับพื้นดิน 1313 
CE057 การพัฒนาเกณฑ์ปฏิบัติการอ่างเก็บน้ำเพื่อควบคุมน้ำท่วมระดับท้ายน้ำ ของ

อ่างเก็บน้ำหนองหาร จังหวัดสกลนคร 
1318 

CE058 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิชาประมาณราคางานสถาปัตยกรรม ของ
นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาโยธา ด้วยกระบวนการ
เรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา  

1331 

CE059 การประเมินความปลอดภัยทางถนนเบ้ืองต้นในเขตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา  

1337 

CE060 การประยุกต์ใช้ความเป็นจริงเสมือนแบบ 360 องศา สำหรับงานออกแบบ
ห้องน้ำ ในร้านค้าวัสดุก่อสร้างเพื่อเพิ่มสัดส่วนการตัดสินใจของลูกค้า  

1343 

CE061 การควบคุมต้นทุนและวิเคราะห์มูลค่าท่ีได้รับเพื่อวิเคราะห์สถานะโครงการ
ก่อสร้าง  

1351 
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สารบญั 
เร่ือง หน้า 

 
CE062 กรณีศึกษาข้ันตอนการตรวจบ้านและการตรวจความเรียบร้อยของงานก่อสร้าง

ของบ้านจัดสรร  
1359 

CE064 โครงสร้างพื้นฐานและส่ิงอำนวยความสะดวกท่ีส่งผลต่อการเลือกใช้จักรยานใน
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่  

1366 

 

บทความวิจัยกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
SC001 แอนไท-ไฮบริดไอดีลในกึ่งกรุปอันดับ  1372 
SC002 แบบจำลองเพื่อการคัดแยกผลไม้แบบหนึ่งชนิดด้วยหลักการเรียนรู้ของเครื่อง  1381 
SC003 แนวทางการพัฒนาโครงการบ้านพักตากอากาศจัดสรรระดับซุปเปอร์ลักชัวรี่ 

จังหวัดกระบี ่
1388 

SC004 แนวทางการพัฒนาธรุกิจดิจิทัลทางการศึกษา  1400 
SC005 เปรียบทียบกระบวนทำให้เป็นแผ่นกระดาษและสมบัติของกระดาษ 

จากเยื่อของลำต้นปาล์มน้ำมัน  
1407 

SC006 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ปัจจัยพื้นฐานระหว่าง อัตราแลกเปล่ียนและดัชนีหุ้น  
ต่อราคาน้ำมันดิบ ด้วยวิธีโครงข่ายประสาทเทียม 

1413 

SC007 บนแอนไท-ไฮบริด ควอชี-ไอดีล ในกึ่งกรุปอันดับ 1422 
SC008 บนกึ่งกรุปย่อยแอนไท-ไฮบริดของกึ่งกรุปอันดับ  1430 
SC009 การเตรียมและศึกษาสมบัติของนาโนเซลลูโลสจากกาบกล้วยน้ำว้าในพื้นท่ี

อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  
1437 

SC010 การเตรียมวัสดุโครงร่างรองรับเซลล์จากพอลิคาโปรแลคโตน พอลิแลคติค
แอซิดและเปลือกไข่ไก่ และการประยุกต์ใช้ในงานวิศวกรรมเนื้อเยื่อกระดูก  

1446 

SC011 การออกแบบและสร้างยานสำรวจใต้น้ำ 1454 
SC013 การสำรวจความเข้มข้นของเรดอนในส่ิงแวดล้อมตามแนวเส้นทางรถไฟรางคู่ 

จังหวัดขอนแก่น  
1462 

SC014 การศึกษาสูตรท่ีเหมาะสมของการผลิตแยมแตงไทย โดยวิธีพื้นผิวตอบสนอง  1469 
SC015 การลดปริมาณโลหะหนักปนเป้ือนในแหล่งน้ำธรรมชาติโดยกลุ่มแบคทีเรียท่ีมี

ประสิทธิภาพ  
1477 

SC016 การลดต้นทุนการขนส่งสินค้า โดยใช้โปรแกรม VRP Spreadsheet solver: 
กรณีศึกษา หจก. ทรัพย์แจ่มใส ทรานสปอต 

1485 

SC017 การพัฒนาแอปพลิเคชันแชทบอทเพื่อการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม  1491 
SC019 การพัฒนาเครื่องตรวจอาการเบื้องต้นไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) โดยการแจ้ง

เตือนผ่านแอปพลิเคชันไลน์  
 

1502 
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สารบญั 
เร่ือง หน้า 

 
SC020 การพัฒนาระบบเซนเซอร์เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายแบบไร้สัมผัส  1511 
SC021 การพัฒนาการทำตลาดออนไลน์ผ่านอีเมล์ 1517 
SC022 การประยุกต์ใช้แผ่นกระจายแสงร่วมกับไดโอดเปล่งแสงสำหรับการปลูกพืช  1522 
SC023 การประมาณค่าความเข้มรังสีอัลตราไวโอเลตภายใต้ท้องฟ้าปราศจากเมฆ  1529 
SC024 การดูดซับน้ำมันดิบจากวัสดุจากธรรมชาติ  1537 
SC025 ผลการฝึกด้วยน้ำหนักร่างกายท่ีมีต่อความแข็งแรงกล้ามเนื้อขาของนักกีฬา

ฟุตบอลชายโรงเรียนมัธยมด่านขุนทด  
1543 

SC026 การศึกษาการทำแห้งใบบัวบกด้วยเทคนิคการแช่เยือกแข็งและการอบแห้ง
สุญญากาศ 

1549 

 

บทความวิจัยกลุ่มวิจัยสถาบัน/ในชั้นเรียน 

RL001 แนวทางการพัฒนากระบวนการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจ
ศึกษา โดยกระบวนการสุนทรียสาธก 

1555 

RL002 ลักษณะบุคลิกภาพและปัจจัยท่ีส่งผลต่อความต้ังใจซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านโซเชียล
ไลฟ์สตรีมมิ่งและเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างเจเนอเรชันเอกซ์และวาย  

1564 

RL003 ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้งานระบบส่ังงานด้วยเสียง ผ่าน
ศูนย์บริการทางโทรศัพท์สำหรับการทำธุรกรรมทางการเงิน  

1570 

RL004 ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความต้ังใจใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนสำหรับโอนและชำระเงิน
ทางตรงผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ 

1576 

RL005 ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความต้ังใจใช้งานแอพพลิเคชันกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ ใน
สภาวะการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19  

1582 

RL006 ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการใช้งานอย่างต่อเนื่องของทวิตเตอร์ในประเทศไทย  1588 
RL007 ปัจจัยท่ีมีผลต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการใช้แนวคิดสกรัม 

กรณีศึกษาหน่วยงานไอที ธนาคารแห่งหนึ่งในประเทศไทย  
1595 

RL008 การศึกษาแนวทางการรายงานความก้าวหน้าโครงการโดยวิธี Earned Value ด้วย
โปรแกรม Primavera P6  

1601 

RL009 
 

การศึกษาผลกระทบในด้านการจัดกิจกรรมท่ีส่งผลต่อการเรียนของนักศึกษาช้ันปี
ท่ี 1 สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม  

1608 

RL010 
 

การส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 โดยการใช้ความรู้ภาคทฤษฎีลงสู่
ภาคปฏิบัติโดยการมอบหมายจัดทำโครงงานย่อย 

1615 
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โปรแกรม PVxel สำหรับการประมาณการออกแบบระบบโซลาร์เซลลแ์บบแยกอิสระ 
และแบบผสม 

PVxel Program for Estimated Designing of Standalone and Hybrid Solar Systems 
 

วีระยุทธ เอ่ียมผ่อง  ยุทธณา คงจีน*  กฤติเดช บัวใหญ่  ประเสริฐ เผื่อนหมื่นไวย  ประจวบ อินระวงค์  
พันธ์พงษ์ อภชิาตกุล  และกาณฑ์ เกิดชืน่ 

 
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา 

744 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสมีา 30000 
*ผู้ติดต่อ: yuttana.ko@rmuti.ac.th 

 
บทคัดย่อ  

บทความนี้นำเสนอโปรแกรม PVxel สำหรับการออกแบบระบบโซลาร์เซลล์แบบแยกอิสระและแบบผสม
แหล่งจ่ายอย่างประมาณ โปรแกรม PVxel นี้พัฒนาบนโปรแกรมไมโครซอฟเอ็กเซลเพื่อสะดวกต่อผู้ใช้งาน โดยภายใน
โปรแกรมจะรับค่าความต้องการใช้กำลังไฟฟ้าในแต่ละชั่วโมง ในโปรแกรมสามารถกำหนดขนาดกำลังการผลิตของโซลาร์
เซลล์รวม คำตอบที่ได้เป็นขนาดของอินเวอร์เตอร์ ขนาดกำลังการผลิตของแผง และขนาดแบตเตอรี่ ที่สมควรใช้ในการ
ติดต้ังจริง อย่างไรก็ตามผู้ใช้สามารถปรับเลือกใช้อุปกรณ์ที่มีในท้องตลาดได้ จากผลการออกแบบเปรียบเทียบกับอุปกรณ์ท่ี
มีในท้องตลาดพบว่ามีความสอดคล้องกัน โปรแกรม PVxel นี้จะข้อดีคือใช้งานสะดวกและไม่ต้องการโปรแกรมอื ่นท่ี
ซับซ้อน 
คำสำคัญ: ระบบโซลาร์เซลล์แบบแยกอิสระ PVxel ขนาดแบตเตอรี่ 
 
Abstract 
 This paper presents the PVxel program for estimated designing the standalone and hybrid of 
sources solar systems. PVxel is developed on Microsoft Excel for easy and widely used. The loading of 
each hour and total power of solar PV modules are required. The program results are inverter, solar PV 
module power and batter sizes that reasonable to practical installing. However, the installer can be 
adjusted the results for suitable real market equipment. The program running results is reasonable to 
real equipment in solar equipment market. 
Keywords: Standalone Solar System, PVxel, Battery Size. 

 
1.  บทนำ 

ระบบโซลาร์เซลล์มีการต่อใช้งานในหลายรูปแบบ 
สาเหตุหนึ่งอาจเนื่องมาจากราคาถูกลง จึงทำให้มีผู้นิยม
ใช้มากขึ้น รูปแบบหนึ่งที ่นิยมคือแบบแยกอิสระ ด้วย
ความที่ไม่ต้องเชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้า ทำ
ให้ไม่มีข้อกำหนดใดๆในการใช้งาน ประชาชนหรือช่าง
ไฟฟ้าทั่วไปสามารถจัดซื้อหามาติดตั้งได้อย่างสะดวก 
อย่างไรก็ตามการจัดซื้ออุปกรณ์ก็ควรเลือกให้เหมาะสม
กับขนาดของโหลดท่ีมีอยู่และการใช้งาน 

การเลือกขนาดของระบบโซลาร์เซลล์มีนักวิจัยหรือ
นักพัฒนาแอพพลิเคช่ันบนโทรศัพท์มือถือดังตัวอย่างใน
รูปท่ี 1 หลายรายได้พัฒนาขึ้น อย่างไรก็ตามการใช้งาน
อาจไม่สะดวกต่อการป้อนข้อมูลการใช้โหลดเป็นราย
ชั ่วโมง นอกจากนี ้ย ังมีเว็บไซต์ให้แสดงตัวอย่างการ
คำนวณที่เกี่ยวข้องกับโหลดของระบบโซลาร์เซลล์ และ
คำนวณขนาดของระบบโซลาร์เซลล์ได้ดังใน [1-3] แต่ใน
ตัวอย่างดังกล่าวยังไม่ตอบสนองต่อการใช้งานที่สะดวก 
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และไม่สามารถปรับแก้ให้สอดคล้องกับอุปกรณ์ที่มีใน
ท้องตลาดจริงได้ 

ดังนั้นคณะผู้ว ิจัยจึงได้พัฒนาโปรแกรมที่ชื ่อว่า 
PVxel (พีวีเซล) เขียนโปรแกรมด้วยไมโครซอฟเอ็ก
เซล ทำให้ผู ้ที ่สนใจจะติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์แบบ
แยกอิสระ หรืออาจเป็นระบบแบบผสมสามารถใช้งาน
อย่างสะดวก เพราะโปรแกรมเอ็กเซลนั้นมีการใช้งาน
อย่างกว้างขวาง ผู ้ใช้งานโปรแกรม PVxel จะต้อง
ป้อนค่าความต้องการใช้กำลังไฟฟ้าในแต่ละชั่วโมง
ตลอด 24 ชั่วโมง และป้อนค่าขนาดกำลังของแผง
โซลาร์เซลล์รวมที ่คาดหวัง คำตอบของโปรแกรม 
PVxel จะประกอบไปด้วยขนาดของอินเวอร์เตอร์  
ขนาดของแบตเตอรี่ และขนาดของแผงโซลาร์เซลล์ 
นอกจากนี้ผู ้ใช้งานโปรแกรมยังสามารถศึกษาและ
ปรับเปลี่ยนการใช้งานได้สะดวก เพราะ PVxel นี้ถูก
พัฒนาท่ีโปรแกรมเอ็กเซลที่เราเข้าใจการทำงานอยา่ง
ดี 

 

รูปที่ 1 แอพพลิเคช่ันเกี่ยวการคำนวณโซลาร์
เซลล์ใน Google Play 

 

2.  วิธีการเขียนและหลักการของโปรแกรม PVxel  
การเขียนโปรแกรม PVxel จะเขียนบนหน้าไมโคร

ซอฟเอ็กเซล โดยมีภาพรวมกระบวนการเขียนโปรแกรม
ดังต่อไป 

- ป้อนค่าโหลดทางไฟฟ้าหน่วยเป็นวัตต์ท่ีต้องการใช้
ไฟฟ้าจากระบบโซลาร์เซลล์ 

- ป้อนค่าผลรวมของกำลังการผลิตของแผงโซลาร์
เซลล์ 

- พิจารณาผลการประมาณการขนาดระบบโซลาร์
เซลล์แบบแยกอิสระและแบบผสม 
 ภาพรวมของโปรแกรม PVxel เป็นดังรูปที่ 2  
 ส่วนท่ี 1 ในรูปท่ี 2 นั ้นเป็นส่วนการป้อนข้อมูล
กำลังไฟฟ้าของโหลดในแต่ละชั่วโมงตลอด 24 ชั่วโมง  
ถ้ากำลังไฟฟ้าท่ีเราป้อนไปนั้นมีการใช้งานเต็มช่ัวโมง เรา
สามารถใช้ค่ากำลังวัตต์เต็มได้เลย แต่ถ้าหากกำลังไฟฟ้า
นั้นมีการใช้งานเพียง 15 นาที เราก็ใช้กำลังไฟฟ้าของ
โหลดคูณด้วย 0.25 ชั ่วโมง จึงเป็นค่ากำลังชั ่ วโมง 
(พลังงาน) ที่จะป้อนเข้าไปในช่องนี้ ด้านล่างสุดของช่อง
นี้ 

ส่วนท่ี 2 ในรูปท่ี 2 เป็นส่วนท่ีต้องป้อนกำลังการผลิต
ของแผงโซลาร์เซลล์รวมทั้งหมด กำลังที่สมควรป้อนคือ
ต้องมีค่ามากกว่ากำลังสูงสุดของโหลดในแต่ละชั่วโมง
ของส่วนท่ี 1 เมื่อเราป้อนแล้วค่ากำลังของแผงก็จะเป็น
ตามท่ีเราป้อนในทุกช่ัวโมง 

ส่วนท่ี 3 ในรูปท่ี 2 เป็นผลการคำนวณการอัดประจุ
และคายประจุของแบตเตอรี่ตามรายชั่วโมง ถ้าหากใน
ชั่วโมงนั้นกำลังการผลิตของโซลาร์เซลล์มากกว่าของ
โหลด ผลการอัดประจุจะมีค่าเป็นบวก  

ส่วนท่ี 4 ในรูปท่ี 2 เป็นส่วนการประมาณการคำนวณ
ผลผลิตที่ได้จากแผงโซลาร์เซลล์ โดยปกติในทางปฏิบัติ
กำลังการผลิตกำลังไฟฟ้าจะออกมาจากแผงโซลาร์เซลล์
ในช่วงเวลาประมาณ 12.00-13.00 น. อย่างไรก็ตาม
กำลังการผลิตจะมาประมาณ 80% ของ 

กำลังของแผงโซลาร์เซลล์ และมีค่ากำลังการผลิต
ลดลงไปทั้งช่วงเช้าและช่วงบ่าย เป็นลักษณะรูประฆัง
คว่ำตามท่ีทราบโดยท่ัวไป 

 



 
การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์  วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  และสถาปัตยกรรมศาสตร์ คร้ังที่ 12 
วันที่ 20  สิงหาคม  2564  ณ  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   

 

 

ESTACON12 | 3 

 

รูปที่ 2 ส่วนของการป้อนข้อมูลและการคำนวณภายในโปรแกรม PVxel 
 

 
รูปที่ 3 ผลการคำนวณภาพรวมระบบโซลาร์เซลล์แบบแยกอิสระ 
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นอกจากนี้ยังมีส่วนแสดงผลการคำนวณออกแบบ
ระบบโซลาร ์ เซลล ์ ในภาพรวม  จะแสดงขนาด
อินเวอร์เตอร์ ขนาดของแผงโซลาร์เซลล์รวม และ
ขนาดของแบตเตอรี่ ดังรูปท่ี 3 

ส่วนท่ี 1 ของรูปท่ี 3 เป็นส่วนที่แสดงกำลังของ
แผงโซลาร์เซลล์ที ่สมควรเลือก ถึงแม้ส่วนนี้จะเลือก
ขนาดแผงท่ีเราป้อนค่ามาแสดง แต่ค่าขนาดของแผงท่ี
สมควรเลือกคือจุดที่เราพิจารณาจากส่วนท่ี 3 ของรูป
ท่ี 2 นั ่นเอง สำหรับขนาดของอินเวอร์เตอร์เราควร
เลือกขนาดให้ใหญ่กว่าโหลดประมาณ 3 เท่าเพื่อ
ป้องกันความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้นกับอินเวอร์เตอร์ 
 ส่วนท่ี 2 ของรูปท่ี 3 เป็นส่วนท่ีแสดงขนาด
แบตเตอรี่ท่ีมีหน่วยเป็น kWh ขนาดแบตเตอรี่ควร
พิจารณาเลือกให้มีขนาดใหญ่พอสมควร ในท่ีนี้ควร
เลือกขนาดไม่น้อยกว่า 3 เท่าของโหลด ท้ังนี้เพื่อ
ป้องกันความไม่แน่นอนของพระอาทิตย์ท่ีบางวันอาจมี
แสงแดดน้อย 

ส่วนท่ี 3 ของรูปท่ี 3 เป็นส่วนแสดงตัวอย่างการ
คำนวณขนาดแบตเตอรี่ท่ัวไปท่ีมีหน่วยเป็น Ah ให้เป็น 

kWh และแสดงจำนวนลูกแบตเตอรี่ที่ควรเลือกใช้ ซึ่ง
เราต้องเลือกเป็นจำนวนเต็มและพิจารณาแรงดันให้
เหมาะสมกับอินเวอร์เตอร์ท่ีเลือกใช้ด้วย 

ส่วนท่ี 4 ของร ูปท่ี 3 เป็นส่วนแนะนำการใช้
โปรแกรม ซึ่งผู้ที่ใช้งานโปรแกรมนี้ควรมีพื้นฐานด้าน
วงจรไฟฟ้า และพลังงาน 

 
3.  ผลการทดสอบโปรแกรม 

การทดสอบโปรแกรม PVxel นี้เราจะไม่ทดสอบ
เพื่อเปรียบเทียบกับโปรแกรมใด แต่เราจะทดสอบเพื่อ
พิจารณาว่าสอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้งานจริง 
และสอดคล้องกับระบบจริงที่มีจำหน่ายในท้องตลาด 
เพื่อที่ผู้ใช้งานโปรแกรมนี้จะได้เลือกหรือปรับเลือกใช้
ให้เหมาะสมต่อไป ดังนั้นทางผู้วิจัยจึงออกแบบการ
ทดสอบสำหรับโหลดเครื่องปรับอากาศขนาด 9,000บี
ทียู แบบอินเวอร์เตอร์ ที่มีกระแสไฟฟ้าประมาณ 3A 
ท่ีมีการใช้งานช่วงเวลา 18.00-06.00 น. ปรากฏผลดัง
ตารางท่ี 1 ต่อไปนี้ 

 
ตารางที่ 1 ผลการทดสอบโปรแกรม PVxel 

รายการ ระบบพอทำงานได้ ระบบทำงานแบบเผื่อ 3 วัน ระบบที่มีจำหน่าย [4] 
ขนาดอินเวอร์เตอร์ (kW) 1.98 1.98 2.00 
ขนาดแผงโซลาร์เซลล์ (kWp) 1.40 3.50 เท่าใดก็ได้ แต่แรงดันไม่เกิน 90V และ

กระแสไม่เกิน 80A หรือ 7.2kW 
ขนาดแบตเตอรี่ (kWh) 
    ถ้า 12V 200Ah (ลูก) 

8.82 
4 

22.05 
9 

เท่าใดก็ได้ แต่แรงดันไม่เกิน 48V หรือ
แบตเตอรี่ 12V อนุกรมกัน 4 ลูก 

จากผลการทดสอบโปรแกรม PVxel มีความ
สอดคล้องกับระบบที่มีจำหน่ายทั่วไปในท้องตลาด 
เพียงแต่ในช่วงการเลือกขนาดแบตเตอร ี ่น ั ้น ใน
โปรแกรมจะคำนวณไว้เลือกท่ีขนาดสูงสุดที่กำลังผลิต
ของแผงจะทำได้ แต่ในสภาพจริง ณ ช่วงเวลากลาง
วันที่แผงโซลาร์เซลล์ผลิตไฟฟ้าได้นั้น อาจมีโหลดทาง
ไฟฟ้าอื่นใช้อยู่ด้วย ดังนั้นการเลือกขนาดแบตเตอรี่
ควรเลือกขนาดให้มีค่าต่ำกว่าที่คำนวณได้ แต่ระดับ
แรงดันของแบตเตอรี่ต้องเป็นตามอินเวอร์เตอร์ท่ี

เลือกใช้ ดังนั้นในตารางผลการทดสอบนี้ควรเลือก
แบตเตอรี่ท่ี 8 ลูก  

อีกประการหนึ่ง ในทางปฏิบัติจริงการเลือกขนาด
ของแผงโซลาร์เซลล์เราควรเลือกขนาดที่สูงมากขึ้น 
เพื่อเพิ่มความมั่นใจต่อการใช้งานและการอัดประจุลง
แบตเตอรี่ โดยเราไม่ต้องกังวลใจต่อพลังงานที่แผง
ผลิตได้ว่าจะไปอยู่ที่ใด เพราะปริมาณไฟฟ้าที่แผงควร
ผลิตได้ถ้าไม่มีการนำไปใช้งาน ก็ไม่มีผลแต่อย่างใดกับ
แผงโซลาร์เซลล์และระบบนี้ 
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4.  บทสรุป 
 โปรแกรม PVxel ที่หน่วยวิจัยนวัตกรรมพลังงาน
ไฟฟ้าพัฒนาขึ้นนี้ สามารถคำนวณเพื่อกำหนดขนาด
ระบบโซลาร์เซลล์แบบแยกอิสระ โดยสามารถกำหนด
โหลดตามการใช้งานได้เป็นรายช่ัวโมง ผลการคำนวณ
กำหนดท่ีได้สามารถปรับค่าเพื่อให้สอดคล้องกับระบบ
จริงท่ีมีจำหน่ายในท้องตลาดได้ ทางคณะผู้พัฒนาหวัง
ว่าโปรแกรม PVxel นี้จะสามารถเป็นคู่มือประกอบให้
ผู้สนใจท่ัวไป และช่างไฟฟ้าท่ีทำงานติดต้ังได้ สำหรับผู้
ท่ีสนใจโปรแกรม PVxel สามารถติดต่อดาวน์โหลดได้
ท่ี [5] 
 
5.  เอกสารอ้างอิง 
[1]  https://energynext.co.th/2020/วิธีการ 

คำนวณและออกแบบร/ เข้าดูเมื่อวันท่ี 
31/05/2564 

[2]  http://www.dnr.louisiana.gov/assets/TAD 
/pdfs/STANDALONE_PV_Sizing_Guide.pdf 
เข้าดูเมื่อวันท่ี 31/05/2564 

[3]  http://www.leonics.com/support/article2 
_12j/articles2_12j_en.php เข้าดูเมื่อวันท่ี 
31/05/2564 

[4]  ข้อกำหนดคุณลักษณะ KOLSAT 
https://www.bigfive.co.th/Files/Name2/C
ONTENT569766ca4182707889c6c649881
965692309824.pdf เข้าดูเมื่อวันท่ี 
31/05/2564 

[5]  https://www.rmuti.ac.th/user/ 
kaan.ke/PVxel.pdf 
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เครื่องแกะสลักเลเซอร์ขนาดเล็ก 2 แกน ควบคุมการทำงานด้วย GRBL Controller Board 
Laser Engraving Machine 2 Axis Base on GRBL Controller Board 

 
เกษม พรมรินทร์1, ปรีชา สมหวัง1, เด่น คอกพิมาย1, เอกบดี เมืองกลาง1 กันญา โกสุมภ์1 และเทวิล สกลุบญุยงค์2 

 
1 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา 

 ที่อยู 744 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 
2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น 

ที่อยู่ 150 ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแกน่ 40000 
*ผู้ติดต่อ: kasem.pr@rmuti.ac.th, 081-4796635 

 
บทคัดย่อ  

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบประสิทธิภาพเครื่องแกะสลักเลเซอร์ขนาด 2 แกน คือแกน X และแกน Y 
เคลื่อนท่ีในแนวระนาบ ควบคุมการทำงานด้วย GRBL Controller Board เขียนชุดคำสั่งควบคุมการทำงานด้วยโปรแกรม 
Lightburn เคลื่อนท่ีไปยังตำแหน่งท่ีกำหนดด้วยสเต็ปปิ้งมอเตอร์ และใช้เลเซอร์ชนิด Diode Laser สำหรับกัดชิ้นงานใน
การแกะสลัก โครงสร้างของเครื่องทำจากอลูมิเนียมโปรไฟล์ มีพื้นท่ีการทำงานขนาด 500x300x250 mm วัสดุท่ีใช้ในการ
ทดสอบจำนวน 3 ชนิด คือวัสดุอะคริลิก วัสดุไม้ และวัสดุหนัง ซึ่งแบ่งการทดสอบออกเป็น 3 รูปทรง คือ รูปสามเหลี่ยม
ด้านเท่า 25 mm รูปสี่เหลี่ยม 25x25 mm และรูปทรงกลมเส้นผ่าศูนย์กลาง 25 mm โดยกำหนดความเร็วในการแกะสลัก
ที่แตกต่างกัน 1,000 rpm, 2,000 rpm และ 3,000 rpm เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเครื่องแกะสลักเลเซอร์ ผล
จากการทดลองพบว่าเครื่องมีประสิทธิภาพสำหรับงานแกะสลักเลเซอร์ ความเร็วที่เหมาะสมในการแกะสลักคือ 2,000 
rpm มีความผิดพลาดน้อยท่ีสุด 
คำสำคัญ: เครือ่งแกะสลักเลเซอร์ โปรแกรม Lightburn  สเต็ปปิ้งมอเตอร์ เลเซอร์ไดโอด 
 
Abstract 
 This research aim to propose performance method of assemble 2 axis (x, y) laser engraving 
machine with a GRBL controller board. It is an input and configuration with command based on Lightburn 
program. It is an algorithm that controls the rotation of the stepping motor to conditionally movement 
to deferent positions and Diode laser that milling for using inverter take a power control. The machine 
structure is safe according to engineering safety standards that most of them are made of aluminum 
profile. The 2 axis laser engraving machine has a working space area of 500x300x250 mm, capable of 
milling wood, acrylic and leather materials. A comparison 3 surface areas are triangle 25x25x25 mm, 
square 25x25 mm and circle ∅ 25 mm that on deferent 1,000 rpm, 2,000 rpm and 3,000 rpm speeds 
control. The results show that propose method can improve performance of laser engraving machine 
with each belt drive stepping motor. The method was assessed using a speed 2,000 rpm with conditional 
mean of the few error rate. 
Keywords: Laser engraving machine, Lightburn program, Stepping motor, Diode laser. 
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1. บทนำ 
งานแกะสลักอักษรและรูปภาพบนผลิตภัณฑ์สินค้า

กำลังได้รับความนิยมอย่างสูง เพราะสามารถเพิ่ม
มูลค่าให้สินค้าและให้ความสวยงาม แต่การแกะสลัก
ด้วยมือเกิดความล่าช้าและผลิตสินค้าได้ในปริมาณ
น้อยจึงได้มีการพัฒนาเครื่องแกะสลักขึ้นมา ส่งผลให้
สามารถแกะสลักได้ในปริมาณมากและมีคุณภาพตรง
ตามความต้องการ แต่เนื่องด้วยการเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยีส ่งผลให้จำเป็นที ่ต ้องพัฒนาและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้า เพื่อลดต้นทุนการผลิต
และควบคุมคุณภาพสินค้าให้ได้มาตรฐาน [1] การใช้
เครื่องแกะสลักเลเซอร์เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง เนื่องด้วย
เป็นเครื่องจักรกลแบบอัตโนมัติท่ีมีการทำงานด้วยการ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อให้เครื่องทำงานตามแบบท่ี
ได้กำหนดไว้ในโปรแกรม โดยทำงานเป็นงานกัดลาย
ช้ินงานไม้ งานหนังและวัสดุแผ่นบาง [2] 

แต่ปัญหาเครื่องแกะสลักในงานอุตสาหกรรมมี
ราคาสูง มีขนาดใหญ่ทำให้เปลืองพื้นที่ใช้สอยในการ
ทำงาน โปรแกรมควบคุมมีความซับซ้อน ใช้งานยาก
ต้องใช้ผู้ชำนาญเฉพาะงานในการควบคุมทำงานและ
บำรุงรักษาเครื่อง แต่เนื่องจากอุตสาหกรรมขนาดเล็ก
บางส่วนมีความต้องการผลิตชิ้นงานที่ต้องใช้ความ
แม่นยำ รวดเร็ว และผลิตช้ินงานเป็นจำนวนมาก [3] 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเครื่องแกะสลัก
เลเซอร์ผลิตงานโดยการสร้างเครื่องแกะสลักเลเซอร์
ขนาดเล็กมีราคาไม่แพง สามารถใช้งานง่ายมีขนาดท่ี
เหมาะสมประหยัดพื้นที่ในการทำงาน ลดระยะเวลา
การผลิตช ิ ้นงาน ได ้นำเสนอทฤษฎีท ี ่ เก ี ่ยวข้อง 
รายละเอียดในการพัฒนาระบบ การทดลอง ผลการ
ทดลอง และสรุปผลการทดลอง ดังมีรายละเอียดใน
หัวข้อต่อไปนี้ 

 
2. ทฤษฎีที่เก่ียวข้อง  

เลเซอร์เป็นการให้พลังงานผ่านทางสื่อนำแสง ซึ่ง
สื ่อนำแสงเป็นได้ทั ้งของแข็ง ของเหลว ก๊าซ หรือ
อิเล็กตรอนอิสระที่มีคุณสมบัติสามารถนำแสงได้ใน
รูปแบบที่ง ่ายที่สุด จะต้องมีองค์ประกอบสำคัญ 3 

ส่วน คือตัวกลางเลเซอร์ ออปติคัลเรโซเนเตอร์ และ
แหล่งกำเนิดพลังงาน [4] 

 

รูปที่ 1 โครงสร้างพื้นฐานของเครื่องกำเนิดเลเซอร์ 
 
กระจกทำหน้าท่ีเป็นออปติคัลเรโซเนเตอร์สองบาน 

มีความสามารถในการสะท้อนแสงได้ต่างกันเล็กน้อย 
กระจกแผ่นหลัง ตัวกลางเลเซอร์ สามารถ สะท้อน
แสงได้หมด ในขณะที่กระจกแผ่นหน้าสะท้อนแสงได้
เกือบหมด โดยมีปริมาณ แสงบางส่วนทะลุผ่านไปได้ 
แสงท่ีทะลุผ่านออกไปก็คือแสงเลเซอร์ [5] 
2.1 Gas Laser 

สารตัวกลางเลเซอร์มีลักษณะเป็นก๊าซ เช่น CO2 
Laser, Argon Laser, Xenon Laser, He-Ne Laser 
2.2. Solid State Laser  

ใช้สารตัวกลางเลเซอร์ท่ีเป็นแท่งผลึกแข็ง เช่น 
Nd: YAG Laser, Ruby Laser 
2.3 Dye Laser 

สารต ัวกลางม ีล ักษณะเป ็นของเหลว เช่น 
Rhodamin 6G Laser 
2.4 Semiconductor Laser 

เป็นเลเซอร์ที่ใช้สารตัวกลางเลเซอร์เป็นสารกึ่ง
ตัวนำ เช่น Diode Laser ชนิดต่างๆ 
 เลเซอร์ที่นิยมใช้ในงานอุตสาหกรรมในปัจจุบัน 
ไ ด ้ แ ก ่  He-Ne Laser, Argon-Ion Laser, Carbon 
dioxide Laser, Ruby Laser, Nd:YAG Laser, 
Semiconductor Laser และ Eximer Laser 
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3. รายละเอียดในการพัฒนาระบบ 
ส่วนประกอบหลักมีแกนเลื่อนทั้งหมด 2 แกน คือ 

แกน X , Y , B แผ่นวางชิ้นงาน เลเซอร์ ไดโอด โดย
แกน Y และ B เลื่อนพร้อมกันในแนวแกน Y จึงทำให้
มีการเคลื่อนที่ทั้งหมด 2 แกน คือ แกน X , Y โดยใน
แต่ละแกนต้องใช้สเต็ปปิ้งมอเตอร์หมุนเพื่อขับเคลื่อน
แกนเลื่อนตามตำแหน่งที่ต้องการ หน้าที่ของแกน X , 
Y คือ เคลื่อนที่ในแนวระนาบตามตำแหน่งที่ต้องการ
บนชิ ้นงาน หน้าที ่ของแผ่นวางชิ ้นงาน คือ จับยึด
ชิ้นงานให้อยู่ในแนวระนาบ หน้าที่ของเลเซอร์โมดูล 
คือ กัดช้ินงานตามตำแหน่งของแกนเล่ือน X , Y  

 

รูปที่ 2 โครงสร้างเครื่องแกะสลักเลเซอร์เล็ก 2 แกน 

หมายเลข 1 แกน X 
หมายเลข 2 แกน Y 
หมายเลข 3 แกน B 
หมายเลข 4 เลเซอร์ ไดโอด 
หมายเลข 5 ลิมิตสวิตซ์ 

 

 

รูปที่ 3 การเช่ือมต่ออุปกรณ์ 
 

รายละเอียดอุปกรณ์ท่ีใช้ต่อวงจรไฟฟ้า 
1)  สวิตช์ฉุกเฉิน 
2)  สวิทช์หยุด 
3)  ลิมิตสวิตซ์ 
4)  บอร์ดไดร์ฟสเต็ปป้ิงมอเตอร์  
5)  สเต็ปป้ิงมอเตอร์ NEMA17 17HS8401S 
6)  บอร์ด Arduino board  
7)  บอร์ดไดร์ฟเลเซอร์  
8)  เลเซอร์ไดโอด 15 W 
9) เพาเวอร์ชัพพลาย 12 V 10 A 
การเขียนโปรแกรมเพื่อระบุพิกัดตำแหน่งในการ

เคลื่อนที่ต้องอาศัยระบบโคออดิเนต (Coordinate) 
เพื่อใช้ในการอ้างอิงตำแหน่ง การกำหนดตำแหน่งบน
จุดระนาบโดยอาศัยแกนอ้างอิง [6] 

 

รูปที่ 4 การอ้างอิงตำแหน่ง Coordinate 
 

ตำแหน่งที ่  (1), (2), (3) และ (4) มีการอ้างอิง
ตำแหน่งจากตำแหน่ง X=0, Y=0 จุดตัดตรงกลาง ไป
ในแนวแกน X และแกน Y ด้วยพิกัดที ่แตกต่างกัน
ออกไปท้ังในด้านบวก (+) และด้านลบ (-) การเคล่ือน
ด้วยสเต็ปปิ้งมอเตอร์ หลักการทำงานของสเต็ปปิ้ง
มอ เตอร ์ ไ ด ร ์ ฟค ื อ  อ ุ ปก รณ ์ คอน โทรล เลอ ร์  
(Controller) สร้างสัญญาณหรือจ่ายพัลส์ไปให้วงจร
ขับสเต็ปปิ้งมอเตอร์ หลังจากนั้นสเต็ปปิ้งมอเตอร์
ไดร์ฟ เป็นอุปกรณ์ที ่คอยขับสเต็ปปิ ้งมอเตอร ์ ให้
สามารถหมุนไปตามตำแหน ่งและทิศทางตามท่ี
ต้องการ เนื่องจากสเต็ปป้ิงมอเตอร์ เป็นมอเตอร์ไฟฟ้า
ที่ขับเคลื่อนด้วยพัลส์ขับเคลื่อนโดยการหมุนรอบแกน 
360 องศา [7] 
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การเลือกใช้งานไมโครสเต็ปต้องคำนึงถึงการ
เคลื่อนที่ในแต่ละแกนของเครื่องแกะสลักเลเซอร์ซึ่ง
ต้องนำข้อมูลค่าหนึ่งไปใช้ในโปรแกรมควบคุมนั้นก็คือ
ค่าจำนวนเต็ปต่อหนึ่งมิลลิเมตร มีผลต่อความละเอียด
ในการเคล่ือนท่ีจำเป็นต้องสัมพันธ์กับสเต็ปมอเตอร์ 

1) องศาการหมุนของสเต็ปมอเตอร์ (Step angle) 
หมายถึงองศาการหมุนของสเต็ปมอเตอร์ต่อหนึ่งสเต็ป 
ซึ่งองศาการหมุนขึ้นอยู่กับโครงสร้างสเต็ปมอเตอร์โดย
ส่วนใหญ่ขับเคล่ือนได้ 1 , 1.5 , 1.8 หรือ 2 องศา 

2) ระยะพิทช์ของสกรู 
3) ความยาวของสกรู 
4) การหาค่าจำนวนสเต็ปต่อมิลลิเมตร เป็นค่าท่ี

จำเป็นที ่ต ้องใช้ในโปรแกรมควบคุมเพื ่อให ้การ
เคลื ่อนที ่ของเครื ่องแกะสลักเลเซอร์ในแต่ละแกน
เคล่ือนท่ีได้ถูกต้องตามความต้องการของผู้ใช้งาน โดย
ใช้สูตรคำนวณดังต่อไปนี้ [8] 

Step per rev  360
xM

x
=  (1) 

 

Step per mm Stepperrev
=       (2) 

 
เมื่อ 

𝑋 = องศาการหม ุ น ขอ ง ส เ ต็ ป  
มอเตอร์ 

𝑀 = ความละเอียดไมโครสเต็ป 

         = ระยะเคลื่อนที่เชิงเส้นเมื่อ
เ ก ล ี ย ว ห ม ุ น ค ร บ ร อ บ 
หน่วย mm 

Step per rev = จำนวนสเต ็ปต ่อ  1 rev 
ของมอเตอร์ หน่วย step 

Step per mm = จำนวนสเต็ปต่อ 1 mm ของ
ลีดสกรู  

ระยะเคลื่อนที่เชิงเส้นเมื่อหมุนครบรอบ (MP) 
คำนวณได้จากสมการ 

LPxLR
MP

MR
=          (3) 

4. การทดลอง 
ในการทดลองครั ้งนี ้ได้ทำการทดสอบเพื ่อหา

ประสิทธิภาพของเครื่อง ความละเอียดของการกัด
ช้ินงานไม้ งานอะคริลิค และงานหนัง 
4.1 ขั้นตอนการทำงาน 

ทำการทดลองด้วยโปรแกรม Lightburn โดย
ออกแบบทดลองกัดช้ินจำนวน 3 ชนิด และ 3 รูปทรง 

1) นำรูปภาพหรือออกแบบช้ินงานท่ีจะแกะสลักท่ี
ต้องการใส่โปรแกรม Lightburn  

2) ปรับค่าความเร็วและพลังงานของเลเซอร์ใน
การแกะสลัก  

3) เปิดเครื่องแกะสลักเลเซอร์  
4) ปรับระยะโฟกัสหัวเลเซอร์  
5) เปิดหัวเลเซอร์  
6) ติดต้ังช้ินงานเข้ากับเครื่องเพื่อทำการแกะสลัก 
7) ต้ังค่าจุดอ้างอิงของช้ินงาน  
8) กด Start ในโปรแกรม Lightburn  
9) เครื ่องเริ ่มทำงานแกะสลักชิ้นงานและเครื่อง

หยุดทำงานเมื่อทำการแกะสลักช้ินงานเสร็จ 
4.2 การประเมินประสิทธิภาพ  
 แกะสลักช้ินงานจากโปรแกรม Lightburn รูปทรง
สี่เหลี่ยมขนาดกว้าง 25 mm ยาว 25 mm รูปทรง
วงกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 mm และรูปทรง
สามเหลี ่ยมด้านเท ่าท ั ้งสามด้านขนาด 25 mm 
เปรียบเทียบความเร็ว ตั ้งแต่ 1,000 rpm ถึง 3,000 
rpm ในการทำงานเพื่อหาข้อจำกัดและความเร ็วท่ี
เหมาะสมในการทำงานของเครื่อง 

1) ชิ้นงานรูปทรงสี่เหลี่ยม ทำการวัดความกวา้ง 
x ความยาว หาค่าเฉลี ่ย ร้อยละความแม่นยำจาก
รูปทรงต้นฉบับ 

2) ช ิ ้นงานร ูปวงกลม  ทำการว ัดเส ้นผ ่ าน
ศูนย์กลางของวงกลมช้ินงาน หาค่าเฉล่ีย ร้อยละความ
แม่นยำจากรูปทรงต้นฉบับ 

3) งานรูปสามเหลี่ยม ทำการวัดความยาวท้ัง
สามด้านของรูปสามหลี่ยม หาค่าเฉลี่ย ร้อยละความ
แม่นยำจากรูปทรงต้นฉบับ 
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5. ผลการทดลอง 
 จากการทดลองการแกะสลักชิ้นงานของเครื่อง
แกะสลักเลเซอร์ทั้ง 3 รูปทรง  คือรูปสามเหลี่ยมด้าน
เท่า รูปส่ีเหล่ียม และรูปทรงกลม ดังนี้ 

 

รูปที่ 5 ผลลัพธ์รูปสามเหล่ียมด้านเท่า 
 

 การทดลองแกะสลักช้ินงานท่ีมีรูปสามเหล่ียมด้าน
เท่า เห็นได้ว่าวัสดุหนังมีความถูกต้องมากท่ีสุดร้อยละ 
98.8 ที่ความเร็ว 2,000 rpm แต่เมื่อความเร็วเพิ่มข้ึน
ส่งผลทำให้ความแม่นยำลดลง 
 

 

รูปที่ 6 ผลลัพธ์รูปส่ีเหล่ียม 
 

 เมื่อแกะสลักชิ้นงานที่มีรูปทรงสี่เหลี่ยม แสดงให้
เห็นว่าวัสดุไม้และหนัง มีความถูกต้องมากท่ีสุดร้อยละ 
99.6 ท่ีความเร็ว 2,000 rpm  
 

 

รูปที่ 7 ผลลัพธ์รูปทรงกลม 
 

เมื่อแกะสลักชิ้นงานที่มีรูปทรงกลม แสดงให้เห็น
ว่าวัสดุท่ีเป็นหนังมีความถูกต้องมากท่ีสุดร้อยละ 98.2 
ที ่ความเร็ว 2,000 rpm และถึงแม้จะเพิ ่มหร ือลด
ความเร็วก็ยังมีความผิดพลาดน้อยกว่าวัสดุชนิดอื่น 
 
6. สรุปผลการทดลอง 
 จากการทดลองเครื่องแกะสลักเลเซอร์ขนาด 2 
แกน พื้นที่การทำงาน แกน X เท่ากับ 300 mm และ 
แกน Y และ B เท่ากับ 500 mm สามารถใช้งานได้
ตามขอบเขตท่ีต้ังไว้ในพื้นท่ีทำงาน 500 x 300 x 250 
mm ควบคุมการทำงานด้วยโปรแกรม Lightburn 
ใ ช ้ ส เ ต ็ ปป ิ ้ ง มอ เตอร ์ แ ร งบ ิ ด  1.26 Nm ขนาด
แรงดันไฟฟ้า 12 V สเต็ปการหมุน 1.8 องศา ในการ
กัดชิ้นงาน สามารถกัดชิ้นงานที่เป็นไม้ อะคริลิก และ
ช้ินงานหนัง สามารถแกะสลักช้ินงานท่ีมีความละเอียด
และซับซ้อนได้  แกะสลักชิ้นงานได้เป็นจำนวนมาก
และมีความผิดพลาดน้อย ความเร็วที่เหมาะสมในการ
แกะสลักเลเซอร์คือความเร็ว 2,000 rpm รูปทรงที่มี
ความแม่นยำมากท่ีสุดคือรูปทรงส่ีเหล่ียม ส่วนรูปทรง
ท่ีมีความคลาดเคล่ือนมากท่ีสุดคือรูปทรงวงกลม  
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บทคัดย่อ  

บทความนี้นำเสนอการออกแบบและสร้างเครื่องรดน้ำต้นหอมแบ่งด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์อาดุยโน่ อาร์3 
ทำงานร่วมกับโหลดเซลล์ในการประมวลผลและตัดสินใจจ่ายน้ำให้กับต้นหอมแบ่ง โดยมีโหลดเซลล์เข้ามาควบคุมการจ่าย
น้ำตามปริมาณท่ีกำหนดเพื่อให้เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืช เป็นต้น เครื่องสามารถตรวจสอบความชื้นดินได้ โดยมี
เซ็นเซอร์วัดความชื้นดินขณะนั้นเหมาะสมหรือไม่ แล้วส่งค่าความชื้นดินที่วัดได้ให้ไมโครคอนโทรลเลอร์ประมวลผล
ตามลำดับ จากผลการทดลองจ่ายปริมาณน้ำให้กับหอมแบ่ง โดยมีการเปรียบเทียบกับการรดแบบใช้แรงงานคน พบว่า
เครื่องรดน้ำหอมแบ่งด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ ให้ผลการเจริญเติบโตของหอมแบ่งโดยเฉลี่ยดีกว่า การจ่ายปริมาณน้ำด้วย
แบบใช้แรงงานคน 3.51 % ซึ่งสามารถทำงานทดแทนแรงงานของคนได้ 
คำสำคัญ: ไมโครคอนโทรลเลอร์, โหลดเซลล์, เซ็นเซอร์วัดความชื้นดิน  
 
Abstract 
 This paper is present Watering Machine Spring Onion with Arduino Microcontroller Arduino Uno 
R3 works with the load cell to process and decide to supply water to the fragrant. The load cell is 
controlled to supply the watering  amount of water. Suitable for plant growth and so on. The machine 
can check the soil moisture. Is the soil moisture sensor at that time appropriate, It will then result 
through microcontroller processing sequentially. From the results of the experiment, the amount of 
water to fragrant. By comparison with human labor It found that the watering machine was divided by 
microcontroller. The amount of water is dispensed by manual labor, 3.51%, which can replace human 
labor. 
Keywords: Microcontrollers, Load Cell, Soil Moisture Sensor 

 
1. บทนำ 

ปัจจุบ ันประเทศไทยได้ประสบปัญหาสภาวะ
เศรษฐกิจตกต่ำทำให้เก ิดปัญหาการว่างงานของ
บุคลากรในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม [8] จากปัญหา
ดังกล่าวได้มีแรงงานจำนวนหนึ่งได้มาประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมทำให้มีการเพาะปลูกเพิ่มขึ้นในการปลูก
หอมแดง และสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงเกษตรจึง
เปลี่ยนมาปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อย  เช่น การปลูกพืชอายุ

สั ้นอย่างผักสวนครัว อาทิ ผักชี  ผักกาด หอมแบ่ง 
ผักบุ้งจีน เป็นต้น [2]ซึ ่งการปลูกหอมแบ่งแบบวิถี
ชาวบ้านจะเป็นการปลูกแบบใช้การทำแปลงดินยกขึ้น
เป็นร่องกว้างประมาณ 1 เมตร ยาวประมาณ 10 
เมตร โดยเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งในการปลูกนั้นจะใช้น้ำเป็น
จำนวนมาก ทำให้บางภูม ิภาคมีทร ัพยากรน้ำไม่
เพียงพอในการเพาะปลูก โดยการเพาะปลูกแต่ละครั้ง
จะใช้น้ำจำนวนมาก [2] การปลูกหอมแบ่งประมาณ 1 

mailto:thammakorn@rmuti.ac.th
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ไร่ ชาวบ้านใช้เวลาในการรดน้ำประมาณ 2 ช่ัวโมงต่อ
ครั้ง และใช้น้ำจำนวนมากหรืออาจจะมากกว่านั้นกว่า
หอมแบ่งจะมีอายุถึงการเก็บเกี่ยว  

ฉะนั้นการปลูกหอมแบ่งในแบบวิถีชาวบ้านจะมี
ค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนมากในการปลูกแต่ละครั้ง อาทิ
เช่น การรดน้ำหอมแบ่งแต่ครั ้งได้สูญเสียค่าใช้จ่าย 
แรงงานคน และเวลาจำนวนมาก คณะผู้จัดทำจึงสร้าง
เครื่องรดน้ำหอมแบ่งด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์อาดุย
โน่  โดยเครื่องสามารถรดน้ำได้ปริมาณท่ีน้อยลง ลด
ค่าใช ้จ ่าย และลดในเร ื ่องเวลารดน้ำได ้อย ่างมี
ประสิทธิภาพในการรดน้ำได้อย่างแม่นยำและสมบูรณ์  
 
2. ทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 
2.1  หอมแบ่ง 

ต้นหอม มีช่ือเรียกทางวิทยาศาสตร์ Allumcepa 
Aggregatum ซึ ่งคนทั ่วไปนิยมเรียกว่า “ต้นหอม” 
เป็นพืชที่มีลำต้นอยู่ใต้ดิน มีใบเป็นรูปทรงกลมกลวง
ด้านใน ปลายเรียวแหลม ต้ังอยู่บนฐานของหัว (Bulb) 
รอบ ๆ ลำต้นบริเวณโคนมีกาบใบสีขาวหุ้มลำต้น 

 

รูปที่ 2.1 หอมแบ่ง [8] 
 
2.2  บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino Uno R3  
 บ อ ร ์ ด  Arduino Uno R3  [ 5]  เ ป ็ น บ อ ร์ ด
ไ ม โ ค ร ค อ น โ ท ร ล เ ล อ ร ์ แ บ บ โ อ เ พ น ซ อ ร์ ส               
(Open Source) ที่มีการพัฒนาการใช้งานในลักษณะ
ของการเป ิดเผยข ้อม ูลทางด ้านฮาร ์ดแวร ์และ
ซอฟต์แวร์บนแพลตฟอร์ม Arduino ผลิตโดยบริษัท 

Arduino.cc ประเทศอิตาลี ออกแบบมาให้ใช้งานง่าย 
โดยใช้ชิป ATmega 328 ทำงานท่ีความถ่ี 16 MHz มี
หน่วยความจำแฟลชขนาด 32 kB 

 

รูปที่ 2.2 บอร์ด Arduino Uno R3 [5] 

2.3  โหลดเซลล์ 
 โหลดเซลล์ คือ เซ็นเซอร์ สำหรับตรวจวัดน้ำหนัก
แรงกระทำทางกลหรือปริมาณของโหลด ที่ต้องการ
ทราบค่า โดยใช้สเตรนเกจมาติดตั้งในบริเวณที่มีการ
เปลี ่ยนแปลงรูปทรงของ โหลดเซลล์ เมื ่อมีแรงมา
กระทำกับตัวโหลดเซลล์จะทำให้สแตนเกจที่ติดอยู่ใน
บริเวณที่มีการเปลี่ยนรูปทรงยืดหรือ หดตัว ทำให้ค่า
ความต้านทานท่ีตัวสเตรนเกจเปล่ียนไป ดังแสดงในรูป
ท่ี 2.3 

 

รูปที่ 2.3 สเตรนเกจหดตัวและยืดตัว [13] 

2.4  เซ็นเซอร์วัดความชื้นในดิน  
ในการวัดค่าความช้ืนในดินนั้น จะต้องนำเอาแท่ง

อิเล็กโทรดปักลงไปในดินท่ีต้องการวัดซึ่งก็จะ สามารถ
อ่านค่าความชื้นของดินได้หลักการ คือ การวัดค่า
ความต้านทานระหว่างอิเล็กโทรด 2 ข้างใน โมดูลวัด
ความชื้นแสดงค่าเป็นแบบดิจิตอล ดังแสดงในรูปท่ี 
2.4 
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รูปที่ 2.4 โมดูลวัดความช้ืนก[10] 
 

2.5 งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 ในการรดน้ำพืชสวนนั้นต้องมีการควบคุมดูแล

รักษาระดับความช้ืนของดินอยู่ตลอดเวลา เพื่อท่ีจะให้
พ ืชเจร ิญเติบโตอย่างสมบูรณ์ ซ ึ ่งการดูแลสภาพ
ความชื ้นของดินนั ้นต้องอาศัยประสบการณ์ของ
เกษตรกรเป็นอย่างมากและต้องใช้เวลาในการรดน้ำ
ของพืชให้ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ ซึ่งหากเกษตรกร
ไม่มีความชำนาญในการดูแลสภาพดินก็อาจจะทำให้
การเจริญเติบโตของพืชไม่สมบูรณ์       ที่สามารถวัด
และควบคุมความชื้นในดินได้ เพื่อช่วยให้พืชได้รับ
ความชื้นในปริมาณที่เหมาะสม  จากโครงงานเครื่อง
รดน้ำต้นไม้อัตโนมัติ  [8] ใช้หลักการทำงานของ
เซ็นเซอร์ตรวจจับความชื้นดิน มาเป็นอุปกรณ์สั่งงาน
ให้กับโซลินอยด์วาวล์  ซึ่งเครื่องดังกล่าวได้ถูกนำมา
ประยุกต์ใช้ในการเปิด-ปิด  โซลินอยด์วาวล์ เพื่อเปิด
ปิดน้ำอัตโนมัติ เพื่อเป็นการประหยัดพลังงานไฟฟ้า 
และสามารถช่วยลดเรื่องของเวลาในการรดน้ำต้นไม้ได้ 
จากโครงงานเครื่องรดน้ำผักอัตโนมัติ [8] ใช้หลักการ
ทำงานตั้งเวลารดน้ำผักไว้ล่วงหน้า เครื ่องรดน้ำผัก
อัตโนมัติสามารถรดน้ำผัก ตามเวลาที่ได้กำหนดไว้ 
โดยไม่จำเป็นที่ต้องอยู่ดูแลพืชผักตลอดเวลา เพราะ
เครื่องสามารถทำงานได้อัตโนมัติ ช่วยลดเวลาและ
ค่าใช้จ่ายท่ีสูญเสียไป จากโครงงานท่ีได้กล่าวเบื้องต้น
ในการทำงานของเครื ่องรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติและ
เครื่องรดน้ำผักอัตโนมัติ เนื่องจากระบบไม่สามารถท่ี
จะรู้ได้ว่าพืชในแต่ละชนิดในส่วนของการ รดน้ำต้นไม้ 

และรดน้ำพืชผักแต่ละครั้งต้องรดน้ำปริมาณเท่าไรท่ี
พืชต้องการในแต่ละครั้งต่อวัน โครงงานนี้จึงนำเสนอ
เครื่องรดน้ำหอมแบ่งด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ ใช้
หลักการทำงานของระบบตรวจวัดความช้ืนดินและต้ัง
เวลาการควบคุมการจ่ายปริมาณน้ำโดยอาศัยโหลด
เซลล์และโมดูลวัดความชื้นดินโดยระบบจะอ่านค่าวัด
ความช้ืนดินมาแสดงและช่วยให้ประกอบการตัดสินใจ
ในการตั้งเวลาและกำหนดปริมาณน้ำที่จะรดน้ำตาม
ความต้องการของหอมแบ่ง เครื่องรดน้ำหอมแบ่งด้วย
ไมโครคอนโทรลเลอร์ สามารถตรวจวัดความช้ืนในดิน
และต ั ้ ง เ วลาการควบค ุมการจ ่ ายปร ิ มาณน้ ำ  
นอกจากนั้นสามารถนำประยุกต์ใช้กับพืชสวนชนิด  
ต่าง ๆ ได้ 

 
3. วิธีการดำเนินงานและข้ันตอนการทดลอง 

ในส่วนของขั้นตอนการดำเนินงานของเครื่องรดน้ำ
ต้นหอมแบ่งด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์อาดุยโน่ ซึ่ง
สามารถแบ่งขั้นตองการดำเนินงานนออกเป็นก2กขั้น
ตอนกได้แก่ 

3.1กการออกแบบวงจรควบคุมเคร ื ่องรดน้ำ
ต้นหอมแบ่ง 

3.2กขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมควบคุมเครื่องรด
น้ำต้นหอมแบ่ง 
3.1  การออกแบบวงจรที่เก่ียวข้องของเคร่ืองรดน้า
หอมแบ่งด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์อาดุยโน่  
 การออกแบบวงจรที่เกี ่ยวข้อง ของเครื่องรดน้า
หอมแบ่งด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์นั้นประกอบไปด้วย
ไมโครคอนโทรลเลอร์ วงจรฐานเวลาจริง วงจรสวิตซ์
เมตริกซ์ วงจรชั่งน้าหนัก วงจรวัดความช้ืนดิน วงจร
แสดงผลแอลซีดี วงจรควบคุมรีเลย์ 
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รูปที่ 3.1 แผนผังของการออกแบบวงจรของเครื่องรด

น้าหอมแบ่งด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ 

3.2  การพ ัฒนาโปรแกรมควบคุมเคร ื ่องรดน้า
ต้นหอมแบ่ง  

ก า ร อ อ ก แ บ บ ฟ ั ง ก ์ ช ั น ต ั ว ค ว บ ค ุ ม ห ลั ก
ประกอบด้วย ฟังก์ชันหลัก ฟังก์ชันแสดงเวลา ฟังก์ชัน 
ต้ังเวลาฟังก์ชันต้ังวันท่ีฟังก์ชันต้ังเวลารดน้ำฟังก์ชันต้ัง
ปริมาณนำ้ฟังก์ชันตรวจสอบเวลา และปริมาณน้าตาม
ล้าดับ ซึ่งมีการท้างานแสดงดังผังงานในรูปท่ี 3.2 

 
รูปที่ 3.2 ขั้นตอนการท้างานของโปรแกรมหลัก 

4.  ผลการทดลอง 
ทำการออกแบบโครงสร้างและออกแบบส่วนวงจร

ควบคุมเคร ื ่องรดน้ำต้นหอมแบ่งได้ทำการติดต้ัง
ประกอบพร้อมทำการทดสอบประสิทธ ิภาพโดย
เปร ียบเทียบประสิทธ ิภาพก ับการรดน้ำแบบใช้
แรงงานคน ซึ่งในขั้นตอนของการทดลองแบ่งเป็น 2 
ส่วนคือ การทดลองประสิทธิภาพของเครื่องและการ
ทดลองเพื่อหาประสิทธิภาพเพื่อบ่งชี้การเจริญเติบโต
ของพืชตามขอบเขตท่ีกำหนดดังนี้ 

 

 

รูปที่ 4.1 แสดงแปลงปลูกหอมแบ่งสำหรับเก็บผลการ
ทดลอง 

 

 

รูปที่ 4.2 แสดงโครง สร้างของอุปกรณ์ควบคุมการ
ทำงาน 

 
4.1 การทดสอบการ ให ้ น ้ ำ และ เ ก ็ บผลการ

เจริญเติบโต 
เป็นผลการทดลองท้ังหมดท่ีบ่งช้ีการเจริญเติบโต

ของหอมแบ่ง โดยพิจารณาวิธีเครื ่องรดน้ำหอมแบ่ง 
และแบบใช้แรงงานคน จากผลการทดลองพบว่า
วิธ ีการควบคุมและตัดสินใจจ่ายน้ำด้วยเครื ่องรด
น้ำหอมแบ่ง ทำให้หอมแบ่งมีผลการเจริญเติบโตโดย
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เฉล ี ่ยด ีกว ่าว ิธ ีแบบว ิถ ีชาวบ ้านค ิดเป ็น 15.64 
เปอร ์ เซ ็นต ์  และ 18.97 เปอร ์ เซ ็นต ์ตามลำดับ 
เนื่องจากเครื่องรดน้ำหอมแบ่งพิจารณาค่าความช้ืน
และอุณหภูมิเพื ่อควบคุมค่าทั้งสองให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของหอมแบ่ง ในขณะที่วิธีการรดน้ำ
แบบชาวบ้าน ๆ ดังนั้นผลการเจริญเติบโตของหอม
แบ่งโดยเฉลี่ยจึงมีความเจริญเติบโตและงอกงามได้
ดีกว่า 

 

รูปที่ 4.3 แสดงการเก็บค่าการเจริญเติบโตของปลูก
หอมแบ่ง 

 

 
 

รูปที่ 4.4 แสดงการถูกต้องกากรทำงาน 
 
5.  สรุป 

จากการทดลองเคร ื ่ องรดน ้ำหอมแบ ่งด ้ วย
ไมโครคอนโทรลเลอร์อาดุยโน่ สามารถทำงานได้ตาม
ขอบเขตของงานวิจัยที่กำหนดได้ทำให้หอมแบ่งมีผล
การเจริญเติบโตโดยเฉลี่ยดีกว่าวิธีแบบวิถีชาวบ้านคิด
เป็น 15.64 เปอร์เซ็นต์ และ 18.97 เปอร์เซ็นต์ 

 
6.  กิตติกรรมประกาศ 
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[11] เพิ่มศักด์ เกตุนวม. 2550. การออกแบบโหลด
เซลล์โดยใช้วิธีวิเคราะห์ทางไฟไนต์เอลิเมนต์. 
วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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เครื่องพลิกกลับเมล็ดข้าวอัตโนมัติ 

Automatic grain drying machine.  
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บทคัดย่อ  

บทความนี้นำเสนอเรื่องการตากข้าวเปลือก ซึ่งความสำคัญเนื่องจากข้าวเปลือกท่ีได้จากรถเกี่ยวนวดข้าว มี
ความชื้นสูงทำให้การเก็บข้าวนัน้เสี่ยงต่อการเกิดเชื้อรา ซึ่งเมล็ดข้าวจะต้องมีความชื้นประมาณ 13-15 % เพื่อการเก็บท่ี
ยาวนาน โดยวิธีการตากแบบเดิมนั้นใช้แรงงานคนในการพลิกกลับเมล็ดข้าว โดยแรงงานต้องอยู่กลางแดดและฝุ่นละออง
เป็นเวลานานเสี่ยงต่อการเป็นโรคท่ีเกี่ยวกับแดด และ ระบบหายใจ ดังนั้น ทางคณะผู้วิจัยจึงได้ออกแบบและสร้างเครื่อง
พลิกกลับเมล็ดข้าวอัตโนมัติ โดยเครื่องมีความสามารถพลิกกลับเมล็ดข้าวในบริเวณท่ีกำหนด สามารถชารจ์แบตเตอร ีด้วย
พลังงานแสงอาทิตย์ รายงานค่าความชื้น ค่าความเข้มแสง เปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ผลจากการ
ทดลองสามารถลดการใช้แรงงานคนในการตากเมล็ดข้าว และ แรงงานลดความเสี่ยงโรคจากแสงแดด และฝุ่น 
คำสำคัญ:  เครื่องพลิกกลับเมล็ดข้าวอัตโนมัติ, การลดความชื้น, พลังงานแสงอาทิตย์  
 
Abstract 
 This article presents the subject of grain drying. Which is important because the rice obtained 
from the combine harvester has high humidity. It makes storing rice more vulnerable to mold. The 
moisture content of the rice grain is approximately 13-15% for longer storage. Traditional drying methods 
used labor to turn the rice grains. The workers must be in the sun and dust for a long time. It makes it 
more vulnerable to diseases related to sunburn and breathing. Therefore, the research team research 
team designs and builds an automatic grain drying machine. The machine can reverse the grain in the 
specified area. The battery can be charged by the solar power system automatically. Use the internet 
to report humidity, light intensity, and battery percentage. The results of the experiment can reduce 
the use of labor in drying rice and labor, reducing the risk of disease from sunlight and dust. 
Keywords: Automatic Grain Drying Machine, Dehumidification, Solar Energy 
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1.  บทนำ 
ปัจจุบ ันการตากแห้งเมล็ดข้าวมีความสำคัญ

เพราะเมล็ดข้าวที่ได้จากการเก็บเกี่ยวด้วยรถเกี่ยวนวด
ข้าว มีความชื้นสูงประมาณ 21-24 % ค่าความชื้นนี้
ทำให้การเก็บรักษาเมล็ดข้าวเสี่ยงต่อการเกิดเชื ้อรา 
โดยการเก็บรักษาท่ีความชื้นประมาณ 13-15 %  [1] 
จะทำให้เมล็ดข้าวไม่เกิดเชื ้อรา และทำให้การเก็บ
รักษาเมล็ดข้าวมีระยะเวลานานขึ้น คงคุณภาพสำหรับ
การเก็บไว้บริโภคได้ตลอดทั้งปี หรือเก็บไว้เป็นเมล็ด
พันธุ์ในฤดูกาลถัดไป สิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งเมล็ด
ข้าวสามารถขายได้ราคาสูงกว่าแบบท่ีมีความช้ืนสูง 

การลดความชื้นในเมล็ดข้าว จะเป็นการนำเมล็ด
ข้าวมาตากแดด โดยประมาณ 3-4 วัน เพื่อให้ความช้ืน
ในเมล็ดข้าวลดลง ในกระบวนการตากเมล็ดข ้าว 
แบบเดิมนั้น ใช้แรงงานคนในการตากเมล็ดข้าว ทำให้
แรงงานตากแดดเป็นระยะเวลานานทำให้แรงงานคนมี
ความเสี ่ยงต่อการเป็นโรคที ่เกิดจากแสงแดด เช่น 
โรคมะเร็งผิวหนัง โรคต้อลมและต้อเนื้อกับดวงตา เกิด
อาการฮ ีทสโตรก (ลมแดด) อาการผ ิวลอกไหม้  
ก่อให้เกิดกระ ฝ้า จุดด่างดำ และริ้วรอยต่าง ๆ กับ
ผิวหนัง  

จากปัญหาข้างต้น ทางคณะผู้วิจัยจึงเล็งเห็น
ความสำคัญของชาวนาและแรงงานซึ่งเป็นประชากร
ส่วนใหญ่ของประเทศ จึงได้ออกแบบสร้างเครื่องทุ่น
แรงที่มีประโยชน์ โดยคิดประดิษฐ์ เครื ่องพลิกกลับ
เมล็ดข้าวอัตโนมัติ เพื่อลดความชื้นในเมล็ดข้าว และ
เพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดโรคจากแสงแดดให้แก่
แรงงานคน โดยหุ่นยนต์จะนำเทคโนโลยีต่าง ๆ มาร่วม
กันทำงานผสานกับระบบซอฟต์แวร์ (Software) และ
ฮาร์ดแวร์ (Hardware) เช่น เซนเซอร์ในการตรวจวัด 
ระบบการพลิกกลับเมล็ดข้าว ระบบควบคุมอัตโนมัติ 
และระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) มา
ทำงานร่วมกัน จึงเกิดเป็นหุ่นยนต์พลิกกลับเมล็ดข้าวท่ี
สามารถทำงานแทนแรงงานคน 

 
 
 

2.  วิธีดำเนินงาน  
เร ิ ่มจากการศึกษารวบรวมข้อมูลการออกแบบ

โครงสร้างและวงจรสำหรับทดลอง ประกอบชิ้นงาน
และประกอบวงจร เขียนโปรแกรมควบคุมการทำงาน 
ทดสอบหาข้อผิดพลาดและแก้ไขข้อบกพร่อง  
2.1  ออกแบบโครงสร้าง 

การออกแบบโครงสร้างของเครื่องพลิกกลับเมล็ด
ข้าวอัตโนมัติ ได้ออกแบบโดยคำนึงถึงขนาดท่ีสามารถ
ใช้งานได้ โดยส่วนประกอบที่สำคัญของเครื่องพลิก
กลับเมล็ดข้าวอัตโนมัติแสดงในตารางท่ี 1  

 
ตารางที่ 1 พารามิเตอร์ของส่วนประกอบต่าง ๆ 
 

ส่วนประกอบ พารามิเตอร์ 
1. โครงสร้างตัวรถ 40×50 ซม. 
2. ล้อขับเคล่ือน  Ø = 8 นิ้ว 
3. เซนเซอร์วัดความช้ืน HIH4030 
4. โมดูลเข็มทิศ GY-271  

( HMC5883L ) 
5. หน่วยประมวลผล ESP-32 
6. พลังงานแบตเตอร ี 12 V 21 AH 
7. บอร์ดควบคุมมอเตอร์ 12 V 41 A 

โดยมีการประกอบรถและตำแหน่งการติดตั้งอุปกรณ์
ต่าง ๆ ที่ตัวเครื่องพลิกกลับเมล็ดข้าวอัตโนมัติ แสดง
ดังรูปท่ี 1 

 

 

รูปที่ 1 ตำแหน่งการติดต้ังอุปกรณ์ 
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2.2.  ออกแบบวงจรควบคุม 
วงจรควบคุมเครื่องพลิกกลับเมล็ดข้าวอัตโนมัติ 

ประกอบด้วยวงจรไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP32 วงจร
วัดระยะ วงจรควบคุมมอเตอร์ วงจรวัดความช้ืน วงจร
วัดปริมาณแบตเตอรี แสดงผลการทำงาน ผ่านโมบาย
แอปพลิเคชัน มีลักษณะดังรูปท่ี 2 

 

 
 

รูปที่ 2 ผังการออกแบบวงจรควบคุม 
 

การทำงานของระบบเริ ่มต้นจาก วงจรไมโคร 
คอนโทรลเลอร์ ESP32 รับค่าจากโมดูลนาฬิกา วงจร
เซนเซอร์เข็มทิศ จากนั้นไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP32 
รับค่าจากวงจรวัดระยะ [2] เพื่อตรวจสอบระยะห่าง
จากพื้นท่ี ท่ีกำหนดโดยเซนเซอร์และจ่ายแรงดันไฟให้
วงจรควบคุมมอเตอร์ [4],[5] สั่งงานมอเตอร์ไปตาม
ทิศทางท่ีกำหนด การทำงานแต่ละครั้งจะมีวงจรวัด
ความชื้น เก็บค่าความชื้น และส่งค่าเฉลี่ยความชื้นไป
ยังแอปพลิเคชัน Line [6] ซึ่ง สามารถแสดงสถานะ 
ค่าเฉล่ียความช้ืน และปริมาณของแบตเตอรีท่ีคงเหลือ
ได้ [7] 
2.3 ออกแบบโปรแกรมควบคุม 
 ระบบการทำงานต่าง ๆ จะมีการควบคุมโดย
ซอฟต์แวร์ มีข้ันตอนการทำงานแสดงในรูปท่ี 3 โดยมี
การตรวจเช็คค่าท่ีได้รับจากเซนเซอร์ต่าง ๆ เพื่อทราบ
การพร้อมทำงานของระบบ มีการอ่านค่าจากโมดูล
นาฬิกาอ้างอิงฐานเวลา อ่านค่าจากโมดูลเข็มทิศเพื่อ
ตรวจเช็คทิศทาง จากนั้นเครื่องฯ จะเคล่ือนท่ีตามการ
โปรแกรม เมื ่อไปเจอวัตถุขวางหน้าโดยรับค่าจาก
เซนเซอร์วัดระยะ เครื่องฯ จะทำการปรับเส้นทางตาม

โปรแกรม และเดินหน้าทำงานต่อ ในขนาดที่เครื่องฯ 
เคลื่อนที่จะมีเซนเซอร์ตรวจวัดค่าความชื้นทำงาน
อย่างสม่ำเสมอ และการทำงานจะสิ ้นสุดลงเมื่อ 
ความชื้นลดลงตามค่าที่กำหนดไว้ โดยเครื่องฯ จะทำ
การประมวลผลค่าความชื้นและปริมาณแบตเตอรี
คงเหลือ ส่งค่านทางแอปพลิเคชัน Line โดยแสดงผัง
การทำงานดังรูปท่ี 3 
 

 
รูปที่ 3 ผังงานการทำงานของระบบ 

 
3. ผลการดำเนินงาน 
3.1 สอบเทียบอุปกรณ์วัดค่าความชื้นในเมล็ดข้าว 
 การสอบเทียบอุปกรณ์วัดค่าความช้ืนในเมล็ดข้าว 
โดยมีการขอใช้เครื่องวัดความชื้นจากศูนย์วิจัยพันธุ์
ข้าวนครราชสีมา รุ ่น PM-450 ซึ่งเป็นเครื่องวัดค่า
ความชื้นที่ใช้ในการวัดค่าภาคสนามมีความแม่นยำ 
0.5% เพื่อสอบเทียบกับอุปกรณ์ได้ออกแบบโดยใช้
เซนเซอร์ HIH4030 โดยเก็บผลการทดลองสุ่มวัดค่า 
10 ครั้ง เพื่อนำมาหาค่าความคาดเคลื่อนที่เกิดขึ้น   
ในการวัดแต่ละครั้งใช้ข้าวประมาณ 123-135 กรัม 
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โดยเป็นไปตามมาตรฐานจากศูนย์ว ิจ ัยพันธ ุ ์ข ้าว
นครราชสีมา มีผลการสอบเทียบดังตารางท่ี 2 
 
ตารางที ่2 การสอบเทียบวัดค่าความช้ืนในเมล็ดข้าว 
 

ครั้ง
ที ่

% ความชื้นของข้าวเปลือก 
เครื่องศูนย์วิจัย

พันธ์ุข้าว
นครราชสีมา 
รุ่น PM-450 

เครื่องที่
ออกแบบ 
HIH4030 

ค่าความ
ผิดพลาด 

(%) 

1 11.5 11.6 0.87 
2 11.4 11.5 0.88 
3 11.4 11.5 0.88 
4 11.3 11.4 0.88 
5 11.1 11.3 1.80 
6 11.3 11.4 0.88 
7 10.9 11.4 4.59 
8 11.3 11.7 3.54 
9 11.4 11.6 1.75 
10 11.2 11.5 2.68 

 
3.2 ทดสอบการชาร์จของแผงโซลาร์เซลล์ 
 การทดสอบการชาร์จของแผงโซลาร์เซลล์ 
โดยโซลาร์เซลล์ที ่ใช้เป็นแบบโพลีคริสตัลไลน์ (Poly 
Crystaline) มีขนาด 50 วัตต์ ท่ีแรงดันสูงสุด 18 โวลต์ 
ผลิตกระแสไฟสูงสุด 2.78 แอมป์ [3] ทดลองโดยการ
บันทึกค่าแรงดันที่เปลี่ยนแปลงทุก ๆ 1 ชั่วโมง และ
ระบุความเข้มแสงแต่ละช่วงเวลาที่ทำการจดบันทึก
โดยมีการอ่านค่าแรงดันแบตเตอรีก่อนการชาร์จ ได้ 
12.6 V แสดงผล ดังตารางท่ี 3 
      
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 3 ผลทดสอบการชาร์จของแบตเตอรีจาก
แผงโซลาร์เซลล์ 

เวลา 
กระแส  

โซลาร์เซลล์ 
แรงดัน 

แบตเตอรี 
ความเข้มแสง 

Lux 

9.00 0.80 A 12.75 V 79,400 
10.00 1.38 A 13.10 V 100,630 
11.00 1.40 A 13.12 V 108,000 
12.00 1.42 A 13.15 V 105,700 
13.00 1.40 A 13.20 V 110,500 
14.00 1.35 A 13.23 V 110,800 
15.00 1.18 A 13.25 V 100,430 
16.00 0.90 A 13.26 V 89,500 

 

3.3  ทดสอบการใช้งานรถพลิกกลับข้าว 
การทดลองใช้งานเพื่อหาประสิทธิภาพรถพลิก

กลับข้าว โดยมีการทดลองในพื้นที่ ๆ กำหนด 3×3 
เมตร และใช้ข้าวเปลือกที ่ความหนา 5 ซม. โดย
โปรแกรมให้รถวิ่งจนครอบคลุมพื้นท่ี และ ทำการหยุด
ทุกๆ 30 นาที และ เริ่มกระบวนการใหม่ โดยรูปที่ 4 
เริ่มกระบวนการ และ รูปที่ 5 แสดงการกลับทิศทาง
ของเครื่อง โดยมีการทดสอบการใช้พลังงานแบตเตอรี 
และความช้ืนท่ีวัดหลังจากส้ินสุดการทำงานของเครื่อง
ในแต่ละวันโดยเก็บผลเฉล่ีย 5 วันทำการ พลังงานจาก
แบตเตอรีหลังการใช้งาน 1 วันคงเหลือพลังงานเฉล่ีย 
23.3 เปอร์เซ็นต์ และความชื้นที่สามารถลดได้เฉล่ีย 
3.9 เปอร์เซ็นต์ 

 

รูปที่ 4 เครื่องพลิกกลับเมล็ดข้าว ณ จุดเริ่มต้น 



 
การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์  วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  และสถาปัตยกรรมศาสตร์ คร้ังที่ 12 
วันที่ 20  สิงหาคม  2564  ณ  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   

 

 

ESTACON12 | 22 

 

รูปที่ 5 การเล้ียวกลับให้ทำงานเต็มพื้นท่ี 
 
4. สรุปและอภิปรายผล 
 สรุปผลการสอบเทียบอุปกรณ์วัดค่าความชื ้นใน
เมล็ดข้าว มีค่าความคาดเคลื่อนมากที่สุด คือ 4.59% 
ซึ่งเป็นค่าท่ีสามารถยอมรับได้ 
 การทดลองการการชาร์จของแผงโซลาร์เซลล์ จาก
การที่ได้ทดลองวัดค่าทุก ๆ 1 ชั่วโมง โซลาร์เซลล์
สามารถชาร์จได้ แรงดันสะสม 13.26 โวลต์ โดยข้ึนอยู่
กับปริมาณความเข้มแสงในแต่ละช่วงเวลา  
การใช้เครื่องพลิกกลับเมล็ดข้าวสามารถใช้ได้ตลอดท้ัง
วัน และสามารถทำงานแทนคนในบางส่วนได้และ
สามารถลดความช้ืนในข้าวได้เหมือนกับการใช้แรงงาน
ทำการตากเมล็ดข้าว 
 
5. เอกสารอ้างอิง  
[1]  Ricethailand. การลดความช้ืน. [ระบบออนไลน์], 

แหล่งท่ีมา:http://www.ricethailand.go.th/Rk
b/postharvest/index.php-
ile=content.php&id=3.htm , เข้าดูเมื่อวันท่ี 
13/01/64. 

[2] Supremelines. อัลตราโซนิคเซนเซอร์. [ระบบ
ออนไลน์].แหล่งท่ีมา: 
https://www.supremelines.co.th/สาระน่ารู/้ 
2090-อัลตราโซนิค-เซนเซอร์-ultrasonic-
sensors.html, เข้าดูเมื่อวันท่ี 9/04/2564. 

[3]  ไตรเทพ อินดัสทรี. การทำงานของโซลาร์เซลล์. 
[ระบบออนไลน]์, แหล่งท่ีมา:
http://www.leonics.co.th/ 
html/th/aboutpower/solar_knowledge.php
, เข้าดูเมื่อวันท่ี 8/12/2563. 

[4]  Blogger. การควบคุมดีซีมอเตอร์และสเตปมอ
เตอร์. [ระบบออนไลน์], แหล่งท่ีมา :  
https://webcache.googleusercontent.co
m, เข้าดูเมื่อวันท่ี 20/12/2563. 

[5]  ebikr.com. ทฤษฎีการทำงานของมอเตอร์. 
[ระบบออนไลน]์, แหล่งท่ีมา :  
http://blog.ebikr. 
com/Posts/2762?fbclid=IwAR2J5jsoYftWl
qLKKl3GKhVUmCtA3lBpW6rtT3DqIkdOAB
1-2I vckwBJN60, เข้าดูเมื่อวันท่ี 16/02/2564. 

[6]  Thinknet. สร้างการแจ้งเตือนด้วย Line 
Notify. [ระบบออนไลน์], แหล่งท่ีมา : 
https://engineering. 
thinknet.co.th/สร้างการแจ้งเตือนด้วย-Line-
notify, เข้าดูเมื่อวันท่ี 10/02/2564. 

[7]  Iot by jpnet. Blynk Platform. [ระบบ
ออนไลน์], แหล่งท่ีมา : 
https://iot.jpnet.co.th/blynk/, เข้าดูเมื่อวันท่ี 
20/04/2564. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์  วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  และสถาปัตยกรรมศาสตร์ คร้ังที่ 12 
วันที่ 20  สิงหาคม  2564  ณ  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   

 

 

ESTACON12 | 23 

เครื่องคัดแยกขนาดและสีของมะนาวระบบกึ่งอัตโนมัติ 

 Semi-automatic machine for sorting size and color of limes 
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บทคัดย่อ  
งานวิจัยนี้ได้นำเสนอ “เครื่องคัดแยกขนาดและสีของมะนาวระบบกึ่งอัตโนมัติ” เพื่อช่วยให้ลดแรงงานคน และ

ลดค่าใช้จ่าย โดยใช้บอร์ด Arduino และ Sensor RGB เพื่อคัดแยกสีของมะนาว และท่อ PVC เพื่อคัดแยกขนาดของ
มะนาว และใช้ Load cell เพื่อชั่งน้ำหนักเพื่อที่จะบรรจุสินค้าลงในบรรจุภัณฑ์ มีไฟแจ้งเตือนสถานะ และจอ LCD บอก
ค่าน้ำหนักของมะนาวและสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องและใช้แรงงานเพียงหนึ่งคนคอยควบคุมและดูแลการทำงานของ
เครื่องนี้ได้ ผลท่ีได้จากงานวิจัยคือเครื่องสามารถคัดแยกสีและขนาดของมะนาวได้จริง และมีความแม่นยำในการคัดแยกสี
ของลูกมะนาวสีเหลืองและสีเขียวค่าความแม่นยำเฉลี่ยอยู่ที่ 74.995% และค่าความแม่นยำในการคัดแยกขนาดของลูก
มะนาวอยู่ท่ี 88.88 % และค่าความแม่นยำในการชั่งน้ำหนักของมะนาวอยู่ท่ี 99.49 % และความเร็วเฉลี่ยในการคัดแยกสี
และขนาดของมะนาวอยู่ท่ี 5.4 วินาทีต่อลูก 
คำสำคัญ: ไมโครคอนโทรลเลอร์, คัดแยกสี, มะนาว, เซนเซอร์   
 
Abstract 
 This research presented "Semi-automatic machine for sorting size and color of limes " to help 
reduce labor and cost.  We used Arduino board and RGB Sensor to sort color of lime, The PVC pipe was 
used to sort the size of lime and load cell to measure weigh of lime before pack the lime into the 
package. There were indicators light and an LCD display to show the weight of the lime and it can be 
operated continuously and requires only one person to operate the machine. Results from the research 
show that, the machine can actually sort the color and size of lemon and the color sorting accuracy of 
yellow and green lime, the average accuracy is 74.995%, and the lime size sorting accuracy is 88.88%, 
and the weighing accuracy of lime were 99.49% and the average speed for color and size sorting was 
5.4 seconds per one lime. 
Keywords: Microcontroller, color sorting, lime, sensors 
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1. บทนำ 
   ปัญหาการคัดแยกมะนาวในปัจจุบันนี้ ประกอบไป
ด้วยหลายปัจจัย  ความผิดพลาด และความคลาด
เคลื ่อนเกิดจากบุคคลที ่ทำการคัดแยกมะนาวเกิด
อาการ ง่วงนอน เหนื่อยล้า อ่อนเพลีย ทำให้เกิดความ
ผิดพลาดได้ และในปัจจุบันมีโรคติดต่อโคโรนาไวรัส 
2019 ซึ่งกรมควบคุมโรคระบุไว้ว่าไวรัสสามารติดต่อ
ผ่านทางละอองเสมหะจากการไอ จาม น้ำมูก น้ำลาย 
ได้ ในการคัดแยกมะนาวต้องใช้คนจำนวนหนึ่งในการ
คัดแยกซึ ่งถ้ามีคนที ่ติดเชื ้อมาทำงาน ถ้ามีจำนวน
มะนาวมากขึ้นยิ่งจะใช้คนจำนวนเยอะมากขึ้น เสี่ยงมี
โอกาสติดเช้ือเพราะทำงานในกลุ่มคนหมู่มากได้ [1-2] 
ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการทำวิจัยเครื ่องแยกมะนาวโดยใช้
ระบบสมองกลฝังตัวในปี 2562 ทำการคัดแยกขนาด
ของมะนาว 3 ขนาด ซึ่งจะสามารถคัดแยกได้ 2 แบบ 
คือการนับจำนวนและแบบชั่งน้ำหนัก [3] จึงจะนำ
งานวิจัยนี้มาพัฒนาและต่อยอดให้มีการทำงานให้
ครอบคลุมและสะดวกต่อการใช้งานโครงการวิจัยนี้จึง
สนใจศึกษาการที่จะออกแบบ “เครื่องคัดแยกขนาด
และสีของมะนาวระบบกึ่งอัตโนมัติ” เพื่อช่วยให้ลด
คนงาน ลดค่าใช้จ่าย และลดความเสี่ยงจากโคโรน่า
ไวรัส2019 จากการอยู่รวมกันหมู่มาก เครื่องสามารถ
คัดแยกสีของมะนาว คัดแยกขนาดของมะนาว และช่ัง
น้ำหนักเพื่อที่จะบรรจุสินค้าลงในบรรจุภัณฑ์ มีไฟแจ้ง
เตือนสถานะ และจอ LCD บอกค่าน้ำหนักของมะนาว 
สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง และใช้คนแค่ 1 คน
คอยควบคุมและดูแลการทำงาของเครื่องนี้ได้ 
 
2.  เอกสารอ้างอิงและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

บอร์ด Arduino คือไมโครคอนโทรเลอร ์แบบ 
Open Source สามารถใช้โปรแกรม Arduino IDE 
ในการเขียนโปรแกรมภาษา C ลงบอร์ด และ เสียบ
สาย USB กับบอร์ดก็อัพโหลดโค้ดลงบอร์ดได้แล้ว จึง
เหมาะสำหรับงานเกือบทุกชนิดซึ่งบอร์ด Arduino 
โครงงานนี้จะนำมาใช้เป็นหัวสมองของระบบคัดแยกสี
ของมะนาวและสั่งให้อุปกรณ์หลายๆส่วนทำงานและ
หยุดทำงาน [4-6] 

โมดูลวัดค่าสี (TCS230/TCS3200) เซนเซอร์แยกสี ใช้
แยกว่าสีท่ีอยู่หน้าเซนเซอร์นี้เป็นสีอะไร เอาต์พุตท่ีอ่านได้ 
ออกมาเป็นค่า R G B ใช้งานง่าย มีไฟ Flash สำหรับ
ตรวจจับสีวัตถุในท่ีมืด 

จอLCD LCD ย่อมาจากคำว่า Liquid Crystal Display 
งานวิจ ัยน ี ้ ใช ้ Character LCD เป็นจอที ่แสดงผลเป็น
ตัวอักษรตามช่องแบบตายตัว เช่น จอ LCD ขนาด 16x2 
หมายถึงใน 1 แถว มีตัวอักษรใส่ได้ 16 ตัว และมีทั้งหมด 
2 บรรทัดให้ใช้งาน ส่วน 20x4 จะหมายถึงใน 1 แถว มี
ตัวอักษรใส่ได้ 20 ตัว และมีทั้งหมด 2 บรรทัด ซึ่งในส่วน
นี้จะนำประโยชน์ของจอ LCD มาใช้แสดงผลน้ำหนักของ
มะนาว  
 โหลดเซลล์ (Load Cell) คืออุปกรณ์ท่ีใช้ในการเปล่ียน
จากแรงหรือน้ำหนักที ่กระทำต่อตัวโหลดเซลล์ เป็น
สัญญาณทางไฟฟ้า ทางเราสามารถนำสัญญาณทางไฟฟ้านี้
ไปจ่ายเข้าจอแสดงผล Display แสดงค่าเป็นน้ำหนักหรือ
แรงท่ีกระทำให้คนเห็นได้ ในส่วนโหลดเซลล์ นี้ จะนำมาใช้
ในเรื่องการชั่งน้ำหนักของลูกมะนาวเพื่อแสดงผลไปยังจอ 
LCD 
 
3.  วิธีการดำเนินงาน 
3.1  การออกแบบชุดอุปกรณ์ 
 ชุดอุปกรณ์เครื่องคัดแยกขนาดและสีของมะนาว
ระบบกึ่งอัตโนมัติ โดยใช้โปรแกรม Solidworks 2020 
ในการออกแบบของตัวเคร ื ่อง ให้ทำงานร ่วมกับ 
Arduino และ ESP32 จะมี อินพุต คือ push button 
switch Load cell โ ม ด ู ล ว ั ด ค ่ า สี  TCS230 ส ่ ว น
เอาต์พุต จะมี Servo motor และ จอLCD ดังรูปท่ี 1 
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รูปที่ 1 การออกแบบเครื่องคัดแยกขนาดและสีของ

มะนาวระบบกึง่อัตโนมัติ 

3.2  หลักการทำงานของเคร่ืองคัดแยก 
 หลักการทำงานของเครื่องคัดแยกมะนาว เมื่อทำ

การเปิด main breaker เครื ่องจะกลับไปที ่ home 
position ทำการเป ิด switch Start เคร ื ่องจะเริ่ม
ทำงาน ทำการเทมะนาวลงรางจะตกลงไปที ่ load 
มะนาว  servo จะทำการคัดมะนาวลงไปทีละลูกเพื่อ
คัดแยกสี โดยจะมี โมดูลวัดค่าสี TCS230 วัดค่าสีของ
มะนาว ถ้าเป็นสีเหลืองจะผ่านไปลงตะกร้า ถ้าเป็นสี
เขียวจะโดน servo คัดลงรางแยกขนาดเพื่อช่ังน้ำหนัก
ส่งค่าไปยังจอ LCD 

 
รูปที่ 2 ขั้นตอนการทำงานของเครื่องคัดแยกมะนาว 

 
 

รูปที่ 3 เครื่องคัดแยกขนาดและสีของมะนาวระบบ
กึ่งอัตโนมัต ิ

 
4.  ผลการดำเนินงาน 
4.1  ผลการทดลอง 
 การคัดแยกขนาดของลูกมะนาว โดยการปล่อย
แบบสุ่ม และมีลูก ขนาด A จำนวน 5 ลูก ขนาด B 
จำนวน 5 ลูก ขนาด C จำนวน 5 ลูก เพราะในท่อคัด
แยกจะมีขนาด A,B,C โดย ขนาดลูกมะนาว ขนาด A 
มีขนาดระหว่าง 0-30 มม. ขนาดลูกมะนาว ขนาด B 
มีขนาดระหว่าง 31-36.7 มม. ขนาดลูกมะนาว ขนาด 
C มีขนาดระหว่าง 36.8-45.00 มม. [7-8] 
  
ตารางที ่1 การคัดแยกขนาดของมะนาว 

ป ล ่ อ ย ลู ก
มะนาวแบบ
สุ่ม 15 ลูก 

ล ู ก ม ะ น า ว
ข น า ด  A 
จำนวน5 ลูก 

ล ู ก ม ะ น า ว
ข น า ด  B 
จำนวน5 ลูก 

ล ู ก ม ะ น า ว
ข น า ด  C 
จำนวน5 ลูก 

คร้ังที่ 1  5 ลูก 4 ลูก 5 ลูก 
คร้ังที่ 2  4 ลูก 4 ลูก 4 ลูก 
คร้ังที่ 3  4 ลูก 5 ลูก 5 ลูก 

การทดสอบคัดแยกสีของลูกมะนาว โดยการ
ปล่อยแบบสุ่ม มีลูกมะนาวสีเขียวจำนวน 30 ลูก มีลูก
มะนาวสีเหลืองจำนวน 30 ลูก ผลการคัดแยกมีคววา
มาผิดพลาดเล็กน้อย ดังตารางท่ี 2 และ 3 
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ตารางที ่2 การคัดแยกสีเขียว 
ลูกมะนาวสีเขียว (ลูก) คัดแยกสีได้ถูกต้อง คัดแยกผิดพลาด 

30 23 7 

 
ตารางที ่3 การคัดแยกสีเหลือง 

ลูกมะนาวสีเขียว (ลูก) คัดแยกสีได้ถูกต้อง คัดแยกผิดพลาด 
30 22 8 

การทดสอบการชั่งลูกมะนาวหลังการแยกสีและ
ขนาด เท ี ยบก ับ เคร ื อ งช ั ่ ง มาตรฐาน  ผลการ
เปรียบเทียบแสดงในตารางท่ี 4 
 
ตารางที ่4 การทดลองโหลดเซลล์ในการช่ังน้ำหนัก
ของมะนาว 

เคร่ืองชั่งมาตรฐานโรงงาน เคร่ืองชั่งน้ำหนัก Load cell 
155 กรัม 154.22 กรัม 

 
ตารางที ่5 การเปรียบเทียบความเร็วในการคัดแยก
เทียบกับคน 

 คนคัดแยก เคร่ืองคัดแยก 
เวลาที่ทำได้  15 วินาท ี 54 วินาท ี
ความถูกต้อง  10 ลูก 8 ลูก 

 
4.2  อภิปรายผลการทดลอง 
 ผลท่ีได้จากการทดลอง เครื่องสามารถคัดแยกลูก
มะนาวสีเหลืองได้ถูกต้อง 22 ลูกจาก 30 ลูก คิดเป็น
ค่าความแม่นยำของการแยกสีเหลือง อยู่ที่ 73.33% 
คัดแยกลูกมะนาวสีเขียวได้ถูกต้อง 23 ลูกจาก 30 ลูก 
คิดเป็นค่าความแม่นยำของการแยกสีเขียว อยู ่ ท่ี 
76.66% มีการสุ่มปล่อยลูกทั้งหมด 15 ลูก 3 ครั้ง 
รวมเป็น 45 ลูก สามารถคัดแยกได้ถูกต้อง 40 ลูก คิด
เป็นเปอร์เซ็นต์ความแม่นยำในการคัดแยกขนาดของ
ลูกมะนาวอยู่ท่ี 88.88% โหลดเซลล์ช่ังน้ำหนักแม่นยำ
โดยการอ้างอิงจากค่าน้ำหนักจากค่าโรงงานความ
แม่นยำอยู่ท่ี 99.49 % เครื่องมีความเร็วในการคัดแยก
สีและขนาดของมะนาวอยู่ที ่ 5.4 วินาทีต่อลูก เมื่อ
เทียบกับความเร็วของคนในการคัดแยกสีและขนาด
ของมะนาวอยู่ที ่ 1.5 วินาทีต่อลูกจากการทดลองนี้ 

คนมีความเร็วในการคัดแยกสีและขนาดของมะนาว
เร็วกว่าเครื่องคัดแยกสีและขนาดของมะนาว 
 

 
รูปที่ 4 กราฟแสดงผลการทดลอง 

 
5.  สรุปผลการทดลอง 

 งานวิจัยนี้ได้ออกแบบเครื่องคัดแยกขนาดและสี
ของมะนาวระบบกึ ่งอ ัตโนมัต ิและสามารถนำมา
ประกอบและทำงานได้ตามที่ออกแบบไว้และเครื ่อง
สามารถคัดแยกสีของมะนาวได้และสามารถคัดแยก
ขนาดของมะนาวได้และสามารถชั่งน้ำหนักของลูก
มะนาวและแสดงค่าน้ำหนักของมะนาวได้และมีความ
แม่นยำในการคัดแยกสีของลูกมะนาวสีเหลืองและสี
เขียวค่าความแม่นยำเฉลี่ยอยู่ที่ 74.995% ซึ่งสาเหตุ
ของความผิดพลาดในการคัดแยกสีคือการรบกวนของ
แสงที่เกิดขึ้นจากสิ่งแวดล้อม และค่าความแม่นยำใน
การคัดแยกขนาดของลูกมะนาวอยู ่ท ี ่  88.88 % 
ข้อผิดพลาดในการแยกขนาดนั้นเกิดจากความเสียด
ทานของช่องคัดแยกขนาดมะนาว และค่าความ
แม่นยำในการชั่งน้ำหนักของมะนาวอยู่ที่ 99.49 % 
เครื่องสามารถคัดแยกสีและขนาดของมะนาวได้ตาม
วัตถุประสงค์ และความเร็วเฉลี่ยในการคัดแยกสีและ
ขนาดของมะนาวอยู่ท่ี 5.4 วินาทีต่อลูก 

 ในอนาคตผู ้ว ิจัยมีแผนปรับปรุงเครื ่องคัดแยก
มะนาวโดยการเพ ิ ่ มอ ุปกรณ ์ป ้องก ันแสง จาก
สิ่งแวดล้อมภายนอก และเพิ่มหลอดไฟเพื่อส่องสว่าง
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ให ้ระบบ เพ ื ่อลดความผิดพลาดในการค ัดแยก 
ออกแบบช่องคัดแยกขนาดมะนาวให้ลดความเสียด
ทานลงเพื่อลดความผิดพลาดในการแยกขนาด และ
เพิ่มจำนวนช่องคัดแยกสีและขนาดเพื่อลดเวลาการคัด
แยกมะนาวลงด้วย 
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เครื่องควบคุมแสง LED RGB สำหรับการเพาะปลูกผัก 
The RGB LED Lighting Controlled for Planting 
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บทคัดย่อ  

งานวิจัยนี้นำเสนอวิธีการออกแบบและสร้างเครื่องควบคุมแสงแอลอีดีอาร์จีบีสำหรับการเพาะปลูกผักในโรงเรือน 
เพื่อเป็นเครื่องควบคุมการปลูกผักภายในอาคารท่ีมีพื้นท่ีมีอย่างจำกัด โดยเครื่องควบคุมแสงแอลอีดีอาร์จีบีได้ออกแบบการ
ทำงานเป็น 5 ฟังก์ชันดังนี้ 1.ฟังก์ชั่นต้ังเวลาเปิดปิดแสงและปั้มน้ำท้ังหมด 4 โปรแกรม 2.ฟังก์ชั่นเลือกสีของแสงท้ังหมด 
16 สี 3.ฟังก์ชั่นวัดความเข้มแสง 4.ฟังก์ชั่นวัดความชื้นภายในดิน และ5.ฟังก์ชั่นวัดอุณหภูมิ ซึ่งฟังก์ชั่นการทำงานท้ังหมด
ออกแบบและพัฒนาบนอุปกรณ์ไมโครคอนโทรลเลอร์สำหรับเป็นหน่วยประมวลผลกลาง นำค่าที่ประมวลผลมาแสดงผล
ออกทางจอแอลซีดี ผลการทดลองโดยใช้แสงแอลอีดีอาร์จีบีปลูกผักกาดหอมในโรงเรือนจำลองแบบปิดทึบและ
เปรียบเทียบการปลูกโดยใช้แสงอาทิตย์ ซึ่งได้ค่าเฉลี่ยความถูกต้องในการกำหนดความเข้มแสงของหลอดแอลอีดีอาร์จีบี ท่ี
เฉลี่ยร้อยละ 87.30 พบว่าเครื่องควบคุมแสง LED RGB สำหรับการเพาะปลูกผักในโรงเรือน สามารถทดแทนแสงอาทิตย์
ในการปลูกผักในท่ีร่ม และพื้นท่ีท่ีมีอย่างจำกัด 
คำสำคัญ: ไมโครคอนโทรลเลอร์, แอลอีดีอาร์จีบี, การปลูกผักภายในอาคาร   
 
Abstract 
 This research presents design and creates controller light machine LED RGB for the cultivation 
of vegetables in greenhouses. To control growing vegetables in the building at space is limited. Controller 
light machine LED RGB have 5 functions in the work. Function Set the time Open close and pump Water 
all four programs. Function choose the color of light, all 16 colors. Function photometric Function 
Moisture in the soil and Function thermometer. Function all Preliminary work by Microcontrollers is a 
central processing unit. Read the form Displayed on the LCD. The experimental results accuracy in 
determining using light LED RGB at  average of 87.30 percent in greenhouses replication drapes 
comparison transplant by sunshine found that machine controllers light RGB LED for the cultivation of 
vegetables in greenhouses. Can sunshine replacement to grow vegetables in umbrella and space is 
limited 
Keywords: Microcontrollers,กLED RGB,กPlants In Buildings 
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1. บทนำ 

ปัจจัยทางสภาพแวดล้อมที ่ เก ี ่ยวข้องกับการ
เจริญเติบโตของพืช แสงสว่างถือว่าเป็นส่วนที่สำคัญ
อย่างหนึ ่งซึ ่งส่งผลต่อการเพาะปลูกพืช โดยผ่าน
กระบวนการสังเคราะห์แสงโดยทั่วไปพืชจะดูดซับ
แสงอาทิตย์เป็นหลัก และมีแนวโน้มในการดูดซับชว่ง
แสงสีน้ำเงินและสีแดง ช่วงแสงดังกล่าวนี้มีผลต่อการ
เจร ิญเติบโตของพืชเป็นอย่างมาก  สำหรับพื ้นท่ี
เพาะปลูกที่มีอย่างจำกัด [2] การปลูกผักกาดหอม
แบบวิถีชาวบ้าน เป็นการเพาะปลูกแบบแปลงยกคูร่อง
ระยะความสูงประมาณ 30 เซนติเมตร กว้าง 4 เมตร 
ความยาวตามความเหมาะสม โดยส่วนใหญ่จะปลูกใน
ที่โล่งแจ้งเพื่อได้รับแสงแดดในแต่ละวัน พบว่าการ
เพาะปลูกในแต่ละภูมิภาคมีปริมาณแสงแดดไม่เท่ากัน 
ซึ่งการเพาะปลูกในแต่ละครั้งนั้น เกษตรกรส่วนใหญ่
จะใช้แสงแดดเป็นหลัก [1] พบว่าการทำเกษตรปลูก
พืชอย่างผักกาดหอมในฤดูแล้งและฤดูฝน จะมีปัญหา
แสงแดดบดบังจากกลุ่มเมฆอาทิ เช่น ฝนตกติดต่อกัน
เป็นเวลาหลายวัน เป็นต้น เพราะพืชส่วนใหญ่ต้องการ
แสงประมาณ วันละ 12 ชั่วโมง ในช่วงระยะเวลาของ
การปลูก 30 ถึง 35 วัน 

ดังน ั ้นคณะผู ้ว ิจ ัยจึงมีแนวคิดที ่จะทำเคร ื ่อง
ควบค ุมแสงภายในโรง เร ือนแบบป ิดท ึบ เป็น
แหล่งกำเน ิดแสงนอกเหนือจากแสงอาทิตย์ที ่ใช้
พลังงานไฟฟ้าน้อย โดยเครื ่องดังกล่าวจะทำการ
ควบค ุมแสง โดยใช ้หลอดแอลอ ีด ีอาร ์จ ีบ ี เป็น
แหล่งกำเนิดแสง ส่องแสงให้กับผักกาดหอมตาม
ระยะเวลาท่ีกำหนด  
 
2. ทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 
2.1 ทฤษฏีแสงที่มีผลกับการเจริญเติบโตของพืช[1] 

แสง (Light) เป็นตัวที่ให้พลังงานแก่พืชเพื่อใช้ใน
ขบวนการสังเคราะห์แสงซึ่งเป็นขบวนการที่ก่อให้เกิด
แป้งและน้ำตาลแก่พืช ขณะที่พืชสามารถดูดกลืนแสง
ได้มากเป็นพิเศษที่สองช่วงความยาวคลื่นคือ แสงช่วง
ความยาวคลื่นระหว่าง 400 ถึง 700 นาโนเมตร ซึ่ง

ประกอบด้วยแสงสีน้ำเงิน สีเขียว สีเหลือง สีส้ม และ
แสงสีแดง โดยแสงสีแดงเป็นแสงท่ีพืชสามารถดูดกลืน
ได้มากท่ีสุด และมีอิทธิพลต่อการออกดอกของพืชด้วย 
พืชแต่ละชนิดและสายพันธุ์จะตอบสนองต่อช่วงความ
ยาวคลื่นแสงแตกต่างกัน การเพิ่มค่าแสงสว่างโดยใช้
แสงเทียมจากหลอดแอลอีดีอาร์จีบ ีส ีแดง ในการ
ทดแทนแสงอาทิตย์ในการปลูกพืชที ่ได้ร ับแสงไม่
เพียงพอ 
2.2 ทฤษฎีสีระบบสีแบบ RGB [4] 

ระบบสีที่ประกอบด้วยแม่สี 3 สีคือ แดง (Red) 
เขียว (Green) และ น้ำเงิน (Blue) ในสัดส่วนความ
เข้มข้นที่แตกต่างกัน เมื่อนำมาผสมกันทำให้เกิดสีบน
จอคอมพิวเตอร์ได้มากถึง 16.7 ล้านสี ซึ่งใกล้เคียงกับ
สีที ่ตาเรามองเห็นได้โดยปกติ และจุดที่สีทั ้งสามสี
รวมกันจะกลายเป็นสีขาว นิยมเรียกการผสมสีแบบนี้
ว่าแบบ Additive หรือการผสมสีแบบบวก ซึ่งเป็นการ
ผสมสีขั้นที่ 1 หรือถ้านำเอา สีแดง สีเขียว และสีน้ำ
เงิน มาผสมครั้งละ 2 สี ก็จะทำให้เกิดสีใหม่ ดังรูปท่ี 
2.1 
 

 
 

รูปที่ 2.1 ระบบผสมสีแบบ RGB [4] 
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ตารางที่ 2.2 ค่าระบบสี RGB [4] 

ลำดับ ชื่อสี 
ค่าสี
แดง 
(R) 

ค่าสี
เขียว 
(G) 

ค่าสี 
น้ำเงิน 
(B) 

แบบสี 

1 Red 255 000 000  
2 Orange 255 125 000  
3 Yellow 255 255 000  
4 Gold 255 215 000  

5 
Dark 

Green 
000 100 000  

6 
Spring 
Green 

125 255 000  

7 Green 000 255 000  
8 Turquoise 000 255 125  
9 Cyan 000 255 255  
10 Ocean 000 125 255  
11 Blue 000 000 255  

12 
Medium 

Blue 
000 000 205  

13 Violet 125 000 255  
14 Magenta 255 000 255  
15 Raspberry 255 000 125  
16 White 255 255 255  

 2.3 บอร ์ดไมโครคอนโทรลเลอร์  Arduino AT 
Mega2560 [5] 

บอร ์ ด  Arduino AT Mega2560 เ ป ็ น บอร์ ด
ไมโครคอนโทรลเลอร์ รุ่นใหญ่ของตระกูล Arduino มี
คุณสมบัต ิ เพ ิ ่มขึ ้นจาก Arduino Uno R3 ใช้ ชิพ 
ATmega 2560 ท่ีมีหน่วยความจำแฟลช 256 kb แรม 
8 kb ใช้ไฟเลี้ยง 7 ถึง 12 V แรงดันของระบบอยู่ที่ 5 
V ม ี  Digital Input Output มากถ ึ ง  54 ขา ( เป็น 
PWM ได ้  14 ขา) ม ี  Analog Input 16 ขา Serial 
UART 4 ชุด I2C 1 ชุด SPI 1 ชุดเขียนโปรแกรมบน 
Arduino IDE แ ล ะ โ ป ร แ ก ร ม ผ ่ า น  USB ท ี ่ มี

หน่วยความจำและขาสัญญาณให้ต่อใช้งานมากขึ้น ดัง
รูปท่ี 2.2 

 

 
 

รูปที่ 2.2 บอร์ด Arduino AT Mega 2560 [5] 
 
3.  วิธีการดำเนินงานและข้ันตอนการทดลอง 

ในส่วนของขั้นตอนการดำเนินงานของปริญญา
นิพนธ์หัวข้อเครื่องควบคุมแสง LED RGBสำหรับการ
เพาะปลูกผักในโรงเรือน ซึ่งสามารถแบ่งขั้นตอนการ
ดำเนินงานออกเป็น 2 ขั้นตอน ดังนี้ 
3.1 การออกแบบวงจรเครื่องควบคุมแสงแอลอีดีอาร์จี
บี และ3.2การเขียนโปรแกรมควบคุมเครื่องควบคุม
แสงแอลอีดีอาร์จีบี 
3.1 การออกแบบวงจรควบคุมเครื่องควบคุมแสง
แอลอีดีอาร์จีบี 

การออกแบบวงจรที่เกี่ยวข้องของเครื่องควบคุม
แ ส ง แ อ ลอ ี ด ี อ า ร ์ จ ี บ ี น ั ้ น  ป ร ะ ก อ บ ไ ป ด ้ ว ย
ไมโครคอนโทรลเลอร์ วงจรฐานเวลาจริง วงจรรับ
ข้อมูล วงจรสวิตซ์เมตริกซ์ วงจรแสดงผลแอลซีดี วงจร
ขับหลอดแอลอีดีอาร์จีบี และวงจรควบคุมรีเลย์ 

 

 
รูปที่ 3.1 แผนผังของการออกแบบวงจรของเครื่อง

ควบคุมแสงแอลอีดีอาร์จีบี 
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3.2  การเขียนโปรแกรมควบคุมเครื่องควบคุมแสง
แอลอีดีอาร์จีบี 

ก า ร อ อ ก แ บ บ ฟ ั ง ก ์ ช ั น ต ั ว ค ว บ ค ุ ม ห ลั ก
ประกอบด้วย ฟังก์ชันหลัก ฟังก์ชันต้ังวันเวลา ฟังก์ชัน
แสดงชื่อสี ฟังก์ชันกำหนดสี ฟังก์ชันตั้งเวลารดน้ำ 
และฟังก์ชันตั้งเวลาควบคุมแสง ตามลำดับ ซึ่งมีการ
ทำงาน ดังรูปท่ี 3.2 

 
4. ผลการทดลอง 

     ในการทดลองการทำงานและหาประสิทธิภาพ
ของเครื่องควบคุมแสงแอลอีดีอาร์จีบี ที่สร้างขึ้นจะมี
ขั้นตอนในการทดสอบเครื่องควบคุมแสงแอลอีดีอาร์จี
บี โดยจะมีผลการทดลองดังต่อไปนี้ 

 

 

รูปที่ 3.2 ขั้นตอนการทำงานของโปรแกรมหลัก 
 
 

 

 

 

 

 

 

โปรแกรมที่ 3.3 ฟังก์ชันต้ังเวลาและวันท่ี 
1. void SettingTime(){ 
2. char key = 0; 
3. while(key == NO_KEY){ 
4. Set_Time_Date_Display(); 
5. key = keypad.getKey(); } 
6. if(key != 'D'){ 
7.     Set_Time(); 
8.     SHour = ((DTime[0] - '0') * 10) + 

(DTime[1] - '0'); 
9.     SMin  = ((DTime[3] - '0') * 10) + 

(DTime[4] - '0'); 
10.     SetDate(); 
11.     SDate = ((DDate[0]-'0')*10)+(DDate[1]-

'0'); 
12.     SMon  = ((DDate[3]-'0')*10)+(DDate[4]-

'0'); 
13.     SYear  = ((DDate[6]-'0')*10)+(DDate[7]-

'0'); 
14.     Set_DateTime(); 
15. } 
16. if(key == 'D'){ 
17.     SwitchMode('A'); 
18.     } 
19. } 
 
4.1 ทดสอบวัดค่าแสงเทียบตารางค่าสีระบบ RGB 

การทดสอบวัดค่าหลอดแอลอีดีอาร์จีบีของเครื่อง
ควบคุมแสงเทียบตารางค่าสีระบบ RGBเพื่อวัดค่าสี
ของหลอดแอลอีดีอาร์จีบีเปรียบเทียบค่าที่ชัดเจน ผล
การทดสอบเป็นไปตามตารางท่ี 4.3 
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ก. แอพพลิเคชั่น Color 

Meter 

 
ข. สมาร์ทโฟนใช้วัดค่าสหีลอด

อาร์จีบี 

 
ค. วัดค่าสีแดง 

 
ง. วัดค่าสีเขียว 

 
จ. วัดค่าสีน้ำเงิน  

ฉ. วัดค่าสีชมพ ู
 

รูปที่ 4.8 วัดค่าหลอดแอลอีดีอาร์จีบีของเครื่อง
ควบคุมแสง 

 

 
 

รูปที่ 4.9 แผนภูมิแท่งผลทดสอบค่าสีหลอดแอลอีดี
อาร์จีบีเทียบตารางค่าสีระบบอาร์จีบี 

 
 

จากตารางที่ 4.3 สามารถสรุปได้ว่าเมื่อทำการวัด
ค่าหลอดแอลอีดีอาร์จีบีของเครื่องควบคุมแสง เพื่อวัด
เทียบความถูกต้อง จำนวน 10 ครั้ง เทียบตารางค่าสี
อาร์จีบี ได้ค่าความถูกต้องของหลอดแอลอีดีอาร์จีบี 
ร้อยละ 87.30 

 
5. สรุป 

ในการดำเนินงานวิจัยเรื ่องเครื ่องควบคุมแสง
แอลอีดีอาร์จีบีสำหรับการเพาะปลูกผักในโรงเรือน 
จากการทดลองประสิทธิภาพซึ่งสามารถสรุปผลได้ มี
ชุดการทำงานหลักอยู่ 2 ส่วน คือระบบเปิดปิดแสง 
สามารถต้ังเวลาควบคุมการให้แสง 4 โปรแกรม ระบบ
ควบคุมการรดน้ำสามารถกำหนดตั ้งเวลารดน้ำได้
ท้ังหมด   4 โปรแกรม เช็คค่าความเข้มแสงได้ และวัด
ความช้ืนภายในดินและวัดอุณหภูมิได้ 
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บทคัดย่อ  

งานวิจัยนี้ศึกษาและออกแบบเครื่องควบคุมแผงโซลาร์เซลล์ตามทิศทางแสงอาทิตย์อัตโนมัติเพื่อผลิตไฟฟ้า
จากแผงโซลาร์เซลล์และนำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่าโดยจะออกแบบให้แผงโซลาร์เซลล์สามารถ
เคล่ือนท่ีตามทิศทางแสงอาทิตย์ได้แบบอัตโนมัติด้วยคอนโทรลเลอร์ สามารถวัดค่าทางไฟฟ้าท่ีออกจากแผงโซลาร์
เซลล์ แสดงผลค่าทางไฟฟ้าเป็นสถิติไว้ที่คลาวด์เซิร์ฟเวอร์ และจัดเก็บพลังงานไว้ในแบตเตอรี ผลท่ีได้จากงานวิจัย
คือต้ันแบบและผลวิเคราะห์ของเครื่องควบคุมแผงโซลาร์เซลล์ตามทิศทางแสงอาทิตย์ท่ีสามารถนำไปใช้ได้จริง 
คำสำคัญ: โซลาร์เซลล์, ระบบควบคุม, แสงอาทิตย์   

 
Abstract 
       This research studied and designed a solar cell panel controller according to the automatic 
solar direction to generate electricity from solar cell panel.  We cost- effectively utilized solar 
energy by designing controller to move solar cell panel along with the solar direction 
automatically.   The system can be able to measure the output electricity from the solar cell 
panel, display the electricity parameters value as a statistic to the Cloud server and store the 
energy in battery.  The results from the research are the prototype and analyzation result of the 
solar cell panel controller according to the solar direction that can be practically used. 
Keywords: Solar cell, Controller, Sunlight 

 
 

1. บทนำ 
ในปัจจุบันดวงอาทิตย์ถือเป็นแหล่งกำเนิดพลังงาน

ที่สำคัญที่สุดสำหรับโลก พลังงานจากดวงอาทิตย์เป็น
พลังงานหมุนเวียนที่สำคัญทั้งยังเป็นต้นกำเนิดของ
พลังงานหมุนเวียนในรูปแบบอื่นๆ  ด้วยโดยฉพาะ 
พลังงานลม  พลังงานน้ำ และพลังงานแสงอาทิตย์ท่ี
ตกกระทบบนผิวโลกนั ้นมีจำนวนมหาศ่ลมีการนำ
พลังงานแสงอาทิตย์มาประยุกต์ใช้ประโยชน์แตกต่าง
กันออกไป สามารถจำแนกได้ 2 รูปแบบใหญ่ ๆ คือ
การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าและ

การใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื ่อผลิตความร้อน การ
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ได้รับการยอมรับ
และนิยมใช้งานอย่างกว้างขวาง 

ปัญหาที่สำคัญจะนำพลังานแสงอาทิตย์มาใช้งาน
ให้เต็มที่และสามารถกักเก็บพลังงานได้  ใช้แผงโซล่า
เซลล์ ซึ่งสามารถเปลี่ยนพลังงานทีได้จากดวงอาทิตย์
ให้เป็นพลังงานไฟฟ้าได้ การนำแผงโซล่าเซลล์มาใช้ให้
เกิดประโยชน์สูงสุด จะต้องติดต้ังให้แผงโซล่าเซลล์รับ
พลังงานแสงอาทิตย์เต็มที่ตลอดเวลาโดยทั่วไปในการ
ใช้งานมักจะติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ในแนวนอนและละ
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เอียงเพื่อให้ต้ังฉากกับดวงอาทิตย์ ดังนั้นในสภาวะท่ีมี
แสงอาทิตย์ตามปกติตลอดวันแผงโซล่าเซลล์จะให้
พลังงานไฟฟ้าได้สูงสุดเฉพาะในเวลากลางวันเท่านั้น 
[1-3] 

งานวิจ ัยนี ้จ ึงสนใจศึกษาและออกแบบเครื ่อง
ควบคุมแผงโซล่าเซลล์ตามทิศทางแสงอาทิตย์อัตโนมัติ
ท ี ่ แผงโซ ล่าเซลล ์ สามารถเคล ื ่ อนตามท ิ ศทาง
แสงอาทิตย์ได้แบบอัตโนมัติ เพื่อสามารถนำพลังงาน
แสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่ามากท่ีสุด   
 
2. เอกสาร งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
2.1 โซล่าเซลล์ 
      การทำงานของเซลล์แสงอาทิตย์ เป็นขบวนการ
เปลี่ยนพลังงานแสงเป็นกระแสไฟฟ้าได้โดยตรง โดย
เมื ่อแสงซึ ่งเป็นคลื ่นแม่เหล็กไฟฟ้าและมีพลังงาน
กระทบกับสารกึ่งตัวนำ จะเกิดการถ่ายทอดพลังงาน
ระหว่างกัน พลังงานจากแสงจะทำให้เกิดการเคล่ือนท่ี
ของกระแสไฟฟ้า (อิเล็กตรอน) ขึ้นในสารกึ่งตัวนำ จึง
สามารถต่อกระแสไฟฟ้าดังกล่าวไปใช้งานได้ [2-3] 
2.2  งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

มีงานวิจัยหลายช้ินท่ีศึกษาการใช้โซลาร์เซลล์เพื่อ
ผลิตพลังงานทดแทนในประเทศไทย [4] ได้นำเสนอ
บ้านต้นแบบประหยัดพลังงานที่ใช้โซลาร์เซลล์ โดย
ศึกษาด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม และการประเมินทาง
เศรษฐศาสตร์ [5] ทำการศึกษาทดสอบสมรรถนะทาง
ความร้อนของปล่องหลังคาเซลล์แสงอาทิตย์ระบาย
อากาศร ่วมกับสารวัสดุเปลี ่ยนแปลง โดยทำการ
ทดลองในบ้านจำลอง และแสดงผลเปร ียบเทียบ
อุณหภูมิ ความเข้มของรังสีอาทิตย์ และค่าการถ่ายเท
ความร้อนผ่านหลังคา ซึ่งมีการติดตั้งโซลาร์เซลล์ไว้
ทางทิศใต้ของบ้านแบบตายตัว ไม่สามารถหันแผง
โซลาร์ตามการเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์ได้ นอกจากนี้
มีงานวิจัยที่ประยุกต์การใช้โซลาร์เซลล์ในการเกษตร 
โดย [6] ได้วิจัยการควบคุมแบบอัตโนมัติของระบบปั๊ม
น้ำสำหรับไร่มันสำปะหลังท่ีใช้แล่งพลังงานโวลาร์เซลล์ 
ซึ ่งมีการออกแบบชุดควบคุมอัตโนมัติเพื ่อลดความ

เสียหายของท่อส่งน้ำ และสามารถลดการใช้พลังงาน
ลงได้อีกด้วย 

มีงานวิจัยท่ีทำการศึกษาการหันโซลาร์เซลล์
ตรามทิศทางของดวงอาทิตย์ [7] ศึกษาการประจุ
แบตเตอรี่ดวยการติดตามดวงอาทิตยแบบ 2 แกน
แบบอัตโนมัติ [8]ศึกษาระบบติดตามดวงอาทิตย์แบบ
สองแกนราคาถูกสำหรับบ้านพลังงานแสงอาทิตย์ ท้ัง
สองงานวิจัยมีการใช้ไมโครคอนโทรเลอร์ควบคุมการ
หันแผงโซลาร์เซลล์ ซึ ่งผลการวิจัยแสดงว่าการหัน
โซลาร์เซลล์ทามทิศทางของดวงอาทิตย์สามารถจ่าย
ไฟฟ้าได้มากกว่าระบบท่ีติดต้ังตายตัวอยู่กับท่ี อย่างไร
ก็ตาม งานวิจัยนี้ยังไม่มีการประยุกต์อินเทอร์เน็ของ
สรรพส่ิงมาช่วยเสริมในการเก็บข้อมูลและแสดงผล 
 
3. วิธีดำเนินการ 

การออกแบบอุปกรณ์เพื่อศึกษาการเปรียบเทียบ
ค่าพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ระหว่างกรณีแผง
โซลาร์เซลล์แบบหันตามทิศทางแสงอาทิตย์และแบบ
ไม่หันตามทิศทางแสงอาทิตย์โดยจากการศึกษาข้อมูล
ที่เกี ่ยวข้องในห้วข้อก่อนหน้านี้จึงสามารถออกแบบ
อุปกรณ์เพื่อศึกษาการเปรียบเทียบค่าพลังงานไฟฟ้า
จากแสงอาท ิตย ์ ของท ั ้ ง สองกรณ ีแสดงได ้ ดัง
บล็อกไดอะแกรมแสดง 
3.1 ขั ้นตอนการออกแบบและสร ้างช ุดศ ึกษา
พลังงานจากแผงโซลาร์เซลล์  
 ออกแบบแผงโซลาร์เซลล์แบบไม่หันตามทิศทาง
แสงอาท ิ ตย ์ ส ำหร ับก ารออกแบบช ุ ดการวั ด
แรงดันไฟฟ้าท่ีได้รับจากการใช้โซลาร์เซลล์นั้นสามารถ
ออกแบบวงจรจากวงจรของชุดศึกษาแรงดันจากแผง
โซลาร ์ เซลล ์แบบไม ่ห ันตามทิศทางแสงอาทิตย์
ประกอบไปด้วยแผงโซลาร ์ เซลล์ขนาด 18 Vdc 
พื้นท่ีหน้าตัดขนาด 39.5 ซม. x 39.5 ซม. หลังจากนั้น
ส่งพลังงานไฟฟ้าท่ีได้จากการเปล่ียนแสงอาทิตย์ไปยัง 
เครื่องควบคุมการประจากแผงโซลาร์ 12V/24V 10A 
เพื่อทำการประจุไฟฟ้าเข้าไปยังแบตเตอรี่ขนาด 12 
Vdc 7Ah และเพื่อให้ทราบค่าของแรงดันไฟฟ้าท่ีประ
เข้ามาจะใช้เซนเซอร์ วัดกระแสและแรงดัน INA219 
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ท่ีถูกควบคุมการทำงานโดย ESP32 ท่ีสามารถส่งค่าท่ี
วัดได้ไปยังไปยังจอ LCD และ Google Sheets  

 

 
(ก) 
 

 
(ข) 

รูปที่ 1 การออกแบบวงจรควบคุมแผงโซล่าเซลล์แบบ
อยู่กับท่ี (ก) และแบบหันตามดวงอาทิตย์ (ข) 

 จากวงจรของชุดศึกษาแรงดันจากแผงโซลาร์
เซลล์ประกอบไปด้วยแผงโซลาร์เซลล์ขนาด 18 Vdc 
พื้นท่ีหน้าตัดขนาด 39.5 ซม. x 39.5 ซม. หลังจากนั้น
ส่งพลังงานไฟฟ้าท่ีได้จากการเปล่ียนแสงอาทิตย์ไปยัง 
เครื่องควมคุมการประจากแผงโซลาร์ 12V/24V 10A 
เพื่อทำการประจุไฟฟ้าเข้าไปยังแบตเตอรี่ขนาด 12 
Vdc 7Ah และเพื่อให้ทราบค่าของแรงดันไฟฟ้าท่ีประ
เข้ามาจะใช้เซนเซอร์วัดกระแสและแรงดัน INA219 ท่ี
ถูกควบคุมการทำงานโดย ESP32 ตัวที่1 ท่ีสามารถส่ง
ค่าที่วัดได้ไปยังไปยังจอ LCD และ Google Sheet 

และ ESP32 ตัวที่2 จะทำหน้าที่ควบคุมมอเตอร์โดย
ควบคุมผ่าน Motor Driver โดยมี LDR ใช้สำหรับ
ตรวจจับแสงเพื่อควบคุมแผงโซลาร์เซลล์ 
 

 
 
 

 
(ข) 

รูปที่ 2 แผงโซล่าเซลล์แบบอยู่กับท่ี (ก) และแบบ
หันตามดวงอาทิตย์ (ข) 

3.2  หลักการทำงานของอุปกรณ์ 
 การเปรียบเทียบพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์
ระหว่างกรณีที่แผงโซลาร์เซลล์แบบหันตามทิศทาง
แสงอาทิตย์และแบบไม่หันตามทิศทางแสงอาทิตย์จะ
ประกอบไปด้วยแผงโซลาร ์เซลล์สำหร ับเปล ี ่ยน
พลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้า
โดยจะส่งต่อไปยังวงจรชาร์จไฟซึ่งผู้ศึกษาได้เลือกใช้ 
Solar charger เพ ื ่อส่งพลังงานไฟฟ ้าไปเก ็บ ท่ี
แบตเตอรี่และเพื่อสามารถทราบถึงพลังงานไฟฟ้าทาง
คณะผู ้ศึกษาจึงใช้เซนเซอร์ว ัดกระแสและแรงดัน 
INA219 ในการวัดแรงดันไฟฟ้าซึ ่งทำงานร่วมกับ
ไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP32 ซึ่งสามารถส่งข้อมูล
สื่อสารแบบไร้สายไปยัง Google Sheets ที่สามารถ
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รับค่าแรงดันไฟฟ้าที่ส่งมาแสดงและเก็บบันทึกให้ผู้
ศึกษาทราบได้  

 

 
 

รูปที่ 3 บล็อกไดอะแกรมแสดงอุปกรณ์ของการศึกษา
เปรียบเทียบพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ระหว่างโซ

ล่าเซลล์แบบอยู่กับท่ีและแบบหันตามดวงอาทิตย์ 

4.1  การทดสอบแผงโซลาร์เซลล์แบบไม่หันตาม
ทิศทางแสงอาทิตย์และการทดสอบแผงโซลาร์เซลล์
แบบหนัตามทิศทางแสงอาทิตย์ 
 การทดลองนี้เป็นการทดสอบวางแผงโซลาร์เซลล์
หันไปทางทิศใต้ตลอดท้ังวัน ให้แผงโซลาร์เซลล์ทำมุม
ประมาณ 45 องศา กับพื้นโลก ทำการทดสอบ ต้ังแต่
เวลา 07.00-17.00 น. แล้วเก็บค่าแรงดันไฟฟ้า และ
กระแสไฟฟ้า ทุก ๆ 10 นาที หลังจากนั้นบันทึกค่าของ
แรงดันไฟฟ้า และกระแสไฟฟ้า 
 

 
รูปที่ 4 กราฟเปรียบเทียบค่าแรงดันไฟฟ้าจากแผง

โซลาร์เซลล์แบบหันตามทิศทางแสงอาทิตย์และแบบ
ไม่หันตามทิศทางแสงอาทิตย์ 

 จากการทดลองและผลการทดสอบการ
เปรียบเทียบค่าแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าจากแผง
โซลาร์เซลล์แบบหันตามและแบบไม่หันตามทิศทาง
แสงอาทิตย์ จากกราฟการเปรียบเทียบรูปที่ 4 และ 
รูปที่ 5 พบว่าเมื่อทำการเปรียบเทียบค่าที่ได้จากแผง
โซลาร์เซลล์แบบไม่หันตามทิศทางตามแสงอาทิตย์มี
ค่าแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้านั้นมีค่าน้อยกว่าแผง
โซลาร์เซลล์แบบหันตามทิศทางแสงอาทิตย์ เนื่องจาก
ไม่สามารถรับแสงอาทิตย์ได้อย่างเต็มที่ จะเห็นได้ว่า
ค่าแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้ามีค่าน้อยในช่วงเช้า
และเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จนถึงช่วงบ่าย ลดลงในช่วงเย็น 
 เม ื ่อพ ิจารณาร ูปท ี ่  5 ในช ่วงเช ้ากราฟ ค่า
กระแสไฟฟ้าของแบบไม่หันตามแสงอาทิตย์สูงกว่า
แบบหันตามแสงอาทิตย์เล็กน้อยเนื่องจากแบตเตอรี่มี
ประจุไฟฟ้าอยู่น้อยกว่า แต่ช่วง 15.00 -17.00 น. จะ
เห็นได้ช ัดเจนว่า กระแสไฟฟ้าของแบบหันตาม
แสงอาทิตย์สูงกว่าถึง 0.1 A 
 

 
รูปที่ 5 กราฟเปรียบเทียบค่ากระแสไฟฟ้าจากแผง

โซลาร์เซลล์แบบหันตามทิศทางแสงอาทิตย์และแบบ
ไม่หันตามทิศทางแสงอาทิตย์ 

   
5.  สรุปผลการวิจัย 

งานวิจ ัยน ี ้  ได ้ทำการศึกษาและพัฒนาระบบ
อุปกรณ์ที่ใช้ในการศึกษาการเปรียบเทียบพลังงาน
ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ระหว่างกรณีที่แผงโซลาร์เซลล์
แบบหันตามทิศทางแสงอาทิตย์และแบบไม่หันตาม
ทิศทางแสงอาทิตย์จะประกอบไปด้วยแผงโซลาร์เซลล์
สำหรับเปลี่ยนพลังงานจากแสงอาทิตย์เป็นพลังงาน
ไฟฟ้าโดยจะส่งต่อไปยังวงจรชาร์จไฟซึ่งผู้ศึกษาได้
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เลือกใช้เครื ่องควบคุมการปะจุไฟฟ้าจากแผงโซลาร์
เพื ่อส่งพลังงานไฟฟ้าไปเก็บที ่แบตเตอรี ่และเพื่อ
สามารถทราบถึงพลังงานไฟฟ้าทางคณะผู้ศึกษาจึงใช้ 
เซนเซอร์วัดกระแสไฟฟ้าและแรงดันไฟฟ้า INA219 
ใ น ก า ร ว ั ด แ ร ง ด ั น ไ ฟ ฟ ้ า ซ ึ ่ ง ท ำ ง าน ร ่ ว ม กั บ
ไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP32 ซึ่งสามารถส่งข้อมูล
สื ่อสารแบบไร ้สายไปยังจอ LCD และ Google 
Sheets ที่สามารถรับค่าแรงดันไฟฟ้าที่ส่งมาแสดง
และเก็บบันทึกผลพบว่าเมื ่อนำค่าแรงดันไฟฟ้าเฉล่ีย
จากการทดสอบมาคำนวณเปรียบเทียบกับปริมาณ
แบตเตอรี่ค่าแรงดันสูงสุด 14.4 V แผงโซลาร์เซลล์
แบบหันตามทิศทางแสงอาทิตย์ได้แรงดันเฉล่ีย 13.55 
V คิดเป็น 94.08% ส่วนแผงโซลาร์เซลล์แบบไม่หัน
ตามทิศทางแสงอาทิตย์ได้ 11.8  V คิดเป็น 82.48% 
ปรากฏว ่าแผงโซลาร ์ เซลล ์แบบหันตามทิศทาง
แสงอาทิตย์มีประสิทธิภาพดีกว่าแผงโซลาร์เซลล์แบบ
ไม่หันตามทิศทางแสงอาทิตย์ท่ี 11.6% และจากกราฟ
แสดงการเปรียบเทียบค่าท่ีได้จากแผงโซลาร์เซลล์แบบ
ไม่หันตามทิศทางตามแสงอาทิตย์มีค่าแรงดันไฟฟ้า
และกระแสไฟฟ้านั้นมีค่าน้อยกว่าแผงโซลาร์เซลล์
แบบหันตามทิศทางแสงอาทิตย์ เนื่องจากไม่สามารถ
ร ับแสงอาทิตย ์ ได ้อย ่างเต ็มท ี ่  จะเห ็นได ้ว ่า ค่า
แรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้ามีค่าน้อยในช่วงเช้าและ
เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จนถึงช่วงบ่าย ลดลงในช่วงเย็น 
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เครื่องกรอกข้าวสารกึ่งอัตโนมัติ 
Semi-automaticRice Filling Machine 
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บทคัดย่อ  

ปัจจุบันในชุมชนท้องถิ่นอำเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมามีการปลูกข้าวและขายข้าวสารโดยเป็นการขายใน
ร้านค้าขายปลีกขนาดเล็กในชุมชนซึ่งจะเป็นการกรอกข้าวสารบรรจุถุงย่อยขายถุงละ 1 กิโลกรัม 2 กิโลกรัมและ 5 
กิโลกรัมเป็นต้น โดยปัจจุบันร้านค้าดังกล่าวจะใช้การกรอกข้าวสารและชั่งตวงทีละถุงซึ่งเปลืองเวลาและแรงงาน โดย
เครื่องช่วยบรรจุข้าวสารอัตโนมัติที่มีขายในท้องตลาดมีราคาท่ีประมาณ 20,000 บาท จึงทำให้ร้านค้าขนาดเล็กหรือ
วิสาหกิจชุมชนอาจจะไม่สามารถซื้อเครื ่องช่วยบรรจุข้าวสารได้  ดังนั ้นงานวิจัยนี้จึงได้พัฒนาเครื ่องกรอกข้าวสาร
กึ่งอัตโนมัติท่ีสามารถนำมาใช้กรอกข้าวสารได้ครั้งละ 1 กิโลกรัม และมีราคาต่ำกว่าเครื่องท่ีมีขายในท้องตลาดซึ่งเหมาะสม
กับร ้านค้าขายปลีกขนาดเล็ก  โดยในการพ ัฒนาเคร ื ่องกรอกข้าวสารกึ ่งอัตโนมัต ิผ ู ้จ ัดทำได้เล ือกใช้อุปกรณ์
ไมโครคอนโทรลเลอร์อาดูโน่ซ ึ ่งมีราคาถูกมาประยุกต์ใช้งานร่วมกับโหลดเซลล์ ที ่สามารถแปลงค่าน้ำหนักไปเป็น
สัญญาณไฟฟ้าโดยเครื่องกรอกข้าวสารกึ่งอัตโนมัติสามารถกรอกข้าวสารได้ครั้งละ 1 กิโลกรัม มีร้อยละน้ำหนักของ
ข้าวสารผิดพลาดร้อยละ 3.3 และมีราคา 7,713 บาท ซึ่งมีราคาถูกกว่าเครื่องท่ีมีขายในท้องตลาด 
คำสำคัญ: อาดุยโน่, โหลดเซลล์, ไมโครคอนโทรลเลอร์ 
 
Abstract 
 Recently, in the local community of Pak Thongchai District, Nakhon Ratchasima Province. Rice 
was grown and sold in small retail stores in the local community. Rice fills with sub-bags 1 kg/bag, 2 
kg/bag, and 5 kg/bag, etc. The retail stores use rice filling and weighing a bag by hand, which wastes 
time and labor. However, an automatic rice filling machine available on the market has a high price of 
at least 20,000 baht. Thus, the local retail stores or community enterprises may not buy the rice 
packaging filling machine. Therefore, this research has developed a semi-automatic rice filling machine 
that can fill rice-bag 1 kg at a time. Moreover, the developed machine is less expensive than those sold 
on the market, which is suitable for small retail stores. The researchers have chosen the low price 
Arduino microcontroller was used in conjunction with a load cell that converts the weight into an 
electrical signal. The semi-automatic rice filling machine can fill 1 kg of rice at a time. The percentage 
of weight error is 3.3 percent. The cost of the developed machine is 7,713 baht, which is cheaper than 
the machines on the market. 
Keywords:Arduino, Load Cell, Microcontroller 
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1. บทนำ 
ตามท่ีร้านค้าขนาดเล็กในชุมชน โดยเฉพาะในพื้นท่ี

ท้องถิ่นอำเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา  มีการ
ปลูกข้าวและขายข้าวสารโดยส่วนใหญ่เป็นการขาย
ข้าวสารแบบปลีก โดยเป็นการกรอกข้าวสารบรรจุถุง
ย่อยเพื่อแบ่งขายถุงละ 1 กิโลกรัม 2 กิโลกรัมและ 5 
กิโลกรัม เป็นต้น ตามความต้องการของผู้ซื้อ ซึ่งการ
กรอกข้าวสารบรรจุถุงย่อยในร้านค้าชุมชนเป็นการ
กรอกโดยใช้แรงงานคนชั่งตวงทีละถุงย่อย ซึ่งวิธีการ
ดังกล่าวสิ้นเปลืองแรงงานและเวลา จึงมีแนวคิดที่จะ
นำเครื่องช่วยบรรจุข้าวสารอัตโนมัติมาใช้งาน แต่ 
เครื่องช่วยบรรจุข้าวสารอัตโนมัติท่ีมีขายในท้องตลาด
มีราคาท่ีสูง โดยมีราคาประมาณ 20,000 บาท[1-4]จึง
ทำให้ร้านค้าขนาดเล็กหรือวิสาหกิจชุมชนอาจจะไม่
สามารถซื้อเครื่องช่วยบรรจุข้าวสารได้ หรือซื้อมาแล้ว
ไม่คุ้มทุน 

ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงได้พัฒนาเครื่องกรอกข้าวสาร
กึ่งอัตโนมัติท่ีมีราคาต่ำกว่าเครื่องท่ีมีขายในท้องตลาด
ซึ่งเหมาะสมกับร้านค้าขายปลีกขนาดเล็กโดยในการ
พัฒนาเครื่องกรอกข้าวสารกึ่งอัตโนมัติได้เลือกใช้
อุปกรณ์ไมโครคอนโทรลเลอร์อาดุยโน่เป็นตัวควบคุม
การทำงาน [5] โดยรับสัญญาณมาจากโหลดเซลล์ 
[6]ที่สามารถแปลงค่าน้ำหนักไปเป็นสัญญาณไฟฟ้า
จากนั้นจึงสั ่งงานไปท่ีมอเตอร์ทดเกียร์เพื ่อทำให้ชุด  
สกรูลำเลียงจ่ายข้าวสารลงสู่ถุงบรรจุ โดยเครื่องกรอก
ข้าวสารกึ่งอัตโนมัติที่พัฒนาสามารถกรอกข้าวสารได้
ครั ้งละ 1 กิโลกรัม และมีราคาต้นทุนในการสร้าง 
7 ,713 บาทซ ึ ่ งม ีราคาถ ูกกว ่าเคร ื ่องท ี ่ม ีขายใน
ท้องตลาด 

บทความฉบับนี้ประกอบด้วย 7 ส่วน คือ บทนำ  
ทฤษฎีที ่เกี ่ยวข้องการพัฒนาเครื ่องกรอกข้าวสาร
ก ึ ่ งอ ัตโนม ัต ิผลการทดลอง  สร ุปผลการทดลอง 
กิตติกรรมประกาศ และเอกสารอ้างอิง 

 
2.  ทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 

หลักการและอุปกรณ์สำคัญที ่ใช้ในการพัฒนา
เครื่องกรอกข้าวสารกึ่งอัตโนมัติ มีดังนี้ 

2.1  อาดุยโน่ (Arduino) 
อาดุยโน่เป็นอุปกรณ์ไมโครคอนโทรลเลอร์ที ่ถูก

พัฒนามาให้ใช้งานในรูปแบบฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์
โอเพนซอร์ซ โดยใช้ภาษา C และ C++ ในการพัฒนา 
จึงส่งผลให้อาดุยโน่ได้มีการนิยมใช้อย่างแพร่หลาย 
นอกจากนี้อาดุยโน่สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้
หลากหลายเนื ่องจากอาดุยโน่รองรับการเชื ่อมต่อ
สัญญาณท้ังแบบดิจิตอลและอนาล็อก อีกท้ังยังมีราคา
ไม ่แพง โดยในการพ ัฒนาเคร ื ่องกรอกข ้าวสาร
กึ่งอัตโนมัติได้เลือกใช้ Arduino UNO[5] 
2.2 โหลดเซลล์(Load Cell)  

โหลดเซลล์สามารถแปลงค ่าของแรงไปเป็น
สัญญาณไฟฟ้าหรือทรานส์ซีดิวเซอร์ได้ซึ่งในการแปลง
จะเป็นการแปลงค่าทางกลศาสตร์ โดยแรงจะถูก
ตรวจจับได้จากการเปลี่ยนรูปร่างของสเตนเกจและ
แปลงค่าการเปลี่ยนรูปร่างหรือความเครียดนี้ไปเป็น
สัญญาณไฟฟ้า โดยในงานวิจัยนี้โหลดเซลล์ทำหน้าท่ี
ส่งข้อมูลน้ำหนักท่ีได้ไปยังอาดุยโน่[6] 
2.3 มอเตอร์เกียร์ทด 

มอเตอร์เกียร์ทดเป็นอุปกรณ์สำหรับการส่งกำลัง
แบบปิดอิสระใช้ในการลดความเร็วและเพิ่มแรงบิด
เพ ื ่อตอบสนองความต้องการของการทำงานของ
มอเตอร์ให้กำลังส่งสูงโดยในงานวิจัยนี้มอเตอร์เกียร์
ทดทำหน้าที่ควบคุมสกรูลำเลียงเพื่อจ่ายข้าวสารลงสู่
ถุงบรรจุ[7] 

 
3.  การพัฒนาเคร่ืองกรอกข้าวสารก่ึงอัตโนมัติ 

จากรูปที่ 1 แสดงขั้นตอนการทำงานเครื่องกรอก
ข้าวสารกึ่งอัตโนมัติโดยไมโครคอนโทรลเลอร์อาดุยโน่ 
ร ับค ่า Input จาก Switch เร ิ ่มต ้นการทำงานมา
ประมวลผล หลังจากนั้นจะส่งสัญญาณ Output ไป
ควบคุมบอร์ดรีเลย์ทั้ง 2 บอร์ด เพื่อควบคุมหลอดไฟ
แสดงสถานะหลอดสีแดงและขับมอเตอร์ลำเลียงให้
ลำเลียงข้าวสารลงไปยังถุงบรรจุที ่ชั ่งอยู ่บน Load 
Cell เพื่อชั่งน้ำหนักข้าวสารเมื่อข้าวสารได้น้ำหนัก 1 
กิโลกรัม Load Cell จะส่งสัญญาณ Output ไปยัง
ไมโครคอนโทรลเลอร์อาด ุยโน่ เพ ื ่อประมวลผล
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หลังจากนั ้นไมโครคอนโทรลเลอร์อาดุยโน่ จะส่ง
สัญญาณ Output ไปควบคุมบอร์ดรีเลย์ท้ัง 2 บอร์ด
จากนั้นบอร์ดรีเลย์จะส่งสัญญาณ Output ไปควบคุม
มอเตอร์ลำเลียงและหลอดไฟแสดงสถานะหลอดสีแดง
ให้หยุดทำงาน 

 

 
รูปที่ 1 บล็อกไดอะแกรมการทำงานเครื่องกรอก

ข้าวสารกึ่งอัตโนมัติ 

จากรูปที ่ 2 แสดงผังงานการทำงานของเครื่อง
กรอกข้าวสารกึ่งอัตโนมัติ เมื่อเริ่มต้นเครื่องตรวจสอบ
สถานะของปุ่ม Switch โดยเมื่อกด Switch ทำงานจะ
ส่ังงานให้ชุดสกรูลำเลียงทำงานเพื่อจ่ายข้าวสารลงบน
ถุงที่อยู่บนโหลดเซลล์ โดยจะทำงานต่อเนื่องจนกว่า
น้ำหนักของข้าวสารครบ 1 กิโลกรัม ชุดสกรูลำเลียงจึง
หยุดการทำงาน จบการทำงานของเครื่อง 

จากรูปท่ี 3 แสดงส่วนประกอบของเครื่องกรอก
ข้าวสารกึ่งอัตโนมัติที่เสร็จสมบูรณ์ เมื่อเทข้าวสารใส่
ในถังบรรจุข้าวสารจะไหลลงมาที่ใบสกรูลำเลียงเมื่อ
กด  Switch เ ร ิ ่ มต ้ นการทำงานหลอดไฟแสดง
สถานะการทำงานหลอดสีแดงจะติดและมอเตอร์จะ 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 2 ผังงานการทำงานเครื่องกรอกข้าวสาร

กึ่งอัตโนมัต ิ

หมุนใบสกรูลำเลียงเพื่อลำเลียงข้าวสารลงไปยังถุง
บรรจุที่ชั่งอยู่บน Load Cell เพื่อชั่งน้ำหนักข้าวสาร
ให้ได้น้ำหนัก1 กิโลกรัม เมื ่อได้ข้าวสารน้ำหนัก 1 
กิโลกรัม แล้ว Load Cell จะสั่งให้มอเตอร์ลำเลียง
หยุดการทำงานและหลอดไฟแสดงสถานะการทำงาน
หลอดสีแดงจะดับ 
 

 
 

รูปที่ 3 เครื่องกรอกข้าวสารกึ่งอัตโนมัติ 
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ตารางที่ 1รายการวัสดุและราคา 
รายการ ราคา (บาท) 

ชุดสกรูลำเลียง 3,424  
เหล็กกล่องส่ีเหล่ียม 530  

น็อต 10 มม. 104 
สีสเปรย์ 405 

กระดาษทรายเบอร์ 800 30  
DC-DC Step Down  85  

สวิตช์ช่ิง 220 VACto 24 VDC 720  
สวิตช์โยก 2 ขา  ON - OFF 50  
ชุดรีเลย์ 5V 30 A 1 ช่อง 140  

ไฟตู้คอนโทรล 16-22D / 24V  40 
เทอร์มินอล  T8-106  6 PIN 15  

มอเตอร์ 24VDC 1,800  
โหลดเซลล์ 2 Kg. 40  
บอร์ด HX 711 35  

บอร์ด Arduino UNO 135  
Motor Speed Control 160  

รวม 7,713  
ตารางท่ี 1 แสดงรายการวัสดุและราคาเคร ื ่อง

เครื่องกรอกข้าวสารกึ่งอัตโนมัติ โดยมีราคารวมสุทธิท่ี 
7,713 บาท ซึ่งจะเห็นว่ามีราคาถูกกว่าเครื่องกรอก
ข้าวสารท่ีมีขายในท้องตลาด 

 
4.  ผลการทดลองเคร่ืองกรอกข้าวสารก่ึงอัตโนมัติ 

ในการทดลองเครื ่องกรอกข้าวสารกึ่งอัตโนมัติ
แบ่งเป็น 2 การทดลอง ดังนี้ 
4.1  การทดลองปรับชุดควบคุมความเร็วมอเตอร์ 

ในการทดลองนี้มีวัตถุประสงค์ทดลองปรับสปีด
คอนโทรลมอเตอร์ให้ได้ค่าความคลาดเคลื ่อนของ
น้ำหนักข้าวสารที ่ช ั ่งออกมาให้ได้ค ่าความคลาด
เคลื ่อนที ่น ้อยที่สุด และหาเวลาในการทำงานของ
เครื่องกรอกข้าวสารกึ่งอัตโนมัติในแต่ละครั้ง 

จากรูปที่ 4 พบว่าเมื่อหมุนปรับสปีดคอนโทรล
มอเตอร ์คร ั ้ งละร ้อยละ 10 การหม ุนปร ับสปีด
คอนโทรลมอเตอร์ไปท่ีตำแหน่งร้อยละ 20 ได้น้ำหนัก

ข้าวสารที่มีค่าความผิดพลาดน้อยที่สุดโดยได้ค่าความ
คลาดเคลื ่อนเฉลี ่ยร้อยละ 2.6 และใช้เวลาในการ
กรอกข้าวสารลงถุงบรรจุ 21.88 วินาที 

 

 

รูปที่ 4 การทดลองปรับสปีดคอนโทรลมอเตอร์ 

4.2 การทดลองการช่ังน้ำหนักข้าวสาร 
ในการทดลองนี ้มีวัตถุประสงค์เพื่อทดลองช่ัง

น้ำหนักข้าวสารของเครื่องกรอกข้าวสารกึ่งอัตโนมัติ
จำนวน 50 คร ั ้งเพ ื ่อหาค่าความต่างของน้ำหนัก
ข้าวสารท่ีกำหนดไว้เทียบกับน้ำหนักข้าวสารท่ีได้ 

จากรูปท่ี 5 พบว่าในการกรอกข้าวสารน้ำหนัก 1 
กิโลกรัม จำนวน 50 ครั้ง จะได้น้ำหนักไม่ตรงตามท่ี
กำหนดไว้เพราะรอบการหมุนของใบสกรูลำเลียงแต่
ละครั้งไม่เท่ากัน จึงทำให้น้ำหนักข้าวสารที่ได้ไม่ตรง
กับท่ีกำหนดไว้ทำให้เกิดค่าความผิดพลาดในการกรอก
ข้าวสารทุกครั้ง ซึ่งแต่ละครั้งค่าความผิดพลาดนั้นไม่
เกินร้อยละ 10 โดยได้ค่าเฉลี่ยค่าความผิดพลาดอยู่ท่ี
ร้อยละ 3.3 

 

 

รูปที่ 5 การทดลองปรับสปีดคอนโทรลมอเตอร์ 
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5.  สรุปผลการทดลอง 
ในการสร้างเครื่องกรอกข้าวสารกึ่งอัตโนมัติผู้วิจัย

เลือกใช้ Arduino Uno R3 และใช้มอเตอร์ทดเกียร์  
24 VDC 250 วัตต์ 600 รอบ/นาที ร่วมกับเฟืองขนาด 
9 ฟัน ในการขับชุดใบสกรูลำเลียงที่ยึดติดกับเฟือง
ขนาด 27 ฟัน เพื่อใช้ในการจ่ายข้าวสาร และใช้โหลด
เซลล์ในการช่ังน้ำหนักข้าวสารเมื่อถึงน้ำหนักท่ีกำหนด
ไว้ชุดลำเลียงข้าวสารจะหยุดทำงาน รวมต้นทุนการ
สร้างเครื ่องกรอกข้าวสารกึ ่งอัตโนมัติราคา 7,713 
บาท ซ ึ ่งสามารถกรอกข้าวสารได้ตามน้ำหนักท่ี
ต้องการที่ตั้งไว้ 1 กิโลกรัม โดยมีค่าผิดพลาดน้ำหนัก
เฉลี่ยอยู่ท่ีร้อยละ 3.3 และเวลาในการกรอกข้าวสาร
โดยเฉล่ียอยู่ท่ี 21.88 วินาที 
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Rectangular Monopole Antenna by Utilizing Slot Techniques and Reflectors for 
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บทคัดย่อ  
           บทความนี้นำเสนอการออกแบบโครงสร้างสายอากาศโมโนโพลรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าด้วย เทคนิคการเซาะร่องและ
แผ่นสะท้อนเพื่อนำมาใช้งานสำหรับรับส่งสัญญาณในตัวอาคารและนอกอาคารตามระบบ  WLAN WiMAX และ UWB 
จากผลการทดสอบพบว่าสายอากาศโมโนโพลพื้นฐานมีช่วงความถี่ใช้งาน 144.27% (2.14 - 13.22GHz) โดยมีแบบรูปการ
แผ่พลังงานเป็นแบบรอบทิศทางมีค่าอัตราขยายเฉลี่ย 3.19dBi และเมือ่นำสายอากาศโมโนโพลใช้งานร่วมกับแผ่นสะท้อน
มีช่วงความถี่ใช้งาน 136.74% (2.35 - 12.51GHz) แบบรูปการแผ่พลังงานเป็นแบบเจาะจงทิศทางมีค่าอัตราขยายเฉลี่ย 
7.46dBi โดยเมื่อเพิ่มแผ่นสะท้อนทำให้มีอัตราขยายมากกว่าโครงสร้างสายอากาศโมโนโพลพื้นฐานคิดเป็นร้อยละ 57.23% 
เมื่อนำไปทดสอบการใช้งานจริงกับเครื่อง Access Point รุ่น TP-Link WDR7400 พบว่าสายอากาศท่ีนำไปใช้งานสามารถ
รับส่งสัญญาณท่ีย่านความถี่ต่ำ 2.45GHz และความถี่สูง 5.20GHz ได้ตามมาตรฐาน 
คำสำคัญ: สายอากาศโมโนโพล เทคนิคการเซาะร่อง แผ่นสะท้อน เจาะจงทิศทาง รอบทิศทาง  
 

 

Abstract 
 This paper presents the design of a rectangular monopole antenna by utilizing slot techniques 
and reflector for using at indoor and outdoor signal transmission based on WLAN, WiMAX and UWB 
systems. The measurement result reveals that basic monopole antenna has an operating frequency 
range of 144.27% (2.14 - 13.22GHz). It has an Omni-directional pattern, an average gain of 3.19dBi. Then, 
using a monopole antenna with a reflector, it has a frequency range of 136.74% (2.35 - 12.51GHz). The 
radiation pattern is direction antenna with an average gain of 7.46dBi. In the addition of a reflector, the 
gain is 57.23% greater than the basic monopole antenna structure. We used the TP-Link WDR7400 Access 
Point. It was found that the antenna can transmit the signal at the low frequency 2.45GHz and high 
frequency 5.20GHz as standard. 
Keywords: Monopole Antenna, Slot, Reflector, Directional, Omnidirectional 
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1.  บทนำ 
  ปัจจุบันสายอากาศท่ีใช้งานในการส่ือสารไร้สายใน
ระบบ WLAN, WiMAX และ UWB [1,2] เป็นที่นิยม
กันมากทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ซึ่งจะพบ
เห็นได้จากการใช้งานของเครื่องรับ-ส่งสัญญาณ เช่น 
มือถือ แท็บเล็ต โน๊ตบุ๊ค และ Access Point เป็นต้น 
จากท่ีกล่าวมานั้น สายอากาศ ยังมีข้อเสียในด้านไม่คล
อบคลุมสัญญาณการใช้งานในระบบ 4G/5G ผู้วิจัยได้
พัฒนาสายอากาศให้สามารถใช้งานได้คลอบคลุม
ความถ่ีการใช้งานในปัจจุบัน [3,4] และจากการสำรวจ
งานวิจัยที่ผ่านมาหลาย ๆ งานวิจัยมีความซับซ้อนใน
การปรับจูน และทำให้สายอากาศมี โครงสร ้างท่ี
ซับซ้อน เมื่อนำไปสร้างจริงทำให้สิ้นเปลืองต้นทุนใน
การผลิต จากปัญหาท่ีพบ ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาโครงสร้าง
สายอากาศโมโนโพลพื ้นฐานที ่ม ีแบบรูปการแผ่
กระจายรอบทิศทางเพื่อใช้งานส่งสัญญาณได้รอบ
ทิศทาง ใช้งานร่วมกับเทคนิคการเซาะร่องที่ระนาบ
กราวด์และสายนำสัญญาณ [3-5] เพื่อให้คลอบคลุม
ช่วงความถี่ใช้งานดังกล่าว และการส่งสัญญาณแบบ
เจาะจงทิศทางจะใช้แผ่นสะท้อน [6-8] ซึ่งมีข้อดีคือมี
อัตราขยายเพิ่มขึ ้นและการออกแบบง่ายไม่ซับซ้อน 
สามารถใช้งานได้ท้ังภายในและภายนอกอาคาร 
 
2.  การศึกษาพัฒนาโครงสร้างสายอากาศ 
 การออกแบบโครงสร้างสายอากาศโมโนโพลพื้น
ฐานรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้า [5] ท่ีใช้เทคนิคการป้อนร่วมใน
ระนาบเดียวกัน ดังรูปท่ี 1 สร้างบนแผ่นวงจรพิมพ์ 
FR4 มีค่าความหนา (t) = 0.017 มม. ค่าความหนา
ฐานรอง (h) = 0.764  มม. และมีค่าคงตัวไดอิเล็กตริก 
( r )  = 3.2 จากการคำนวณมีค่าพารามิเตอร์ท่ีดีท่ีสุด
คือ ค่าความกว้าง W1  = 34 มม., W2  = 21 มม., W3  

= 15.15 มม., W4  = 3.1 มม., W5  = 10.50 มม. และ 
W6  = 1 มม. และค่าความยาว L1 = 34 มม., L2  = 16 
มม ., L3  = 13.4 มม ., L4  = 12 มม ., L5  = 2.5 มม . 
และ g1  = 0.3 มม.   

 

รูปที่ 1 โครงสร้างสายอากาศโมโนโพลพื้นฐาน 
 
 ในส่วนแรกทำการเทคนิคการเซาะร่องผิวทองแดง
ของระนาบกราวด์ทั้งสองด้าน [3] โดยศึกษาจากค่า
หนาแน่นและทิศทางของกระแสที่บริเวณเดียวกัน ดัง
รูปที่ 2 โดยเทคนิคการเซาะร่องจะถูกพิจารณาจาก
ค่าพารามิเตอร์ 2 ค่า คือ ค่าความกว้าง W5 และความ
กว้าง L6 เท่านั้น ซึ่งมีการค่าความกว้าง W5 = 10.5 
มม. ค่าความยาว L6  เลือกปรับขนาดตั้งแต่ 1.5, 2, 
2.5 และ 3 มม. พบว่าค่าความยาว L6 = 2.5 มม. มี
ในช่วงความถี่ใช้งาน 128.18% (2.81 - 12.86GHz) 
แสดงดังรูปท่ี 3 โดยมีค่าอัตราขยายเฉล่ีย 3.11dBi แต่
ยังพบว่ายังไม่ครอบคลุมย่านความถี่ต่ำ 2.45GHz จึง
ต้องปรับจูนในขั้นตอนต่อไป 

 

 

รูปท่ี 2 ความหนาแน่นของกระแสและทิศทางของ
กระแสของสายอากาศ 
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รูปท่ี 3 การจำลองผลค่า S11 (dB) เมื่อปรับ L6  
 
 การปร ับจ ูนส ่วนสองใช้เทคนิคการเซาะร ่อง
ผิวทองแดงของสายนำสัญญาณทั้งสองด้าน [5] โดย
ศึกษาจากค่าหนาแน่นและทิศทางของกระแสท่ีบริเวณ
เดียวกัน ดังรูปที ่ 4 ในช่วงความถี่ 2.45 GHz โดย
เทคนิคการเซาะร่องที่ระนาบกราวด์จะถูกพิจารณา
จากค่าพารามิเตอร์ 2 ค่า คือ ค่าความกว้าง W6 และ
ค่าความยาว L7 เท่านั้น ซึ่งมีการคงค่าความกว้าง W6 
ไว้ที่เท่ากับ 1 มม. แล้วเลือกปรับขนาดค่าความยาว 
L7 ตั้งแต่ 0.5, 0.75, 1, 1.25 และ 1.5 มม. พบว่าค่า
ความกว้าง L7  = 1 มม. มีช่วงความถ่ีใช้งาน 140.17% 
(2.32 - 14.18 GHz) แสดงดังรูปที่ 5 มีค่าอัตราขยาย
เฉลี ่ย 3.01 dBi พบว่าคลอบคลุม WLAN, WiMAX 
และ UWB ตลอดช่วงความถ่ีท่ีต้องการ แต่อัตราขยาย
ค่อยข้างน้อย ซึ่งสามารถเพิ่มอัตราขยายให้เจาะจง
ทิศทางได้จากการปรับจูนขั้นตอนสุดท้ายโดยการเพิ่ม
แผ่นสะท้อน 
 

 

รูปท่ี 4 การจำลองค่าความหนาแน่นของกระแสและ
ทิศทางของกระแสของการเซาะผิวทองแดง 

 

 

รูปท่ี 5 การจำลองผลค่า S11 (dB) เมื่อปรับ L7 
 

ในส่วนสุดท้ายเลือกใช้แผ่นสะท้อนรูปส่ีเหล่ียม ผืน
ผ้า [6-8] เพื่อเพิ่มอัตราขยายดังกล่าว โดยแผ่นสะท้อน
มีขนาดโครงสร้าง 175 x 205 x 3 มม.3 แสดงดังรูปท่ี 
6 โดยการปรับจูนระยะห่าง Z1 ตามค่าความยาวคล่ืน 
ความถี่กลาง 8GHz (0.26< Z1 <2.4) โดยเลือก
ปรับขนาดตั้งแต่ 10, 30, 50, 70 และ 90 มม. ส่งผล
ต่อค่า S11 (dB) จะตอบสนองความถ่ีและค่าอัตราการ
ขยายท่ีระยะห่าง 50 มม. ซึ ่งมีช่วงความถี ่ใช ้งาน 
140.17% (2.32 - 14.18 GHz) ค่าอัตราขยายเฉล่ีย
สูงสุด 8.20 dB และยังมีข้อดีอีกคือระยะห่างน้อยทำ
ให้โครงสร้างสายอากาศมีขนาดเล็ก 175 x 205 x 50 
มม.3 

 

 

รูปท่ี 6 การจำลองผลค่า S11 (dB) เมื่อปรับ  Z1 
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3.  การสร้างและผลการวัด     
    การวัดผลของสายอากาศโมโนโพลระนาบร่วมรูป
ส่ีเหล่ียมผืนผ้าใช้งานร่วมกับแผ่นสะท้อน ดังรูปท่ี 7(ก) 
ว ัดผลด ้วยเคร ื ่องว ิ เคราะห ์โครงข ่าย (Network 
Analyzer) รุ่น E5071C ดังรูปที่ 7(ข) จากผลการวัด
พบว่าสายอากาศพื ้นฐาน  ม ีช ่วงความถี ่ใช ้ง าน 
144.27% (2.14-13.22GHz) ม ีค ่าอ ัตราขยายเฉล่ีย 
3.19dBi และการเพิ่มแผ่นสะท้อนทำให้ช่วงความถี่ใช้
งานเพิ่มขึ้นเป็น 136.74% (2.35-12.51GHz) สามารถ
เปรียบเทียบผลการจำลองแบบและผลการทดสอบ ได้
ดังร ูปท่ี 8 และค่าอ ัตราขยายเฉลี ่ย เม ื ่อเพ ิ ่มแผ่น
สะท้อนมีค่าเท่ากับ 7.46dBi สามารถแสดงผลการ
จำลองแบบและผลการทดสอบดังรูปที่ 9 ซึ่งผลการ
ทดสอบจากการเพิ ่มแผ่นสะท้อนมีค่าอัตราขยาย
เพิ่มขึ ้นร้อยละ 57.23% แสดงดังตารางที่ 1 และมี
ข้อดีคือด้านคลอบคลุมตามมาตรฐานทั้ง 2 โครงสร้าง 
คือ แบบรูปการแผ่พลังงานรอบทิศทางและแบบ
เจาะจงทิศทาง  
 

                            
   (ก) สายอากาศ     (ข) เครื่องวิเคราะห์โครงข่าย 

รูปท่ี 7 สายอากาศโมโนโพลระนาบร่วมรูป
ส่ีเหล่ียมผืนผ้าใช้งานร่วมกับแผ่นสะท้อน 

 
 

 

รูปท่ี 8 การเปรียบเทียบค่า S11 (dB) แบบมีแผ่น
สะท้อน 

 

  
รูปที่ 9 การเปรียบเทียบค่า Gain แบบมีแผ่นสะท้อน 

 
 

ตารางท่ี 1 การเปรียบเทียบผลการทดสอบ 
สายอากาศโมโนโพลต้น
แบบกับแผ่นสะท้อน 

fc  
(GHz) 

BW  
(GHz) 

BW  
(%) 

Gain 
(dBi) 

มีไม่แผ่นสะท้อน 7.68 2.14 - 13.22 144.27 3.19 
มีแผ่นสะท้อน 7.43 2.35 - 12.51 136.74 7.46 

       

การเปรียบเทียบผลการจำลองแบบและผลการ
ทดสอบของสายอากาศแบบมีแผ่นสะท้อน ในช่วงย่าน
ความถี่ที ่ใช้งาน 2.45GHz, 8GHz และ 13GHz โดย
การแผ่พลังงานจะถูกพิจารณาที่กำลังงานครึ่งหนึ่งท่ี   
-3dB Half Power Beamwidth (HPBW) ซ ึ ่งพบว่า
แบบรูปการแผ่พลังงานระนาบสนามไฟฟ้าเป็นแบบ
เจาะจงทิศทาง คือมีค่ามุมเป็น 41 องศา 37 องศา 
และ 23 องศา ตามลำดับ ดังรูปที่ 10 และระนาบ
สนามแม่เหล็กซึ่งพบว่าแบบรูปการแผ่พลังงานเป็น
แบบเจาะจงทิศทาง คือมีค่ามุมเป็น 18 องศา 44 
องศา และ 25 องศา ตามลำดับ ดังรูปท่ี 11  
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       (ก) ผลการจำลองแบบ       (ข) ผลการวัดจริง 

รูปท่ี 10 การเปรียบเทียบแบบรูปการแผ่พลังงานใน
ระนาบสนามไฟฟ้า 
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    (ก) ผลการจำลองแบบ       (ข) ผลการวัดจริง 

รูปท่ี 11 การเปรียบเทียบแบบรูปการแผ่พลังงานใน
ระนาบสนามแม่เหล็ก 

 

การทดสอบใช้งานของสายอากาศกับเคร ื ่อง 
Access Point รุ ่น TP-Link WDR7400 ดังรูปที ่ 12 
การทดสอบเลือกท่ีความถี่ต่ำ 2.45 GHz และความถี่
สูง 5.2GHz วัดสัญญาณโดยโปรแกรม (test speed 
Wi-Fi) ดังรูปท่ี 13 โดยการทดสอบ 2 แบบคือ แบบไม่
ม ี ส ิ ่ ง ก ี ดขวาง  (line-of-sight-wireless) เป ็ นการ
ทดสอบบริเวณที ่โล ่งกว ้างและแบบมีสิ ่งก ีดขวาง 
(non-line-of-sight-wireless) เป็นการทดสอบในตัว
อาคารที่มีผนังกั ้น โดยเริ ่มวัดสัญญาณแบบมีสิ ่งกีด
ขวาง ผลการว ัดพบว่าสายอากาศแบบไม่ม ีแ ผ่น
สะท้อนรับสัญญาณในระยะสูงสุด 60 เมตร ที่ความถ่ี 
2.45 GHz และความถ ี ่  5.20 GHz ร ับส ัญญาณใน
ระยะสูงสุด 40 เมตร ในส่วนแบบไม่มีสิ่งกีดขวางรับ
สัญญาณในระยะสูงสุด 200 เมตร ที ่ความถี ่ 2.45 
GHz และความถี่ 5.20 GHz รับสัญญาณระยะสูงสุด 
80 เมตร  การทดสอบสายอากาศแบบมีแผ่นสะท้อน
รับสัญญาณที ่ความถี่ 2.45 GHz ในระยะสูงสุด 70 
เมตร และความถี่ 5.20 GHz ในระยะสูงสุด 60 เมตร 
และแบบไม่ม ีส ิ ่งก ีดขวางที ่ความถี ่  2.45 GHz รับ
สัญญาณในระยะสูงสุด 400 เมตร และความถี่ 5.20 
GHz ในระยะสูงสุด 100 เมตร ซึ่งการวัดกำลังของ
สัญญาณจะมีค่า -79 dBm ถึง  -86 dBm ซึ ่งผลท่ี
แตกต่างเกิดจากการบริเวณท่ีวัดสัญญาณมีการใช้งาน
จริงตลอดเวลา ดังแสดงในตารางท่ี 3 
 
 

            
        (ก) สายอากาศ      (ข) การวัดสัญญาณ Wi-Fi 
 

รูปที่ 12 นำสายอากาศมาทดสอบใช้งานจริง 
 

          
     (ก) ความถี่ 2.45GHz     (ข) ความถ่ี 5.2GHz  
 

รูปที่ 13 แอพพลิเคช่ันการทดสอบสัญญาณ Wi-Fi  
 

ตารางที ่3 การวัดกำลังงานของสัญญาณ  

ระยะทาง 
รับส่งสัญญาณ 

แบบไม่มีแผ่นสะท้อน แบบมีแผ่นสะท้อน 
2.45  
(GHz) 

5.20 
(GHz) 

2.45 
(GHz) 

5.20 
(GHz) 

2.45 
(GHz) 

5.20  
(GHz) 

2.45  
(GHz) 

5.20 
(GHz) 

มีส่ิงกีดขวาง 
(dBm) 

ไม่มีส่ิงกีดขวาง 
(dBm) 

มีส่ิงกีดขวาง 
(dBm) 

ไม่มีส่ิงกีดขวาง 
(dBm) 

10 m -38 -56 -27 -25 -29 -27 -20 -17 
20 m -42 -65 -36 -34 -32 -29 -24 -22 
40 m -68 -85 -47 -42 -60 -59 -33 -29 
60 m -76  -58 -56 -72 -82 -39 -35 
80 m   -65 -73   -59 -56 
100 m   -79    -64 -73 
200 m   -84    -72  
300 m       -79  
400 m       -82  

4.  สรุปผลการทดสอบ 
    จากการศึกษาออกแบบและสร้างสายอากาศโมโน
โพลรูปสี ่เหลี ่ยมผืนผ้าร่วมกับแผ่นสะท้อน พบว่า
สายอากาศคลอบคลุมตามมาตรฐาน WLAN IEEE 
802.11 a/b/g/n, WiMAX IEEE 802.16a/e แ ล ะ 
UWB IEEE 802.15.3a ทั ้ง 2 แบบ คือสายอากาศ    
โมโนโพลไม ่ม ีแผ ่นสะท้อนม ีช ่วงความถ ี ่ ใช ้งาน 
144.27% (2.14 - 13.22 GHz) แ ล ะ แ บ บ ม ี แ ผ่น
สะท้อนมีช่วงความถี่ใช้งาน 136.74% (2.35 - 12.51 
GHz) โดยมีค่าอัตราขยายเฉลี่ย 3.19 dBi และ 7.46 
dBi ตามลำดับ สามารถใช้งานรับส่งสัญญาณแบบไม่มี
ส่ิงกีดขวางและแบบมีส่ิงกีดขวางได้ตามท่ีต้องการ 
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สายอากาศโมโนโพลรูปตัวทีท่ีใช้เทคนิคการเพ่ิมสตับรูปตัวไอคู่สำหรับประยุกต์ใช้งาน 
ในระบบ 4G/5G 

Studies of T-Shape Monopole Antenna with Dual I-Shape Stub Tuning 
Technique for 4G/5G 
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บทคัดย่อ  

งานวิจัยนี ้ได้นำเสนอการออกแบบสายอากาศโมโนโพลรูปตัวที  โดยใช้เทคนิคการปรับจูนเพิ่มสตับรูปตัวไอ
แนวนอนท่ีด้านบนท้ัง 2 ด้านของตัวสายอากาศพื้นฐาน เพื่อทำให้ช่วงความถี่ใช้งานกว้างมากยิ่งข้ึน ซึ่งสายอากาศมีขนาด 
105 x 60 มม. โดยโครงสร้างสายอากาศถูกสร้างบนวัสดุฐานรองชนิดแผ่นฟิล์มไมล่าร์โพลีเอสเตอร์ ท่ีมีค่าไดอิเล็กตริก 3.2 
และมีค่าความหนา 0.3 มม. ผลท่ีได้จากการวัดของสายอากาศใกล้เคียงกับผลการจำลองแบบ โดยมีช่วงความถ่ี 58.89% 
(2.18 – 4.00 GHz) ซึ่งครอบคลุมการใช้งานตามมาตรฐานในระบบ 4G IEEE 802.11b/g/n 2.45 GHz (2.4 – 2.48 GHz) 
IEEE 802.16e 3.5 GHz (3.40 – 3.69 GHz) และระบบ 5G IEEE 802.11b/g/n 2.50 GHz (2.4 – 2.69 GHz) โดย
โครงสร้างสายอากาศท่ีนำเสนอนี้มีแบบรูปการแผ่พลังงานแบบรอบทิศทาง และมีอัตราขยายเฉลี่ย 4.81 dBi 
คำสำคัญ: รูปตัวที สตับรูปตัวไอ ไมล่าร์โพลีเอสเตอร์ ระบบ 5G 
 
Abstract 

This research presents the design of a T-shape monopole antenna which uses the tuning technique with 
horizontal I-shape stub on the top of both sides of a basic antenna to enhance the frequency range more widely. The 
antenna size is 105 x 60 mm and the antenna structure is fabricated on a mylar polyester film substrate which has a 
dielectric of 3.2 and a thickness of 0.3 mm. The measurement results of the antenna are near to the simulation results. 
It has a frequency range of 58.89% (2.18 – 4.00 GHz) which covers the standard frequency in 4G IEEE 802.11b/g/n 2.45 
GHz (2.4 – 2.48 GHz), IEEE 802.16e, 3.5 GHz (3.40 – 3.69 GHz), and 5G systems IEEE 802.11b/g/n 2.50 GHz (2.4 – 2.69 GHz). 
The proposed antenna is an omnidirectional pattern and an average gain of 4.81 dBi. 
Keywords: T-shape, Stub, Mylar polyester, 5G 
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1.  บทนำ 
สายอากาศเป ็นอ ุปกรณ์ท ี ่สำค ัญในด ้านการ

ติดต่อสื ่อสารแบบไร้สาย โดยนิยมนำไปใช้งานกัน
อย่างแพร่หลาย ซึ่งปัจจุบันได้ถูกพัฒนาให้นำไปใช้งาน
ในระบบ Wi-Fi ในระบบ 4G ตามมาตรฐาน IEEE 
802. 11b/g/n 2. 45 GHz (2. 4 –  2. 48 GHz) IEEE 
802.16e 3.5 GHz (3.40 – 3.69 GHz) และระบบ 
5G ตามมาตรฐาน IEEE 802.11b/g/n 2.50 GHz (2.4 
– 2.69 GHz) [1-3] นักวิจัยจำนวนมากได้ออกแบบ
และพัฒนาโครงสร้างสายอากาศให้สามารถใช้งานได้
ทั้งระบบ 4G และระบบ 5G แต่ก็ยังมีข้อเสียในด้าน
โครงสร้างท่ีมีความซับซ้อน มีจุดปรับจูนโครงสร้างเป็น
จำนวนมาก [4-7] 

จากที่กล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยจึงได้ศึกษาพัฒนา
โครงสร้างสายอากาศโมโนโพลรูปตัวไอพื้นฐาน [8-9] 
ม ีการเพ ิ ่มสต ับร ูปต ัวไอแนวนอนที ่ด ้านบนของ
สายอากาศทั้ง 2 ด้าน [10-14] เพื่อทำให้สายอากาศ
ครอบคลุมช่วงความถ่ีใช้งานดังกล่าว โดยใช้โปรแกรม 
Computer Science Technology (CST) แ ละ ใ ช้
เทคนิคการปรับจูนเพิ่มสตับรูปตัวไอแนวนอนทั้ง 2 
ด้าน เพื่อช่วยลดความซับซ้อนของสายอากาศ โดย
ขั้นตอนการปรับจูนนั้นจะถูกนำเสนอในหัวข้อต่อไป 

 
2.  การออกแบบและผลการจำลองแบบ 

การออกแบบโครงสร้างสายอากาศโมโนโพลรูปไอ 
[8-9] ซึ่งปรับจูนโดยใช้โปรแกรม CST ทำการออกแบบ
ที่ความถี่เริ่มต้น 2.45 GHz [5] โดยความหนาของวัสดุ
ฐานรอง h เท่ากับ 0.3 มม. ค่าคงตัวไดอิเล็กตริก εr 
เท่ากับ 3.2 ค่าความหนาของวัสดุตัวนำทองแดง t 
เท่ากับ 0.05 มม. ดังรูปท่ี 1 

 

 

รูปที่ 1 สายอากาศต้นแบบ 
 

ในขั้นตอนท่ีสองปรับจูนเพิ่มสตับรูปตัวไอแนวนอน
ทั้ง 2 ด้าน ที่ด้านบนของตัวแผ่พลังงาน ดังรูปท่ี 2 ซึ่ง
มีข้อดีคือช่วยเพิ่มช่วงความถี่ใช้งานให้กว้างมากขึ้น [5] 
ด้วยการเลือกปรับค่าพารามิเตอร์โดยปรับความกว้าง W3 
ต้ังแต่  22, 25, 28, 31 และ 34 มม. และคงความยาว 
L3 ให้มีค่าเท่ากับ 9 มม. โดยพบว่าที่ความกว้าง W3 
เท่ากับ 28 มม. เป็นค่าที่เหมาะสมที่สุด มีค่าอิมพีแดนซ์
แบนด์วิดท์ 60.59% (1.99 – 3.72 GHz) ดังรูปท่ี 3 
ซึ ่งมากกว่าโครงสร้างสายอากาศต้นแบบ 4.53% 
(2.37 – 2.48 GHz) จากการเปรียบเทียบผลดังรูปท่ี 4 
มีค่าพารามิเตอร์ที่ดีที่สุดของสายอากาศดังรูปท่ี 5 และ
ตารางท่ี 1 

 

 

รูปที่ 2 การปรับจูนโครงสร้างสายอากาศต้นแบบ 
 

 
รูปที่ 3 ผลการจำลองแบบค่าอิมพีแดนซ์แบนด์วิดท์ 

เมื่อปรับ W3 และ L3 
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รูปที่ 4 ผลการเปรียบเทียบการจำลองแบบค่า
อิมพีแดนซ์แบนด์วิดท์ สายอากาศพื้นฐานกับ

สายอากาศท่ีปรับจูน 
 
 

 

รูปที่ 5 โครงสร้างสายอากาศโมโนโพลต้นแบบ 
 

ตารางที่ 1 ค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ  
ขนาดความกว้าง ขนาดความยาว 

ตัวแปร ขนาด (มม.) ตัวแปร ขนาด (มม.) 
W 105 L 60 
W1 3.2 L1 30 
W2 50.5 L2 15 
W3 28 L3 9 
g 0.3 t 0.05 
g1 3.2 h 0.3 

 
3.  การสร้างและผลการวัด     
     การสร้างสายอากาศตามขนาดของค่าพารามิเตอร์
ตามตารางที่ 1 ซึ่งจะได้สายอากาศโมโนโพลต้นแบบ
ดังรูปท่ี 6 จากนั้นทำการวัดผลด้วยเครื่องวิเคราะห์

โครงข่าย (Network Analyzer) รุ่น E5071C โดยจาก
ผลการวัดนำมาเปรียบเทียบกับผลการจำลอง แบบ 
พบว่าสายอากาศต้นแบบมีช่วงความถ่ีใช้งาน 58.89% 
(2.18 – 4.00 GHz) ดังรูปท่ี 7 และมีค่าอัตราขยาย 
(Gain) เฉลี่ย 4.81 dBi ดังรูปท่ี 8 และตารางท่ี 2 ซึ่ง
ในส ่วนของการเปร ียบเท ียบช ่วงความถ ี ่ แ ละ
อัตราขยายนั้น พบว่าได้ผลท่ีมีแนวโน้มไปในทิศทาง
เดียวกัน 

 

 

รูปที่ 6 สายอากาศโมโนโพลรูปตัวที 
 

 
รูปที่ 7 การเปรียบเทียบช่วงความถ่ีใช้งานของผลการ

จำลองแบบและผลการวัดจริง 
 

 
รูปที่ 8 การเปรียบเทียบค่าอัตราขยาย (dBi) 
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ตารางที่ 2 เปรียบเทียบแบนด์วิดท์และอัตราขยาย 

สายอากาศ แบนด์วิดท์ (GHz) อัตราขยาย (dBi) 
ผลการจำลองแบบ 60.59% (1.99 – 3.72) 4.96 

ผลการวัดจริง 58.89% (2.18 – 4.00) 4.81 

 
การเปรียบเทียบผลการจำลองแบบและผลการวัด

จริงของแบบรูปการแผ่พลังงานระนาบสนามไฟฟ้าดัง
รูปท่ี 9 และระนาบสนามแม่เหล็กดังรูปท่ี 10 ในช่วง
ความถี่ที ่ใช้งาน 2.45GHz และ 3.50 GHz พบว่ามี
แบบร ูปการแผ ่พล ังงานเป ็นแบบรอบทิศทางท่ี
ใกล้เคียงกัน 
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  (ก) ความถ่ี 2.45 GHz      (ข) ความถี่ 3.50 GHz 

รูปที่ 9 การเปรียบเทียบแบบรูปการแผ่พลังงานใน
ระนาบสนามไฟฟ้า 
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  (ก) ความถ่ี 2.45 GHz      (ข) ความถี่ 3.50 GHz 

รูปที่ 10 การเปรียบเทียบแบบรูปการแผ่พลังงานใน
ระนาบสนามแม่เหล็ก 

 
ในส่วนของการนำสายอากาศไปทดสอบใช้งานใน

ระบบ 4G กับอุปกรณ์ Access Point รุ ่น TP-Link  
WDR7400 โดยทดสอบในย่านความถี่ต่ำ 2.45 GHz 
พบว่าการรับส่งสัญญาณที ่ระยะดีที ่สุดแบบ non-
line-of-sight-wireless ระยะ 50 เมตร และแบบ 

line-of-sight-wireless ระยะ 150 เมตร โดยแสดงผล
การวัดกำลังงานดังตารางท่ี 3 

 
ตารางที ่3 การวัดกำลังงานของสัญญาณ  

ระยะทางในการวัด
กำลังงานสัญญาณ 

non-line-of-sight-
wireless 

line-of-sight-
wireless 

5 m -21 dBm -21 dBm 
10 m -35 dBm       -32 dBm 
50 m -65 dBm -55 dBm 
100 m - -71 dBm 
150 m - -86 dBm 
200 m - -89 dBm 

 
4.  สรุป 
 จากการออกแบบโครงสร้างสายอากาศ โมโนโพล
รูปตัวที โดยใช้เทคนิคการปรับจูนสตับรูปตัวไอแนวนอนท่ี
ด้านบนทั ้ง 2 ด้านของตัวแผ่พลังงานทำให้ได้ย่าน
ความถี ่เพิ ่มมากขึ ้นร้อยละ 58.89% (2.18 – 4.00 
GHz) ซึ ่งมากกว่าร้อยละ 92.30% จากโครงสร ้าง
สายอากาศพ ื ้ น ฐานร ูปต ั ว ไอ  4.53% (2.37 – 
2.48GHz) ซึ่งครอบคลุมมาตรฐาน IEEE 802.11b/g/n 
2.45 GHz (2.4 – 2.48 GHz) IEEE 802.16e 3.5 GHz 
(3.40 – 3.69 GHz) และระบบ 5G IEEE 802.11b/g/n 
2.50 GHz (2.4 – 2.69 GHz) โดยสายอากาศมีแบบ
รูปการแผ่พลังงานแบบรอบทิศทางและมีอัตราขยาย
เฉลี ่ย 4.81 dBi และเมื ่อนำไปใช้งานจริงร่วมกับ
อ ุ ปก ร ณ์  Access Point ร ุ ่ น  TP-Link  WDR7400 
ทดสอบที่ย่านความถี่ต่ำ 2.45 GHz สามารถรับ-ส่ง
สัญญาณได้ในระยะทางตามท่ีต้องการจริง 
 
5.  กิตติกรรมประกาศ 
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สายอากาศโมโนโพลปรับจูนด้วยสตับรูปตัวไอ สำหรับประยุกต์ใช้งานในระบบ 5G 
Monopole Antenna with I-Shaped Stub Tuning for Applications on 5G System 
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บทคัดย่อ  
     บทความนี้นำเสนอ โครงสร้างสายอากาศปรับจูนด้วยสตับรูปตัวไอระนาบร่วม สำหรับประยุกต์ใช้งานในระบบ 5G 
ตามมาตรฐาน GSM (0.86 – 0.96 GHz), PCS (1.80 – 1.82GHz), (1.85 – 1.99GHz), IMT (1.92 – 1.93GHz), UMTS 
(1.92 – 2.17GHz), IEEE802.11a/b/g (2.50 – 2.60GHz) โดยโครงสรา้งสายอากาศถูกจำลองเพื่อนำมาหาค่าพารามิเตอร์
ท่ีดีท่ีสุด โครงสร้างสายอากาศถูกวางอยู่บนวัสดุฐานรองท่ีมีค่าความหนาของวัสดุฐานรองไมล่าฟิล์ม 0.5 มม. แผ่นทองแดง
มีค่าความหนา 0.297 มม. และมีค่าคงตัวไดอิเล็กตริก 3.2 จากการปรับจูนพบว่าสายอากาศมีช่วงความถี่ใช้งานคือชว่ง
ความถี่ต่ำ 14.20% (0.85 – 0.98 GHz) และช่วงความถี่กลาง 17.39% (1.68 – 2.00 GHz) และช่วงความถี่สูง 7.52% 
(2.43 – 2.62GHz) ทุกย่านความที่ โดยมีแบบรูปการแผ่พลังงานรอบทิศทาง 
คำสำคัญ: สายอากาศโมโนโพล เพิ่มย่านความถี่ สตับรูปตัวไอ รอบทิศทาง 
 
Abstract 
 This paper presents the design of monopole antenna with I-shaped stub tuning for applications 
in 5G system based on GSM (0.86 – 0.96 GHz), PCS (1.80 - 1.82GHz), (1.85 - 1.99GHz), IMT (1.92 - 1.93GHz), 
UMTS (1.92 - 2.17GHz), IEEE802.11a/b/g (2.40 - 2.48GHz). The antenna structure was modeled to 
determine the best parameters. The antenna structure was placed on a substrate with a thickness of 
0.5 mm, a copper plate with a thickness of 0.297 mm and a dielectric constant of 3.2. From tuning, the 
antenna has an active frequency range, which is the low frequency range 14.20% (0.85 – 0.98 GHz), the 
middle frequency 17.39% (1.68 – 2.00 GHz) and the high frequency 7.52% (2.43 – 2.62GHz). The radiation 
patterns are Omni-directional. 
Keywords: Monopole Antenna, I-shaped Stub, Omnidirectional 
 
1. บทนำ 
 การส่ือสารไร้สายจากระบบ 4G เป็น 5G [1-4] นั้น
มีความจำเป็นท่ีจะต้องเปล่ียนวงจรรับส่งสัญญาณและ
ท่ีขาดไม่ได้คือ สายอากาศท่ีมีความสำคัญต่อเครื่องมือ
สื่อสารแบบไร้สาย หน้าท่ีหลักของสายอากาศเป็น
อุปกรณ์รับสัญญาณและส่งสัญญาณ โดยจะนิยมติดต้ัง
ใช ้ก ับเคร ื ่องส ื ่อสารไร้ สาย เช ่น คอมพ ิวเตอร์  

โทรศัพท์มือถือ ไอแพด แท็บเล็ท วิทยุส่ือสาร โทรทัศน์ 
หูฟังบลูทูธ ลำโพงบลูทูธ โดรน เครื่องจีพีเอส เครื่อง
ปริ้น และเครื่องมือแพทย์ เป็นต้น จากความต้องการ
ดังกล่าว จึงมีผู้วิจัยได้คิดค้นโครงสร้างสายอากาศใหม่
ขึ ้นให้สามารถตอบสนองต่อการใช้งานในระบบ 5G 
แต่ยังมีข้อเสียในด้านการใช้งานที่ไม่หลากหลายย่าน
ความถี่หรือไม่ครอบคลุมตามย่านความถี่ที ่ต้องการ
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และมีราคาท่ีแพงมาก ถ้าจะต้องการครอบคลุมการใช้
งานทุกย่านความถี่ จากปัญหาที่กล่าวมานั้นผู้วิจัยจึง
สนใจแก้ปัญหาสายอากาศให้ครอบคลุมย่านความถี่ใน
ระบบ 5G และราคาถูก เช่นย่านความถี่ต่ำ (0.86 – 
0.96GHz) ย ่านความถี ่กลาง (1 .80 – 1 .82GHz), 
(1 .92 – 1 .93GHz) และย่านความถี ่ส ูง (2 .50 – 
2.60GHz) จากย่านความถี่ดังกล่าว ผู้จัดทำวิจัยจึงได้
เลือกโครงสร ้าง สายอากาศแบบระนาบร่วมบน
แผ่นฟิล์มสำหรับใช้งาน 5 ย่านความถ่ี โดยเทคนิคการ
เพิ่มสตับปรับจูนรูปตัวไอ [5-9] เพื่อทำให้ตอบสนอง
ตามย่านความถี่ที่ต้องการและนำความรู้ที่ได้จากการ
ออกแบบโครงสร้างสายอากาศไปพัฒนาในอนาคต
ต่อไป 
  
2. การออกแบบโครงสร้างสายอากาศ 
    การออกแบบโครงสร้างสายอากาศแบบโมโนโพล
รูปตัวไอ [5-6] แสดงดังรูปที ่ 1(ก) จำลองบนวัสดุ
ฐานรองไมล่าฟิล์ม (h) เท่ากับ 0.5 มม. และมีค่าคงตัว
ไดอิเล็กตริก ( r ) เท่ากับ 3.2 แผ่นทองแดงมีค่า
ความหนา (t) เท่ากับ 0.297 มม. ค่าความนำของวัสดุ
ต ัวนำทองแดง  ( ) เท ่าก ับ 5.8 x 107 S/m โดย
ออกแบบที่ความถี่ (

rf ) เท่ากับ 0.91 GHz  ด้วยใช้
โปรแกรมจำลองแบบร่วมกับปรับจูนด้วยเทคนิคการ
เพิ่มสตับรูปตัวไอ โดยนำเสนอการปรับจูน 5 ขั้นตอน 
แสดงดังรูปที่ 1(ข) ถึง 1(ฉ) โดยวิเคราะห์ผลด้วยการ
จำลองค่า S11 (dB) เพื่อทำตอบสนองย่านความถี ่ใช้
งานในระบบ 5G ตามท่ีต้องการ 
 

     
          (ก) ข้ันตอนที่ 1                (ข) ข้ันตอนที่ 2                 

                                             
          (ค) ข้ันตอนที่ 3               (ง) ข้ันตอนที่ 4                                  

        
        (ฉ) ข้ันตอนที่ 5             

 

รูปที่ 1 ขั้นตอนการปรับจูนโครงสร้างสายอากาศ 
 

      ขั ้นตอนแรกจากการออกแบบโครงสร้างสาย 
อากาศโมโนโพลรูปตัวไอ ดังรูปที่ 1(ก) พบว่าได้ย่าน
ความถ่ีต่ำ 0.86 GHz จึงทำการศึกษาเทคนิคการเพิ่มส
ตับรูปตัวไอจากงานวิจัย [6-7] ดังรูปที่ 1(ข)  โดยมี
ค่าพารามิเตอร์ที ่ได้นั ้นคือ ค่าความกว้าง 3W  คงท่ี
เท่ากับ 21 มม. และค่าความยาว 3L ปรับจูนตั้งแต่ 64 
มม., 69 มม., 74 มม., 79 มม. และ 84 มม. พบว่าค่า 
พารามิเตอร์ท่ีดีท่ีสุดจากการออกแบบได้ค่าความกว้าง 

3W  เท่ากับ 21 มม. และค่าความยาว 3L  เท่ากับ 74 
มม. โดยได้ช่วงความถี่ต่ำ 0.82 – 0.98GHz และช่วง
ความถี่สูง 1.91 – 2.17GHz ตามที่ต้องการ แสดงดัง
รูปท่ี 2 
 

 
 

รูปที่ 2 ผลการจำลองค่า S11 (dB) เมื่อปรับค่า 3L  
 
ขั้นตอนที่สามปรับจูนโครงสร้างให้ครอบคลุมย่าน

ความถี่ใช้งาน 1.80 – 1.93GHz โดยใช้เทคนิคเพิ่มส
ตับรูปตัวไอท่ีตัวแผ่พลังงาน ดังรูปท่ี 1(ค) [7-9] โดยมี
ค่าพารามิเตอร์ที่ได้ คือค่าความกว้าง 4L  คงที่เท่ากับ 
10 มม. และค่าความยาว 4W  ปรับจูนตั้งแต่ 43 มม., 
48 มม., 53 มม., 58 มม. และ 63 มม. พบว่าค่าที่ดี
ท่ีสุดจากการออกแบบได้ค่าความกว้าง 4W  เท่ากับ 53 
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มม. และค่าความยาว 4L เท่ากับ 10 มม. โดยได้ช่วง
ความถ่ีต่ำ 0.84 – 0.98 GHz และช่วงความถ่ีสูง 1.75 
– 2.07 GHz แสดงดังรูปท่ี 3  

 

 
รูปที่ 3 ผลการจำลองค่า S11 (dB) เมื่อปรับค่า 4W  

    
ขั้นตอนที่สี ่ปรับจูนโครงสร้างให้สามารถใช้งาน 

ย่านความถ่ี 2.50 – 2.60GHz โดยใช้เทคนิคเพิ่ม สตับ
รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่ตัวแผ่พลังงาน ดังรูปที่ 1(ง) [7-9]  
โดยมีค่าพารามิเตอร์ที่ได้ คือค่าความกว้าง 5L  คงท่ี
เท่ากับ 18 มม. และค่าความยาว 5W  ปรับจูนต้ังแต่ 5 
มม.,10 มม.,15 มม., 20 มม. และ 25 มม. พบว่าค่าท่ี
ดีที่สุดจากการออกแบบได้ค่าความกว้าง 5W  เท่ากับ 
15 มม. และค่าความยาว 5L  เท่ากับ 18 มม. โดยได้
ช่วงความถ่ีต่ำ 0.86 – 1.01GHz และช่วงความถ่ีกลาง 
1.68 – 1.98GHz และช่วงความถ่ีสูง 2.36 – 2.58GHz 
แสดงดังรูปท่ี 4  

 

 
รูปที่ 4 ผลการจำลองค่า S11 (dB) เมื่อปรับค่า 5W  

 

และขั้นตอนสุดท้ายปรับจูนโครงสร้างเพื่อทำให้คลอบ
คลุมช่วงความถี่สูง 2.60 GHz โดยใช้เทคนิคเพิ่มสตับ
รูปตัวไอแนวนอนที่ตัวแผ่พลังงานดังรูปที่ 1(ฉ) โดยมี
ค่าพารามิเตอร์ที ่ได้น ั ้นคือค่าความกว้าง 6L  คงท่ี
เท่ากับ 3 มม. และค่าความยาว 6W  ปรับจูนตั้งแต่ 9 
มม.,14 มม.,19 มม., 24 มม. และ 29 มม. พบว่าค่าท่ี
ดีที่สุดจากการออกแบบได้ค่าความกว้าง 6W  เท่ากับ 
19 มม. และค่าความยาว 6L  เท่ากับ 3 มม. โดยได้
ช่วงความถี่ต่ำ 0.85 – 0.98 GHz และช่วงความถี่
กลาง 1.68 – 2.00 GHz และช่วงความถี่สูง 2.43 – 
2.62GHz แสดงดังรูปท่ี 5 
 

 

รูปที่ 5 ผลการจำลองค่า S11 (dB) เมื่อปรับค่า 6W  

โครงสร้างสายอากาศท่ีทำการปรับจูนจนได้ค่าท่ี
เหมาะสมที่สุดแสดงดังรูปที่ 6 และค่าพารามิเตอร์ 
ต่าง ๆ แสดงดังตารางท่ี 1 

 

 

      รูปที่ 6 โครงสร้างสายอากาศต้นแบบ 
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ตารางที่ 1 ค่าพารามิเตอร์ของสายอากาศต้นแบบ  
ขนาดความยาว ขนาดความกว้าง 

ตัวแปร ขนาด (มม.) ตัวแปร ขนาด (มม.) 

1L  110 1W  13 

2L  18 2W  56 

3L  74 3W  21 

4L  10 4W  53 

5L  18 5W  15 

6L  3 6W  19 
- - g 0.3 

 
  การจำลองคุณสมบัติของสายอากาศ เช่น ผลการ
จำลองค ่าส ัมประส ิทธ ิ ์การสะท้อน  S11(dB) ค่า
อัตราส่วนคล่ืนนิ่ง (VSWR)  ค่าอิมพีแดนซ์ (Zin)  และ
ค่าอัตราขยาย (Gain) ที่คลอบคลุมย่านความถี่ใช้งาน
ตามมาตราฐานในระบบ 5G มีค่าคุณสมบัติต่าง ๆ 
แสดงดังตารางท่ี 2 
 
ตารางที่ 2 การจำลองผลคุณสมบัติของสายอากาศ 

Frequency 
(GHz) 

S11 
(dB) 

VSWR 
Zin 
( ) 

Gain 
(dBi) 

0.91 - 10.60  1.167 : 1 52.59 – j22.31 1.59 

1.81 - 17.63  1.302 : 1 65.306 –j0.40 3.92 

1.92 - 20.53  1.207 : 1 43.75 +j6.56 3.66 

2.55 - 23.69  1.139 : 1 51.23 +j6.66 3.39 

 

การจำลองผลของแบบรูปการแผ่พลังงานท่ีย่าน
ความถี่ ใช ้งาน 0.91GHz, 1.81GHz และ 2.55GHz 
พบว่ามีแบบรูปการแผ่พลังงานสนามไฟฟ้า (E-plane) 
เป็นแบบสองทิศทางแสดงดังรูปท่ี 7 และแบบรูป
สนามแม่เหล็ก .(H-plane). เป็นแบบรอบทิศทาง 
แสดงดังรูปท่ี 8  

 

    
      (ก) 0.91GHz                      (ข) 1.81 GHz 

 
(ค) 2.55GHz 

 
รูปที่ 7 การผลจำลองแบบรูปการแผ่พลังงานใน

ระนาบสนามไฟฟ้า 
 

 
(ก) 0.91GHz                (ข) 1.81 GHz      

                    
(ค) 2.55GHz 

รูปที่ 8 การผลจำลองแบบรูปการแผ่พลังงานใน
ระนาบสนามแม่เหล็ก 
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4.  สรุปผลการวิจัย 
จากการนำเสนอการออกแบบสายอากาศโมโนโพล

นำมาปรับจูนร่วมกับเทคนิคการเพิ่มสตับรูปตัวไอท่ีตัว
แผ่พลังงานและระนาบกราวด์ ทำให้สายอากาศ
สามารถครอบคลุมย่านความถี่ใช้งาน ในระบบ GSM, 
PCS, IMT, UMTS และ IEEE802.11a/b/g โดยผลการ
จำลองช่วงความถี่ใช้งานคือ ช่วงความถี่ต่ำ 0.85 – 
0.98 GHz และช่วงความถี่กลาง 1.68 – 2.00 GHz 
และช่วงความถี ่ส ูง 2.43 – 2.62GHz โดยผลการ
จำลองพบว่าค่าสัมประสิทธิ์การสะท้อนต่ำกว่า (S11≤-
10dB) และสอดคล้องกับค่าแรงดันคลื่นนิ่งต่ำกว่า 
(VSWR <1.5) ทุกย่านความถี่ที ่ใช้งาน ซึ่งมีรูปแบบ
การแผ่พลังงานแบบรอบทิศทาง 
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บทคัดย่อ  
ในบทความวิจัยนี้นำเสนอการพัฒนาสายอากาศปากแตรที่สามารถปรับแถบความถ่ีใช้งานได้ โดยอาศัยเทคนิค

การโหลดด้วยสารไดอิเล็กตริกและวงแหวนเรโซเนเตอร์ ในกระบวนการออกแบบจะใช้ซอฟต์แวร์จำลองแบบและวิธกีาร
เชิงตัวเลขเพื่อหาค่าพารามิเตอร์ท่ีเหมาะสมท่ีสุด ในข้ันตอนการออกแบบมีการพิจารณาคุณลักษณะสำคัญของสายอากาศ
ร่วมด้วย ได้แก่ การแมตช์อิมพีแดนซ์ อัตราขยายสูงสุด แบบรูปการแพร่กระจายคลื่น อิมพีแดนซ์แบนด์วิดธ์ และแถบ
ความถี่ท่ีปรับได้ จากการออกแบบพบว่า  เราสามารถใช้เทคนิคการโหลดด้วยสารไดอิเล็กตริกและวงแหวนเรโซเนเตอร์ใน
การปรับแถบความถี่ใช้งานของสายอากาศได้ดี โดยสามารถเลือกการทำงานแบบแถบความถี่เด่ียวหรือหลายแถบความถ่ีได้
ข้ึนอยู่กับการปรับแต่งโหลดสารไดอิเล็กตริกและวงแหวนเรโซเนเตอร์ มีแง่มุมท่ีสำคัญของเทคนิคท่ีนำเสนอ คือ การใช้วิธี
ปรับแต่งท่ีง่ายและเป็นแนวทางท่ีสามารถนำไปประยุกต์ใช้ต่อไปได้จริง 
คำสำคัญ: สายอากาศปากแตร   ปรับแถบความถี่ได้   การโหลดสารไดอิเล็กตริก   การโหลดวงแหวนเรโซเนเตอร์   
 
Abstract 
 In this paper, the development of a horn antenna with reconfigurable operating frequency-band 
is presented, relying on the dielectric and ring resonator loading technique. In the designing process, a 
simulation software and numerical analysis are utilized to obtain the optimal parameters. In the 
designing procedure, the main characteristics of the antenna are also considered, including impedance 
matching, maximum gain, radiation pattern, impedance bandwidth and reconfigurable frequency bands. 
From the design, it appeared that we can employ the dielectric and ring resonator loading technique to 
adjust the frequency bands well, which is selectable between single and multiple bands depending on 
the customization of the dielectric and ring resonators. The key aspects of the proposed technique are 
exploiting a simple adjustment method and being a feasible guideline for further applications. 
Keywords: Horn antenna, Frequency-band reconfigurable, Dielectric loading, Ring-resonator loading 
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1. บทนำ 
สายอากาศแบบเจาะจงทิศทางเป็นสายอากาศที่มี

การใช้งานอย่างแพร่หลายจนถึงปัจจุบัน เช่น ใช้เป็น
ตัวป้อนแหล่งกำเนิดให้กับสายอากาศแบบตัวสะท้อน  
ใช ้ ในระบบเรดาร ์  หร ือเป ็นต ัวเท ียบค ุณสมบัติ
มาตรฐานของสายอากาศ เป็นต้น หนึ ่งในรูปแบบ
พื้นฐานของสายอากาศในกลุ่มนี้ คือ แบบปากแตร ซึ่ง
มีแถบความถ่ีค่อนข้างกว้างและอัตราขยายสูง  

ในปัจจุบ ันยังม ีการว ิจ ัยเก ี ่ยวก ับสายอากาศ
ปากแตรท่ีน่าสนใจในการวิจัย เช่น การเพิ่มความกว้าง
ของแบนด์วิดธ์ ตัวอย่างเช่น การใช้ร ูปทรงสันโค้ง 
(Ridge Horn) [1-2] หรือเปล่ียนรูปทรงสันโค้งเป็นท่อ
นำคล่ืนบนวัสดุฐานรอง (RSIW) ทำให้ได้สายอากาศท่ี
แบนราบ [3-5] หรือการใช้ผนังปากแตรที ่กางออก 
(Flared Horn) ซึ่งจะช่วยปรับอิมพีแดนซ์ที ่ความถี่
ต่างๆ ได้ดีขึ้น [6-7] หรือการเพิ่มสารไดอิเล็กตริกหรือ
วัสดุฐานรองชนิดต่าง ๆ [8-9] รวมไปถึงการออกแบบ
ให้สามารถปรับคุณลักษณะได้ [10-12] เป็นต้น 

ในงานว ิจ ัยน ี ้จะนำเสนอการพ ัฒนาต ่อยอด
สายอากาศปากแตรจากงานวิจัยที่ผ่านมา [13] ซึ่งได้
ใช้เทคนิคการปรับปรุงตัวโพรบพื้นผิวท่ีป้อนสัญญาณ 
ทำให้ได้แถบความถี ่กว ้าง ท่ีครอบคลุมหลายย่าน
ความถ่ี (GSM/UMTS/LTE/WLAN/WiMAX)  จุดท่ีจะ
พัฒนาในงานวิจัยครั้งนี้จะเน้นที่การเพิ่มคุณสมบัติให้
สายอากาศสามารถปรับคุณลักษณะทางความถี ่ไ ด้ 
(Frequency Reconfigurable) โดยอาศัยเทคนิคการ
การโหลดด้วยสารไดอิเล็กตริกและวงแหวนเรโซเน
เตอร์ วิธีการท่ีนำเสนอนี้ถือว่าเป็นการปรับแต่งที่ง่าย
และมีแนวทางการนำไปใช้งานจริงได้ไม่ยากนัก 
 
2.  ลักษณะโครงสร้างสายอากาศ 
2.1  โครงสร้างสายอากาศต้นแบบ 

สายอากาศต้นแบบ [13] มีโครงสร้างดังรูปท่ี 1 
ในรูปท่ี 1-ก เป็นโครงสร้างภายนอก  ส่วนในรูปท่ี 1-ข 
เป็นโครงสร้างของโพรบพื้นผิวที่ใช้ป้อนสัญญาณ มี
รายละเอียดพารามิเตอร์และค่าท่ีเหมาะสมแสดงดัง
ตารางท่ี 1 และ 2 ซึ่งท้ังหมดสรุปไว้ในงานวิจัย [13] 

      

 
(ก) โครงสร้างสายอากาศปากแตรต้นแบบ [13] 

 

 
(ข) โครงสร้างโพรบพื้นผิวที่จุดป้อนสัญญาณ 

 

รูปที่ 1 โครงสร้างของสายอากาศท่ีนำเสนอ [13] 
    

ตารางที ่1 ค่าพารามิเตอร์ของโครงสร้างโพรบพื้นผิว 
พารามิเตอร์ ค่า (mm) พารามิเตอร์ ค่า (mm) 

D 21.24 W 15.22 
D1 0.46 W1 2.14 
D2 0.51 W2 0.94 
D3 5.74 W3 1.52 
D4 1.94 W4 4.03 
DS 2.59 WS 1.05 
h 2.43   

     

ตารางที ่2 ค่าพารามิเตอร์ของโครงสร้างปากแตร 
พารามิเตอร์ ค่า (mm) พารามิเตอร์ ค่า (mm) 

a 89.30 A 116.60 
b 44.60 B 73.10 
Lw 40.10 RE = RH 13.10 
d 24.29   
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2.2  การโหลดด้วยสารไดอิเล็กตริกและวงแหวน 
ในงานวิจัยนี้จะพัฒนาในส่วนของการโหลดด้วย

สารไดอิเล็กตริกและวงแหวนเรโซเนเตอร์ ดังรูปที่ 2 
โดยจะพิจารณาการสร้างด้วยแผ่นวงจรพิมพ์ (PCB) 
เป็นหลัก ประกอบด้วยวงแหวนเรโซเนเตอร์อยู ่บน
วัสดุฐานรองของแผ่น PCB รูปวงกลมรัศมี R เท่ากัน 
จำนวน 2 ชุด โดยในแต่ละชุดมีพารามิเตอร์เหมือนกัน 
(ต่างกันเพียงตัวห้อย 1 และ 2) มีรายละเอียดภายใน 
ได้แก่ รัศมีด้านในของวงแหวน (R1, R2), ความกว้าง
ของลายทองแดงวงแหวน (C1, C2), ความหนาของ
ว ัสดุไดอิเล ็กตร ิก (d1, d2), ค่าสภาพยอมสัมพัทธ์
เชิงซ้อนของสารไดอิเล็กตริก ( *

1r , *
2r ) และระยะห่าง

ที่วัดจากจุดกึ่งกลางผนังด้านหลังของท่อนำคลื่นไปถึง
จุดกึ่งกลางของแผ่นวัสดุไดอิเล็กตริก (z1, z2) 

 
 

 
 

 รูปที่ 2 การโหลดด้วยสารไดอิเล็กตริกและวงแหวน 
 

3.  การออกแบบวงแหวนเรโซเนเตอร์ 
โครงสร้างวงแหวนที่โหลดเพิ่มเข้ามานี้ มีหน้าท่ี

สำคัญในการสร้างความถ่ีนอตช์ (Notch Frequency)  
เพื่อกักเก็บคล่ืนแบบเรโซเนเตอร์ในช่วงความถ่ีนี้ 

ในการออกแบบความถี่เรโซแนนซ์ของวงแหวนนั้น
จะอาศัยความสัมพันธ์ระหว่างความยาวคลื ่นนำใน
โครงสร้าง (Guided Wavelength, g) กับความยาว
เฉล่ียตามเส้นรอบวงของวงแหวน ดังนี้ 
 

2g avgn R =          (1) 
    

โดยที ่ n คือ เลขโหมดหรือเลขของความยาวคล่ืน 
avgR คือ รัศมีกึ่งกลางวงแหวน (เช่น R2 + C2/2) 

ความถี่เรโซแนนซ์หรือความถี่นอตช์ของวงแหวน 
จะสัมพันธ์กับความยาวคล่ืนนำในโครงสร้าง (g) ดังนี้ 
 

83 10

2
n

g r eff avg

v
f K n

R  


=     (2) 

 

โดย  fn  คือ ความถ่ีนอตช์    
v  คือ ความเร็วเฟสของคล่ืน 
0 คือ ความยาวคล่ืนท่ีความถ่ี f0 

ส่วน K เป็นตัวประกอบชดเชยความไม่เป็นอุดม
คติของโครงสร้าง เนื่องจากมีผลกระทบของการเชื่อม
ร ่วม (Coupling) ก ับโพรบพื ้นผิวและท่อนำคล่ืน 
รวมถึงการประมาณของค่าคงที ่ของสารไดอิเล็ก          
ตริกระหว่างวัสดุฐานรองและอวกาศว่าง ซึ่งใช้ค่าเฉล่ีย
อย่างง่าย คือ  r eff  (r+1)/2  
 
4.  การศึกษาค่าพารามิเตอร์ 

ในหัวข้อนี้จะแสดงผลการศึกษาค่าพารามิเตอร์
ของสายอากาศปากแตรที่โหลดด้วยสารไดอิเล็กตริก
และวงแหวน   ในการจำลองแบบนั้นจะพิจารณาค่า 
|S11| ซึ ่งแสดงการแมตช์อิมพีแดนซ์ของสายอากาศ
เทียบกับ 50 และจะพิจารณาแบนด์วิดธ์ (-10dB) ท่ี
เหมาะสม   โดยในเบ้ืองต้นจะเลือกอ้างอิงวัสดุไดอิเล็ก
ตริกชนิด FR-4 ซึ่งหาได้ง่ายและราคาไม่แพง ซึ่งมีค่า 

*
1r  = *

2r  = 4.3 – j0.1075 จ ะ ใ ช ้ แ ผ ่ น  PCB รู ป
วงกลม R = 10.6 mm เพื่อให้รองรับความถี่นอตช์
ต่ำสุดในย่าน 3 - 4 GHz และ h0 = 2.3 + R mm 
4.1  กรณีวงแหวนเด่ียว 

ในกรณีนี้จะใช้แผ่น PCB วงกลมชุดที่ 1 (หนา 
d1) เพ ียงชุดเดียว แล้วจะแปรค่า R1 และ C1 ท่ี
สัมพันธ์กับความถี ่นอตช์ตามสมการ (1) และ (2)   
ส ่วน z1 และ d1 น ั ้นช ่ วงค ่ าไม ่ควรเก ิน 5 mm 
เน ื ่องจากจะโหลดใกล ้ โพรบพ ื ้นผ ิวมากเก ินไป   
การศึกษาผลกระทบต่ออิมพีแดนซ์และแถบความถี่ท่ี
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ปรับได้ จาก |S11| แสดงดังรูปที ่ 3 โดย No RR คือ 
กรณีไม่มีโหลดเรโซเนเตอร์ 

 
 

 
(ก) แปรค่าพารามิเตอร์ R1 (C1=1, z1=2, d1=1.6)   

 
(ข) แปรค่าพารามิเตอร์ C1 (R1= R- C1, z1=2, d1=1.6) 

 

 
(ค) แปรค่าพารามิเตอร์ z1 (R1=9.6, C1=1, d1=1.6) 
 

 
(ง) แปรค่าพารามิเตอร์ d1 (R1=9.6, C1=1, z1=5) 

รูปที่ 3 ผลของ |S11| กรณีวงแหวนเด่ียว 
 

จากรูปที่ 3 พบว่า (ก) รัศมี R1 ของวงแหวนจะ
เป็นตัวกำหนดความถี่นอตช์ต่ำลงเมื่อ R1 มีค่าสูงขึ้น  
ส่วนความกว้างของวงแหวน C1 (ข) นั ้นจะให้ผลใน
แนวทางเดียวกันกับกรณีแปรค่า R1 แต่จะช่วยเพิ่ม
แบนด์วิดธ์ของช่วงความถี่นอตช์ได้ด้วย   กรณี (ค) 
การแปรค่าระยะห่าง z1 จากผนังด้านหลังท่อนำคล่ืน

นั้นพบว่าจะมีผลต่อช่วงความถี่นอตช์เป็นสำคัญ  เมื่อ 
z1 มากขึ้น (ใกล้โพรบพื้นผิวมากขึ้น) ผลจากการเช่ือม
ร่วม (Coupling) จะแรงขึ้น ช่วงความถ่ีนอตช์จะกว้าง
ขึ้น   ส่วนความหนาของวัสดุไดอิเล็กตริก d1 (ง) จะ
ช่วยปรับจุดสูงสุดและแบนด์วิดธ์ความถ่ีนอตช์ได้ 

เมื่อมองในภาพรวมแล้วการเพิ่มวงแหวนเรโซเน
เตอร์หนึ่งชุดจะสามารถใช้ปรับคุณลักษณะทางความถี่
ของสายอากาศได้ โดยเลือกได้ว่าจะให้เป็นแบบย่าน
ความถ่ีกว้าง 1 ย่าน หรือ 2 ย่าน 
4.2  กรณีวงแหวนคู่ 

กรณีใช้แผ่น PCB วงกลมท้ัง 2 ชุด (รูปท่ี 2) การ
เลือกช่วงค่า R2, C2, z2 และ d2 ใช้หลักการเดียวกัน
ก ับห ัวข ้อ 4.1 ซ ึ ่ งม ีแนวโน ้มของผลหลายกรณี
เหมือนกัน จึงจะเลือกนำเสนอบางกรณีท่ีส่งผลกระทบ
ชัดเจนเกี่ยวกับการเชื่อมร่วมระหว่างวงแหวนทั้งสอง 
เมื่อ R1 = 9.6, R2 = 7.6 จากผลของ |S11| ดังรูปท่ี 4 

จากรูปที ่ 4 (ก) และ (ข) แสดงให้เห็นผลของ
ความหนา (C1 และ C2) ของวงแหวนที่ส่งผลกระทบ
ต่อการเชื่อมร่วมของเรโซเนเตอร์ทั้งสองตัว ซึ่งพบว่า
เมื่อ C1 มีค่าน้อย (=1) ความถ่ีนอตช์จะอยู่ใกล้กับของ 
C2 อาจทำให้เกิดกรณีสำหรับการปรับใช้งานแบบ 1 
หรือ 2 ย่านความถี ่ได้  แต่เมื ่อ  C1 มีค่ามาก (=5) 
ความถี่นอตช์จะอยู่ไกลจากของ C2 ซึ ่งจะสนับสนุน
การใช้งานแบบปรับ 3 ย่านความถ่ีได้   ส่วนในรูปท่ี 4 
(ค) แสดงให้เห็นว่า การปรับระยะทาง z2 จะมีผลต่อ
การเชื่อมร่วมของตัวเรโซเนเตอร์เช่นกัน แต่มีการ
เลื ่อนของความถี ่นอตช์น้อยกว่า จึงอาจจะเหมาะ
สำหรับใช้งานเพื่อการปรับแมตช์อิมพีแดนซ์มากกว่า 

เมื่อมองในภาพรวมแล้วการเพิ่มวงแหวนเรโซเน
เตอร์ 2 ชุด จะสามารถใช้ปรับคุณลักษณะทางความถี่
ของสายอากาศได้ โดยเลือกได้ว่าจะให้เป็นแบบย่าน
ความถ่ีกว้าง 1 ย่าน, 2 ย่าน หรือ 3 ย่าน 
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(ก) แปรค่าพารามิเตอร์ C2 (C1=1, z1 = 3, z2 = 6)   

 
(ข) แปรค่าพารามิเตอร์ C2 (C1=5, z1 = 3, z2 = 6) 
 

 
(ค) แปรค่าพารามิเตอร์ z2 (R1=9.6, C1=1, d1=1.6) 

 

รูปที่ 4 ผลของ |S11| กรณีวงแหวนคู่ 
 

ตารางที ่3 อัตราขยายสูงสุดของความถ่ีท่ีเลือก 
ความถ่ี 
(GHz) 

อัตราขยาย 
(dBi) 

ความถ่ี 
(GHz) 

อัตราขยาย 
(dBi) 

2.2 8.20 5.0 13.36 
2.45 9.30 5.2 13.65 
3.0 10.82 5.5 14.23 
3.5 11.83 5.8 13.73 
4.0 11.60 6.0 12.49 
4.5 10.72 6.8 12.66 

 
ในตารางที่ 3 แสดงผลของอัตราขยายสูงสุด ณ 

ความถี่ที่สนใจ ในกรณีที่ใช้ค่าพารามิเตอร์ z1 = 3, z2 
= 6, C1 = 1, C2 = 3, R1 = 9.6, R2 = 7.6 และ d1 = 
d2 = 1.6 ซึ่งพบว่ามีค่าเฉลี่ยของอัตราขยายตลอดท้ัง
ย่านอยู่ท่ีประมาณ 11.88 dBi 

ในรูปท่ี 5 แสดงตัวอย่างแบบรูปการแพร่กระจาย
คลื่นใน 3 มิติ ที่สองความถี่ที่เลือกจากตารางท่ี 3 ซึ่ง
เห็นได้ชัดว่าเป็นแบบทิศทางเดียว (Unidirectional) 
ตามคุณสมบัติของสายอากาศปากแตรปกติ 

 
 

      
    (ก) ความถ่ี 2.45 GHz            (ข) ความถ่ี 5.2 GHz 

 

รูปที่ 5 ตัวอย่างแบบรูปการแพร่กระจายคล่ืน 3 มิติ 
 

สำหรับแนวทางการนำไปใช้จริงนั้น อาจใช้วิธีสอด
แกนพลาสติกขนาดเล็กท่ีมีลักษณะเป็นสกรูเข้าไปท่ีจุด
ศูนย์กลางแผ่น PCB รูปวงกลม   โดยเลือกใช้สกรูที่มี
ค่าสารไดอิเล็กตริกน้อย ๆ เช่น PTFE ซึ่งมีค่า r  
2.1 เป็นต้น และเนื่องจากมีลักษณะสกรูจะสามารถ
หมุนเพื่อเล่ือนเข้าออกจากด้านหลังของท่อนำคล่ืนได้ 
 
5. บทสรุป 

ในงานวิจัยนี ้ได้นำเสนอการพัฒนาสายอากาศ
ปากแตรแบบแถบความถี่กว้างที่มีมาก่อนให้สามารถ
ปรับแถบความถี่ใช้งานได้ พบว่าการใช้เทคนิคการ
โหลดด้วยสารไดอิเล็กตริกและวงแหวนเรโซเนเตอร์
นั้น สามารถปรับแถบความถ่ีใช้งานของสายอากาศได้
ดี โดยเฉพาะการเลือกให้ทำงานแบบแถบความถี่เด่ียว
หรือหลายแถบความถี่ได้ ซึ ่งขึ ้นอยู่กับการปรับแต่ง
โหลดสารไดอิเล็กตริกและวงแหวนเรโซเนเตอร์ วิธีการ
ที่นำเสนอถือว่าเป็นหลักการที่ง่ายและมีแนวทางการ
นำไปใช้งานจริงได้ โดยสามารถกำหนดให้ครอบคลุม
แถบความถี ่มาตรฐานที ่หลากหลายได้ เช่น GSM, 
UMTS, LTE, WLAN และ WiMAX เป็นต้น 
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สายอากาศช่องเปิดปรับจูนด้วยสตับรูปตัวไอระนาบร่วมสำหรับประยุกต์ใช้งานย่าน 5G 
A Slot Antenna with Ground Plane Tuned by using I Shaped Stub for 5G 

Application  
 

วัชรพล นาคทอง1 นุชนาฏ สันทาลุนัย1* เสกสรร ผลศรี1  ปิยดนัย บุญไมตรี1 ธัชชัย พุ่มพวง1  และอำนวย เรืองวารี2  
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744 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 
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ถ.รังสิต-นครนายก ต.คลองหก อ.ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110 
*ผู้ติดต่อ: nuchanart.fa@rmuti.ac.th โทรศัพท์: 083-1243684 

 
บทคัดย่อ  
      บทความนี้นำเสนอ การเพิ่มย่านความถี่ใช้งานของสายอากาศช่องเปิดปรับจูนด้วยสตับรูปตัวไอระนาบร่วม 
สำหรับประยุกต์ใช้งานในระบบ 5G การออกแบบโครงสร้างสายอากาศเพื่อหาค่าพารามิเตอร์ ที่เหมาะสมที่สุด 
สายอากาศที่ออกแบบมีขนาด 140 x 137.6 มิลลิเมตร ถูกวางอยู่บนวัสดุฐานรองที่มีค่าความหนา 0.5 มิลลิเมตร 
และมีค่าคงตัวไดอิเล็กตริก 4.3 ซึ่งจากการปรับจูนพบว่าสายอากาศมีช่วงความถ่ีใช้งานคือช่วงความถี่ต่ำ 25.96% 
(677 – 879 GHz) และความถี่สูง 47.10% (1615 – 2610 MHz) ซึ่งมีอัตราการขยายเฉลี่ย 3.02 dBi และ 5.21 
dBi ตามลำดับ โดยมีแบบรูปการแผ่กระจายกำลังงานแบบงานสองทิศทางทุกย่านความถ่ีการใช้งาน 
คำสำคัญ: สายอากาศช่องเปิด สตับรูปตัวไอ แบบรูปการแผ่กระจายกำลังงานแบบสองทิศทาง 
 
Abstract 
      This paper presents bandwidth increasing of slot antenna with ground plane tuned by using I shaped 
stub for 5G application. Antenna structure design for parameter determination, the antenna is designed 
with dimensions of 140 x 137.6 mm and is placed on a substrate with a thickness of 0.5 mm and a 
dielectric constant of 4.3. According to the tuning, the antenna useable at frequency range of the low 
frequency range at 25.96% (677 - 879 GHz) and the high frequency 47.10% (1,615 - 2,610 MHz) with an 
average gain of 3.02 dBi and 5.21 dBi, respectively. The antenna has bi-direction radiation pattern in all 
frequency band. 
Keywords: Slot antenna, I-Shaped Stub, Bi-direction radiation pattern 
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1. บทนำ 
    ในปัจจุบันสายอากาศที่ใช้งานในระบบสื่อสารไร้
สายในตัวอาคารได้ถูกปรับเปลี่ยนย่านความถี่ใช้งาน
เป็นระบบ 5G ตามมาตรฐานของ GSM-850 (0.73 - 
0.83 GHz), DCS-1800 (1.71 - 1.88 GHz), PCS-
1900 (1.80 - 1.99 GHz), IMT-2100 (1.96 - 2.18 
GHz), และ IEEE802.11a/b/g/n (2.40 - 2.60 GHz), 
[1-4] จึงจำเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องปรับเปล่ียนโครงสร้าง
สายอากาศใหม่มาทดแทนสายอากาศตัวเดิมที่ใช้งาน
ในระบบ 4G โดยพื้นที่ใช้งานสายอากาศจะถูกที่นิยม
ใช ้งานในพ ื ้นท ี ่ค ือ ห ้องประช ุม ห ้องเร ียนรวม 
ห้องปฏิบัติการ โรงงานฝึกปฏิบัติการ ที่จอดรถยนต์ 
และทางเดินในตัวอาคาร เป็นต้น ซึ ่งที ่กล่าวมานั้น
พื้นที่จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเป็นส่วนใหญ่ จากท่ี
กล่าวมานั้น จึงได้มีผู ้พ ัฒนาโครงสร้างสายอากาศ    
ไดโพลร ูปตัวแอ็คที ่ม ีการเพิ ่มสตับร ูปตัวไอ เพิ่ม       
ช ่ ว งความถ ี ่ ใช ้ ง าน  85.3% (1.6 - 3.87 GHz) [4] 
สายอากาศแบบช่องเปิดโพรบ ที่มีการเพิ่มสตับรูปตัว
ไอท่ีระนาบกราวด์ร่วมกับการเซาะร่องรูปตัวทีและรูป
ตัวแอลท่ีตัวแผ่พลังงานสามารถเพิ่มช่วงความถี่ใช้งาน 
130.49% (2.82 - 13.41 GHz) [5] สายอากาศแบบ
ช่องเปิดโพรบ ที่มีการเพิ่มสตับที่ระนาบกราวด์รูปตัว
ไอและการเซาะร ่องรูปตัวแอลที ่ต ัวแผ ่พล ังงาน 
สามารถเพิ ่มช่วงความถี ่ใช ้งาน  100.67% (2.05 - 
6.18 GHz) [6] สายอากาศโมโนโพลที่มีการเพิ่มสตับ
ที่ระนาบกราวด์รูปตัวไอคู่ที ่ตัวแผ่พลังงานและการ
เซาะร่องรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้า สามารถเพิ่มช่วงความถี่ใช้
งาน  100.67% (2.05 - 6.18 GHz) [7] สายอากาศ
แบบช่องเปิดโพรบ ที่มีการเพิ่มสตับที่ระนาบกราวด์
ร ูปตัวไอที ่ต ัวแผ่พลังงานและการเซาะร ่องรูปไอ 
สามารถเพิ่มช่วงความถ่ีต่ำ 3.4 - 7.3 GHz และความถ่ี
สูง 20 - 38 GHz [8] ซึ่งงานวิจัยดังกล่าวมีข้อดีในด้าน
การเพิ่มช่วงความถี่ใช้งานให้กว้างมากยิ่งขึ้นแต่ยังมี
ข้อเสียในด้านการใช้งานช่วงความถี่ต่ำ GSM, DCS, 
PCS และIMT จากที่กล่าวมาผู้วิจัยได้เลือกโครงสร้าง
สายอากาศแบบช่องเปิดโพรบรูปตัวไอระนาบร่วม 
[4,5] เพื่อนำมาใช้พื ้นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าดังกล่าว ใน

การเพิ่มย่านความถ่ีใช้งานเลือกใช้เทคนิคการเพิ่มสตับ
รูปตัวไอและรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้า [6-8] เลือกใช้แผ่นวัสดุ
ฐานรองไมล่าฟิล์ม ( h ) เท่ากับ 0.5 มม. มีค่าคงตัว
ไดอิเล็กตริก ( r ) เท่ากับ 3.2 มีค่าความหนาของ
แผ่นทองแดง ( t ) เท ่าก ับ 0.297 มม . เพ ื ่อทำให้
ตอบสนองย่านความถ ี ่ ในระบบ 5G โดยขั ้นการ
ออกแบบและผลการจำลองจะถูกนำเสนอในหัวข้อ
ต่อไป 
 
2. การออกแบบโครงสร้างสายอากาศ 
    ในการออกแบบสายอากาศเลือกใช้โครงสร ้าง  
สายอากาศแบบช่องเปิดระนาบร ่วม ศึกษาจาก
งานวิจัยที่ [4] ดังรูปที่ 1(ก) ออกแบบตามมาตรฐาน 
GSM ที่ความถี่กลาง 780 MHz ซึ่งจากผลการจำลอง
พบว่าสายอากาศมีช่วงความถี ่ใช้งาน (700 – 790 
MHz) ตามที่ออกแบบจริง ดังรูปที่ 2 แต่ย่านความถี่
ช่วงอื่นยังไม่ครอบคลุมจึงต้องปรับจูนในขั้นตอนต่อไป  
 

       
          (ก) ขั้นตอนท่ี 1                (ข) ขั้นตอนท่ี 2               
     

                           
          (ค) ขั้นตอนท่ี 3               (ง) ขั้นตอนท่ี 4 
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        (จ) ขั้นตอนท่ี 5            (ฉ) ขั้นตอนท่ี 6                                                

รูปที่ 1 ขั้นตอนการปรับจูนโครงสร้างสายอากาศ 
 

ในส่วนขั้นตอนท่ี 2 ทำการศึกษาเทคนิคการเพิ่มส
ตับงานวิจัย [6,7] เพื ่อทำให้ครอบคลุมมาตรฐาน
ดังกล่าว จะมีค่าพารามิเตอร์ค่าความกว้าง 

4W  คงท่ี
เท่ากับ 20 มม. และค่าความยาว

4L ปรับจูนต้ังแต่ 10 
มม.,15 มม., 20มม., 25 มม. และ 30 มม. จากการ
ปรับจูนพบว่าค่าพารา มิเตอร์ที ่ดีที ่สุด คือ ค่าความ
กว้าง 

4W  เท่าก ับ 20 มม . และค่าความยาว 
4L  

เท่ากับ 20 มม. ดังรูปท่ี 2  โดยได้ช่วงความถ่ีต่ำ (694 
- 790 MHz) และช่วงความถี ่สูง (859 – 863 MHz) 
ตามที ่ต้องการ ดังรูปที ่ 2 แต่ยังไม่ครอบคลุมย่าน
ความถ่ีจึงทำการปรับจูนต่อไป 

ขั้นตอนท่ี 3 โดยใช้เทคนิคเพิ่มสตับรูปไอแนวนอน
ที่ตัวแผ่พลังงาน เพื่อทำให้สายอากาศตอบสยองย่าน
ความถ่ีใช้งาน 1,812 MHz ตามมาตรฐาน DCS-1800 

โดยการปรับจูนมีค่าพารามิเตอร์ค่าความยาว 
5W  

ปรับจูนตั้งแต่ 30 มม.,40 มม., 50 มม., 60 มม. และ 
70 มม. ค่าความยาว 

5L  คงที่เท่ากับ 10 มม. จาก
การปรับจูนพบว่าค่าพารามิเตอร์ท่ีดีท่ีสุด คือ ค่าความ
กว้าง 

4W  เท่าก ับ 50 มม . และค่าความยาว 
4L  

เท่ากับ 10 มม. โดยได้ช่วงความถ่ีช่วง (1,805 - 1,820 
MHz) ดังรูปที่ 3  แต่ยังไม่ครอบคลุมย่านความถี่จึง
ต้องปรับจูนต่อไป 

ขั้นตอนท่ี 4 โดยใช้เทคนิคเพิ่มสตับรูปส่ีเหล่ียม ผืน
ผ้าที่ตัวแผ่พลังงาน เพื่อทำให้สายอากาศตอบสนอง
ย่านความถี่ใช้งาน 1927 MHz ตามมาตรฐาน PCS-
1900 โดยการปรับจูนมีค่าพารามิเตอร์ค่าความยาว 

6W  ปรับจูนตั้งแต่ 29 มม., 34 มม., 39 มม., 44 มม. 

และ 49 มม. ค่าความยาว 
6L  คงที่เท่ากับ 39 มม. 

จากการปรับจูนพบว่าค่าพารา มิเตอร์ท่ีดีท่ีสุด คือ ค่า
ความกว้าง 

6W  เท่ากับ 39 มม. และค่าความยาว
6L   

เท่าก ับ 39 มม . ดังร ูปที ่  4  โดยได้ช ่วงความถี ่ต่ำ 
(1,805 - 1,820 MHz) และช่วงความถี่สูง (1,920 - 
1 ,935 MHz) ตามที ่ต ้องการ ดังร ูปที ่  4 แต่ย ังไม่
ครอบคลุมย่านความถ่ีจึงต้องปรับจูนต่อไป 

ขั้นตอนท่ี 5 โดยใช้เทคนิคเพิ่มสตับรูปส่ีเหล่ียม ผืน
ผ้าที่ตัวแผ่พลังงาน เพื่อทำให้สายอากาศตอบสนอง
ย่านความถี่ใช้งาน 2550 MHz ตามมาตรฐาน IMT-
2100  โดยการปรับจูนมีค่าพารามิเตอร์ค่าความยาว 

7W  ปรับจูนตั้งแต่ 38 มม., 43 มม., 48 มม., 53 มม. 
และ 58 มม. ค่าความยาว 

7L  คงท่ีเท่ากับ 8 มม. จาก
การปรับจูนพบว่าค่าพารา มิเตอร์ที ่ดีที ่สุด คือ ค่า
ความกว้าง 

7W  เท่ากับ 48 มม. และค่าความยาว 
7L  

เท่ากับ 8 มม. ดังรูปที่ 5  โดยได้ช่วงความถ่ี (2,500 - 
2,600 MHz) ตามที ่ต้องการ ดังรูปที ่ 5  แต่ยังไม่
ครอบคลุมย่านความถ่ีจึงทำการปรับจูนต่อไป 

ขั้นตอนที่ 6 สุดท้าย โดยใช้เทคนิคเพิ่มสตับรูป
สี่เหลี่ยม ผืนผ้าท่ีตัวแผ่พลังงาน เพื่อทำให้สายอากาศ
คลอบคลุมช่วงความถี่ใช้งาน (2,500 - 2,600 MHz) 
ตามมาตรฐาน IEEE802.11a/b/g/n โดยการปรับจูน
มีค่าพารามิเตอร์ค่าความ

8W ปรับจูนตั้งแต่ 66 มม., 
76 มม., 86 มม., 96 มม., และ 106 มม. ค่าความยาว 

8L  คงท่ีเท่ากับ 8 มม. จากการปรับจูนพบว่าค่าพารา 
มิเตอร์ท่ีดีท่ีสุด คือ ค่าความกว้าง 

8W  เท่ากับ 86 มม. 
และค่าความยาว 

8L  เท่ากับ 8 มม. ดังรูปที่ 6  โดย
ได้ช่วงความถี ่ต ่ำ 25.96% (677 - 879 GHz)  และ
ความถ ี ่ส ู ง  47.10% (1 ,615 - 2,610 MHz) ตามท่ี
ต้องการ ดังรูปที่ 6  ซึ่งครอบคลุมย่านความถี่ตามท่ี
ต้องการ 
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รูปที่ 2 ผลการจำลอง 

11| |S  (dB) เมื่อปรับจูนค่า 
4L  

 

 
รูปที่ 3 ผลการจำลอง 

11| |S  (dB) เมื่อปรับจูนค่า 
5W  

 

 

รูปที่ 4 ผลการจำลอง 
11| |S  (dB) เมื่อปรับจูนค่า 

6W  

 

รูปที่ 5 ผลการจำลอง 11| |S  (dB) เมื่อปรับจูนค่า 7W  
 

    

รูปที่ 6 ผลการจำลอง 
11| |S  (dB) เมื่อปรับจูนค่า 

8L  

โดยการปรับจูนทั ้ง 5 ขั ้นตอนดังกล่าว พบว่า
สายอากาศใช้งานในช่วงความถี่ต่ำ 25.96% (677 - 
879 GHz)  และช ่วงความถ ี ่ส ู ง 47.10% (1 ,615 - 
2,610 MHz)  โดยมีค่าพารามิเตอร์ดีท่ีสุดคือ ค่าความ
กว้าง 

1W  เท่ากับ 13 มม., 
2W  เท่ากับ 60 มม., 

3W  
เท่ากับ 2 มม., 

4W  เท่ากับ 20 มม., 
5W  เท่ากับ 50 

มม., 
6W  เท่ากับ 39 มม., 

7W  เท่ากับ 61 มม., 
8W  

เท่ากับ 86 มม., ค่าความยาว 
1L  เท่ากับ 112 มม., 

2L  เท่ากับ 18 มม., 
3L  เท่ากับ 18 มม., 

4L  เท่ากับ 
20 มม., 

5L  เท่ากับ 10 มม., 
6L  เท่ากับ 8 มม., 

7L  
เท่ากับ 39 มม., 

8L  เท่ากับ 8 มม., และ g  เท่ากับ 
0.3 มม.,  ดังรูปท่ี 7 
 

           
 

รูปที่ 7 สายอากาศแบบสองทิศทาง 
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ซึ่งผลการจำลองผลคุณสมบัติของสายอากาศ โดย
มีค่าสัมประสิทธิ์การสะท้อน  (|S11|dB), ค่าอัตราส่วน
คล ื ่นน ิ ่ ง  (VSWR), ค ่าอ ิมพ ีแดนซ ์  (Zin), และ ค่า
อัตราขยาย (Gain) ที่ช่วงความถี่ตอบสนองในระบบ 
5G ของสายอากาศท่ีชัดเจนมากท่ีสุด ดังตารางท่ี 1 
 

ตารางที่ 1 การจำลองผลคุณสมบัติของสายอากาศ 
Frequency 

(GHz) 
|S11| 
(dB) 

VSWR 
Zin 

( ) 
Gain 
(dBi) 

742 -21.62  1.18:1 50.49 -j8.64 2.49 

861 -11.80  1.69:1 85.40 -j3.22 3.28 

1812 -11.21  1.75:1 76.47 -j23.19 4.91 

1927 -18.89  1.25:1 45.84 -j10.16 4.69 

2550 -19.69  1.23:1 58.99 -j5.19 5.90 
 

การจำลองผลแบบรูปการแผ่พลังงานท่ีย่านความถี่ 
0.742 MHz,.1812 MHz และ 2550.MHz พบว ่า ท่ี
สนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็ก .มีแบบรูปการแผ่
พลังงานสองทิศทาง ดังรูปท่ี 8-9 

 
  

      
      (ก) 742 MHz                      (ข) 1812 MHz 

 
(ค) 2550 MHz 

รูปที่ 8 การผลจำลองในระนาบสนามไฟฟ้า 

   
     (ก) 742 MHz                      (ข) 1812 MHz 

 
(ค) 2550 MHz 

รูปที่ 9 การผลจำลองในระนาบสนามแม่เหล็ก 
 
5. สรุปผลการวิจัย 
    จากการออกแบบโครสร้างสายอากาศแบบช่องเปิด
โพรบรูปตัวไอระนาบร่วม ท่ีใช้เทคนิคการเพิ่มสตับรูป
ตัวไอที่ตัวแผ่พลังงานและระนาบกราวด์ โครงสร้าง
สายอากาศซึ่งมีขนาดเท่ากับ 140 x 137.6 x 0.5 มม.3  

และค่าอิมพีแดนซ์แบนด์วิดท์คลอบคลุมช่วงความถี่ต่ำ 
25.96% (677 - 879 MHz)  และความถี่สูง 47.10% 
(1,615 - 2,610 MHz) ครอบคลุมย่านความถี่ใช้งาน 
ระบบ 5G ตามมาตรฐานของ DCS, PCS, UMTS และ 
IEEE802.11a/b/g โดยม ีค ่าอ ัตราการขยาย (Gain) 
เท่ากับ 2.49 dBi, 3.28 dBi, 4.91 dBi, 4.69 dBi และ 
5.90 dBi ตามลำดับ ซึ ่งมีรูปแบบการแผ่พลังงานแบบ
สองทิศทาง 
 
6. กิตติกรรมประกาศ 
    ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ให้ความอนุเคราะห์ใช้งานด้าน
โปรแกรม CST 
 
 
 
 

Z 

y 

 Z 

y 

 

Z 

y 

 

x 
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 x 

y 

 

x 

y 
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ระบบผลิตไฟฟ้าจากพัดลมระบายอากาศในโรงเลีย้งปศุสัตว์ 
Electricity generation system from ventilation fans in the livestock house 
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บทคัดย่อ  
งานวิจัยนี้ได้นำเสนอระบบผลิตไฟฟ้าจากพัดลมระบายอากาศในโรงเลี้ยงปศุสัตว์ โดยการชาร์จพลังงานไฟฟ้าได้

จากการหมุนของกังหันลมสู่แบตเตอรี่ ซึ่งการชาร์จพลังงานนี้เป็นนวัตกรรมท่ีช่วยให้สามารถเก็บพลังงานจากพัดลมระบาย
อากาศของโรงเลี้ยงสัตว์เพื่อเก็บไว้ใช้เป็นพลังงานหมุนเวียนเมื่อทดสอบไม่ต่อโหลด แรงดันไฟฟ้าจากกังหันลมเท่ากับ 75.6
โวลต์ 70.8โวลต์ 83.4โวลต์และ 84.7โวลต์ตามลำดับ รวมถึงกระแสไฟฟ้าเท่ากับ 4.31แอมป์ 3.5แอมป์ 4.81แอมป์และ
4.9แอมป ์เมื่อเชื่อมต่อระบบเข้ากับโหลดไฟฟ้าพบว่าสามารถจ่ายกำลังไฟ70 โวลต์ 326 วัตต์   และระบบสามารถทำงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพระบบผลิตไฟฟ้าจากพัดลมระบายอากาศในโรงเลี้ยงปศุสัตว์นี้เป็นพลังงานทางเลือกและสามารถ
พัฒนาต่อไปเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในอนาคต 
คำสำคัญ: ระบบผลิตพลังงานไฟฟ้า ระบบชาร์จพลังงาน พลังงานทางเลือก   
 
Abstract 
 This research presents an electricity generation system from ventilation fans in the livestock 
house. The electric energy is charged from the rotation of the wind turbine to the battery. This energy 
charging system is an innovation that allows energy to be collected energy from the ventilation fans of 
the animal house to be used as renewable energy.The testing results which use of free load, the wind 
turbine voltage is 75.6vdc, 70.8vcd, 83.4vdc and 84.7vdc, respectively, and  generated current 4.31A, 
3.5A, 4.81A and 4.9A, respectively.  When connecting the system to an electrical load, it was found that 
it can supply 70 volts DC 326 watts of power and the system can work efficiently. The electricity 
generation system from ventilation fans in the livestock house is an alternative energy that can be 
developed to improve efficiency in the future. 
Keywords: Electric power generation system, Energy charging system, Alternative energy 
 
1. บทนำ 

ปัจจุบันประเทศไทยมีฟาร์มปศุสัตว์ขนาดใหญ่ท่ี
เป็นระบบโรงเรือนแบบปิด ซึ่งจำเป็นต้องใช้พลังงาน
ในระบบการเลี ้ยงสัตว์จำนวนมาก จึงมีผู ้ว ิจ ัยคิด
รูปแบบการจัดการ การใช้พลังงานท้ังจากการหล่อเย็น
ระบบระบายความร้อนด้วยน้ำ การลดต้นทุนการใช้
พลังงานด้วยการใช้พลังงานจากก๊าซชีวภาพ กำหนด

ความเร็วรอบของพัดลมระบายอากาศ เพื่อพยามลด
ต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน[1] 

จากปัญหาดังกล่าวจึงมีผู ้ศึกษาและทำการวิจัย
บทความเรื่องเทคโนโลยีพลังงานลมโดยนำเสนอการ
ใช้พลังงานลมเป็นทางเลือก ซึ่งจะเห็นได้ว่าพลังงาน
ลมนั้นเป็นพลังงานสะอาด สามารถผลิตไฟฟ้าได้จาก
เจนเนอเรเตอร์ท่ีมี ท้ังแบบกระแสตรงและกระแสสลับ
รวมถึงต้องมีพลังงานลมที่มีความแรงเพียงพอในการ
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ปั ่นเพ ื ่อผลิตกระแสไฟฟ้า [2-3] พลังงานที ่ได้จาก
แรงลมจะมากหรือน้อยมีตัวแปรหลักๆคือ ความเร็ว
ลม เจนเนอเรเตอร์ที ่เลือกใช้ต้องมีความเหมาะสม  
กับพลังงานลมที่ได้รับ และรูปแบบของกังหันลมท่ี
เลือกใช้กับกำลังงานลมที่ได้รับต้องมีความเหมาะสม
[4-6] 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้นำข้อมูลด้านต่างๆมาวิเคราะห์ 
และสร้างระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมระบาย
อากาศในโรงเลี ้ยงปศุสัตว์ขึ ้นเนื่องจากระบบอีแวป 
หรือพัดลมปรับอากาศของโรงเลี ้ยงปศุสัตว์น ั ้นมี
แรงลมท่ีมากเพียงพอในการปั ่นใบพัดของเจเนอเร
เตอร์เพื่อนำมาผลิตกระแสไฟฟ้า โดยกระแสไฟฟ้าท่ีได้
นั ้นสามารถนำมาเก็บเพื่อประจุแบตเตอรี่เก็บไว้ใช้ 
หรือต่อตรงจากเครื่องแปลงกระแสเพื่อจ่ายไฟให้แก่
ระบบส่องสว่างของโรงเรือนในบางส่วน ซึ่งช่วยลด
ค่าใช้จ่ายในการใช้พลังงานได้อีกส่วนหนึ่ง  

 
2.  การออกแบบระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม
ระบายอากาศในโรงเลี้ยงปศุสัตว์  

การออกแบบระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงาน
ลมระบายอากาศโรงเลี ้ยงปศุสัตว์นั ้น ประกอบด้วย
ระบบการทำงานหลักๆ ค ือ เจนเนอเรเตอร ์ซึ่ง
ผู้ออกแบบ เลือกใช้เจนเนอเรเตอร์จากมอเตอร์ไดเร็ค
ซึ่งสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ 350 วัตต์ ที่รอบการ
หมุนท่ี 600 รอบต่อนาที โดยใบพัดท่ีใช้รับพลังงานลม
เป็นใบพัดหม้อน้ำรถยนต์ เนื่องจากให้กำลังแรงบิดท่ี
เหมาะสมเมื่อต่อโหลดโดยปราศจากการชาร์จผ่าน
แบตเตอรี่ ซึ ่งระบบสามารถใช้งานได้สองระบบคือ 
จ่ายไฟฟ้าผ่านจากแบตเตอรี่ และจ่ายพลังงานจาก
วงจรแปลงพลังงานที่ต่อโหลดผ่านเจนเนอเรเตอร์
โดยตรง โดยระบบการทำงานแสดงด ั งบล ็ อก 
ไดอะแกรมรูปท่ี 1 

 

 จน น  ร   ร       รี่วงจรชาร จ

  น ว    ร 

 มโครค น 
โทร    ร 

จ   ดงระด  
   งงาน

วงจร  ด ่ ก า  ง
งาน

 ว  ช คว คุม 
การจ่าย   งงาน  

รูปที่ 1 บล็อกแสดงการทำงานของระบบผลิตไฟฟ้า
จากพัดลมระบายอากาศในโรงเล้ียงปศุสัตว์ 

 
จากร ูปท ี ่  1 แสดงการทำงานของระบบผลิต

พลังงานไฟฟ้า โดยมีหลักการทำงานแต่ละส่วนดังนี้ 
- เจนเนอเรเตอร์ทำหน้าที่ผลิตกระแสไฟฟ้าส่งเข้า

สู ่โมดูลวงจรชาร์จ เพื่อทำการชาร์จพลังงานให้แก่
แบตเตอรี่เพื่อเก็บพลังงาน 

- ไม โครคอนโทรลเลอร ์ทำหน ้ าท ี ่ ค วบ คุม
จอแสดงผลค่าแรงดันและกระแส พร้อมทั้งควบคุม
ระบบตัดต่อพลังงาน กรณีต้องการจ่ายพลังงานโดย
ปราศจากแบตเตอรี่  

- วงจรตัดต่อกำลังงานรับคำสั่งจากไมโครคอน 
โทรลเลอร์เพื่อตัดต่อพลังงานที่เลือกใช้จากแบตเตอรี่ 
หรือจากเจเนอเรเตอร์โดยตรง 

- อินเวอเตอร ์ ช ุดวงจรอินเวอเตอร ์ที ่ทำการ
ออกแบบสามารถรับค่าแรงดันจากแบตเตอรี่ และจาก
เจนเนอเรเตอร์ เพื่อแปลงพลังงานเป็นแรงดันไฟฟ้า 
220 volt เพื่อจ่ายให้แก่โหลดพลังงาน 

 

 

(ก) ใบพัดโลหะของพัดลมโรงงานอุตสาหกรรม 
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(ข) พัดลมหม้อน้ำรถยนต์ 
 

รูปที่ 2 ใบพัดท่ีเลือกใช้รับพลังงานลม 
 

จากร ูปท ี ่  2 แสดงล ักษณะของใบพ ัดท ี ่ ใช ้รับ
พลังงานลม รูปที ่ 2 ก เป็นใบพัดโลหะของพัดลม
โรงงานอุตสาหกรรมให้รอบในการทำงานที่สูงแต่ขาด
แรงบิด เมื่อต่อกับระบบจ่ายพลังงานตรงโดยไม่ผ่าน
แบตเตอรี่ระบบไม่สามารถจ่ายพลังงานให้แก่วงจรได้ 
รูปที่ 2 ข เป็นพัดลมหม้อน้ำรถยนต์ซึ ่งให้ความเร็ว
รอบในการหมุนที่น้อยกว่า แต่ให้แรงบิดที่มากกว่าซึ่ง
สามารถจ่ายโหลดพลังงานให้แก่ระบบได้ในกรณีที่ไม่
ต่อแบตเตอรี่ ดังนั้นผู้วิจัยจึงเลือกใช้พัดลมชนิดนี้ เพื่อ
ใช้กับระบบผลิตพลังงาน ส่วนใบพัดแบบกังหันลมท่ีใช้
ทั่วไปตามท้องตลาดให้แรงบิดที่สูง แต่มีรอบที่ต่ำ ซึ่ง
รอบการทำงานไม่เหมาะสมในการทำงานของระบบ 
ผู้วิจัยจึงเลือกใช้พัดลมหม้อน้ำรถยนต์เพื่อการทดสอบ
ระบบ  
 

 

รูปที่ 3 มอเตอร์ไดเร็คเครื่องซักผ้าโตชิบา 
  

จากรูปที่ 3 เป็นมอเตอร์ไดเร็คเครื ่องซักผ้าของ
ยี่ห้อโตชิบา ซึ่งเป็นการประยุกต์นำมอเตอร์เครื่องซัก
ผ้าที ่ไม่ใช้งานแล้ว มาดัดแปลงเพื ่อใช้ในการผลิต
พลังงาน โดยมอเตอร์ชนิดนี้สามารถหาซื้อได้ตามร้าน
ซ่อมเครื ่องซักผ้าหรือขายเครื ่องซักผ้ามือสอง ซึ่ง
ค ุณสมบ ั ต ิ ขอ งมอ เตอร ์ ชน ิ ดน ี ้ ส าม ารถผ ลิต
แรงดันไฟฟ้ากระแสตรงได้ส ูงถ ึง 108 volt และ
กระแส 5 Amp ท่ีรอบใบพัดสูง ซึ่งคิดเป็นกำลังวัตต์ท่ี
ผลิตได้คือ 540 watt แต่เนื่องจากระดับแรงลมที่รับ 
รวมถึงรอบทำงานของใบพัดที ่ได้ร ับการออกแบบ
ร่วมกับชุดทดรอบที่ความเร็ว 600รอบต่อนาที ทำให้
ได้ระดับแรงดันใช้งานที่สามารถใช้งานได้ต่อเนื ่อง
เท่ากับ 70 volt 4.65Amp คิดเป็นกำลังไฟฟ้า 326 
watt ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะโหลด แรงดัน และแรงลม 
ซึ่งส่งผลโดยตรงกับระดับความสามารถของชุดผลิต
ไฟฟ้า โดยผลการทดสอบนำเสนอในหัวข้อต่อไป   

 

 

รูปที่ 4 แสดงรูปชุดวงจรท่ีทำงานร่วมกัน 
  

3.  การทดลองระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม
ระบายอากาศในโรงเลี้ยงปศุสัตว์ 

ในการทดลองระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม
ระบายอากาศในโรงเลี ้ยงปศุสัตว์นั้นผู้วิจัยได้ทำการ
ทดสอบประสิทธิภาพของระบบ โดยแบ่งเป็นส่วนหลัก
ท่ีใช้ในการเปรียบเทียบ คือ ส่วนของการจ่ายพลังงาน
ด้วยแบตเตอรี่ และจ่ายพลังงานแบบต่อตรงจากเจน
เนอเรเตอร์ เพื่อดูค่าพลังงานที่ระบบสามารถผลิตได้ 
ในกรณีที่ปราศจากการจ่ายพลังงานจากแบตเตอรี่ 
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เพื่อเป็นกรณีศึกษาหากต้องการต่อแรงดันใช้งานจาก
ระบบตรง และปราศจากการใช้แบตเตอรี่ โดยผู้วิจัย
ได้ทำการทดสอบประสิทธิภาพของระบบโดยแบ่งเป็น
ส่วนของการทดสอบดังนี้ 

- การทดสอบการชาร์จพลังงานให้แก่แบตเตอรี่
โดยรับพลังงานจากชุดกำเน ิดพลังงานเพื ่อแปลง
แรงดันเก็บในแบตเตอรี่สำหรับนำไปใช้งาน 

ตารางที ่ 1 ตารางแสดงระดับแรงดันการชาร์จ
กำลังงานให้แก่แบตเตอรี่ 

 

 
จากตารางท่ี 1 แสดงระดับแรงดันการชาร์จกำลัง

งานให้แก่แบตเตอรี่ โดยเริ่มจากการใช้แบตเตอรี่ให้
หมดไม่สามารถจ่ายไฟได้อีก(ส่งผลต่ออายุแบตเตอรี่)
วงจรชาร์จที่ทำการออกแบบ ได้ออกแบบให้ชาร์จ
แรงดันโดยกำหนดข้อจำกัดในการชาร์จไว้ที ่ 5 Amp 
เนื่องจากจะส่งผลต่ออายุแบตเมื่อชาร์จกระแสสูง และ
ช่วยให้สามารถแบ่งพลังงานบางส่วนจ่ายให้แก่โหลด
ใช ้งานได้ จากการทดสอบระบบสามารถชาร์ จ
แบตเตอรี ่ ขนาด 12 volt 75 Amp ได้เต็มภายใน
เวลา 10 ช่ัวโมง โดยคิดเป็นกระแสชาร์จเข้า       46.7 
Amp เนื ่องจากกระแสคงเหลือในแบตเตอรี ่ และ
ระดับกระแสชาร์จท่ีลดลงเมื่อแบตเตอรี่ใกล้เต็ม 

 
 

ตารางที่ 2 แสดงการทดสอบการจ่ายพลังงาน
ให้แก่โหลดของแบตเตอรี่ แปลงเป็นแรงดัน 220 volt 
ผ่าน inverter โดยใช้โหลดหลอดไฟ 25 watt จำนวน   
6, 8 และ 10 หลอด  

 

เวลาทดสอบ
(ชั่วโมง) 

หลอดไฟ 
6 หลอด 

หลอดไฟ 
8 หลอด 

หลอดไฟ 
10 หลอด 

1    
2    
3    
4   หลอดไฟหรี ่
5  หลอดไฟหรี่  
6 หลอดไฟหรี ่   
7    
8    

 
จากตารางที่ 2 เป็นตารางแสดงการจ่ายโหลด

ให้แก่หลอดไฟขนาด 25 watt 220 volt และเมื่อจ่าย
แรงดันตรงจากเจนเนอเรเตอร์โดยไม่ผ่านแบตเตอรี่ 
ระบบจ่ายพลังงานสามารถจ่ายพลังงานให้หลอดไฟ
ได้1 หลอด หากต่อหลอดท่ี 2 จะเกิดกรณีหลอดไฟหรี่
เนื ่องจากพลังงานไม่เพียงพอ ในที่นี ้ถ้าต้องการใช้
พลังงานส่องสว่างเพียงอย่างเดียวหากผู้ใช้งานเลือกใช้
หลอดประหยัดไฟที่ใช้แรงดันกระแสตรงจะสามารถ
ส่องสว่างได้นาน และช่วยลดการสูญเสียพลังงานจาก
การแปลงแรงดันได้มากขึ้น 

 
ตารางที่ 3 แสดงการใช้งานโหลดกระแสสลับแต่

ละชนิดเปรียบเทียบการจ่ายพลังงานผ่านแบตเตอรี่
และไม่ผ่านแบตเตอรี่ โดยใช้ inverter แปลงแรงดัน 

 

รายการ
ที ่

ชนิดโหลด กำลังไฟฟ้า
อุปกรณ์ 

จ่ายพลังงาน
ผ่านแบตเตอรี่ 

จ่ายพลังงาน
จากเจนเนอ 
เรเตอร์ 

1 ชาร์จPower Bank 15 W   
2 ชาร์จโทรศัพท ์ 15 W   
3 ชาร์จกล้องดิจิตอล 20 W   
4 ชาร์จแท็บเล็ต 35 W   
5 หัวแร้ง 35 W   
6 ปืนกาวร้อน 60 W   
7 ชาร์จโน้ตบุ๊ก 65 W   
8 ชุดเครื่องเสียง 100 W   
9 ไฟเบอร์ 495 W   
10 สว่าน 800 W   

 

ล ำดบั เวลำท่ีท ำ
กำรวดั 

แรงดนั
ตกคร่อม
แบตเตอร่ี 

(V) 

กระแส
ชำร์จ 

(I) 

ระดบั
พลงังำน 

% 

1 06.00 น. 6.38 V 5A 7 % 

2 07.00 น. 10.15 V 5A 24 % 

3 08.00 น. 10.82 V 5A 38 % 

4 09.00 น. 11.12 V 5A 41 % 

5 10.00 น. 11.80 V 5A 50 % 

6 11.00 น. 11.97 V 5A 60 % 

7 12.00 น. 12.10 V 5A 65 % 

8 13.00 น. 12.50 V 4.4A 78 % 

9 14.00 น. 12.88 V 3.9A 86 % 

10 15.00 น. 12.98 V 3.4A 98 % 

11 16.00 น. 13.01 V 0A 100 % 
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จากตารางที่ 3 แสดงการใช้งานโหลดกระแสสลับ
แต่ละชนิดเปรียบเทียบระหว่างการจ่ายพลังงานผ่าน
แบตเตอรี่และใช้พลังงานจากเจนเนอเรเตอร์ ผ่านการ
แปลงแรงดันโดยใช้ inverter ซึ่งจะสังเกตได้ว่า หาก
ใช้แบตเตอรี่เป็นตัวช่วยเก็บพลังงานจะสามารถจ่าย
โหลดได้สูงถึง 800 วัตต์ แต่ไม่เหมาะในการใช้งาน
เพราะอาจทำให้เกิดความร้อนสะสมแก่วงจรและอาจ
เป็นอันตรายต่อวงจรได้ 

ในส่วนของการจ่ายโหลดใช้พลังงานจากเจนเนอเร
เตอร์โดยตรง ผ่านการแปลงแรงดันด้วย inverter นั้น
ระบบสามารถจ่ายโหลดได้ตามตารางที่แสดง แต่เมื่อ
จ่ายโหลดที่ต้องใช้พลังงานที่สูง จะเกิดความฝืดขึ้นท่ี
ชุดใบพัดเจนเนอเรเตอร์เนื่องจากแรงลมและกำลังของ
ชุดอุปกรณ์ไม่เพียงพอต่อการจ่ายให้แก่โหลดซึ่งพัดลม
จะหยุดหมุน 

 
4.  สรุปผล 

จากงานวิจัยระบบผลิตไฟฟ้าจากพัดลมระบาย
อากาศในโรงเลี้ยงปศุสัตว์ จะเห็นได้ว่าผลงานวิจัยใน
คร ั ้งน ี ้สามารถนำมาประยุกต์เพ ื ่อใช้ในการสร้าง
พลังงานไฟฟ้าขึ้นจากลมระบายความร้อนได้เป็นอย่าง
ดีดังแสดงในเนื้อหางานวิจัย ซึ่งชุดอุปกรณ์ที่ทำการ
วิจัยจัดสร้างขึ้นมาเพียง 1 ชุด แต่ถ้าสร้างเพิ่มเติมให้
ได้จำนวนที่มากขึ้น ประกอบกับวิจัยด้านผลกระทบ
ต่อค่าพลังงานเพิ่มเติม เพื่อหาค่าความคุ้มทุนในการ
จัดสร้าง จะสามารถนำงานวิจัยไปต่อยอด เพื่อเพิ่ม
มูลค่าได้ในอนาคต 

 
5.  กิตติกรรมประกาศ 
 ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขา
วิศวกรรมโทรคมนาคมที่ให้ความอนุเคราะห์ใช้งาน
อ ุปกรณ์ เคร ื ่องม ือว ัด และว ิน ัยฟาร ์ม จ ังหวัด
นครราชสีมาที ่อน ุเคราะห์สถานที ่ในการทดลอง
งานวิจัย 
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ระบบจัดการข้อมูลพฤติกรรมนักศึกษา  
Student Behavior Data Management System 

 

พีรศร ีศรีมะเริง, รติพร จันทร์กลั่น*, กีระชาติ สุขสุทธิ์ และ เกตุกาญจน์ ไชยขันธุ ์
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บทคัดย่อ  

เนื่องจากปัจจุบันการดำเนินการจัดการข้อมูลพฤติกรรมนักศึกษา จะเก็บข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมนักศึกษา
ในรูปแบบเอกสาร เมื่อมีจำนวนข้อมูลเพิ่มมากข้ึน ทำให้ยากในการจัดการและต้องใช้เวลาในการค้นหาข้อมูล บทความนี้มี
วัตถุประสงค์เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดการข้อมูลพฤติกรรมของนักศึกษา  โดยจะพัฒนาเว็บไซต์ที่สามารถ
จัดเก็บข้อมูลการลงโทษทางวินัยในฐานข้อมูล อำนวยความสะดวกในการสืบค้นข้อมูล แสดงรายงานผลข้อมูลนักศึกษาท่ี
ถูกลงโทษทางวินัย และสามารถติดตามผลการบำเพ็ญประโยชน์ของนักศึกษาได้ นอกจากนี้ยังอำนวยความสะดวกให้
นักศึกษาสามารถส่งรายงานการบำเพ็ญประโยชน์ผ่านระบบออนไลน์ สามารถดูคะแนนความประพฤติของตนเอง และ
สามารถดูรายละเอียดโทษทางวินัยของตนเองได้  โดยผลการประเมินประสิทธิภาพการใช้งานของระบบจัดการข้อมูล
พฤติกรรมนักศึกษาอยู่ในระดับมากท่ีสุด (X = 4.77, . .S D  = 0.26)   
คำสำคัญ: การจัดการข้อมูล, โทษทางวินัย, การบำเพ็ญประโยชน์ 
 
Abstract 

Currently, the student behavior data management collected data in a document format. When 
so much information occurs, it is a difficult to manage and takes time to find information. This paper is 
intended to facilitate the student behavior data management. The system is developed in a web 
application. The operation of the system consists of student disciplinary punishment data storage, 
student disciplinary punishment report and follow up volunteer activities of student disciplinary 
punishment. In addition, students can also submit volunteer activities reports online, see their own 
behavior score and disciplinary punishment. The results of the evaluation for efficiency of student 
behavior data management system is the highest level. (X = 4.77, . .S D  = 0.26)   
Keywords: data management, disciplinary punishment, volunteer activities  
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1. บทนำ 
เพื่อเป็นการฝกนิสัยของนักศึกษาใหเป็นผู้มีความ

เป ็นระ เบ ี ยบ  ม ี ว ิ น ัย  และม ีความประพฤต ิ ดี  
มหาวิทยาลัยจึงเห็นสมควรวางระเบียบวาด้วยวินัย
และความประพฤติของนักศึกษาใหไวปฏิบัติ ระเบียบ
นี้เรียกว่า ระเบียบว่าด้วยการควบคุมความประพฤติ
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
พ.ศ.  2549 [1 ]  ในระเบ ียบม ีหมวด 4 หมวด 
ประกอบด้วย หมวดท่ี 1 ข้อความท่ัวไป หมวดท่ี 2 ข้อ
ห้ามสำหรับนักศึกษา หมวดท่ี 3 การลงโทษผู้ประพฤติ
ผิดฝ่าฝืนข้อห้าม และหมวดท่ี 4 การบันทึกผลการ
ลงโทษ  

หากนักศึกษาทำการฝ่าฝืนข้อห้ามตามที่ระบุใน
หมวดท่ี 2 คณะกรรมการปกครอง จะดำเนินการสอบ
ข้อเท็จจริง หากมีมติว่านักศึกษาได้กระทำผิดจริง จะ
ดำเนินการลงโทษนักศึกษาตามที่ระบุในหมวดท่ี 3 
โดยออกหนังสือคำสั่งเรื่องลงโทษทางวินัยนักศึกษา 
แล้วส่งสำเนาให้ยังแผนกงานพัฒนาวินัยนักศึกษา  

แผนกงานพัฒนาวินัยนักศึกษาจะเป็นผู้ดำเนินการ
ตามคำสั่งลงโทษของมหาวิทยาลัย การทำงานของ
เจ้าหน้าท่ีในปัจจุบันจะทำการเก็บข้อมูลการลงโทษ
ทางวินัยนักศึกษาในรูปแบบเอกสาร ทำให้เกิดปัญหา
ในการจัดเก็บข้อมูล การสืบค้นข้อมูล การรายงานผล
ข้อมูลนักศึกษาที่ถูกลงโทษทางวินัย และยากในการ
ติดตามผลการลงโทษนักศึกษา  

นักศึกษาที่ถูกลงโทษด้วยการบำเพ็ญประโยชน์  
ดำเนินการเก็บข้อมูลการบำเพ็ญประโยชน์ด้วยการจด
ลงในสมุดบันทึกการบำเพ็ญประโยชน์ ถ้าสมุดบันทึก
การบำเพ็ญประโยชน์หาย อาจจะต้องเก็บจำนวน
ชั่วโมงการบำเพ็ญประโยชน์ใหม่ นอกจากนี้นักศึกษา
ไม่สามารถดูคะแนนความประพฤติของตนเองได้ และ
ไม่สามารถดูรายละเอียดโทษทางวินัยของนักศึกษาได้ 

ดังนั้นผู้จัดทำจึงมีแนวคิดท่ีจะทำการสร้างเว็บแอป
พลิเคชันเพื ่อพัฒนาระบบจัดการข้อมูลพฤติกรรม
นักศึกษา มทร.อีสาน มีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความ
สะดวกในการจัดเก็บข้อมูล สืบค้น และการดำเนินงาน
ของเจ้าหน้าท่ีและนักศึกษา โดยใช้ภาษาพีเอชพี (PHP 

Hypertext Preprocessor) [2] ซึ่งเป็นภาษาประเภท 
Script Language ท่ีทำงานแบบ Server Side Script 
นอกจากนี้ยังใช้เฟรมเวิร์กแองกูลาร์ (Angular) เพื่อใช้
ในการพัฒนาเว็บไซต์ในฝั่ง Front-End [3] และมีการ
จัดเก็บบนฐานข้อมูลมายเอสคิวแอล (MySQL) [4]  

2.  วิธีดำเนินงาน 
2.1  ระบบงานเดิม 

เมื ่อนักศึกษาได้กระทำการฝ่าฝืนข้อห้าม ใน
ระเบียบว่าด้วยการควบคุมความประพฤติของนักศึกษา
คณะกรรมการปกครองจะทำการสอบข้อเท็จจริง ถ้า
นักศึกษาได้ถูกตัดสินว่ากระทำผิดจริง คณะกรรมการ
ปกครองจะออกหนังสือ คำส่ังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน เรื ่อง ลงโทษวินัยนักศึกษา แล้วส่ง
สำเนาไปยังแผนกทะเบียน , แผนกสาขา/คณะ และ
แผนกงานพัฒนาวินัยนักศึกษา  

 

 

รูปที่ 1 สมุดบันทึกการบำเพ็ญประโยชน์นักศึกษาท่ี
ถูกลงโทษวินัยนักศึกษา 

เมื ่อแผนกงานพัฒนาวินัยนักศึกษาได้รับคำส่ัง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง ลงโทษ
วิน ัยน ักศึกษาแล้วจะทำการจัดเก ็บข ้อมูลลงใน
โปรแกรมไมโครซอฟท์เอกซ์เซล (Microsoft Excel) 
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และเก็บสำเนาหนังสือคำส่ังไว้ในแฟ้มเอกสาร จากนั้น
เจ้าหน้าท่ีจะติดตามการลงโทษทางวินัยของนักศึกษา 

น ักศ ึกษาที ่ถ ูกลงโทษโดยการให ้ทำบำเพ็ญ
ประโยชน์ จะต้องมาขอรับสมุดบันทึกการบำเพ็ญ
ประโยชน์ ดังรูปท่ี 1 เป็นรูปแสดงหน้าแรกของสมุด
บันทึกการบำเพ็ญประโยชน์หรือสมุดเขียว ภายใน
สมุดเขียวใช้บันทึกข้อมูลท่ัวไปและรายละเอียดของแต่
ละกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ การทำกิจกรรมบำเพ็ญ
ประโยชน์ของนักศึกษาจะต้องมีรูปถ่ายประกอบการ
ทำกิจกรรม เมื่อนักศึกษาทำกิจกรรมครบตามจำนวน
ช่ัวโมงท่ีถูกลงโทษแล้ว นักศึกษาถึงจะนำสมุดเขียวส่ง
ยังแผนกงานพัฒนาวินัยนักศึกษา เพื่อให้เจ้าหน้าท่ี
ตรวจสอบ หากนักศึกษาทำสมุดเขียวสูญหายก่อนท่ี
จะทำบำเพ็ญประโยชน์ครบ นักศึกษาจะต้องไปขอรับ
สมุดเขียวเล่มใหม่ และถ้าหากนักศึกษาต้องการ
จำนวนชั่วโมงบำเพ็ญประโยชน์ที่ได้ทำมาก่อนหน้านี้  
นักศึกษาก็ต้องเก็บหลักฐานย้อนหลัง มิเช่นนั้นจะไม่ได้
จำนวนช่ัวโมงบำเพ็ญประโยชน์ท่ีทำผ่านมา 

2.2  ขั้นตอนออกแบบและพัฒนาระบบ 
จากการวิเคราะห์สามารถออกแบบระบบจัดการ

ข้อมูลพฤติกรรมนักศึกษา มทร.อีสาน ในรูปแบบของ
เว ็บแอปพลิเคชัน โดยสามารถแสดงการทำงาน
ภาพรวมของระบบด้วยรูปผังงานซึ่งแสดงในรูป 3.1  

ระบบจัดการข ้อม ูลพฤต ิกรรมนักศ ึกษาจะ
พัฒนาขึ้นในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชัน โดยผู้ใช้งาน
สามารถเข้าสู ่ระบบผ่านบ ัญช ีผ ู ้ ใช ้อ ินเทอร ์ เน็ต
มหาวิทยาลัยด้วย Single Sign On (SSO) [5] ที่เป็น
ส่วนในการบริการการพิสูจน์ตัวตนท่ีอนุญาตให้ผู้ใช้ใช้
ข้อมูลรับรองการเข้าสู่ระบบชุดเดียว เพื่อเข้าถึงหลาย
แอปพลิเคชัน โดยการเข้าสู่ระบบจะแบ่งผู้ใช้งานเป็น 
3 กลุ่ม ได้แก่ ผู้ดูแลระบบ เจ้าหน้าท่ี และนักศึกษา 

ระบบในส่วนสำหรับผู้ดูแลระบบ มีการทำงานท่ี
ผู ้ดูแลสามารถใช้ระบบในการจัดการข้อมูลผู้ใช้งาน 
จัดการข้อมูลการลงโทษทางวินัยนักศึกษา ดูข้อมูลการ
ลงโทษทางวินัยนักศึกษา พิมพ์รายงานการลงโทษทาง

ว ิน ัยน ักศึกษา และตรวจสอบข้อมูลการบำเพ็ญ
ประโยชน์ 

 

 
รูปที่ 2 ผังงานเบ้ืองต้นของระบบจัดการข้อมูล

พฤติกรรมนักศึกษา 

 ระบบในส่วนสำหรับเจ้าหน้าท่ี เจ้าหน้าท่ีสามารถ
ใช้งานระบบในการจัดการข้อมูล ดูข้อมูล และพิมพ์
รายงานการลงโทษทางวินัยนักศึกษา และตรวจสอบ
ข้อมูลการบำเพ็ญประโยชน์ 
 ระบบในส่วนสำหรับนักศึกษา นักศึกษาสามารถ
ดูข้อมูลการลงโทษทางวินัยนักศึกษา พิมพ์รายงานการ
พิมพ์แบบบันทึกข้อมูลการบำเพ็ญประโยชน์ ส่งข้อมูล
การบำเพ็ญประโยชน์ และตรวจสอบสถานการณ์ส่ง
ข้อมูลการบำเพ็ญประโยชน์ 
 ในส่วนของการเขียนโปรแกรมเพื่อพัฒนาระบบ
จัดการข้อมูลพฤติกรรมนักศึกษาจะนำผังงานท่ีได้จาก
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ขั้นตอนการออกแบบระบบ มาแปลงให้เป็นโปรแกรม
ทีละโมดูลตามท่ีได้ออกแบบไว้ 
 
3. ผลการดำเนินงาน 
3.1  ผลการพัฒนาระบบ 

ระบบที่ได้พัฒนาขึ้นจะสร้างเป็นเว็บแอปพลิเคชัน  
โดยเน้นการใช้งานง่าย โดยแสดงตัวอย่างของระบบโดยจะ
แสดงในรูปท่ี 3 และ 4 

รูปที่ 3 เป็นส่วนการเข้าสู่ระบบ ที่เมนูเจ้าหนา้ท่ี
เป็นส่วนการเข้าใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่หรือผู้ดูแล
ระบบทำการเข้าสู่ระบบด้วยช่ือผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน 
หากผู้ใช้งานต้องการใช้งานในส่วนของนักศึกษาให้
เล ือกท ี ่ เมน ูน ักศ ึกษา จะเข ้าส ู ่ ระบบด้วยบ ัญชี
อินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย  

จากรูปท่ี 4 เป็นตัวอย่างในส่วนของผู้ดูแลระบบ
ที่ใช้งานในเมนูรายงายผลการลงโทษทางวินัย โดย
ผู้ดูแลระบบ และเจ้าหน้าท่ีสามารถดูรายละเอียดของ
โทษทางวินัยของนักศึกษา ดูไฟล์คำสั่ง หากนักศึกษา
ได้รับโทษบำเพ็ญประโยชน์ ระบบจะแสดงจำนวน
ชั ่วโมงบำเพ็ญประโยชน์ เม ื ่อน ักศึกษาทำการส่ง
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เข้ามาในระบบ ผู้ดูแลระบบ 
และเจ้าหน้าที่สามารถดูรายละเอียดกิจกรรมบำเพ็ญ
ประโยชน์ และทำกดการอนุมัติ หรือไม่อนุมัติได้ 

 

 

รูปที่ 3 ส่วนติดต่อผู้ใช้งานท่ีใช้ในการเข้าสู่ระบบ 

 

รูปที่ 4 ส่วนผู้ใช้งานท่ีใช้ในการแสดงรายละเอียด
ข้อมูลนักศึกษาท่ีได้รับโทษ 

3.2  วิธีการ และเคร่ืองมือการประเมินประสิทธิภาพ
ของระบบ 

การประเม ินประส ิทธ ิภาพของระบบจะถูก
ประเมินจากผู้ใช้งาน คือ เจ้าหน้าท่ี ผู้ดูแลระบบ และ
นักศึกษา  โดยการใช้แบบสอบถามเพื ่อประเมิน
ประสิทธิภาพของระบบที่พัฒนาขึ้น โดยให้ผู ้ใช้งาน
แสดงความคิดเห็น จากระดับความพึงพอใจ 5 ระดับ 
ซึ่งแทน 5 ความหมายคือ มากที่สุด มาก ปานกลาง 
น ้อย และน้อยที ่ส ุด ตามมาตราว ัดของลิเคอร์ท 
(Likert Scale) [6] โดยการประเมินแบ่งออกเป็น 5 
ด้าน คือ ด้านความสามารถในการทำงานตามระบบ
ของผู ้ใช้งาน ด้านการใช้งานของระบบ ด้านความ
น่าเช่ือถือในการทำงานของระบบ ด้านความปลอดภัย
ของระบบ และด้านความง่ายต่อการใช้งาน  
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3.3  ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบ 

ตารางที ่ 1 ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบ
โดยผู้ใช้งานท้ังหมด 

รายการประเมิน 
X  . .S D  

แปล
ผล 

1. ด้านความสามารถในการ
ทำงานของระบบ 

4.60 0.43 
มาก
ที่สุด 

2. ด้านการใช้งานของระบบ 
4.82 0.51 

มาก
ที่สุด 

3. ด้านความน่าเชื่อถือในการ
ทำงานของระบบ 

4.89 0.49 มาก
ที่สุด 

4. ด้านความปลอดภัย 
4.75 0.32 

มาก
ที่สุด 

5. ด้านความง่ายต่อการใช้งาน 
4.70 0.51 

มาก
ที่สุด 

ผลการประเมิน 
4.75 0.45 

มาก
ที่สุด 

แสดงรายละเอียดผลการประเมินประสิทธิภาพ
ของระบบ ดังตารางที่ 1 สามารถสรุปผลการประเมิน
ประสิทธิภาพของระบบทั้ง 5 ด้าน โดยผู้ดูแลระบบ 
เจ้าหน้าท่ี และนักศึกษา มีผลของการประเมินมี
ประสิทธิภาพของระบบอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 

4.75, . .S D  = 0.45) 
 
4.  สรุปและอภิปรายผล 
 บทความนี้นำเสนอระบบจัดการข้อมูลพฤติกรรม
นักศึกษา เพื่อสร้างความสะดวกให้แก่เจ้าหน้าในการ
จัดเก็บและสืบค้นข้อมูลคำสั ่ง เร ื ่อง ลงโทษวินัย
นักศึกษา และตรวจสอบกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์
ของนักศึกษา นอกจากนี้นักศึกษายังสามารถส่งข้อมูล
การบำเพ็ญประโยชน์ผ่านระบบ สามารถดูข้อมูลการ
ถูกลงโทษทางวินัย ดูคะแนนความประพฤติ และ
สามารถด ูจำนวนชั ่วโมงการบำเพ ็ญประโยชน์  
นอกจากนี้ระบบได้ผ ่านการใช้งานจากผู ้ใช ้ง าน
ประกอบด้วย ผู้ดูแลระบบ เจ้าหน้าท่ี และ นักศึกษา 
โดยรับการประเมินความพึงพอใจจากการใช้งานอยู่ใน

ระดับมากที่สุด จึงสรุปได้ว่าระบบสามารถทำงานได้
ตามความต้องการในการใช้งานระบบของผู้ใช้ได้ดี 

การทำงานของระบบในโทรศัพท์มือถือ สามารถใช้
งานได้แต่เนื ่องจากหน้าจอมือถือมีขนาดเล็กทำให้
ตารางน ั ้นตกหล่นจากการแสดงผลบนหน ้ าจอ
โทรศัพท์มือถือ ทำให้ในระหว่างการใช้ต้องขยาย
หน้าจอเข้า-ออกซึ่งทำให้การใช้งานระบบยุ่งยาก  

ระบบในปัจจุบันยังมีส่วนที่ต้องพัฒนาเพื่อให้ใช้
งานง่ายยิ่งขึ้น เช่น ในส่วนของการกรอกข้อมูลการ
ลงโทษทางวินัยนักศึกษาสามารถกรอกได้ทีละ 1 คน
ต่อหนึ่งคำส่ัง แต่ในความเป็นจริงแล้ว 1 คำส่ังสามารถ
มีนักศึกษาท่ีถูกลงโทษได้หลายคน โดยทางผู้พัฒนาจะ
นำข ้อบกพร ่อง เหล ่าน ี ้ ไปปร ับปร ุ งระบบให ้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป 
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ระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้นภายในโรงเรือน 
Temperature and Humidity Control System in Mushroom 
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บทคัดย่อ  

งานวิจัยนี้นำเสนอการออกแบบและพัฒนาระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้นภายในโรงเรือนเพาะเห็ดระบบปิด
โดยพีไอดี โดยใช้อุปกรณ์ไมโครคอนโทรลเลอร์ในการควบคุมอุณหภูมิและความชื้นภายในโรงเรือนเพาะเห็ดระบบปิดโดย
พีไอดี โดยกระบวนการทำงานระบบพีไอดีจะนำค่าของอุณหภูมิและความชื้นท่ีแตกต่างกันมาประมวลผล เพื่อลดค่าความ
ผิดพลาดของอุณหภูมิและความชื้นให้น้อยท่ีสุด จึงทำให้สามารถควบคุมอุณหภูมิและความชื้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
เหมาะสมต่อความต้องการของเห็ดแต่ละชนิด จากการทดลองพบว่าระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้นภายในโรงเรือน
เพาะเห็ดระบบปิดโดยพีไอดีที่สร้างขึ้นสามารถวัดค่าอุณหภูมิและความชื้นมีความถูกต้องร้อยละ 95 และโรงเรือนที่มกีาร
ควบคุมอุณหภูมิและความชื้นโดยระบบพีไอดีสามารถเพาะเห็ดได้มีประสิทธิภาพมากกว่าโรงเรือนท่ัวไป 
คำสำคัญ: พีไอดี, โรงเรือนเพาะเห็ด, อุณหภูมิ, ความชื้น  
 
Abstract 

 This project was to modify microcontroller system for control Temperature and Humidity in 
Mushroom Greenhouse by PID application. The PID application was collected the different data of 
temperature and humidity for evaluate to decrease the errors result. Then the Mushroom Greenhouse 
can control temperature and humidity with enhanced efficiency and suitable for each type of mushroom. 
The comparison of mushroom quality production clearly show Mushroom Greenhouse that improved 
microcontroller with PID application was more efficiency than general Mushroom Greenhouse. 
Keywords: PID, Mushroom houses, Temperature, Humidity 
 
1. บทนำ 

การแปรปรวนของสภาพอากาศในปัจจุบันทำให้
การควบคุมอุณหภูมิและความชื้น ที่เหมาะสมในการ
เพาะเห็ดแบบทั่วไปบางครั้งไม่สามารถเพาะเห็ดได้
ตามต้องการ และส่งผลทำให้เห็ดไม่มีคุณภาพตามท่ี
ตลาดต้องการหรืออาจทำให้ไม่มีดอกเห็ดเกิดขึ้นเลย
ทำให้ผู ้เพาะเห็ดฟางหลายรายต้องประสบปัญหา
ภาวะขาดทุน เห็ดที่เพาะในเชิงการตลาดมีอยู่ด้วยกัน
หลายชนิด เช่น เห็ดฟาง เห็ดนางรม เห็ดนางฟ้า  เห็ด
ยานางิ เห็ดหูหนู และเห็ดหอม เป็นต้น ยกตัวอย่าง
เช่น การควบคุมเห็ดฟางให้มีคุณภาพท่ีดีนั้นโรงเรือนท่ี

ใช ้ เพาะเห ็ดควรม ีระบบการถ ่ายเทอากาศท ี ่ ดี
พอสมควรเพื่อไม่ให้โรงเรือนมีความชื้นมากเกินไป 
เพราะว่าบริเวณที่มีความชื้นสูงมักจะทำให้แบคทีเรีย
เจริญเติบโตได้ดี ซึ่งอาจจะทำให้เห็ดฟางเป็นโรคส่งผล
ให้เห็ดฟางไม่มีคุณภาพตามที่ตลาด และผู ้บริโภค
ต้องการ 

จากปัญหาดังกล่าวคณะผู้วิจัยจึงได้ออกแบบและ
พัฒนาระบบด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์เพื ่อใช้ใน
ควบคุมอุณหภูมิและความช้ืนภายในโรงเรือนเพาะเห็ด
ระบบปิดโดยพีไอดี (PID) โดยระบบพีไอดีจะมีส่วน
ช ่วยในเร ื ่ องการคำนวณหาค ่าความผ ิดพลาด

mailto:thammakorn@rmuti.ac.th
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กระบวนการทำงานของอุณหภูมิและความชื้นในโรง
เพาะเห็ด เพื่อลดความผิดพลาดให้น้อยที่สุดจึงทำให้
เห็ดมีคุณภาพ สามารถมาช่วยในเรื ่องในการอำนวย
ความสะดวกของผู้ผลิต โดยสามารถควบคุมระบบใน
รูปแบบระยะไกล ทำให้การปรับค่าอุณหภูม ิและ
ความชื้นอากาศแต่ละวันทำได้ง่าย เนื่องจากสามารถ
ควบคุมการทำงานและแสดงผลผ่านเว็บบราวเซอร์  

 
2.  ทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 
2.1 โรงเรือนเพาะเห็ด 
 ความเป็นมาของการเพาะเห็ดในประเทศไทย 
เริ่มต้นจากการค้นคว้าทดลองของ อาจารย์ก่าน ชล
วิจารณ์ เมื่อปี พ.ศ. 2480 ซึ่งท่านผู้นี้สำเร็จการศึกษา
มาจากมหาว ิ ทย าล ั ย เ กษตรแห ่ ง ฟ ิ ล ิ ปป ิ น ส์  
แนวความคิดในการเพาะเห็ดของท่านเกิดขึ้นครั้งแรก
เมื่อได้ไปศึกษาดูงานท่ี Bureau of Plant Industry  
ที่กรุงมะนิลา เพราะระหว่างการดูงานนั้นได้พบกับ 
ดร. คลาร่า (Dr. F.M. Clara) ซึ่งเป็นนักโรคพืชวิทยา 
กำลังทดลองเพาะเห็ดฟาง โดยการใช้เศษและก้านใบ
ยาสูบ เศษต้นป่านมนิลา ต้นกล้วย กาบกล้วย รวมท้ัง
กระสอบป่านเก่า ๆ จากการที่ได้พบเห็นการทดลอง
ดังกล่าวประกอบกับได้มีโอกาสไปดูงานที่ประเทศ
ญี่ปุ่นพบว่าการเพาะเห็ดเป็นอุตสาหกรรมที่ประเทศ
ญี่ปุ่นสามารถทำรายได้ให้ประเทศปีละหลายร้อยล้าน
บาท 
 

 

 
รูปที่ 2.1 โรงเรือนเพาะเห็ด [2] 

 

2.2 การทำงานโดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์  
 ไมโครคอนโทรลเลอร์เป็นอุปกรณ์ไอซี  ( IC : 

Integrated Circuit) ที่สามารถโปรแกรมการทำงาน
ได้ซับซ้อน สามารถรับข้อมูลในรูปสัญญาณดิจิตอลเข้า
ไปทำการประมวลผลแล้วส่งผลลัพธ์ข้อมูลดิจิตอล
ออกมา เพ ื ่ อ น ำ ไป ใช ้ ง านตามท ี ่ ต ้ อ ง ก า ร ไ ด้  
ไมโครคอนโทรลเลอร์ภายในชิพจะมีหน่วยความจำ 
Port อยู่ในชิพเพียงตัวเดียวซึ่งอาจจะเรียกได้ว ่าเป็น
คอมพิวเตอร์ชิพเด่ียว 

 
 

 
 

รูปที่ 2.2 Arduino Mega 2560 [7] 
 

2.3 อุปกรณ์อินเทอร์เน็ตในรูปแบบไร้สาย 
 เทคโนโลยีไร้สายไมโครเวฟบนผิวโลก การส่ือสาร

ไมโครเวฟบนผิวโลกจะใช้เครื ่องส่งและเครื ่องรับ
สัญญาณจากสถานีบนผิวโลกที่มีลักษณะคล้ายจาน
ดาวเทียม ไมโครเวฟภาคพื้นดินอยู่ในช่วงกิกะเฮิรตซ์ท่ี
ต่ำ ซึ่งจำกัดการสื่อสารทั้งหมดด้วยเส้นสายตาเท่านั้น 
สถานีทวนสัญญาณมีระยะห่างประมาณ 48 กิโลเมตร 
(30 ไมล์) ดาวเทียมสื่อสาร การสื่อสารดาวเทียมผ่าน
ทางคลื ่นว ิทยุไมโครเวฟที ่ไม ่ได ้เบ ี ่ยงเบนโดยช้ัน
บรรยากาศของโลก ดาวเทียมจะถูกส่งไปประจำการ
ในอวกาศ ท ี ่ม ักจะอย ู ่ ในวงโคจรพ ้องคาบโลก 
(Geosynchronous) ท่ี 35,400 ก ิโลเมตร (22,000 
ไมล์) เหนือเส้นศูนย์สูตร ระบบการโคจรของโลกนี้มี
ความสามารถในการรับและถ่ายทอดสัญญาณเสียง 
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2.4  แผ่นเพลเทียร์  
 กระบวนการทำความเย็นหรือระบบทำความเย็น 

ที่ใช้คอมเพรสเซอร์เป็นตัวดูดอัดสารทำความเย็น ถือ
เป็นเรื่องท่ีเราต่างก็คุ้นเคยกันอยู่แล้วในชีวิตประจำวัน 
เพราะไม่ว่าจะเป็นระบบทำความเย็นขนาดใหญ่ระดับ 

 

 

รูปที่ 2.3 รูปแบบการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย 
(Wireless Internet) [1]  

 

 
 

รูปที่ 2.4 หลักการทำงานของแผ่นเพลเทียร์ [10] 

อุตสาหกรรม มาจนถึงระบบแอร์หรือตู้เย็น ที่เราใช้
งานกันในครัวเรือน ล้วนแล้วแต่เป็นระบบทำความ
เย็นที่ใช้คอมเพรสเซอร์เป็นตัวขับเคลื่อน ซึ่งระบบทำ
ความเย็นท่ีใช้คอมเพรสเซอร์เป็นตัวขับเคล่ือนนี้ ถือว่า
เป็นหลักการทำความเย็นท่ีมนุษย์สร้างขึ้น และใช้งาน
มานานนับร้อยปี แต่เมื่อไม่กี่ปีให้หลัง เริ่มมีการนำเอา
อีกหนึ่งรูปแบบของการทำความเย็นมาใช้งานอย่าง
เป็นจริงเป็นจัง ในลักษณะการใช้งานแบบท่ีคล้ายคลึง
กับระบบทำความเย็นที่ใช้คอมเพรสเซอร์ ซึ่งการทำ
ความเย็นในรูปแบบนี้ไม่ต้องใช้คอมเพรสเซอร์ หรือ

ส่วนที่เป็นกลไกขับเคลื่อนใด ๆ และไม่ต้องใช้สารทำ
ความเย็นเป็นตัวกลางในระบบเหมือนเช่นท่ีเคยทำกัน 
เพราะเป็นการทำความเย็นที ่ได้จากการไหลของ
กระแสไฟฟ้าผ่านสารกึ่งตัวนำ 
2.5 งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางปีท่ี 7 ฉบับท่ี 1 มกราคม 
2557 – 1 มิถุนายน 2557 การศึกษาวิจัย ผู้วิจัยได้
ทำการศึกษารวบรวมเอกสารและอุปกรณ์ที ่ใช ้ใน
โครงการว ิจ ัยการออกแบบและสร้างชุดควบคุม
อุณหภูมิและความชื้นแบบอัตโนมัติเพื ่อเพิ่มผลผลิต
และคุณภาพของเห็ด ในกลุ่มอาชีพเพาะเห็ดบ้านทุ่ง
บ่อแป้น อำเภอห้างฉัตร จังหว ัดลำปาง ในการ
ออกแบบตัวควบคุมอุณหภูมิกับความชื้น ได้พิจารณา
ถึงความง่ายในการออกแบบ และการนำไปใช้งานได้
อย ่ า ง หลากหล าย  จ ึ ง ออกแบบให ้ ร ะ บ บ ใ ช้
คอนโทรลเลอร์ท่ีสามารถเขียนโปรแกรมได้เร็ว โดยใช้
ภาษาชั้นสูงรวมถึงการมีไลบรารี อุปกรณ์เชื ่อมต่อ   
ต่าง ๆ ที ่ม ีอย ่างมากมาย ทางผู ้ว ิจ ัยได้เล ือกใช้  
ADU842 นำมาใช้งานร่วมกับตัวเซนเซอร์ SHT15 ท่ี
สามารถวัดอุณหภูมิและความช้ืนได้ภายในตัวเดียวกัน
ในส่วนของการควบคุมโหนดที่เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง 
ๆ ให้เปิดหรือปิดตามเงื่อนไขท่ีเกิดขึ้น จะทำผ่านสวิตซ์
ไฟฟ้ากระแสตรง จำนวน 4 ช่อง และใช้ตัวอุปกรณ์
อ ิ เล ็กทรอน ิกส ์ประเภทไตรแอค  ท ี ่ เป ็น ไฟฟ้า
กระแสสลับ จำนวน 2 ช่อง 
 
3. วิธีการดำเนินงานและข้ันตอนการทดลอง 

ในส่วนของขั ้นตอนการดำเน ินงานของระบบ
ควบคุมอุณหภูมิและความช้ืนภายในโรงเรือนเพาะเห็ด
ระบบปิดโดยพีไอดีได้ดำเนินการออกแบบพัฒนา
ระบบและเก็บผลการทำงานตามขอบเขตของงาวิจัย 
ดังนี้ 
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รูปที่ 3 โครงสร้างการทำงานวิจัยควบคุมอุณหภูมิและ
ความช้ืนในโรงเรือนเพาะเห็ด [12] 

 

3.1  การออกแบบวงจรระบบควบคุมอุณหภูมิและ
ความชื้นภายในโรงเรือนระบบปิดโดยพีไอดี 
การออกแบบวงจรที่เกี่ยวข้องของระบบควบคุม

อุณหภูมิและความชื้นภายในโรงเรือนเพาะเห็ดระบบ
ปิดโดยพีไอดีนั ้น ประกอบไปด้วยไมโครคอนโทรล 
เลอร์วงจรแสดงผลแอลซีดี วงจรสวิตซ์เมตริกซ์ วงจร
ทำความชื ้น วงจรลดอุณหภูมิ วงจรเพิ ่มอุณหภูมิ
เซ ็นเซอร ์ว ัดอ ุณหภ ูม ิและความช ื ้น  และโมดูล 
ESP8266 ดังรูปท่ี 3.1 

 

 
 

รูปที่ 3.1 แผนผังการออกแบบวงจรควบคุมอุณหภูมิ
และความช้ืนภายในโรงเรือนระบบปิดโดยพีไอดี 

 
 
 
 
 

3.2  การเข ียนโปรแกรมควบคุมอ ุณหภูม ิและ
ความชื้นภายในโรงเรือนระบบปิดโดยพีไอดี 
การออกแบบฟังก์ชันระบบควบคุมอุณหภูมิและ

ความช ื ้นภายในโรงเร ือน ประกอบด้วย ฟ ังก ์ ชัน
กำหนดค่าเร ิ ่มต้นของระบบ แสดงค่าเร ิ ่มต้นของ
อุณหภูมิและความชื ้น ฟังก์ชันกำหนดค่าอุณหภูมิ 
ฟังก์ชันกำหนดค่าความช้ืน ฟังก์ชันการควบคุมอุณหภูมิ
และความชื้นโดยพีไอดี และฟังก์ชันการควบคุมการ
ทำงานผ่านเว็บบราวเซอร์ ตามลำดับ ซึ่งมีการทำงานดัง
ผังงานรูปท่ี 3.2 
 
4.  ผลการทดลอง 
 การทดลองเพ ื ่ อทดสอบการทำงานและหา
ประสิทธิภาพของระบบควบคุมอุณหภูมิและความช้ืน
ภายในโรงเรือนระบบปิดโดยพีไอดี มีรายละเอียดดังนี้ 
4.1  การทดลองเก็บผลการเจริญเติบโต 

การทดลองน ี ้ เ พ ื ่ อ หาประส ิ ทธ ิภ าพการ
เจริญเติบโตของผลผลิต ทำการทดลองเพาะเห็ด
นางฟ้าภูฐานเปรียบเทียบกับโรงเรือนทั ่วไปและ
โรงเรือนท่ีมีการควบคุมอุณหภูมิและความช้ืนโดยพีไอ
ดี ใช้ก้อนเห็ดจำนวน 20 ก้อน ระยะเวลาการเพาะ
จำนวน 8 สัปดาห์ และเก็บเกี่ยวสัปดาห์ละหนึ่งครั้ง 
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รูปที่ 3.2 ขั้นตอนการทำงานของฟังก์ชันกำหนดค่า
อุณหภูมิและความช้ืน 

 
ตารางที่ 1  น้ำหนักดอกเห็ดแต่ละสัปดาห์ที่เพาะใน
โรงเรือนทั่วไปและโรงเรือนที่มีระบบควบคุมอุณหภูมิ
และความช้ืนโดยพีไอดี 
 

สัปดาห์ที่ 

ระบบควบคุมอุณหภูมิและ
ความชื้นภายในโรงเรือนระบบ

ปิดโดยพีไอดี 
น้ำหนักของดอกเห็ด (กรัม) 

โรงเรือนทั่วไปที่ไม่มีการควบคุม
อุณหภูมิและความชืน้ 

น้ำหนักของดอกเห็ด (กรัม) 

11-5 

  

6-10 

  

 

รูปที่ 4.2 ผลการทดลองในโรงเรือนท่ีมีระบบควบคุม
อุณหภูมิและความช้ืนโดยพีไอดี และโรงเรือนท่ัวไป 

 
5.  สรุป 

จากการทดลองเก็บเกี่ยวผลผลิตในการเพาะเห็ด
นางฟ้าภูฐานสูงสุดจำนวน 40 ก้อน จะได้ผลผลิตของ
เห็ดนางฟ้าภูฐานประมาณ 3.8 กิโลกรัมต่อการเก็บ
เกี่ยวจำนวน 1 ครั้ง ในระยะเวลา 1 เดือนสามารถเก็บ
เกี่ยวผลผลิตได้ 4 ครั้ง เห็ดนางฟ้าภูฐานสามารถขาย
ได้ในราคากิโลกรัมละ 120 บาท คิดเป็นเงิน 456 บาทต่อ
การเก็บเกี ่ยวจำนวน 1 ครั้ง หรือ 1,824 บาทต่อการเก็บ
เกี่ยวจำนวน 1 เดือน  

 
6.  กิตติกรรมประกาศ 
 งานว ิจ ัยน ี ้ ได ้ร ับท ุนสนับสนุนจากสาขาว ิชา
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน ผู้จัดทำงานวิจัยจึงขอขอบคุณมา ณ ท่ีนี้ 
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บทคัดย่อ  

ในปัจจุบัน การใช้น้ำประปาในบ้านเรือน ไม่ได้ถูกวัดหรือแสดงผลโดยทันที ทำให้ไม่สามารถตรวจสอบการใช้
ปริมาณน้ำได้ โดยเฉพาะหากมีการรั่วไหลของน้ำ ซึ่งจะทำให้เกิดการสิ้นเปลืองน้ำโดยไม่จำเป็น ในบทความนี้จึงนำเสนอ
ระบบการตรวจวัดปริมาณน้ำประปาผ่านระบบ IoT ในราคาประหยัด โดยประยุกต์ใช้เซนเซอร์วัดอัตราการไหลของน้ำ  
ร่วมกับบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ EPS8266 ซึ่งเป็นอุปกรณ์ควบคุมการทำงานท่ีมีไวไฟอยู่ในตัวเอง สามารถแสดงผลการ
ใช้ปริมาณน้ำ โดยแสดงค่าเป็นจำนวนลิตรต่อวัน และแสดงค่าการใช้น้ำ เป็นจำนวนบาทต่อลิตร สามารถดูกราฟปรมิาณ
การใช้น้ำย้อนหลังได้  และมีระบบฐานข้อมูลจัดเก็บปริมาณการใช้น้ำ สามารถดูการใช้น้ำได้ด้วยตนเองผ่านแอพพลิเคชั่น
บนโทรศัพท์มือถือ จากผลการทดสอบการวัดและรายงานผลการใช้ปริมาณน้ำ พบว่าสามารถบันทึกและแสดงค่าปริมาณ
การใช้น้ำได้อย่างถูกต้อง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานประปาหมู่บ้านได้   
คำสำคัญ: เซนเซอร์วัดอัตราการไหลของน้ำ, ระบบตรวจสอบระยะไกล, อินเทอร์เน็ตของสรรพส่ิง 
 
Abstract 
 Nowadays, the water supply service cannot be measured or real-time monitoring. Therefore, 
cannot be monitoring of the quantity. Especially in case there is a water leak. That will cause 
unnecessary wastage of the water. In this paper, we present a meter water system for real time 
monitoring using Internet of Things (IoT). We applied the water flow sensor and microcontroller EPS8266 
on low cost. In this paper, we need to show water consumption results by showing the number of water 
liters per day, used of water baht per liters, can shows a graph results and a database system. We can 
monitor data through an application on a mobile phone. As the result, we can record and show the 
results successfully and can be applied to the village water supply.  
Keywords: Water flow sensor, Monitoring system, Internet of things  
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1. บทนำ 
ในป ัจจ ุบ ันได ้ม ีการนำเทคโนโลย ี ใหม ่ๆมา

ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เพื่อเพิ่ม
ความสะดวกสบายของมนุษย์ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ ้น รวมไปถึงการนำเทคโนโลยีมาช่วยในระบบการ
ตรวจสอบ การบริหารจัดการ โดยเฉพาะทรัพยากรน้ำ
ซึ่งถือว่าเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณค่าต่อมนุษย์
และเป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญในการดำรงชีวิต ดังนั้น
การบริหารจัดการน้ำ การจัดเก็บน้ำ การจ่ายน้ำ การ
เรียกเก็บเงินค่าน้ำ จึงมีความจำเป็นต่อผู้ให้บริการน้ำ
ในชุมชนหรือประปาหมู่บ้าน สำหรับผู้อุปโภคและ
บริโภคน้ำ ถ้าหากสามารถตรวจสอบการใช้น้ำของ
ตนเองและค่าใช้จ่ายแบบเรียลไทม์ได้  ก็จะช่วยให้
สามารถควบคุมการการใช้น้ำตนเอง ส่งผลให้สามารถ
บริหารจัดการน้ำ และช่วยกันใช้น้ำกันอย่างประหยัด
ได้ 

นักวิจัยและนักพัฒนาได้นำเทคโนโลยีเซนเซอร์มา
ประยุกต์ใช้งานอย่างแพร่หลาย เช่น Shavarsidha 
Gunde และ Chikaraddi ได้ใช้อุลตราโซนิคเซนเซอร์
มาออกแบบควบคุมระดับน้ำในแทงค์น้ำ เมื่อปริมาณ
น้ำลดลงถึงระดับท่ีกำหนดไว้ ปั๊มน้ำก็จะทำงานโดยดูด
น้ำเข้าสู ่แทงค์น้ำ [1] Gopavanitha และ Nagaraju 
ได้ออกแบบระบบตรวจสอบคุณภาพน้ำด้วย IoT โดย
ใช้ Rapsberry pi ในการประมวลผล ใช้เซนเซอร์ใน
การตรวจสอบ เช่น เซนเซอร์อุณหภูมิ เซนเซอร์วัดค่า 
PH เซนเซอร์วัดความขุ่นของน้ำ เป็นต้น โดยแสดงผล
ผ่านสมาร์ทโฟน [2] Rajendra Prasad และ Avinash 
ได้ทำการออกแบบตรวจสอบคุณภาพของน้ำและ
ระบบควบคุมการไหล โดยใช้ Arduino Uno และ 
โมดูลไวไฟ เพื่อนำไปแสดงผลผ่านระบบ IoT [3] 

งานวิจัยนี ้นำเสนอการออกแบบระบบมาตรวัด
น้ำประปาเพื่อนำไปประยกต์ใช้ในประปาหมู่บ้าน โดย
ใช้เซนเซอร์วัดอัตราการไหล (Water flow sensor) 
เพื่อตรวจจับอัตราการไหลของน้ำ นำมาใช้งานร่วมกับ
ไมโครคอนโทรลเลอร์ และมีการแสดงผลข้อมูลผ่าน
แอพพลิเคช่ันบนโทรศัพท์มือถือ ซึ่งสามารถตรวจสอบ
การใช้ปริมาณน้ำได้ตลอดเวลา 

2. วิธีดำเนินการวิจัย 
 ในการออกแบบและสร้างเครื ่องตรวจสอบมาตร

วัดน้ำ ผู ้ทำวิจัยมีขั ้นตอนการทำงาน และวิธ ีการ
ดำเนินงานดังนี้ 
2.1  บล็อกไดอะแกรมการทำงาน 

 

รูปที่ 1 บล็อกไดอะแกรม 

จากรูปที่ 1 แสดงส่วนประกอบการทำงานของ
เครื่องตรวจสอบมาตรวัดน้ำ โดยสั่งการทำงานผ่าน
เครื่องโทรศัพท์มือถือ เมื่อกดปุ่มเริ่มทำงาน โซลินอยด์
วาล์วจะถูกสั่งการให้เปิดการทำงาน ด้วยตัวควบคุม
จากบอร์ดไมโครคอนโทลเลอร์ ESP8266 [4] ส่งผลให้
เกิดน้ำไหลผ่านตัวเซนเซอร์วัดอัตราการไหล หลังจาก
นั้นเซนเซอร์วัดอัตราการไหลก็จะอ่านค่า และส่งค่าท่ี
ได้เป็นสัญญาณพัลล์ไปยังบอร์ด esp8266 เพื่อนำไป
ประมวลผลและแสดงค่าที่ได้ผ่านแอพพลิเคชั่น และ
ส่งข้อมูลไปเก็บไว้ที่ฐานข้อมูลในระบบ Database  
2.2  การออกแบบโครงสร้างของเคร่ือง 

ในการออกแบบและสร้างเครื่องตรวจสอบมาตร
วัดน้ำ มีส่วนประกอบท้ังหมด 5 ส่วน ดังรูปท่ี 2 

 
รูปที่ 2  แบบจำลองโครงสร้างของเครื่อง 
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1. Water flow sensor เป็นอุปกรณ์ท่ีใช้วัดอัตรา
ความเร็วของน้ำหรือของเหลว มีขนาด ½ หุน สามารถ
วัดอัตราความเร็วของน้ำได้ระหว่าง 0-60 ลิตรต่อนาที 
สัญญาณ output ท่ีได้ออกจากอุปกรณ์ Water flow 
sensor จะเป็นสัญญาณพัลส์  
2. Solenoid valve ใช้ในการควบคุมการเปิด-ปิด 
การไหลของน้ำจากแหล่งจ่าย โดยรับสัญญาณผ่าน
บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP8266 
3. Liquid crystal display (LCD) เป็นจอแสดงผลท่ี
ติดต้ังหน้าเครื่อง มีจำนวน 2 แถว โดยแถวที่ 1 จะ
แสดงวันเดือนปีท่ีเครื่องทำงาน และแถวท่ี 2 แสดง
จำนวนปริมาณน้ำท่ีใช้  
4.  Switch AC เป็นอุปกรณ์ท่ีควบคุมการเปิด-ปิด
เครื่อง 
5.  กล่องกันน้ำเอนกประสงค์ เป็นกล่องไว้ใช้สำหรับ
ยึดตัวบอร์ดหรืออุปกรณ์ท่ีใช้ต่อวงจรท่ีไม่ต้องการให้
น้ำเข้าสู่วงจร รูปท่ี 3 แสดงเครื่องตรวจสอบมาตรวัด
น้ำท่ีสร้างเสร็จสมบูรณ์  

 

รูปที่ 3 เครื่องตรวจสอบมาตรวัดน้ำ 
 
3.  การทดลอง 

ผู้จัดทำวิจัยได้ทำการออกแบบการทดลองไว้ 2 
ส่วน คือ การทดสอบเซนเซอร์วัดอัตราการไหลของน้ำ 
และ ระบบการแสดงผลผ่านโทรศัพท์มือถือ 
3.1.  ทดลองการทำงานของ  Water flow sensor 
วัตถุประสงค์ 
    เพื่อทดสอบการหาค่าความเท่ียงตรงของอุปกรณ์
เซนเซอร์วัดอัตราการไหล 
 

อุปกรณ์ท่ีใช้ในการทดลอง 
1. บอร์ด ESP8266   
2. สายไฟในการต่อวงจร 
3. สาย USB upload โปรแกรม  
4. Water flow sensor 

วิธีการทดลอง 
    1. ต่อสายยางเข้าท่อน้ำของเครื่องเครื่องตรวจสอบ
มาตรวัดน้ำประปา และเปิดน้ำประปาให้ไหลผ่าน 
 2. เตรียมถังน้ำที ่มีขีดตวงปริมาณน้ำหน่วยเป็น
มิลลิลิตร  
   3. สั่งเปิด  Solenoid vale ให้น้ำไหลผ่าน อุปกรณ์ 
Water flow sensor ดังรูปท่ี 4. 
   4. ทำการจดบันทึกจำนวนครั้งท่ีทำการทดลอง 

 

 
รูปที่ 4  การทดลองความเท่ียงตรงของ Water 

flow sensor 
3.2. ทดลองการแสดงผลผ่านเคร่ืองโทรศัพท์มือถือ 
วัตถุประสงค์  
     1. แสดงผลย้อนหลังของแอพพลิเคช่ัน ฐานข้อมูล
ของ Data base  
      2. แสดงปริมาณน้ำท่ีใช้ในแต่ล่ะวันย้อนหลังจนถึง
การใช้งานในปัจจุบัน  
      3. แสดงค่าใช้จ่ายน้ำแต่ล่ะวันย้อนหลังถึงปัจจุบัน 
      4. แสดงค่าปริมาณน้ำท่ีใช้ท้ังหมดและผลรวม
ค่าใช้จ่ายค่าของการใช้น้ำท้ังหมด 
อุปกรณ์ท่ีใช้ในการทดลอง 
     1. โทรศัพท์มือถือ  
     2. บอร์ด ESP8266  
     3. Solenoid valve 
     4. สายต่อวงจร 
     5. Power supply 12 v. 
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วิธีการทดลอง 
     1. ทำการเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตกับ Smartphone 
Application  
     2. ทำการทดลองรันระบบก่อนหน้านี้ 1 อาทิตย์ 
เพื่อท่ีจะได้ดูรายละเอียดย้อนหลังได้ 
     3. ทำการเปิด Application แล้วกดปุ่มฟังก์ช่ัน ดู
ย้อนหลังของปริมาณน้ำท่ีใช้และค่าใช้จ่ายของน้ำ ดัง
แสดงในรูปท่ี 5. 

 
รูปที่ 5  การทดลองการแสดงผลผ่านสมาร์ทโฟน 

 
4. ผลการทดลอง 
4.1  ผลการวัดอัตรการไหลของน้ำ 
ตารางที่ 1  ตารางสรุปผลการทดลองการวัดอัตรการ
ไหลของน้ำ  

คร้ังที่ ปริมาณน้ำ
(ml) 

ค่าที่วัดได้ 
(ml) 

% ความ
ผิดพลาด 

1 1000 1042 4.2 
2 1000 1050 5.0 
3 1000 1055 5.5 
4 1000 1049 4.9 
5 1000 1035 3.5 
6 1000 1050 5.0 
7 1000 1050 5.0 
8 1000 1075 7.5 
9 1000 1020 2.0 
10 1000 1050 5.0 

จากการทดลองว ัดหาค่าความเที ่ยงตรงของ
อุปกรณ์เซนเซอร์วัดอัตราการไหลของน้ำ ดังรูปที่ 4 
พบว่าเม ื ่อทดลองใช้ปร ิมาณน้ำ 1000 ม ิลลิลิตร 
จำนวน 10 ครั้ง  ไหลผ่านเซนเซอร์วัดอัตราการไหล
ของน้ำ สามารถวัดค่าได้ตามตารางท่ี 1 จะพบว่า ค่าท่ี
เซนเซอร์อ่านได้ จะมีค่าเกินกว่าปริมาณน้ำท่ีใช้ ซึ่งเกิด
จากความคลาดเคลื่อนของเซนเซอร์ โดยค่าเฉลี ่ยใน
การวัดปริมาณน้ำ 1000 มิลลิลิตร เท่ากับ 1047.6 
มิลลิลิตร และคิดเป็นเปอร์เซ็นความผิดพลาด เท่ากับ 
4.76%  
4.2  การแสดงผลผ่านเคร่ืองโทรศัพท์มือถือ 
      จากร ูปท่ี 6  แสดงผลการใช้น ้ำผ่านหน้าจอ
โทรศัพท์มือถือ เมื่อมีการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต และ
เปิดแอพพลิเคชั่น จะแสดงสถานะการทำงานปัจจุบัน 
โดยแสดงค่าปริมาณการใช้น้ำ คำนวนค่าใช้น้ำ แสดง
สถานะการทำงานของปั้มน้ำ  และปุ ่มควบคุมการ
เปิด-ปิดน้ำ ตามลำดับ 

 
 

รูปที่ 6  หน้าจอแสดงผลการใช้น้ำปัจจุบัน 
        
 จากรูปท่ี 7 จะเป็นหน้าต่าง Application แสดงผล
การใช้น้ำในรายสัปดาห์ โดยจะแสดงผลปริมาณการใช้
น้ำท้ังหมด คำนวณค่าน้ำ และแสดงผลเป็นรูปกราฟของ
การใช้น้ำในแต่ละวัน เพื่อดูย้อนหลังเป็นรายสัปดาห์ โดย
จะดึงข้อมูลท่ีเก็บบนฐานข้อมูล Data base มาแสดงผล 
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รูปที่  7 หน้าจอแสดงผลการใช้น้ำรายสัปดาห์    
 
5.  บทสรุป 
 ในงานวิจัยนี้ได้ทำการออกแบบระบบตรวจสอบ
ปริมาณการใช้น้ำโดยแสดงผลบนโทรศัพท์มือถือ ซึ่ง
สามารถแสดงผลการใช้ปริมาณน้ำจำนวนลิตรต่อวัน 
ค่าใช้จ่ายมีหน่วยเป็นบาท และสามารถแสดงผลใน
รายสัปดาห์ โดยแสดงผลการใช้ปริมาณน้ำทั้งหมด 
พร้อมทั้งคำนวณค่าใช้น้ำ และจาการทดสอบความ
แม่นยำของเซนเซอร์วัดอัตราการไหลของน้ำ พบว่ามี
ค่าความผิดพลาดเท่ากับ 4.76 % ซึ่งถือว่ายอมรับได้ 
ในอนาคตผู ้จ ัดทำจะพ ัฒนาแอพพลิ เคช ั ่น ให ้ มี
ความสามารถในการตรวจวัดปริมาณน้ำหลายๆจุดได้
พร้อมกัน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานประปา
หมู่บ้านได้  
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ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงโหลดต่อเสถียรภาพของโรเตอร์ท่ีมีการรบกวนขนาดเล็ก 
ของโรงไฟฟ้ากังหันลมท่ีมีการติดต้ังระบบสะสมพลังงาน 

Impact of Loading Variation for Small-Disturbance Rotor Stability of  
Wind Turbine Power Plant Installed Energy Storage System 
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บทคัดย่อ  

งานวิจัยนี้ทำการศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงโหลดต่อเสถียรภาพของโรเตอร์ที่มีการรบกวนขนาดเล็ก
ของโรงไฟฟ้ากังหันลมท่ีมีการติดต้ังระบบสะสมพลังงาน การศึกษานี้ทำการจำลองในระบบทดสอบมาตรฐาน 33 บัสเมื่อ
ระบบมีการติดตั้งกังหันลมและระบบสะสมพลังงานแบตเตอรี่ที่ขนาด 1 MW และ 8 MWh ตามลำดับ ทำการจำลองใน
สภาวะที่โหลดมีการเพิ่มข้ึนและลดลงแบบทันทีทันใดในระบบเพื่อศึกษาผลการแกว่งท่ีโรเตอร์ของกังหันลม จากการศึกษา
พบว่าผลการเปลี่ยนแปลงของโหลดแบบทันท่ีทันใดส่งผลต่อการแกว่งของโรเตอร์และกำลังไฟฟ้าจริงของโรเตอร์กังหันลม 
และเมื่อมีการติดต้ังระบบสะสมพลังงานทำให้ระบบนั้นสามารถเพิ่มเสถียรภาพของระบบได้โดยเฉพาะในกรณีโหลดขนาด
ใหญ่ในระบบหลุดออกจากระบบ ดังนั้นการพิจารณาเสถียรภาพด้านการตอบสนองความถี่จำเป็นต้องพิจารณาเพิ่มใน
อนาคต 
คำสำคัญ: ค่าเจาะจง ระบบสะสมพลังงาน ไมโครกริด เสถียรภาพของโรเตอร์ท่ีมีการรบกวนเล็กน้อย โรงไฟฟ้ากังหันลม 
 
Abstract 
 This study examines the effect of load changes on the stability of the slightly disturbed rotor of 
wind power plants equipped with an energy equation system. The study was simulated in a standard 
33 bus test system when the system was integrated with wind turbines and battery energy storage 
system (BESS) at sizes of 1 MW and 8 MWh, respectively. The study found that the instantaneous load 
change effect affects the rotor oscillation and the actual power of the wind turbine rotor. Moreover, 
when an energy storage system is installed, the system can increase the system's stability, especially in 
large loads in the system losing the system. Therefore, the frequency response stability, further 
consideration is needed. 
Keywords:  Eigen value, Energy Storage System, Microgrid, Small-Disturbance Rotor Stability, Wind 
Turbine Power Plant 
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1. บทนำ 
ในปัจจุบันการเพิ่มขึ ้นของโหลดในระบบไฟฟ้ามี

แนวโน้มมากขึ้นโดยเฉพาะโหลดสมัยใหม่อย่างเช่น 
โหลดยานยนต์ไฟฟ้า รถไฟไฟฟ้า [1] เม ื ่อม ีการ
เปล่ียนแปลงของโหลดในสภาวะพลวัตระบบไฟฟ้าท่ีดี
ต้องยังคงรักษาความมีเสถียรภาพเอาไว้ได้และส่งผล
กระทบต่อโหลดอื่น ๆ ในระบบให้น้อยท่ีสุด 

การศึกษาที่ผ่านมามีการกล่าวถึงการนำอุปกรณ์
ไฟฟ้าแบบยึดหยุ่น (FACTs Devices) มาประยุกต์ใช้
ในการชดเชยอย่างกว้างขวางเพื ่อลดผลกระทบใน
สภาวะพลวัต [2] ผลของการเปลี่ยนแปลงโหลดใน
ระบบไฟฟ้าส่งผลกระทบต่อการแกว่งของความถี ่ต่ำ
ของเครื่องกำเนิด [3] การประยุกต์ใช้คอนเวอร์เตอร์
แบบแหล ่ งจ ่ ายแรงด ันไฟฟ ้า  (Voltage Source 
Converter, VSC) สามารถช่วยลดผลกระทบต่อระบบ
ไฟฟ้าในระยะเวลาสั้นได้ [4] ซึ่งมีหลักการพื้นฐาน
เดียวกันกับระบบสะสมพลังงาน การศึกษาผลกระทบ
จากโหลดที่มีต่อโรงไฟฟ้ากังหันลมซึ่งในปัจจุบันถูก
นำมาต ิดต ั ้ งในระบบไฟฟ้าอย่างแพร่หลายและ
พิจารณาในเงื่อนไขระบบมีการติดต้ังสะสมพลังงานจึง
มีความสำคัญและจำเป็นอย่างมากต่อการศึกษาการ
เพิ่มเสถียรภาพของระบบไฟฟ้ากำลัง 

ดังนั้นงานวิจัยนี้จะทำการการวิเคราะห์ผลกระทบ
ของการเปล่ียนแปลงโหลดต่อเสถียรภาพของโรเตอร์ท่ี
มีการรบกวนเล็กน้อยของโรงไฟฟ้ากังหันลมที ่มีการ
ติดตั ้งระบบสะสมพลังงาน โดยทำการทดสอบใน
ระบบทดสอบมาตรฐาน IEEE 33 โนดสามารถนำเสนอ
ได้ดังนี้ 

 
2. การดำเนินการวิจัย 

ในการดำเนินการวิจัยนั้นได้ทำการศึกษาในระบบ
จำหน่ายขนาดเล็ก (Microgrid system) [5] โดยใช้
ระบบทดสอบมาตรฐาน IEEE 33 โนด การติดต้ัง
ระบบสะสมพลังงานและโรงไฟฟ้ากังหันลมทำการ
พิจารณาในเงื่อนไขเมื่อโหลดมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อ
ทดสอบตามสมติฐานของการวิจัย มีดังนี้ 
 

2.1  สมการการแกว่ง (Swing Equation) 
 สามารถนำเสนอหลักการในการรักษาสมดุลย์
ของเครื่องกำเนิดในสภาวะเริ่มต้น โดยอธิบายในเทอม
ของอัตราเร่งขึ้นและลดลงของโรเตอร์เครื ่องกำเนิด
เมื่อถูกรบกวน ในเทอมของแรงบิดเร่งและกำลังท่ี
แกนเพลา ด้วยค่าความเฉื่อย และค่าคงที่ความเฉื่อย 
พลังงานจลน์โมเมนต์วัตถุที่ความเร็วซิงโครนัส ที่เกิด
จากแรงบิดเร่งที่แกนเพลา และพิจารณาในเทอมของ
กำลังอัตราเร่งโดยสามารถนำเสนอได้ดังสมการท่ี (1) 
และ (2) ดังนี้ [6] 
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2.2  การประเมินเสถียรภาพของโรเตอร์ที ่มีการ
รบกวนขนาดเล ็ ก  (Aspects of Small-Signal 
Rotor Angle Stability) 

เมื่อระบบไฟฟ้าเกิดการเปลี่ยนแปลงในกรณต่ีาง 
ๆ จะให ้ เก ิดการแกว ่งของระบบไฟฟ ้ากำล ังจะ
เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะของระบบกับเวลาในโหมด
ของค่าเจาะจง   สามารถแสดงได้ดังสมการท่ี (3) [7] 

 
j  =   

(3) 

 
เมื่อ และ คือองค์ประกอบของค่าการหน่วง

และค่าความถี่ในการแกว่งของระบบของค่าเจาะจง 
ในส่วนความถี ่ในการแกว่ง f สามารถแทนได้โดย 

2
f




=  และองค ์ประกอบของค ่าการหน ่วง

สามารถแทนได้โดย 2 2




 

−
=

+
ซึ่งหากระบบ

มีอัตราส่วนการหน่วงมากการเข้าสู่สภาวะสมดุลของ
ระบบก็เร็วขึ้น ซึ่งในทางกลับกันหากมีอัตราส่วนการ
หน่วงของระบบน้อย การเข้ากลับเข้าสู่สภาวะสมดุล
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ของระบบก็จะถูกยืดออกไปส่งผลต่อเสถียรภาพของ
ระบบไฟฟ้ากำลัง 
2.3  ระบบสะสมพล ังงานแบตเตอร่ี  (Battery 
Energy Storing Systems, BESS) 
 ระบบสะสมพลังงานด้วยแบตเตอรี่ในปัจจุบนัได้
ม ีการพัฒนาก้าวหน้าอย่างมากอย่างแบตเตอรี่  
Lithium-ion แบตเตอร ี ่ น ิ เ ก ิ ล  (Nike cadmium, 
NiCd) เป็นต้น ในขณะที่การศึกษาในเบื้องต้นจะใช้
แบบจำลองแบตเตอรี่ตะกั่วกรด (Lead-acid) ในการ
ออกแบบโดยประกอบไปด้วยแรงดันท่ีขั้วและค่าความ
ต้านทานภายใน ซึ่งจะนำค่าดังกล่าวไปประกอบการ
ประเมินสถานะของแบตเตอรี่  (State of charge, 
SOC) [8] โดยที ่ค ่า SOC จะเกี ่ยวข้องกับปริมาณ
กระแสท่ีอยู่ภายในแบตเตอรี่ ในขณะที่ในทางปฏิบัติ
ต้องมีการต่อแบตเตอรี่ขนานและอนุกรมให้ได้ขนาด
พิกัดตามที่ออกแบบในหน่วย kWh โดยแสดงได้ดัง
สมการท่ี (4) [9] 

 
k

PC I t=  
(4) 

 
เมื่อ PC คือ ขนาดความจุของแบตเตอรี่ตามสมการ    
                ของ Peukert (Ah) 
      I  คือ กระแสคายประจุของแบตเตอรี่ (A) 
      k  คือ ค่าคงท่ีของ Peukert 
      t   คือ ระยะเวลาในการคายประจุ (h) 
 

2.4  การติดตั้งโรงไฟฟ้ากังหันลมในระบบทดสอบ
มาตรฐาน IEEE 33 โนด 
 โรง ไฟฟ ้าก ั งห ันลม  (Wind Turbine Power 
Plant, WTPP) ท่ีนำมาใช้ในการวิเคราะห์นี้ กำหนดให้
มีขนาด 1 MW จ่ายผ่านหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 1,250 
KVA โดยติดต้ังเช่ือมต่ออยู่ท่ีบัส 18 ซึ่งเป็นตำแหน่งท่ี
มีแรงดันไฟฟ้าตกมากที่สุดในระบบทดสอบมาตรฐาน 
IEEE 33 โนด [10]

 

 

รูปที่ 1 ระบบทดสอบ IEEE 33 โนด เมื่อมีการเช่ือมต่อโรงไฟฟ้ากังหันลม และระบบสะสมพลังงาน  

 

2.5  ขั้นตอนในการทดสอบและจำลองผลการวิจัย 
 ขั้นตอนท่ี 1 กำหนดระบบ BESS และ WTPP ใน
แผนผังสังเขปของระบบทดสอบ IEEE 33 โนด ลงใน
โปรแกรม DIgSILENT® [11] 
 ขั้นตอนท่ี 2 กำหนดค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ ตาม
ระบบทดสอบ IEEE 33 โนด และค่าของ BESS กับ 
WTPP 

 ขั้นตอนท่ี 3 กำหนดเงื่อนไขให้โหลดเพิ่มขึ ้นทุก
บัสพร้อมกัน 200 % ในเวลา 50 วินาที และให้โหลด
ลดลงพร้อมกันทันที 200 % ท่ีเวลา 100 วินาที 

 ขั้นตอนท่ี 4 ให้ศึกษาผลกระทบรูปคล่ืนความเร็ว
รอบของโรเตอร์และกำลังไฟฟ้าของ WTPP ในกรณีท่ี
มีระบบ BESS ที่เชื่อมต่อกับไม่เชื่อต่อเข้าระบบ โดย
วิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบกัน 
 
3.  ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

จากการศึกษาผลกระทบรูปคล่ืนความเร็วรอบของ
โรเตอร์และกำลังไฟฟ้าของโรงไฟฟ้ากังหันลม ในกรณี
ที่มีระบบสะสมพลังงานแบตเตอรี่ที่เชื ่อมต่อ และไม่
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เชื่อต่อเข้ากับระบบ โดยวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบกัน
ได้ผลดังนี้ 

 

 
 

รูปที่ 2 การเปรียบเทียบรูปคล่ืนความเร็วรอบของ   
โรเตอร์โรงไฟฟ้ากังหันลม ในกรณีท่ีมีระบบสะสม
พลังงานแบตเตอรี่ท่ีเช่ือมต่อกับไม่เช่ือต่อเข้าระบบ 

จะพบว่าจำนวนโหมดของการวิเคราะห์ค่าเจาะจง 
ลดลงจาก 18 โหมดเหลือ 10 โหมด เมื ่อพิจารณา 
Damping Ratio นั้นมีค่าไม่ต่างกันมาก ระบบที่ไม่มี
การติดตั้งระบบสะสมพลังงานแบตเตอรี่มีค่าสูงสุด 
0.4560 ต่ำสุด 0.84732 ส่งผลต่อความถ่ีสวิงท่ี 6.092 
Hz และ 0.0325 Hz ซึ่งเกิดโหมดการแกว่งในพื ้นท่ี
และระหว่างพื้นท่ีตามลำดับ และในขณะท่ีระบบมีการ
ต ิดต ั ้ งระบบสะสมพลังงานแบตเตอร ี ่จะพบค่า 
Damping Ratio มีค่าสูงสุด 0.4554 ต่ำสุด 0.5545 
ส่งผลต่อความถี่สวิงท่ี 6.0957 Hz และ 0.0570 Hz 
ซึ่งพบว่าเกิดโหมดการแกว่งจากแรงบิด ระหว่างพื้นท่ี
และในพื ้นที ่เช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตามการติดต้ัง
ระบบสะสมพลังงานแบตเตอรี่ในระบบไมโครกริด ไม่
ส่งผลในการช่วยลดการแกว่งและสวิงของโรเตอร์ใน
โรงไฟฟ้ากังหันลมมากเท่าที่ควรดังผลที่ได้จากการ
จำลอง 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 1 ค่าเจาะจงกรณีมีการเช่ือมต่อ ระบบสะสม
พลังงานแบตเตอรี่ 

Mode 
 

Damped Frequency 
(Hz) 

Damping 
Ratio 

21 6.095739 0.455468 
22 6.095739 0.455468 
13 2.116875 0.355610 
14 2.116875 0.355610 
9 1.485911 0.139325 
10 1.485911 0.139325 
15 1.392372 0.508048 
16 1.392372 0.508048 
3 0.057096 0.554576 
4 0.057096 0.554576 

 
ตารางที่ 2 ค่าเจาะจงกรณีไม่มีการเชื ่อมต่อ ระบบ
สะสมพลังงานแบตเตอรี่ 

Mode  Damped Frequency 
(Hz) 

Damping 
Ratio 

37 6.092080 0.456008 
38 6.092080 0.456008 
58 6.092078 0.456008 
59 6.092078 0.456008 
16 6.088332 0.456567 
17 6.088332 0.456567 
8 1.564778 0.120185 
9 1.564778 0.120185 
50 1.530324 0.129297 
51 1.530324 0.129297 
29 1.530301 0.129301 
30 1.530301 0.129301 
23 0.048652 0.699257 
24 0.048652 0.699257 
44 0.048647 0.699323 
45 0.048647 0.699323 
2 0.032563 0.847329 
3 0.032563 0.847329 
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เมื่อพิจารณาค่ากำลังไฟฟ้าจริงของโรงไฟฟ้ากังหัน
ลมจะพบว่า โรงไฟฟ้ากังหันลมมีการรักษาระดับ
กำลังไฟฟ้าที่ประมาณ 1 MW ทำให้ในช่วงเวลาที่มี
โหลดเพิ ่มขึ ้นและลดลงส่งผลให้เกิดการแกว่งของ
กำลังไฟฟ้าสูงขึ ้นท่ี 1.232 MW และ 1.204 MW ใน
กรณีที่ไม่มีระบบสะสมพลังงานแบตเตอรี่ กำลังไฟฟ้า
ที่ผลิตจากเครื่องกำเนิดนั้นในช่วงเวลาการแกว่งด้าน
ลบจะต่ำกว่าในกรณีท่ีมีระบบสะสมพลังงานแบตเตอรี่
โดยมีค่า 0.697 MW และ 0.383 MW ตามลำดับ นั้น
แสดงให ้ เห ็นว ่าระบบ ท่ีม ีระบบสะสมพล ังงาน
แบตเตอรี ่ช่วยเสริมกำลังไฟฟ้าจริงของระบบที ่มี
โรงไฟฟ้ากังหันลมได้ผลดีโดยเฉพาะกรณีที่โหลดหลุด
ออกจากระบบ 

 

 

รูปที่ 3 การเปรียบเทียบรูปคล่ืนกำลังไฟฟ้าจริงของ
โรงไฟฟ้ากังหันลม ในกรณีท่ีมีระบบสะสมพลังงาน

แบตเตอรี่ท่ีเช่ือมต่อกับไม่เช่ือต่อเข้าระบบ 
 
4.  สรุปผลการวิจัย 

จากการศึกษาผลกระทบของการเปลี ่ยนแปลง
โหลดต่อเสถ ียรภาพของโรเตอร ์ที ่ม ีการรบกวน
เล็กน้อยของโรงไฟฟ้ากังหันลมที่มีการติดตั้งระบบสม
พล ังงานโดยได ้ทำการจำลองในระบบทดสอบ
มาตรฐาน IEEE 33 บัส โดยขนาดกังหันลมและระบบ
สะสมพล ังงานแบตเตอรี่  1  MW และ 8 MWh 
ตามลำดับ ทดสอบโหลดของระบบมีการเพิ่มขึ้นและ
ลดลงแบบทันท่ีทันใดท่ี 200 % ท่ีเวลา 50 วินาทีและ 

100 วินาทีตามลำดับ พบการแกว่งความถี่ต่ำของโร
เตอร์กังหันลมเกิดขึ้นในขณะท่ีมีการติดต้ังระบบสะสม
พลังงานและไม่มีการติดตั ้ง การติดตั้งระบบสะสม
พลังงานสามารถลดจำนวนโหมดของการวิเคราะห์ค่า 
Modal/Eigenvalue จาก 18 โหมดเหลือ 10 โหมด 
ซึ่งโหมดการแกว่งความถี่ต่ำที่พบจะเป็นโหมดเฉพาะ
พื้นเป็นส่วนใหญ่ ในขณะที่เมื ่อพิจารณากำลังไฟฟ้า
จริงของโรงไฟฟ้ากังหันลมเมื่อมีการติดต้ังระบบสะสม
พลังงานจะช่วยชดเชยกำลังไฟฟ้าในขณะที ่โหลด
ขนาดใหญ่หลุดออกจากระบบได้ ดังนั้นการบูรณาการ
ระบบสะสมพลังงานที่เหมาะสมสามารถเพิ่มความมี
เสถียรภาพของระบบไฟฟ้ากำลังได้ 
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ต้นแบบแก้วน้ำสำหรับผู้พิการทางสายตา 
Prototype of tumbler for a person with visually impaired 
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บทคัดย่อ  
          งานวิจัยนี้เสนอต้นแบบแก้วน้ำสำหรับผู้พิการทางสายตา มีหลักการสำคัญคือ การตั้งค่าระดับน้ำและการตั้งค่า
อุณหภูมิน้ำได้อย่างน้อย 3 ระดับรวมถึงสามารถตรวจสอบค่าระดับน้ำและตรวจสอบค่าอุณหภูมิของน้ำได้อย่างถูกต้องและ
แม่นยำเมื่อเทียบกับเครื่องมือวัดมาตรฐาน แก้วน้ำสำหรับผู้พิการทางสายตา ประกอบด้วย 3 ส่วนคือภาคอินพุต ภาค
ประมวลผล และภาคเอาต์พุต การทำงานเร่ิมจากภาคอินพุต ได้แก่ ไมโครโฟน เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ เซ็นเซอร์วัดระดับน้ำ 
และโมดูลเสียง โดยภาคอินพุตส่งค่าไปท่ีภาคประมวลผล (ไมโครคอลโทลเลอร์) เมื่อทำการประมวลผลจะส่งค่าสัญญาณไป
ยังภาคเอาท์พุต (ลำโพง) โดยท้ังระบบจะใช้ไฟเลี้ยงจากภาคจ่ายไฟแรงดัน 5 โวลต์ ผลการทดสอบพบว่าสามารถตรวจสอบ
อุณหภูมิน้ำของแก้วน้ำได้ และมีค่าความคลาดเคลื่อนเฉลี่ย 1.18% และประสิทธิภาพของแบตเตอรี่สามารถใช้งานได้
ต่อเนื่องเฉลี่ย 12 ชั่วโมง 20 นาทีต่อการชาร์จ 1 ครั้ง 
คำสำคัญ:  แก้วน้ำ  เซ็นเซอร ์ อุณหภูมิ  ผูพ้ิการทางสายตา    
 

Abstract 
 This research proposes a prototype of tumbler for a person with visually impaired. The main 
principles are setting at least 3 water levels and water temperature. The water level value can be 
checked and the water temperature readings are accurate and comparable with standard measuring 
tools. A prototype of tumbler for a person with visually impaired it consists of 3 main parts: input sector, 
processor and output sector. The operation starts from the input sector including microphone, 
temperature sensor, water level sensor and sound module. The input sector sends digital value to the 
processor (microcontroller). A microcontroller sends signal value to output (speaker). All system is 
powered 5 volt power supply. The measurement results reveal that the water temperature can be 
checked and average percentage error of 1.18%. An average battery performance can be used 
continuously of 12 hours and 20 minutes per a single charge. 
Keywords: Tumbler, Sensor, Temperature, A person with visually impaired 
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1. บทนำ 
    การแนวคิดของการสร้างนวัตกรรมชิ้นนี้เกิดขึ้น จาก
การเข้าร่วมโครงการเปิดบ้านธรรมิกชนในโอกาสครบรอบ 
40 ปี ในระหว่างวันที่ 2 - 4 ธันวาคม 2561 ณ โรงเรียน
การศึกษาคนตาบอด จังหวัดขอนแก่น ผู้วิจัยได้ทราบถึง
ความลำบากในการดำรงชีวิตของผู้พิการทางสายตา มี
การบรรยายช่วงหนึ่งได้กล่าวถึงการชงเครื่องดื่มต่าง ๆ 
ของเด็กที่มีความพิการซ้ำซ้อน เป็นสาเหตุที่ทำให้น้ำรอ้น
ลวกมือขณะกดน้ำร้อนลงแก้ว เนื่องจากไม่สามารถรู ้ถึง
ปริมาณน้ำร้อนที่ต้องการและขณะดื่มเครื่องดื่มร้อนก็ทำ
ให้ผู ้พิการทางสายตาถูกน้ำร้อนลวกปาก เนื ่องจากไม่
ทราบว่าอุณหภูมิของน้ำร้อนนั้นอุ่นพอดีกับการด่ืมหรือยัง 
จากการสอบถามผู้พิการทางสายตาส่วนใหญ่พบว่า พวก
เขายอมที่จะใช้นิ้วจุ่มลงไปในแก้วเพื่อที่จะได้ทราบระดับ
น้ำและอุณหภูมิของน้ำในแก้ว อีกทั้งแก้วน้ำสำหรับผู้
พิการทางสายตาที่มีขายตามท้องตลาดราคาค่อนข้างสูง 
[1]-[2] ด้วยเหตุการณ์ดังกล ่าวทำให้คณะผ ู ้จ ัดทำ มี
แนวคิดที่จะพัฒนานวัตกรรมแก้วน้ำสำหรับผู้พิการทาง
สายตาเพื่อลดอุบัติเหตุที่เกิดจากน้ำร้อนลวกมือหรือปาก 
และยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้พิการทางสายตาให้เท่า
เทียมกับคนตาดีที่สามารถดื่มน้ำร้อนได้เหมือนคนทั่วไป
โดยไม่ต้องกลัว 
 
2. การออกแบบ 
    แก้วน้ำสำหรับผู้พิการทางสายตา เป็นแก้วท่ีใช้อำนวย
ความสะดวกของผู้พิการทางสายตา ผู้ใช้เป็นคนควบคุม
การทำงานของแก้ว โดยมีเซนเซอร์วัดระดับน้ำและ
อุณหภูมิ สวิตช์ปุ ่มกดตั้งค่าระดับน้ำและอุณหภูมิ ที ่มี
ระบบสั่งงานด้วยเสียงผู ้ใช้งาน มีระบบตรวจสอบแจ้ง
เตือนระดับน้ำและอุณหภูมิตามที่ผู ้ใช้งานกำหนด และ
การออกแบบส่วนประกอบต่าง ๆ แสดงดังรูปท่ี 1 และ 
รูปท่ี 2  
 
 
 

 

รูปที่ 1 ส่วนของแก้วช้ันนอกแก้วช้ันใน และกล่องเก็บ
อุปกรณ์ 

 

 

รูปที่ 2 ส่วนของสวิตช์ต่าง ๆ และ ลำโพง 
 

    สำหรับส่วนของการออกแบบนั ้นจะสามารถ
แบ่งย่อยการออกแบบทางด้านส่วนท่ีเป็นฮาร์ดแวร์ดัง
รูปท่ี 1 และ รูปท่ี 2 ซึ่งมีส่วนประกอบดังนี้ 
หมายเลขท่ี  1 แก้วชั้นนอก ใช้พลาสติก PLA เป็น

พลาสติกเกรดดีที ่เลือกนำมาใช้ใน
การปริ้น 3D เพื่อขึ้นรูปตัวแก้วขึ้นมา
ให้มีความสวยงาม คงทน 

หมายเลขท่ี  2 แก้วชั้นใน ใช้พลาสติกเกรดอาหาร 
ปลอดภัย สามารถดื ่มได้จริง ผ่าน
มาตรฐาน มี BPA Free ปลอดสาร
ก่อโรคหัวใจและมะเร็ง 

หมายเลขท่ี  3 ปุ่มกดต้ังค่าระดับน้ำ 
หมายเลขท่ี   4 ปุ่มกดต้ังค่าอุณหภูมิ 
หมายเลขท่ี   5 ปุ่มกดตรวจสอบระดับน้ำ 
หมายเลขท่ี   6 ปุ่มกดตรวจสอบอุณหภูมิน้ำ 
หมายเลขท่ี   7 ปุ่มกด Reset  
หมายเลขท่ี   8 เป็นชั้นที่ใช้เก็บวงจรและอุปกรณ์ต่าง 

ๆ ที่ใช้งานในแก้วน้ำ ได้แก่ แบตเตอรี่ 
step up โมดูลสั่งงานด้วยเสียง โมดูล 
MP3 และบอร์ด Arduino Nano 

หมายเลขท่ี   9 ปุ่มกด เปิด-ปิด การทำงาน 
หมายเลขท่ี  10  รูชาร์จแบตเตอรี่ 
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หมายเลขท่ี   11  ช่องว่างระหว่างแก้วชั ้นนอกและ
แก้วชั้นใน จะมีเซนเซอร์วัดระดับน้ำ
และอ ุณหภ ูม ิ ว ัดอ ุณหภ ูม ิ  และ
ไมโครโฟน ติดต้ังอยู่ 

    การออกแบบเลือกพลาสติกที่นำมาขึ้นรูปจะเป็น
พลาสติก PLA ที่ทำให้ตัวแก้วมีความสวยงาม และตัว
แก้วชั้นในจะเป็นพลาสติกเกรดอาหาร สามารถด่ืมได้และ
มีความปลอดภัย ปลอดสาร BPA ที่เป็นสารก่อโรคหัวใจ
และมะเร็ง สามารถทนความร้อนของน้ำได้ที ่อุณหภูมิ  
ต้ังแต่ -20 องศาเซลเซียส ถึง 120 องศาเซลเซียส  

 รูปที่  3  บล็อกไดอะแกรมการทำงานของระบบ 
     

    จากรูปท่ี 3 เป็นภาพรวมของการทำงาน โดยจะรับค่า
จากภาคอินพุตซึ ่งก็คือ สวิตช์ 1 ถึงสวิตช์ 4 รวมถึง
เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ เซ็นเซอร์วัดระดับน้ำ และโมดูล
สั่งงานด้วยเสียง ซึ่งภาคอินพุตที่กล่าวมานี้จะส่งค่าไปท่ี
บอร์ดไมโครคอลโทลเลอร์ เมื่อบอร์ดทำการประมวลผล
จะส่งค่าสัญญาณไปยังภาคเอาท์พุต โดยทั้งระบบจะใช้
ไฟเลี้ยงจากภาคจ่ายไฟแรงดัน 5 โวลต์  

 
รูปที่ 4 วงจรการทำงานของแก้วน้ำสำหรับผู้พิการ 

ทางสายตา 

    จากรูปท่ี 4 เป็นวงจรการทำงานของแก้วน้ำสำหรับ
ผู้พิการทางสายตา ซึ่งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ท่ี
เลือกใช้ มีหลักการทำงานดังนี้ 
 1) เซ็นเซอร์วัดระดับน้ำ ติดตั้งในจุดที่ตรงระดับ
ของแก้วน้ำ เมื ่อน้ำถึงระดับที ่เซ ็นเซอร์อยู ่ ก็จะ
ตรวจจับ ให้สัญญานเอาต์พุตออกมาเป็นค่า 0 หรือ 1 
สามารถวัดทะลุส่ือกลางได้หนาสูงสุดถึง 13 มิลลิเมตร 
ใช้ไฟเล้ียง 5-24V 
 2) สวิตช์ เป็นอุปกรณ์สำหรับควบคุมการจ่ายและ
ตัดกระแสไฟฟ้าเข้าวงจร 
 3) โมดูลสั่งงานด้วยเสียง สามารถใช้ควบคุมไฟ 
LED ใช้ซอฟแวร์ Access Port เพื่อบันทึกค่า ใช้คำส่ัง
เสียงจากผู ้ ใช ้งาน เม ื ่อสั ่งคำส ั ่ง เสียง  HEX จาก 
Windows ผ่านทาง USB ไปยังโมดูลส่ังงานด้วยเสียง 
 4) โมดูล MP3 ใช้ไฟเลี ้ยง 3.2-5.2 V สามารถ
อัดเสียง  ลง SD Card แล้วใช้ Arduino เล่นไฟล์เสียง
ตามเงื่อนไข   ต่าง ๆ ได้ 
 5) บอร์ด Arduino nano 3.0 เช่ือมต่อกับเครื่อง
คอมเป็นแบบ Mini USB ประหยัดพื้นท่ี ราคาถูก  
 6) เทอร์โมคับเปิล ทำงานโดยอาศัยคุณสมบัติทาง
ไฟฟ้าของโลหะ 2 ชนิดที่ว่า เมื่อปลายลวดโลหะหรือ
โลหะผสม 2 ช้ินท่ีไม่เหมือนกันเช่ือมติดกัน ปลายลวด
ด้านที่เหลือจะเกิดความต่างศักดิ์ มีหน่วยเป็น ไมโคร
โวลท์ (µV) หรือ มิลลิโวลท์ (mV)  
    โดยการทำงานทั้งหมดทำได้โดยการที่มีอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ติดอยู่ภายในแก้ว ดังรูปท่ี 5 มีการเขียน
โปรแกรมควบคุมการทำงาน แล้วนำมาประกอบเป็น
แก ้วน ้ำ แสดงด ังร ูปท่ี  6 ปร ิมาตรของแก ้ว 540 
มิลลิลิตร  
 

 
 

รูปที่ 5 ภายในและกล่องใส่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 
ของแก้วน้ำ 

 

ประมวลผล
ไมโครคอนโทลเลอร์

รับค่าอินพุต
จากสวิตช์ 2

รับค่าอินพุต
จากสวิตช์ 1

ล าโพง

เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ เซนเซอร์วัดระดับน้ า

โมดูล MP3
ภาคจ่ายไฟ

รับค่าอินพุต
จากสวิตช์ 3

โมดูลสั่งงานด้วย
เสียง

รับค่าอินพุต
จากสวิตช์ 4
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รูปที่ 6 แก้วน้ำต้นแบบสำหรับผู้พิการทางสายตา 
 
3.  การทดสอบและผลการทดสอบ 
     ผลการทดสอบแก้วน้ำ โดยการตั้งค่าแจ้งเตือน
ระดับน้ำและอุณหภูมิได้จริง โดยแก้วน้ำสำหรับผู้
พิการทางสายตาจะใช้ Arduino เพื ่อรับสัญญาณ
อินพุตจากปุ่มกดและโมดูลส่ังงานด้วยเสียง เพื่อนำไป
ประมวลผลว่าเป็นคำส่ังใดและส่งสัญญาณเอาท์พุตไป
ท่ีโมดูล MP3 โมดูล MP3 จะนำไฟล์จาก SD Card ท่ี
ตรงกับปุ่มกดมาถอดรหัสจากนั้นจะส่งสัญญาณเสียง
ไปท่ีวงจรขยายเสียงเพื่อทำการขยายเสียงส่งออกไปยัง
ลำโพงให้ได้ยินระดับน้ำและระดับอุณภูมิ 
     ทำการทดสอบการต้ังค่าระดับน้ำและอุณหภูมิจาก
เสียงผู้ใช้งาน วัดค่าอุณหภูมิโดยนำเทอร์โมคับเปิลติด
ไว้ที่ข้างแก้วเทียบกับเทอร์โมมิเตอร์ที่อยู่ในน้ำเพื่อจะ
ได้ทำการคาริเบต และการหาค่าเปอร์เซ็นต์ความ
ผิดพลาดของแก้วน้ำ คิดจาก 
 

( )
100%M T

M

X X
E

X

−
=   

E = เปอร์เซ็นต์ความผิดพลาด (%) 

MX = ค่าจริง (Measure value) 

TX = ค่าท่ีได้จากการทดลอง (True value) 
 

3.1  การทดสอบวัดค่าอุณหภูมิของน้ำด้วยเทอร์
โมคัปเปิล นำเทอร์โมคัปเปิลที่เราเลือกใช้มาทดลอง
วัดค่าอุณหภูมิในน้ำเทียบกับเครื่องมือวัดมาตรฐานซึ่ง
ก ็ ค ื อ เทอร ์ โมม ิ เตอร ์ แบบโพรบ (Probe type 
thermometer) โดยผลการทดสอบแสดงดังตารางท่ี 
1 จะเห็นว่าเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิทั ้ง  2 ตัว มีค่าของ
อุณหภูมิต่างกันเฉลี ่ย 0.45 องศาเซลเซียส คิดค่า
เปอร์เซ็นต์ความผิดพลาดเฉล่ียได้เท่ากับ 1.18%  

ตารางที่ 1 อุณหภูมด้ิานในแก้วเทียบด้านนอกแก้ว 
ทดสอบวัดอุณหภูมิด้านในแก้วเทียบด้านนอกแกว้ 

คร้ังที่ 
อุณหภูมิของ 
เทอร์โมมิเตอร์

แบบโพรบ 
(ในแก้ว) 

อุณหภูมิของ 
เทอร์

โมคัปเปิล 
(นอกแก้ว) 

ผลต่าง 
ในแก้ว -
นอกแก้ว 

% ความ
ผิดพลาด 

 1 80 80 0 0.00% 

 2 75 75 0 0.00% 

 3 70 70 0 0.00% 

 4 65 65 0 0.00% 

 5 60 58 2 3.33% 

 6 55 55 0 0.00% 

 7 50 49 1 2.00% 

 8 45 44 1 2.22% 

 9 40 40 0 0.00% 

 10 35 37 2 5.71% 

 11 34 34 0 0.00% 

 12 33 33 0 0.00% 

 13 32 32 0 0.00% 

 14 31 30 1 3.23% 

 15 30 30 0 0.00% 

 16 29 30 1 3.45% 

 17 28 28 0 0.00% 

 18 27 28 1 3.70% 

 19 26 26 0 0.00% 

 20 25 25 0 0.00% 

เฉลี่ย 0.45 1.18% 
   

3.2  ประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ 
ตารางที่ 2 สถานะแบตเตอรี่ท่ีมีการทำงานต่อเนื่อง 

           
เวลา 
 
คร้ังท่ี 

1 
ชม. 

2 
ชม.  

3 
ชม
. 

4 
ชม
. 

5 
ชม
. 

6 
ชม
. 

7 
ชม. 

8 
ชม. 

แบตเตอร่ี
ไม่สามารถ
ใช้งานได้ 
(ใช้เวลา) 

1 
5.08
V 

5.0
8V 

5.0
8V 

5.0
8V 

5.0
8V 

5.0
8V 

5.0
8V 

5.0
8V 

12 ชั่วโมง 

2 
5.08
V 

5.0
8V 

5.0
8V 

5.0
8V 

5.0
8V 

5.0
8V 

5.0
8V 

5.0
8V 

13 ชั่วโมง 

3 
5.08
V 

5.0
8V 

5.0
8V 

5.0
8V 

5.0
8V 

5.0
8V 

5.0
8V 

5.0
8V 

12 ชั่วโมง 

4 
5.08
V 

5.0
8V 

5.0
8V 

5.0
8V 

5.0
8V 

5.0
8V 

5.0
8V 

5.0
8V 

12 ชั่วโมง 

5 
5.08
V 

5.0
8V 

5.0
8V 

5.0
8V 

5.0
8V 

5.0
8V 

5.0
8V 

5.0
8V 

12 ชั่วโมง 

เฉล่ีย 12 ชั่วโมง 
20 นาที 
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การทดสอบวัดค่าของแบตเตอรี่ที ่ถูกต่อใช้จริง
เป็นเวลา 8 ชั่วโมง แสดงดังตารางที่ 2 และจะมีการ
กดสวิตช์ใช้งานอยู ่ตลอดการทดสอบ เพื ่อทดสอบ
ประสิทธิภาพของแบตเตอรี ่ว ัดค่าแรงดันไฟทุก 1 
ชั่วโมง ทดสอบจำนวน 5 ครั้ง ผลการทดสอบพบว่า 
เมื่อใช้แบตเตอรี่ จนแบตเตอรี่ไม่สามารถใช้งานได้อีก
นั้นใช้เวลาเฉล่ีย 12 ช่ัวโมง 20 นาที และถ้าหากไม่ได้
มีการกดสวิตช์ใช้งานเลย แบตเตอรี่ก็จะสามารถอยู่ได้
นานมากยิ่งขึ้น 
3.3 การตั้งค่าระดับน้ำและอุณหภูมิด้วยการสั่งงาน
จากเสียงของผู้ใช้งาน 
 การทดสอบการตั้งค่าระดับและตั้งค่าอุณหภูมิ 
อย่างละ 3 คำส่ังเสียงคือ 1, 2 และ 3 ซึ่งการตั้งค่า ท้ัง
ระดับน้ำและอุณหภูมินั้น จะใช้คำสั่งเสียงเดียวกนัคือ 
1, 2 และ 3 แต่จะเป็นการแยกโหมดกัน โดยเมื่อตั้งค่า
จากการสั่งงานด้วยเสียงของผู้ใช้งานแล้วนั้น จะต้อง
กดสวิตช์ 1 และสวิตช์ 2 โดยที่สวิตช์ 1 คือโหมดของ
การตั้งค่าระดับน้ำ และสวิตช์ 2 คือโหมดการตั้งค่า
อุณหภูมิน้ำ การทดสอบนี้จะทำท้ังหมด 5 ครั้ง เพื่อให้
ได้ความแม่นยำมาก แสดงดังตารางท่ี 3 
 

ตารางที ่ 3 การทดสอบการตั ้งค่าระดับและตั ้งค่า
อุณหภูม ิ

                      ครั้งที่ 
คุณสมบัติ 1 2 3 4 5 

ตั้งค่าน้ำระดับท่ี 1      

ตั้งค่าน้ำระดับท่ี 2      

ตั้งค่าน้ำระดับท่ี 3      

ตั้งค่าอุณหภูมิระดับท่ี 1      

ตั้งค่าอุณหภูมิระดับท่ี 2      

ตั้งค่าอุณหภูมิระดับท่ี 3      

% สามารถตั้งค่าระดับน้ำและ
อุณหภูมิได้อย่างน้อย 3 ระดับ 

100 100 100 100 100 

 

 จากผลการทดสอบ จะเห็นได้ว่าต้นแบบแก้วน้ำ
สำหรับผู้พิการทางสายตาสามารถตั้งค่าระดับน้ำและ
สามารถตั้งค่าอุณหภูมิน้ำได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ 
100% 

4. สรุปผลการวิจัย 
 ความแม่นยำในการตรวจสอบอุณหภูมิน้ำของแก้ว
น้ำสำหรับผู้พิการทางสายตา โดยทำการทดสอบวัดค่า
อุณหภูมิเทียบกันระหว่างเทอร์โมมิเตอร์ในแก้วกับ
เทอร์โมคัปเปิลท่ีติดด้านนอกแก้ว ในแต่ละครั้งจะได้
ค่าอยู่ในช่วงท่ีใกล้เคียงกัน ซึ่งถ้านำผลการทดสอบ มา
คิดค่าเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคล่ือนเฉล่ียจะเห็นว่าค่า
เปอร์เซ็นต์ความผิดพลาดเฉล่ียมีค่า 1.18% ปริมาตร
น้ำท่ีสามารถบรรจุได้ 540 มิลลิลิตร หรือคิดเป็น
ประมาณ 18.3 ออนซ์ 

การทดสอบประสิทธิภาพแบตเตอรี ่ แบตเตอรี่
ชาร์จเต็ม วัดค่าแรงดันไฟได้ 5.08 โวลต์ และทำการ
ทดสอบท้ัง 5 ครั้ง ใช้งานได้เฉล่ียประมาณ 12 ช่ัวโมง 
30 นาที และหากใน 5 ครั้งนี้ไม่ได้มีการกดสวิตช์ใช้
งานเลย แบตเตอรี่ก็จะสามารถอยู่ได้นานมากยิ่งขึ้น 
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แสดงสินค้าอาหารแปรรูปกำจัดเช้ือโดยใช้แสงยูวีซี 
Food Display to Eliminate Microorganisms by UVC Light 
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บทคัดย่อ  

บทความนี้เป็นการออกแบบและสร้างตู้แสดงสินค้าอาหารแปรรูปกำจัดเชื้อโดยใช้แสงยูวีซี เพื่อกำจัดเชื้อจุลินทรยี์
และลดฝุ่นละอองหรือมลพิษที่เกิดจากการตากอาหารแปรรูปจากเนื้อสตัว์ โดยในการออกแบบและสร้างแสดงสินค้าอาหาร
แปรรูปกำจัดเชื้อโดยใช้แสงยูวีซี โดยการทดลองหาประสิทธิภาพของตู้แสดงสินค้าอาหารแปรรูปกำจัดเชื้อโดยใช้แสงยูวีซี 
ทำโดยการนำอาหารแปรรูปไปตากแดดเปรียบเทียบกับการใส่ไว้ในตู้ในระยะเวลา 5 วัน ซึ่งประสิทธิภาพในการลดปริมาณ
เชื้อจุลินทรีย์ในไส้กรอกก่อนนำเข้าตู ้แสดงสินค้าอาหารแปรรูปกำจัดเชื ้อโดยใช้แสงยูวีซีมีปริมาณเชื ้อจุลินทรีย์อยู่ท่ี  
50x1012 cfu/g  ไส้กรอกท่ีตากโดยใช้แสงยูวีซี 1 วันมีปริมาณเชื้อจุลินทรีย์อยู่ท่ี 75x105 cfu/g  ไส้กรอกท่ีตากโดยใช้แสง
ยูวีซี 2 วัน มีปริมาณเชื้อจุลินทรีย์อยู่ท่ี 19x105 cfu/g  ไส้กรอกที่ตากโดยใช้แสงยูวีซี 3 วัน มีปริมาณเชื้อจุลินทรียอ์ยู่ท่ี 
14x104 cfu/g   และ ไส้กรอกที่ตากโดยใช้แสงยูวีซี  4 วัน มีปริมาณเชื ้อจุลินทรีย์อยู่ท่ี 14x103 cfu/g ซึ่งมีปริมาณ
เชื้อจุลินทรีย์ท่ีอยู่ในใส้กรอกน้อยว่าการตากแดดด้วยวิธีธรรมชาติเป็นจำนวนมาก 
คำสำคัญ: แสงยูวีซี, อาหารแปรรูป, กำจัดเชื้อจุลินทรีย์ 
 
Abstract 
 The purpose of this paper is to design and build a UVC light food display to eliminate 
microorganisms, dust, and contamination in dried processed meats. The study is to design and construct 
a food preservation system. Experiment on the efficiency of food display by ultraviolet treatment 
compares the dried processed sausages with sausages in the refrigerator. The results showed that the 
sausages before put in the UVC light food display has 50x1012 cfu/g of microorganisms. The sausages 
put in the UVC light food display for one day has 75x105 cfu/g of microorganisms. The sausages put in 
the UVC light food display for two days has 19x105 cfu/g of microorganisms. The sausages put in the 
UVC light food display for three days has 14x104 cfu/g of microorganisms. And the sausages put in the 
UVC light food display for four days has 14x103 cfu/g of microorganisms. Therefore, a sausage put in the 
UVC light food display has microorganisms much less than a sausage put in the natural light. 
Keywords: UVC light, Processed food, Eliminate microorganisms. 
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1. บทนำ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสาน ไส้

กรอกอีสานที่เป็นการถนอมอาหารอีกแบบของชาว
อีสานเชื่อว่าเป็นภูมิปัญญาโบราณที่ใช้ในการถนอม
อาหารจากเนื้อสัตว์ที่มีมานาน ไส้กรอกเป็นอาหารท่ี
หลายชนชาติได้ทำขึ้นมา จึงทำให้ไส้กรอกมีรสชาติ 
รูปร่างลักษณะหลากหลายแตกต่างกันไป ซึ่งไส้กรอก
ของประเทศจีนคือกุนเชียง ไส้กรอกของประเทศญี่ปุ่น
คือไส้กรอกปลา ส่วนไส้กรอกของฝรั่งด้านยุโรปนั้นมี
มาก เพราะความนิยมของคนในพื้นที่หลายประเทศ 
เช่น ประเทศเยอรมัน ไส้กรอกแฟรงเฟริทซ์ เมื่อมาถึง
ไส้กรอกของประเทศไทยเราก็ไม่น้อยไปกว่าชนชาติอื่น
เช่นกัน ไม่ว่าจะเป็น ไส้กรอกอีสาน ไส้อั ่ว ไส้กรอก
ปลา แหนม หม่ำ ด้วยความแตกต่างเหล่านี้ ทำให้ไส้
กรอกแต ่ละชน ิดม ีว ิธ ีการก ินและการปร ุงท ี ่ ไม่
เหมือนกัน ในส่วนของไส้กรอกอีสานนั้นเป็นอาหาร
พื้นบ้านของชาวอีสานมานานมากแล้ว สามารถหาซื้อ
ได้ทั ่วไปในภาคอีสาน ในจังหวัดนครราชสีมานั้นไส้
กรอกอีสานก็ถือว่าเป็นอาหารและของฝากประจำ
จังหวัดนครราชสีมาที่หาซื้อได้ง่าย ไม่ว่าจะเป็นร้าน
ขายฝากประจำจังหวัดหรือร้านที่อยู่ตามข้างถนน  ไส้
กรอกอีสานมีรสชาติที ่กลมกล่อมจากส่วนผสมที ่มี
เอกลักษณ์ลงตัว เป็นวิธีการหมักให้มีรสเปรี้ยวด้วย
ข้าวสุกท่ีเหลือจากการรับประทานในแต่ละวันอีกด้วย 
เป็นอาหารที่หารับประทานง่ายหรือถ้าจะซื้อเป็นของ
ฝากก็สามารถเก็บไว้ได้นาน 

สภาพแวดล้อมของร้านไส้กรอกโดยทั่วไปจะอยู่
ข้างถนนที่มีผู้คนขับรถสัญจรผ่านไปผ่านมาตลอดท้ัง
วัน ไม่ว่าจะเป็นรถจักรยานยนต์ รถยนต์ หรือ รถบัส
โดยสารประจำทาง ทำให้ไส้กรอกท่ีแขวนไว้ท่ีราวเพื่อ
วางขายนั้นอาจได้รับมลพิษจากควัน ท่อไอเสีย ฝุ่น
ละออง จากรถต่างๆ ที่ขับผ่านสัญจรไปมา ร่วมถึงฝุ่น
ที่อยู ่บริเวณดังกล่าวด้วย ทำให้ไส้กรอกไม่มีความ
สะอาด ไม่ถูกสุขลักษณะอนามัยที่ดี และอาจมีเช้ือ
แบคทีเรียท่ีปนเป้ือนอยู่มากับอากาศในบริเวณนั้นด้วย 
ซึ่งจะทำให้คุณภาพของไส้กรอกไม่ดีเท่าท่ีควร และส่ิง
สำคัญอาจจะส่งผลถึงร่างกายของผู้ท่ีรับประทาน อาจ

ทำให้ท้องเสีย อาเจียน หร ืออาหารเป็นพิษจาก
ส่ิงแวดล้อมต่างๆ ดังนั้น [1] มีแนวคิดการฉายรังสียูวีซี 
ต ่อการควบคุมเชื ้อจ ุล ินทร ีย์ ในผลแก้วมังกร ซึ่ง
ประสิทธิภาพในการลดปริมาณเชื้อแบคทีเรียทั้งหมด 
โคล ิฟอร ์ม  ย ีสต ์และราได ้ โดยไม ่ม ีผลต ่ อการ
เปลี่ยนแปลงสีเนื้อ [2] ประยุกต์ใช้รังสียูวีซีในการลด
ปริมาณเชื้อแบคทีเรีย ในน้ำผลไม้ [3-5] สร้างเครื่อง
อบแห้งด้วยเทคนิคสนามไฟฟ้า ร่วมกับปั๊มความร้อน
และความร้อนจากหลอดอินฟราเรด ซึ่งเครื่องเหล่านี้
ไม่มีความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ไส้กรอกเนื่องจากจะ
ทำให้ไส้กรอกแห้งไม่น่ารับประทาน 

จากปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น ทางคณะผู้จัดทำได้
เล็งเห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจึงได้คิดค้นและนำเสนอ
วิธีการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยการจัดทำตู้แสดงสินค้า
อาหารแปรรูป กำจัดเชื ้อโดยใช้แสงยูว ีซ ีขึ ้น ทั ้งนี้ 
สามารถป้องกันเช้ือแบคทีเรีย ฝุ่นละอองต่างๆ ได้โดย
ใช้ตู ้อบไส้กรอก ในการตากไส้กรอกเพื่อให้ไส้กรอก
สามารถหลีกเล่ียงจากมลพิษ ควันรถ และฝุ่นต่างๆ ท่ี
ทำให้ไส้กรอกมีคุณภาพหรือรสชาติที่เปลี่ยนไปให้ถูก
สุขลักษณะมากขึ้น ซึ ่งจะทำให้ผู ้บริโภคไส้กรอกมี
ความปลอดภัยในการรับประทานไส้กรอกเพิ่มมากขึ้น  

2.  ตู้แสดงสินค้าอาหารแปรรูปกำจัดเชื้อโดยใชแ้สง 
ยูวีซี  

การสร้างตู้แสดงสินค้าอาหารแปรรูปกำจัดเช้ือ
โดยใช้แสงยูวีซี คณะผู้จัดทำได้ออกแบบและสร้าง ตู้
แสดงสินค้าอาหารแปรรูปกำจัดเชื ้อโดยใช้แสงยูวีซี  
โดยอาศัยหลักการทำงานของแสงยูวีซีจะช่วยในการ
ทำลายเชื้อจุลินทรีย์ในอาหาร เมื่อจุลินทรีย์ในอาหาร
ถูกกำจัดแล้วจะช่วยทำให้ไส้กรอกมีคุณภาพที่ดีขึ้น 
สะอาดขึ้น สามารถรับประทานได้อย่างปลอดภัยมาก
ยิ่งขึ ้นและยังช่วยในการถนอมอายุของไส้กรอกให้
สามารถเก็บได้นานขึ ้นอีกด้วย ซึ ่งคณะผู ้จัดทำได้
พิจารณาถึงกระบวนการทำงานและการออกแบบ
เพื่อใหตู้้แสดงสินค้าอาหารแปรรูปกำจัดเช้ือโดยใช้แสง
ยูวีซีมีต้นทุนที่ต่ำและสามารถสร้างได้ง่าย เพื่อให้
ชุมชนสามารถสร้างใช้งานได้  
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2.1 หลักการทำงานและกระบวนการทำงานของตู้
แสดงสินค้าอาหารแปรรูปกำจัดเชื้อโดยใช้แสงยูวีซี 
 หลักการทำงานของตู้แสดงสินค้าอาหารแปรรูป
โดยใช้แสงยูวีซีมีหลักการทำงานคือ ตู้สามารถกำจัด
เชื้อโดยการใช้แสงยูวีซีจากหลอดไฟฉายไปที่อาหาร
แปรรูปคือไส้กรอก ซึ่งแสงยูวีซีจะช่วยในการทำลาย
เชื้อจุลินทรีย์ในอาหาร เมื ่อจุลินทรีย์ในอาหารถูก
กำจัดแล้วจะช่วยทำให้ไส้กรอกมีคุณภาพที ่ด ีขึ้น 
สะอาดขึ้น สามารถรับประทานได้อย่างปลอดภัยมาก
ยิ่งขึ ้นและยังช่วยในการถนอมอายุของไส้กรอกให้
สามารถเก็บได้นานขึ้นอีกด้วยแสดงดังรูปท่ี 1 

 

รูปที่ 1 ไดอะแกรมกระบวนการทำงานของแสดง
สินค้าอาหารแปรรูปกำจัดเช้ือโดยใช้แสงยูวีซี 

 
 จากรูปท่ี 1 แสดงถึงหลักการทำงานงานของตู้
แสดงสินค้าอาหารแปรรูปกำจัดเช้ือโดยใช้แสงยูวีซี ซึ่ง
กระบวนการทำงานของตู้แสดงสินค้าอาหารแปรรูป
กำจัดเชื้อโดยใช้แสงยูวีซีมีกระบวนการในการทำงาน
โดยการส่งจ่ายกระแสไฟให้กับหลอดไฟแสงยูวีซีเพื่อ
ใช้การกำจัดเช้ือท่ีอยู่ในอาหารท่ีแปรรูปท่ีแขวนอยู่บน
ราวภายในตู้ เนื่องจากแสงยูวีซีเป็นแสงที่มีอันตราย
หากได ้ร ับแสงโดยตรง หลอดไฟแสงย ูว ีซ ีจ ึงถูก
ออกแบบให้มีความปลอดภัยโดยไฟจะติดเมื่อมีการปิด
ตู้อยู่ เมื ่อเปิดประตูตู้ไฟก็จะดับ ในส่วนของตู้ที ่เป็น
กระจกนั้น จะมีการติดฟิล์มกันแสงยูวีซีเพื ่อป้องกัน
เข้าสู ่สายตา ภายในตู ้จะมีพัดลมและช่องระบาย
อากาศเพื่อระบายอากาศภายในตู้ ซึ่งมีกระบวนการ
ทำงานของแสดงสินค้าอาหารแปรรูปกำจัดเชื้อโดยใช้
แสงยูวีซี 
 
 
 

2.2.  การออกแบบตู้แสดงสินค้าอาหารแปรรูปกำจัด
เชื้อโดยใช้แสงยูวีซี 

ในการออกแบบตู ้แสดงสินค้าอาหารแปรรูป
กำจัดเชื ้อโดยใช้แสงยูวีซี ทางคณะผู้วิจัยได้ทำการ
ออกแบบ โดยได้คำนึงถึงความทนทาน แข็งแรง ขนาด
ที ่ เหมาะสม มีประสิทธ ิภาพที ่ เหมาะสำหรับผู ้ ท่ี
ต้องการนำไปประกอบอาชีพที่ต้องใช้ตู้แสดงสินค้าท่ี
อาหารแปรรูปต่างๆ ที ่สามารถกำจัดเชื ้อได้ โดย
คณะผู้วิจัยได้ทำการออกแบบ แสดงดังรูปท่ี 2 

 

รูปที่ 2 โครงสร้างตู้แสดงสินค้าอาหารแปรรูปกำจัด
เช้ือโดยใช้แสงยูวีซี 

 
จากรูปท่ี 2 แสดงให้เห็นถึงภาพรวมของตู้แสดง

สินค้าอาหารแปรรูปกำจัดเชื้อโดยใช้แสงยูวีซี ซึ่งตัวตู้
จะใช้เป็นอะลูมิเนียม ด้านหน้าเป็นประตูกระจก ใน
แบบจะเห็นตู้ว่ามีขนาดความกว้าง 40 เซนติเมตร 
ความยาว 80 เซนติเมตร ความสูง 120 เซนติเมตร 
ส่วนประกอบต่างๆ จะประกอบไปด้วยล้อเลื ่อน
จำนวน 4 ล้อ ราวแขวนไส้กรอกจำนวน 4 ราว 
หลอดไฟยูวีซีจำนวน 2 หลอด มือจับประตู 1 อัน พัด
ลมระบายอากาศ 1 ตัว โดยตู้แสดงสินค้าอาหารแปร
รูปกำจัดเช้ือโดยใช้แสงยูวีซีท่ีจัดสร้างเสร็จแสดงดังรูป
ท่ี 3 
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รูปที่ 3 ตู้แสดงสินค้าอาหารแปรรูปกำจัดเช้ือโดยใช้
แสงยูวีซี 

3. การทดลองและผลการทดลองแสดงสินค้าอาหาร
แปรรูปกำจัดเชื้อโดยใช้แสงยูวีซี 

ในการสร้างตู้แสดงสินค้าอาหารแปรรูปกำจัดเช้ือ
โดยใช้แสงยูวีซี ทางคณะผู้จัดทำได้ทำการทดสอบ
ประสิทธิภาพของตู้ โดยการนำไส้กรอกที่ตากในตู้
แสดงสินค้าอาหารแปรรูปกำจัดเชื ้อโดยใช้แสงยูวีซี
และไส้กรอกที่ตากโดยใช้แสงแดดปกติ มาตรวจหา
เชื้อจุลินทรีย์ที่อยู่ในไส้กรอกว่ามีปริมาณต่างกันมาก
น้อยเพียงใด 

ตารางที ่ 1 ปริมาณของเชื้อจุลินทรีย์ในไส้กรอกท่ี
ทดลอง 

 

จากตารางท่ี 1 จะเห็นว่าปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ใน
ไส้กรอกก่อนนำเข้าตู้แสดงสินค้าอาหารแปรรูปกำจัด
เชื ้อโดยใช้แสงยูว ีซ ีม ีปร ิมาณเชื ้อจุล ินทร ีย ์อยู ่ ท่ี  
50x1012 cfu/g  ไส้กรอกท่ีตากโดยใช้แสงยูวีซี 1 วันมี
ปริมาณเชื้อจุลินทรีย์อยู่ท่ี 75x105 cfu/g  ไส้กรอกท่ี
ตากโดยใช้แสงยูวีซี 2 วัน มีปริมาณเช้ือจุลินทรีย์อยู่ท่ี 
19x105 cfu/g  ไส้กรอกท่ีตากโดยใช้แสงยูวีซี 3 วัน มี
ปริมาณเชื้อจุลินทรีย์อยู ่ท่ี 14x104 cfu/g   และ ไส้

กรอกท ี ่ ตากโดยใช ้แสงย ูว ีซี  4  ว ัน  ม ีปร ิมาณ
เชื ้อจุล ินทร ีย ์อย ู ่ ท่ี  14x103 cfu/g ซ ึ ่งม ีปร ิมาณ
เชื้อจุลินทรีย์ที่อยู่ในใส้กรอกน้อยว่าการตากแดดด้วย
วิธีธรรมชาติเป็นจำนวนมาก 

นอกจากนี้ผู้วิจัยยังได้ทำการเปรียบเทียบสีของใส้
กรอก เพื่อให้ทราบถึงลักษณะทางกายภาพของใส้
กรองเมื่อนำไปตากแดดและใส่ในตู้แสดงสินค้าอาหาร
แปรรูปกำจัดเชื ้อโดยใช้แสงยูวีซี โดยใส้กรอกที่ผ่าน
การทดลองตากแดดและใส่ในตู้แสดงสินค้าอาหารแปร
รูปกำจัดเช้ือโดยใช้แสงยูวีซี จำนวน 3 วัน แสดงดังรูป
ท่ี 4 

 

รูปที่ 4 ใส้กรอกท่ีผ่านการทดลอง 
 
จากรูปท่ี 4 จะเห็นว่าไส้กรอกท่ีตากโดยใช้แสงยูวีซี

จะมีลักษณะทางกายภาพที่แตกต่างกัน โดยในการ
นำไปตากแดดจะทำให้ใส้กรอกมีสีคล้ำมากกว่าท่ีอยู่ใน
ตู้แสดงสินค้าอาหารแปรรูปกำจัดเช้ือโดยใช้แสงยูวีซี 

 
4. บทสรุป 

ตู้แสดงสินค้าอาหารแปรรูปกำจัดเช้ือโดยใช้แสงยูวี
ซี คณะผู้วิจัยได้สร้างตู้แสดงสินค้าอาหารแปรรูปจำกัด
เช้ือโดยใช้แสงยูวีซีขึ้น เพื่อใช้ในการกำจัดเช้ือจุลินทรีย์
ในอาหาร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลองคือไส้กรอก
จำนวน 80 ชิ้น แบ่งการตากออกเป็น 2 สภาวะคือ 
การตากโดยแสงแดดและการตากในตู ้แสดงสินค้า
อาหารแปรรูปกำจัดเช้ือโดยใช้แสงยูวีซี สภาวะละ 32 
ชิ้น โดยแบ่งเป็น 5 ระยะ ได้แก่ ก่อนการตาก,ตาก 1 
วัน , ตาก 2 วัน ,ตาก 3 วัน และตาก 4 วัน แบ่ง
ตรวจสอบเชื้อทุกวัน วันละ 8 ชิ้น จนครบ 4 วัน จาก
การตรวจสอบปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ในไส้กรอกพบว่า
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ไส้กรอกที่ตากทั้ง 2 สภาวะ มีปริมาณเชื้อจุลินทรีย์
ลดลงท้ัง  2 สภาวะ แต่ในสภาวะท่ีตากโดยใช้แสงยูวีซี 
มีปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ลดลงมากว่าสภาวะที่ตากโดย
ใช้แสงแดด เนื่องจากแสงยูวีซีเป็นแสงที่มีความยาว
คล่ืน 100-280 นาโนเมตร มีความสามรถในการกำจัด 
ทำลายเช ื ้ อ โรคมากกว ่าแสงแดดธรรมดา  โดย
ประสิทธิภาพในการกำจัดเช้ือจะขึ้นอยู่กับระยะเวลาท่ี
ได้รับ จะเห็นว่าตู้แสดงสินค้าอาหารแปรรูปกำจัดเช้ือ
โดยใช้แสงยูวีซี สามารถกำจัดเชื้อได้จริงและการตาก
ในตู้แบบนี้ยังจะช่วยลดฝุ่นละอองหรือมลพิษท่ีเกิด
จากการตากได้อีกด้วย   
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บทคัดย่อ  

บทความนี้จะนำเสนอวิธีการออกแบบและสร้างตัวตรวจจับสีราคาประหยัด  โดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างการ
สะท้อนแสงของวัตถุท่ีมีสีแตกต่างกัน อุปกรณ์จะประกอบด้วยแหล่งกำเนิดแสงซึ่งจะทำหน้าท่ีกำเนิดแสงเพื่อส่องเข้าไปยัง
วัตถุทดสอบ(สีแตกต่างกัน) แสงท่ีตกกระทบวัตถุจะถูกสะท้อนกลับมายังตัววัดความเข้มของแสง โดยความเข้มของแสงจะ
ถูกแปรผลเป็นสีของวัตถุด้วยวิธีการทางคณิตศาสตร์ วิธีการแปรผลความเข้มแสงไปเป็นสีของวัตถุจะใช้วิธีการแบ่งกลุ่ม
ข้อมูลแบบวิธีการเพื่อนบ้านใกล้ท่ีสุด (K-Nearest Neighbor) อุปกรณ์สามารถสามารถวัดสีได้ 3 ชนิด คือ สีแดง เขียน น้ำ
เงิน (RGB colors) 
คำสำคัญ: ตัวตรวจจับสีราคาประหยัด การจำแนกกลุ่มข้อมูล วิธีการเพื่อนบ้านไกล้ท่ีสุด   
 
Abstract 
 This paper presents a method to design and fabricate a low-cost color detector by using relation 
of the light reflected from different colors. A device consists of light sources and sensors. The light 
sources generate scattered lights into the tested objects (different colors) and the incident light will be 
reflected back to light sensors. The light intensity will be converted to color types using mathematical 
method. One of the classification methods is K-Nearest Neighbor used for converting the electric signals 
from light sensor into color types resulted in the device can be used to classify 3 color types that are 
red green and blue (RGB colors). 
Keywords: Low-cost color detector, Classification, K-Nearest Neighbor. 
 
1.  บทนำ 

การคัดแยกสีเป็นกระบวนหนึ่งที่สามารถนำไปใช้
ในงานได้หลายทาง เช่น ทางอุตสาหกรรม  การคัด
แยกวัตถุด้วยสี [1]-[2] เป็นต้น โดยทั่วไปงานในการ
คัดแยกวัตถุด้วยสี สามารถใช้สีที ่แตกต่างกันซึ่งมี
หลากหลายสี แต่สีที ่ม ีความสำคัญสำหรับการการ
กำเนิดสี คือ แดง เขียว เหลือง หรือที่เรียกว่าแม่สี 
อาร์จีบี ดั ้งนั ้นตัวตรวจจับเพื ่อแยกสีอาร์จีบี  เป็น
อุปกรณ์ที่มีความสำคัญสำหรับการประยุกต์ใช้ในงาน
อุตสาหกรรม เพื ่อให้เกิดความถูกต้องและความ

รวดเร็วสำหรับงานคัดแยกวัตถุ ซึ ่งในปัจจุบันตัว
ตรวจจับเพื่อแยกสีมีมากมาย แต่สำหรับงานท่ีมีการใช้
ตัวตรวจจับสีหลายตัวยังต้องใช้งบประมาณท่ีค่อนข้าง
สูง   

ในบทความนี้จะนำเสนอวิธีการออกแบบและสร้าง
ตัวตรวจจับเพื่อแยกสีอาร์จีบีราคาประหยัด โดยตัว
ตรวจจับประกอบด้วยแหล่งกำเนิดแสงซึ่งจะถูกส่งไป
ยังวัตถุทดสอบและสะท้อนกลับมายังตัวอ่านค่าแสงใน
อุปกรณ์ ความแตกต่างของค่าแสงจะเปล่ียนแปลงเมื่อ
วัตถุทดสอบมีสีที่แตกต่างกัน ทำให้สามารถแยกสีได้
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โดยใช้โดยใช้ขั ้นตอนวิธีการเพื่อนบ้านไกล้าที่สุด (k-
Nearest Neighbor) สำหรับแยกสี หากผู้อ่านต้องการ
ข้อมูลเพิ่มเติมดูท่ีเอกสารอ้างอิง [3] 

  
2.  ทฤษฎีและหลักการ 
2.1  วิธีการเพื่อนบ้านใกล้ที่สุด (K-Nearest 

Neighbor)  
วิธีการเพื่อนบ้านใกล้ที่สุด (K-Nearest Neighbor) 

เป็นหนึ ่งในว ิธ ีการจำแนกข้อม ูล โดยอาศัยความ
คล้ายคลึงระหว่างวัตถุทดสอบกับกลุ่มข้อมูล โดยกลุ่ม
ข้อมูลจะถูกแทนด้วยคุณลักษณะ(Features) ท่ีถูกบรรจุ
ในเวกเตอร์ n มิติ [4] ดังนั้นเวกเตอร์ของข้อมูลจะถูก
แทนด้วยตำแหน่งบนปริภูมิ n มิติ และข้อมูลจะสามารถ
หาระยะทางระหว่างตำแหน่งข้อมูลได้จากระยะทางแบบ
ยุคลิด(Euclidean distance) [5] แสดงในสมการท่ี 1 

 
22

22

2

11 )...()()( nn qpqpqpd −+−+−= (1) 
 

 
 

รูปที่ 1 ความสัมพันธ์ของข้อมูล 
 

เมื่อ d คือระยะทางระหว่างเวกเตอร์ p และ q 
ในการจำแนกกลุ ่มข้อมูล หากเรามีข้อมูลอ้างอิง 
(Reference data) ซึ่งมีผลเฉลยของชนิดกลุ่มข้อมูล 
ดังรูปที่ 1 ข้อมูลดังกล่าวจะถูกใช้สำหรับการจำแนก
ข้อมูลใหม่ โดยพิจารณาจากระยะห่างระหว่างข้อมูล
ทดสอบ (Test Data) ก ับกล ุ ่มข ้อม ูล หากข ้อมูล

ทดสอบจะถูกจำแนกให้อยู่ในกลุ่มข้อมูลอ้างอิงที่มี
ระยะทางรวมไกล้ท่ีสุด การจำแนกข้อมูลในลักษณะนี้
จึงถูกเรียกว่า ขั้นตอนวิธีการเพื่อนบ้านไกล้าที่สุด(k-
Nearest Neighbor) 

ในการจำแนกข้อมูลโดยใช้ k-NN โดยพิจารณา
จากกลุ่มข้อมูลที่ไกล้ที่สุด 1 กลุ่ม วิธีนี้จะถูกเรียกว่า 
“1NN (One Nearest Neighbor) ดังนั้น “k-NN” จะ
เห็นได้ว่า k เป็นจำนวนของข้อมูลในกลุ่มท่ีไกล้ที่สุด 
โดยถ ูกเล ือกมาพ ิจารณาความเป ็นไปได ้ โดยใช้
ระยะห่างจากสมการจากทฤษฎีการวัดระยะทางของ 
Euclidean ดังนี้ ซึ่งสามารถเขียนสมการได้ดังสมการ
ท่ี (1) ท่ีได้กล่าวมาแล้วข้างต้น 

 

3. วิธีดำเนินการ 
3.1  ตัวตรวจจับ 

ตัวตรวจจับคัดแยกสีอาร์จีบีจะประกอบด้วยตัว
กำเนิดแสงและตัวรับแสง 2 ตัว แหล่งกำเนิดแสงเป็น
หลอดแอลอีดีสีขาวทำหน้าที่กำเนิดแสงสว่างและส่ง
แสงไปยังวัตถุทดสอบและสะท้อนกลับมายังตัวรับแสง
ซึ่งเป็น ตัวตรวจจับแสงแบบ LDR ซึ่งจะถูกติดตั้งห่าง
จากแหล่งกำเนิดแสง 1 เซนติเมตร โดยตัวกำเนิดแสง
จะอยู่ตรงกลางระหว่างตัวรับแสง โครงสร้างของตัว
ตรวจจับแสดงดังรูปท่ี 2  

 

 

รูปที่ 2 ตัวตรวจจับ 
 

ในส ่วนของการอ่านค ่าความเข ้มแสงจะใช้ 
Arduino nano อ ่ านค ่ า โดยการแปลงส ัญญาณ
อนาล็อกเป็นดิจิตอล โดยตัวรับแสงตัวที่ 1 และ 2 จะ
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อ่านค่าผ่านขา A0 และ A1 ตามลำดับ วงจรสำหรับ
อ่านค่าแสงแสดงดังรูปท่ี 3  

 

 

รูปที่ 3 วงจรสำหรับอ่านค่าตัวตรวจจับ 
 
3.2  การตัวตรวจจับแยกสีอาร์จีบ ี

ในบทความนี ้ เราใช้วงจรแปลงอนาล็อกเป็น
ดิจิตอลใน Arduino nano ซึ่งสามารถอ่านค่าระดับ
อนาล็อกได้ 10 บิต ทำให้สามารถอ่านค่าสัญญาณ
อนาล็อกได้ในช่วง 0-1023 ระดับ ซึ่งจากท่ีได้กล่าวไป
แล้วว่าค่าความต้านทานตัวตรวจจับแสงขึ้นอยู่กับค่า
ความเข้มของแสงท่ีตกกระทบวัตถุทดสอบ ซึ่งจะใช้แม่
สี 3 สี ที ่มีเฉดสีแตกต่างกันเพื่อสำหรับเก็บข้อมูล
อ้างอิง ลักษณะทางกายภาพของตัวตรวจจับสีแสดงใน
รูปท่ี 4 
 

รูปที่ 4 การเก็บข้อมูลอ้างอิง 

ตัวตรวจจับแยกสีอาร์จีบีจะประกอบไปด้วย ตัว
ตรวจจับสีซึ ่งจะประกอบด้วยแหล่งกำเนิดแสงและ
ตัวรับแสงที่เกิดจากการสะท้อนวัตถุทดสอบ ซึ่งจะ
อ่านค่าและประมวลผลระดับแสงโดยใช้ไมโครคอน 
โทรลเลอร์ 

 
4. ผลการทดลอง 
4.1  การเก็บข้อมูลอ้างอิงของสี 

หลังจากการเก็บข้อมูลเพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิง
สำหรับการคัดแยกสี แดง เขียว และน้ำเงิน โดยได้ใช้
กระดาษสีตัวอย่างของ สี แดง เขียวและน้ำเงิน โดย
แต่ละสีจะถูกเก็บข้อมูล สีละ 5 เฉดสี ซึ่งการอ่านค่า
ความเข้มแสงของตัวตรวจจับแสงตำแหน่งท่ี 1 และ 2 
ของแต่ละเฉดสี แสดงในตารางท่ี 1 

 
ตารางที ่1 : ข้อมูลสีอ้างอิง 
 

ลำดับ 

ระดับ ADC ที่อ่านจาก Sensor 

แดง เขียว น้ำเงิน 

S1 S2 S1 S2 S1 S2 

1 254 257 275 280 283 283 

2 258 259 265 267 275 278 

3 242 245 268 269 284 285 

4 252 256 270 268 287 277 

5 257 256 265 270 278 284 

6 254 258 272 268 285 278 

7 255 258 269 270 282 280 

8 249 262 251 255 288 285 

9 253 265 267 267 285 282 

10 252 257 272 269 275 278 

 
ค่าความสัมพันธ์ระหว่างสีของวัตถุ (สีแดง สีเขียว 

สีน้ำเงิน) กับระดับ ADC ท่ีอ่านได้จากตัวตรวจจับแสง
ในตำแหน่งที่ 1 และ 2 ซึ่งถูกแทนด้วย S1 และ S2 
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ตามลำดับ สามารถวาดกราฟความสัมพันธ์ได้ดังรปูท่ี 
5 

 

รูปที่ 5 ความสัมพันธ์ของกลุ่มข้อมูล 
 

4.2  ผลการทดสอบการจำแนกสี 
 หลังจากที่ได้ทำการเก็บข้อมูลอ้างอิง ของสีแดง 
เขียวและน้ำเงิน ผู ้วิจัยจะทำการจำแนกสีของวัตถุ
ทดสอบ โดยจะทำการทดลองวัตถุสีแดง เขียวและน้ำ
เงิน ที่มีเฉดสีแตกต่างกัน โดยการจำแนกวัตถุทดสอบ
จากด้วยววิธ ีการเพื ่อนบ้านไกล้าที ่สุดซึ ่งได้กล่าว
มาแล้วข้างต้น รูปท่ี 6-8 แสดงความสัมพันธ์ของสีวัตถุ
ทดสอบเฉดสีแดง เขียว และน้ำเงินตามลำดับ 
 จากรูปภาพที ่ 6-8 แสดงให้เห็นว่าเมื ่อใช้ตัว
ตรวจจับสีกับวัตถุทดสอบกับวัตถุ(สีละ 10 ตัวอย่าง)
ค่าที่อ่านได้จากตัวตรวจจับสี จะมีลักษณะเกาะกลุ่ม
กับกลุ่มข้อมูลอ้างอิงที่อยู ่ในกลุ่มสีเดียวกัน ทำให้
สามารถจำแนกสีของวัตถุทดสอบได้ แต่เมื่อพิจารณา
รูปท่ี 6 จะเห็นว่าวัตถุทดสอบเฉดสีน้ำเงินจะมีลักษณะ
กระจายตัวทำให้มีทั ้งกลุ่มข้อมูลที่อาจจะถูกจำแนก
เป็นสีเขียวหรือสีน้ำเงิน ซึ ่งการจำแนกจะขึ้นอยู่กับ
ระยะห่างระหว่างกลุ่มข้อมูลอย่างที่ได้กว่ามาแล้ว
ข้างต้น 

 

รูปที่ 6 ข้อมูลของวัตถุทดสอบสีแดง 
 

 

รูปที่ 7 ข้อมูลของวัตถุทดสอบสีเขียว 
 

 เมื ่อทำการจำแนกโดยสีของวัตถุทดสอบด้วย
วิธีการแบบเพื่อบ้านท่ีไกล้เคียงที่สุด ผลปรากฏว่า ตัว
ตรวจจับสีสามารถทำงานได้ดีสำหรับการตรวจจับสี 
แดง และสีเขียว โดยที่การตรวจจับสีน้ำเงินมีความ
ผิดพลาดมากที่สุดคือร้อยละ 40 ซึ่งผลสรุปของการ
จำแนกสีโดยใช้ตัวตรวจจับราคาประหยัดแสดงดัง รูป
ท่ี 9 
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รูปที่ 9 ข้อมูลของวัตถุทดสอบสีน้ำเงิน 
 

 

รูปที่ 10 Confusion Matrix 
 

รูปท่ี 10 เป็น Confusion Matrix ของระบบจำแนก
สีโดยใช้วิธีเพื่อนบ้านที่ไกล้ที่สุด จากข้อมูลแสดงให้เห็น
ว่าแบบจำลองสามารถใช้งานได้ดีกับ การจำแนกสีแดง
และเขียว คือความถูกต้องคือ ร้อยละ 90 แต่แบบจำลอง
สำหรับการจำแนกสีน้ำเงินมีความถูกต้องร้อยละ 60 ซึ่ง
อาจมีสาเหตุจาก ลักษณะเฉดสีของวัตถุทดสอบที่นำมา
ทดสอบมีความแตกต่างจากข้อมูลอ้างอิงค่อนข้างมาก 
 
5.  สรุปผลการทดลอง 

จากผลการทดลองพบว่าการอ่านค่าของตัวตรวจจับสี 
RGB สามารถทำงานได้ และมีความถูกต้องในเฉดสี แดง

และเขียว คือมีความถูกต้อง ร้อยละ 90 อย่างไรก็ตาม 
สำหรับการนำตัวตรวจจับไปใช้งานในเชิงพานิชย์ จำเป็น
อย่างยิ่งท่ีต้องปรับปรุงและพัฒนาอีกหลายประการ ดังนี้ 
ประการแรกการทดลองในบทความนี้ ใช้วัตถุตัวอย่าง
เพียง 10 ตัวอย่างสำหรับทดสอบแบบจำลอง ประการท่ี 
2 การติดตั้งตัวรับแสงอาจติดตั้งได้มากกว่า 2 ตำแหน่ง 
สาเหตุที่ผู้วิจัยได้ติดตั้งตัวรับแสง 2 ตัว เนื่องจากการ
อ่านค่าและแสดงผลของกลุ่มข้อมูลทำได้ง่ายและไม่
ซับซ้อน ดังนั ้นหากต้องการพัฒนาในส่วนของความ
ถูกต้องอาจต้องเพิ ่มตัวรับแสง มากกว่า 2 ตำแหน่ง 
ประการที ่ 3 วัสดุครอบตัวรับแสงควรออกแบบให้
ป้องกันแสงจากภายนอก เนื่องจากแสงภายนอกจะมีผล
ต่อความถูกต้องของตัวตรวจจับ 
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จักรยานไฟฟ้าใช้ระบบชาร์จพลังงานย้อนกลับ 
Electric bicycles use reverse energy charging systems. 
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บทคัดย่อ  
งานวิจัยนี้ได้นำเสนอระบบการชาร์จพลังงานย้อนกลับให้แก่จักรยานไฟฟ้า โดยการชาร์จพลัง งานไฟฟ้าจาก

พลังงานกลที่ได้จากการปั่นจักรยานกลับคืนสู่แบตเตอรี่  ซึ่งระบบการชาร์จพลังงานย้อนกลับนี้เป็นนวัตกรรมที่ช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทำงานของจักรยานไฟฟ้าในการชาร์จแต่ละครั้งให้มีระยะเวลาในการใช้งานแบตเตอรี่ได้นานกว่าจักรยาน
ไฟฟ้าทั่วไป จักรยานไฟฟ้าที่ติดต้ังระบบชาร์จพลังงานย้อนกลับจะสามารถชาร์จพลังงานไฟฟ้ากลับคืนสู่ระบบได้มากถึง 
17.3% ในระยะเวลา 1 ชั่วโมง ในการปั่นจักรยานที่ความเร็ว 20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบจักรยานไฟฟ้า
ทั่วไปตามท้องตลาดที่วิ่งได้ระยะทาง 15 กิโลเมตรต่อการชาร์จ 1 ครั้ง แต่ระบบชาร์จพลังงานย้อนกลับร่วมกับการป่ัน
สามารถวิ่งได้ในระยะทาง 17.59 กิโลเมตรจากผลการทดสอบจะเห็นได้ว่าประสิทธิภาพการทำงานของจักรยานระบบการ
ชาร์จพลังงานย้อนกลับนั้นมีประสิทธิภาพท่ีดีกว่า ระบบการชาร์จพลังงานย้อนกลับให้แก่จักรยานไฟฟ้านี้ยังสามารถพัฒนา
ต่อเพื่อปรับปรุงประสิทธภิาพได้ในอนาคต 
คำสำคัญ: จักรยานไฟฟ้า ประสิทธิภาพการใช้งาน ระบบชาร์จพลังงานย้อนกลับ 
 
Abstract 
 This research presents a reverse charging system for electric bicycles by charging electric energy 
from mechanical energy from cycling back to the battery. This reverse energy charging system is 
innovations that improves the efficiency of the electric bicycle on each charge and provide a longer 
battery life than general electric bikes. The electric bicycles equipped with reverse energy charging 
systems can charge up to 17.3% of the electric energy back in the system for 1 hour of cycling at a 
speed of 20 kilometers per hour by comparing general electric bikes in the market that run at a distance 
of 15 kilometers on a single charge, but the reverse energy charging system combined with cycling can 
run at a distance of 17.59 kilometers. From the test results, it can be seen that the performance of 
Bicycles, the reverse energy charging system is more efficient. The reverse energy charging system for 
this electric bicycle can still be further developed to improve efficiency in the future. 
Keywords: Electric bicycle, Efficiency of use, The reverse energy charging system. 
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1.  บทนำ 
 ปัจจุบันการเดินทางเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับมนุษย์
ซึ ่งในการเดินทางนั ้นจำเป็นต้องมีพาหนะในการ
อำนวยความสะดวกในการเดินทาง โดยพาหนะส่วน
ใหญ่ในปัจจ ุบ ันคือ รถยนต์และจักรยานยนต ์ ท่ี
จำเป็นต้องใช้น้ำมันเพื่อเป็นเชื ้อเพลิงในการเดินทาง
โดยมีคนอีกกลุ่มหนึ่งเลือกที่จะใช้จักรยานเพื่อการ
เดินทางในระยะใกล้ซึ่งมีข้อดีคือ ราคาถูก บำรุงรักษา
ง่าย ช่วยลดมลพิษทางอากาศเนื่องจากใช้พลังงานกล
จากผู ้ขับขี ่ในการเดินทาง แต่เมื ่อต้องเดินทางใน
ระยะทางท่ีไกลขึ้นทำให้เกิดความลำบากเนื่องจากต้อง
ใช้พลังงานกลที่มากในการเดินทาง จึงมีการพัฒนา
เพื่อให้จักรยานเดินทางได้ระยะที่ไกลขึ ้น โดยการ
ติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้าและแบตเตอรี่โดยชาร์จพลังงาน
จากไฟฟ้าภายในบ้าน[1-3] ซึ ่งเป็นพลังงานสะอาด
และสามารถผลิตไฟฟ ้าได ้จากแหล ่ง เช ื ้อ เพ ลิง
หลากหลายแหล่ง เช่น  โซล่าเซลส์ พลังงานลม 
พลังงานน้ำ หรือจากระบบส่งจ่ายไฟฟ้าตามบ้านเรือน 
ซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางได้ดีขึ้น แต่
เมื ่อผู ้ใช้ต้องการปั่นจักรยานด้วยตนเองจะไม่มีการ
ชาร์จกลับให้แบตเตอรี่ ต้องอาศัยการชาร์จจากปล๊ัก
เท่านั้นรวมถึงมีระยะทางท่ีจำกัดในการเดินทางโดยใช้
พลังงานจากแบตเตอรี่ล้วนโดยเฉลี่ย 15 กิโลเมตรต่อ
การชาร์จ 1 ครั้ง 

จากข้อจำกัดที่กล่าวมา ผู้ทำการวิจัยจึงมีแนวคิด
จากการนำพลังงานจากการปั่นจักรยาน และพลังงาน
ขณะขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้ากลับมาเพื่อชาร์จพลังงาน
ให้แก่แบตเตอรี ่ เพื ่อเพิ ่มระยะทางในการเดินทาง
ให้แก่จักรยานไฟฟ้า และช่วยนำพลังงานที่สูญเสีย
เปล่ากลับมาใช้ประโยชน์เพิ่มเติม 

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสร้างจักรยานไฟฟ้าใช้ระบบชาร์จ
พลังงานย้อนกลับเพื ่อเป็นทางเลือกในการพัฒนา
ระบบการจัดการพลังงานให้แก่พาหนะที่ขับเคลื่อน
ด้วยระบบไฟฟ้า ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้สามารถใช้
พลังงานจากแบตเตอรี่ได้คุ้มค่าและเดินทางได้ไกลกว่า 
17.3% โดยเฉล่ีย  

2.  การออกแบบระบบการชาร์จพลังงานย้อนกลับ  
การทำงานของระบบชาร์จพลังงานย้อนกลับของ

จักรยานไฟฟ้านั้น มีหลักการทำงานของระบบ คือ 
ระบบชาร์จพลังงานของรถจะทำงาน เมื่อรถจักรยานมี
การขับเคลื่อน โดยจะมีเซ็นเซอร์ตรวจจับรอบของวง
ล้อจักยาน และเมื่อถึงรอบการทำงานท่ีกำหนด ระบบ
ชาร์จพลังงานจะเริ ่มชาร์จพลังงานให้แก่แบตเตอรี่ 
โดยมีหลักการทำงาน ดังบล็อกไดอะแกรมรูปท่ี 1 

 

รูปที่ 1 บล็อกไดอะแกรมแสดงการทำงานของ
จักรยานไฟฟ้าระบบชาร์จพลังงานย้อนกลับ 

 
จากรูปที่ 1 เป็นบล็อกการทำงานของระบบชาร์จ

พลังงานย้อนกลับ สวิตช์เปิดปิดจะทำหน้าที่ควบคุม
การทำงานของระบบชาร์จพลังงานหากต้องการใช้
โหมดการปั่นจักรยานแบบทั่วไป ผู้ใช้สามารถปิดการ
ทำงานได้จากสวิตช์นี้ และเมื่อผู้ใช้เปิดสวิตช์เพื่อเริ่ม
การทำงานของระบบ หน้าจอแสดงผลจะแสดงระดับ
แบตเตอรี่และความเร็วของจักรยาน โดยเซ็นเซอร์
ตรวจจับการทำงานของระบบเบรก ทำหน้าที่ป้องกัน
การเบรกพร้อมกับการบิดคันเร่ง เพื่อป้องกันอันตราย
จากการขับขี่และช่วยประหยัดพลังงาน โดยมีบอร์ด
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ไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino Uno R3 เป็นบอร์ด 
ประมวลผลการทำงานของระบบ เพื ่อควบคุมการ
ชาร์จพลังงานให้แก่แบตเตอรี ่เมื ่อความเร็วในการ
เคลื่อนที่ของรถมีความเร็วมากกว่า 5 กิโลเมตรต่อ
ชั่วโมง เพื่อให้การชาร์จพลังงานมีประสิทธิภาพ และ
ลดแรงต้านในขณะขับขี่ที ่ความเร็วต่ำ โดยระบบจะ
ชาร์จพลังงานต่อเนื่อง เมื่อจักรยานขับขี่ท่ีความเร็ว 5 
กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไป ทั้งจากการปั่นด้ายเท้า จาก
การขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ หรือในขณะที่จักรยาน
ชะลอความเร็ว โดยจักรยานท่ีสร้างขึ้นแสดงดังรูปท่ี 2 

 

รูปที่ 2 จักรยานไฟฟ้าระบบชาร์จพลังงานย้อนกลับ 
 

จากรูปท่ี 2 แสดงรูปจักรยานไฟฟ้าระบบชาร์จพลังงาน
ย้อนกลับ ส่วนประกอบหลักของจักรยานประกอบด้วย  

- มอเตอร์ขับ ขนาด 36โวลต์ 500 วัตต์ ซึ่งช่วยให้รถ
สามารถขับเคลื่อนด้วยความเร็วสูงสุด 30 กิโลเมตรต่อ
ช่ัวโมง  

- เจนเนอเรเตอร์ของระบบ ผู้ช้ได้ประยุกต์ใช้เจนเนอเร
เตอร์ในท้องตลาดนำมาปรับปรุงการทำงานซึ่งให้แรงดัน 
กระแส และแรงต้านขณะชาร์จกระแสที่เหมาะสมต่อการ
ใช้ในงานวิจัย 

- กล่องควบคุมบร ิ เวณท้ายรถจ ักรยาน ใช ้ เก็บ
แบตเตอรี่ วงจรชาร์จแบตเตอรี่ บอร์ดไมโครคอนโทรเลอร์ 
ส่วนหน้าจอแสดงระดับแบตเตอรี่ติดตั้งไว้ที่กล่อง และ
ส่วนหน้าของจักรยาน 

- จอ LCD ติดตั้งบริเวณด้านหน้าของจักรยานเพื่อ
แสดงความเร็วขณะขับขี่ โดยการปรับเทียบความเร็ว
กับระบบ GPS นำทาง และแสดงระดับแบตเตอรี่ขณะ
ขับขี่จักรยาน  
 
3.  การทดสอบระบบการขับเคลื่อนและการชาร์จ
พลังงาน 

การทดสอบจักรยานไฟฟ้าใช้ระบบชาร์จพลังงาน
ย้อนกลับ ผู้วิจัยได้ทำการทดสอบประสิทธิภาพการ
ทำงานของระบบในด้านต่างๆ โดยผู้วิจัยได้ทำการ
ทดสอบประสิทธิภาพและระบบโดยแบ่งเป็นส่วนดังนี้ 

- การทดสอบการชาร์จพลังงานของระบบชาร์จ
ไฟฟ้าย้อนกลับในช่วงความเร็วของจักรยานในย่าน
ต่างๆ 
 
ตารางที่ 1 ผลการทดสอบการชาร์จพลังงานให้แก่
แบตเตอรี่ 36 โวลท์ 15 แอมป์ ในระยะเวลา 1 ช่ัวโมง  

 

ความเร็ว 
 

การทดสอบวัดค่ากระแสชาร์จ ค่าเฉลี่ยของ
กระแสชาร์จ

แบตเตอรี่ที่ย่าน
ความเร็วย่าน

ต่างๆ 

ค่าเฉลี่ยของ
เปอเซ็นต์การ

ชาร์จแบต 
เตอรี่ที่ย่าน

ความเร็วย่าน
ต่างๆ 

ค่าเฉลี่ยการ
ทดลองวัน

แรกของการ
ทดสอบ
(5ครั้ง) 

ค่าเฉลี่ยการ
ทดลองวันที่
สองของการ

ทดสอบ
(5ครั้ง) 

ค่าเฉลี่ยการ
ทดลองวันที่
สามของการ

ทดสอบ
(5ครั้ง) 

10(km/h) 1.47A 1.42A 1.46A 1.45A 9.66% 
15(km/h) 2.58A 2.44A 2.442A 2.487A 16.58% 
20(km/h) 2.7A 2.56A 2.54A 2.6A 17.33% 
25(km/h) 2.814A 2.66A 2.657A 2.71A 18.06% 

 
กราฟที ่ 1  กราฟแสดงผลการทดสอบการชาร์จ
พลังงานให้แก่แบตเตอรี่ 36 โวลท์ 15 แอมป์ที ่เพิ่ม
ขนาดแบตเตอรี่เพื่อรองรับระยะทางท่ีมากขึ้น 

 

 

แผนภูมิแสดงเปอเซ็นต์พลังงานท่ีได้เทียบความเร็ว

10(km/h) 1.47A
1.42A 1.46A 1.45A

15(km/h) 2.58A
2.44A 2.442A 2.487A

20(km/h) 2.7A 2.56A
2.54A 2.6A

25(km/h) 2.814A
2.66A 2.657A 2.71A
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จากตารางที ่  1 และกราฟที ่  1 แสดงผลการชาร์จ
พลังงานให้แก่แบตเตอรี่ของระบบขับเคลื่อนจักรยาน
ไฟฟ้า ซ ึ ่งความเร ็วท ี ่ม ีความเหมาะสมในการชาร์จ
แบตเตอรี่ คือ 15 20 และ 25 กิโลเมตรต่อช่ัวโมง ซึ่งผู้วิจัย
ได้ทำการปรับเพิ่มขนาดของแบตเตอรี่เพื่อรองรับระยะทาง
ท่ีมากขึ้นและเพิ่มความแตกต่างของระยะทางได้ชัดเจนขึ้น 
โดยจะสังเกตได้ว่าที่ย่านความเร็ว 25 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
นั้น เป็นย่านความเร็วที่สามารถผลิตกระแสในการชาร์จ
สูงสุด แต่เป็นย่านความเร็วที่ต้องใช้พลังงานในการปั่น
จักรยานที่สูงจึงไม่เหมาะในการใช้เป็นย่านความเร็วปกติ 
จากการทดลองพบว่าที่ย่านความเร็วเหมาะในการใช้งาน
คือ ย่านความเร็ว 15 และ 20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ส่วน
ย่านความเร็ว 10 กิโลเมตรต่อชั่วโมงลงมา ให้กระแสที่ต่ำ
อย่างเห็นได้ชัดจึงไม่เหมาะในการใช้เป็นย่านความเร็วท่ีมี
ประสิทธิภาพของการชาร์จพลังงานให้แก่ระบบ อีกท้ังชุด
กำเนิดพลังงานมีค่าความฝืดเมื ่อเทียบกับการชาร์จ
พลังงานกลับที ่ได ้ในย่านความเร็วต่ำ จึงมีเซ็นเซอร์
ตรวจจับตัดระบบการชาร์จที่ความเร็วต่ำกว่า 5 กิโลเมตร
ต่อช่ัวโมง เพื่อประสิทธิภาพการทำงานสูงสุดของระบบ 

- การทดสอบระยะเวลาการใช้งานของจักรยานไฟฟ้า
กรณีไม่ติดตั้งระบบชาร์จพลังงาน และกรณีติดตั้งระบบ
การชาร์จพลังงานท่ีความเร็วในย่านต่างๆเพื่อเปรียบเทียบ
ความแตกต่างระหว่างสองระบบซึ่งในท่ีนี้ ผู้วิจัยได้ทำการ
ทดสอบระบบโดยใช้ผู ้ขับขี่ที ่มีน้ำหนัก 60 กิโลกรัม ดัง
ตารางท่ี 2 

 
ตารางที่ 2 ผลการทดสอบระยะเวลาการใช้งานของ
จักรยาน เมื ่อขับเคลื ่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าที ่ย ่าน
ความเร็วต่างๆ เปรียบเทียบระหว่างการติดตั้งและไม่
ติดต้ังระบบชาร์จพลังงานย้อนกลับ 

 
ความเร็ว 

 
ระยะเวลาการใช้งานขับเคล่ือน

ด้วยมอเตอร์ 
(ระยะเวลา นาที) 

ระยะเวลาการใช้งาน
ขับเคล่ือนด้วยมอเตอร์ติดตั้ง

ระบบชาร์จย้อนกลับ 
(ระยะเวลา นาที) 

ระยะเวลา
การใช้งาน
ไม่ติดระบบ

เฉล่ีย 
(ระยะเวลา 

นาที) 

ระยะเวลา
การใช้งาน
ติดระบบ

ชาร์จ
ย้อนกลับ

เฉล่ีย 
(ระยะเวลา 

นาที) 

ระยะเวลา
การใช้
งานท่ี
เพิ่มขึ้น
จากการ
ติดตั้ง
ระบบ 
(นาที) 

การ
ทดสอบ
ครั้งท่ี1 

การ
ทดสอบ
ครั้งท่ี2 

การ
ทดสอบ
ครั้งที3 

การ
ทดสอบ
ครั้งท่ี1 

การ
ทดสอบ
ครั้งท่ี2 

การ
ทดสอบ
ครั้งที3 

10(km/h) 103 104 102 113 114 114 103 113.67 10.67 
15(km/h) 96 98 101 111 117 114 98.33 114 15.67 
20(km/h) 91 93 90 108 106 106 91.33 106.67 15.34 
25(km/h) 73 72 74 85 84 84 73 84.33 11.33 

จากตารางท่ี 2 จะเห็นได้ว่าเมื่อทำการเปรียบเทียบ
ระยะเวลาการใช้งานของแบตเตอรี่นั้น การขับขี่ด้วย
ความเร็ว 10 ต่อชั่วโมง จะสามารถใช้แบตเตอรี ่ไ ด้ 
เป็นระยะเวลานานสูงสุด แต่เมื ่อเพิ ่มระบบชาร์จ
พลังงานย้อนกลับ การขับขี่ด้วยความเร็ว 15 กิโลเมตร
ต่อชั่วโมง กลับได้ระยะเวลาในการขับขี่สูงสุด สาเหตุ
มาจากเปอร ์เซ ็นต์การชาร ์จพลังงานย้อนกลับท่ี
มากกว่าเมื่อเทียบกับกระแสท่ีมอเตอร์ใช้ในการขับขี่ 
ส่วนท่ีความเร็ว 20 และ 25 กิโลเมตรต่อช่ัวโมงนั้น ได้
ระยะเวลาในการขับขี่ท่ีน้อยกว่าท้ังนี้ผู้วิจัยจะนำเสนอ
ระยะทางในการขับขี่เปรียบเทียบเพื ่อให้เกิดความ
ชัดเจนในการใช้พลังงานมากขึ้นดังตารางท่ี 3  

 
ตารางที่ 3 แสดงระยะทางในการขับขี่ เปรียบเทียบ
ย่านความเร็วย่านต่างๆ โดยกำหนดน้ำหนักผู้ขับขี่ 60 
กิโลกรัม และนำผลเฉลี่ยระยะเวลาการใช้งานจาก
ตารางท่ี 2 มาคำนวณ 

 
ความเร็ว 

 
ระยะเวลาในการใช้งาน(นาท)ี ระยะทางในการขับขี ่

(กิโลเมตร) 
เวลาเฉลี่ย
ของการ
ขับด้วย
มอเตอร ์

เวลาเฉลี่ยของการขับ
ด้วยมอเตอร์และ
ติดตัง้ระบบชาร์จ

ย้อนกลับ 

การขับด้วย
มอเตอร ์

การขับด้วย
มอเตอร์ติดระบบ
ชาร์จย้อนกลับ 

 
10(km/h) 103 113.67 17.16 18.95 
15(km/h) 98.33 114 24.58 28.5 
20(km/h) 91.33 106.67 32.44 35.56 
25(km/h) 73 84.33 30.41 35.13 

 
จากตารางท่ี 3 จะเห็นได้ว่าการขับขี่จักรยานไฟฟ้า

ด ้วยพลังงานจากแบตเตอร ี ่  ย ่านความเร็ วท ี ่ ให้
ประสิทธิภาพพลังงาน ต่อระยะทางสูงสุดนั้นเป็นย่าน
ความเร็วที่ 20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เนื่องจากกระแสท่ี
มอเตอร์ใช้ในย่านความเร็วเป็นช่วงความเร็วที ่ได้รับ
พลังงานเพื่อย้อนกลับมาชดเชยให้แก่แบตเตอร ี ่ไ ด้
เหมาะสม ซึ่งความแตกต่างในแต่ละย่านความเร็วได้
นำเสนอดังตารางท่ี 2 และ 3 ตามลำดับ 
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4.  สรุปผลการวิจัย 
จากการวิจัยเพื่อศึกษาระบบการชาร์จพลังงาน

ย้อนกลับของจักรยานไฟฟ้า จะเห็นได้ว่ากำลังงานของ
มอเตอร์ท่ีใช้ท่ีย่านความเร็วท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อการ
ใช้พลังงานของแบตเตอรี่ เมื่อเทียบกับพลังงานท่ีชาร์จ
กลับให้แก่ระบบนั้นจะเห็นได้จากตัวแปรสองอย่างเป็น
ตัวแปรหลักในงานวิจัยครั้งนี้ คือความเร็วที่เหมาะแก่
การชาร์จย้อนกลับ และพลังงานที่ใช้ไปเพื ่อให้ได้
ความเร็วที่กำหนดซึ่งจะเห็นได้ว่าจักรยานไฟฟ้าใช้
ระบบชาร์จพลังงานย้อนกลับนั้นสามารถใช้งานได้
อย ่างมีประส ิทธ ิภาพในด ้านการชาร ์จพลังงาน
ย้อนกลับ เพื่อช่วยเพิ่มระยะทางในการเดินทางด้วย
มอเตอร์ของจักรยาน หรือการปั่นพลังงานไฟฟ้าให้แก่
แบตเตอรี่ด้วยพลังงานจากคนซึ่งช่วยชาร์จพลังงาน
ให้แก่แบตเตอรี่ได้ โดยจะเห็นได้ว่างานวิจัยนี้เหมาะ
แก่ การนำไปใช ้หร ื อพ ัฒนาต ่ อยอด เพ ื ่ อ เ พิ่ ม
ประสิทธิภาพให้แก่ระบบได้ในอนาคต 
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ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ และ
สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคมที่ให้ความอนุเคราะห์ใช้
งานอุปกรณ์ เครื ่องมือวัด สถานที ่ในการทดลอง
งานวิจัย 
 
6.  เอกสารอ้างอิง 
[1]  จักรกฤษณ์ เคลือบวัง, วสันต์ ยอดทัพ และสุนัน 

บุญมา (2557).รายงานการวิจัยเรื่องการพัฒนา
รถ ไฟฟ ้ าสำหร ับง านส ่ ง เอกสารภายใน , 
โครงการวิจัยการยกระดับปริญญานิพนธ์เป็น
งานวิจัยตีพิมพ์    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา, หน้า 36-41.  

 
 
 

[2] ประภาส แก้วพิทักษ์และไตรรัตน์ กฤษณะโลม. 
(2551). จักรยานไฟฟ้าแบบใช้การอัดประจุ
แบตเตอรี่เพิ่มจากการเบรกและการปั่นด้วยเท้า, 
ชลบุรี: ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะ
วิศวกรรมศาสตร์   มหาวิทยาลัยบูรพา 

[3]  ขจร อินวงษ์ และ พนาฤทธิ์ เศรษฐกุล. (2551).  
การศึกษาเพื่อพัฒนารถจักรยานยนต์ท่ีขับเคล่ือน
ด้วย กระแสไฟฟ้า, กรุงเทพฯ: ภาควิชาครุ
ศาสตร์ไฟฟ้า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ จอมเกล้าพระนคร
เหนือ 

[4]  ธนเจต  สครรัมย์ (2558). มอเตอร์ไฟฟ้าและการ
ควบคุม, กรุงเทพฯ: ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ 

[5]  รุ่งกิจเจริญ มอเตอร์ (2558). การควบคุม
มอเตอร์เบ้ืองต้น, [ระบบออนไลน์], แหล่งท่ีมา 
http://www.rungkitjarearnmotor.myready
web.com/article/topic-57210.html, เข้าดู
เมื่อวันท่ี 27/02/2564. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์  วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  และสถาปัตยกรรมศาสตร์ คร้ังที่ 12 
วันที่ 20  สิงหาคม  2564  ณ  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   

 

 
ESTACON12 | 122 

การใช้คิวอาร์โค้ดเพ่ือส่งเสริมการตลาดของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านสมุนไพรแม่ทองคำ 
Using QR Code for sales promotion of Mae Thongkum Herbal Enterprise 

 
จักรพันธ์ วงศ์ฤกษ์ดี1, ธนภรณ์ นาคนรินทร์2 และ วราธิษณ์ ปานประภากร3 

 
1 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ที่ 41/1 ม.7 ถ.พหลโยธิน ต.ไม้งาม อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000  
2 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ที่ 41/1 ม.7 ถ.พหลโยธิน ต.ไม้งาม อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000  
3 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ที่ 41/1 ม.7 ถ.พหลโยธิน ต.ไม้งาม อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000 

*วราธิษณ์ ปานประภากร : my_workvz@hotmail.com, 082-6691649 
 

บทคัดย่อ  
การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อออกแบบ และพัฒนาบรรจุภัณฑ์ พร้อมทั้งระบบช่องทางทางการตลาด

อิเล็กทรอนิกส์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เพื่อช่วยให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงช่องทางการจำหน่ายของวิสาหกิจชุมชนได้     
ง่ายข้ึน เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ให้มีความน่าสนใจและน่าเชื่อถือมากข้ึน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม 
โดยใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มผู้บริโภคของวิสาหกิจชุมชนบ้านสมุนไพรแม่ทองคำ จำนวน 20 คน จากนั้น
คณะผู้วิจัยจึงนำข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์และพัฒนาออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้แก่ผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม โดยการใส่ QR CODE 
พร้อมทั้งออกแบบระบบช่องทางการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ให้มีความเหมาะสมกับวิสาหกิจชุมชนบ้านสมุนไพรแม่ทองคำ   
ซึ่งผลการประเมินความพึงพอใจโดยเฉลี่ยอยู่ท่ี 4.07 หรือ ระดับมาก 
คำสำคัญ: คิวอาร์โค้ด, วิสาหกิจชุมชน, สมุนไพรแม่ทองคำ   
 
Abstract 
 This study is aim to design and develop the package and channel distribution of Mae Thongkum 
Herbal Enterprise, To help the customer access the channel of distribution more easily and To improve 
product to be more attractive and reliable. This research instrument is questionnaires. Researcher 
collected data from 20 customers of Mae Thongkum Herbal Enterprise. Then, the data were analyzed 
and developed the package by add the QR code on the product and designed the appropriate channel 
distribution of Mae Thongkum Herbal Enterprise. The average of satisfaction level was 4.07 or More level. 
Keywords: QR code, Enterprise, Mae Thongkum Herbal 
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1.  บทนำ 
วิสาหกิจชุมชนบ้านสมุนไพรแม่ทองคำเกิดขึ้นจาก

ความรักในสุขภาพ และการดูแลเอาใจใส่สมาชิก
ภายในครอบครัวโดยใช้สมุนไพร เนื่องจากสมาชิกใน
ครอบครัวเป็นเกษตรกรและได้ปลูกพืชสมุนไพร   
หลายชนิด จึงเล็งเห็นคุณค่า พร้อมท้ังต้องการอนุรักษ์
สมุนไพร และต้องการสร้างรายได้เพิ่มให้กับครอบครัว 
จึงรวมกลุ่มสมาชิกในหมู่บ้าน เพื่อนำสมุนไพรที่มีอยู่
ไปพัฒนาให้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยนำองค์ความรู้   
ภูมิปัญญาของบรรพบุรุษมาผสมผสานกับองค์ความรู้
ใหม่มาปรับใช้เข้าด้วยกัน จึงเกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ที ่มี
สมุนไพรเป็นองค์ประกอบ และสามารถใช้ได้อย่าง
ปลอดภัย 

ในปัจจุบันนี้ผู ้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชน
ต่างๆ ได้มีการปรับตัวให้เข้ากับยุคดิจิทัล โดยมีการ
เปิดร้านค้าออนไลน์อีกช่องทางเพื่อจำหน่ายสินค้าด้วย 
เนื่องจากการซื้อขายสินค้าในช่องทางออนไลน์        มี
ความสะดวก รวดเร็ว ท้ังกับผู้ซื้อสินค้าและผู้จำหน่าย
สินค้า ซึ่งผู้ซื้อไม่จำเป็นต้องมาซื้อที่หน้าร้านค้าอย่าง
เดียว นอกจากนี ้การนำเทคโนโลยีใหม่ ๆเข้ามา
ประยุกต์ใช้กับผลิตภัณฑ์ทำให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้น เช่น 
การนำ QR code มาใส่ในป้ายฉลากผลิตภัณฑ์ช่วยให้
ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงข้อมูลของร้านค้า และช่องทาง
การจัดจำหน่ายได้มากขึ้นเช่นเดียวกัน [1]   

การตลาดอิเล็กทรอนิกส์สามารถนำมาใช ้เป็น
ช่องทางการจำหน่ายสินค้า และบริการ เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถและสร้างความได้เปรียบด้านการแข่งขัน 
นอกจากนี้การบริหารจัดการ การกำหนด กลยุทธ์ทาง
การตลาด และกิจกรรมทางการตลาดที ่ดี นำมาซึ่ง  
การดำเนินงานทางธุรกิจที ่สร้างผลประโยชน์และ
ผลตอบแทนในรูปกำไร (Profitable) [2] 

ดังนั้น คณะผู้วิจัยจึงเล็งเห็นว่าการใช้คิวอาร์โค้ด 
เพื่อส่งเสริมการตลาดของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้าน
สมุนไพรแม่ทองคำ เป็นอีกวิธ ีหนึ ่งที ่สามารถเพิ่ม
รายได้ให้แก่วิสาหกิจชุมชนบ้านสมุนไพรแม่ทองคำ
ได้มากขึ้น  

2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย   
1) เพื่อศึกษาการใช้คิวอาร์โค้ดเพื่อส่งเสริมการ 

ตลาดของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านสมุนไพรแม่ทองคำ 
2) เพื่อออกแบบ และพัฒนาบรรจุภัณฑ์ พร้อมท้ัง

ระบบช่องทางทางการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ของกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน  

3) เพื่อประเมินความพึงพอใจของระบบช่องทาง
การตลาดด้วยระบบคิวอาร์โค้ดของกลุ่มลูกค้า 
 
3.  วิธีดำเนินการวิจัย 

การวิจัยเรื ่อง “การใช้คิวอาร์โค้ดเพื ่อส่งเสริม
การตลาดของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านสมุนไพรแม่
ทองคำ” มีวิธีการดำเนินการวิจัยดังนี้ 
3.1  รูปแบบการวิจัย 

ร ูปแบบการว ิจ ัยน ี ้ เป ็นการว ิจ ั ยเช ิ งปร ิ มาณ 
(Quantitative Research) [3] ใช้การเก ็บรวบรวมข ้อมูล
กลุ่มเป้าหมาย เพื่อนำข้อมูลไปประยุกต์ใช้กับวิสาหกิจ
ชุมชนบ้านสมุนไพรแม่ทองคำได้ 
3.2  กลุ่มเป้าหมาย 

กลุ่มประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี ้ คือ กลุ่ม
ผู ้บร ิโภคผลิตภัณฑ์ของกลุ ่มวิสาหกิจชุมชนบ้าน
สมุนไพรแม่ทองคำ จำนวน 20 คน  
3.3  เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
      เคร ื ่องมือที ่ ใช ้ ในการว ิจ ัยน ี ้  ค ือ แบบสอบถาม 
(Questionnaires) ซึ่งผู้วิจัยได้สร้างขึ้นผ่านการตรวจสอบ
จากผู้เชี ่ยวชาญจำนวน 3 ท่าน โดยแบ่งแบบสอบถามแบ่ง
ออกเป็น 2 ส่วน คือ 
 ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ท่ีตอบแบบสอบถาม โดยมี
ลักษณะคำถามปลายเปิด ผู ้ตอบแบบสอบถามสามารถ
เลือกตอบได้เพียงคำตอบเดียว  
 ส่วนที่ 2 ข้อมูลด้านความพึงพอใจในการใช้งานระบบ
คิวอาร์โค้ดบนผลิตภัณฑ์และระบบช่องทางการตลาด
อิเล็กทรอนิกส์สำหรับวิสาหกิจชุมชนบ้านสมุนไพรแม่
ทองคำ โดยใช้มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตามวิธี 
Likert Scale [4] 
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3.4  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ใช ้ ว ิ ธ ีการสำรวจโดยใช ้แบบสอบถามกับ

กลุ่มเป้าหมายที่กำหนด เมื่อได้รับคืนแบบสอบถาม 
คณะผู้วิจัยนำมาตรวจสอบความถูกต้องและความ
สมบูรณ์ของแบบสอบถาม กรณีแบบสอบถามไม่
สมบูรณ์ครบถ้วนจะแจ้งให้ผู้ตอบแบบสอบถามแก้ไข
ทันที ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม
ท่ีได้มาวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 
 
4.  ผลการวิจัย 

ผลการศึกษาวิจัยเรื่อง “การใช้คิวอาร์โค้ดเพื่อการ
ส่งเสร ิมการขายว ิสาหกิจชุมชนบ้านสมุนไพรแม่
ทองคำ” สามารถสรุปได้เป็น 2 ส่วน ดังต่อไปนี้ 
 4.1 ผลการออกแบบและพัฒนาระบบช่องทาง
การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบคิวอาร์โค้ด บน
ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านสมุนไพรแม่
ทองคำเป็นการเพิ่มช่องทางการติดต่อซื้อผลิตภัณฑ์ 
และยังเป็นการเพิ ่มความสะดวกสบายให้ผู ้บริโภค
ดังนั้นผู้วิจัยจึงพัฒนาเว็บไซต์ของวิสาหกิจชุมชนบ้าน
สมุนไพรแม่ทองคำ เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าในยุคปัจจุบัน ดังรูปท่ี 1 และรูปท่ี 2 
 
 

 
 

รูปที่ 1 ระบบช่องทางการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ของ
วิสาหกิจชุมชนบ้านสมุนไพรแม่ทองคำ 

 

 
 

รูปที่ 2 การใช้ QR CODE บนผลิตภัณฑ์ของ
วิสาหกิจชุมชนบ้านสมุนไพรแม่ทองคำ 

 
 4.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านความพึงพอใจใน
การใช้งานระบบคิวอาร์โค้ดบนผลิตภัณฑ์และระบบ
ช่องทางการตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับวิสาหกิจ
ชุมชนบ้านสมุนไพรแม่ทองคำของกลุ ่มผู ้บริโภค
ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านสมุนไพรแม่
ทองคำ จำนวน 20 คน   
 
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

คำถาม x̅ S.D. 
ระดับ 

ความสำคัญ หรือ
ความพึงพอใจ 

1 3.85 0.67 มาก 
2 4.35 0.48 มาก 
3 4.2 0.61 มาก 
4 4 0.97 มาก 
5 3.95 0.82 มาก 

รวม 4.07 0.18 มาก 
 
คำถาม                
 1. คุณจะตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ ้นหากมี QR 
CODE อยู่บนตัวผลิตภัณฑ์ 
 2. การมีระบบช่องทางการตลาดอิเล็กทรอนิกส์และ 
QR CODE บนผลิตภัณฑ์ ทำให้เข ้าถ ึงช่องทางการ
จำหน่ายของสินค้าได้ง่ายขึ้น             
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 3. การมีระบบช่องทางการตลาดอิเล็กทรอนิกส์และ 
QR CODE บนผลิตภัณฑ์ ทำให้ผลิตภัณฑ์นั ้นมีความ
น่าสนใจและน่าเช่ือถือมากขึ้น               

4. การม ีQR CODE ทำให้ง่ายต่อการใช้งาน              
5. การมีระบบช่องทางการตลาดอิเล็กทรอนิกส์และ QR 
CODE บนผลิตภัณฑ์ ทำให้คุณได้รับข้อมูลข่าวสารและ
การประชาสัมพันธ์ของร้านค้าได้มากขึ้น 

จากตารางท่ี 1 แสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถาม  
มีระดับความสำคัญหรือความพึงพอใจของการใช้ระบบฯ 
โดยรวมอยู่ใน ระดับมาก (x̅ = 4.07) เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า ข้อที่มีระดับความสำคัญอยู่ในระดับมาก 
โดยมีค่าเฉล่ียสูงสุด ได้แก่ การมีระบบช่องทางการตลาด
อิเล็กทรอนิกส์และ QR CODE บนผลิตภัณฑ์ ทำให้
เข ้าถ ึงช ่องทางการจำหน ่ายของส ินค ้าได ้ง ่ายขึ้น        
(x̅ = 4.35) รองลงมา ได้แก่ การมีระบบช่องทาง
การตลาดอิเล็กทรอนิกส์และ QR CODE บนผลิตภัณฑ์ 
ทำให้ผลิตภัณฑ์นั้น มีความน่าสนใจและน่าเชื่อถือมาก
ขึ้น  (x̅ = 4.2) การมี QR CODE ทำให้ง่ายต่อการใช้งาน       
(x̅ = 4.00) การม ีระบบช ่องทางทางการตลาด
อิเล็กทรอนิกส์และ QR CODE บนผลิตภัณฑ์ ทำให้ได้รับ
ข้อมูลข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ของร้านค้าได้มาก
ขึ้น (x̅ = 3.95) และส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ   
คุณจะตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ ้นหากมี QR CODE 
อยู่บนตัวผลิตภัณฑ์ (x̅ = 3.85) ตามลำดับ 

            
5.  อภิปรายผลการวิจัย 

การวิจัยเรื่องการใช้คิวอาร์โค้ดเพื่อส่งเสริมการตลาด
ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านสมุนไพรแม่ทองคำจัดทำขึ้น
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื ่อช่วยกระตุ ้นยอดขายให้แก่
ว ิสาหกิจชุมชนบ้านสมุนไพรแม่ทองคำ เพื ่อช่วยให้
ผ ู ้บร ิโภคสามารถเข้าถ ึงช่องทางการจำหน่ายของ
วิสาหกิจชุมชนได้ง่ายขึน้ และเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ให้
มีความน่าสนใจและน่าเชื่อถือมากขึ้น โดยมีเครื่องมือท่ี
ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม ซึ่งแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 

 
 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั ่วไปของผู้ที ่ตอบแบบสอบถาม        
โดยมีลักษณะคำถามปลายเปิด ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ 
รายได้ ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามสามารถเลือกตอบได้เพียง
คำตอบเดียว  

ส่วนท่ี 2 ข้อมูลด้านความพึงพอใจในการใช้งานระบบ
คิวอาร์โค้ดบนผลิตภัณฑ์ โดยใช้มาตราส่วนประมาณค่า   
5 ระดับ ตามวิธี Likert Scale 

ซ ึ ่ งผ ู ้ ว ิจ ัยได ้สร ้ างข ึ ้นผ ่ านการตรวจสอบจาก
ผู้เช่ียวชาญจำนวน 3 ท่าน แล้วจึงนำแบบสอบถาม ไปใช้
ก ับกลุ ่มตัวอย่างจำนวน 20 คน  ซ ึ ่งหลังจากการ
ประเมินผลความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย พบว่าการ
ใช้คิวอาร์โค้ดเพื่อส่งเสริมการขายวิสาหกิจชุมชนบ้าน
สมุนไพรแม่ทองคำโดยรวมนั้น มีค่าเฉลี่ยอยู่ที ่ ( x̅= 
4.07) อยู่ที่ระดับมาก   ซึ่งสอดคล้องกับโครงการวิจัย 
การใช้คิวอาร์โค้ดเพื่อการส่งเสริม การขายวิสาหกิจ
ชุมชนบ้านสมุนไพรแม่ทองคำ ทางทีมวิจัยได้มีการ
พัฒนารูปแบบของป้ายผลิตภัณฑ์สินค้าโดยการเพิ่มคิว
อาร ์โค้ดลงไปและมีการออกแบบและพัฒนาระบบ
ช่องทางการตลาดอิเล็กทรอนิกส์   ให้มีความทันสมัย
และสะดวกต่อการใช้งานมากขึ้น เพื่อให้ลูกค้าสามารถ
เข้าถึงช่องทางการจำหน่ายได้ง่าย และสะดวกรวดเร็วใน
การกลับมาซื้อสินค้าซ้ำในอนาคต และยังเป็นการกระตุ้น
ยอดขายให้แก่วิสาหกิจชุมชนบ้านสมุนไพรแม่ทองคำได้
อีกด้วย 

 
6.  สรุปผลการทดลอง 

การศึกษาวิจัยเรื ่อง การใช้คิวอาร์โค้ดเพื่อส่งเสริม
การตลาดของกลุ ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านสมุนไพรแม่
ทองคำ สามารถสรุปผลการทดลองได้ 2 ประเด็นดังนี้ 

1. ผลการศึกษาพบว่าการใช้คิวอาร์โค้ดบนผลิตภัณฑ์
และการพ ั ฒนาระบบช ่ องทางทางการตลาด
อิเล็กทรอนิกส์ช่วยกระตุ้นยอดขายให้แก่วิสาหกิจชุมชน
บ้านสมุนไพรแม่ทองคำได้ เนื ่องจากทำให้ผู ้บริโภค
สามารถเข้าถึงช่องทางการจำหน่ายได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว และทำให้ผลิตภัณฑ์น่าสนใจมากขึ้นด้วย 
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 2. เนื่องจากปัจจุบันมีเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่
เกิดขึ ้นมาก แต่ประชากรส่วนใหญ่ในจังหวัดตากมี
ผู้สูงอายุอยู่เป็นจำนวนมาก ทำให้ประชากรกลุ่มนี้ยังไม่
สามารถปรับตัวเข้ากับเทคโนโลยีเหล่านี้ได้ดีเท่าที่ควร 
จึงควรมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือในการจัด
กิจกรรมเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีเบื้องต้นให้แก่คนรุ่น
เก่า และรุ่นใหม่ต่อไป   
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บทคัดย่อ  
      งานวิจัยได้นำเสนอการแก้ไขปัญหาด้านพฤติกรรมท่ีไม่พึ่งประสงค์ของนักศึกษาเล่นโทรศัพท์ในห้องเรียน โดยงานวิจัย
นี้ใช้เทคนิคการปรับรูปแบบการสอนด้วยการเรียนรู้บนโทรศัพท์นำมาหาข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับบทเรียน แบบฝึกหัดและการ
ทำรายงาน งานวิจัยเลือกใช้แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน โดยการสังเกตพฤติกรรมและการทดสอบการตอบปาก
เปล่าเพื่อสอบถามค่าความพึงพอใจการสอน ซึ่งการเก็บข้อมูลจะเลือกกลุ่มเป้าหมายประชากร นักศึกษาระดับปริญญาตรี 
สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม ในชั้นปีท่ี 3 รายวิชาปฏิบัติการวิศวกรรมไมโครเวฟ จำนวน 30 คน และชั้นปีที่ 4 รายวิชา
ปฏิบัติการวิศวกรรมสายอากาศ จำนวน 28 คน จากการทดสอบพบว่านักศึกษาสามารถนำความรู้ท่ีได้จากการค้นคว้าใน
โทรศัพท์มาช่วยในการทำรายงาน ฝึกหัดท้ายบทได้อย่างถูกต้องตามท่ีต้องการ และจากการสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา
ในห้องเรียนนั้น สามารถปรับลดพฤติกรรมจากนักศึกษานั่งเล่นเกมหรือในพูดคุย Line ในโทรศัพท์ในห้องเรียน ส่งผลให้
คะแนนเก็บและคะแนนสอบเพิ่มมากยิ่งข้ึนโดยคิดมีค่าเฉลี่ยเป็นร้อยละ 86% ท่ีส่งผลให้เกรดเฉลี่ยท้ังห้องเรียนอยู่ในระดับ 
B ถึง A คิดเป็นร้อยละ 85% และในส่วนของการประเมินค่าความพึงพอใจการสอนมีค่าเฉลี่ย ( X ) เท่ากับ 3.85 ซึ่งอยู่ใน
ระดับดีมาก และมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) เท่ากับ 0.4 ซึ่งนักศึกษาในส่วนมากจะมีความคิดเห็นตอบแบบสอบถามใน
กลุ่มคล้ายกัน โดยการสอนรูปแบบใหม่นี้จะถูกนำไปพัฒนาใช้งาน ในภาคเรียนท่ีต่อไป  
คำสำคัญ : ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม, โทรศัพท์, ในห้องเรียน 
 
Abstract 
 This research introduces to solve the behavior problem of telecommunication engineering 
students using a mobile telephone in the classroom. The aim of this study is to propose a mobile 
learning technique to study the lessons, exercises and reports.  The evaluation was based on pre-test 
and post-test using behavior observation oral response test for assessing teaching satisfaction. This 
research selects population group. The evaluation is derived from 3rd year the telecommunication 
engineering students studying microwave Engineering laboratory with the number of 30 participants and 
4rd year the telecommunication engineering students studying antenna engineering Laboratory with the 
number of 28 participants. The results showed the mobile learning technique can improve the student 
performance for studying the exercises and reports. Moreover, it reduced the wasted time behavior 
problem using Line application in the classroom.  This leads to grade point average with 86 % and the 
grades of A and B was 85%. While average teaching satisfaction values was 3.85 which is excellence 
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results, standard deviation (SD) value was 0.4 which most of student have similar answer. The result 
indicates that mobile learning technique can be used to improve teaching in next semester. 
Keywords: solving the behavior problem, mobile, classroom 
 
1.  บทนำ 
    ปัจจุบันเทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายได้มีบทบาท
เป็นอย่างมากต่อมนุษย์โลก โดยเฉพาะการสื่อสารบน
โทรศัพท์เป็นท่ีนิยมมากเป็นลำดับต้น ๆ ของโลก จาก
ความนิยมดังกล่าว มีทั ้งด้านบวกและด้านลบซึ่งใน
บทความนี้จะกล่าวถึงด้านลบในวงการเรียนการสอนท่ี
ส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักศึกษาไทยเป็นอย่างมากคือ 
ด้านพฤติกรรมของนักศึกษาเล่นโทรศัพท์ในห้องเรียน  
โดยร้อยละ 40 - 65% [1-2]  โดยปัญหาที่ส่งผลนั้น 
จะทำให้นักศึกษาขาดความรู้ความเข้าใจในเวลาท่ี
อาจารย์สอนในห้องเรียนหรืออาจทุกครั้งที ่ทำเรียน
เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งจะถูกพบได้จากการสังเกตพฤติกรรม 
ในห้องเรียน และการทดสอบการตอบปากเปล่า ใน
การตอบคำถามข้อนักศึกษานั้นจะไม่สามารถตอบเลย
หรือตอบแบบผิด และหนักไปกว่านั้นจะให้ผู ้สอน
ทบทวนซ้ำอีกรอบ ทำให้เสียเวลาสำหรับนักศึกษาท่ี
ตั้งใจฟังเป็นส่วนมากและปัญหาดังกล่าวจะถูกส่งผล
ต่อเรียนโดยตรงคือ เกรดเฉลี่ยของนักศึกษาที ่เล่น
โทรศัพท์ในห้องเรียนจะลดลงร้อยละ 40-50% เนื่อง 
จากในบางวิชาจะมีการทดสอบก่อนเรียนและหลัง
เรียนทุกครั้งท่ีเข้าเรียนทำให้คะแนนเก็บของนักศึกษา
ขาดหายและเมื่อรวมกับคะแนนที่สอบกลางภาคและ
สอบปลายภาคไม่ถึงครั้งท่ีสอบทำให้นักศึกษามีเกรดท่ี
ต่ำกว่า D ถึง C หรือติด F ก็เป็นส่วนมาก โดยปัญหาท่ี
กล่าวมาผู้สอนได้ศึกษางานวิจัย [2-3] นำมาพัฒนา 
การสอน โดยทำแบบทดสอบบนโทรศัพท์รวมไปถึง
การหาข้อมูลเนื ้อหาเพื ่อนำใช้ทำแบบฝึกหัดและ
รายงานที่อาจารย์ได้มอบหมายในห้องเรียนสามารถ
นำมาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพท่ีรวดเร็วเข้าใจง่าย 
[4] การสอนรูปแบบใหม่นั้น สามารถช่วยเพิ่มประพฤติ
กรรมการเรียนรู้ให้ความเข้าใจหลักและระบบจัดการ
ความรู้ได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นสามารถใช้งานกับ

นักศึกษาได้จริง ในรายวิชาปฏิบัต ิการวิศวกรรม
ไมโครเวฟ [5]และรายว ิชาปฏิบัต ิการว ิศวกรรม
สายอากาศ [6] ร่วมไปถึงเครื่องมือท่ีใช้สอบถามความ
พึงพอใจ [7-9] ต่อการแก้ไขปัญหาพฤติกรรมของ
นักศึกษาเล่นโทรศัพท์ในห้องเรียน ซึ่งจะถูกกล่าวใน
เนื้อหาวิจัยในบทความต่อไปนี้ 
 
2.  วัตถุประสงค์ 
     การศึกษาหาวิธีเพื่อแก้ไขปัญหาของนักศึกษาสาขา
วิศวกรรมโทรคมนาคม โดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะดังนี้ 
     1. เพื ่อศึกษาปัจจัยที ่ส่งผลต่อนักศึกษาในการ
เรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
     2. เพื่อแก้ไขปัญหาด้านพฤติกรรมการเล่นโทรศัพท์
ท่ีส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา 
  
3.  ขอบเขตงานวิจัย 
    3.1 ลดพฤติกรรมการเล่นโทรศัพท์ในห้องเรียน 
    3.2 นักศึกษาสามารถใช้โทรศัพท์สำหรับการเรียน 
 
4.  ขั้นตอนการวิจัย 
4.1  กลุ่มเป้าหมาย  
      นักศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม
โทรคมนาคม ในช้ันปีท่ี 3 รายวิชาปฏิบัติการวิศวกรรม
ไมโครเวฟ จำนวน 30 คน และชั ้นปีที ่ 4 รายวิชา
ปฏิบัติการวิศวกรรมสายอากาศ จำนวน 28 คน 
4.2  วิธีการและแนวคิดพิจารณาที่ใช้ในงานวิจัย 
  - ศึกษาพฤติกรรมของนักศึกษาที่เล่นโทรศัพท์
จากการสังเกตในห้องเรียน 
 - สอบถามทัศนคติความรู้สึกท่ีมีต่อการเรียน  
 - ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการปรับเปล่ียน
วิธีการสอนรูปแบบใหม่ 
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 - สัมฤทธิ์ที ่มีผลต่อการเรียนรู้ในรายวิชาสาขา 
วิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม 
     โดยจะเก็บรวบรวมข้อมูลทำเฉพาะกลุ่มตัวอยา่ง
ท่ีผู้วิจัยสอนในปีการศึกษา 2563 ซึ่งจะมีข้อมูลจำนวน 
58 ชุด และวิเคราะห์ผลทางสถิติจัดทำแบบบันทึกผล
การเรียนรู้จากงานท่ีได้รับมอบหมายจากแบบฝึกหัด 
 
5.  ขั้นดำเนินงาน 
  - ศึกษาหลักการและแนวความคิด ทฤษฎีและ 
เอกสารที ่เกี ่ยวข้องกับเรื ่องการแก้ปัญหาการขาด 
ความรู้ในการใช้งานวิจัยที่เกี ่ยวข้องและเอกสารใน
รายวิชาท่ีสอน 
 - จัดทำแบบทดสอบแบบฝึกหัดในห้องเรียนเพื่อ 
เปรียบเทียบผลคะแนน 
 - ให้นักศึกษาออกมาบรรยายในหัวข้อที ่ได ้รับ
มอบหมายเปน็กลุ่ม 
 - จัดทำแบบสอบถามและแจกแบบสอบถามก่อน
เร ียนเก ี ่ยวกับ ทัศนคติในการเรียนพร้อมสังเกต
พฤติกรรมของการเรียนของนักศึกษา 
 - จัดทำแบบสอบถามและแจกแบบสอบถามหลัง
เรียน โดยผู้สอนเพิ่มเติมในส่วนการให้คำปรึกษา 
 - นำผลที่ได้จากการเก็บข้อมูลรวบรวมวิเคราะห์
และสรุปผลการวิจัย     
 
6.  การหาประสิทธิภาพนวัตกรรมของการวิจัย 
6.1  นวัตกรรมและเคร่ืองมือการวิจัย 
       ในส่วนของการสร้างเครื ่องวิจัยผู ้วิจัยได้ศึกษา
ปัญหาจากการสังเกต สอบถามร่วมทดสอเพื่อนำมา
ปร ับพฤต ิกรรมของนักศ ึกษาที ่ เล ่นโทรศ ัพท ์ใน
ห้องเรียน โดยเริ่มต้นจากการสังเกตเวลาสอนทุกครั้ง
พบว่ามีนักศึกษาส่วนมากที่ชอบนั่งหลังห้องจะเล่น
โทรศัพท์ เมื ่อสอบถามส่วนใหญ่จะดูหนังเล่น Line 
หรือ Facebook และเล่นเกมในโทรศัพท์ ดังรูปที่ 1 
ซึ่งได้สอบถามปัญหาจากนักศึกษาที่เล่นโทรศัพท์ใน
ห้องเรียนเพิ่มเติมจากการสังเกต พบว่านักศึกษาให้
ความคิดเห็นว่า อุปกรณ์หรือเครื ่องมือไม่เพียงพอ 

และแบบการเรียน ในงานไม่น่าสนใจ ใช้เวลาทดลอง
นานเกินไป จากปัญหาท่ีกล่าวนั้น ผู้สอนจึงปรับวิธีการ
สอนในรูปแบบใหม่ โดยให้นักศึกษานำโทรศัพท์มาใช้
ในการลงมือปฏิบัติ ทำคู่มือในรูปใหม่วีดีโอจากทฤษฎี
ท่ีได้ศึกษามา นำมาประยุกต์ใช้ในวิชาปฏิบัติจริงท้ัง 2 
วิชาดังรูปท่ี 2 
 

 
        (ก) เล่น Line           (ข) เล่นเกมในโทรศัพท์ 

รูปที่ 1 นักศึกษาเล่นโทรศัพท์ในห้องเรียน 
 

 
   (ก) ผลวัดไมโครเวฟ        (ข) ผลวัดของสายอากาศ 

รูปที่ 2 นักศึกษานำโทรศัพท์มาใช้ประยุกต์งาน 
 

6.2  ผลการทดสอบย่อยก่อนเรียนและหลังเรียน 
      จากการทดลองโดยนำโทรศัพท์ของนักศึกษามา
ใช้ในการลงมือปฏิบัติจริงทั้ง 2 วิชา จากหัวข้อที่ผ่าน
มา นำความรู้ท่ีนักศึกษาได้ทดลองจริงมาวิเคราะห์ผล
เพิ่ม โดยเลือกกลุ่มประชากรที่ลงเรียนวิชาปฏิบัติจริง
คือ ชั้นปีที่ 3 รายวิชาปฏิบัติการวิศวกรรมไมโครเวฟ 
จำนวน 30 คน จัดเป็น 10 กลุ่ม และช้ันปีท่ี 4 รายวิชา
ปฏิบัต ิการว ิศวกรรมสายอากาศ จำนวน 28 คน 
จัดเป็น 14 กลุ่ม โดยการเรียนจะเลือกทดสอบด้วย
ข้อสอบกำหนดใบงานละ 10 คะแนน โดยนำมา
ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่านักศึกษาเกิด
ความเข้าใจมากขึ้นร้อยละ 40% แสดงดังตารางท่ี 1  
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ตารางที ่1 การทดสอบย่อยก่อนเรียนและหลังเรียน  
 

 
คนที่ 

วิชาปฏิบัติการวิศวกรรมไมโครเวฟ วิชาปฏิบัติการวิศวกรรมสายอากาศ 
คร้ังที่ 1 

10 คะแนน 
คร้ังที่ 2 

10 คะแนน 
คร้ังที่ 1 

10 คะแนน 
คร้ังที่ 2 

10 คะแนน 
ก่อน หลัง ก่อน หลัง ก่อน หลัง ก่อน หลัง 

1 3 8 5 7 4 8 3 7 
2 4 8 6 9 5 7 4 9 
3 3 9 3 10 5 9 3 8 
4 5 8 4 8 3 8 5 8 
5 5 8 5 9 4 8 4 9 
6 4 10 6 10 3 7 3 8 
7 3 8 5 8 3 8 4 8 
8 3 7 4 9 3 8 5 9 
9 4 7 5 8 3 7 6 8 
10 4 8 4 10 2 9 7 10 
11 5 7 3 8 4 8 2 9 
12 6 9 3 7 5 8 3 9 
13 3 8 4 7 4 10 6 10 
14 4 8 4 8 3 8 5 8 
15 5 9 3 7 3 7 4 9 
16 6 8 2 9 4 7 3 7 
17 7 10 4 8 4 8 3 7 
18 2 9 5 8 3 7 4 8 
19 4 7 4 10 3 8 3 9 
20 4 7 3 8 3 8 5 8 
21 3 7 3 7 3 7 3 8 
22 5 10 4 7 2 9 3 7 
23 4 9 4 8 4 8 5 9 
24 3 7 3 9 3 10 4 8 
25 3 8 5 8 4 8 3 7 
26 3 8 5 8 5 9 5 9 
27 3 7 4 10 6 10 4 8 
28 2 9 3 8 5 8 6 10 
29 4 8 5 9 - - - - 
30 4 10 6 8 - - - - 

เฉล่ีย 3.93 8.20 4.12 8.33 3.67 8.10 4.10 8.35 
ส่วนต่าง (%) 42.80  42.10  44.30  42.50 

     จากตารางที ่  1 รายว ิชาปฏิบ ัต ิการว ิศวกรรม
ไมโครเวฟ ค่าการทดสอบย่อยครั้งที่ 1 การทดสอบย่อย
ก่อนเรียน 3.93 คะแนน และหลังเรียน 8.2 คะแนน ซึ่งมี
ค่าเพิ่มขึ้นก่อนเรียนเท่ากับ 42.80% ค่าการทดสอบย่อย
ครั้งที ่ 2 การทดสอบย่อยก่อนเรียน 4.12 คะแนน และ
หลังเรียน 8.33 คะแนน ซึ่งมีค่าเพิ่มขึ้นก่อนเรียนเท่ากับ 
42.10% และรายวิชาปฏิบัติการวิศวกรรมสายอากาศ ค่า
การทดสอบย่อยครั้งท่ี 1 การทดสอบย่อยก่อนเรียน 3.67 
คะแนน และหลังเรียน 8.10 คะแนน ซึ่งมีค่าเพิ่มขึ้นก่อน
เรียนเท่ากับ 44.30% และค่าการทดสอบย่อยครั้งที ่ 2 
การทดสอบย่อยก่อนเรียน 4.10 คะแนน และหลังเรียน 
8.35 คะแนน มีค่าเพิ ่มขึ ้นก่อนเรียนเท่ากับ 42.50% 
สามารถแสดงดังกราฟรูปท่ี 3  โดยรายวิชาปฏิบัติการ
วิศวกรรมไมโครเวฟที่เพิ่มขึ้นมีค่าคะแนนเฉล่ีย 42.45% 
รายวิชาปฏิบัติการวิศวกรรมสายอากาศที่เพิ่มขึ้น มีค่า
คะแนนเฉล่ีย 43.31% ดังรูปท่ี 4 

 

รูปที่ 3 การทดสอบย่อยก่อนเรียนและหลังเรียน 
 

 
 

รูปที่ 4 คะแนนเฉล่ียท่ีเพิ่มขี้นทั้ง 2 วิชา  
 

6.3  ผลความพึงพอใจจากงานวิจัย 
       การทดสอบหาผลความพึงพอใจของนักศึกษาท่ี
ผ่านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเล่นโทรศัพท์ใน
ห้องเรียน เพื่อทำการหาประสิทธิภาพของเครื่องมือ 
วิจัยจากการสอบถามนักศึกษา แสดงดังตารางท่ี 2  
 
ตารางที ่2 ความพึงพอใจต่อการแก้ไขปัญหา 

ประเด็น X  SD 
ผลการ 
ประเมิน 

1.การปรับเน้ือหาส่งผลต่อความรู้ความ
เข้าใจมากยิ่งขึ้น 

3.89 0.32 ดีมาก 

2.การปรับเน้ือหาส่งผลต่อความเข้าใจ
ได้รวดเร็วมากขึ้น 3.91 0.30 ดีมาก 

3.แบบทดสอบและการนำเสนอหน้า
ห้องเรียนมีความเหมาะสม 

3.87 0.31 ดีมาก 

4.การตรวจและการให้คะแนนมีความ
ยุติธรรมโปร่งใสทุกคน 

3.82 0.53 ดีมาก 

5.แบบคำถามคำตอบและตัวอย่างมี
ประโยชน์ต่อการค้นคว้าเน้ือหาเพิ่มเติม
และการ ทบทวนเน้ือหา 

3.78 0.56 ดีมาก 

(หมายเหตุ 3.5 - 4 = ดีมาก, 2.5 - 3.49 = ดี, 1.50 - 
2.49 = พอใช้, 1 - 1.49 = ปรับปรุง) 
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     จากตารางที่ 2 ค่าความพึงพอใจต่อการแก้ไข
ปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้ สามารถสรุปได้
ดังต่อไปนี้ การปรับเนื้อหาส่งผลต่อความรู้ความเข้าใจ
มากยิ่งขึ ้น ซึ ่งมีค่าเฉลี่ยระหว่าง ( X = 3.89) มีค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD = 0.32) อยู่ในระดับดี การ
ปรับเนื้อหาส่งผลต่อความเข้าใจได้รวดเร็วมากขึ้นซึ่งมี
ค่าเฉล่ียระหว่าง ( X = 3.91) มีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(SD = 0.30) อยู ่ในระดับดี แบบทดสอบและการ
นำเสนอหน้าห้องเรียนมีความเหมาะสม ซึ่งมีค่าเฉล่ีย
ระหว่าง ( X = 3.87) มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD = 
0.31) อยู ่ในระดับดีการตรวจและการให้คะแนนมี
ความยุติธรรมโปร่งใสทุกคนซึ ่งมีค่าเฉลี ่ยระหว่าง   
( X = 3.82) มีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD = 0.53) อยู่
ในระด ับดี  แบบคำถามคำตอบและต ัวอย ่ างมี
ประโยชน์ต่อการค้นคว้าเนื ้อหาเพิ ่มเติมและการ 
ทบทวนเนื้อหา ซึ่งมีค่าเฉลี่ยระหว่าง ( X = 3.78) มี
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD = 0.56) อยู่ในระดับดี ผล
ค่าเฉลี่ยทั้งหมดของค่าความพึงพอใจ จากตารางที่ 1 
มีค่าเฉลี่ย ( X = 3.85) อยู่ในระดับดีมากและมี ค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) เป็นแบบคล้ายกัน 
 
7.  สรุปผลการวิจัย 
    การแก้ไขปัญหาด้านพฤติกรรมการเล่นโทรศัพท์ใน
ห้องเรียนในงานวิจัยนี้ พบว่านักศึกษาที่เล่นโทรศัพท์
ในห้องเรียนจะขาดความเข้าใจในบทเรียนท่ีสอนเนื่อง
เกิดไม่ตั้งใจเรียนหรือขาดความสนใจฟังในที่ผู้สอนได้
ตลอดการเรียน ทำให้เกิดผลกระทบในด้านการนำ
ความรู้ที่ได้ไปใช้งานจริง เกิดความผิดผลาดเสียหาย
และเสียเวลาในการลงมือทำใบงานที่มอบหมายนั้น ๆ 
หรืออาจทำให้อุปกรณ์เครื่องมือราคาพงเกิดความหาย
ได้ ซึ่งจากผลกระทบท่ีกล่าวมานั้น นำนักศึกษามาเข้า
ขนวนการในร ูปแบบวิจ ัยที ่นำโทรศ ัพท ์มาใช ้ ใน
ห้องเรียน เพื ่อเพิ ่มประสิทธิภาพในการหาความรู้
เพ ิ ่มเต ิมจากการสอนจร ิง  โดยให ้น ักศ ึกษานำ
โทรศัพท์มือถือมาใช้ในการลงมือปฏิบัติสามารถใช้
โทรศัพท์หาข้อมูล ใช้ถ่ายวีดีโอในรูปแบบการสอน

นำไปสามารถนำทบทวนในส่วนที ่ไม่เข้าใจหรือใช้
ข้อมูลที่ได้บันทึกมาประกอบการเรียนนำมาใช้คู่มือ
การวัดสายอากาศและการต่อวงจรไมโครเวฟได้อย่าง
ถูกต้องทำให้นักศึกษามีความเข้าใจบทเรียนได้มาก
ยิ่งขึ ้น ซึ ่งผลจากการทดสอบพบว่าคะแนนจากการ
ทดสอบหลังเรียนมีคะแนนเพิ่มขึ ้น 43.31% โดยค่า
ความพึงพอใจต่อการแก้ไขปัญหา เท่ากับ ( X = 3.85) 
ซึ่งอยู่ในระดับดีมาก  
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การแก้ปัญหาการขาดทักษะของการวัดสัญญาณสื่อสารไร้สาย  
ในรายวิชาปฏิบัติการวิศวกรรมไมโครเวฟ 

  Solution of the lack of wireless signal measurement skills in Microwave 
Engineering Laboratory course 

 

วัชรพล นาคทอง1 คมเดช ภาพัฒนบุรี1* เอกจิต คุ้มวงศ์1 เสกสรร ผลศรี1 อุบล สุริผล1 และนชุนาฏ ฝาเฟี้ยม1 

 

1 สาขาวศิวกรรมโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
744 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 

*ผู้ติตต่อ: E-mail khomdet.ph@rmuti.ac.th, เบอร์โทรศัพท์ 086-8698253 

 
บทคัดย่อ  
         งานวิจัยนี้ได้นำเสนอการแก้ปัญหาการขาดทักษะในเรื่อง การวัดสัญญาณสื่อสารไร้สาย ในรายวิชาปฏิบัติการ
วิศวกรรมไมโครเวฟ ที่เป็นสิ่งสำคัญในการเรียนด้านการสื่อสารวิศวกรรมโทรคมนาคมด้านการวัดสัญญาณสื่อสารไร้สาย 
ผู้วิจัยจึงได้พัฒนาสื่อการเรียนรู้ด้วยการสอนบนสื่อเสมือนจริง และลงมือวัดสัญญาณสื่อสารไร้สายในสถานที่ใช้การจริง 
ร่วมกับการศึกษาผลกระทบของสื่อการสอนด้วยการวิเคราะห์จากพฤติกรรมของนักศึกษา โดยการสังเกตในห้องเรียนและ
การปฏิบัติลงมือนอกห้องเรียน โดยวัดผลจากการทดสอบก่อนเรียนและการทดสอบหลังเรียนและจัดทำแบบสอบตามค่า
ความพึงพอใจต่อการสอนเพื่อนำมาแก้ไขปรับปรุงสื่อการสอนให้มีประสิทธิภาพและสามารถนำไปใช้กับนักศึกษาและใน
รายวิชาปฏิบัติการอื่น ๆ ในภาคการศึกษาต่อไป โดยวัดจากผลเลือกใช้จำนวน 28 คน ที่ลงเรียนในราบวิชามาทดสอบ
พบว่า คะแนนก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ย 52.4% คะแนนหลังเรียนมีค่าเฉลี่ย 90.40% และผลของค่าความพึงพอใจต่อการ
แก้ปัญหาการขาดทักษะในสื่อการสอน มีคะแนนเฉลี่ย 80%  
คำสำคัญ: การขาดทักษะ  การวัดสัญญาณสื่อสารไร้สาย  สื่อการสอน ค่าความพึงพอใจ 
 
Abstract 
 This research proposes solution to the problem of lack of skills in wireless communication 
measurement in the course of microwave engineering which is important in studying telecommunication 
engineering about wireless signal measurement. The researcher presents learning media by teaching on 
virtual media. The experiments are studied by measuring wireless communication signals in the actual 
wireless communication place and the experimental results are evaluated by observing the effect of 
instructional media by analyzing student behavior based on the classroom and the outside classroom. 
Moreover, by measuring the results of pre- tests and post-test tests and producing examinations based 
on teaching satisfaction to improve teaching media and can be used with students in other courses for 
next semester. By measuring from the selection of 28 people enrolled in the course, the results showed 
that the average score of pre-tests was 52.4%, the average score of post-tests was 90.40% and the 
average score of satisfaction of solving problem in the lack of skills in teaching media was 80%. 
Keywords: Lack of skills, wireless signal measurement, teaching materials, satisfaction. 
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1 บทนำ 
   จากปัญหาท่ีพบในด้านการสอนของวิชาท่ีเกี่ยวข้อง
กับการสื่อสารโทรคมนาคมนั้น เมื่อนักศึกษาเรียนจบ
จากสถานศึกษาแล้วหร ือออกสหกิจศึกษา [1-4] 
พบว่านักศึกษาขาดความรู้ด้านการใช้เครื ่องมือวัด
ส ัญญาณคลื ่นความถ ี ่ย ่านไมโครเวฟที ่นำไปวัด
สัญญาณในแต่ละพื้นท่ีนอกเหนือจากในห้องเรียน โดย
ช่วงความถี่ที่วัดนั้นจะถูกในระบบมือถือ GSM, DCS, 
PCS, UMTS และระบบสื ่อสารไร ้สาย  WLAN เป็น
ส่วนใหญ่ ที ่กล่าวมานั ้น เนื ่องจากการวัดทดสอบ
สัญญาณไมโครเวฟนั้น จะถูกนำความรู้ที่ได้ไปใช้งาน
จริง ในทุก ๆ สถานประกอบการที่เกี ่ยวข้องกับงาน
สื ่อสารโทรคมนาคม และมีสถานประกอบการได้
เสนอแนะในด้านการพัฒนาการวัดทดสอบสัญญาณ
ไมโครเวฟมายังสาขาเพื่อให้ช่วยแก้ปัญหาดังกล่าว 
ผู้จัดทำวิจัยจึงได้นำความรู้ในด้านการใช้เครื่องมือวัด
สัญญาณคล่ืนความถ่ีย่านไมโครเวฟพัฒนาปรับเปล่ียน
เนื้อหาในใบงานและด้านการสอนเพิ่มเติมจากเนื้อหา
การวัดทดสอบสัญญาณไมโครเวฟในห้องเรียนนำไป
วัดนอกห้อง เรียนให้เสมือนกับการใช้งานจริง โดยทาง
สถานประกอบการจะส่งบุคคลากรเข้ามาช่วยในการ
พัฒนารูปแบบการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
และสนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณ์ให้กับทางสาขา 
เพ ื ่ อ ช ่ ว ย ในการ เ วลาด ้ านการสอน ในสถาน
ประกอบการและการเกิดความผิดพลาดในการวัด
สัญญาณคล่ืนความถ่ีไมโครเวฟในแต่ละพื้นท่ี ซึ่งมีข้อมี
ค ือ ช่วยในการพัฒนานักศึกษาให้รู้ ท ันต่อความ
ต ้องการของสถานประกอบการ  [1-7] ในการรับ
น ั กศ ึ กษา เข ้ าทำงานหร ือออกสหก ิจ ในสถาน
ประกอบการนั้น ๆ และในงานวิจัยยังช่วยปรับเปล่ียน
พฤติกรรมการเรียนรู้ให้กับนักศึกษาท่ีมีความสนใจจะ
ทำงานในด้านการวัดสัญญาณคลื่นความถี่ไมโครเวฟ 
ซึ่งจากที่กล่าวมานั้น ผู้วิจัยจึงพัฒนาออกแบบสื่อการ
เรียนรู้ด้านการวัดสัญญาณคลื่นความถี่ไมโครเวฟใน
แต่ละพื ้นที ่มาใช้เทคนิคการสอนรวมกับวิชาว ิชา
ปฏิบัติการวิศวกรรมสายอากาศด้วยการปรับเปลี ่ยน

โครงสร้างสายอากาศ ร่วมกับแบบทดสอบในงานวิจัย
ผลนี้จะการประเมินผลสัมฤทธิ์แบบทดสอบก่อนเรยีน
และหลังเรียน ทดสอบท้ังหมด 4 ครั้ง   ครั ้งละ 10 
คะแนน [8-9] การสังเกตพฤติกรรมในห้องเรียนและ
ค่าความพึงพอใจของนักศึกษาต่อวิธ ีการสอน  เพื่อ
นำมาปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนสู่สถาน
ประกอบการในรายวิชาอื่น ต่อไป  
1.1 วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 
       เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ในการวัดสัญญาณคล่ืน
ความถี่ไมโครเวฟใช้งานนอกห้องเรียนได้อย่างถูกตอ้ง
สามารถนำความรู้ท่ีไปใช้งานในสถานประกอบได้จริง 
1.2  ขอบเขตของโครงการวิจัย 
      สามารถเพิ ่มความรู ้ด้านการวัดสัญญาณคล่ืน
ความถี่ไมโครเวฟใช้งานนอกห้องเรียน โดยนักศึกษา
วัดได้จริง ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
1.3 วิธีการดำเนินการ 

- เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
- วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 
- การวิเคราะหขอมูล 
- สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

1.4 สมมุติฐาน      
       วิจัยนี้ใช้เครื่องมือจำลองผลจากการวัดคลื่อน
สัญญาณร่วมกับด้วยใช้เทคนิคสื่อการเรียนการสอน
ทางอิเล็กทรอนิกส์เคลื่อนไหวที่สามารถแสดงผลใน
การใช้งานได้จริง ซึ ่งอาจจะสามารถช่วยให้ผลงาน
เรียนดีมากขึ้น 
1.5 กรอบแนวความคิด 

นำความรู้ที ่ได้จากทดลองผลวิจัยมาปรับปรุง
พ ัฒนาให ้ม ีประส ิทธ ิภาพมากย ิ ่ งข ึ ้น โดยนำไป
ปรับเปลี ่ยนพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษาให้
เข้าใจนำไปปฏิบัติใช้งานได้จริง 
1.6  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

นักศึกษาสามารถนำแนวทางการเรียนรู้เพื่อไป
ปรับใช้งานได้จริงในด้านวิศวกรรมโทรคมนาคมและ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมการเรียนรู้ได้วางแผนได้ละเอียด
ถูกต้องด้วยตัวของนักศึกษาเอง  
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2.  วิธีดำเนินงานวิจัย 
2.1  กลุ่มเป้าหมาย 
      ว ิชาปฏ ิบ ัต ิการว ิชาปฏ ิบ ัต ิการว ิศวกรรม
ไมโครเวฟนักศึกษาระดับปริญญาตรีปีท่ี 4 จำนวน 28 
คน สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม  
 2.2 สถานที่ทำการวัดผลวิจัย 
      ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมไมโครเวฟ ห้อง 36-804 
สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์
และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน 
 
3. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
    - วิเคราะห์ด้วยเครื่องมือจากชุดฝึกปฏิบัติการ
วิศวกรรมไมโครเวฟ เก็บข้อมูล 2 ครั้งละ 10 คะแนน 

- ว ิเคราะห์ผลจากพฤติกรรมการใช้งานของ
นักศึกษาในด้านการใช้งานชุดฝึกปฏิบัติการวิศวกรรม
ไมโครเวฟ 

- วิเคราะห์ความพึงพอใจและความเข้าใจของ
เครื่องมือท่ีชุดฝึกปฏิบัติการวิศวกรรมไมโครเวฟที่มีผล
ต่อในการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 
4.  ผลการวิจัย 
     ผลการทดลองงานวิจัยนี ้ ได้นำความรู้ที ่ได้จาก
การศึกษาจากสถานประกอบในด้านการวัดสัญญาณ
สื่อสารแบบไร้มา 10 สถานประกอบ ซึ่งจะแนะนำให้
ใช้โปรแกรม WiFi Master ดังรูปท่ี 1 วัดความแรงของ
สัญญาณ WiFi และเคร ื ่ องส ่งส ัญญาณ ACCESS 
POINT ยี่ห้อ TP-LINK ร่วมกับสายอากาศจากงานวิจัย
ดังรูปท่ี 2 เพื่อนำมาทดลองผลท่ีใกล้เคียงมากท่ีสุด 
 

 
รูปที่ 1 โปรแกรม WiFi Master 

 
 

รูปที่ 2 การทดสอบวัดสัญญาณ WiFi 
 

   โดยเครื่องมือท่ีกล่าวมานั้นจะถูกนำมาสร้างเป็นส่ือ
การสอนในใบงานท่ี 13 การวัดสัญญาณส่ือสารไร้สาย
แบบมีสิ ่งกีดขวาง และใบงานที่ 14 การวัดสัญญาณ
สื่อสารไร้สายแบบไม่มีสิ่งกีดขวาง  เป็นส่วนหนึ่งใน
รายวิชาปฏิบัติการวิศวกรรมไมโครเวฟ โดยทดลองกับ
นักศึกษาสาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม ดังรูปท่ี 3 
 

 
   (ก) ชุดฝึกสายอากาศ      

 
 (ค) เครื่องวิเคราะห์โครงข่าย 

 
รูปที่ 3 นักศึกษาทดลองวัดสัญญาณส่ือสารไร้สาย 

 
  การทดสอบวิชาปฏิบัติการวิศวกรรมไมโครเวฟ   
ทำใช้แบบทดสอบก่อนเรียน 10 คะแนน และหลัง
เรียน 10 คะแนน ทดสอบทั้งหมด 2 ครั้ง ดังรูปที่ 4 
ดังตารางที่ 1 โดยค่าเฉลี่ยรวมทั้ง 2 ครั้ง ซึ ่งผลจาก
ทดลองการใช้เครื ่องมือในการวิจัยดังกล่าวพบว่า
สามารถทำให้นักศึกษามีผลการเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น ดังรูปที่ 5 ซึ่งสามารถแสดงผลที่ชัดเจนได้ 
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ดังตารางที่ 2 โดยมีค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 38% และจาก
การทดลองเครื่องมือวิจัยนี้พบว่าสามารถปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของนักศึกษาด้านการใช้งานเครื่องมือชุดฝึก
ไมโครเวฟให้ใช้งานได้ถูกต้องเหมาะสม สามารถ
วางแผนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและช่วย
ลดค่าใช้จ่ายจากการสั่งซื ้อเครื ่องที่มีราคาสูงได้อีก
ประการหนึ่งเนื่องจากเครื่องส่งสัญญาณส่ือสารไร้สาย
สามารถเลือกใช้ได้ท่ัวไปและโปรแกรมวัดสัญญาณเปิด
ให้ใช้งานฟรี ในส่วนของผลการศึกษาความพึงพอใจท่ี
ต่อด้านการใช้งานของวงจรรับส่งสัญญาณไมโครเวฟ
ท้ัง 4 ประเด็นคือ ลักษณะท่ัวไป ลักษณะการนำเสนอ
เนื้อหา ลักษณะการเสริมความเข้าใจ กิจกรรมและ 
อื่น ๆ แสดงดังตารางท่ี 3 
 

 
 

รูปที่ 4 คะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนท้ัง 2 ครั้ง 
 

ตารางที ่1 การทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 
ครั้งท่ี 1 ครั้งท่ี 2 

ก่อนเรียน หลังเรียน ก่อนเรียน หลังเรียน 
4.92 8.65 5.57 9.43 

 

 
 

รูปที่ 5 การทดสอบรวมก่อนเรียนและหลังเรียน  
 

ตารางที ่2 ค่าเฉล่ียรวมของผลการทดสอบก่อนเรียน 
และหลังเรียนท้ัง 2 ครั้ง  
 

ก่อนเรียน หลังเรียน 
5.24 9.04 

 
ตารางที ่3 ความพึงพอใจท่ีต่อการเรียนการสอน  
 

ประเด็น 
ระดับความ

คิดเห็น x  
ผลการ 
ประเมิน 

3 2 1 
ลักษณะท่ัวไป 
1. เคร่ืองมือวิจัยใช้งานได้สะดวก 
2. เคร่ืองมือวิจัยมีความเหมาะสมด้านการ
วางเคร่ืองมือและการใช้การของอุปกรณ ์

 
25 
26 

 
3 
2 

 
0 
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เหมาะสม 
7. แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน ช่วยเสริม
ความเข้าใจเน้ือหาเพียงใด 
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9. ความรับผิดชอบต่อกิจกรรมการเรียน 
10. การทำงานเป็นทีมในชั้นเรียน 
11. นักศึกษามีระเบียบวินัยระหว่างทำ
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13. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียน
การสอน 
14. ผู้เรียนสรุปบทเรียนได้ด้วยตนเอง 
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   จากตารางท่ี 3 ผลการศึกษาความพึงพอใจที่ต่อ
ด้านการใช้งานงวงจรรับส่งสัญญาณไมโครเวฟทั้ง 4 
ประเด็นคือ ลักษณะทั่วไป มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.90 
คะแนน อยู่ในระดับดีมาก ลักษณะการนำเสนอเนื้อหา 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.85 คะแนน อยู่ในระดับ ดีมาก 
ลักษณะการเสริมความเข้าใจ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.72 
คะแนน มีอยู่ในระดับดีมาก กิจกรรมและอื ่น ๆ มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.70 คะแนน มีอยู่ในระดับดีมาก ซึ่ง
ผลการศึกษาความพึงพอใจในภาพร่วม  พบว่ามี
ค่าเฉลี่ยทั้งหมดเท่ากับ 2.76 อยู่ในระดับดีมาก ซึ่งผล
ท่ีได้จากการประเมินค่าความพึงพอใจในบทความนี้จะ
สามารถนำไปพัฒนา ต่อไปในอนาคต 
 
6.  สรุปผลการวิจัย 
     จากการวิจัยการพัฒนารูปแบบการสอนสู่สถาน
ประกอบการในรายวิชาปฏิบัติการวิศวกรรมไมโครเวฟ 
พบว่า นักศึกษามีความร ู ้ในด้านการว ัดสัญญาณ
สื่อสารไร้สายแบบมีสิ่งกีดขวางและการวัดสัญญาณ
สื่อสารไร้สายแบบไม่มีสิ ่งกีดขวาง  สามารถที่จะนำ
ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้งานในสถานประกอบได้จริง
และมีข้อดีอีกประการหนึ่งในด้านการปรับเปลี ่ยน
พฤติกรรมของนักศึกษาด้านการใช้งานเครื่องมือชุดฝึก
ไมโครเวฟได้อย่างเหมาะสมสามารถวางแผนงานได้มี
ประสิทธิภาพเหมาะกับสถานประกอบการจริง ซึ่งมี
ข้อดีอีกประการหนึ่งในด้านการลดค่าใช้จ่ายในการ
ซ้อมบำรุงเครื่องมือวัด และในส่วนของการวัดผลองค์
ความรู ้น ั ้นม ีผลก่อนเรียนมีค่าเฉลี ่ยเท่ากับ 5.24 
คะแนน และผลหลังเรียนมีค่าเฉลี ่ยเท่ากับ 9.04 
คะแนน ซึ่งผลของค่าความพึงพอใจท่ีต่อการเรียนการ
สอนพบว่ามีค่าเฉลี่ยทั้งหมดเท่ากับ 2.76 อยู่ในระดับ
ดีมาก ตามที่ต้องการ ซึ่งผลจากการศึกษาการวิจัย
พัฒนาวิชาปฏิบัติการวิศวกรรมไมโครเวฟ ในบทความ
นี ้จะถูกนำไปประยุกต์ต ่อในรายว ิชาอื ่น ไปต่อใน
อนาคต 
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บทคัดย่อ  
งานวิจัยนี้ได้นำเสนออภิวัสดุที่มีโครงสร้างตัวกลางแบบเส้นลวดสองชั้นซึ่งเป็นโครงสร้างเชิงปริมาตรแบบ 3 มิติ 

ทำให้ได้ระบบสายอากาศท่ีมีข้อดีในเร่ืองของขนาดท่ีเล็กกะทัดรัด น้ำหนักเบา และราคาถูก จากการสร้างและวัดทดสอบ
สายอากาศปากแตรรูปกรวย พบว่าสายอากาศมีอัตราขยายสูงถึง 24.2 dB และมีอัตราขยายเพิ่มข้ึนถึง 6.5 dB ท่ีความถ่ี
ปฏิบัติการ 10 GHz เมื่อเทียบกับสายอากาศปากแตรรูปกรวยแบบดั้งเดิม สำหรับการประยุกต์ใช้งาน ได้แก่ เรดาร์ระยะ
สั้นช่วงความถี่ X-band และช่วงความถ่ี I-band ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน IEEE และมาตรฐาน ITU ตามลำดับ 
คำสำคัญ: อภิวัสดุ, การเพิ่มอัตราขยาย, สายอากาศปากแตรรูปกรวยแบบด้ังเดิม 
 
Abstract 
 This research is about the technique of the metamaterial that is presented by using a two-layer 
wire medium structure, the 3D volumetric structure. The proposed technique has the advantages of low 
profile, low cost, and light weight. As the results, the fabricated proposed horn antenna achieves a high 
gain of 24.2dB that higher than the gain of a basic Conventional Circular horn antenna about 6.5 dB at 
the operating frequency of 10 GHz, which can be well suitable for application for X-band and I-band 
following the IEEE and the ITU standards, respectively 
Keywords: metamaterial, gain improvement, conventional Circular horn antenna 
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1.  บทนำ 
สายอากาศปากแตรร ูปกรวย (Circular Horn 

Antenna)  เป ็ นสายอากาศแบบอะ เพอร ์ เจอร์  
(aperture antenna) ซึ ่งปล่อยคลื ่นแม่เหล็กไฟฟ้า
ผ่านออกมาทางอะเพอร์เจอร์หรือช่องเปิดของตัว
สายอากาศ ส่งผลให้สายอากาศมีอัตราขยายที่สูงและ
มีค่าเป็นสัดส่วนโดยประมาณกับความถี่ยกกำลังสอง  
มีค่าอัตราส่วนคล่ืนนิ่ง (standing wave ratio: SWR) 
ต่ำ ความกว้างแถบ (bandwidth) กว้าง  สามารถ
ออกแบบและสร้างได ้โดยง่ าย  หากต้องการให้
สายอากาศมีประสิทธิภาพและสภาพเจาะจงทิศทาง 
(Directivity) ท่ีสูงขึ้น สามารถออกแบบได้โดยให้พื้นท่ี
ของอะเพอร์เจอร์มีขนาดกว้างกว่าความยาวคลื ่นใช้
งานยกกำลังสอง  และข้อดีอีกประการหนึ่ง คือ ค่า
อ ิ มพ ี แดนซ ์ด ้ านเข ้ า  ( input impedance)  ของ
สายอากาศจะขึ ้นอยู ่ก ับอ ิมพีแดนซ์ของตัวป้อน 
(feeder) ทำให้ง่ายต่อการแมตช์ (match) สายอากาศ 
[1-2] จากข้อดีดังกล่าวข้างต้นของสายอากาศปากแตร
นี้ ส่งผลให้สายอากาศถูกนำมาประยุกต์ใช้งานอย่าง
แพร่หลาย พร้อมทั ้งได้มีการพัฒนาและปรับปรุง
ประสิทธิภาพของสายอากาศให้ดีขึ ้น ด้วยการเพิ่ม
ความยาวและความกว้างอะเพอร์เจอร์ของสายอากาศ 
ซึ่งอาจทำให้เกิดความผิดพลาดเฟส (phase error) ได้ 
เนื่องจากเกิดความต่างเฟสระหว่างจุดศูนย์กลางและ
ขอบ  ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงได้นำเสนอการออกแบบการ
เพิ่มอัตราขยายของสายอากาศปากแตรรูปกรวย โดย
ได้ทำการศึกษาวิจัยสายอากาศปากแตรรูปกรวยแบบ
ดั้งเดิม (conventional Circular horn antenna) ซึ่ง
เป็นปากแตรแบบพื ้นฐาน ที่ความถี่ปฏิบัติการ 10 
GHz โดยการเพิ่มอภิวัสดุ (metamaterials) ซึ ่งเป็น
วัสดุประดิษฐ์เชิงวิศวกรรมลงไป ซึ่งได้ถูกออกแบบ
และสร้างขึ้นเพื่อให้มีคุณสมบัติทางแม่เหล็กไฟฟ้าให้
เป็นไปตามที่ต้องการ [3]  โดยงานวิจัยนี้ได้ออกแบบ
และวิเคราะห์โครงสร้างตัวกลางแบบเส้นลวดสองช้ัน 
(two-layer wire medium structure) ซึ ่งเป็นหนึ่ง
ในอภิวัสดุท่ีมีโครงสร้างแบบ 3 มิติ ท่ีมีความเหมาะสม

กับแบบรูปการแผ่พลังงงาน (Radiation Pattern) 
ของสายอากาศปากแตรรูปกรวยแบบด้ังเดิม มาวางไว้
ที่ด้านหน้าของสายอากาศ เพื่อให้คลื่นที่ออกจากอะ
เพอร์เจอร์ของปากแตรเดินทางมาถึงโครงร้างตัวกลาง
แบบเส้นลวดพร้อมๆ กัน เพื่อที่เฟสการเดินทางของ
คล่ืนจะได้เท่ากัน ส่งผลให้เกิดการเรโซแนนซ์สูงสุด ทำ
ให้สายอากาศมีค่าอัตราขยายที่สูงขึ้น โดยไม่ได้มีการ
ปรับเปลี่ยนหรือแก้ไขโครงสร้างของปากแตร  และ
จากการจำลองผลด้วยโปรแกรมสำเร ็จรูป พบว่า
สายอากาศม ี อ ั ตราขยายส ู ง ถ ึ ง  24  dB และมี
อ ัตราขยายเพิ ่มขึ ้นประมาณ 6 dB เม ื ่อเทียบกับ
สายอากาศแบบด ั ้ ง เด ิม  และนอกจากน ี ้ ระบบ
สายอากาศที ่ได ้ออกแบบยังมีขนาดเล็กกะทัดรัด 
น้ำหนักเบา ทำให้ง่ายในการติดตั้งใช้งาน ตัวอย่าง
สำหรับการประยุกต์ใช้งานระบบสายอากาศปากแตร 
ได้แก่ เรดาร์ระยะสั้นช่วงความถี่ X-band (8 – 12 
GHz) ที ่ระยะความยาวคลื่น 2.5 – 3.75 เซนติเมตร 
และช่วงความถ่ี I-band (8 – 10 GHz) ซึ่งเป็นไปตาม
มาตรฐาน IEEE และมาตรฐาน ITU ตามลำดับ 

 
2.  การออกแบบสายอากาศ  

การออกแบบและการจำลองผลด้วยโปรแกรม
สำเร ็จร ูป โดยแบบจำลองระบบสายอากาศจะ
ประกอบด้วยสายอากาศปากแตรรูปกรวยแบบด้ังเดิม 
และอภิวัสดุที่มีโครงสร้างแบบ 3 มิติ ที่เป็นโครงสรา้ง
ตัวกลางแบบเส้นลวดสองชั้น จากหลักการการไหล
ของกระแสไฟฟ้าบนโครงสร้างช่องว่างแถบความถ่ี
แม ่ เหล ็กไฟฟ ้า  หร ือ EBG (Electromagnetic Band 
Gap) ซ ึ ่ ง เป ็นอภ ิว ัสด ุท ี ่ม ี โครงสร ้างแบบ 3 ม ิ ติ 
เช่นเดียวกันอีกหนึ่งประเภท และจากแนวคิดของ
งานวิจัย [4-5] ที ่ผู ้วิจัยได้ศึกษามา งานวิจัยนี้จึงได้
ประยุกต์โครงสร้าง EBG ท่ีมีโพรงเป็นลักษณะกองฟืน
แบบระนาบมาเป็นโครงสร้างตัวกลางแบบเส้นลวด มา
ประยุกต์ใช้งานร่วมกับสายอากาศปากแตรรูปกรวย
แบบดั้งเดิม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของ
สายอากาศให้ด ียิ ่งข ึ ้น และลดระยะห่างระหว่าง
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สายอากาศและอภิวัสดุ เพื่อให้ระบบสายอากาศมี
ขนาดที ่กะทัดรัดมากขึ ้น น้ำหนักเบา แต่ยังคงมี
อัตราขยายที่สูงอยู่  รูปที่ 1 แสดงโครงสร้างตัวกลาง
แบบเส้นลวดสองชั้นที่ถูกประยุกต์มาจากโครงสร้าง 
EBG ระนาบแบบช ั ้น เด ียว และ ร ูปท ี ่  2  แสดง
แบบจำลองระบบสายอากาศต้นแบบ ที่ประกอบด้วย
สายอากาศปากแตรรูปกรวยแบบด้ังเดิมและได้เพิ่มอภิ
วัสดุโครงสร้างตัวกลางแบบเส้นลวดสองชั้น ไว้ที่หน้า
ปากแตร เพื ่อทำหน้าที ่เป็นวงจรเรโซแนนซ์ให้กับ
สายอากาศ 

 
(ก) ด้านหน้า และ ด้านข้าง (1 ช้ัน) 

 

 
(ข) โครงสร้างโดยรวม 

รูปที่ 1 โครงสร้างตัวกลางแบบเส้นลวดสองช้ัน 
 
 สำหรับการจำลองผลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป ใน
ขั้นตอนแรกได้กำหนดให้โครงสร้างตัวกลางแบบเส้น
ลวดชั้นที่หนึ่งวางชิดที่ปากแตร มีอัตราขยายเพิ่มขึ้น

จาก 17.7 dB เป็น 20.11 dB  จากนั้นได้นำโครงสร้าง
ตัวกลางแบบเส้นลวดช้ันท่ีสองมาวางถัดจากช้ันท่ีหนึ่ง 
แล ้วทำการจำลองผลเพ ื ่อหาระยะห่ างระหว ่าง
โครงสร้างตัวกลางแบบเส้นลวดช้ันท่ีหนึ่งและสอง (dl) 
ที ่เหมาะสม แสดงดังรูปที่ 1 (ข) จากการจำลองผล
ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปพบว่าที่ระยะ dl = 5  เป็น
ระยะที่ทำให้เกิดการเรโซแนนซ์สูงสุด  สายอากาศมี
อัตราขยายสูงถึง 24 dB และมีอัตราขยายเพิ่มขึ้น
ประมาณ 6 dB เมื่อเทียบกับสายอากาศปากแตรแบบ
ดั้งเดิม แสดงผลการจำลองได้ดังตารางที่ 1  รูปที่ 3 
และ 4 แสดงค ่ากำล ั งการสะท ้อน (Reflected 
power:  S11)  และแบบร ูปการแผ ่พล ั ง งานของ
สายอากาศปากแตรที่มีและไม่มีโครงสร้างตัวกลาง
แบบเส้นลวดสองชั้นตามลำดับ และตารางที่ 2 แสดง
ค่าเปรียบเทียบอัตราขยาย ระดับโหลบข้าง (Side 
Lobe Level: SLL) และความกว้างลำคลื่นครึ่งกำลัง 
( Half Power beamwidth:  HPBW)  ข อ ง ร ะ บ บ
สายอากาศทั ้งหมดท่ีได้จำลองผล  จะเห็นได้ว่า
สายอากาศปากแตรรูปกรวยแบบดั้งเดิมมีอัตราขยาย
ที่เพิ่มขึ้น เพียงแค่เพิ่มอภิวัสดุที่เหมาะสม โดยไม่ได้มี
การปรับเปลี่ยนโครงสร้างของสายอากาศปากแตรแต่
อย่างใด 

จากผลการจำลองผลท่ีได้ แม้ว่าโครงสร้างตัวกลาง
แบบเส ้นลวดสองช ั ้น ( two-layer wire medium 
structure) ซึ่งเป็นหนึ่งในอภิวัสดุท่ีมีโครงสร้างแบบ 3 
มิติ จะช่วยให้สายอากาศปากแตรรูปกรวยแบบด้ังเดิม
มีอัตราขยายเพิ่มสูงขึ้นถึง 6 dB แต่พบว่าสายอากาศ
ยังมีขนาดใหญ่  งานวิจัยนี้จึงได้เพิ่มวัสดุไดอิเล็กตริกช
น ิดซ ุปเปอร ์ล ีน  (Superlene หร ือ  Polyamide) 
สำหรับการปรับปรุงลดขนาดของโครงสร้างตัวกลาง
แบบเส้นลวดชั้นท่ีสองให้น้อยลง  ตามแนวคิดจาก
ง านว ิ จ ั ย ของ  Duangtang P., Mesawad P. and 
Wongsan R.  [6] ซึ่งได้มีการนำซุปเปอร์ลีน มาวาง
แทรกระหว่างโครงสร้างตัวกลางแบบเส้นลวดสองช้ัน 
แสดงดังรูปท่ี 2 โดยได้ออกแบบขนาดและพารามิเตอร์
ของซุปเปอร์ลีน ให้มีความเหมาะสมสำหรับการเกิดเร

https://ieeexplore.ieee.org/author/37567645600
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โซแนนซ์ท่ีความถ่ี 10 GHz โดยมีความสูงวัสดุไดอิเล็ก
ตริกชนิดซุปเปอร์ลีน h=3.5 มิลลิเมตร 
 
ตารางที ่1: ผลจำลองเพื่อหาระยะ dl ท่ีเหมาะสม 

ระยะ dl ( ) 
อัตราขยาย 

(dB) 
SLL (dB) 

E-plane/H-plane 
HPBW 
EL:AZ 

1 20.1 -11.7/-14.4 13.2/15.7 
2 20.6 -16.1/-17.3 11.5/12.9 
3 21.4 -17.1/-18.1 10.1/11.4 
4 22.9 -17.6/-19.2 9.8/10.1 
5 24.2 -19.1/-19.8 8.9/9.2 
6 23.1 -18.1/-19.6 9.4/10.2 
7 22.7 -16.8/-18.7 10.3/11.0 
8 22.1 -15.5/-17.1 11.3/12.8 
9 21.4 -13.6/-15.2 13.1/15.9 
10 20.2 -12.0/-14.3 14.8/18.0 

 

 
(ก) ด้านหน้า และ ด้านข้าง (1 ช้ัน) 

 

 
(ข) โครงสร้างโดยรวม 

รูปที่ 2 แบบจำลองระบบสายอากาศต้นแบบ 
 

 
 

รูปที่ 3 ค่า S11ของสายอากาศปากแตรท่ีมีและไม่มี
โครงสร้างตัวกลางแบบเส้นลวดสองช้ัน 

 
ตารางที ่2: ผลจากการจำลองผลระบบสายอากาศ 
 

สายอากาศปากแตร 
อัตราขยาย 

(dB) 
SLL (dB) 

E-plane/H-plane 
HPBW 
EL:AZ 

ปากแตรแบบดั้งเดิม 17.7 -11.1/-13.9 21.0:23.3 
ปากแตร และโครงสร้าง
ตัวกลางแบบเส้นลวดหนึ่งชั้น 

 
20.11 

 
-15.4/-17.1 

 
16.2:17.3 

ปากแตร และโครงสร้าง
ตัวกลางแบบเส้นลวดสองชั้น 

 
24.2 

 
-19.1/-19.8 

 
8.9:9.2 
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Conventional Circular Horn

Horn+Two-layer wire Medium  
(ก) ระนาบสนามไฟฟ้า 
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Conventional Circular Horn

Horn+Two-layer wire Medium  
(ข) ระนาบสนามแม่เหล็ก 

รูปที่ 4 แบบรูปการแผ่พลังงานของสายอากาศท่ีมี
และไม่มีโครงสร้างตัวกลางแบบเส้นลวดสองช้ัน 

 
3. สรุป 

งานวิจัยนี ้ได้นำเสนอการศึกษา ออกแบบและ
วิเคราะห์สายอากาศปากแตรรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากแบบ
ดั้งเดิม ร่วมกับอภิวัสดุที่เป็นโครงสร้างตัวกลางแบบ
เส้นลวดสองชั้น เพื่อเพิ่มอัตราขยายของสายอากาศ
ปากแตร ทำให้ประสิทธิภาพโดยรวมของสายอากาศดี
ขึ้น โดยไม่มีการปรับเปล่ียนโครงสร้างของสายอากาศ 
ส่งผลให้ได้ระบบสายอากาศที่มีขนาดกะทัดรัด และ
น้ำหนักเบา จึงง ่ายในการติดตั ้งและการใช้งาน ท่ี
เหมาะต่อการประยุกต์ใช้ในระบบเรดาร์ช่วงความถี่ X 
และ I band ตามมาตรฐาน IEEE และ ITU ตามลำดับ 
 
4.  กิตติกรรมประกาศ 
 ขอขอบพระค ุณคณะว ิศวกรรมศาสตร ์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน ท่ีได้มีการเอื้อเฟื้อด้านอุปกรณ์ท่ีใช้ในการ
จำลองผลร่วมถึงเครื่องมือในการทำงานวิจัย รวมถึง
อาจารย์จากภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ของทางคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งได้ให้ความ
อนุเคราะห์ ให้คำแนะนำและแนวคิดที่มีประโยชน์ 
ส่งผลให้งานวิจัยฉบับนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
 
 
 

5.  เอกสารอ้างอิง 
[1] Love A. W., (1976) Electromagnetic horn 

antennas, IEEE Press, New York, 1976. 
[2] Constantine A. B., Antenna Theory: 

Analysis and Design. John Wiley & Sons, 
Inc., Hoboken: New Jersey, 2005 

[3] Yang, F. and Y. Rahmat-Samii (2009) 
Electromagnetic Band Gap Structures in 
Antenna Engineering, Cambridge 
University Press, Cambridge, 2009. 

[4] Kampeephat S., Kamphikul P., and 
Wongsan R .  (2017) Gain Improvement 
for Conventional Rectangular Horn 
Antenna with Additional Two-Layer Wire 
Medium Structure. The 39th Progress in 
Electromagnetics Research Symposium 
(PIERS), Singapore, November 2017. 

[5] Kampeephat S., Krachodnok P., and 
Wongsan R. (2014) Efficiency 
Improvement for Conventional 
Rectangular Horn Antenna by Using EBG 
Technique. World Academy of Science, 
Engineering and Technology (WASET), 
International Journal of Electrical, 
Robotics, Electronics and 
Communications Engineering, Vol. 8, No. 
7, pp. 1009-1014, 2014. 

[6] Duangtang P. , Krachodnok P., and 
Wongsan R. (2014) Gain improvement of 
conical horn antennas by adding wire 
medium structure. 13th International 
Conference on Electrical 
Engineering/Electronics, Computer, 
Telecommunications and Information 
Technology (ECTI-CON), 2014. 

 
 

https://ieeexplore.ieee.org/document/7561301/
https://ieeexplore.ieee.org/document/7561301/
https://ieeexplore.ieee.org/document/7561301/
https://ieeexplore.ieee.org/xpl/conhome/7557353/proceeding
https://ieeexplore.ieee.org/xpl/conhome/7557353/proceeding
https://ieeexplore.ieee.org/xpl/conhome/7557353/proceeding
https://ieeexplore.ieee.org/xpl/conhome/7557353/proceeding
https://ieeexplore.ieee.org/xpl/conhome/7557353/proceeding


 
การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์  วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  และสถาปัตยกรรมศาสตร์ คร้ังที่ 12 
วันที่ 20  สิงหาคม  2564  ณ  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   

 

 
ESTACON12 | 144 

การเพ่ิมประสิทธิภาพของสายอากาศบนแผ่นวงจรพิมพ์ 
โดยใช้ช่องว่างแถบแม่เหล็กไฟฟ้าสำหรับระบบดิจิทัลทีวี 

Efficiency Enhancement of a Printed Antenna Using EBG for DTV System 
 

รุจาคม บัวแย้ม1, ศรันย์ คัมภีร์ภัทร1*, วิชชุพงษ์ วิบูลเจริญ1, ธนาฒน์ สกุนวล1, 
ถนอมศักด์ิ โสภณ1, วรรณรีย์ วงศ์ไตรรัตน์1, ไมตรี  ธรรมมา1และ เภาภัทรา คำพิกุล2  

 
1 สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

744 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสมีา 30000  
2 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200  

*ผู้ติดต่อ: E-mail: saran.ka@rmuti.ac.th, เบอร์โทรศัพท์ 044-233000 
 

บทคัดย่อ  
งานวิจัยนี้ได้อธิบายการออกแบบการเพิ่มประสิทธิภาพสายอากาศบนแผ่นวงจรพิมพ์ สำหรับรับสัญญาณโทรทัศน์ใน

ระบบดิจิทัล ในย่านความถี่สูงยิ่ง หรือ UHF (Ultra High Frequency) โดยใช้เทคนิคอภิวัสดุ ที่เป็นโครงสร้างช่องว่างแถบ
แม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic Band Gap: EBG) ที่มีรูปร่างคล้ายดอกเห็ด (Mushroom like EBG) ซึ่งเป็นโครงสร้างแบบ  
2 มิติ วางด้านหลังสายอากาศ เพื่อทำหน้าท่ีเป็นตัวสะท้อนคลื่น (Reflector) และรูปร่างกองฟืนแบบระนาบ (Planar Woodpile 
EBG) ที่เป็นโครงสร้างแบบ 3 มิติ วางด้านหน้าสายอากาศสำหรับเป็นวงจรเรโซแนนซ์ (Resonant circuit) จากผลการจำลอง
ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปพบว่าสายอากาศบนแผ่นวงจรพิมพ์ที่มีโครงสร้าง EBG  มีความกว้างแถบเพิ่มขึ้นจาก 396 MHz เป็น 
413 MHz  หรือประมาณ 17 MHz  มีการแมตช์ของสายอากาศท่ีดีข้ึน และมีอัตราขยายท่ีสูงข้ึนดังนี้ ท่ีความถ่ี 514 MHz มีค่า
เท่ากับ 9.72 dB ที่ความถี่ 650 MHz มีค่าเท่ากับ 10.13 dB และที่ความถี่ 786 MHz มีค่าเท่ากับ 9.36 dB หรือเพิ ่มข้ึน
ประมาณ 4.3 dB, 4.65 dB  และ 3.48 dB ตามลำดับ ส่งผลให้ประสิทธิภาพโดยรวมของสายอากาศดียิ ่งขึ ้น เมื ่อเทียบกับ
สายอากาศบนแผ่นวงจรพิมพ์แถบความถ่ีกว้างร่วมกับแผ่นสะท้อน EBG จากงานวิจัย Pimpol S. and Wongsan R. [1]  
คำสำคัญ: การเพิ่มความกว้างแถบ, อัตราขยาย, สายอากาศบนแผ่นวงจรพิมพ์, โทรทัศน์ในระบบดิจิทัล, ช่องว่างแถบ
แม่เหล็กไฟฟ้า 
 
Abstract 
 This article describes a design of the efficiency enhancement of a printed antenna for DTV 
system at the UHF band. A metamaterial technique in term of the Electromagnetic Band Gap or EBG is 
used to improve the performance of this antenna. The mushroom like EBG, 2D structure, is installed 
behind a printed antenna to function as a reflector. Moreover, the planar woodpile EBG, 3D structure, 
is placed in front of a printed antenna for being a resonant circuit. From the simulated results with 
simulation program, we found that this proposed printed dipole antenna can achieve the bandwidth 
from 396 MHz to 413 MHz or around 17 MHz, better impedance matching, and the gain of 9.72 dB at 
514 MHz, 10.13 dB at 650 MHz, and 9.36 dB at 786 MHz, or higher than the gain, which is obtained using 
a Band - Notched Printed Antenna with EBG Reflector [1] at around 4.3 dB, 4.65 dB, and 3.48 dB, 
respectively. As a result, this technique gives rise to achieving better overall performance of the antenna. 
Keywords: Bandwidth, gain enhancement, Printed antenna, DTV system, Electromagnetic Band Gap 
(EBG) 
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1. บทนำ 
ระบบดิจิทัลทีวี หรือ DTV เป็นระบบส่งสัญญาณ

โทรทัศน์แบบใหม่ที ่มาแทนที่การส่งสัญญาณแบบแอ
นะล็อก ซึ่งเป็นการยกระดับการส่งสัญญาณโทรทัศน์ให้
มีประสิทธิภาพมากขึ้น อาทิเช่น ทำให้สามารถได้รับชม
ภาพแบบความความคมชัดสูง (High- Definition หรือ 
HD) ได้ และร ับชมกับแบบจอกว้าง (Wide Screen) 
แบบ 16:9 รวมถึงช่องสัญญาณฟรีทีวีที่มีให้รับชมมาก
ขึ้น โดยทำให้เป็นระบบดิจิทัลต้ังแต่ต้นทาง คือ เริ่มจาก
สายอากาศภาคพื้นดิน ไปจนถึงปลายทางซึ่งก็คือเครื่อง
โทรทัศน์ที่บ้าน โดยมาตรฐานของการออกอากาศระบบ
โทรทัศน์ดิจิทัลของประเทศไทย กำหนดให้ใช้งานในย่าน
ความถี่ UHF ท่ีความถี ่470 – 862 MHz 

การรับสัญญาณในระบบดิจิทัลทีวีจึงจำเป็นท่ีจะต้อง
ใช้สายอากาศในการรับสัญญาณ โดยสายอากาศท่ีใช้งาน
ต้องมีความกว้างแถบที่กว้างมากพอที่สามารถรองรับ
สัญญาณในระบบดิจิทัลทีวี ความถี่ 470 – 862 MHz ได้ 
และสามารถรับสัญญาณได้รอบทิศทาง จากงานวิจัย 
Pimpol S. and Wongsan R. [1] ท่ีได้ม ีการนำเสนอ
สายอากาศบนแผ่นวงจรพิมพ์แถบความถี่กว้างร่วมกับ
แผ่นสะท้อน EBG สำหรับการประยุกต์ใช้งานในระบบ
ดิจิทัลทีวี พบว่าสายอากาศยังมีความกว้างแถบที ่แคบ 
และอัตราขยายที่ต่ำอยู่ งานวิจัยนี้จึงได้พัฒนาต่อยอด
เพื ่อปรับปรุงค่าความกว้างแถบและอัตราขยายของ
สายอากาศให้ดียิ ่งขึ ้น ด้วยการออกแบบโครงสร้างอภิ
วัสดุ แบบ 3 มิติ ท่ีเป็นโครงสร้าง EBG ท่ีมีรูปร่างกองฟืน
แบบโค้งมาวางด้านหน้าสายอากาศ ให้มีความเหมาะสม
กับรูปร่างของบีม (Beam shaped) สำหรับเป็นวงจรเร
โซแนนซ์ (Resonant circuit) ให้แก่ตัวสายอากาศ 

 
2.  การออกแบบสายอากาศ  

สายอากาศบนแผ่นวงจรพิมพ์แถบความถี ่กว ้าง
ร่วมกับแผ่นสะท้อน EBG ที ่มีร ูปร่างคล้ายดอกเห็ด 
ขนาด 3x3 อีล ิเมนต์ จากงานวิจ ัย Pimpol S. and 
Wongsan R. [1] ดังรูปท่ี 1 ท่ีเป็นสายอากาศต้ังต้น เมื่อ
ทำการออกแบบด ้วยโปรแกรมสำเร ็จร ูปจำลอง

สนามแม่เหล็กไฟฟ้า ได้ค่าสัมประสิทธิ์การสะท้อนกลับ 
(S11)  และความกว้างแถบของสายอากาศ ดังแสดงในรูป
ที ่  2 ซ ึ ่งจะเห็นได้ว ่าสายอากาศต ั ้งต ้นนี้  สามารถ
ตอบสนองความถี ่ เรโซแนนซ์ตลอดความกว้างแถบ
ความถี่ปฏิบัติการอยู่ที่ 470 - 862 MHz ตามที่กำหนด
ได้ แต่การแมตช์ของสายอากาศท่ีช่วงความถี่ 600 - 700 
MHz ยังไม่ดีเท่าท่ีควร  และรูปท่ี 3 แสดงแบบรูปการแผ่
กำลังของสายอากาศ โดยมีค่าอัตราขยายที่ความถี่ 514 
MHz, 650 MHz  และ 786 MHz  เท ่าก ับ 5.42 dB, 
5.48 dB และ 5.88 dB ตามลำดับ แสดงในตารางท่ี 1 
 

 
 
รูปที่ 1 สายอากาศบนแผ่นวงจรพิมพ์แถบความถี่กว้าง
ร่วมกับแผ่นสะท้อน EBG [1] ท่ีเป็นสายอากาศต้ังต้น 

 

 
 

รูปที่ 2 ค่า S11 ของสายอากาศต้ังต้น [1] 
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   (ก) ระนาบสนามไฟฟ้า    (ข) ระนาบสนามแม่เหล็ก 

รูปที่ 3 แบบรูปการแผ่กำลังของสายอากาศต้ังต้น [1] 
 

งานวิจัยนี้จึงได้นำเสนอการออกแบบโครงสร้าง 
EBG รูปร่างกองฟืนแบบระนาบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ของสายอากาศต้ังต้น โดยการปรับปรุงค่า S11 ในส่วน
ของความกว้างแถบ และการแมตช์ของสายอากาศให้
ดียิ่งขึ้น และการเพิ่มอัตราขยาย ในการออกแบบและ
การปรับหาค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสมของโครงสร้าง 
EBG รูปร่างกองฟืนแบบระนาบ งานวิจัยนี้ได้แนวคิด
จากงานวิจัย Kamphikul P. and Wongsan R. [2] – 
[3] โดยนำโครงสร้าง EBG รูปร่างกองฟืนแบบโค้งมา
วางด้านหน้าสายอากาศต้ังต้น ให้ทำหน้าท่ีเป็นวงจรเร
โซแนนซ์ เพื่อสนับสนุนการแผ่กระจายกำลังของคล่ืน
แม่เหล็กไฟฟ้าในแถบความถี่ท่ีเฉพาะเจาะจง ดังแสดง
ในรูปท่ี 4 

 

 

รูปที่ 4 แบบจำลองสายอากาศต้ังต้นท่ีมีการเพิ่ม
โครงสร้าง EBG รูปร่างกองฟืนแบบระนาบ 

จากนั้นทำการจำลองผล เพื่อหาระยะห่างระหว่าง
สายอากาศตั้งต้นและโครงสร้าง EBG รูปร่างกองฟืน
แบบโค้งท่ีเหมาะสม หรือระยะ L ดังรูปท่ี 5 
 

 

รูปที่ 5 ระยะห่างระหว่างสายอากาศต้ังต้นและ
โครงสร้าง EBG รูปร่างกองฟืนแบบระนาบ  

หรือระยะ L 
 

จากการจำลองผลผ่านโปรแกรมสำเร็จรูป เพื่อหา
ระยะ L ท่ีเหมาะสม พบว่าเมื่อระยะ L เพิ่มขึ้น ความ
กว้างแถบจะ กว้างขึ้น และการแมตช์ของสายอากาศ
จะมีค่าการแมตช์ดีขึ้นที่ช่วงความถี่ต้ังแต่ 750 MHz – 
820 MHz  แต่เมื่อ L มีระยะท่ีมากกว่า 1 m จะส่งผล
ให้ การแมตช์ของสายอากาศในช่วงความถ่ีต้ังแต่ 500 
MHz – 700 MHz มีค่าไม่ดีเท่าเมื ่อเทียบกับระยะ L 
เท่ากับ 1 m  ดังกราฟ S11 ในรูปท่ี 6  ดังนั้นงานวิจัยนี้
จึงกำหนดให้ระยะ L = 1 m ซึ่งเป็นระยะห่างที่ให้
ประส ิทธ ิภาพของสายอากาศด ีท ี ่ ส ุด สามารถ
ตอบสนองความถี่เรโซแนนซ์ตลอดความกว้างแถบ
ความถ ี ่ ปฏ ิบ ั ต ิ การต ั ้ งแต ่  467 – 880 MHz ซึ่ ง
ครอบคลุมช่วงความถี่ใช้งานสำหรับระบบดิจิทัลทีวี มี
การแมตช์ของสายอากาศท่ีดียิ่งขึ้น ซึ่งสังเกตได้จากค่า 
S11 ที่ต่ำลง และมีอัตราขยายที่เพิ่มขึ้นสำหรับทุกช่วง
ความถี่ใช้งาน แสดงดังตารางที่ 1 และรูปที่ 7 แสดง
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แบบรูปการแผ่กำลังงานของสายอากาศตั ้งต้นและ
โครงสร้าง EBG รูปร่างกองฟืนแบบระนาบ 

 

 
 

รูปที่ 6 ค่า S11 ของสายอากาศต้ังต้นและโครงสร้าง EBG 
รูปร่างกองฟืนแบบระนาบท่ีระยะ L แตกต่างกัน 

 

 

  (ก) ระนาบสนามไฟฟ้า     (ข) ระนาบสนามแม่เหล็ก 

รูปที่ 7 แบบรูปการแผ่กำลังของสายอากาศต้ังต้นและ
โครงสร้าง EBG รูปร่างกองฟืนแบบระนาบ 

 
ตารางที่ 1 ผลการจำลองอัตราขยาย 

สายอากาศ 

Gain (dBi) 
ความถี่ 
514 
MHz 

ความถี่ 
650 
MHz 

ความถี่ 
786 
MHz 

สายอากาศต้ังต้น 5.42 5.48 5.88 
สายอากาศต้ังต้นและ
โครงสร้าง EBG กอง
ฟืนแบบระนาบ 

9.72 10.13 9.36 

จากรูปที่ 8 และ 9 แสดงการเปรียบเทียบผลการ
จำลองค่า S11และแบบรูปการแผ่กำลังของสายอากาศ
ตั้งต้นที่มีและไม่มีโครงสร้าง EBG รูปร่างกองฟืนแบบ
โค้งตามลำดับ พบว่าสายอากาศตั้งต้นที่มีโครงสร้าง 
EBG รูปร่างกองฟืนแบบระนาบวางหน้าสายอากาศมี
ค่า S11 ที่ดีขึ้น ทั้งค่าความกว้างแถบ และการแมตช์
สายอากาศ  

 

 
 

รูปที่ 8 ค่า S11ของสายอากาศต้ังต้นท่ีมีและไม่มี
โครงสร้าง EBG รูปร่างกองฟืนแบบระนาบ 
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(ก) ระนาบสนามไฟฟ้า       (ข) ระนาบสนามแม่เหล็ก 

รูปที่ 9 แบบรูปการแผ่กำลังของสายอากาศต้ังต้นท่ีมี
และไม่มีโครงสร้าง EBG รูปร่างกองฟืนแบบโค้ง 

 
3.  สรุป 

งานวิจัยนี้ได้นำเสนอการเพิ่มประสิทธิภาพของ
สายอากาศรับสัญญาณระบบดิจิทัลในภาคพื้นดิน ย่าน
ความถี่ UHF โดยมีความถี ่ปฏิบัติการตั ้งแต่ 470 - 
862 MHz โดยได้นำสายอากาศบนแผ่นวงจรพิมพ์
แถบความถี่กว้างร่วมกับแผ่นสะท้อน EBG มาเป็น
สายอากาศตั้งต้น จากผลการศึกษาการใช้เทคนิคอภิ
วัสดุ แบบ 3 มิติ ท่ีเป็นโครงสร้าง EBG รูปร่างกองฟืน
แบบระนาบ มาวางด้านหน้าสายอากาศต้ังต้น เพื่อทำ
หน้าที่เป็นวงจรเรโซแนนซ์ให้แก่ระบบสายอากาศ 
พบว่าสามารถช่วยเพิ่มอัตราขยาย ความกว้างแถบ 
และการแมตช ์ สายอากาศให ้ ด ี ข ึ ้ น  ส ่ ง ผลให้
ประสิทธิภาพโดยรวมของสายอากาศดียิ่งขึ้น 
 
4.  กิตติกรรมประกาศ 
 ขอขอบพระคุณอาจารย์ในสาขาวิศวกรรม
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การออกแบบและใช้งานหุ่นยนต์พ่นยาฆ่าเช้ือด้วยการควบคุมระยะไกล     
Design and Implementation of the Disinfection Fogging Robot   

using a Remote Control System 
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บทคัดย่อ  

ในงานวิจัยนี้นำเสนอการออกแบบและสร้างหุ่นยนต์พ่นยาฆ่าเชื้อ ซึ่งได้ทำการออกแบบระบบ 2 ส่วน คือ การ
ควบคุมการเคลื่อนท่ีของหุ่นยนต์ และการควบคุมการเปิด-ปิดเครื่องพ่นควัน โดยใช้รีโมทบังคับวิทยุควบคุมการทำงานใน
ระยะไกล ประมวลผลด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์อาดูโน่ ผลการทดสอบพบว่าหุ่นยนต์พ่นยาฆ่าเชื้อสามารถทำงานไดต้าม
คำสั่งของรีโมทบังคับวิทยุ เช่น การเคล่ือนท่ีไปข้างหน้า การเคล่ือนท่ีถอยหลัง การเคล่ือนท่ีทางซ้าย การเคล่ือนท่ีไป
ทางขวาและหยุด สำหรับการควบคุมการทำงานของเครื่องพ่นควัน ก็สามารถทำงานได้ตามวัตถุประสงค์ โดย
สามารถควบคุมระยะทางได้ไกลถึง 200 เมตร ซึ่งสามารถนำไปใช้งานภายในอาคารหรือนอกอาคารได้ 
คำสำคัญ: การควบคุมการเคลื่อนท่ี, การควบคุมระยะไกล, หุ่นยนต์ฉีดพ่น  
 
Abstract 
 In this paper we were design and implement of the disinfection fogging robot to prevent the 
spread of the COVID-19.  The design of the system consists of 2 parts: the motion control of robot and 
control operation of the fogging system. We used the Flysky remote control and processing by 
microcontroller Arduino. As the results, we could be controlling the robot to movement such as forward, 
backward, left move, right move and stop. For the results of the spraying system could succeed spraying 
control. The disinfection fogging robot can be controlled within 200 meters remotely. We can apply the 
robot to disinfection fogging as indoor and outdoor. 
Keywords: Motion control system, Remote control system, Spray robot 
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1. บทนำ 
ใน 2 ปีที่ผ่านมาเราได้ประสบปัญหากับเชื้อไวรัส

ชนิดใหม่ นั ่นก็คือ ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่  หรือ
เรียกอีกอย่างว่า โควิด-19” (Covid-19) ซึ ่งส่งผล
กระทบต่อการใช้ชีวิตของประชาชนในทุกประเทศท่ัว
โลก เช่นการเดินทางภายในประเทศ และต่างประเทศ 
การติดต่อส่ือสาร การท่องเท่ียว ฯลฯ เพื่อป้องกันการ
ติดเชื้อ และการแพร่ระบาด ได้มีการผลิตวัคซีนชนิด
ต่างๆ มารักษา [1] ในส่วนของการป้องกัน ก็จะต้องมี
การเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล [2]  หรือใส่หน้ากาก
เวลาออกนอกบ้าน เมื่อพบปัญหาว่าสถานท่ีใดมีคนติด
เช้ือ การแก้ปัญหาในเบ้ืองต้นคือทำการปิดสถานท่ีนั้น 
แล้วให้คนไปทำความสะอาด พ่นยาฆ่าเช้ือ และปล่อย
ท้ิงไว้ในระยะเวลาหนึ่ง จนแน่ใจว่าปลอดภัยจากเช้ือ
ไวร ัส จึงจะสามารถเปิดใช้งานในสถานที ่น ั ้นได้
ตามปกติ ส่งผลให้เสียเวลาและค่าใช้จ่าย โดยเฉพาะ
คนท่ีเข้าไปทำความสะอาดอาจเส่ียงต่อการติดเช้ือโรค 
และแพร่ไวรัสไปสู่คนอื่นได้ 

ในปัจจุบันได้นำเทคโนโลยีหุ่นยนต์มาช่วยในการ
รักษา หรือป้องกันเชื ้อไวรัส อาทิเช่น Tajim Md. 
Niamat Ullah ทำการสร้างหุ่นยนต์เพื่อช่วยเหลือคน
พิการ และคนท่ีได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรน่า โดย
ควบคุมการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ด้วยมือ [3] Chun-
Mu Wu และ  Jui-Tsung Lu ได ้ศ ึกษาและพ ัฒนา
หุ ่นยนต์แบบฉีดพ่น โดยมีการติดต้ั ง Ultrasonic 
sensor, Infrared sensor, Vision sensor เพ ื ่อช่วย
ในการประมวลผลผ่านบอร ์ดอาด ูโน ่  [4] Wang 
Fujuan ได้ออกแบบหุ่นยนต์พ่นน้ำ โดยใช้ระบบพีไอดี
ในการควบคุมการเคลื่อนที่ของล้อ โดยหุ่นยนต์จะลด
ความเร็วลงเมื่อมีการเล้ียว [5]    

งานวิจัยนี้นำเสนอหุ่นยนต์พ่นยาฆ่าเชื้อในรูปแบบ
หมอกควัน สามารถควบคุมได้ในระยะไกลด้วยรีโมท
บังคับวิทยุ โดยใช้บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์อาดูโน่ 
ในการควบคุมการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ และการพ่น
หมอกควันฆ่าเช้ือ  

 

2. การออกแบบและการสร้างหุ่นยนต์  
ในการสร้างหุ่นยนต์พ่นยาฆ่าเชื ้อ มีขั ้นตอนการ

ทำงาน และวิธีการดำเนินงานดังต่อไปนี้ 
2.1  บล็อกไดอะแกรมการทำงาน 

รูปที่ 2.1 แสดงขั้นตอนการทำงานของหุ่นยนต์
พ่นยาฆ่าเชื ้อ ซ ึ ่งประกอบไปด้วย 6 ส่วนหลัก  ๆ 
ดังต่อไปนี ้   1.ตัวส่งสัญญาณ 2.ตัวร ับสัญญาณ         
3.บอร์ดอาดูโน่  4.วงจรขับมอเตอร์  5.มอเตอร์เกียร์ 
6.เครื ่องพ่นหมอกควัน ในการทำวิจัยนี ้ ใช้ร ีโมท 
Flysky รุ่น FS-i6X ซึ่งเป็นรีโมทวิทยุบังคับ 2.4 GHz. 
ทำการส่งสัญญาณออกในรูปสัญญาณพัลส์ จำนวน 5 
ช่องสัญญาณ ได้แก่ปุ ่มเลื ่อนซ้าย ปุ่มเลื ่อนขวา ปุ่ม
เลื่อนลง ปุ่มเลื่อนขึ้น และปุ่มเปิด-ปิดการทำงานของ
เครื่องพ่นหมอกควัน ไปยัง ตัวรับสัญญาณ รุ่น FS-i6B 
จะสามารถรับสัญญาณได้ในช่วงความถี่ 2.4055 - 
2.475 GHz. จากตัวส่งสัญญาณจากรีโมทหลังจากนั้น
ทำการประมวลผลด ้วย ไมโครคอนโทรลเลอร์   
Arduino Mega 2560 [6] สัญญาณท่ีได้จากการเขียน
โปรแกรมภาษาซี ในอาดูโน่ ผ่านบอร์ดขับมอเตอร์
ไฟฟ้ากระแสตรง รุ่น SE-HB200-1 ซึ่งเป็นบอร์ดขับดี
ซีมอเตอร์แบบเฮชบริดจ์ ที่สามารถควบคุมมอเตอร์
หมุนกลับทิศทางได้ เพื่อใช้ในการควบคุมการทำงาน
ของดีซีมอเตอร์ในการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์พ่นยาฆ่า
เชื ้อ และรีเลย์ที ่ใช้ควบคุมการทำงานของเครื่องพ่น
ควัน (DF-1500A) มีความจุ 2 ลิตร และสามารถพ่น
ควันได้ในระยะทาง 10 เมตร ครอบคลุมพื้นที่ 100 
ตรม. 

 

 
รูปที่ 1 บล็อกไดอะแกรมการทำงาน 
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2.2.  การสร้างหุ่นยนต์พ่นยาฆ่าเชื้อ 
 โครงสร้างของหุ ่นยนต์ มีขนาด ยาว 85 ซม. 
กว้าง 45 ซม. สูง 80 ซม. และมีน้ำหนัก 55 กก. (รวม
แบตเตอรี่) ขับเคลื่อนแบบ 4 ล้อ ล้อเป็นล้อยางเติม
ลม มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 ซม. ยึดติดกับ
แกนเพลาของมอเตอร์ การเลือกใช้มอเตอร์เพื่อใช้ใน
การขับเคล่ือนหุ่นยนต์ โดยมีข้อกำหนดคือ 
น้ำหนักของหุ่นยนต์ 55 กก. 
เส้นผ่านศูนย์กลางของแกนเพลามอเตอร์ เท่ากับ 2 ซม. 
ความเร็วรอบของมอเตอร์ 100 รอบต่อนาที 
จากสมการ  
                            𝑃𝑜 =  mgr x 2π 𝑁

60
                (1) 

 

จะได้  𝑃𝑜 = 55 x 9.8 x 
2

200
  x 2 x 3.14 x 

100

60
 

        𝑃𝑜 = 56.42 W 

ดังนั้นจึงได้ทำการเลือกใช้มอเตอร์เกียร์ ขนาด 
12V 15W จำนวน 4 ตัว ใช้ในการขับเคล่ือนหุ่นยนต์      
 ผลรวมกำลังของมอเตอร์ท้ัง 4 ตัวเท่ากับ 60 W 
 

 

รูปที่ 2 โครงสร้างของหุ่นยนต์พ่นยาฆ่าเช้ือ 
 
2.3 การควบคุมการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์พ่นยาฆ่า

เชื้อ 
     ผู้วิจัยนี้ได้ออกแบบการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์พ่น
ยาฆ่าเชื ้อโดยใช้ล้อในการควบคุมการเคลื ่อนที ่ มี
จำนวน 4 ล้อ โดยใช้มอเตอร์ในการควบคุมการทำงาน

ของล้อเพื ่อให้หุ ่นยนต์เคลื ่อนที ่ไปตามตำแหน่งท่ี
ต้องการ ดังแสดงในรูปท่ี 3  
 

 

รูปที่ 3  แสดงตำแหน่งของดีซีมอเตอร์ 
 
    สำหรับการเคล่ือนท่ีของหุ่นยนต์พ่นยาฆ่าเช้ือ ใช้
หลักการควบคุมทิศทางการหมุนของมอเตอร์ในแต่ละ
ตัว  ดังแสดงในตารางท่ี 1 
 
ตารางที่ 1 แสดงการทำงานของมอเตอร์เพื่อควบคุม
การเคล่ือนท่ีของหุ่นยนต์ 

การ
เคลื่อนที่

ของ
หุ่นยนต์ 

การทำงาน
มอเตอร์  

1 

การทำงาน
มอเตอร์  

2 

การทำงาน
มอเตอร์  

3 

การทำงาน
มอเตอร์  

4 

เดินหน้า Forward Forward Forward Forward 
ถอยหลัง Reverse Reverse Reverse Reverse 
เลีย้วซ้าย Forward Reverse Forward Reverse 
เลี้ยวขวา Reverse Forward Reverse Forward 

หยุด Stop Stop Stop Stop 

 
3.  ผลการทดลอง 
3.1  ผลการวัดสัญญาณของรีโมท Flysky  
 รูปที่ 4 แสดงการวัดสัญญาณของรีโมท เมื่อใช้
รีโมท Flysky  ควบคุมการทำงานของหุ ่นยนต์ ใช้
เครื่องออสซิลโลสโคปวัดสัญญาณจากตัวรับสัญญาณ 
FS-i6B โดยในงานวิจัยนี้ใช้ตัวรับสัญญาณ 3 ช่อง นั่น
คือ ch1, ch2 และ ch3  ทำการทดลองวัดสัญญาณ
จากรีโมทเลื ่อนปุ ่มไปทางซ้ายและขวา (ch1) วัด
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สัญญาณจากรีโมทเลื ่อนปุ ่มขึ ้นและลง (ch2) ส่วน 
ch3 เป็นสวิทช์ปิด-เปิด ใช้สำหรับควบคุมการพ่น
น้ำยาฆ่าเช้ือ 
 

(ก)                                   (ข) 

รูปที่ 4  การวัดสัญญาณของรีโมท 
 

  

                                           
           (ก)                           (ข) 

    

  
           (ค)                             (ง) 

รูปที่ 5  สัญญาณพัลส์จากรีโมท Flysky 
 

    จากรูป 5(ก) เมื่อเลื่อนปุ่มรีโมทไปทางด้านซ้าย 
ค่าของ Duty Cycle หรืออัตราส่วนของรูปคลื่น มีค่า 
5 %เมื่อเล่ือนปุ่มรีโมทไปทางด้านขวา ดังรูป 5(ข) ค่า
ของ Duty Cycle มีค่าเท่ากับ 10 % โดยสัญญาณ
พัลส์ที ่ได้เป็นมีขนาดกว้างกว่าการเลื่อนปุ่มรีโมทไป
ทางด้านซ้าย จากรูปท่ี 5(ค) 5(ง) เมื่อเล่ือนปุ่มรีโมทลง
และเลื่อนปุ่มขึ ้น จะมีค่า Duty Cycle เท่ากับ 5% 
และ 10% ตามลำดับ จากผลการทดลอง ได้นำไปเป็น
เงื่อนไขในการเขียนโปรแกรมควบคุมการเคล่ือนท่ีของ
หุ่นยนต์พ่นยาฆ่าเช้ือเป็นดังนี้ 
 
f_diff1 = (f_min - ch1) / 2.0   //f_min = 1500 
f_diff2 = (f_min - ch2) / 2.0     
if f_diff1 < -20  
  robot_turn_left(abs(f_diff1)) 
if f_diff1 > 20  
    robot_turn_right(f_diff1) 
if f_diff2 < -20  
  robot_forward(abs(f_diff2)) 
if f_diff2 > 20  
    robot_backward(f_diff2) 
 
3.2  ทดสอบระยะการควบคุมหุ่นยนต์ 
      ในการทดสอบหาระยะการควบคุมหุ่นยนต์ ได้ใช้
สถานท่ีภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
  

 

รูปที่ 6  แสดงการทดสอบหาระยะการควบคุม
หุ่นยนต์ 
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     ผลการทดสอบหาระยะการควบคุมหุ่นยนต์ ท่ี
สามารถควบคุมหุ่นยนต์ให้ทำงาน เดินหน้า ถอยหลัง 
เลี้ยวซ้าย เลี้ยวขวา หยุด และพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อได้ ใน
ระยะ 200 เมตร ซึ่งเป็นระยะทางจากรีโมทบังคับถึง
หุ่นยนต์ ตามผลแสดงในตารางท่ี 2  
 
ตารางที่ 2 แสดงผลทดสอบระยะการควบคุมหุ่นยนต์ 

ระยะการควบคุม
หุ่นยนต์   
(เมตร) 

การทำงานของหุ่นยนต์ 

เดิ
นห

น้า
 

ถอ
ยห

ลัง
 

เล
ี้ยว

ซ้า
ย 

เล
ี้ยว

ขว
า 

หยุ
ด 

พ่น
น้ำ

ยา
ฆ่า

เช
ื้อ 

 1 - 170 o o o o o o 
180 o o o o o o 
190 o o o o o o 
200 o o o o o o 
210 x o o o o o 
220 x x x x o o 

มากกว่า 220  x x x x x x 
หมายเหตุ o ควบคุมได้  
             x ควบคุมไม่ได้ 
3.3 ทดสอบการพ่นควันของหุ่นยนต์พน่ยาฆ่าเชื้อ 
   ในการหาทิศทางของการพ่นควันของหุ่นยนต์พ่น
ยาฆ่าเชื้อ ได้ทำการทดลองกำหนดตำแหน่งติดตั้งท่อ
ไว้ 3 แบบ คือแบบท่อเอียง 45 องศา แบบหัวแยกท่อ
พ่น 2 ด้าน และแบบหัวท่อตรง ดังรูป 9 
 

 
(ก) 

 
(ข) 

 
(ค) 

รูปที่ 7  ทดสอบการหาตำแหน่งของเครื่องพ่นควนั 
(ก) แบบท่อเอียง 45 องศา (ข) แบบหัวแยกท่อพ่น 2 

ด้าน (ค) แบบหัวท่อตรง 
 

จากการทดลองพบว่า แบบ (ก) ควันที่ได้จะไป
ชนกับท่อที่เอียงกลายเป็นหยดน้ำ ทำให้ควันออกมา
ได้น้อย แบบ (ข) เครื่องพ่นควันฉีดทำงานในระยะแรก
จะเป็นละอองและไปกระทบกับท่อที่กั้นอยู่กลายเป็น
หยดน้ำจึงทำให้ควันออกมาได้น้อย แบบ (ค) ควันท่ี
พ่นขึ้นไปเป็นแนวเส้นตรง ทำให้เกิดการฟุ้งกระจาย
ของควันได้มากท่ีสุด 

 
4. บทสรุป 
 ในงานวิจัยนี้ได้ทำการออกแบบหุ่นยนต์พ่นยาฆ่า
เช้ือท่ีสามารถทำงานได้ท้ังภายในอาคารและภายนอก
อาคาร โดยใช้รีโมทแบบไร้สายเป็นตัวควบคุมการ
เคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ และการทำงานของเครื่องพ่น
ควัน  โดยออกแบบหุ่นยนต์พ่นยาฆ่าเช้ือเคล่ือนท่ีตาม
ปุ่มบังคับบนรีโมท ซึ่งสามารถทำงานได้ตามความต้อง 
คือเคลื่อนที่ไปข้างหน้า เคลื่อนที่ถอยหลัง เลี้ยวซ้าย 
เลี ้ยวขวา หยุด และพ่นน้ำยาค่าเชื ้อ โดยสามารถ
ควบคุมได้ระยะทางไกลที่สุด 200 เมตร ซึ่งเพียงพอ
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ต่อการนำไปใช้งาน ในอนาคตข้างหน้าจะมีการพัฒนา
ให้เป็นหุ่นยนต์อัตโนมัติท่ีสามารถทำงานได้ด้วยตัวเอง 
หรือให้มีการเพิ่มความสามารถในการตรวจสอบ เช่น 
การประมวลผลภาพ เซนเซอร์การตรวจวัดความช้ืน  
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การออกแบบและสร้างเครื่องปอกเปลือกมะพร้าวโดยใช้ลูกกะเทาะแบบเหลี่ยม 
Design and construction of a Coconut Peeler Using Square Ball Crackers 
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บทคัดย่อ  

บทความนี้เป็นการออกแบบและสร้างเครื่องปอกเปลือกมะพร้าวโดยใช้ลูกกะเทาะแบบเหลี่ยม เพื่อลดแรงงานคน
ในการปอกเปลือกมะพร้าว โดยในการออกแบบและสร้างเครื่องปอกเปลือกมะพร้าว มีวัตถุประสงค์ในการสร้างเครื่องปอก
เปลือกมะพร้าวมีขนาดเล็กและมีต้นทุนในการสร้างเครื่องปอกเปลือกมะพร้าวต่ำ ชุมชนสามารถสร้างมาไว้ใช้งานได้ การ
ทดลองหาประสิทธิภาพเครื่องปอกเปลือกมะพร้าว ทำโดยปรับความเร็วของมอเตอร์ในการปอกเปลือกมะพร้าวเป็น 80 
รอบต่อนาที 130 รอบต่อนาที และ 200 รอบต่อนาที เพื่อหาประสิทธิภาพในการทำงานของเครื่องปอกเปลือกมะพร้าว 
ผลจากการทดลองพบว่า เครื่องปอกเปลือกมะพร้าวสามารถปอกเปลือกมะพร้าว โดยจำกัดเวลาใช้เวลา 1 นาที ปอกเฉลี่ย 
3 ลูก ใน 1 ชั่วโมง จะปอกเปลือกมะพร้าวได้ประมาณถึง 180 ลูก ซึ่งทำให้ประหยัดแรงงานในการปอกเปลือกมะพร้าวได้
เป็นอย่างมาก 
คำสำคัญ: ปอกเปลือกมะพร้าว, เครื่องปอกเปลือกมะพร้าว, ลดต้นทุน 
 
Abstract 
 This article is design and construction of a coconut peeler using square ball crackers to reduce 
labor in peeling coconuts.  The purpose of this study is to build a small-scale and low-cost coconut 
peeler which a local community can build. An experiment on the efficiency of the Coconut Peeling 
Machine was done by adjusting the motor speed of the machine to 80, 130, and 200 rpm to investigate 
the performance. The results showed that the Coconut Peeling Machine provides an average of 3 peeled 
coconuts per minute and 180 peeled coconuts per hour, which greatly saves the labor of peeling 
coconuts. 
Keywords: peel the coconut, the peeling coconut machine, reduce cost. 
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1. บทนำ 
ปัจจุบันประเทศไทยได้มีการทำเกษตรกรซึ่งถือว่า

เป็นอาชีพหลักของคนไทย และได้มีการการปลูก
มะพร้าวซึ่งถือว่าเป็นพืชหลักอีกชนิดหนึ่งของประเทศ
ไทย โดยจะมีการปลูกเป็นจำนวนมากในภาคใต้ เพื่อ
นำเอาลูกมะพร้าวมาใช้ประโยชน์ในหลายๆด้าน เช่น 
ผลอ่อนใช้รับประทานสด เนื้อมะพร้าวจากผลแก่นำไป
ปรุงอาหารและขนมหลายชนิด ใช้สกัดน้ำมัน กากท่ี
เหลือใช้เลี้ยงสัตว์ น้ำมันมะพร้าวใช้ประกอบอาหาร 
เนยเทียม สบู่ เปลือกมะพร้าวนำไปแยกเอาเส้นใยใช้
ทำเชือก วัสดุทำเบาะและที่นอน ขุยมะพร้าวใช้ทำ
วัสดุเพาะชำต้นไม้ กะลาใช้ทำภาชนะตักตวงของเหลว 
ทำกระดุม เครื่องประดับ เครื่องดนตรี เชื้อเพลิง ใบ
มะพร้าวทั้งอ่อนและแก่ ตลอดจนก้านใบใช้มุงหลังคา 
เครื่องจักสาน ไม้กวาดทางมะพร้าว ลำต้นใช้ในการ
ก่อสร้างส่ิงประดิษฐ์เครื่องเรือน รากใช้ทำยา สีย้อมผ้า 
แต่อย่างไรก็ตามการปลูกมะพร้าวโดยทั่วไปก็เพื่อ
นำเอาเนื้อมะพร้าวไปประกอบอาหารและสกัดเอา
น้ำม ันเช่นเดียวกับปาล์ม มะพร้าวจึงถ ือเป็นพืช
เศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่งที ่ทำรายได้ให้กับประเทศไทย 
เนื่องจากผลผลิตที่ได้จากมะพร้าวสามารถส่งออกไป
ต่างประเทศ ไม่ว ่าจะเป็นน้ำกะทิบรรจุกล่องหรือ
ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป 

จากการสำรวจข้อมูลของเกษตรกรในจังหวัด
นครราชสีมาท่ีมีอาชีพทำสวนมะพร้าว พบว่าขณะนี้ใน
พื้นท่ีจังหวัดนครราชสีมามีเกษตรกรชาวสวนมะพร้าว
จำนวนมาก ปัจจุบันความต้องการทางมะพร้าวมี
แนวโน้มเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากชาวบ้านซับม่วง บ้านไร่ 
บ ้ านพรหมประด ิษ ฐ์  อำเภอปากช ่อง  จ ั งหวัด
นครราชสีมา ได้มีการขยายตัวด้านผลิตภัณฑ์มะพร้าว
และมีความต้องการในการบริโภคโดยตรงเพิ่มมากขึ้น 
และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นตามอัตราการเพิ่มขึ้นของ
ประชากรชาวอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 
เลยได้มีการขยับขยายทำสวนมะพร้าวหรือหาซื้อ
มะพร้าว เพิ่มมากขึ้น เพราะมะพร้าวเป็นวัตถุดิบท่ี
สามารถนำมาแปรรูปทำผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้ โดยการ

ปอกเปลือกมะพร้าววิธ ีการแบบดั้งเดิม จะต้องใช้
แรงงานเป็นจำนวนมาก ทำให้เสียเวลาและค่าใช้จ่าย
ในการจ้างแรงงาน การปอกเปลือกมะพร้าวจะต้อง
อาศัยความชำนาญและประสบการณ์ เนื่องจากเปลือก
มะพร้าวมีความแข็งและลื่น ส่วนอุปกรณ์ที่ใช้ในการ
ปอกเปลือกมะพร้าวต้องใช้มีดหรือง้าว จึงทำให้การ
ปอกเปลือกมะพร้าวใช้เวลานานและอาจเกิดอันตราย
ขณะทำงานได้ ดังนั้น [1] จึงได้มีการพัฒนาเครื่องปอก
ผลมะพร้าว ซึ่งตัวเครื่องประกอบด้วยเครื่องใบมีดปอก
ข้างและชุดใบมีดปอกบนทั้ง 2 ชุดนี้มีส่วนประกอบ
สำคัญ 2 ส่วน คือ ชุดจับยึดลูกมะพร้าวให้แน่นและนิ่ง
และชุดใบมีดซึ่งหมุนรอบตัวเองและหมุดรอบไปพร้อม
กับกรวย จากการทดสอบผิวของผลมะพราวที่ปอกมี
ลักษณะเป็นลูกคล่ืน [2] พัฒนาเครื่องปอกผลมะพร้าว 
ซึ ่งตัวเครื ่องจะประกอบด้วยเครื ่องปอกเปลือก 2 
เครื่อง เครื่องท่ี 1 ปอกลำตัวผลมะพร้าว เครื่องปอก
ย่อยท่ี 2 ปอกไหล่ผลมะพร้าว เครื ่องปอกย่อยทั้ง 2 
เครื่องติดตั้งอยู่บนโครงเดียวกัน [3] ออกแบบเครื่อง
ปอกมะพร้าวไฮดรอลิค 2 ชุด ท่ีมีระบบไฮดรอลิคและ
ระบบไฟฟ้าควบคุมการทำงาน ทำให้เครื ่องมีขนาด
ใหญ่และมีต้นทุนที่สุงจึงไม่เหมาะจะมาใช้งานตาม
ครัวเรือน [4-5] ออกแบบและพัฒนาเครื ่องปอก
เปลือกมะพร้าวแห้ง โดยอาศัยหลักการของแรงบิด
จากมอเตอร์ไฟฟ้า แต่ต้องทำการเลือกลูกมะพร้าวท่ีมี
ขนาดพอดีกับเครื่องจึงจะสามารถปอกลูกมะพร้าว
แห้งได้ดี 

จากปัญหาท่ีกล่าวข้างต้นคณะผู้วิจัยจึงได้มีแนวคิด
ในการสร้าง ออกแบบ และพัฒนาเครื่องปอกเปลือก
มะพร้าว โดยใช้ลูกกะเทาะแบบแฉกหนีบเข้าหากัน 
เพื่อช่วยในการปอกเปลือกมะพร้าวให้สามารถปอก
เปลือกมะพร้าวได้รวดเร็ว และปลอดภัยกว่าการปอก
เปลือกมะพร้าวด้วยมีดหรือง้าว ซึ่งเครื่องปอกเปลือก
มะพร้าวที่พัฒนาขึ้นจะเป็นเครื่องมือที่ช่วยทุ่นแรงใน
การปอกเปลือกมะพร้าวของเกษตรกรสวนมะพร้าวได้
เป็นอย่างดี  
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2.  เคร่ืองปอกเปลือกมะพร้าวโดยใช้ลูกกะเทาะแบบ
เหลี่ยม  
การสร้างเครื ่องปอกเปลือกมะพร้าวโดยใช้ลูก

กะเทาะแบบเหลี่ยม คณะผู้จัดทำได้ออกแบบและ
สร้างเครื่องปอกเปลือกมะพร้าวโดยใช้ลูกกะเทาะแบบ
เหล่ียม โดยอาศัยหลักการทำงานของมอเตอร์ไฟฟ้าส่ง
ถ่ายแรงบิตไปยังลูกกะเทาะเปลือกมะพร้าว ทำให้เกิด
แรงกระทำระหว่างลูกกะเทาะกับเปลือกมะพร้าว ซึ่ง
จะทำให้เปลือกมะพร้าวหลุดออกจากผลมะพร้าว ซึ่ง
คณะผู้จัดทำได้พิจารณาถึงกระบวนการทำงานและ
การออกแบบเพื่อให้เครื่องปอกเปลือกมะพร้าวโดยใช้
ลูกกะเทาะแบบเหล่ียมมีต้นทุนท่ีต่ำและสามารถสร้าง
ได้ง่าย เพื่อให้ชุมชนสามารถสร้างใช้งานได้  
2.1  หลักการทำงานและกระบวนการทำงานของ
เครื่องปอกเปลือกมะพร้าวโดยใช้ลูกกะเทาะแบบ
เหลี่ยม 
 จากการศึกษาข้อมูลเครื่องปอกเปลือกมะพร้าว 
ที่สามารถช่วยในการลดแรงงานในการปอกเปลือก
มะพร้าวทำให้ทราบว่า ปัจจุบันการใช้เครื่องจักรท่ีช่วย
ในงานเกษตรยังไม่แพร่หลายและยังมีข้อจำกัดหลายๆ 
ด้าน เช่น บางประเภทยังไม่สามารถเคลื่อนท่ี และ
ต้นทุนในการสร้างค่อนข้างสูง คณะผู้จัดทำวิจัยจึง
คิดค้นเครื่องปอกเปลือกมะพร้าวโดยใช้ลูกกะเทาะ
แบบเหลี่ยม โดยออกแบบเพื่อให้สามารถเคลื่อนท่ีได้
โดยและมีต้นทุนในการสร้างต่ำ เพื่อให้สามารถสร้าง
มาใช้งานในชุมชนได้ ซึ ่งมีกระบวนการทำงานของ
เครื่องปอกเปลือกมะพร้าว มีดังนี้ 

 

รูปที่ 1 ไดอะแกรมกระบวนการทำงานของเครื่องปอก
เปลือกมะพร้าว 

 จากรูปท่ี 1 แสดงกระบวนการทำงานของเครื่อง
ปอกเปลือกมะพร้าว โดยอาศัยแรงขับเคลื ่อนของ
มอเตอร์ไฟฟ้าในการส่งกำลังผ่านสายพาน ไปยังเกียร์
ทด เพื่อทดกำลังของมอเตอร์ไฟฟ้า แล้วส่งต่อไปยัง
เฟืองผ่านโซ่ส่งกำลังเพื่อทำให้ลูกกะเทาะหมุนเข้าหา
กัน แล้วบีบอัดลูกมะพร้าวทำให้เปลือกของมะพร้าว
ค่อยๆ หลุดออกจากกันทีละน้อย 
2.2  การออกแบบเครื่องปอกเปลือกมะพร้าวโดยใช้

ลูกกะเทาะแบบเหลี่ยม 
ในการออกแบบโครงสร้างเครื ่องปอกเปลือก

มะพร้าว คณะผู ้จัดทำได้คำน ึงถึงความปลอดภัย 
คงทน แข็งแรง เหมาะแก่การใช้งานในระดับครัวเรือน 
เพื่อให้เครื่องปอกเปลือกมะพร้าวมีต้นทุนในการสร้าง
ต่ำ ถูกกว่าท้องตลาดพร้อมกับประสิทธิ์ภาพเทียบเท่า
หรือใกล้เคียงกับเครื่องปอกเปลือกมะพร้าวที่เคยมีมา 
ซึ่งรูปแบบท่ีได้ออกแบบแสดงดังรูปท่ี 2 

 

 
 

รูปที่ 2 โครงสร้างเครื่องปอกเปลือกมะพร้าว 

จากรูปท่ี 2 เป็นการออกแบบโครงสร้างของ
เครื่องปอกเปลือกมะพร้าว ซึ่งมีองค์ประกอบโดยรวม
ดังนี้ ลูกหมุนกะเทาะทำหน้าท่ีหมุนบีบอัดลูกมะพร้าว 
ทำให ้ เปล ือกมะพร ้าวหล ุดออก โดยอาศ ัยแรง
ขับเคลื ่อนของมอเตอร์ไฟฟ้าในการส่งกำลังผ่าน
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สายพาน ไปยังเกียร์ทด เพื่อทดกำลังของมอเตอร์
ไฟฟ้า แล้วส่งต่อไปยังเฟืองผ่านโซ่ส่งกำลังเพื่อทำให้
ลูกกะเทาะหมุนเข้าหากัน และมีฝาปิดช่วยกดทับลูก
มะพร้าวไว้ เพ ื ่อให้ล ูกกะเทาะสามารถบีบอัดลูก
มะพร้าวได้ง่ายขึ้น และยังช่วยป้องกันอุบัติเหตุที่อาจ
เกิดขึ้นได้ 
2.3  การสร้างเครื่องปอกเปลือกมะพร้าวโดยใช้ลูก

กะเทาะแบบเหลี่ยม 
 การดำเนินงานสร้างเครื่องปอกเปลือกมะพร้าว
โดยใช้ลูกกะเทาะแบบเหลี่ยม มีขั้นตอนที่สำคัญโดย
เตร ียมอุปกรณ์วัสดุที ่จะสร้างเคร ื ่องปอกเปลือก
มะพร้าวโดยใช้ลูกกะเทาะแบบเหล่ียมซึ่งจะประกอบ
ไปด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนชุดแท่นเครื่องปอกเปลือก
มะพร้าว และส่วนชุดลูกกะเทาะแบบเหลี่ยม โดยมี
วิธีการดำเนินการดังนี้ 
 ส่วนแรกชุดแท่นเครื่องปอกเปลือกมะพร้าว จะ
ใช้เหล็กแผ่นฉากทำโครงแท่นเคร ื ่องปอกเปลือก
มะพร้าว เพื ่อความสะดวกในการประกอบ ความ
แข็งแรงในการใช้งาน และการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ 
โดยส่วนชุดแท่นเครื่องปอกเปลือกมะพร้าว แสดงดัง
รูปท่ี 3 
 ส่วนถัดมาชุดลูกกะเทาะแบบเหลี่ยม โดยส่วนนี้
ประกอบด้วย ลูกกะเทาะแบบเหลี ่ยม ที ่สร้างจาก
เหล็กแผ่นนำมาม้วนให้เป็นทรงกลมและติดตั้งเหล็ก
ฉากเพื่อให้เป็นทรงเหลี่ยม หลังจากนั้นติดตั้งเพลา
เหล็กทั้ง 2 ด้าน โดยมี 1 ด้านติดตั้งมูเลย์ เพื่อรับการ
ส่งกำลังจากมอเตอร์ไฟฟ้า มีฝาปิด เพื่อช่วยป้องกัน
ไม่ให้ลูกมะพร้าวหลุดออกจากตัวเครื่อง และมีเหล็ก
ปัดลูกมะพร้าวไว ้ใช ้ป ัดลูกมะพร้าวในขณะที ่ ลูก
มะพร้าวติดหรือไม่ไหลไปตามแนวของลูกกะเทาะ 
แสดงดังรูปท่ี 4  

 

รูปที่ 3 แท่นเครื่องปอกเปลือกมะพร้าว 
 

 

รูปที่ 4 แท่นเครื่องปอกเปลือกมะพร้าว 

 การดำเนินงานสร้างเครื่องปอกเปลือกมะพร้าว
โดยใช้ลูกกะเทาะแบบเหล่ียมกระบวนการสุดท้ายเป็น
การนำอุปกรณ์ต่างๆ มาประกอบลงแท่นเครื่องเครื่อง
ปอกเปลือกมะพร้าว ติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้า เพื่อเป็น
เครื่องจักรต้นกำลังของเครื่องปอกเปลือกมะพร้าว 
และติดต้ังสายพานเพื่อเป็นอุปกรณ์ส่งกำลังของเครื่อง
ปอกเปลือกมะพร้าว ซึ่งเครื่องปอกเปลือกมะพร้าวโดย
ใช้ลูกกะเทาะแบบเหล่ียม แสดงดังรูปท่ี 5 
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รูปที่ 5 เครื่องปอกเปลือกมะพร้าวโดยใช้ลูกกะเทาะ
แบบเหล่ียม 

 
3.  การทดลองและผลการทดลองเคร่ืองปอกเปลือก

มะพร้าวโดยใช้ลูกกะเทาะแบบเหลี่ยม 
การทดลองและผลการทดลองเครื่องปอกเปลือก

มะพร้าวโดยใช้ลูกกะเทาะแบบเหลี่ยมเพื่อเป็นการหา
ประสิทธิภาพของเครื่อง ด้วยการปรับความเร็วรอบ
ของมอเตอร์ท่ี 80 รอบต่อนาที 130 รอบต่อนาที และ 
200 รอบต่อนาที ถ้าเครื ่องปอกเปลือกมะพร้าวมี
ความเร็วรอบช้าเกินไปจะส่งผลให้เครื่องปอกเปลือก
มะพร้าวไม่สามารถปอกเปลือกมะพร้าวได้ ถ้าเครื่อง
ปอกเปลือกมะพร้าวมีความเร็วรอบที่เร็วเกินไปก็จะ
ส่งผลให้ลูกมะพร้าวแตกได้ง่าย โดยผลการทดสอบ
เป็นค่าเฉลี่ยในการทดสอบตัวอย่างละ 10 ครั้งการ
ทดสอบ แสดงดังตารางท่ี 1 ถึง ตารางท่ี 3 

 
ตารางที่ 1 การทดสอบการทำงานของเครื่อง 

 
 
จากตารางท่ี 1 ผลการทดลองปอกเปลือกมะพร้าว 

พบว่า การทดลองปอกเปลือกมะพร้าวท่ีความเร็วรอบ
มอเตอร์ 80 รอบต่อนาที สามารถในการปอกเปลือก

มะพร ้ าว เฉล ี ่ ย จ ำนวน  2  ล ู กต ่ อนา ที  และมี
ประส ิทธ ิภาพในการปอกเปล ือกมะพร ้าว  94 
เปอร์เซ็นต์ การทดลองปอกเปลือกมะพร้าวที่ความเร็ว
รอบมอเตอร์ 130 รอบต่อนาที สามารถในการปอก
เปลือกมะพร้าวเฉลี ่ยจำนวน 3 ลูกต่อนาที และมี
ประส ิทธ ิภาพในการปอกเปล ือกมะพร ้าว  98 
เปอร์เซ็นต์ การทดลองปอกเปลือกมะพร้าวที่ความเร็ว
รอบมอเตอร์ 200 รอบต่อนาที สามารถในการปอก
เปลือกมะพร้าวเฉลี ่ยจำนวน 3 ลูกต่อนาที และมี
ประส ิทธ ิภาพในการปอกเปล ือกมะพร ้าว  93 
เปอร์เซ็นต์ 

 
4.  บทสรุป 

ผลการศึกษาทฤษฎีที ่เกี ่ยวข้องกับการออกแบบ
เคร ื ่องปอกเปลือกมะพร้าว  โดยทฤษฎีเก ี ่ยวกับ
เครื่องจักรกลไฟฟ้า และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เห็นว่า
การศึกษาทฤษฎีและงานว ิจ ัยท ี ่ เก ี ่ยวข ้อง  เป็น
การศึกษาเพื่อออกแบบและนำไปสร้าง เครื ่องปอก
เปล ื อกมะพร ้ า ว โ ด ยอ าศ ั ยห ล ั ก ก า รท ำ ง าน
เครื่องจักรกลไฟฟ้า และการใช้แรงบิดในการส่งแรง
กระทำไปยังลูกมะพร้าว เพื่อให้เปลือกมะพร้าวหลุด
ออกจากลูกมะพร้าว นอกจากนี้การออกแบบเครื ่อง
ปอกเปลือกมะพร้าวในครั ้งนี้ เป็นการออกแบบให้
เครื ่องปอกเปลือกมะพร้าวมีต้นทุนในการสร้างที่ต่ำ
สามารถสร้างใช้งานในชุมชนได้ ซึ ่งผลการวิเคราะห์
ข้อมูล นำผลการทดสอบมาวิเคราะห์พบว่า เครื ่อง
ปอกเปลือกมะพร้าวสามารถปอกเปลือกมะพร้าว ซึ่ง
ทำให้ประหยัดแรงงานในการปอกเปลือกมะพร้าวได้
เป็นอย่างมาก   
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การออกแบบและสร้างหุ่นยนต์พ่นยาฆ่าเช้ือโควิด-19 แบบไร้สายท่ีควบคุมด้วย
ไมโครคอนโทรลเลอร ์

The Design and Construction of Wireless COVID-19 Disinfectant Spraying Robot  
Controlled by Microcontroller 
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บทคัดย่อ  
บทความนี้นำเสนอการออกแบบและสร้างหุ่นยนต์พ่นยาฆ่าเชื้อโควิด -19 แบบไร้สายที่ควบคุมการทำงานด้วย

ไมโครคอนโทรลเลอร์ให้สามารถเคลื่อนที่และพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด -19 ได้ สามารถปรับระดับการพ่นยาฆ่าเชื้อได้ที่เบาสุด 
กลาง และสูงสุด  โดยรับคำสั่งมาจากผู้ใช้งานโดยผ่านรีโมทคอนโทรลแล้วส่งต่อไปยังไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino UNO 
เป็นตัวควบคุมอีกทีหนึ่ง ซึ่งใช้ภาษาซีในการเขียนโปรแกรมควบคุมระบบท้ังหมด จากการทดสอบการทำงานของหุ่นยนต์
พ่นยาฆ่าเชื้อแบบไร้สายนี้ ไมโครคอนโทรลเลอร์สามารถรับคำสั่งจากรีโมทคอนโทรลมาประมวลผลและควบคุมการทำงาน
ของหุ่นยนต์ได้ทุกฟังก์ชัน อาทิเช่น เดินหน้า ถอยหลัง หยุด เลี้ยวขวา เลี้ยวซ้าย พ่นยาเบาสุด กลาง และสูงสุด หุ่นยนต์นี้
สามารถเคลื่อนท่ีด้วยความเร็วสูงสุด 2.322 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และรับคำสั่งจากรีโมทคอนโทรลได้ ภายในระยะ 60 เมตร 
ทำให้ปลอดภัยและประหยัดแรงงานของผู้ใช้งานได้เป็นอย่างมาก 
คำสำคัญ: หุ่นยนต์พ่นยาฆ่าเชื้อ โควิด-19 ไมโครคอนโทรลเลอร์ 
 

Abstract 
This article presents the design and construction of wireless COVID-19 disinfectant spraying robot 

controlled by microcontroller to allow for movement, spraying of disinfectants for COVID-19.   It can 
adjust the level of disinfectant spray at the lightest, middle and maximum.  This robot receiving 
instructions from the user through the remote control and sending to the Arduino UNO microcontroller 
as a controller again which uses C programming language to control all functions.  From testing the 
operation of this wireless disinfectant spraying robot, the microcontroller can receive commands from 
the remote control to process and control all functions of robot, such as forward, backward, stop, turn 
right, turn left, spray the lightest, middle and maximum. This robot can move at maximum speed 2.322 
kilometers per hour and can receive commands from the remote control within distances 60 meters, 
the results making it very safe and saving labor for the user. 
Keywords: Disinfectant spraying robot, COVID-19, Microcontroller. 
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1.  บทนำ 
ปัจจุบันนี้เทคโนโลยีไร้สายได้เข้ามามีบทบาทสำคัญ

ในชีวิตประจำวันของมนุษย์เป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็น
วิทยุ โทรทัศน์ โทรศัพท์มือถือ ดาวเทียม ยานอวกาศ
ระบบส่ือสาร หรือแม้แต่คอมพิวเตอร์ ซึ่งล้วนแต่มีความ
จำเป็นต่อมนุษย์ท้ังส้ิน เพื่ออำนวยความสะดวกสบายใน
การดำรงชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์และให้ก้าวทันโลก
ทันสมัยตลอดเวลา ซึ่งเหตุผลหลักที่ต้องใช้เป็นแบบไร้
สายก็เพื่อความคล่องตัวในการใช้งาน นั่นเอง และเมื่อนำ
เทคโนโลยีไร้สายนี้ [1] มาประยุกต์ใช้กับหุ่นยนต์พ่นยา
ฆ่าเชื้อแบบไร้สาย เราก็จะได้หุ่นยนต์พ่นยาฆ่าเชื้อแบบ
ไร้สาย และส่ิงท่ีเป็นตัวควบคุมหุ่นยนต์พ่นยาฆ่าเช้ือแบบ
ไร้สายนี้ ก็คือ มนุษย์ โดยเราสามารถนำไปประยุกต์ใช้ใน
งานต่างๆ แทนมนุษย์ได้ ในสถานการณ์ปัจจุบันการฉีด
พ่นเพื ่อกำจัดเช้ือ COVID-19 ในพื้นท่ีท่ีพบการแพร่
ระบาดจำเป็นต้องปฏิบัติการมากขึ้นอย่างก้าวกระโดด
ตามการแพร่ระบาดของโรค ซึ่งการฉีดพ่นท้ังภายในและ
บริเวณโดยรอบอาคารสถานที ่ย ังต้องอาศัยคนเป็น
ผู้ปฏิบัติงาน อาจจะเส่ียงต่อผู้ปฏิบัติงาน ท้ังต้องสวมชุด
ป้องกันพิเศษ ซึ่งภายในไม่มีการถ่ายเทอากาศ ผู้สวมใส่
จะรู้สึกร้อน ผู้ปฏิบัติงานจะเหนื่อยล้าทั้งจากความร้อน
และจากการสะพายอุปกรณ์พ่นยาที่มีน้ำหนักรวม 20-
30 กิโลกรัม ทำให้การปฏิบัติงานได้ ในระยะเวลาจำกัด 
และชุดป้องกันพิเศษยังใช้ได้ครั ้งเดียว ทำให้เกิดการ
สิ้นเปลืองอีกทั้งชุดป้องกันพิเศษยังหายากและมีราคา
แพงอีกด้วย [2] ซึ่งประโยชน์ของการใช้หุ่นยนต์พ่นยาฆ่า
เชื ้อแบบไร้สายแทนมนุษย์นี ้ ก็คือ ลดความเสี ่ยงใน
บริเวณพื้นที่ที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์และแรงงานของ
มนุษย์ อีกทั้งยังลดความเสี่ยงจากอันตรายของสารพิษ 
สารเคมีต่างๆ และแสงแดดจัดในบริเวณดังกล่าวได้อีก
ด้วย [3] ดังนั้น งานวิจัยนี้จึงได้ทำการศึกษาและสร้าง
หุ่นยนต์พ่นยาฆ่าเช้ือแบบไร้สายมาประยุกต์ใช้พ่นยาฆ่า
เชื้อโควิด-19 ต้นทุนต่ำ โดยใช้รีโมทคอนโทรล และการ
ส่งสัญญาณระหว่างหุ่นยนต์พ่นยาฆ่าเช้ือแบบไร้สาย จะ
ใช้การส่งรหัสสัญญาณควบคุมด้วยคล่ืนวิทยุ ซึ่งจะส่ง

ต่อไปยังไมโครคอนโทรลเลอร์ที่อยู่ในตัวหุ่นยนต์พ่นยา
ฆ่าเช้ือแบบไร้สาย เป็นตัวควบคุมอีกทีหนึ่ง 

 
2.  ทฤษฎีและหลักการที่เก่ียวข้อง 
2.1  หลักการของระบบควบคุมระยะไกล  
       เริ่มจากตัวกำหนดคำส่ังท่ีใช้สำหรับการควบคุมว่ามี
คำสั่งอะไรบ้าง ชุดคำสั่งทั้งหมดมีกี่คำสั่งเป็นต้น เมื่อมี
การกำหนดรูปแบบของคำส่ังแล้ว รูปแบบของคำส่ังท่ีถูก
เลือกจะถูกส่งไปยังภาคส่งสัญญาณที่ทำหน้าที่แปลง
สัญญาณหร ือรวมสัญญาณควบคุมให ้ม ีร ูปแบบท่ี
เหมาะสมกับวงจร โดยอาจทำการเข้ารหัสสัญญาณให้แต่
ละคำส่ังมีรหัสเฉพาะในตัวเองให้เป็นสัญญาณทางไฟฟ้า
ก่อนท่ีจะถูกส่งออกไปยังภาครับ โดยจะมีตัวอินเตอร์เฟส
ด้านตัวส่งเพื่อทำหน้าที่ส่งสัญญาณที่ภาครับต้องเข้าใจ
ได้ นั่นก็คือต้องเป็นระบบเดียวกันเสียก่อน สัญญาณท่ี
ถูกส่งออกมาอาจอยู่ในรูปของสัญญาณไฟฟ้า สัญญาณ
แสง หร ือสัญญาณเสียงความถี ่ส ูง สัญญาณนี ้ต ้อง
สามารถเดินทางผ่านตัวกลางท่ีเป็นสายนำสัญญาณ หรือ
ผ่านตัวกลางอากาศ ขึ้นอยู่กับระบบที่ออกแบบ หากใช้
สายสัญญาณเป็นตัวนำสัญญาณจะเรียกว่า “ระบบมี
สาย” ซึ่งถ้าใช้สัญญาณไฟฟ้าเป็นสัญญาณควบคุม (ที่มี
การจัดรูปแบบหรือเข้ารหัสแล้ว) ก็จะใช้สายไฟฟ้าเป็น
ตัวนำสัญญาณ แต่ถ้าหากใช้สัญญาณแสงเป็นตัวควบคุม
ตัวนำสัญญาณจะเป็นเส้นใยแก้วนำแสง หรือไฟเบอร์ออ
ปติกในกรณีที่สัญญาณควบคุมถูกส่งไปในอากาศ เพื่อ
เดินทางไปยังเครื่องรับ เช่น การใช้สัญญาณไฟฟ้าในรูป
ของคลื ่นว ิทยุ หร ือการใช้ส ัญญาณแสงอินฟราเรด
โดยตรง เรียกว่า “ระบบไร้สาย” [3] ที่กำลังเป็นที่นิยม
ใช้กันอยู่มากในปัจจุบัน สัญญาณที่เข้ามายังเครื่องรับ
หรือภาครับจะถูกกับตัวอินเตอร์เฟสทำหน้าที่แปลง
สัญญาณให้อยู่ในรูปของสัญญาณไฟฟ้า ที่เข้ากับระบบ
ของตัวรับก่อนถูกถอดรหัส เพื่อทราบวัตถุประสงค์ของ
ชุดคำส่ัง และหลังจากนั้นส่วนของวงจรอินเตอร์เฟสด้าน
เอาต์พุตจะทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ท่ี
ต้องการตามลักษณะคำส่ังท่ีได้รับ 
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2.2  ไมโครคอนโทรลเลอร์ 
 อาดุยโน่  [4] เป็นบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์
ตระกูล AVR ท่ีมีการพัฒนามาให้ใช้งานได้ง่าย ดังนั้น จึง
เหมาะสำหรับผู้เริ ่มต้นศึกษา ทั้งนี้ผู้ใช้งานยังสามารถ
ดัดแปลง เพิ ่มเติม พัฒนาต่อยอดทั ้งตัวบอร์ด หรือ
โปรแกรมต่อได้อีกด้วย ความง่ายของบอร์ด Arduino ใน
การต่ออุปกรณ์เสริมต่างๆ คือ ผู้ใช้งานสามารถต่อวงจร
อิเล็กทรอนิกส์จากภายนอกแล้วเช่ือมต่อเข้ามาท่ีขา I/O 
ของบอร์ด หรือ เพื่อความสะดวกสามารถเลือกต่อกับ
บอร ์ดเสร ิม (Arduino Shield) ประเภทต่างๆ เช่น 
Arduino XBee Shield, Arduino Music Shield, 
Arduino Relay Shield, Arduino Wireless Shield, 
Arduino GPRS Shield เป็นต้น มาเสียบกับบอร์ดบน
บอร์ด Arduino แล้วเขียนโปรแกรมพัฒนาต่อได้เลย ใน
งานว ิจ ัยน ี ้ จะใช ้  Arduino Uno R3 ซ ึ ่ งเป ็นบอร์ด 
Arduino ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด เนื่องจากราคาไม่
แพง ส่วนใหญ่โปรเจคและ Library ต่างๆ ท่ีพัฒนาขึ้นมา 
Support จะอ้างอิงกับบอร์ดนี้เป็นหลัก เนื่องจากเป็น
ขนาดท่ีเหมาะสำหรับการเริ่มต้นเรียนรู้ Arduino และมี 
Shields ให้เลือกใช้งานได้มากกว่าบอร์ด Arduino รุ่น
อื่นๆที่ออกแบบมาเฉพาะมากกว่า โดยบอร์ด Arduino 
Uno ได้มีการพัฒนาเรื่อยมา ตั้งแต่ R2 R3 และรุ่นย่อย
ที่เปลี่ยนชิปไอซีเป็นแบบ SMD และข้อดีอีกอย่างคือ 
กรณีท่ี MCU เสียผู้ใช้งานสามารถซื้อมาเปล่ียนเองได้ง่าย 
 
3.  การออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ฆ่าเชื้อโควิด-19  
3.1  บล็อกไดอะแกรมการทำงาน 
 

 
รูปท่ี 1 บล็อกไดอะแกรมการทำงานของหุ่นยนต์ 

 

     คำสั ่งควบคุมของมนุษย์จะถูกส่งมาจากรีโมท
คอนโทรลแล้วจะถูกส่งไปยังชุดส่งสัญญาณคล่ืนวิทยุท่ี
ความถ่ี 433.92 MHz ส่งสัญญาณไปยังชุดรับสัญญาณ 
แล้วจะส่งข้อมูลไปยังไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino 
UNO ข้อมูลท่ีส่งมาจะเป็นข้อมูลจำนวน 4 บิต เมื่อ
ไมโครคอนโทรลเลอร์รับข้อมูลที่ได้มาประมวลผลจะ
ทำการส่งสัญญาณไปควบคุมการทำงานของมอเตอร์ 
M1 ก ับมอเตอร ์  M2 ซ ึ ่ ง ใช ้ เป ็นมอเตอร ์สำหรับ
ขับเคลื่อนโดยผ่านวงจรขับ  และควบคุมการทำงาน
ของมอเตอร์ M3 ซึ่งใช้เป็นมอเตอร์สำหรับเปิดปั๊มและ
ปิดปั๊มพ่นยาโดยผ่านวงจรขับ ซึ่งสามารถปรับระดับ
ความแรงของการพ่นยาได้ มีชุดชาร์จประจุแบตเตอรี่ 
และแสดงระดับแรงดันการใช้งานแบตเตอรี่อีกด้วย 
3.2  โครงสรา้งของหุ่นยนต์ 

โครงสร้างของหุ่นยนต์นี ้มีมีความยาว 60 ชม. 
กว ้าง 55 ชม. และส ูง 60 ชม.น้ ำหน ัก 50 กก. 
ขับเคลื ่อนด้วยล้อหน้า 2 ล้อ ซึ ่งมีขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 15 ชม. ดังนี้ 

 

 
 

รูปท่ี 2  โครงสร้างของหุ่นยนต์พ่นยาฆ่าเช้ือโควิด-19 
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3.3  การเลือกขนาดมอเตอร์ 
 

ตารางที ่1 ข้อมูลพื้นฐานในการออกแบบ 
ข้อมูล ตัวแปร ปริมาณ หน่วย 

น้ำหนักตัวเคร่ืองรวม
อุปกรณ์ 

m 50 kg 

ความเร็วในการ
เคลื่อน 

N 33.33 rpm 

รัศมีวงล้อ r 7.5 cm 
ความเร่งเน่ืองจากแรง

โน้มถ่วง 
g 9.81 m/s2 

สามารถคำนวณหาค่ากำลังไฟฟ้าของมอเตอร์ได้
จากสมการต่อไปนี้ 
                     P = (2πTN)/60          (1) 
P   คือ กำลังของมอเตอร์                   หน่วย  W 
T   คือ แรงบิดในการเคล่ือนท่ี          หน่วย  N.m 
N   คือ ความเร็วการเคล่ือนท่ี             หน่วย  rpm                     
                              F = m.g                   (2)                                     

        = 50×9.81 
         = 441.45 N 

   ดังนั้น คำนวณแรงบิดในการเคล่ือนท่ีจากสมการ 
(3) ได้ ดังนี้ 
                             T = F.r           (3) 
 F      คือ แรงในการหมุน                  หน่วย N 
 r       คือ รัศมี                               หน่วย m                                 

T = 441.45×0.075 
= 33.108 N.m 

และคำนวณค่ากาลังไฟฟ้าของมอเตอร์จากสมการ (1)  
ได้ ดังนี ้

P = (2π×33.108×33.33)/60  
= 115.53 W 

เลือกมอเตอร์ที ่มีขนาดไม่ต่ำกว่า 115.53 วัตต์ 
หรือมีแรงบิดไม่ต่ำกว่า 33.108 N.m และมีความเร็ว
รอบไม่ต่ำกว่า 33.33 รอบต่อนาที จึงเลือกมอเตอร์
ไฟฟ้ากระแสตรง 12 โวลต์ 120 วัตต์ 60 รอบต่อนาที 
2 ตัว 

 
 

3.4 การเลือกแบตเตอร่ี 
- ใช้มอเตอร์ 120 วัตต์ 2 ตัว = 240 วัตต์ 
- ใช้กับวงจรอื่น ๆ 20 วัตต์   

       = รวมท่ีใช้ 260 วัตต์ 
หา A (ขนาดกระแสต่อช่ัวโมงของแบตเตอรี่) สามารถ
คำนวณได้จาก 

A = ค่าพลังงานรวม / แรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ 
             = 260/12 = 21.6 Ah 

ดังนั้น ขนาดของแบตเตอรี่ที่เลือกใช้ 12 โวลต์ 
21 แอมป์ช่ัวโมง 1 ลูก และแบตเตอรี่วงจรควบคุม 12 
โวลต์ 8 แอมป์ช่ัวโมง 1 ลูก 
3.5  วงจรควบคุม 
 

 

รูปท่ี 3 วงจรควบคุมการทำงานของหุ่นยนต์ 
 

3.6  โปรแกรมควบคุมการทำงาน 

 
 (ก) โปรแกรมท่ีตัวส่ง    (ข) โปรแกรมท่ีตัวรับ 

รูปท่ี 4 โปรแกรมควบคุมการทำงานของหุ่นยนต์ 
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4.  ผลการทดสอบ 
4.1  การทดสอบระยะควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรล 
ตารางที่ 2 การทดสอบระยะควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรล 

ระยะทางการบังคับด้วยรีโมท
คอนโทรล  (เมตร) 

การบังคับ 

10 √ 
20 √ 
30 √ 
40 √ 
50 √ 
60 √ 

จากตารางท่ี 2 ระยะทางท่ีสามารถควบคุมหุ่นยนต์
ด้วยรีโมทคอนโทรลได้ คือ ท่ีระยะมากกว่า 50 เมตร แต่
ไม่เกิน 60 เมตร (หมายเหตุ เครื่องหมาย √ คือ สามารถ
ใช้งานได้ ) 
4.2  การทดสอบอัตราความเร็วของหุ่นยนต์ 
ตารางที่ 3 การทดสอบความเร็วเป็นระยะทาง 10 เมตร 

 
คร้ังที ่

เวลา 
(วินาที) 

ความเร็วการ
เคลื่อนที่ 

(เมตร/วินาที) 

ความเร็วเฉลี่ย 
(เมตร/วินาที) 

1 15.52 0.644  
0.645 2 15.50 0.645 

3 15.44 0.647 

จากตารางท่ี 3 ทดสอบอัตราความเร ็วในการ
เคลื่อนท่ีบนพื้นคอนกรีต ความเร็วเฉลี่ยที่ 0.645 เมตร/
วินาที หรือเท่ากับ 2.322 กิโลเมตร/ช่ัวโมง 
4.3  ทดสอบแบตเตอร่ี 
ตารางที่ 4 การทดสอบแรงดันแบตเตอรี่ 

เวลา 
(นาที) 

ระดับแรงดันแบตเตอร่ี 
(โวลต์) 

ก่อนทำการทดลอง 13.07 

10 12.71 
20 12.64 
30 12.61 
40 12.53 
50 12.39 
60 12.34 

จากตารางท่ี 4 เป็นการทดสอบแบตเตอรี่โดยจะวัด
ค่าทุก 10 นาที จนถึง 60 นาที แรงดันแบตเตอรี่ที่เวลา 
60 นาที อยู่ท่ี 12.34 โวลต์  

 

5.  บทสรุป 
จากการทดสอบการทำงานของหุ่นยนต์พ่นยาฆ่าเช้ือ

แบบไร้สายสามารถส่งคำสั่งจากรีโมทคอนโทรลไปยัง
หุ่ นยนต์พ่นยาฆ่ า เช ื ้ อไ ด้ ไม่ เกิ น 60 เมตร และ
ไมโครคอนโทรลเลอร ์สามารถร ับคำส ั ่ งจากร ี โมท
คอนโทรลมาประมวลผลและควบคุมการทำงานได้ทุก
ฟังก์ชัน เช่น เดินหน้า ถอยหลัง เลี ้ยวซ้าย เลี ้ยวขวา 
หยุด พ่นยาได้ตามคำสั่งที่ต้องการ ซึ่งสามารถเคลื่อนท่ี
ในพื้นที่บริเวณท่ีต้องการได้ด้วยความเร็วสูงสุด 2.322 
กิโลเมตรต่อชั่วโมง และพื้นที่ในสภาพแวดล้อมที่เป็น
อันตรายต่อมนุษย์ได้  อาทิเช่น บริเวณแสงแดดจัด 
บริเวณท่ีมีเช้ือโรค บริเวณท่ีมีสารเคมีสารพิษต่าง ๆ เป็น
ต้น  ทำให้มีความปลอดภัยและประหยัดแรงงานของ
มนุษย์ได้เป็นอย่างมาก  และวัสดุอุปกรณ์ในการสร้าง
ห ุ ่นยนต์พ ่นยาน ี ้สามารถหาซ ื ้อได ้ในท ้องถิ่ นหรือ
ภายในประเทศทำให้ประหยัดต้นทุนได้เป็นอย่างมากอีก
ด้วย   
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บทคัดย่อ  

บทความนี้นำเสนอการออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ขนส่งเอกสารวิ่งตามเส้นแบบอัตโนมัติท่ีสามารถขนส่งเอกสาร
จากจุดเร่ิมต้นไปยังจุดท่ีกำหนดได้ โดยการทำงานของหุ่นยนต์ขนส่งเอกสารว่ิงตามเส้นนี้ได้ออกแบบให้หุ่นยนต์เคลื่อนท่ีไป
ในแต่ละแผนกด้วยการเคลื่อนท่ีไปตามเส้นดำ โดยใช้โมดูลตรวจจับเส้นขาวดำร่วมกับไมโครคอนโทรลเลอร์อาร์ดูโน่ และใช้
มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 12 โวลต์เป็นตัวต้นกำลัง มีหลอดไฟฟ้าเตือนแสดงสถานะการทำงานของหุ่นยนต์ และมีหลอด
ไฟฟ้าเตือนเมื่อมีสิ่งกีดขวางข้างหน้าแล้วหุ่นยนต์ก็จะหยุด เมื่อนำสิ่งกีดขวางออกหุ่นยนต์ก็จะเคลื่อนท่ี ต่อไป หุ่นยนต์จะ
หยุดทุกจุดที่ทำเครื่องหมายสำหรับหยุดเอาไว้ โดยจะหยุดเป็นเวลา 10 วินาที เพื่อนำเอกสารเข้าหรือออกจากช่องเกบ็ท่ี
อยู่บนตัวหุ่นยนต์ เมื่อถึงจุดกลับตัวหุ่นยนต์จะกลับตัวและเดินทางย้อนกลับมาโดยหยุดท่ีจุดจอดแต่ละแผนกเพื่อส่งเอกสาร
และรับเอกสารตามแผนก และเดินทางต่อจนถึงจุดเริ่มต้น จึงจะครบขั้นตอนการทำงาน ผลการทดสอบหุ่นยนต์ขนส่ง
เอกสารวิ่งตามเส้นเป็นไปตามวัตถุประสงค์และขอบเขตที่ได้กำหนดไว้ ทำให้ประหยัดเวลาและลดความเสี่ยงในบริเวณ
พื้นท่ีท่ีเป็นอันตรายต่อมนุษย์และแรงงานของมนุษย์ได้เป็นอย่างมาก 
คำสำคัญ: หุ่นยนต์ขนส่งเอกสาร วิ่งตามเส้น อัตโนมติั ไมโครคอนโทรลเลอร์ 
 
Abstract 

This article presents construction of automatic line follower document transporting robot 
running along the lines that can transport documents from the beginning to the specified point.  The 
work of the document transport robot running along this line has designed the robot to move in each 
department by moving along the black line by using the black and white line detector module with the 
Arduino microcontroller and using a 12 volts DC motor as a power source. There is a warning light bulb 
showing the status of the robot and there is a warning light bulb when there is an obstacle ahead and 
the robot will stop when removing obstacles, the robot will continue to move.  The robot will stop at 
all points marked for stop which will stop for 10 seconds to bring the document in or out of the bin on 
the robot. At the point of return, the robot will return and travel back by stopping at each department 
point to send documents and receive documents according to the department and continue to the 
beginning therefore will complete the work process. The results of the test of the document transporting 
robot running along the line are in accordance with the objectives and scope that has been defined. It 
can save time and reduce risks in areas that are dangerous to humans and human labor. 
Keywords: Document Transporting Robot, Line Follower, Automatic, Microcontroller. 
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1.  บทนำ 
ปัจจุบันเทคโนโลยีของหุ่นยนต์ได้พัฒนาก้าวหน้า

ไปอย ่างรวดเร ็ ว  และเร ิ ่ ม เข ้ ามาม ีบทบาทใน
ชีวิตประจำวันของมนุษย์มากยิ่งขึ้น ในแง่ของความ
สะดวกสบาย ความประหยัด และความปลอดภัยใน
ด้านต่างๆ อาทิเช ่น  ในโรงงานอุตสาหกรรม ใน
สำนักงาน ในโรงพยาบาท หรือในห้างสรรพสินค้า ท่ีมี
การเคลื่อนย้ายสินค้าไปยังแผนกต่างๆ ของโรงงาน 
สำนักงาน โรงพยาบาทหรือห้างสรรพสินค้า โดยการ
ใช้รถเข็นขนส่งที่ต้องใช้แรงงานมนุษย์ในการควบคุม 
รถลำเลียงขนส่งอัตโนมัติที่สามารถทำงานได้เอง [1]  
แต่มีราคาสูงมากในการขนส่งสินค้า เอกสารระหว่าง
แผนกที่ต้องทำอยู่เป็นประจำ ซึ่งทำให้เสียเวลาอยู่
พอสมควร และเป็นงานลักษณะซ้ำๆ เดิม เราจึงนำ
เทคโนโลยีของหุ่นยนต์เข้ามาช่วย [2] โดยให้ทำงาน
แทนมนุษย์ ซึ่งจะทำหน้าที่รับและส่งสินค้า เอกสาร
ระหว่างแผนกต่อไป  ซึ่งประโยชน์ของการใช้หุ่นยนต์
แทนมนุษย์ ก็คือ ลดความเส่ียงในบริเวณพื้นที่ที่เป็น
อันตรายต่อมนุษย์และแรงงานของมนุษย์ [3] ดังนั้น 
งานวิจัยนี้จึงได้ทำการสร้างให้หุ่นยนต์เคลื่อนที่ไปใน
แต่ละแผนกด้วยการเคลื่อนที่ไปตามเส้นดำ ต้นทุนต่ำ 
โดยใช้โมดูลตรวจจับเส้นขาวดำ (TCRT 5000) ร่วมกับ
ไมโครคอนโทรลเลอร์อาร์ดูโน่ และใช้มอเตอร์ไฟฟ้า
กระแสตรงเป็นตัวต้นกำลังและควบคุมทิศทางการ
เคล่ือนท่ี กำหนดแผนกท่ีจะให้หุ่นยนต์หยุดด้วยปุ่มกด
บนตัวหุ่นยนต์ โดยหุ่นยนต์จะหยุดเมื่อเคล่ือนท่ีไปเจอ
จุดสีท่ีหน้าแผนกต่างๆ กำหนดจุดสีแทนแผนกต่างๆ 4 
แผนก ได้แก่  จุดสีแดงแทนแผนก A  จุดสีน้ำเงินแทน
แผนก B จุดสีเขียวแทนแผนก C และจุดสีส้มแทน
แผนก D  ตรวจสอบค่าสีด้วยโมดูลแยกสี (Color 
recognition sensor module)  GY- 33 ร ั บ - ส่ ง 
เอกสารครั้งละไม่เกิน 2  กิโลกรัม ใช้งานได้ต่อเนื่อง
อยา่งน้อย 1  ช่ัวโมง 
 
 
 

2.  ทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวข้อง 
2.1  หุ่นยนต์เดินตามเส้น 

หุ่นยนต์และมนุษย์มีหลักการทำงานที่เหมือนกัน 
คือ หน่วยรับข้อมูลเข้า (Input Unit) หน่วยประมวลผล 
(Process Unit) และหน่วยแสดงผล (Output Unit) 
ดังนั ้นการที ่หุ ่นยนต์จะเคลื ่อนที่ไปให้ตรงเป้าหมาย 
หุ่นยนต์จะต้องมีอุปกรณ์ท่ีจะตรวจสอบตำแหน่งและส่ง
ข้อมูลท่ีได้ไปยังหน่วยประมวลผล เพื่อให้มอเตอร์ทำการ
แสดงผลโดยการไปยังเป้าหมายต่อไป อุปกรณ์พื้นฐานท่ี
ใช้ในการตรวจสอบตำแหน่งนั้น คือ เซนเซอร์แสง (Light 
Sensor) หุ่นยนต์ใช้เซนเซอร์แสงเปรียบเสมือนตาของ
มนุษย์ โดยมีเส้นสีดำเป็นทางเดินไปหาเป้าหมาย 
หุ่นยนต์จะต้องตรวจสอบว่าขณะที่เคลื่อนที่หุ่นยนต์ยัง
อยู่บนเส้นดำหรือไม่ เราสามารถนำเซนเซอร์แสงมาใช้กับ
การเดินของหุ่นยนต์ ในการศึกษาการทำงานของหุ่นยนต์
นั้นหัวใจสำคัญท่ีสุดอยู่ท่ีขั้นตอนของการเขียนโปรแกรม
สำหรับควบคุมการทำงานของหุ่นยนต์ ให้สามารถทำงาน 
ตามเงื่อนไขที่เรากำหนดไว้ได้ ซึ่งการที่จะสามารถสร้าง
ระบบหุ่นยนต์ให้มีความเฉลียวฉลาดได้มากน้อยเพียงใด
นั ้น ปัจจัยหลักอย่างหนึ ่งก็ คือ การติดตั ้งอุปกรณ์
ตรวจจับแบบต่างๆให้กับหุ่นยนต์เพื่อใช้ในการตรวจจับ
สภาพแวดล้อมภายนอกรอบๆตัวหุ่นยนต์อันจะเป็น
หนทางเพื่อนำไปสู่การวิเคราะห์และตัดสินใจสั่งงาน
ระบบกลไกต่างๆเพื ่อตอบสนองต่อเง ื ่อนไขต่างๆท่ี
ตรวจจับได้ สำหรับระบบโครงสร้างของหุ่นยนต์เดินตาม
เส้นก็เช่นเดียวกัน ในชุดมาตรฐานจะมีการติดต้ังอุปกรณ์
สำหรับตรวจจับ (Input) แบบต่างๆไว้ 2 ส่วนด้วยกัน 
คือ (Switch) สำหรับตรวจสอบการชน ด้านหน้าและ
ด้านหลัง และแผงวงจรสำหรับตรวจจับเส้นขนาด 3 จุด 
สำหรับใช้นำทางให้หุ่นยนต์เคล่ือนท่ีไปตามแนวเส้น  ซึ่ง
ในงานวิจัยนี้ได้ศึกษาเร ียนร ู ้ เกี ่ยวกับวิธ ีการในการ
ตรวจจับเส้นของหุ่นยนต์เดินตามเส้นกัน  โดยจะทดลอง
กำหนดสถานการณ์ของเส้นในลักษณะต่างๆเพื่อใช้เป็น
สนามในการทดสอบประสิทธิภาพในการควบคุมการ
ทำงานหุ่นยนต์เดินตามเส้น ไม่ว่าจะเป็นการเคล่ือนท่ีไป
ตามแนวเส้นตรงและเส้นโค้ง การเคลื ่อนที ่ไปตาม
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เส้นตรงและเส้นมุมฉาก การเคล่ือนท่ีไปตามแนวเส้นตรง
และเส้นสลับฟันปลา หรือ การตรวจจับเส้นเพื่อควบคุม
ให้รถเคล่ือนท่ีอยู่ภายในกรอบของเส้น เป็นต้น 
2.2  ไมโครคอนโทรลเลอร์ 

อาดุยโน่  [4] เป็นบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์
ตระกูล AVR ท่ีมีการพัฒนามาให้ใช้งานได้ง่าย ดังนั้น จึง
เหมาะสำหรับผู้เริ ่มต้นศึกษา ทั้งนี ้ผู ้ใช้งานยังสามารถ
ดัดแปลง เพิ ่มเติม พัฒนาต่อยอดทั ้งตัวบอร์ด หรือ
โปรแกรมต่อได้อีกด้วย ความง่ายของบอร์ด Arduino ใน
การต่ออุปกรณ์เสริมต่างๆ คือ ผู้ใช้งานสามารถต่อวงจร
อิเล็กทรอนิกส์จากภายนอกแล้วเช่ือมต่อเข้ามาท่ีขา I/O 
ของบอร์ด หรือ เพื่อความสะดวกสามารถเลือกต่อกับ
บอร์ดเสริม (Arduino Shield) ประเภทต่างๆ เช่น 
Arduino XBee Shield, Arduino Music Shield, 
Arduino Relay Shield, Arduino Wireless Shield, 
Arduino GPRS Shield เป็นต้น มาเสียบกับบอร์ดบน
บอร์ด Arduino แล้วเขียนโปรแกรมพัฒนาต่อได้เลย 
งานวิจ ัยน ี ้จะใช้ Arduino Uno R3 ซึ ่งเป็นบอร์ด 
Arduino ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด เนื่องจากราคาไม่
แพง ส่วนใหญ่โปรเจคและ Library ต่างๆ ท่ีพัฒนาขึ้นมา 
Support จะอ้างอิงกับบอร์ดนี้เป็นหลัก เนื่องจากเป็น
ขนาดท่ีเหมาะสำหรับการเริ่มต้นเรียนรู้ Arduino และมี 
Shields ให้เลือกใช้งานได้มากกว่าบอร์ด Arduino รุ่น
อื่นๆที่ออกแบบมาเฉพาะมากกว่า โดยบอร์ด Arduino 
Uno ได้มีการพัฒนาเรื่อยมา ตั้งแต่ R2 R3 และรุ่นย่อย
ที่เปลี่ยนชิปไอซีเป็นแบบ SMD และข้อดีอีกอย่างคือ 
กรณีท่ี MCU เสียผู้ใช้งานสามารถซื้อมาเปล่ียนเองได้ง่าย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.  การออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ขนส่งเอกสาร 
3.1  บล็อกไดอะแกรมการทำงาน 
 

 

รูปที่ 1 บล็อกไดอะแกรมการทำงานของหุ่นยนต์ 
 

3.2 โครงสร้างของหุ่นยนต์ 
โครงสร้างของหุ่นยนต์นี ้มีขนาดความยาว 35 

เซนติเมตร กว้าง 35 เซนติเมตร และสูง 75 เซนติเมตร 
ขนาดของช่องเก็บเอกสารแต่ละช่องมีความกว้าง 35 
เซนติเมตร ยาว 35 เซนติเมตร และสูง 10 เซนติเมตร 
โครงสร้างและชิ้นส่วนของหุ่นยนต์ขนส่งเอกสารวิ่ง
ตามเส้นประกอบด้วย มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง ล้อ
ขนาด 2 นิ้ว 4 ล้อ โมดูลตรวจจับเส้นขาวดำ ช่องเก็บ
เอกสาร โมดูลตรวจจับวัตถุ ไฟแสดงสถานะเอกสาร
แต่ละช่องประตู ดังนี้ 

 

 

รูปที่ 2 โครงสร้างและช้ินส่วนของหุ่นยนต์ขนส่ง 
เอกสารวิ่งตามเส้น 
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3.3  การตรวจจับวัตถุหรือสิ่งกีดขวาง 
งานวิจัยนี้เลือกใช้อุปกรณ์ตรวจจับวัตถุแบบอิน

ฟาเรด E18-D80NK จำนวน 2 ตัว เป็นอุปกรณ์ตรวจจับ
วัตถุที ่ใช้หลักการสะท้อนของคลื่นอินฟาเรด สามารถ
กำหนดระยะในการทำงานได้โดยปรับค่าที่โพเทนซิโอ
มิเตอร์ โดยทำการปรับระยะตรวจจับได้ในช่วง 3-80 
เซนติเมตร มีเอาต์พุตเป็นแบบดิจิทัลจึงสามารถต่อใช้
ร่วมกับไมโครคอนโทรลเลอร์อาร์ดูโน่ได้โดยตรง ใช้
ไฟเลี ้ยง 5 โวลต์ กินกระแสไฟฟ้าประมาณ 25 มิลลิ
แอมแปร์ ช ่วงเวลาตอบสนอง (Response time) 2 
มิลลิว ินาที มีมุมการตรวจจับ 15 องศา ทำงานได้ดี
ในช ่วงอ ุณหภ ูม ิ  -25 องศาเซลเซ ียส ถ ึง 55 องศา
เซลเซียส ทำการติดต้ังในตำแหน่งด้านหน้าตัวหุ่นยนต์ 
3.4  การตรวจจับเอกสารในช่องเก็บเอกสาร 

หุ่นยนต์ส่งเอกสารถูกออกแบบให้มีช่องเก็บเอกสาร 
4 ช่อง เพื่อให้ผู้ใช้งานทราบสถานะของแต่ละช่องเก็บว่า
ม ีเอกสารอยู ่ข ้างในหรือไม่ จ ึงออกแบบให้ม ีวงจร
ตรวจจับเอกสารโดยใช้ตัวต้านทานเปลี่ยนตามแสงหรือ 
แอลด ี อาร ์  (Light Dependent Resistor ; LDR) ทำ
หน้าท่ีคล้ายสวิตช์ เปดิ-ปิด เมื่อมีและไม่มีเอกสารในช่อง
เก็บ แสดงผลด้วยแผงหลอดแอลอีดี ช้ันละสี ได้แก่ แดง 
น้ำเงิน เขียวและเหลือง โดยมีการติดตั้งแอลดีอาร์และ
แผงหลอดแอลอีดีในแต่ละช้ัน 
3.5  วงจรควบคุม 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
       รูปท่ี 3 วงจรควบคุมการทำงานของหุ่นยนต์ 

3.6 โปรแกรมควบคุมการทำงาน 

 

รูปท่ี 4 โปรแกรมควบคุมการทำงานของหุ่นยนต์ขนส่ง 
เอกสารวิ่งตามเส้น 

 
4.  ผลการทดสอบ 
4.1  ทดสอบการเคลื่อนที่ 
 
 
 
 
 

 
 

รูปท่ี 5 ทดสอบการเคล่ือนท่ีบนพื้นกระเบ้ือง 

จากการทดสอบบนพื ้นกระเบ ื ้อง ห ุ ่นยนต์
สามารถเคลื่อนที่เดินหน้าได้ดีและหมุนกลับได้ตาม
คำส ั ่ งของโปรแกรม และไม ่ต ิดข ัดร ่องรอยของ
กระเบ้ือง 
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4.2  ทดสอบระบบตรวจจับวัตถุสิ่งกีดขวาง 
 

 
 

 
 

 
 

รูปท่ี 6 การทดสอบระบบตรวจจับวัตถุส่ิงกีดขวาง 
 
ตารางที่ 1 ผลการวัดระยะของอุปกรณ์ตรวจจับ 

อุปกรณ์ตรวจจับวัตถุ ระยะที่ตรวจจับได้ 
Sensor 1 25 เซนติเมตร 
Sensor 2 25 เซนติเมตร 

4.3  ทดสอบการหยุดของหุ่นยนต์ตามตำแหน่งจอด 
กำหนดจุดสำหรับรับส่งเอกสาร 4 จุด ได้แก่ จุด 

A, B, C และจุด D จากนั้นปล่อยหุ่นยนต์ที ่ตำแหน่ง
เริ ่มต้นแล้วสังเกตการณ์ทำงานของหุ่นยนต์ จากผล
การทดสอบหุ่นยนต์มีการหยุดรับส่งเอกสารเป็นไป
ตามตารางท ี ่  2  ซ ึ ่ งสามารถทำงานได ้ โดยไม ่มี
ข้อผิดพลาด 

 
ตารางที ่2 ทดสอบการหยุดรับส่งเอกสารท่ีกำหนด 

จุด
รับ-ส่ง 

การทำงานของหุ่นยนต์ขนส่งเอกสารวิ่งตาม
เส้น หมาย

เหตุ คร้ังที่ 
1 

คร้ังที่ 
2 

คร้ังที่ 
3 

คร้ังที่ 
4 

คร้ังที่ 
5 

A √ √ √ √ √  

B √ √ √ √ √  

C √ √ √ √ √  

D √ √ √ √ √  

 
 
 
 

4.4 ทดสอบระบบตรวจจับเอกสาร 
 

 

รูปท่ี 7 การทดสอบระบบตรวจจับเอกสาร 

จากการทดสอบการตรวจจับเอกสารเมื ่อนำ
เอกสารเข้าไปในช่องรับเอกสาร A,B,C,D ไฟ LED จะ
สว่างในแต่ละชั้นเมื่อนำเอกสารออกจากแต่ละชั้นไฟ 
LED ก็จะดับเมื่อทำการทำลองไป 5 ครั้งหลอด LED 
ก็สว่างเหมือนเดิม 

 
5. บทสรุป 

จากการทดสอบการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ขนส่ง
เอกสารวิ่งตามเส้น สามารถเดินหน้าไปตามเส้นทึบได้
ดีและหยุดตามแถบสี เมื่อมีเอกสารแต่ละแผนกระบบ
ตรวจจับเอกสารก็จะทำงานเมื่อมีเอกสารโดยระบบ 
LDR  หลอด LED ติดเมื่อมีเอกสารในช่องรับเอกสาร 
เวลาการทำงานของหุ ่นยนต์ต ่อระยะการใช้ งาน 
ระยะทางที่ไม่เกิน 20 เมตร ใช้เวลาประมาณ 5-10 
นาที ขึ้นอยู่กับระยะทางท่ีกำหนด และระบบตรวจจับ
วัตถุสิ่งกีดขวาง เมื่อมีสิ่งกีดขวางเข้าใกล้หุ่นยนต์ใน
ระยะเซนติเมตร หุ่นยนต์ก็จะหยุด ส่งเสียงเตือน ทำ
ให้ประหยัดเวลาและลดความเสี่ยงในบริเวณพื้นที ่ ท่ี
เป็นอันตรายต่อมนุษย์และแรงงานของมนุษย์ได้เป็น
อย่างมาก  
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การออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชันหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินบนอุปกรณ์เคลื่อนท่ี     
A Design and Development Emergency Phone Number Application on Mobile 

Device 
 

กฤษฎา กาเลี่ยน1 และ อรอุมา พร้าโมต1,* 
 

1 หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม  
156 หมู่ 5 ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000  

*onbee@psru.ac.th, 091-8374950 
 

บทคัดย่อ  
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชันหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินบนอุปกรณ์เคลื่อนท่ี

2) ศึกษาประสิทธิภาพของแปพลิเคชันจากผู้เชี่ยวชาญ 3 คน และความพึงพอใจของผู้ใช้แอปพลิเคชัน จำนวน 30 คน โดย
มีข้ันตอนการดำเนินงาน 7 ข้ันตอน ได้แก่ 1) ศึกษาปัญหา 2) วิเคราะห์และออกแบบระบบ 3) การพัฒนาแอปพลิเคชัน 4) 
การตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ 5) การนำไปใช้ 6) การประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้ และ 7) สรุปผล ระบบงานมี 2 
ส่วน คือ ส่วนผู้ใช้ท่ีเน้นการค้นหาเบอร์โทรฉุกเฉิน และ ส่วนผู้ใช้ระบบท่ีสามารถจัดการข้อมูลและเบอร์โทฉุกเฉินได้ แอป
พลิเคชันสร้างด้วยเครื่องมือเอ็มไอที แอปอินเวอร์เตอร์ (MIT App Invertor)ไฟร์เออะเบส (Firebase) ผลการวิจัยพบว่า
แอปพลิเคชันมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ย 4.00 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.72 และมีความพึงพอใจจากผู้ใช้อยู่ใน
ระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.12 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.78    
คำสำคัญ: แอปพลิเคชันมือถือ ฐานข้อมูลเรียลไทม์ หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน 
 
Abstract 
 This research aims to: 1) Design and develop an emergency phone number application on a 
mobile device 2) Study the effectiveness of the application by evaluating three experts and the 
satisfaction of 30 users of the application. This research process is as follows: 1) Study the problem 2) 
System analysis and design 3) Application development 4) Reviewed by an expert 5) Using the 
application 6) Evaluation and 7) Conclusion. The application is divided into two parts 1) User: Focus on 
finding emergency phone numbers 2) Admin: Manage information and emergency numbers. MIT App 
Invertor and Firebase create this application. The results showed that that the efficiency of the 
application was good (�̅� = 4.00, S.D. = 0.72) and user satisfaction assessment results of the application 
at a good (�̅� = 4.12, S.D. = 0.78), Respectively. 
Keywords: Mobile Application, Realtime database, Emergency phone number 
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1.  บทนำ 
ปัจจุบันสังคมมีการเปลี่ยนแปลงจากสิ่งที ่มนุษย์

สร้างขึ้นและธรรมชาติเป็นผู้กระทำอยู่เสมอ ในกรณีท่ี
การเปลี่ยนนั้นเป็นเหตุให้มนุษย์เกิดการสูญเสียท้ัง 
ชีวิตและทรัพย์สินแต่ละประเทศจึงมีหน่วยงานต่างๆ 
ทั้งของภาครัฐและเอกชนเพื่อให้ความช่วยเหลือ ซึ่ง
ประเทศไทยก็มีหน่วยงานให้ความช่วยเหลือมากมาย 
ทั้งด้านความปลอดภัย และด้านสุขภาพ [1] โดยรับ
แจ้งเหตุผ่านทางโทรศัพท์ จากข้างต้นส่งผลให้เบอร์
โทรรับแจ้งเหตุ หรือเบอร์โทรฉุกเฉินมีจำนวนมาก 
และแยกได้หลากหลายตามลักษณะเหตุ หรือตาม
หน่วยงานท่ีรับแจ้ง ซึ่งแบ่งย่อยได้ตามจังหวัดได้อีก  

ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดในการประยุกต์ใช้แอปพลิเคชัน
มือถือเพื่อให้ผู้ใช้ค้นหาเบอร์โทรได้ และมีเบอร์โทรท่ี
นิยมใช้บ่อยแสดงเป็นเมนูด่วน ทั้งยังมีส่วนของผู้ดูแล
ระบบให้สามารถเพิ่มและแก้ไขเบอร์โทรฉุกเฉิน เพื่อ
ความเป็นปัจจุบันและทันต่อเหตุการณ์ที่จะอุบัติขึ้น
ใหม ่  

  
2.  ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง  
2.1  โมบายแอปพลิเคชัน (Mobile Application) 

โมบายแอปพลิเคชัน คือ ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการ
ทำงานระหว่างผู้ใช้กับโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ต ซึ่ง
จะทำงานอยู่บนระบบปฏิบัติการ เช่น แอนดรอย์ หรือ 
ไอโอเอส [2] ปัจจุบันสามารถประยุกต์ใช้โมบายแอป
พลิเคชันกับงานหลายด้าน  
2.2  เอ็มไอที แอปอนิเวอร์เตอร์ (MIT App 
Invertor) 
      เอ็มไอที แอปอินเวอร์เตอร์ เป็นเครื่องมือพัฒนา
แอปพลิเคชันบนอุปกรณ์พกพาท่ีรองรับการทำงานบน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอย์ เป็นความร่วมมือกัน
ร ะหว ่ า งบร ิษ ัทก ู เ ก ิ ลก ั บ สถาบ ัน เทค โน โลยี
แมสซาช ู เซตส ์  (MIT) [3] ใช ้ล ักษณะการเข ียน
โปรแกรมแบบการต่อบล็อกคำส่ัง  
 
 

2.3  ไฟร์เออะเบส (Firebase) 
      ไฟร์เออะเบส [4] เป็นการบริการข้อมูลออนไลน์
ใ น ร ู ป แ บ บ เ ร ี ย ล ไ ทม ์ ด า ต ้ า เ บ ส  (Real Time 
Database) สำหรับแอปพลิเคชันหรือเว็บแอปพลิเค
ชัน รองรับแฟลตฟอร์มได้หลากหลาย ซึ่งสร้างอยู่บน 
Google Cloud Storage ไ ฟ ร ์ เ อ อ ะ เ บสจ ั ด เป็ น
ฐานข้อมูลแบบโนเอสคิวแอล (NoSQL)  
2.4  งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

งานวิจัยนี้ [5] พัฒนาโมบายแอปพลิเคชันสำหรับ
แจ้งเตือนภัยโดยสามารถเลือกหัวข้อแจ้งเตือนภัย 
เลือกผู้ติดต่อในการรับการแจ้งเตือน เลือกช่องทาง
การแจ้งเตือน แสดงตำแหน่งของผู้ประสบภัย เพิ่ม
ผู ้รับการแจ้งเตือน โดยแอปพลิเคชันมีผู ้เชี ่ยวชาญ
ประเมิน 3 คน และมีผู้ใช้ประเมินความพึงพอใจ 30 
คน มีผลประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับดี ค่าเฉล่ีย 
4.25  

งานวิจัยนี้ [6] พัฒนาระบบออนไลน์สำหรับการ
ค้นหาเบอร์โทรศัพท์ภายในโรงพยาบาลทหารผ่านศึก 
เพื ่อให้เกิดความสะดวกต่อบุคคลทั ่วไปที ่ต้องการ
ติดต่อหน่วยงานภายใน ซึ่งระบบสามารถค้นหาข้อมูล 
จัดการข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ และตรวจสอบสถิติการ
ค้นหาเบอร์โทรศัพท์ได้ โดยระบบพัฒนาด้วยภาษา 
PHP HTML Bootstrap และ MySQL ในการจัดเก็บ
ข้อมลู 

งานวิจัยนี้ [7] พัฒนาแอปพลิเคชันการแจ้งเตือน
ภัยเพื่อสังคมไทย มีวัตถุประสงค์ลดการเกิดเหตุ หรือ
ระงับเหตุได้ทันเวลา โดยระบบสามารถส่งข้อมูล เช่น 
ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และตำแหน่งพิกัดของเหตุท่ี
แจ้งไปยังหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ผลการวิจัยพบว่าผู้ใช้มี
ความพึงพอใจอยู ่ในระดับดีมาก และผู ้เชี ่ยวชาญ
ประเมินประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันอยู่ในระดับดี 
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3.  วิธีดำเนินงานวิจัย 
    การออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชันฯ มีข้ันตอนใน
การพัฒนา 7 ขั้นตอนตามหลักการพัฒนาซอฟต์แวร์ 
ดังนี้ 1) ศึกษาปัญหา งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และทฤษฎีท่ี
นำมาใช้ 2) วิเคราะห์และออกแบบระบบ 3) พัฒนาแอป
พลิ เคช ันตามที ่ออกแบบ 4) ตรวจสอบระบบโดย
ผู้เชี ่ยวชาญ  5) นำระบบให้กลุ่มเป้าหมายใช้งาน 6) 
ประเมินความพึงพอใจ 7) สรุปผลความพึงพอใจและ
ข้อเสนอแนะ  
    ในการประเมินประสิทธิภาพของระบบและประเมิน
ความพึงพอใจของระบบ ใช้แบบประเมินเป็นเครื่องมือ
ในโดยมีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ [8] ค่าคะแนน 5 
หมายถึง ระดับมากที ่สุด 4 หมายถึง ระดับมาก 3 
หมายถึง ระดับปานกลาง 2 หมายถึง ระดับน้อย 1 
หมายถึง ระดับน้อยท่ีสุด 
    การสรุปและแปลผลการประเมินใช้ค่าเฉล่ียเลขคณิต 
(�̅�) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) โดยแบง่เป็นอันตรา
ภาคชั้น ดังนี้ ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถึง 
ประสิทธิภาพดีมาก/พึงพอใจมากที่สุด 3.51 – 4.50 
หมายถึง ประสิทธิภาพดี/พึงพอใจมาก  2.51 – 3.50 
หมายถึง ประสิทธิภาพปานกลาง/พึงพอใจปานกลาง 
1.51 – 2.50 หมายถึง ประสิทธิภาพน้อย/ พึงพอใจน้อย 
0.00 – 1.50 หมายถึง ประสิทธิภาพน้อยมาก/ พึงพอใจ
น้อยท่ีสุด 

 
4.  ผลการวิจัย 
   การออกแบบและพ ัฒนาแอปพลิ เคช ันฯ ได้
ผลการวิจัยดังนี้ แอพลิเคชันมีการทำงาน 2 ส่วน คือ 
ส่วนของผู ้ใช้ทั ่วไป สามารถโทรผ่านแอปพลิเคชัน 
ค้นหาข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉิน ตามหมวดหมู่  
ประเภท หรือจังหวัด ส่วนผู้ดูแลระบบ มีหน้าที่ดูแล
บริการจัดการเบอร์โทรฉุกเฉินให้ใช้งานได้  เพิ่มเบอร์
ใหม่ ปรับปรุงเบอร์ท่ีมีการเปล่ียนแปลง โดยข้อมูลของ
เบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินจะถูกเก็บอยูในฐานข้อมูล ดัง
แสดงในรูปท่ี 1 
 

 

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดในของแอปพลิเคชันหมายเลข
โทรศัพท์ฉุกเฉินบนอุปกรณ์เคล่ือนท่ี 

 
 ใช ้ฐานข ้อม ูลเช ิงส ัมพ ันธ ์ 3 ตาราง คือ 
ตารางข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉิน ใช้เก็บข้อมูลเบอร์
โทรฉุกเฉินและรายละเอียดของหน่วยงาน โดยทำงาน
สัมพันธ์กับตารางประเภทของหน่วยงาน และตาราง
สังกัดหน่วยงาน ดังแสดงในรูปท่ี 2 
 

 

รูปที่ 2 ความสัมพันธ์ของตารางข้อมูล 
 
4.1 หน้าจอผู้ดูแลระบบ  
     ส่วนผู้ดูแลระบบ ได้หน้าจอเข้าสู ่ระบบหน้าจอ
บร ิหารจ ัดการเบอร ์ โทรฉ ุกเฉ ิน ข ้อม ูลประเภท
หน่วยงานและสถานท่ี  
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รูปที่ 3 หน้าจอของผู้ดูแลระบบ 

 
4.2  หน้าจอผู้ใช้งาน 
      ส่วนของผู ้ใช้ท ั ่วไป ได้หน้าจอ 3 หน้าจอคือ 
หน้าจอเบอร์โทรฉุกเฉินที่นิยมใช้ หน้าจอค้นหาเบอร์
โทรแยกตามหมวดหมู่ และหน้าจอค้นหาอิสระ  
 

  

รูปที่ 4 หน้าจอของผู้ใช้ 
 
4.3  ผลประเมินประสิทธิภาพของระบบ 
      การประเมินประสิทธิภาพของแอปพลิเคชัน โดย
ผู้เชี ่ยวชาญ จำนวน 3 คนและการประเมินความพึง
พอใจของผู้ใช้ระบบโดยบุคคลท่ัวไป ช่วงอายุ 20 – 60 
ปี จำนวน 30 คน 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 1 ผลประเมินปนะสิทธิภาพโดยผู้เช่ียวชาญ 
หัวข้อประเมิน X SD แปลผล 

ด้านฟังก์ชันการ
ทำงาน มีความถูก
ต้อง และรวดเร็ว 

4.00 1.00 ประสิทธิภาพ
ดี 

ด้านข้อมูลเป็น
ปัจจุบันและตรงกัน
ทั้งฝั่งผู้ดูแล และผู้ใช้  

4.33 0.58 ประสิทธิภาพ
ดี 

ด้าน UI สื่อสารตรง
จุดประสงค์ของแอป
พลิเคชัน 

4.00 1.00 ประสิทธิภาพ
ดี 

ด้าน UI ลำดับ/การ
เข้า-ออกหน้าจอ 
สะดวก ไม่ซับซ้อน 

3.67 0.58 ประสิทธิภาพ
ดี 

รวม 4.00 0.72 ประสิทธิภาพ
ดี 

 
ตารางที่ 2 ผลประเมินความพึงพอใจโดยบุคคลท่ัวไป 

หัวข้อประเมิน X SD แปลผล 
แอปพลิเคชันใช้งาน
ง่าย 

4.10 0.80 พึงพอใจมาก 

แอปพลิเคชันการเข้า-
ออกหน้าจอ ไม่
ซับซ้อน 

3.87 0.90 พึงพอใจมาก 

การใช้ข้อความสื่อ
ความหมายการทำงาน 

4.07 0.83 พึงพอใจมาก 

ขนาดและสีข้อความ
ชัดเจน อ่านง่าย 

4.40 0.67 พึงพอใจมาก 

ปุ่ม และเมนูใช้งาน
สะดวก  

4.23 0.82 พึงพอใจมาก 

การแสดงผลการ
ค้นหาได้ถูกต้อง หรือ
ตรงความต้องการ 

4.10 0.70 พึงพอใจมาก 

ข้อมูลเบอร์โทรฉุกเฉิน
ค้นหาง่าย และรวดเร็ว 

4.10 0.82 พึงพอใจมาก 

ข้อมูลเบอร์โทรฉุกเฉิน
ครบถ้วน หรือตรง
ความต้องการ 

4.10 0.66 พึงพอใจมาก 

รวม 4.12 0.78 พึงพอใจมาก 
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5.  สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลการวิจัย  
   การออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชันหมายเลข
โทรศัพท์ฉุกเฉินบนอุปกรณ์เคลื ่อนท่ี ด้วยการใช้
ฐานข้อมูลแบบเรียลไทม์ และ MIT App Inventor มี
ผลประเมินประสิทธ ิภาพของแอปพลิ เคชันจาก
ผู้เชี ่ยวชาญ อยู่ในระดับปสิทธิภาพดี โดยมีค่าเฉล่ีย 
4.00 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.72 และมีผลประเมิน
ความพึงพอใจของผู้ใช้แอปพลิเคชัน อยู่ในระดับ พึง
พอใจมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.12 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.78 สอดคลองกับงานวิจัยของ [5] 
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บทคัดย่อ  

งานวิจัยนี้ได้นำเสนอสายอากาศอะเพอเจอร์รูปทรงปากแตร สายอากาศถูกป้อนสัญญาณด้วยโพรบรูปตัว
ไอเพื่อช่วยในการเพิ่มค่าอินพีแดนแบนวิทด์ จากนั้นท่อนำคล่ืนรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้าได้ถูกนำมาวางบนปากแตรส่งผล
ให้ความถี่ของสายอากาศที่ออกแบบสามารถคลอบคลุมช่วงความถี่ใช้งานในระบบ 4G/5G ตามมาตรฐาน DCS, 
PCS, IMT, UMTS และ IEEE802.11 a/b/g โดยโครงสร้างของสายอากาศปากแตรจำลองบนวัสดุแผ่นโลหะท่ีมีค่า
ความหนา 0.02 ซม. จากการออกแบบพบว่าสายอากาศทำงานที่ความถี่  57.50% (1.71 - 3.09 GHz) มีค่า
อัตราขยายเฉล่ีย 8.77 dBi นอกจากนี้สายอากาศแบบอะเพอร์เจอร์แถบความถ่ีกว้างยังถูกนำมาจัดวางแบบ 2×2 
เพื่อประยุกต์ใช้งานในระบบ MIMO พบว่าค่าของการเช่ือมต่อร่วม (Mutual Coupling) มีค่าต่ำกว่า -30 dB  
คำสำคัญ: สายอากาศอะเพอเจอร์ โพรบรูปตัวไอ การเช่ือมต่อร่วม  
 
Abstract  
     This research presents an aperture antenna typed horn antenna. The antenna is fed by an I-
shaped probe to increase the impedance bandwidth. The rectangular waveguide is placed on top of 
the horn, resulting in the designed antenna frequency covering the frequency range used in 4G / 5G 
systems in accordance with DCS, PCS, IMT, UMTS and IEEE 802.11 a / standards b / g. The structure of 
the horn antenna is modeled on a sheet metal material with a thickness of 0.02 cm. From the design, 
it was found that the antenna operates at a frequency of 57.50% (1.71 - 3.09 GHz) with an average gain 
of 8.77 dBi. In addition, Wide-band aperture horn antenna is also used in 2×2 configurations for 
applications in the MIMO system. Mutual coupling values are found to be lower than -30 dB. 
Keywords: Aperture Antenna, I Shaped Prob, Mutual Coupling 
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1. บทนำ 
     ในการพัฒนาระบบการสื่อสารไร้สายที่ทันสมัยใน
การใช้งานของระบบโทรศัพท์มือถือและการใช้งาน
ระบบไวไฟ จะต้องประสิทธิภาพของอุปกรณ์รับส่ง
สัญญาณคือ สายอากาศที่เป็นส่วนหลักของการรับส่ง
ข้อมูลจำนวนมากและสามารถตอบรับกับย่านความถ่ี
ใช้งานที่หลาก   หลายมากยิ่งขึ ้น เช่น DCS (1.71 – 
1.88GHz), PCS (1 .80 –  1 .82GHz) , (1.85 – 1.99 
GHz), IMT ( 1 .9 2  –  1 .9 3 GHz), UMTS (1.92 – 
2.17GHz), IEEE802.11 a/b/g (2.40 – 2.48 GHz) 
และย่านความถี่สูง (2.50 – 2.60GHz) [1–3] จึงได้มี
ผ ู ้พ ัฒนาโครงสร ้างสายอากาศปากแตรร ่วมกับ
โครงสร้างท่อเหลี่ยมผืนผ้า สามารถเพิ่มช่วงความถี่ใช้
ง าน  2.50 – 3.90 GHz [4] สายอากาศปากแตร
ร่วมกับการป้อนสัญญาณ 3  หัว ในท่อเดียวสามารถ
รับ-ส่งสัญญาณในโหมดสนามไฟฟ้า TE11 TE21 และ
สนามแม่เหล็ก TM01 โดยใช้งานในช่วงความถี่ 7.2 – 
8 GHz [5] สายอากาศปากแตรต่อแบบเอเรย์โดยใช้
เทคนิคการออกแบบท่อนำคลื ่นท ี ่สามารถป ้อน
สัญญาณเข้า 1 ส่งสัญญาณออกสายอากาศได้ท้ัง 4 ตัว 
สามารถใช ้งานช ่วงความถี่  10.5 – 14.5 GHz [6] 
สายอากาศปากแตรท่ีใช้เทคนิคการเพิ่มท่อนำคล่ืนรูป
สี่เหลี่ยมผืนผ้า ที่ปากแตรสามารถเพิ่มช่วงความถี่ใช้
งาน 1 – 1.7 GHz และมีค่าอัตราขยาย 13.37 dBi [7] 
สายอากาศปากแตรแบบเอเรย์ 64x64 ที่ใช้เทคนิค
การเพิ่มท่อนำคล่ืนรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้า สามารถเพิ่มช่วง
ความถ่ีใช้งาน 27.1  – 29.4 GHz ซึ่งมีข้อดีในด้านการ
เพิ่มค่าอัตราขยายสูงสุด 30 dBi [8] โดยสายอากาศท่ี
ได้ศึกษาพบว่ามีข้อดีในด้านการขยายช่วงความถี่และ
มีค่าอัตราขยายสูง แต่ก็มีปัญหาในด้านโครงสร้างท่ี
ซับซ้อนออกแบบยากทำให้เมื่อนำไปสร้างจริงแล้วทำ
ให้ต้นทุนของสายอากาศมีราคาแพง จากปัญหาท่ี
กล่าวมานั้น ผู ้วิจัยจึงได้ศึกษาและพัฒนาโครงสร้าง
สายอากาศแบบปากแตรนำมาปรับจูนโพรบแบบ
รูปทรงแท่งส่ีเหล่ียมจัตุรัส ศึกษาร่วมกับเทคนิคจะเพิ่ม
ปากแตรสองช้ัน [9-10] เพื่อช่วยเพิ่มค่าอินพีแดนแบน

วิทด์กว้างมากยิ่งขึ้นและอัตราขยายเพื่อนำมาประยุกต์
ในระบบ 5G  โดยจะถ ูกนำเสนอการออกแบบ
โครงสร้างสายอากาศขั้นตอนต่อไป 
 
2.  การออกแบบโครงสร้างสายอากาศ 
      ในการออกแบบโครงสร ้ างสายอากาศแบบ
ปากแตรแบบ H-plate เบื ้องต้น จะใช้โพรบท่ีมีค่า
ความยาว (  /4) = 4.05 ซม. ปรับจูนแบบรูปทรงแท่ง
สี่เหลี่ยมจัตุรัส รูปที่ 1(ก) โดยสามารถหาดังสมการท่ี 
1-3 [9,11] โครงสร้างสายอากาศใช้วัสดุแผ่นโลหะ ท่ีมี
ค่าความหนา t = 0.02 ซม. ออกแบบท่ีความถี่เริ่มต้น 
fr  = 1.85 GHz โดยศึกษาเทคนิคจะเพิ่มปากแตรสอง
ช้ัน ดังสมการท่ี (4)    

 (ก) การจำลองโครงสร้างสายอากาศปากแตร              

 
 

(ข) การจำลองโครงสร้างสายอากาศปากแตรแบบ 
2x2 

 

รูปที่ 1 โครงสร้างสายอากาศปากแตรแบบ 2x2 
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[9,11] ซึ ่งสายอากาศที ่ได้ทำการปรับจูนจนได้ ค่า
ประสิทธิภาพสูงสุด ดังรูปท่ี 1(ก) และนำไปจัดวางเพื่อ
นำไปใช้งานในระบบ 4G/5G  ดังรูปท่ี 1(ข) 
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โดยท่ี 
 c คือ ค่าความเร็วแสงมีค่าเท่ากับ (3 x 108m/s) 
 fr  คือ ค่าความถ่ีท่ีออกแบบเริ่มต้น (1.85 GHz) 
  คือ ค่าความยาวคล่ืน (16.2 ซม.) 
 t คือ ค่าความหนาของแผ่นทองแดง (0.02 ซม.) 
g1 คือ ค่าความยาวของระนาบกราวด์ (15 ซม.) 
g2 คือ ค่าความกว้างของระนาบกราวด์ (15 ซม.) 
g3 คือ ค่าความกว้างสายอากาศปากแตร 2 ตัว  
           (30 ซม.) 
R คือ ค่ารัศมีของสายอากาศปากแตร (23 ซม.) 
  คือ ค่ามุมของสายอากาศปากแตร (45  ) 
W1 คือ ค่าความกว้างโพรบ (2 ซม.) 
W2 คือ ค่าความกว้างสายอากาศปากแตร (10 ซม.) 
W3 คือ ค่าความกว้างท่อนำคล่ืนบนสายอากาศ 
           ปากแตร (5 ซม.) 
L1 คือ ค่าความยาวโพรบ (2 ซม.) 
L2 คือ ค่าความยาวสายอากาศปากแตร (27 ซม.) 
L3 คือ ค่าความยาวท่อนำคล่ืนบนสายอากาศ 
  ปากแตร (15 ซม.) 
L4 คือ ค่าความยาวสายอากาศปากแตรไปถึงท่อนำ 
           คล่ืนด้านบน (6 ซม.) 
L5 คือ ค่าความยาวสายอากาศปากแตร 2 ตัว 
          (54 ซม.) 
 จากการออกแบบโครงสร้างสายอากาศปากแตรดัง
รูปท่ี 1(ก) จะมีการปรับจูน 3 ขั้นตอนคือ ส่วนแรกจะ

ทำการปรับจูนท่ีขนาดโพรบรูปตัวไอ[9] โดยปรับค่า
ความยาวของแถบ L1 และค่าความกว้าง W1 พร้อมกัน
โดยเลือกปรับค่าตั ้งแต่ 1 ซม., 1.5 ซม., 2 ซม., 2.5 
ซม. และ 3 ซม. พบว่าค่าที่เหมาะสมมากที่สุดคือ ค่า
ความยาว L1 = 2 ซม. และค่าความกว้าง W1 = 2 ซม. 
พบว่ามีช่วงความถี ่ใช้งาน 2 ช่วง คือ ที่ความถี ่ ต่ำ 
41.08 % (1.76 – 2.67 GHz) ค่าอัตราขยายเฉล่ียจาก 
7.32 dBi  

 
รูปที่ 2 ค่า |S11| (dB) เมื่อปรับ W1 และ L1 

 

 
รูปที่ 3 ค่า |S11| (dB) เมื่อปรับ W3 และ L3 

  
 ที ่ความถี ่สูง 6.96 % (2.91 – 3.12 GHz) ค่าอัตรา 
ขยายเฉล่ียจาก 7.89 dBi ดังรูปท่ี 2     
ส่วนท่ี 2 จากการศึกษางานวิจัยที่ [7,12] ท่อนำคลื่นรูป
ส่ีเหล่ียมผืนผ้าวางบนปากแตร สามารถเพื่อช่วยเพิ่มช่วง
ความถี่ใช้งานและค่าอัตราขยาย โดยปรับจูนค่าความ
ยาวของแถบ W3 โดยเลือกปรับขนาดตั ้งแต่   1ซม.,        
3 ซม., 5ซม., 7ซม.  และ 9 ซม. ตามค่าความยาวคล่ืน 
0.09 < W3 <0.81  ที่ความถี่ f = 2.75GHz สามารถ
หาได้ดังสมการที่ 4 ดังรูปที่ 1(ก)  พบว่าค่าที่เหมาะสม
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มากที่สุดคือ ค่าความยาวของแถบ L3 = 15 ซม. มีค่า
เท่ากับแผ่นกราวด์ท่ีมีค่าความยาว  g1 = g2 = 0.93   
และค่าความกว้างของแถบ W3 = 5 ซม. มคีวามถี่ต่อการ
ใช้งานเพิ ่มขึ ้น 48.04% เป็น  57.50% (1.71 - 3.09 
GHz) เพิ่มขึ้น 9.46% โดยมีค่าอัตราขยายเฉล่ียจาก 7.61 
dBi เพิ่มเป็น 8.77dBi เพิ่มขึ้น 15.28% คือ ท่ีช่วงความถี่
ใช้งาน 1.80 - 3.10 GHz ดังรูปท่ี 3 

 
รูปที่ 4 ค่า mutual coupling  

 
 

            
(ก) ระนาบสนามไฟฟ้า (E-plane) 

 

      
(ข)ระนาบสนามแม่เหล็ก (H-plane) 

รูปที่ 5 รูปแบบการแผ่กระจายคล่ืนในระนาบ
สนามไฟฟ้าและระนาบสนามแม่เหล็ก 

   ในส่วนที่ 3 นำโครงสร้างของสายอากาศปากแตร
รูปกระทงมาจัดวางแบบ (2x2) ดังรูปที่ 1(ข) เพื่อใช้
งานในระบบ MIMO พบว่าเชื ่อมต่อร่วมค่า Mutual 
Coupling มีค่าต่ำกว่า -30 dB ช่วงความถี่ใช้งานดัง
รูปท่ี 4 ตามมาตราฐานท่ีต้องการ [12]  

ในส ่วนของการแผ ่พล ั ง ง าน ในสนามไฟฟ้ า           
(E-plane). ระนาบ .x-y และสนามแม ่ เหล ็ ก .(H-
plane). ระนาบ.x-z.โดยมีลักษณะการแผ่พลังงาน
แบบเจาะจงทิศทาง ดังรูปท่ี 5  
 
3.  สรุป 
     การศึกษาการปรับโครงสร ้างของสายอากาศ
ปากแตรรูปกระทงพบว่ามี 3 ขั้นตอนหลัก คือ ปรับโพ
รบมีเป็นรูปทรงสี่เหลี ่ยมจัตุรัสโดย 2 ซม. (1.76 – 
2.67 GHz) ค่าอ ัตราขยายเฉลี ่ยจาก 7.32 dBi ท่ี
ความถ่ีสูง 6.96 % (2.91 – 3.12 GHz) ค่าอัตราขยาย
เฉลี่ยจาก 7.89 dBi และท่อนำคลื่นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
บนปากแตรเพื่อช่วยเพิ่มช่วงความถี่ใช้งานเพิ ่มขึ้น 
48.04% เป็น  57.50% (1.71 - 3.09 GHz) เพิ ่มขึ้น 
9.46% และค่าอัตราขยาย 7.61 dBi เพิ่มเป็น 8.77 
dBi เพิ่มขึ้น 15.28%  จากนั้นนำมาจัดวางแบบ (2x2) 
เพื่อใช้งานในระบบ MIMO พบว่าค่าของการเชื่อมต่อ
ร่วม (Mutual Coupling) มีค่าต่ำกว่า -30 dB ตามท่ี
ต้องการ และครอบคลุมทั้งระบบมือถือและการส่ง 
Wi-Fi มีรูปแบบการแผ่พลัง งานมีลักษณะแบบเจาะจง
ทิศทาง (Directional) ซึ่งข้อดีข้อสายอากาศสามารถ
จัดวางในรูปแบบ 2x2 1x4 หรือ 4x1 จะไม่ส่งผลต่อ
ค่า Mutual Coupling และมีข้อดีมีความซับซ้อนของ
โครงสร้างสายอากาศน้อยกว่างานวิจัย [4-8] 
 
4.  กิตติกรรมประกาศ  
     ขอขอบคุณ ศาสตราจารย์ ดร.ประยุทธ  อัครเอกฒาลิน  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ที ่ ให ้ความอนุเคราะห์ใช้งานด้าน
โปรแกรม CST 
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บทคัดย่อ  

บทความวิจัยฉบับนี้กล่าวถึงการออกแบบ  และสร้างหม้อต้มรังไหมที ่สามารถควบคุมอุณหภูมิของน้ำ         
เพื่อควบคุมการคลายของเส้นไหมอย่างสม่ำเสมอในการสาวเส้นไยไหม ทำให้เส้นใยไหมมีคุณภาพได้มาตรฐานและเพิ่ม
มูลค่าของเส้นไหม จากปัญหาท่ีพบเจอจากการใช้แหล่งกำเนิดความร้อนจากเตาฟืน และเตาแก๊สท่ีใช้ในปัจจุบัน ซึ่งหม้อ
ต้มออกแบบโดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ ATmega168 ร่วมกับอุปกรณ์ตัวตรวจจับอุณหภูมิ DS18B20 และวงจรตรวจจับ
ข้ามศูนย์ในการควบคุมโซลิดสเตทขับฮีตเตอร์เป็นแหล่งให้ความร้อนกับหม้อสแตนเลสขนาดความจุน้ำ 10 ลิตร 

จากผลการทดลองพบว่าหม้อต้มควบคุมอุณหภูมิรังไหมนี้ สามารถควบคุมอุณหภูมิได้ตั้งแต่อุณหภูมิน้ำและ
สูงสุดที่ 80 องศาเซลเซียส โดยมีค่าเปอร์เซ็นต์ผิดพลาดอุณหภูมิสูงสุดไม่เกิน10 เปอร์เซ็นต์ ตามสภาวะอุณหภมูิท่ี
แตกต่าง ส่งผลให้เกิดคุณภาพของเส้นใยไหมในการทอในระดับเกรด A ตามมาตรฐานคุณภาพ มกษ.8002 – 2556 โดยค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐานขนาดของเส้นไหมต่ำสุดเท่ากับ 3.35 ดีเนียร์ 
คำสำคัญ : ไมโครคอนโทรลเลอร์, วงจรตรวจจับข้ามศูนย์ขับฮีตเตอร์, ตัวตรวจจับอุณหภูมิ, เกรดของไหม 
 
 

Abstract 
 This research paper discusses, the design and developed to control the temperature in the 
cocoon boiler that can control the water temperature. Response to the loosening of silk threads it made 
standard quality and increase the values. From the problems encounter used of heat sources from the 
firewood stove and gas stoves cannot controlled the temperature. Which the cocoon boiler is designed 
using the ATmega168 microcontroller together with the DS18B20 temperature sensor and zero detection 
circuit to control the solid state drive the heater as a heat source for a stainless-steel pot with a capacity 
of 10 liters of water. 
 The experimental results, it was found that this cocoon temperature control boiler. The 
temperature can be controlled from the water temperature and the maximum at 80 degrees Celsius, 
with a percentage error of the maximum temperature of not more than 10% according to different 
temperature conditions. Resulting in the quality of silk thread in weaving at grade A according to the 
quality standard TAS 8002 – 2013, with the minimum silk size standard deviation of 3.35 denier. 
Keywords: Microcontroller, Zero crossing drive Heater, Temperature sensor. TAS 8002-2013, denier 
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1.  บทนำ 
 ผ้าไหมไทยเป็นผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญา ศิลปะและ 
วัฒนธรรมของไทยมายาวนาน และเป็นที่รู ้จักทั่วโลก     
ก า ร ร ว ม เ ป ็ น ป ร ะ ช าคม เ ศ ร ษ ฐก ิ จ อ า เซ ี ยน 
(Association of South East Asian Nations AEC) 
ประเทศ สมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ ประกอบด้วย  
ไทย พม ่ า ลาว เว ี ยดนาม  มาเลเซ ี ย  ส ิ งคโปร์  
อ ินโดน ี เซ ีย  ฟิล ิปป ินส์ ก ัมพ ูชา และบร ูไน ที ่มี   
ประชากรโดยรวมถึง 600 ล้านคน ถือเป็นโอกาส 
สำคัญที่ประเทศไทยจะผลักดันให้ผลิตภัณฑ์ไหมไทย 
เป็นสินค้าหัตถกรรมของกลุ่มอาเซียนผ้าไหมไทยมีช่ือ 
เสียงเป็นที่ยอมรับในความงดงาม อันเนื่องมาจากแสงท่ี
ทอส่งแวววาวอยู ่ในเนื้อผ้าที ่แตกต่างไปจากผ้าไหม 
ท่ัว ๆ ไป ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยเป็นภาคท่ีสำ
คัญในการผลิตผ้าไหมระดับประเทศ รูปแบบ และ 
ลวดลายของผ้าแต่ละท้องถิ ่นแสดงเอกลักษณ์พิเศษ 
สะท้อนถึงวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่นอย่างชัดเจน   จัง
หวัดนครราชสีมาเป็นอีกจังหวัดหนึ ่งที ่ม ีการทอผ้า 
ไหมประณีตงดงาม ดังคำขวัญท่ีว่า “เมืองหญิงกล้า   ผ้า
ไหมดี หมี ่โคราช ปราสาทหิน ดินด่านเกวียนซึ ่งใน 
คำขวัญท่อนที่ว่า “ผ้าไหมดี” ได้ชื ่อว่าเป็นราชินีแห่ง 
เส้นใยผ้า เป็นผลิตภัณฑ์ทางภูมิปัญญาชาวบ้านที ่เป็น 
เม ืองศูนย์กลางของ “ผ้าไหมดี” มีแหล่งผลิตตาม 
ช ุ มชนต ่ าง  ๆ  ในหลาย  ๆ  อำเภอ  ในจ ั งหวั ด 
นครราชสีมา เช่น อำเภอแก้งสนามนาง อำเภอสีดา  อำเ
ภอบ ั ว ใหญ่  อำเภอห ้ วยแถลง  อำเภอเส ิ งสาง 
อำเภอปักธงชัย ฯลฯ เป็นต้น การผลิตผ้าไหมเริ่ม 
ต้ังแต่การปลูกหม่อนเล้ียงไหม แปรรูปเป็นเส้นใยและทอ
เป็นผ้าไหมลวดลายต่าง ๆ รวมไปถึงการจำหน ่าย 
ครบวงจรสร้างรายได้ให้แก่ชาวบ้านเกษตรกร         ผู้ป
ระกอบการร้านค้า และประชาชนท่ัวไปเป็นเม็ดเงิน 
มหาศาล  
 จากการศึกษากลุ ่มทอผ้าไหมบ้านโนนร ังพบ 
ว่าการใช้หม้อต้มรังไหมในการต้มใช้เตาแก๊สเป็นเช้ือ 
เพลิง ซึ่งทำให้รังไหมในหม้อต้มได้รับอุณหภูมิท่ีไม่คงท่ี
และเตาแก๊สท่ีใช้ต้มรังไหมไม่สามารถควบคุมอุณหภูมิ 

ได้และไม่สามารถรู้ได้ว่าการเพิ่มหรือลดวาล์วเตาแก๊ส
อยู่ในอุณหภูมิใดจึงจะเหมาะสมซึ่งทำให้อุณหภูมิไม่ 
คงท่ี มีผลทำให้คุณภาพของเส้นไหมต่ำ ซึ่งเกิดจาก 
ขนาดเส้นไหมไม่สม่ำเสมอและเกิดข้อบกพร่องของ 
เส้นไหม  ] 1[ 
 ง านว ิ จ ั ยน ี ้ จ ึ ง ม ุ ่ ง เน ้ น ศึ กษา เก ี ่ ย วก ั บ การ
ออกแบบสร้าง และพัฒนาหม้อต้มรังไหมที ่สามารถ
ควบคุมอุณหภูมิได้อย่างเหมาะสม และทราบค่าอุณหภูมิ
ที ่ต้องการผ่านจอแสดงผลแอลซีดี เพื ่อเป็นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพให้ได้เส้นไหมที่มีคุณภาพตามที่ท้องตลาด
ต้องการทำให้เกิดรายได้ท่ีสูงขึ้น 
 
2. ทฤษฎีและหลักการ 
2.1 การต้มรังไหม 
 การต้มรังไหมเป็นการทำให้กาวไหมละลาย และ
อ่อนตัว โดยใช้น้ำร้อนหรือไอน้ำร้อน กาวไหมนี้จะทำให้
เส้นไหมเกาะติดในรังไหม เมื่อต้มรังไหมแล้วจะทำให้รัง
ไหมนั้นสาวได้ง่ายได้ไม่มีการขาดหรือติดพันกัน การต้ม
รังไหมสามารถแบ่งได้ 2 ชนิด ซึ่งแบ่งตามลักษณะการ
ลอยของร ั ง ไหม  ถ ้ ารั ง ไหมม ี น ้ ำภายในรั ง  95                
เปอร์เซ็นต์ หรือน้อยกว่ารังไหมก็จะลอยน้ำ การต้มรัง
ไหมแบบนี้เหมาะกับการสาวไหมด้วยความเร็วสูง และ
อุณหภูมิสูง เช่น  การสาวแบบพื้นบ้าน แต่ถ้ารังไหมมีน้ำ
ภายในร ัง 97 เปอร ์เซ ็นต์ หรือมากกว่าร ังไหมก็จะ
จมน้ำ ซึ่งเหมาะกับการสาวไหม โดยเครื่องมัลติเอ็น หรือ
เครื่องสาวแบบอัตโนมัติ ที่ใช้อุณหภูมิในการสาวไหมไม่
สูง เช่น 38 - 40 องศาเซลเซียส [2]   
  

2.2 วงจรตรวจจับการข้ามศูนย์ (Zero 
Crossing Detector)    

 เครื ่ อ งตรวจจับการข้ ามศูนย์  ( ZCD )  ใช้
สำหรับการตรวจจับการข้ามศูนย์ของสัญญาณ
ไฟกระแสสลับ เพื่ อสร้ างสัญญาณพัลส์แคบไป
ค ว บ ค ุ ม ก า ร ท ำ ง า น ข อ ง ส ว ิ ต ช ์ อ ุ ป ก ร ณ ์
อิ เล็กทรอนิกส์ ในที่นี้ออกแบบโดยใช้    โซลิดส
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เตจไทรแอคควบคุมการไหลของกระแสทำให้
วงจรครบลูปเกิดค่าการเหนี่ยวนำที่ตัวฮีทเตอร์
ส ่ ง ผล ให้ เ ก ิ ดคว ามร ้ อนตามการคว บคุ มการ
ทำงานแรงดันท่ีตกคร่อม R3 และใช้การควบคุม
แรงดันไฟตรงจากไมโครคอนโทรลเลอร์ผ่าน R1
สำหรับทำให้ไอซีออปโต้ U2 นำกระแส [3] 

 

 

รูปที่ 1 วงจรโซลิดสเตทไทรแอค 

 
3. การออกแบบ และสร้างวงจรควบคุมระบบ 
   

 

รูปที่ 2 บล็อกไดอะแกรมแสดงการทำงานของระบบ
ควบคุมหม้อต้มรังไหม 

 
 จากรูปที่ 2 อธิบายการทำงานของระบบควบคุม
อุณหภูมิหม้อต้มรังไหม เริ่มจากจ่ายแรงดันไฟกระแส 
สลับ 220 โวลต์ให้กับฮีตเตอร์ และอีกส่วนจ่ายให้กับ
หม้อแปลง เพื่อแปลงแรงไฟฟ้ากระแสสลับ 9 โวลต์ 
เป็นแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง 5 โวลต์  เพื่อนำไปจ่าย
ให้กับ ไมโครคอนโทรลเลอร์ ตัวตรวจจับอุณหภูมิ  
จอแสดงผล และวงจรโซลิดสเตทรีเลย์แสดงในรูปท่ี 3 
ซ ึ ่ ง อ อ ก แ บ บ โ ดย ใ ช ้ ไ ม โ ค ร คอ น โ ท ร ล เ ล อ ร์  
ATmega168 ทำหน ้ าท ี ่ เ ช ื ่ อมต ่ ออ ุ ปกรณ ์ แ ละ

ประมวลผลข้อมูล โดยเริ่มต้นจากการรับค่าจากแป้น
ปุ่มกด เพื่อตั้งค่าอุณหภูมิที่ต้องการสำหรับตรวจสอบ
เงื่อนไขในการสั่งให้วงจรโซลิดสเตทรีเลย์ทำงานโดย
ใ ช ้ ว ง จ ร ซ ี โ ร ่ ค ร อ ส ซ ิ ง ก ์ ต ร ว จ จ ั บ ต ำ แ ห น ่ ง
แรงดัน  0 โวลต์ของไฟเอซีจากการแปลงค่าหม้อ
แปลง 220 โวลต์เป็นไฟเอซีขนาด 9 โวลต์อาร์เอ็มเอส 
 

 

รูปท่ี 3 วงจรควบคุมค่าอุณหภูมิในหม้อต้มรังไหม  
 

ทำให้มีแรงดัน 220 โวลต์ ให้ฮีตเตอร์ทำงาน เกิดความ
ร้อนส่งผลทำให้น้ำในหม้อต้มรังไหมเปลี่ยนแปลงค่า
อุณหภูมิสูงขึ ้นอุณหภูมิที่สมบูรณ์ควบคุมหม้อต้มรัง
ไหมสูงขึ้นจนถึงจุดสูงสุดจากค่าที่กำหนดไว้ โดยมีตัว
ตรวจจับอุณหภูมิ DS18B20 ตรวจว ัดอุณหภูมิ เมื่อ
อ ุณหภ ูม ิถ ึงค ่าท ี ่กำหนด  ไมโครคอนโทรลเลอร์
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ประมวลผลเพื่อหยุดส่งสัญญาณให้วงจรโซลิดสเตท
รีเลย์ หยุดทำงานชั่วขณะ และเมื่ออุณหภูมิลดลงต่ำ
กว่าค่าที่กำหนดไว้ ไมโครคอนโทรลเลอร์ประมวลผล
ให้วงจรโซลิดสเตทกับมาทำงานอีกครั้งในการทำงาน
ของโปรแกรมนี้ จะแสดงผลผ่านจอแอลซีดีประมวล
โดยไมโครคอนโทรลเลอร์ ATmega168 โดยจะแสดง
ค่าอุณหภูมิที ่กำหนด และค่าของอุณหภูมิที ่ว ัดได้
จริง โปรแกรมจะทำงานวนรอบไปตลอดจนกว่าจะปิด
สวิตช์ เพื่อหยุดการทำงาน 
  

 
 

รูปที่ 4 แผ่นลงอุปกรณ์จริงสำหรับวงจรควบคุม
อุณหภูมิหม้อต้มรังไหม 

 
4.  การทดลอง 
4.1  การทดลองการใช้เครื่องมือวัดมาตรฐานวัดค่า
อุณหภูมิเทียบกับเวลา 
 การทดลองเก็บค่าอุณหภูมิของน้ำ 5 ลิตร เริ่มทำ
การทดลองจากการวัดอุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส ค่า
อุณหภูมิเป้าหมายที่ตั ้งไว้คือ 60 องศาเซลเซียสใช้
เวลา 17 นาที ค่าอุณหภูมิเป้าหมายที่ตั้งไว้ 70 องศา
เซลเซียสใช้เวลา 24 นาที และค่าอุณหภูมิเป้าหมาย
ท่ีต้ังไว้ 80 องศาเซลเซียส ใช้เวลา 36 นาที กราฟท่ีได้
จะมีลักษณะดังรูปที่ 5 เส้นสีน้ำเงินคือค่าอุณหภูมิ
เป้าหมาย 60 องศาเซลเซียส  เส้นสีส้มค่าอุณหภูมิ
เป้าหมาย 70 องศาเซลเซียส  เส้นสีเทาค่าอุณหภูมิ
เป้าหมาย 80 องศาเซลเซียส 
 

 
 

      รูปที่ 5 กราฟเปรียบเทียบค่าอุณหภูมิเป้าหมาย    
        เทียบกับเวลาในน้ำ 5 ลิตร 

 
การทดลองเก็บค่าอุณหภูมิของน้ำ 10 ลิตร เร ิ ่มท่ี
อุณหภูมิน้ำในหม้อต้ม 30 องศาเซลเซียส ค่าอุณหภูมิ
เป้าหมายท่ีต้ังไว้คือ 60 องศาเซลเซียสเส้นสีน้ำเงิน ใช้
เวลา 17 นาที ค่าอุณหภูมิเป้าหมายที่ตั้งไว้ 70 องศา
เซลเซียสเส้นสีส้มใช้เวลา 27 นาที และค่าอุณหภูมิ
เป ้าหมายที ่ต ั ้ งไว้  80 องศาเซลเซ ียส  เส ้นส ี เทา
ใช้วลา 37 นาที กราฟท่ีได้จะมีลักษณะดังรูปท่ี 6   

 
 

 
 

   รูปที่ 6 กราฟเปรียบเทียบค่าอุณหภูมิเป้าหมาย 
       เทียบกับเวลาในน้ำ 10 ลิตร 
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4.2  การทดลองการใช้เครื ่องมือวัดมาตรฐานวัดค่า
อุณหภูมิเม่ือต้มรังไหมเทียบกับการต้มแบบไม่มีรังไหม 
      การทดลอง เก ็ บค ่ า อ ุณหภ ูมิ ขอ งก าร ต้ม
น้ำ 10 ลิตร อุณหภูมิเป้าหมาย 80 องศาเซลเซียสเมื่อ
ค่าอุณหภูมิถึงจุดเป้าหมาย ทำการเทรังไหมลงไป
จำนวน 30 รัง เร ิ ่มเก็บค่าอุณหภูมิ ทุก ๆ 1 นาที
จำนวน  60 คร ั ้ ง  ค ่า เฉล ี ่ ยอ ุณหภ ูมิ  80.3 องศา
เซลเซียส อุณหภูมิที ่ เก ินค่าเป้าหมายสูงสุดท ี ่วัด
ได้ 81 องศาเซลเซียส อุณหภูมิท่ีน้อยกว่าค่าเป้าหมาย
ต ่ ำส ุ ด  79.5 องศา เซลเซ ี ยส  ค ่ าคลาดเคล ื ่ อน
เฉลี่ย 0.6 เปอร์เซ็นต์ เทียบกับการต้มแบบไม่ม ีรัง
ไหม ค่าอ ุณหภ ูม ิ เฉล ี ่ย  80.2 อ ุณหภ ูม ิท ี ่ เก ินค่า
เป้าหมายสูงสุด 80.9 องศาเซลเซียส อุณหภูมิที่น้อย
กว ่าค่าเป้าหมายต่ำสุด  79.3 องศาเซลเซ ียส ค่า
คลาดเคลื ่อนเฉลี ่ย  0.5 เปอร ์เซ ็นต์ ค่าเบี ่ยงเบน
มาตรฐานเฉลี ่ย 0.29 เปอร์เซ็นต์ กราฟที ่ได ้จะมี
ลักษณะดังรูปท่ี 7  เส้นสีน้ำเงินคือค่าของอุณหภูมิ
เป้าหมาย 80 องศาเซลเซียสโดยที่ไม่มีรังไหม เส้นสี
ส้มคือ ค่าของอุณหภูมิเป้าหมาย 80 องศาเซลเซียส
โดยใส่รังไหมลงไปจำนวน 30 รัง 
   

 
 

รูปที่ 7 กราฟค่าอุณหภูมิเมื่อต้มรังไหมเทียบกับการ
ต้มแบบไม่มีรังไหม 

 
 
 

4.3  การทดลองวัดค่าการสิ้นเปลืองพลังงานของ
หม้อต้มควบคุมอุณหภูมิ 
       จากตารางอัตราการสิ้นเปลืองพลังงาน เมื่อทำ
การสาวไหม 8 ชั่วโมงในการต้มรังไหมต่อครั้งจำนวน 
30 ร ัง ปริมาณน้ำ 10 ลิตร ที ่อ ุณหภูมิ 80 องศา
เซลเซียส   
      การเก็บผลการวัดค่าอัตราการส้ินเปลืองพลังงาน
ในการสาวไหม 1 วัน หรือ 8 ชั ่วโมง ใช้พลังงาน
ไฟฟ้า 19.31 หน่วย โดยปกติใน 1 เดือนเกษตรจะทำ
การสาวไหม 5 วัน คิดเป็นอัตราค่าบริการของการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 281 บาท ต่อเดือน จะเห็นใน
ชั่วโมงท่ี 1 จะมีการใช้พลังงานมากที่สุด เนื่องจากฮีต
เตอร์ทำงานตลอดเวลา และเมื่อถึงอุณหภูมิเป้าหมาย
ไมโครคอนโทรลเลอร์จะตัดการทำงานของฮีตเตอรจึ์ง
ทำให้ในช่ัวโมงต่อมามีการใช้พลังงานน้อยลง และคงท่ี
ดังรูปท่ี 8 
 

 

รูปที่ 8 อัตราการส้ินเปลืองพลังงานของหม้อต้ม
ควบคุมอุณหภูมิ 
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5.  สรุปผลการทดลอง 
    การออกแบบพัฒนาระบบควบคุมอุณหภูมิหม้อต้มรัง
ไหมสามารถทำการควบคุมอุณหภูมิจากอุณหภูมิของ
น้ำ กระท่ังถึงจุดอุณหภูมิใช้งาน แต่มีช่วงการทำงานท่ี
เหมาะสมสำหร ับการต ้มร ังไหมอย ู ่ ท่ี  70 องศา
เซลเซียส ถึง 80 องศาเซลเซียส และได้อุณหภูมิที ่ดี
ท ี ่ส ุดอยู ่ ท่ี 80 องศาเซลเซ ียส โดยมีเปอร ์เซ ็น ต์
ผิดพลาดสูงสุดไม่เกิน ±10 เปอร์เซ็นต์โดยใช้พลังงาน
ไฟฟ้า 220 โวลต์ 10 แอมป์ ใช้พลังงานต่อช่ัวโมงอยู่ท่ี 
2.41 หน่วย คิดเป็นเงิน 6 บาท โดยสามารถสาวใย
ไหมมีน้ำหนักเฉลี ่ยที ่ 120 กรัม ซึ ่งมีค่าเบี ่ยงเบน
มาตรฐานขนาดเส้นไหมเท่ากับ 3.35 ดีเนียร์ เมื่อ
นำค่ า เบี ่ ยง เบนมาตรฐานของร ั ง ไหมจากการ
ทดสอ บ ค ุ ณภ าพ เ ป ร ี ย บ เ ท ี ย บ ก ั บ ต า ร า ง ค ่ า
มาตรฐานชั้นคุณภาพ จะอยู่ในชั้นคุณภาพ A เป็น
ตัวแปรที่เหมาะสมสำหรับการศึกษาข้อมูลของการ
สาวไหม เมื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพท่ีชาวบ้านสาวได้
ชั้นคุณภาพ C  ซึ่งพบว่าเครื่องป้อนรังไหมช่วยทำให้
เกรดของรังไหมดีขึ้น โดยจำนวนรังไหมมีผลต่อขนาด
ของเส้นไหม เม ื ่อเปร ียบเทียบค่าการเบ ี ่ยงเบน
มาตรฐานต่ำสุดของคุณภาพเส้นไหม  
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บทคัดย่อ  

บทความนี้จะนำเสนอการออกแบบและสร้างตัวตรวจจับความชื้นในดินราคาประหยัด โดยอุปกรณ์จะใช้บอร์ด
ไมโครคอนโทรลเลอร์เพื่อรับค่าระดับแรงดันจากตัวตรวจจับซึ่งจะมีคความสัมพันธ์กับค่าความชื้นในดิน ระดับแรงดันท่ีวัด
ได้จากตัวตรวจจับจะถูกแปรผลเป็นระดับความชื้นในดินโดยใช้วิธีการวิเคราะห์การถดถอย  ลักษณะทางกายภาพของตัว
ตรวจจับประกอบด้วยเส้นทองแดง 2 เส้น ซึ่งจะถูกเสียบลงไปในดินเพื่อวัดค่าแรงดันตกคร่อมระหว่างเส้นทองแดงท่ีจะมี
ความสัมพันธ์กับความชื้นในดินท่ีถูกตรวจวัด จากการทดลองวัดค่าความชื้นในดินโดยใช้ตัวตรวจจับความชื้นราคาประหยัด 
ผลปรากฏว่าอุปกรณ์สามารถวัดค่าระดับความชื้น โดยจะมีความคลาดเคลื่อนของข้อมูลไม่เกิน 10 เปอร์เซ็นต์ ดังนั้นตัว
ตรวจจับราคาประหยัดนี้สามารถนำไปใช้กับงานที่ต้องการใช้ตัวตรวจจับจำนวนมาก  เช่น การทำแปลงการเกษตรใหญ่
ส่งผลให้สามารถลดต้นทุนได้ 
คำสำคัญ: ตัวตรวจจับความชื้นในดิน, สมการถดถอย, เกษตรแม่นยำ   
 
Abstract 
 This paper presents a method to design and fabricate a low-cost soil moisture sensor. The device 
is comprised of a processor and low-cost components. A processor that is microcontroller will be used 
for reading and converting electric signals (from low-cost components) into soil moisture values using 
mathematical model (Regression Analysis). The sensor consists of two-copper wires pinned into tested 
soil. The voltage drop value between two-copper wires is depended on moisture value in the tested 
soil therefore we can use the relation between electrical signals and soil moisture values for the 
mathematical models. After design and testing, the results illustrate that the device can measure soil 
moisture value that it has an error less than 10 percent so the device can be used in precision agriculture. 
Keywords: Soi moisture sensor, Regression Analysis, Precision agriculture 
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1.  บทนำ 
ความชื้นของดิน(Soil moisture) เป็นสัดส่วนของ

ปริมาณน้ำในดินท่ีอยู่ในรูปของเหลวทั้งหมดของดิน[1] 
ความช้ืนของดินประกอบด้วย 2 สถานะ คือ สถานะท่ี
เป็นของเหลว เราเรียกว่า น้ำในดิน และสถานะท่ีเป็น
ก๊าซ เราเรียกว่า ไอน้ำในดิน ในประเทศที่มีอากาศ
หนาวจัด ความชื้นของดินอาจจะอยู่ในรูปของน้ำแข็ง 
ส่วนประเทศในเขตร้อน ส่วนใหญ่น้ำในดินจะอยู่ในรูป
ของของเหลว ดังนั้นความชื้นของดิน กับน้ำในดิน จึง
มีความหมายเดียวกัน คือ ส่วนที่อยู่ในสถานะที ่เป็น
ของเหลว ถ้าในส่วนของช่องว่างในดินมีน้ำอยู่เต็มไม่มี
ก๊าซอยู่เลยเรียกว่า ดินที่อิ ่มตัวด้วยน้ำ (saturated 
soil) แต่ถ้าในช่องว่างของดินมีทั้งน้ำและก๊าซอยู่ด้วย
เรียกว่า ดินที่ไม่อิ่มตัว ความชื้นของดินเป็นคุณสมบัติ
ทางฟิสิกส์ที ่สำคัญของดินและมีความสัมพันธ์กับ
โครงสร้างอื่น ๆ ของดิน และมีความสำคัญอย่างมาก
ต่อการเจริญเติบโตของพืช โดยเฉพาะพืชในเขตร้อน 
ที่มีฤดูแล้งและฤดูฝนสลับกัน การใช้ประโยชน์ที่ดิน 
การจำแนกความเหมาะสมของดินเพื่อปลูกพืชชนิด
ต่าง ๆ  
 ดินเหนียว เป็นดินที่เมื่อเปียกแล้วมีความยืดหยุ่น 
อาจปั ้นเป็นก้อนหรือคลึงเป็นเส้นยาวได้เหนียว
เหนอะหนะติดมือ เป็นดินที ่มีการระบายน้ำและ
อากาศไม่ดี มีความสามารถในการอุ้มน้ำได้ดี มีความจุ
ความช้ืนภาคสนาม 5.5% 

ดินทราย เป็นดินที่มีการระบายน้ำและอากาศดี
มาก มีความสามารถในการอุ้มน้ำต่ำ มีความอุดม
สมบูรณ์ต่ำ มีความจุความช้ืนภาคสนาม 33.5% 
 ดินร่วน เป็นดินที่มีเนื้อดินค่อนข้างละเอียดนุ่มมือ 
ยืดหยุ่นได้บ้าง มีการระบายน้ำได้ดีปานกลาง จัดเป็น
เนื้อดินที่เหมาะสมสำหรับการเพาะปลูกในธรรมชาติ
มักไม่ค่อยพบ มีความจุความช้ืนภาคสนาม 22.2% 
 ค่าความช้ืนในดินเป็นกระบวนหนึ่งท่ีต้องใช้สำหรับ 
[2] การทำการ เกษ ตร แ บบ แม ่ น ย ำ (precision 
agriculture) คือรูปแบบการเกษตรที ่นำเทคโนโลยี
และการจัดการ ข้อมูลมาใช้ภายในภาคการเกษตร 

เพื่อการบริหารจัดการพื้นที่ในภาคการเกษตร ให้มี
ความเหมาะสมและแม่นยำขึ้น การเกษตรแม่นยำ
ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากในเชิงประโยชน์ต่อ
ผู้เกี่ยวข้องในภาคอุตสาหกรรมการเกษตร หัวใจสำคัญ
ของการ นำเทคโนโลยีมาใช้ในภาคการเกษตร คือเพื่อ
ลดค่าใช้จ่าย เนื่องจากเกษตรกรสามารถคาดเดาสิ่งท่ี
จะเกิดขึ้น ในอนาคตได้อย่างแม่นยำ ดังนั้นผู ้จัดทำ
โครงงานจึงได้คิดค้นวิธีการวัดความช้ืนในดินโดยใช้ตัว
ตรวจจับความชื้นราคาประหยัด โดยใช้หลักการค่า
ตรวจวัดค่าความต้านทานในดิน ซึ่งจะมีความสัมพันธ์
ก ับความชื ้น โดยในการตรวจว ัดและแปรผลค่า
ความชื้นในดินสามารถทำได้โดยการสร้างแบบจำลอง
ทางคณิตศาสตร์เพ ื ่อทำนายค่าความชื ้น โดยใช้
หลักการ [3] ถดถอยของสมการไม่เป็นเชิงเส้น (Non-
linear regression)  ผลปรากฏว่า จากการทดสอบ
อุปกรณ์โดยวัดตัวอย่างของดินที่มีความชื้นที่ทราบค่า 
5 ตัวอย่างจากผลการทดลองสามารถใช้สมการท่ี  (6) 
ในการหาค่าความคลาดเคลื ่อนเฉลี ่ยรวมของตัว
ตรวจจับขาที ่ 1 เท่ากับ 3.36% และขาที ่ 2 มีค่า
เท่าก ับ 4.73% จากนั ้นนำค่าปริมาณความชื ้นท่ี
ทำนายจากแบบจำลอง x1 และ x2 มาเฉลี่ยเพื่อหา
ประสิทธิภาพของตัวเซ็นเซอร์ 

 ตัวอุปกรณ์สามารถวัดค่าระรับความชื้นในดินได้
และมีค่าความคลาดเคลื่อน เฉลี่ยรวมของตัวตรวจจับ
ขาท่ี 1 เท่ากับ 3.36% และขาท่ี 2 มีค่าเท่ากับ 4.73% 
5 ตัวอย่าง จากผลการทดลองนำค่าปริมาณความช้ืนท่ี
ทำนายจากแบบจำลอง มาเฉลี่ยเพื่อหาประสิทธิภาพ
ของตัวเซ็นเซอร์ สามารถหาค่าความคลาดเคลื ่อน
เฉลี่ยรวมของค่าความชื้นเพื่อหาประสิทธิภาพของตัว
เซ็นเซอร์ที่หาได้จากเครื่องมือวัดและแบบจำลอง คือ
1.17% จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นว่าตัวตรวจจับ
ความช้ืนในดินสามารถนำไปติดต้ังในระบบการเกษตร
ได้และในอนาคตอาจมีการปรับค่าของความชื้นซึ่งใน
โครงงานวัดจากปริมาณน้ำที่ใส่เข้าไปในดินทดสอบ 
โดยปรับให้เป็นระดับความชื้นเพื่อให้ใช้งานได้สะดวก
และแปรผลได้ง่าย ซึ่งสามารถนำไปใช้ติดตั้งในแปลง
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เกษตรได้สำหรับพื้นที่ขนาดใหญ่ เนื่องจากอุปกรณ์มี
ราคาประหยัดซึ่งทางผู้วิจัยจะทำการพัฒนาให้อุปกรณ์
มีความถูกต้องในอนาคต 
 
2.  ทฤษฎีและหลักการ 
2.1  ถดถอยของสมการไม่เป็นเชิงเส้น (Non-
linear regression) 
 การสร้างสมการหรือแบบจำลองทางคณิตศาสตร์
เพื่อแทนค่าข้อมูลจากการทดลองทำได้หลายวิธี โดย
หนึ่งในนั้นคือการหาสมการถดถอยแบบไม่เป็นเชิงเส้น 
โดยขั ้นตอนการสร้างแบบจำลองเริ ่มจากการเก็บ
ข้อมูลดิบซึ่งเป็นความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอินพุต
และตัวแปรเอาต์พุต หลังจากนั้นจะนำข้อมูลดังกล่าว
ไปสร้างสมการความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอินพุต (x) 
และตัวแปรเอาต์พุต (y) 
 

 

รูปที่ 1 ความสัมพันธ์ของข้อมูล 
 

การสร ้างสมการความสัมพ ันธ ์ เร ิ ่มจากการ
พิจารณา รูปที่ 1 รูปความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
อินพุต x และตัวแปรเอาต์พุต y แสดงกราฟของชุด
ข้อมูลซึ ่งแทนด้วยจุดวงกลมที่แสดงในกราฟ และ
สมการเส้นโค้งที่แทนชุดข้อมูลจะถูกแสดงในเส้นทึบ
ดังรูปจะเห็นได้ว่าข ้อมูลดิบสามารถถูกแทนด้วย
สมการพหุนามกำลังสอง ซึ่งสามารถเขียนสมการได้ดัง
สมการท่ี (1) 

 
2

210 xaxaayr ++=                         (1) 

จากสมการท่ี 1 เป็นสมการพหุนามลำดับท่ี 2 ซึ่งเป็น
เส้นโค้งพาราโบลาโดยลักษณะของเส้นโค้ง เช่น 
ตำแหน่งการวางตัว ความโค้งจะสามารถกำหนดความ
โค้งด้วยด้วยแปร a0,a1 และ a2 ซึ่งหาเราต้องการ
กำหนดให้สมการท่ี 1 มีความโค้งเข้าไกล้กับข้อมูลดิบ
ในรูปท่ี 1 จำเป็นจะต้องหาค่าคงท่ี  a0,a1 และ a2  ท่ี
เหมาะสมกับข้อมูลดังกล่าวโดยแทนค่าข้อมูลดินเข้าไป
ท่ีสมการปกติ (Normal Equation) ซึ่งแสดงดังสมการ
ท่ี 2 
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xi และ yi คือค่าข้อมูลอินพุตและเอาต์พุตลำดับท่ี 

i ตามลำดับ จากสมการท่ี 2 เป็นสมการระบบเชิงเส้น
ที่มีตัวแปรไม่ทราบคือ a0,a1 และ a2 ซึ ่งสามารถแก้
สมการท่ี 2 ด้วยกฎของคาเมอร์ตามสมการท่ี (3)-(5) 
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เมื่อแทนค่าคงท่ี a0, a1 และ a2  ลงในสมการท่ี 1 ก็

จะได้แบบจำลองเพื่อทำนายผลตัวแปรเอาต์พุต  2.2 ค่า
ความคลาดเคล่ือนของตัวตรวจจับในบทความนี้จะใช้ค่า
ความคลาดเคล่ือนสัมพัทธ์ซึ่งหาได้จากสมการท่ี (6) 
 

100
−

=
t

mt

x

xx
error                        (6) 

 
เมื่อ xt คือค่าจริง xm คือ ค่าท่ีวัดหรือประมาณได้ 
 
3. วิธีดำเนินการ 
3.1  ตัวตรวจจับ 
 ในการสร ้างตัวตรวจจ ับความชื ้นในด ินจะใช้
ลวดทองแดง 3 เส้นด้วยความยาว 6 เซนติเมตร วางห่าง
กัน 1 เซนติเมตรจะมีเส้นเอาต์พุต 2 เส้น คือเส้นสีน้ำเงิน
จะเป็นเอาต์พุต A เส้นสีดำจะเป็นเอาต์พุต B และเส้นสี
แดงจะเป็นไฟเลี ้ยง 5 โวลต์ เพื ่อให้เป็นตัวตรวจจับ
ความช้ืนของดินดังในรูปท่ี 2 
 

 
รูปที่2 ตัวตรวจจับ 

 
จากรูปที่ 3 ตัวตรวจจับความชื้น(R2) จะถูกต่ออนุกรม
กับค่าความต้านทาน R1 ขนาด 10 กิโลโอห์ม จากวงจร
จะเห็นได้ว ่าหาก R1 มีค่าคงที ่ แรงดันที ่จ่ายเข้าท่ี

ไมโครคอนโทรลเลอร์จะมีค่าเปลี ่ยนแปลงตามความ
ต้านทาน R2 ซึ ่งเป็นความต้านทานของตัวตรวจจับ
ความชื้น ซึ่งเป็นค่าความต้านทานของดินที่มีความช้ืน 
ซึ่งค่าความต้านทานท่ีตกคร่อมตัวตรวจจับ R2 จะขึ้นอยู่
ก ับความชื ้นในดิน ดังนั ้นผู ้ทำโครงงานจึงได้ทำการ
ทดลองเพื่อเก็บข้อมูลความชื้นที่อยู่ในดินกับค่าระดับ
อนาล็อกท่ีป้อนให้กับไมโครคอนโทรลเลอร์  
 

 

รูปที่ 3 วงจรสำหรับอ่านค่าตัวตรวจจับ 
 
3.2  การสร้างแบบจำลองเพื่อหาความสัมพันธ์
ความชื้นในดิน 

ในบทความนี้เราใช้วงจรแปลงอนาล็อกเป็นดิจิตอล
ของ Arduino nano ซ ึ ่ งสามารถอ ่ านค ่ าแปลง ค่ า
อนาล็อกเป็นสัญญาณดิจิตอลได้ 10 บิต ทำให้สามารถ
อ ่านค ่าระด ับควอนไตซ์  (Quantization levels) ได้
ในช่วง 0-1023 ระดับ ซึ่งจากท่ีได้กล่าวไปแล้วว่าแรงดัน
ตกคร่อม R1 และ R3 ขึ้นอยู่กับค่าความชื้นในดิน ซึ่งใน
การทดลองผู้วิจัยได้ทำการเตรียมพาชนะใส่ดินมีลักษณะ
เป็นรูพรุนเพื่อให้สามารถระบายน้ำได้ดีดังรูปท่ี 4 

 

 
 

รูปที่ 4 พาชนะใส่ดิน 
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หลังจากนั้นจะนำดินแห้งบรรจุลงในพาชนะทดลอง
และเพิ่มความชื้นในดินด้วยการเติมน้ำเข้าไปในดิน 
และวัดค่าสัญญาณอนาล็อกที่ป้อนเข้าไปยัง Arduino 
ดังรูปท่ี 5 
 

  
 

รูปที่ 5 การทดลองเพื่อเก็บข้อมูล 
 

หลังจากท ี ่ ได ้ทำการทดลองเพ ื ่ อเก ็บข ้ อมู ล
ความสัมพันธ์ระหว่าง สัญญาณอนาล็อกที่วัดจากตัว
ตรวจจับกับความชื้น ข้อมูลดังกล่าวจะถูกนำมาสร้าง
แบบจำลองโดยใช้สมการที่ (1)-(5) และทำการทดสอบ
แบบจำลองในย่านท่ีไม่ได้ทำการทดลอง 

ผลจากการเก็บค่าความชื้น (ปริมาณเครื่องมือวัด
ความช้ืน) กับค่าระดับ ADC สามารถแสดงได้ดังรูปท่ี 6 

 

รูปที่ 6 ความสัมพันธ์ของปริมาณความช้ืนกับค่า 
ระดับ ADC 

 

4.  ผลการทดลอง 
หลังจากที่ได้ข้อมูลจากการทดลองตามรูปที่ 6 จะ

นำข้อมูลชุดที่ 1 และชุดที่ 2 มาสร้างแบบจำลองโดย
แทนค่าเข้าไปที ่สมการที ่ (3)-(5) ซึ่งผลของชุดที ่ 1 

ปรากฏว่าได้ค่า a01= 3.856, a11= -0.0166 และ a21= 
0.00007854 และผลของชุดท่ี 2 ปรากฏว่าได้ค่า a02= 
3.209, a12= -0.0199 และ a22= 0.00008489 ดังนั้น
จะได้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ดังนี้ 
  

 2

1 1 13.856 0.0166 0.00007854ry x x= − +       (7) 
 

 2

2 2 23.209 0.0199 0.00008489ry x x= − +       (8) 

และค่าความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณความชื้นในดิน
กับค่าระดับ ADC ท่ีอ่านได้แสดงดังรูปท่ี 7 
 

 

รูปที่ 7 ความสัมพันธ์ของปริมาณความช้ืนกับ 
ค่าท่ีวัดได้จากตัวตรวจจับ 

ความชื้นในดินซึ่งจะถูกวัดจากเครื่องมือวัด และ 
x1,x2 ค ือค ่ าระด ับค ่ าอนาล ็ อกท ี ่ อ ่ าน ได ้ จาก
ไมโครคอนโทรลเลอร์ หลังจากได้แบบจำลองทาง
คณิตศาสตร์ได้ถูกนำไปใช้วัดค่าความชื้น โดยทำการ
ทดลองวัดเทียบกับเครื่องมือวัดความชื้นของดิน และ
วัดค่าความช้ืนตามลำดับ ผลการทดลองแสดงดัง 
 

ตารางที่ 1  
ค่าความชื้นท่ี

วัดได้จาก
เครื่องมือ(%) 

y 

ปริมาณความชื้น
ท่ีทำนายจาก

แบบจำลอง (%) 

ค่าความคลาด
เคลื่อน

เปอร์เซ็นต์ 
x1 x2 x1 x2 

13.7 14.04 13.28 2.48 3.06 
18.5 17.59 17.00 4.91 8.1 
22.7 21.45 21.10 5.5 7.04 
41.2 42.16 43.02 2.33 4.41 
50.0 49.2 50.53 1.6 1.06 
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 จากตารางท่ี 1 สามารถใช้สมการท่ี  (6) ในการหา
ค่าความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยรวมของตัวตรวจจับขาที่ 1 
เท่าก ับ 3.36% และขาที ่  2 ม ีค ่าเท่าก ับ 4.73% 
จากน ั ้นนำค ่าปร ิมาณความช ื ้นท ี ่ ทำนายจาก
แบบจำลอง x1 และ x2 มาเฉล่ียเพื่อหาประสิทธิภาพ
ของตัวเซ็นเซอร์   
ผลการทดลองแสดงดังตารางท่ี 2 
 
ตารางที่  2 
 

ค่าความช้ืนท่ี
วัดได้จาก

เครื่องมือ(%) 

ค่าความช้ืน
จาก

แบบจำลอง 
(%) 

ค่าความคลาด
เคล่ือน

เปอร์เซ็นต์ 

7.6 7.72 1.57 
18.0 18.21 1.17 
28.7 29.1 1.39 
35.7 35.6 0.28 
49.1 48.4 1.42 

 จากตารางที่ 2 นำค่าปริมาณความชื้นที่ทำนาย
จากแบบจำลอง มาเฉลี่ยเพื่อหาประสิทธิภาพของตัว
เซ็นเซอร์ สามารถหาค่าความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยรวม
ของค่าความช้ืนเพื่อหาประสิทธิภาพของตัวเซ็นเซอร์ท่ี
หาได้จากเครื่องมือวัดและแบบจำลอง คือ 1.17% 
จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นว่าตัวตรวจจับความช้ืนในดิน
สามารถนำไปติดตั ้งในระบบการเกษตรได้และใน
อนาคตอาจมีการปรับค่าของความชื้นซึ่งในโครงงาน
วัดจากปริมาณน้ำท่ีใส่เข้าไปในดินทดสอบ โดยปรับให้
เป็นระดับความชื้นเพื่อให้ใช้งานได้สะดวกและแปร
ผลได้ง่าย 
 
 
 
 
 
 

5.  สรุปผลการทดลอง 
จากการทดลอง ทำให้ได้ค่าความชื้นที่สามารถ 

ตรวจวัดและแปรผลค่าความชื้นในดิน โดยการสร้าง
แบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อทำนายค่าความช้ืน 
โดยใช้หลักการถดถอยของสมการไม่เป็นเชิงเส้น ผล
ของชุดที่ 1 ได้ค่า a01= 3.856, a11= -0.0166 และ 
a21= 0.00007854 และผลของชุดที่ 2 ปรากฏว่าได้
ค ่ า  a02= 3.209, a12= -0.01 9 9  แ ล ะ  a22= 
0.00008489 หลังจากได้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์
ตามสมการที ่ (7)-(8) จะถูกนำไปใช้ว ัดค่าความช้ืน 
โดยทำการทดลองวัดค่าความชื้นในดิน ด้วยการนำ
เครื่องมือวัดมาตรฐานวัดค่าเปรียบเทียบกับอุปกรณ์
วัดค่าความช้ืนแบบจำลองเพื่อหาค่าเปอร์เซ็นความ
คลาดเคล่ือน และได้ค่าความคลาดเคล่ือนเฉล่ียของตัว
ตรวจจับคู่ที่ 1 เท่ากับ 3.36% และคู่ที่ 2 มีค่าเท่ากับ 
4.73% จากนั้นนำค่าปริมาณความชื้นที่ทำนายจาก
แบบจำลอง มาเฉลี ่ยเพื ่อหาประสิทธิภาพของตัว
เซ็นเซอร์ หาค่าความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยรวมของค่า
ความชื้นเพื่อหาประสิทธิภาพของตัวเซ็นเซอร์ที่หาได้
จากเครื่องมือวัดและแบบจำลอง คือ1.17% 
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Failure Rate Determination and Time Forecast of Transformer in Distribution 
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บทคัดย่อ  

บทความนี้นำเสนอการหาอัตราการล้มเหลวและการพยากรณ์เวลาความเสียหายหม้อแปลงไฟฟ้าในระบบ
จำหน่าย พิจารณาอัตราการเกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้องมากที่สุด  5 อันดับแรกในเขตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัด
นครราชสีมา (กฟจ.นม.) ข้อมูลเหตุขัดข้องของระบบจำหน่ายไฟฟ้าตั ้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 
ระยะเวลารวม 1 ปี ได้ถูกนำมาใช้ในการวิเคราะห์ปัญหาถึงอัตราการล้มเหลวของหม้อแปลงไฟฟ้าในระบบจำหน่ายด้วย
การประยุกต์ใช้ตัวชี้วัด SAIFI และ SAIDI ในขณะท่ีวิธีการแจกแจงแบบเอ็กซ์โพเนนเชียลและการแจกแจงแบบไวบูลล์ เมื่อ
นำมาประยุกต์ใช้ในการพยากรณ์ความเสียหายในครั้งถัดไปของวิธีการแจกแจงแบบเอ็กซ์โพเนนเชียล มีค่ายอมรับได้อยู่ใน
เกณฑ์ท่ีดีกว่าการแจกแจงแบบไวบูลล์ สามารถนำไปประยุกต์เพื่อการประเมินและพยากรณ์ความเสียหายในครั้งถัดไปได้  
คำสำคัญ: อัตราการล้มเหลว  ระยะเวลาอุปกรณ์ทำงาน การพยากรณ์เวลา   
 
Abstract 
 This paper presents the failure rate determination and the time forecast for the damage of 
distribution transformers. Considering the top 5 highest rate of power failure in the Provincial Electricity 
Authority Nakhon Ratchasima Province (PEANRP) data for power distribution system failure from January 
2019 to December 2019, for a total of 1 year, were used to analyze the problem of the failure rate and 
time forecast for transformer failure in distribution systems and applied the SAIFI and SAIDI values. 
Meanwhile, exponential distribution method and Weibull distribution applied in the next damage 
forecast of the exponential distribution method that have accurate a better tolerance than the Weibull 
distribution. It can be applied for future damage assessment and forecasting. 
Keywords: Failure rate, device working period, time forecast 
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1.  บทนำ 
ปัจจุบันสังคมมีการพัฒนาพร้อมทั้งขยายขอบเขต

พื้นที่อยู่อาศัย จึงทำให้มีจำนวนโหลดเพิ่มขึ้น มีความ
ต้องการในการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ ้น ซึ ่งการเพิ่มขึ ้นของ
โหลดทำให้เกิดปัญหาสภาวะโหลดเกินของหม้อแปลง
ในระบบจำหน่าย ปัญหาหม้อแปลงมีระยะการใช้งาน
ท่ีนานส่งผลให้หม้อแปลงมีการเส่ือมสภาพ ชำรุด และ
เกิดความเสียหาย ปัญหาท่ีกล่าวมานั้นส่งผลทำให้เกิด
เหตุการณ์กระแสไฟฟ้าขัดข้องเกิดขึ้นบ่อยครั้ง ส่งผล
กระทบต่อดัชนีความเชื่อถือของหน่วยงานการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค [1-3] 

จากปัญหาที่พบหน่วยงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
จังหวัดนครราชสีมา ได้ใช้วิธีการหาอัตราการล้มเหลว
และพยากรณ์เวลาความเสียหายของอุปกรณ์ไฟฟ้าใน
ระบบจำหน่าย [4] โดยใช้โปรแกรม Minitab [5]  ซึ่ง
เป็นโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับการวิเคราะห์ข ้อมูล 
และประมวลผลทางสถิติมาช่วยในการปรับปรุงการ
ดูแลรักษาอุปกรณ์ในระบบจำหน่าย  

ดังนั้นการหาอัตราการล้มเหลวและพยากรณ์เวลา
ความเสียหายของอุปกรณ์ไฟฟ้าในระบบจำหน่าย เพื่อ
ประเมินสถานภาพของระบบไฟฟ้า และสามารถ
ป้องกันความเสียหายของอุปกรณ์ไฟฟ้าเป็นผลทำให้
ระบบไฟฟ้ามีเสถียรภาพท่ีดีขึ้น การหาความน่าเช่ือถือ
ระบบไฟฟ ้าของการไฟฟ ้าสามารถบ ่ งบอกถึ ง
ความสามารถในการจ่ายพลังงานไฟฟ้าไปยังผู้ใช้ไฟฟ้า
ในเขตของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา  

 
2.  การศึกษาและวิเคราะห์อุปกรณ์ในหน่วยงานการ
ไฟฟ้า 

หน่วยงานการไฟฟ้าจะมีอุปกรณ์ที่หลากหลายซึ่ง
จะมีหน้าที่แตกต่างกัน แต่พฤติกรรมการทำงานของ
อุปกรณ์เหล่านั้นจะมีความเหมือนในระดับของฟังก์ชัน
การทำงานคือจะประกอบด้วยสถานะทำงานปกติ 
(Up) และสถานะทำงานล้มเหลว (Down) โดยการ
ทำงานของอ ุปกรณ ์ ไฟฟ ้ า ในระยะยาวจะ ใ ช้
ค่าประมาณเป็นระยะวลาเฉล่ียท่ีอุปกรณ์อยู่ในสถานะ

ทำงานเป็นปกติและมีความต่อเนื่องและระยะเวลา
เฉล่ียท่ีอุปกรณ์อยู่ในสถานะล้มเหลวจะมีกระบวนการ
ซ่อมแซมเพื่อที่จะให้ระบบกลับมาทำงานได้ในสภาวะ
ปกติอีกครั้งหนึ่ง 

KPI (Key Performance Indicator) ใ น ง า น
บริหารงานซ่อมบำรุงส่วนใหญ่นิยมใช้ตัวชี้วัดนี้หาค่า
MTTF (Mean Time to Failure) ค ื อ ค ่ า เ ฉ ล ี ่ ย ท่ี
เครื ่องจักรเดินได้ปกติก่อนเกิดการเสียหาย MTTR 
(Mean Time to Repair) คือค่าระยะเวลาเฉลี่ยของ
เ วลาก ารซ ่ อม เคร ื ่ อ ง  และ MTBF (Mean Time 
Between Failure) ค ือระยะเวลาเฉล ี ่ยก ่อนการ
เสียหายแต่ละครั้ง 
2.1  การหาอัตราการล้มเหลวของอุปกรณ์ 

การคำนวณอัตราการล้มเหลวของอุปกรณ์ไฟฟ้า
[6-8] จะพิจารณาการทำงานจากรูปแบบการทำงาน
ของอุปกรณ์ ทำได้ 2 วิธี 
2.1.1 การทดสอบสมมติฐานการแจกแจงแบบเอ็กซ์
โพเนนเชียล 

สมการในการคำนวณหาระยะเวลาของอุปกรณ์
ท่ีจะเสียหายในครั้งต่อไป โดยเริ่มนับจากเวลาท่ีจ่ายไฟ
จากระบบไฟจ่ายไฟได้จากครั้งล่าสุดดังสมการท่ี (1) 
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 (1) 

เมื ่อ 0t   โดยผลที ่ได้จากการคำนวณจาก
สมการท่ี (1) จะนำไปหาอัตราการล้มเหลว จาก
สมการท่ี (2) 

 
MTTF

1
=  (2) 

เมื่อ          คือ อัตราการล้มเหลวของอุปกรณ์  
MTTF  คือ ช่วงเวลาการทำงานของอุปกรณ์โดย

คิดเป็นค่าเฉล่ีย 
 

2.1.2  การทดสอบสมมติฐานการแจกแจงแบบ
ไวบูลล์ 

การทดสอบสมมติฐานการแจกแจงแบบไวบูลล์ 
เพื่อคำนวณหาค่าอัตราการล้มเหลวจะใช้สมการใน
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การคำนวณหาระยะเวลาของอุปกรณ์ที่จะเสียหายใน
ครั้งต่อไป โดยเริ ่มนับจากเวลาที่จ่ายไฟจากระบบ
ไฟจ่ายไฟได้จากครั้งล่าสุดได้จากสมการท่ี (3)  

 
1 MTTF

MTTF






 
=  

 
 (3) 

 

2.2  ตัวชี้วัดความเชื่อถือได้ของผู้ใช้ไฟ 
ตัวชี้วัดความเชื่อถือได้ของระบบจำหน่ายไฟฟ้า

ควรมีการบอกถึงความถี่ของไฟฟ้าดับ และระยะเวลา
ที ่ไฟฟ้าดับ ดังนั ้นจึงจำเป็นต้องมีตัวชี ้วัดดังกล่าว
สำหร ับระบบจำหน ่ าย  ประกอบไปด ้วย  SAIFI 
(System Average Interruption Frequency 
Index) หมายถึงค่าเฉลี ่ยความถี ่ที ่ระบบเกิดไฟฟ้า
ขัดขอ้งดังสมการท่ี (4) 

 
i i

i

N
SAIFI

N
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 (4) 

SAIDI (System Average Interruption 
Duration Index) หมายถึงค่าเฉล่ียระยะเวลาท่ีระบบ
เกิดไฟฟ้าขัดข้องดังสมการท่ี (5) 
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 (5) 

เมื่อ   คือ Failure Rate  
     U  คือ Annual Outage Time 

     N  คือ จำนวนของผู้ใช้ไฟฟ้า  
         i   คือ ตำแหน่งจุดโหลด 

 
3.  วิธีการดำเนินการ 

ในหัวข้อนี้นำเสนอการหาอัตราการล้มเหลว และ
ตัวชี้วัดความเชื่อถือได้ของหม้อแปลงไฟฟ้าในระบบ
จำหน่าย ใช้ข้อมูลความเสียหายของหม้อแปลงไฟฟ้า
เมื่อเกดิกระแสไฟฟ้าขัดข้องของแผนกแก้กระแสไฟฟ้า
ขัดข้อง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา 
ตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.2562 
และนำผลที่ได้ไปประเมินความเสี่ยงของระบบไฟฟ้า
เพื ่อหามาตรการป้องกันการล้มเหลวของอุปกรณ์

ไฟฟ้า และความน่าเชื่อถือของระบบไฟฟ้ามีขั้นตอน 
และวิธีการดำเนินงานดังต่อไปนี้ 

1. รวบรวมข้อมูลของอุปกรณ์ในระบบจำหน่าย 
จากโปรแกรม Microsoft Power BI บ ันท ึกจาก
เหตุการณ์กระแสไฟฟ้าขัดข้องของการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา  

2. เลือกข้อมูลของอุปกรณ์ 5 อันดับแรกที ่เกิด
กระแสไฟฟ้าขัดข้องมากท่ีสุด 

3. ทดสอบสมมติฐานการแจกแจงความเสียหาย 
4. คำนวณหาค่า MTTF และอัตราล้มเหลว 
5. คำนวณหาตัวชี้วัดความน่าเช่ือถือทางไฟฟ้า 
6. พยากรณ์ระยะเวลาความเสียหายในครั้งถัดไป  
 

4.  ผลการวิเคราะห์ 
4.1  การทดสอบสมมติฐานการแจกแจงความ
เสียหาย  

จากรูปท่ี 1 แสดงให้เห็นว่าข้อมูลชุดนี้ไม่เป็นการ
แจกแจงแบบเอ็กซ์โพเนนเชียล ความเสียหายของ
อุปกรณ์ที่เกิดขึ ้นมีช่วงเวลาที่ไม่แน่นอนไม่สามารถ
คาดเดาช่วงระยะเวลาที่จะเกิดได้หรือวางแผนการ
ป้องกันได้ และรูปที่ 2 ข้อมูลชุดนี้เป็นการแจกแจง
แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล ข้อมูลหรือความเสียหายของ
อุปกรณ์ท่ีมีช่วงเวลาที่แน่นอนสามารถคาดเดาช่วง
ระยะเวลาท่ีจะเกิดหรือวางแผนการป้องกันได้ 

 

รูปที่ 1 การทดสอบสมมติฐานการแจกแจงแบบเอ็กซ์
โพเนนเชียลของหม้อแปลงอันดับท่ี 1 
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รูปที่ 2 การทดสอบสมมติฐานการแจกแจงแบบเอ็กซ์
โพเนนเชียลของหม้อแปลงอันดับท่ี 5 

 

รูปท่ี 3 แสดงให้เห็นว่าข้อมูลชุดนี้ไม่เป็นการแจก
แจงแบบไวบูลล์ ความเสียหายของอุปกรณ์ที่เกิดขึ้นมี
ช่วงเวลาท่ีไม่แน่นอนไม่สามารถคาดเดาช่วงระยะเวลา
ที่จะเกิดได้หรือวางแผนการป้องกันได้ และรูปท่ี 4 
เป็นการแจกแจงแบบไวบูลล์  ความเสียหายของ
อุปกรณ์ที่เกิดขึ้นมีช่วงเวลาที่แน่นอนสามารถคาดเดา
ช่วงระยะเวลาท่ีจะเกิดหรือวางแผนการป้องกันได้ 

 

รูปที่ 3 การทดสอบสมมติฐานการแจกแจงแบบ
ไวบูลล์ของหม้อแปลงอันดับท่ี 1 

 

รูปที่ 4 การทดสอบสมมติฐานการแจกแจงแบบ
ไวบูลล์ของหม้อแปลงอันดับท่ี 5 

4.2  การหาค่า MTTF และอัตราล้มเหลวด้วยการ
แจกแจงแบบเอ็กซ์โพเนนเชียลและไวบูลล์ 

 

รูปที่ 5 การหาค่า MTTF และอัตราการล้มเหลวที่
เหมาะสมจาการแจกแจงแบบเอ็กซ์โพเนนเชียลของ

หม้อแปลงอันดับท่ี 1 

 

รูปที่ 6 การหาค่า MTTF และอัตราการล้มเหลวที่
เหมาะสมจาการแจกแจงแบบเอ็กซ์โพเนนเชียลของ

หม้อแปลงอันดับท่ี 5 
 
รูปท่ี 5 แสดงให้เห็นว่าข้อมูลชุดนี้ไม่เป็นการแจก

แจงแบบเอ็กซ์โพเนนเชียล และรูปที่ 6 เป็นการแจก
แจงแบบเอ็กซ์โพเนนเชียล อัตราการล้มเหลวของหม้อ
แปลงอันดับที ่ 1 มีน้อยกว่าหม้อแปลงอันดับที ่ 5 
เนื่องจากค่า MTTF ท่ีคำนวณได้นั้นมีค่าท่ีมากกว่า 
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รูปที่ 7 การหาค่า MTTF และอัตราการล้มเหลวที่
เหมาะสมจาการแจกแจงแบบไวบูลล์ของหม้อแปลง

อันดับท่ี 1 

 

รูปที่ 8 การหาค่า MTTF และอัตราการล้มเหลวที่
เหมาะสมจาการแจกแจงแบบไวบูลล์ของหม้อแปลง

อันดับท่ี 5 
 

รูปท่ี 7 แสดงให้เห็นว่าข้อมูลชุดนี้ไม่เป็นการแจก
แจงแบบไวบูลล์ และรูปที่ 8 เป็นการแจกแจงแบบ
ไวบูลล์ อัตราการล้มเหลวของหม้อแปลงอันดับท่ี 5 มี
น้อยกว่าหม้อแปลงอันดับที่ 1 เนื่องจากค่า MTTF ท่ี
คำนวณได้นั้นมีค่าท่ีมากกว่า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.3  การทดสอบตัวชี้วัดความน่าเชื่อถือทางไฟฟ้า 
 

ตารางที่ 1 ผลการทดสอบหาค่าตัวชี ้วัด SAIFI และ 
SAIDI  ของหม้อแปลงไฟฟ้า ท่ีมีความเสียหายอันดับท่ี 
1 ถึง 5 

หม้อแปลง
ไฟฟ้า 

SAIFI  
(ครั้งต่อป)ี 

SAIDI 
(นาทีต่อปี) 

1 0.9371 41 
2 0.9158 22 
3 0.9310 42 
4 0.9850 17 
5 0.9831 41 

เฉล่ีย 0.9504 32 
จากตารางท่ี 1 แสดงให้เห็นว่า SAIFI หรือความถ่ี

ท่ีระบบเกิดไฟฟ้าขัดข้องเฉล่ีย 0.9504 ครั้งต่อปี และ 
SAIDI แสดงให้เห ็นว่าระยะเวลาที ่หม้อแปลงเกิด
ขัดข้องเฉล่ีย 32 นาทีต่อป ี
4.4  การพยากรณ์ระยะเวลาความเสียหายในคร้ัง
ถัดไป 

 

รูปที่ 9 กราฟการเปรียบเทียบ MTTF เดิม และ 
MTTF ในปี 2563 

ร ูปท่ี 9 เม ื ่อม ีการคำนวณย ้อนกลับของ ค่า
อัตราส่วนของ MTTF ในปีที ่ผ่านมาจะเห็นว่าค่า มี
อัตราส่วนที่เพิ่มขึ้นในทุก ๆ หม้อแปลงไฟฟ้าผลจึงทำ
ให้ค่า MTTF ในปี 2563 ซึ่งเป็นระยะเวลาเฉลี่ยของ
แต่ละหม้อแปลงมีอัตราท่ีเพิ่มขึ้น 
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5. บทสรุป 
 จากผลการทดสอบการหาอัตราล้มเหลว และ
พยากรณ์ความเสียหายของหม้อแปลงไฟฟ้าในระบบ
จำหน่ายแสดงให้เห็นว่าสามารถที่จะคาดการณ์อัตรา
การขัดข้องของหม้อแปลงไฟฟ้าได้ แต่ในทางปฏิบัติ
กับระบบไฟฟ้าจริงนั ้นมีปัจจัยหลายประการที ่ไม่
สามารถคาดการณ์การขัดข้องของหม้อแปลงไฟฟา้ได้  
ดังนั้นข้อมูลที่ได้จากการจำลองควรนำไปประยุกต์ใช้
กับระบบจริงเพื่อป้องกัน แก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับ
หม้อแปลงไฟฟ้าในระบบจำหน่าย และแสดงถึงการ
สร้างความเช่ือมั่นให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้า 
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บทคัดย่อ  
การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา และพัฒนาระบบการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งศึกษาความพึง

พอใจต่อการใช้งานระบบการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ของผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นเมืองกลุ่มต้าแฮวี ตำบลพะวอ อำเภอแม่สอด 
จังหวัดตาก โดยมีขั้นตอนเริ่มต้นจากการเก็บรวบรวมข้อมูลผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นเมืองของกลุ่มต้าแฮวี นำข้อมู ลท่ีได้มา
วิเคราะห์ และพัฒนาช่องทางการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ท่ีเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม จากนั้นผู้วิจัยได้สร้างแบบประเมิน
ความพึงพอใจจากกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 30 คน คือ สมาชิกกลุ่มต้าแฮวี เป็นผู้ใช้งานระบบการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ โดย
พบว่ามีผลการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบการตลาดอิเล็กทรอนิกส์อยู่ท่ี 4.27 หรือระดับดี 
คำสำคัญ: การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ต้าแฮวี ตำบลพะวอ อำเภอแม่สอด   
 
Abstract 
 This research is to study the development of electronic marketing system and to develop an 
electronic marketing system and satisfaction of using marketing systems that are suitable for the woven 
textile products of Tahaewee in Phawo Sub-district, Maesot District, Tak Province, with the initial process 
from collecting data of woven cloth products by Tahaewee. Then, take the data obtained for analysis 
and develop electronic marketing channels which suitable for the group's woven fabric products. Then, 
The researcher conducted a satisfaction assessment from a target group of 30 Tahaewee members. The 
average of satisfaction of using marketing system was 4.27 or at a good level. 
Keywords: Electronic Marketing, Tahaewee, Phewo Sub-district, Maesot District 
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1.  บทนำ 
หมู่บ้านปูแป้  ตำบลพะวอ  อำเภอแม่สอด  จังหวัด

ตาก เป็นหมู่บ้านของชาวกะเหรี่ยงที่เรียกตัวเองว่า 
"ปกาเกอญอ" มีจำนวนครัวเรือนผู้อยู่อาศัยมีประมาณ 
236 ครัวเรือน ส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพเกษตรกร 
ในหมู่บ้านยังมีผลิตภัณฑ์ในหมู่บ้าน เช่น ตะกร้าไมไ้ผ่ 
และผ้าทอพื้นเมือง เป็นต้น ซึ่งประชากรในหมู่บ้านนั้น 
มีการจัดกลุ่มทอผ้าพื้นเมือง ใส่กันเองอยู่แล้ว และยัง
ทำออกมาจำหน่ายอีกด้วย กลุ่มต้าแฮวี ตำบลพะวอ 
อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เป็นกลุ่มชาวบ้านที่ทอผ้า
พื ้นเมืองกะเหรี ่ยงปกาเกอะญอ เพื ่อสวมใส่ และ
จำหน่าย โดยผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่เป็นงานแฮนด์เมดทำ
ให้ต้องใช้เวลาในการผลิตค่อนข้างนานทำให้ลูกค้าอาจ
ไม่เข้าใจในกระบวนการผลิตของกลุ่ม และขาดการ
ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่รู้จักของกลุ่มลูกค้า 
ทางกลุ ่มจึงมีความต้องการระบบที ่สามารถติดต่อ
พูดคุยกับลูกค้าในช่องทางอื่นๆ ท่ีทันสมัยนอกจากทาง
โทรศัพท์เพียงอย่างเดียว 

การส่งเสริมและพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ
ผ้าทอพื้นเมือง ของกลุ่มต้าแฮวี เป็นอีกวิธีการหนึ่งท่ี
สามารถนำมาใช้เพิ่มรายได้ของชุมชน ช่วยทำให้เข้าถึง
กลุ่มเป้าหมาย หรือผู้บริโภคได้ตลอด 24 ชั่วโมงใน
รูปแบบของระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผ้าทอ
พื้นเมือง ของกลุ่มต้าแฮวี ทั้งนี้การนำระบบดังกล่าว
มาใช้จำเป็นต้องอาศัยข้อมูลพื้นฐานที่มีสำคัญและมี
ลักษณะจำเพาะของกลุ่มต้าแฮวี [1] 

ดังนั ้นผู ้ว ิจัยเล็งเห็นว่าการจัดทำโครงการการ
ส่งเสริมและพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหร ับผ้า
พื้นเมือง ของกลุ่มต้าแฮวี ตำบลพะวอ อำเภอแม่สอด 
จังหวัดตาก จะช่วยในการส่งเสริมช่องทางการตลาด
ให้แก่ผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นเมืองของกลุ่มต้าแฮวีได้ดีมาก
ยิ่งขึ้น พร้อมทั้งช่วยสร้างรายได้ให้แก่กลุ่มต้าแฮวีได้
อย่างมั่นคงและยั่งยืน  

 
 
 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
1)  เพ ื ่ อ ศ ึ กษาการพ ัฒนาระบบการตลาด              

อิเล็กทรอนิกส์ที ่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นเมือง
ของกลุ่มต้าแฮวี ตำบลพะวอ อำเภอแม่สอด จังหวัด
ตาก 

2)  เพ ื ่อพ ัฒนาระบบการตลาดอิเล็กทรอนิกส์
สำหร ับผ้าพ ื ้นเม ืองของกลุ ่มต้าแฮวี  ตำบลพะวอ 
อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 

3)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการใช้งานระบบ
การตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผ้าพื ้นเมืองของ
กลุ่มต้าแฮวี ตำบลพะวอ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก  
 
3.  วิธีดำเนินการวิจัย 

การวิจัยเรื่อง “การส่งเสริมและพัฒนาการตลาด
อิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มต้าแฮวี ตำบลพะวอ อำเภอแม่
สอด จังหวัดตาก” มีวิธีดำเนินโครงการวิจัยดังนี้ 
3.1  รูปแบบการวิจัย 
 ร ูปแบบการว ิจ ัยน ี ้ เป ็นการว ิจ ัยเชิงปร ิมาณ 
(Quantitative Research) [2] ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวม
ข้อมูล โดยใช้แบบสอบถามกับกลุ่มต้าแฮวี ตำบลพะ
วอ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เพื่อให้ได้ข้อสรุปท่ี
สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับองค์การธุรกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม สถานะการเงิน หรือธุรกิจอื่น ๆ 
โดยสามารถสรุปกรอบแนวคิดได้ดังรูปท่ี 1 

 

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดในการดำเนินโครงการวิจัย 
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3.2  กลุ่มเป้าหมาย 
1. กลุ่มประชากร และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ

วิจัยครั้งนี้ คือ สมาชิกของกลุ่มต้าแฮวี 
2. การวิจัยครั ้งนี ้ผู ้ว ิจัยจึงมุ ่งศึกษาจากกลุ่ม

ตัวอย่าง สมาชิกกลุ่มต้าแฮวี ซึ่งทำการคัดเลือกโดยใช้
ว ิธ ีการเลือกตัวอย ่างแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็น 
(Nonprobability Sampling) การส ุ ่ ม เ ล ื อ กก ลุ่ม
ตัวอย่างโดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) [3] เนื ่องจากการให้ข้อมูลมีความสำคัญ
กับงานวิจัยจึงกำหนดกลุ่มตัวอย่างได้ จำนวน 30 คน 
ท่ีจะเป็นผู้ใช้ ระบบการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ฯ 
3.3  เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ใช้แบบสอบถาม (Questionnaires) 
ซึ่งผู ้วิจัยได้สร้างขึ้น และผ่านการตรวจสอบแบบสอบ 
ถามจากผู้เช่ียวชาญจำนวน 2 ท่าน แล้วนำแบบสอบถาม
ที่แก้ไขแล้วไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งแบ่งแบบสอบถาม
ได้แบ่งออกเป็น 3 ส่วนดังนี้ 

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ท่ีตอบแบบสอบถาม  
ส่วนที่ 2 ข้อมูลความคิดเห็นของผู้ประเมินใน

ส ่ วนของการ ใช ้ ง าน ระบบช ่องทางการตลาด
อิเล็กทรอนิกส์ มีลักษณะแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) โดยแบ่งความสำคัญเป็น 5 ระดับตาม
แนวคิดของลิเคริ์ท (Likert Scale) [4] 

ส่วนที่ 3 ข้อมูลข้อเสนอแนะเพิ่มเติม มีลักษณะ
แบบสอบถามชนิดปลายเปิด 
3.4  การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เพื่อพัฒนาระบบการตลาด
อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผ้าพื้นเมืองของกลุ่มต้าแฮวี โดย
มีการเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้ 

1. ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยเก็บรวบรวม
จากกลุ ่มต ัวอย ่างของการพ ัฒนาระบบการตลาด
อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผ้าพื้นเมืองของกลุ่มต้าแฮวี ซึ่งมี
ความเกี่ยวข้องกับระบบการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ 
 2. ดำเนินการประมวลผลข้อมูลผ่านโปรแกรม 
Google Docs แล้วนำไปวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมทาง
สถิติต่อไป 

4.  ผลการวิจัย 
 ผลการศึกษาวิจัยเรื่อง “การส่งเสริมและพัฒนาการ
ตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผ้าพื้นเมืองของกลุ่มต้าแฮวี 
ตำบลพะวอ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก” สามารถแบ่ง
ส่วนของผลสรุปของการวิจัยในครั้งนี ้ได้เป็น 3 ส่วน
ดังต่อไปนี้ 

1. จากการศึกษาข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ 
จำนวน 30 คน พบว่ามีความสามารถในการใช้งาน
อุปกรณ์พกพา (สมาร์ทโฟน) เป็นประจำ และมักซื้อ
สินค้าผ่านระบบออนไลน์ หรืออินเตอร์เน็ตเป็นประจำ 
ดังนั้นระบบการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ที่พัฒนาขึ้น จึง
เหมาะสมกับกลุ่มกลุ่มต้าแฮวี 
 2. ผลการออกแบบ และพัฒนาระบบ ผู้วิจัยได้
พัฒนาเว็บไซต์ของกลุ่มต้าแฮวี เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าในยุคปัจจุบัน โดยประธานกลุ่มต้า
แฮวี ต้องการให้เนื ้อหาที ่แสดงในเว็บไซต์กล่าวถึง
เอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ของผ้าพื้นเมือง ดังรูปท่ี 2 

 

 

 
 

รูปที่ 2 ผลการออกแบบ และพัฒนาเว็บไซต์ของ
กลุ่มต้าแฮวี 

 
การเปิดเว็บไซต์เพียงอย่างเดียวอาจไม่ครอบคลุม

กับพฤติกรรมของผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน ดังนั้นเพื่อ
ขยายช่องทางการจัดจำหน่ายของกลุ่มต้าแฮวี จึงเพิ่ม
วิธ ีการส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ผ่าน Facebook 
แฟนเพจ เพื ่อช่วยในการติดต่อสื ่อสารผ่านระบบ
ออนไลน์ เมื่อลูกค้ามีคำถาม หรือปัญหาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ตัวสินค้า สามารถสอบถามได้ทันทีผ ่านช่องทาง 
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Facebook แฟนเพจ รวมทั้งยังช่วยประชาสัมพันธ์
เนื้อหาท่ีเป็นประโยชน์รวมถึงรูปภาพท่ีน่าสนใจ ดังรูป
ท่ี 3 

 

 

 
 

รูปที่ 3 ผลการออกแบบ และพัฒนา Facebook 
แฟนเพจของกลุ่มต้าแฮวี 

 
3. การประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบ

ช่องทางการตลาดในรูปแบบเว็บไซต์ และ Facebook 
แฟนเพจ โดยภาพรวม อยู่ในระดับดี (ค่าเฉลี่ย 4.27) 
ดังตารางท่ี 1  
 
ตารางที่ 1 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจการใช้
งานระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์ฯ 

ประเด็นการประเมิน ค่า 
เฉลี่ย 

ค่า 
S.D. 

ผลลัพธ์ 

ด้านที่ 1 ด้านความยาก
ง่ายในการใช้งานระบบฯ  
(ส่วนของเว็บไซต์) 

4.40 0.663 ดี 

ด้านที่ 2 ด้านประโยชน์ที่
ได้รับจากการใช้งาน  
(ส่วนของเว็บไซต์) 

4.20 0.871 ดี 

ด้านที่ 3 ด้านความยาก
ง่ายในการใช้งานระบบฯ 
(ส่วนของ Facebook 
แฟนเพจ) 

4.50 0.670 ดี 

ด้านที่ 4 ด้านประโยชน์ที่
ได้รับจากการใช้งาน

4.00 0.774 ดี 

ประเด็นการประเมิน ค่า 
เฉลี่ย 

ค่า 
S.D. 

ผลลัพธ์ 

ระบบฯ (ส่วนของ 
Facebook แฟนเพจ) 

การประเมินคุณภาพ 
ระบบตลาด

อิเล็กทรอนิกส์โดยรวม 
4.27 0.745 ดี 

 
จากตารางท่ี 1 สามารถสรุปประเด็นการประเมิน

เป็น 4 ด้าน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
1) ด้านความยากง่ายในการใช้งานระบบฯ (ส่วน

ของเว็บไซต์) พบว่ามีค่าเฉลี่ย 4.40 มีผลลัพธ์อยู่ใน
ระดับ ดี   

2) ด้านประโยชน์ที ่ได้ร ับจากการใช้งานระบบ 
(ส่วนของเว็บไซต์) พบว่ามีค่าเฉล่ีย 4.20 และมีผลลัพธ์
อยู่ในระดับ ดี 

3) ด้านความยากง่ายในการใช้งานระบบฯ (ส่วน
ของ Facebook แฟนเพจ) พบว่ามีค่าเฉลี่ย 4.50 มี
ผลลัพธ์อยู่ในระดับ ดี 

4) ด้านประโยชน์ที ่ได้รับจากการใช้งานระบบฯ 
(ส่วนของ Facebook แฟนเพจ) พบว่ามีค่าเฉล่ีย 4.00 
และมีผลลัพธ์อยู่ในระดับ ดี  
 
5.  อภิปรายผลการวิจัย 

การวิจัยเรื ่อง การส่งเสริมและพัฒนาการตลาด
อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผ้าพื้นเมืองของกลุ ่มต้าแฮวี 
ตำบลพะวอ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ใช้เครื่องมือ
ในการดำเนินโครงการวิจัย คือ แบบสอบถาม ซึ่งผู้วิจัย
ได้สร้างขึ้น และผ่านการตรวจสอบแบบสอบถามจาก
ผู้เช่ียวชาญ โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง สอดคล้อง
กับงานวิจัยเรื่องนวัตกรรมสื่อดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวโดยชุมชนวิถีแห่งความยั่งยืนของชุมชนบ้าน
โคกประดู่ ตำบลมหาโพธิ อำเภอสระโบสถ์ จังหวัด
ลพบุรี [5] ท่ีคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง จำนวน 
20 คน คือ กลุ่มผู้นำ และตัวแทนชุมชนท่ีมีส่วนร่วมใน
การให้ข้อมูลและแนะนำแหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม
ในชุมชนบ้านโคกประดู่ 
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การจัดทำเว็บไซต์ของกลุ่มต้าแฮวี มีรูปแบบ และ
เนื้อหาที่แสดงถึงเอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ของผ้า
พื้นเมืองของของกลุ่มฯ และเพื่อให้ง่ายต่อการซื้อขาย
ผลิตภัณฑ์ของกลุ ่ม ลูกค้าสามารถเข้าชม และซื้อ
ผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นเมืองของกลุ่ม ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
สอดคล้องกับงานวิจ ัยเร ื ่อง กลยุทธ ์การสื ่อสาร
การตลาดออนไลน์โดยใช้อัตลักษณ์ท้องถิ่นในการสร้าง
แบรนด์ช ุมชนกาแฟดอยเผ่าไทยของบ้านรักไทย 
อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก [6] พบว่า อัต
ลักษณ์ทางการตลาดของกาแฟบ้านรักไทย อำเภอเนิน
มะปราง จังหวัดพิษณุโลก สามารถรับรู้ได้ผ่านสื่อท้ัง
ในรูปแบบออนไลน์ และออฟไลน์ 
 
6.  สรุปผลการทดลอง 

การศึกษาวิจัยเรื ่อง เพื่อพัฒนาระบบการตลาด
อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผ้าพื้นเมืองของกลุ่มต้าแฮวี 
ตำบลพะวอ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก สามารถ
สรุปผลการทดลองได้ 3 ประเด็นดังนี้ 

1) สมาชิกกลุ่มต้าแฮวี บางส่วนยังขาดความรู้ความ
เข้าใจด้านการทำตลาดออนไลน์ ควรให้สมาชิกที่มี
ความรู้ถ่ายทอดองค์ความรู้แก่สมาชิกในกลุ่ม เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพด้านการทำตลาดแก่กลุ่มฯ ต่อไป 

2) ระบบการตลาดอ ิ เล ็กทรอนิกส ์สำหร ับผ้า
พื ้นเมืองของกลุ่มต้าแฮวี สามารถตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าในยุคปัจจุบันได้ เนื่องจากช่วยใน
การติดต่อสื ่อสารผ่านระบบออนไลน์ เมื ่อลูกค้ามี
คำถาม หรือปัญหาที่เกี่ยวข้องกับตัวสินค้าตลอด 24 
ช่ัวโมง 

3) ผลการประเมินการใช้งานระบบการตลาด
อิเล็กทรอนิกส์ท่ีพัฒนาขึ้น พบว่า สมาชิกกลุ่มต้าแฮวีมี
ความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบ อยู ่ในระดับดี 
(ค่าเฉล่ีย 4.27) 
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การสร้างและพัฒนาชุดการสอนวิชาการส่งและจ่ายไฟฟ้า แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง   
วิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน 

A Creation and development  of a Demonstration Set of transmission and 
distribution system electrical power sawang daen din technical college 

 

นายประจวบ  แสงวงค์1  
 

1 แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง  วิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน    
*ผู้ติดต่อ: E-mail Prajuab_2512@swicec.ac.th, เบอร์โทรศัพท์ 081-879-5241 

 
บทคัดย่อ  

การวิจัยในครั้งนี้มีมีวัตถุประสงค์เพื่อการสร้างและพัฒนาชุดการสอนวิชาการส่งและจ่ายไฟฟ้า แผนกวิชาไฟฟ้า
กำลัง  วิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ได้แก่ นักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง จำนวน 13 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีผลต่อบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน สถิติท่ีใชในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่า E1/E2 และค่า 
t-test ผลการวิจัยพบว่า มีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.68/84.21 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียนโดย
ใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
คำสำคัญ: บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
 
Abstract 
 This research aimed to create and develop a Demonstration Set of transmission and distribution 
system electrical power sawang daen din technical college  High Vocational Diploma, 13 students. The 
tools used in this research were computer-assisted instruction lessons on the use of transmission and 
distribution system. and student satisfaction questionnaires to ward Computer-assisted instruction on 
using Statistics used in data analysis were percentage, mean, standard deviation, E1 / E2 and t-test. The 
results of the research were as follows: had efficiency of  81.68 / 84.21 Learning achievement after 
Computer assisted instruction on using was significantly higher than before learning at the level of .05 
in Overall was at the highest level. 
Keywords: Computer Assisted Instruction 
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1.  บทนำ 
วิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน ได้จัดการเรียนการ

สอนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
มีการเปิดการเรียนการสอนในแผนกวิชาช่างไฟฟ้า
กำลังซึ ่งเป็นสาขาวิชาหนึ่งในระดับ ปวส. และตาม
หลักสูตรนักศึกษาที่เรียนในแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
จะต้องลงทะเบียนเรียนวิชาการส่งและจ่ายไฟฟ้า รหัส
วิชา 3104-2005 

จำนวน 3 หน่วยกิต ซึ่งเป็นวิชาในกลุ่มวิชาชีพ ซึ่ง
นักศึกษาระดับ ปวส. แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ทุกคน
จะต้องลงทะเบียนเรียนจากการเรียนการสอนใน
รายวิชาการส่งและจ่ายไฟฟ้า  ด้วยเหตุดังกล่าวทำให้
มีการสำรวจประเด็นสำคัญของผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนในปี พ.ศ. 2560 – 2562 จึงได้ออกแบบสอบถาม
เพื่อสำรวจประเด็นปัญหาในการจัดการเรียนการสอน
วิชาการส่งและจ่ายไฟฟ้า ระหว่างเดือนมีนาคม – 
เมษายน 2563 จากครูผู้สอนแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง 
หน่วยงานวิทยาลัยเทคนิคและวิทยาลัยการอาชีพของ
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่เปิดสอน 
จำนวน 10 คน และนักศึกษาแผนกวิชาช่างไฟฟ้า
กำลังที่เคยเรียนวิชาการส่งและจ่ายไฟฟ้า จำนวน 50 
คน  ผลจากการสำร วจประ เด ็ น สำ ค ัญ ไ ด ้ ว่ า 
กระบวนการเรียนการสอนส่วนมาก ยังคงเป็นแบบ
บรรยายอยู่ภายในห้องเรียน ยังขาดกระบวนการที่จะ
ทำให้ผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้  มีทักษะกระบวนการ
เรียนรู้ และมีความสุขในการเรียน การเรียนการสอน
ไม่ประสบความสำเร็จเท่าท่ีควร เนื่องจากยังขาดส่ือท่ี
ใช้ประกอบการเรียนการสอนท่ีสนับสนุนให้ผู้เรียนได้ 

ดังนั้นผู ้วิจัยเล็งเห็นความสำคัญด้านเทคโนโลยี
พัฒนาการอย่างก้าวกระโดด ทำให้เกิดนวัตกรรมท่ีมา
ตอบสนองต่อความต้องการการเรียนรู้  การพัฒนา
นักศึกษาเพื ่อเสร ิมสร ้างทักษะในศตวรรษที ่  21 
จำเป็นต้องปรับเปลี ่ยนกระบวนทัศน์เปลี่ยนวิธ ี คิด
เปล่ียนวิธีการเรียนรู้และเปล่ียนวิธีการพัฒนาจะต้องมี
ความเป็น พลวัตร (Dynamic) ให้เหมาะสมกับการ
เปล ี ่ ยนแปลงของโลก เพ ื ่ อ ให ้สอดร ับก ับการ

เปลี ่ยนแปลงที ่ เก ิดข ึ ้นอย ่างรวดเร ็วการพ ัฒนา
นักศึกษาในศตวรรษนี้  นักศึกษาได้เรียนรู้จากการลง
มือทำลงมือปฏิบัติจริงผู้เรียนสามารถสร้างความรู้จาก
สิ่งที่ตนเองปฏิบัติสามารถนำความรู้ใหม่ไปใช้ได้อยา่ง
สร้างสรรค์ (Ability to Use New Knowledge in a 
Creative Way) และเตรียมตัวเพื่อการใช้ชีวิตในโลกท่ี
เป ็นจร ิ ง  (Life in the Real World) ส ่ ง เสร ิ ม ให้
นักศึกษาสามารถร่วมมือ (Collaboration) คุณภาพ
ของนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 จะต้องเป็นบุคคลที่มี
ความรู้ความเชี่ยวชาญในการทำงาน และมีทักษะใน
การเรียนรู้และการปรับตัวที่ต้องการให้รู ้เรียน  โดย
อาศ ัยพ ื ้นฐานว ่าน ักศ ึกษาแต ่ละคนม ีศ ักยภาพ 
ความสามารถความถนัด ม ีความจำเป ็นต ้องนำ
เทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการเรียนการสอนเพื ่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการเรียนการสอน เช่น ระบบการเรียน
การสอนด ้ วยบทเร ี ยนคอมพ ิ ว เตอร ์ ช ่ วยสอน 
(Computer Assissted Instruction : CAI) เป็นหนึ่ง
วิธ ีที ่สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของ
นักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เพื่อ
ช่วยให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น ช่วย
พัฒนาการเรียนการสอนให้นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์
ทางการเร ียนตามพฤติกรรมท่ีคาดหวังและเกิด
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

 
2.  วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อการสร้างและพัฒนาชุดการสอนวิชาการส่ง
และจ่ายไฟฟ้า แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิค
สว่างแดนดิน ท่ีให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่าง
ก่อนเรียนกับหลังเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน ว ิชาการส่งและจ่ายไฟฟ้า สำหร ับนักศ ึกษา
ระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  
 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการ
เรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาการส่งและจ่าย
ไฟฟ้า สำหรับนักศึกษาระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ันสูง 
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3.  สมมติฐานการวิจัย 
1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาการส่งและ

จ่ายไฟฟ้า รหัสวิชา 3104-2005 แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
กำลัง  วิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน ที ่สร้างขึ ้นมี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  

2. นักศึกษาระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
(ปวส.) ท่ีเร ียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
รายวิชาการส่งและจ่ายไฟฟ้า รหัสวิชา 3104-2005 
แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง  วิทยาลัยเทคนิคสว่างแดน
ดิน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียน  
 
4.  วิธีดำเนินการวิจัย 
4.1  ประชากรและตัวอย่าง 
      ประชากรที ่ใช้ในการวิจัยครั ้งนี ้เป็นนักศึกษา
ระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ปวส.2 ท่ีกำลัง
ศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 แผนกวิชา
ช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน จังหวัด
สกลนคร  มีนักศึกษาท้ังหมด จำนวน 32 คน  
 ตัวอย่างเป็นนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง ปวส.2 จำนวน 13 คน ที่กำลังศึกษาใน
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
กำลัง  วิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร  
ซ ึ ่งได้มาจากการสุ ่มแบบกลุ ่ม (Cluster random 
sampling) 
4.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เคร ื ่องมือที ่ใช ้ในการว ิจ ัย คือ 1) บทเร ียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน และ 2) แบบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเร ียน ก ่อนเร ียนและหลังเร ียน แบบ 4 
ตัวเลือก จำนวน 100 ข้อ 
4.3 ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือ    
 4.3.1  ศึกษาเอกสารงานวิจ ัยที ่ เกี ่ยวข้องกับ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  
 4.3.2  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาการส่ง
และจ่ายไฟฟ้า รหัสวิชา 3104-2005 จำนวน 10 

หน่วย แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง  วิทยาลัยเทคนิค
สว่างแดนดิน 
 4.3.3  วิเคราะห์หาคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน 
และแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนจากการ
ประเมินของผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน แล้วนำมาหาค่าดัชนี
ความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับผลการเรียนรู ้ ท่ี
คาดหวัง โดยใช้สูตร IOC  
 4.3.4 หาค่าความยาก (p) หาค่าอำนาจจำแนก 
(r) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
 4.3.5 ว ิ เคราะห ์ประส ิทธ ิภาพของบทเร ียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยใช้สูตร  
 (E1= คะแนนแบบทดสอบหลังเรียนตลอดภาค
เรียน / E2 = คะแนนแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ตลอด
ภาคเรียน )  
 4.3.6 วิเคราะห์ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มี
ต ่อการเร ียนด้วยบทเร ียนคอมพิวเตอร์ช ่วยสอน 
ค่าเฉลี ่ย ( X ) และส่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
นำไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ 
 4.3.7 วิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ก่อนเรียนและหลังเรียน ใช้สูตร (t-test) 
 

 
 

รูปที่ 1 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีสร้างขึ้น 
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5.  ผลของการวิจัย 
1. จากการดำเนินงานวิจัยการสร้างและพัฒนาชุด

การสอนวิชาการส่งและจ่ายไฟฟ้า แผนกวิชาไฟฟ้า
กำลัง วิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน ท่ีสร้างขึ้นมีการ
หาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
สามารถวิเคราะห์มาเป็นตารางได้ดังนี้ 

 
ตารางที่ 1  ตารางแสดงการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพ
ของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

รายการ N รวม X  ร้อยละ 
E1 13 1,552 81.68 81.68 
E2 13 640 33.68 84.21 

 
จากตารางท่ี 1 แสดงให้เห็นว่าการหาประสิทธิภาพ

ของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาการส่งและ
จ่ายไฟฟ้า แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง  วิทยาลัยเทคนิค
สว่างแดนดิน  พบว่านักศึกษากลุ่มตัวอย่างทำคะแนน
แบบทดสอบหลังเรียนเฉลี่ยได้ร้อยละ 81.68 และทำ
คะแนนของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เฉล่ียได้ร้อยละ 84.21  สูงกว่าเกณฑ์ท่ีกำหนด 80/80 
ท่ีต้ังไว้ 
 2.  เพ ื ่อเปร ียบเทียบผลสัมฤทธิ ์ทางการเร ียน
ระหว่างก ่อนเร ียนก ับหลัง เร ียนโดยใช ้บทเร ียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ดังตารางท่ี  2 

 
ตารางที่ 2  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน
ก่อนเรียนและหลังเรียน 

คะแนน X  N S.D. t-test 
ก่อนเรียน 6.146 13 1.450  -4.882** 
หลังเรียน 8.208 13 0.802  

** มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

จากตารางท่ี 2 แสดงให้เห็นว่า ผลการเปรียบเทียบ
ผลส ัมฤทธ ิ ์ทางการเร ียนท ี ่ เ ร ี ยนด ้วยบทเร ียน
คอมพ ิวเตอร ์ช ่วยสอนก่อนเร ียนและหลังเร ียน 
ว ิชาการส่งและจ่ายไฟฟ้า ที ่ เร ียนด้วยบทเร ียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่าง
มีนัยสำคัญท่ี 0.05 

3.  การวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจของ
นักศึกษาท่ีมีต่อการเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน สามารถวิเคราะห์มาเป็นดังตารางท่ี 3 
 
ตารางที ่  3 ค่าเฉลี ่ย ( X ) และค่าส่วนเบี ่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) ของนักศึกษา 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. แปลผล 
1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
เร้าความสนใจในการเรียน 

4.32 0.60 มาก 

2. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ช่วยให้นักศึกษาชอบเรียนวิชานี้
มากยิ่งข้ึน 

4.22 0.75 มาก 

3. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ช่วยให้นักศึกษาเรียนได้เร็วข้ึน 

4.35 0.77 มาก 

4. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ทำให้เกิดการกระตุ้นอยากเรียน
อีก 

4.27 0.90 มาก 

5. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
มีภาพ ประกอบชัดเจนเหมาะสม
สอดคล้องกับเนื้อหา 

4.58 0.50 มากที่สุด 

6. การเรียนด้วยบทเรียนคอมพิว 
เตอร์ช่วยสอนช่วยให้นักศึกษา
สามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลา 

4.74 0.52 มากที่สุด 

7. นักศึกษาสามารถย้อนกลับมา
ศึกษาเนื้อหาท่ีไม่เข้าใจได้ 

4.37 0.66 มาก 

8. ภาษาท่ีใช้ในบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเข้าใจง่าย 

4.47 0.82 มาก 

9. นักศึกษาชอบเรียนด้วย
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

4.75 0.47 มากที่สุด 

10. การเรียนด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนทำให้
นักศึกษาเกิดการเรียนรู้และ
เชื่อมโยงความรู้กับวิชาอื่นได้ 

4.56 0.65 มากที่สุด 

รวม 4.46 0.66 มาก 
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 จากตารางท่ี 12  แสดงให้เห็นว่านักศึกษาระดับช้ัน
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ปวส.2 ท่ีกำลังศึกษาใน
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
กำลัง  วิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน จำนวน 13 คน มี
ความพึงพอใจต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช ่วยสอน 
วิชาการส่งและจ่ายไฟฟ้า โดยรวมอยู่ในระดับ มาก 
ค่าเฉล่ียเท่ากับ ( X = 4.46, S.D = 0.66)  
  
6.  สรุปผลการวิจัย 
 จากการศึกษาวิจัยการสร้างและพัฒนาชุดการสอน
วิชาการส่งและจ่ายไฟฟ้า  แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง   
วิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน นักศึกษาระดับช้ัน
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ปวส.2 สรุปการวิจัย 
 1.  ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช ่วย
สอน สำหรับนักศึกษาระดับชั ้นประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง ปวส.2  มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 81.68/84.21 
ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ท่ีกำหนดไว้คือ 80/80  
 2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เรียนด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร ์ช่วยสอน วิชาการส่งและจ่ายไฟฟ้า 
แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง  วิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน 
นักศึกษาระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ปวส.
2 สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติท่ี 0.05 
 3.  ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อส่ือมัลติมีเดีย 
ว ิชาการส่งและจ่ายไฟฟ้า แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง  
วิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน  นักศึกษาระดับช้ัน
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส.2  โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก ( X = 4.46, S.D = 0.66) และความพึง
พอใจของครูผู ้สอนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน วิชาการส่งและจ่ายไฟฟ้า มีประเมินคุณภาพทุก
ด้านโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.35, S.D = 0.63)  
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การศึกษาออกแบบสายอากาศจากแผ่นวงจรพิมพ์สำหรับมือโทรศัพท์มือถือย่านความถี่ 3G     
และ 4G ในประเทศไทย โดยการใช้เทคนิคโมโนโพลรูปตัวเจกลับหัวกับการเพ่ิมสตับ 

A study of antenna design from printed circuit boards for 3G and 4G mobile 
phones frequency bands in Thailand by using an inverted J-shaped  

monopole technique and adding a stub 
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บทคัดย่อ  

งานวิจัยนี้นำเสนอการการศึกษาแบบสายอากาศสำหรับใช้งานกับโทรศัพท์มือถือในระบบ 3G และ 4G ของ
ประเทศไทย จากแผ่นวงจรพิมพ์ชนิด FR4 ที่มีความหนา 1.6 มม.  โดยการใช้เทคนิคโมโนโพลรูปตัวเจกลับหัวกับการ
เพิ่มสตับด้านข้าง ซึ่งเริ่มต้นออกแบบโดยใช้เทคนิคการออกแบบสายอากาศโมโนโพลแบบด้ังเดิมเป็นเทคนิคเร่ิมต้นสำหรับ
ในการออกแบบแถบความถี่ต่ำ จากนั้นจึงทำการปรับพารามิเตอร์ต่าง ๆ เพื่อให้ได้ความถี่ที่ครอบคลุมต่อความต้องการ 
โดยสายอากาศที่นำเสนอในบทความนี้พิจารณา |S11| (dB) ของสายอากาศที่ต่ำกว่า - 6 dB ตามมาตรฐานการออกแบบ
สายอากาศบนโทรศัพท์เคลื่อนท่ี ซึ่งผลจากการจำลอง และทดสอบ |S11| (dB) ตามย่านความถ่ีที่ใช้ในระบบ 3G และ 4G 
ท่ีความถี่ 850 MHz คือ -31.49 dB และ -16.54 dB ท่ีความถี่ 900 MHz คือ -22.45 dB และ -16.97 dB ท่ีความถี่ 1800 
MHz คือ -17.98 dB และ -7.69 dB และท่ีความถี่ 2100 MHz คือ -14.66 dB และ -23.90 dB ตามลำดับ มีแบบรูปการ
แผ่พลังงานเป็นแบบรอบทิศทางทุกความถี่ โดยสายอากาศมีขนาดโดยรวม 75×155×1.70 มม.3  
คำสำคัญ: สายอากาศโมโนโพล สายอากาศบนแผน่วงจรพิมพ์ สายอากาศสำหรับโทรศัพท์มือถือ สตับ  
 
Abstract 
 This paper presents an antenna study for 3G and 4G mobile phones in Thailand from printed 
circuit boards has the thickness of 1.6 mm by using an inverted J-shaped monopole technique with the 
addition and addition of a side stub. It was initially designed by using traditional monopole antenna 
design techniques as the starting technique for low-band design. The antennas presented in this paper 
consider |S11| (dB) of antennas below - 6 dB based on mobile antenna design standards. The simulation 
and measurement results of |S11| (dB) according to the frequency band used in 3G and 4G at 850 MHz 
are -31.49 dB and -16.54 dB at 900 MHz are -22.45 dB and -16.97 dB at 1800. MHz are -17.98 dB and -
7.69 dB, and at 2100 MHz are -14.66 dB and -23.90 dB, respectively. There are all omnidirectional 
patterns. The antenna has an overall dimension of 75×155×1.70 mm3. 
Keywords: Monopole antenna, Printed circuit board antenna, Mobile phone antenna and Stub. 
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1. บทนำ 
ปัจจุบันนี้มีเครือข่ายการสื่อสารแบบไร้สายที่ถูก

ออกแบบขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
ท่ีใช้บริการโทรศัพท์มือถือหลายย่านความถ่ี จึงมีความ
จำเป็นอย่างยิ่งที ่สายอากาศในโทรศัพท์มือถือที่ถูก
สร้างขึ ้นมาใช้งาน ณ ขณะนี ้ควรจะต้องสามารถ
รองรับการใช้งานได้หลายย่านความถ่ี โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่ ง  ย ่ านความถ ี ่ ย ่ าน 3G และ 4G [1-2] ด ั งนั้น
การศึกษาออกแบบสายอากาศของบทความฉบับนี้จึง
เน้นไปท่ีการสร้างสายอากาศจากแผ่นวงจรพิมพ์ในมือ
ถือท่ีสามารถใช้ได้ในย่านความถี่ย่าน 3G และ 4G อัน
ได้แก่ ย่านความถี่ 850 MHz 900 MHz 1700 MHz 
1900 MHz และ 2100 MHz [1-2] โดยแผ่นวงจรพิมพ์
ที่ใช้ในการออกแบบคือ แผ่นวงจรพิมพ์ชนิด FR4 ที่มี
ความหนา 1.6 มม. มีค่าคงตัวไดอิเล็กทริก 4.3  

โดยเทคนิคเริ่มต้นที่ใช้ในการออกแบบคือ เทคนิค
การออกแบบสายอากาศโมโนโพลแบบดั้งเดิม [3-4] 
เทคนิคนี้ใช้สำหรับการกำหนดออกแบบในแถบความถี่
ต่ำของสายอากาศที่ได้นำเสนอในบทความนี้ ขณะท่ี
เทคนิคแบบขดวกวน โดยการขดสายอากาศโมโพล
เป็นรูปตัวเจแบบกลับหัวนั ้นใช้เพื ่อลดขนาดทาง
กายภาพของสายอากาศให้มีขนาดสั้นลด จากนั้นใน
ลำดับสุดท้ายจึงทำการปรับพารามิเตอร์ต่าง ๆ และทำ
การเพิ่มสตับ [5] เพื่อให้ได้ความถี ่ที ่ครอบคลุม ต่อ
ความต้องการ โดยสายอากาศท่ีนำเสนอในบทความนี้
พิจารณา |S11| (dB) ของสายอากาศต่ำกว่า - 6 dB 
ต าม ม าต ร ฐ าน ก า ร อ อ ก แ บ บ สาย อ าก าศบน
โทรศัพท์มือถือ [4] ซึ่งสายอากาศต้นแบบที่ได้ทำการ
ออกแบบมีขนาดโดยรวมคือ 75×155×1.70 มม.3 ได้
จากการกำหนดขนาดอ้างอิงเทียบเคียงมากจากอุปกรณ์
มือถ ือย ี ่ห ้อ iPhone ร ุ ่น   6s Plus 7 Plus 8 Plus XS 
Max และ 11 Promax ซึ่งมีขนาดความกว้าง และความ
ยาวที่ใกล้เคียงกัน คือ ราว 78×158 มม.2 [6] 

 
 
 

2.  โครงสร้างของสายอากาศต้นแบบ 
ตารางที่ 1 พารามิเตอร์สายอากาศสายอากาศต้นแบบ 

ชื่อ ความหมาย ขนาด (มม.) 
L ความยาวของแผ่นวงจรพิมพ์ 155 
W ความกว้างของแผ่นวงจรพิมพ์ 75 
La ความยาวของโมโนโพลท่อนที่ 1  

จากระนาบกราวนด์ถึงขอบด้านบน 
40 

Lg ความยาวของระนาบกราวนด ์ 110 
Wc ความกว้างจากขอบด้านข้างถึงตรงกลางรูเชื่อมต่อ 32.5 
Wl1 ความกว้างของโมโนโพลท่อนที่ 1 3 
Wl2 ความกว้างของโมโนโพลท่อนที่ 2 3.5 
Wl2 ความกว้างของโมโนโพลท่อนที่ 3 5 
Ll1 ความยาวของโมโนโพลท่อนที่ 1 41 
Ll2 ความยาวของโมโนโพลท่อนที่ 2 15 
Ll3 ความยาวของโมโนโพลท่อนที่ 3 35 
Lls ความยาวจากขอบล่างของโมโพลไปยังสตับ 12 
Ls ความยาวของสตับ 15 
Ws ความกว้างของสตับ 6 
Cp ความหนาของแผ่นทองแดง 0.05 

Hc เส้นผ่านศูนย์กลางของรูเชื่อมต่อกับคอนเนคเตอร์ 1 

W W

L

Lg

Ø = Hc

Wl1

Wl2

Wl3

Wc

La
Ll3 Ll1

Ll2

Ws

Lls

Ls

 
รูปที่ 1 โครงสร้างของสายอากาศต้นแบบ 

 
รูปที่ 1 แสดงโครงสร้างของสายอากาศต้นแบบ

โดยพารามิเตอร์ของสายอากาศถูกแสดงไว้ตารางท่ี 1 
 
3.  การออกแบบและการจำลองแบบสายอากาศ 

อ ันด ับแรกเป ็นการกำหนดขนาดสายอากาศ          
โดยเทียบเคียงกับโทรศัพท์มือถือรุ่นท่ีกล่าวไว้ในหัวข้อท่ี 
1 ซ ึ ่ งม ีขนาดประมาณ 78×158 มม .2 ร ูปทรงของ
โทรศัพท์ดังกล่าวไม่ได้มรีูปทรงส่ีเหล่ียมผืนผ้าขอบตัดมุม
ฉาก แต่มีร ูปทรงสี ่เหลี ่ยมผืนผ้าขอบโค้งมน ในการ
ออกแบบต้องเผื่อขนาดสายอากาศให้เล็กลงกว่ากรอบ
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ของโทรศัพท์ โดยได้ลดขนาดลงด้านละ 1.5 มม.ท้ังส่ีด้าน 
จึงเหลือพื้นที่เพียง 75×155 มม.2 แล้วใช้ขนาดนี้คงไว้
ตลอดในการออกแบบ 
3.1  กำหนดความยาวของระนาบกราวนด์ 

เมื่อได้ขนาดของสายอากาศตามท่ีต้องการแล้วจึง
ทำการกำหนดความยาวของระนาบกราวนด์ให้กับ
สายอากาศเป็นอันดับถัดมา โดยคำนวณจากความยาว
ครึ่งคลื่น (λ/2) ของความถี่ 703 MHz ซึ่งเป็นความถ่ี
ต่ำสุดท่ีมีการใช้งานในระบบโทรศัพท์มือถือในประเทศ
ไทย [2] แต ่ เนื่ อ ง เป ็นการออกสายอากาศบน
แผ่นวงจรพิมพ์ การหาความยาวคล่ืนจึงไม่สามารถทำ
การหาได้โดยตรงจากสมการท่ี 1 คือ 

c

f
 =    (1) 

แต่จะต้องหาด้วยสมการท่ี 2 คือ 

eff

c

f



=   (2) 

เมื่อ eff หาได้จากสมการท่ี 3 โดย  

2
1 1 1

0.04 1
2 2

1 12

r r
eff

w

hh

w

 


 
 
  + −   = + + −      +  
 

(3) 

ในเงื ่อนไขที่ 1
w

h
  [3] เมื ่อ w คือ ความกว้างของ

เส้นไมโครสตริป และ h ความหนาของแผ่นวงจรพิมพ์
คือ 1.6 มม.  

โดยเมื่อ w = 3 มม. อิมพีแดนซ์คุณลักษณะ (
oZ ) 

ของสายนำสัญญาณแบบเส้นสตริปจะใกล้เคียงกับ 50 
Ω ซึ่งค่าท่ีได้มาจากการปรับเปล่ียนจากสมการท่ี 4  

120

2
( 1.393 ln( 1.44))

3

o

eff

Z
W W

H H





= 

+ + +

   (4) 

ทำให้ eff  = 3.307 และทำให้ความยาวครึ่งคล่ืนของ
ความถี ่ 703 MHz ที ่เดินทางในแผ่นวงจรพิมพ์ใน
บริเวณในระนาบกราวน์จะมีค่าเท่ากับสมการท่ี 5 เมื่อ  

8

6

3 10 /

703 10 3.307
117.4

2 2

m s

Hz




= มม.    (5) 

จึงทำการประมาณค่าให้เหลือ 115 มม. เพื่อให้ง่ายต่อ
การสร้างจริง 
3.2  การกำหนดความยาวของสายอากาศโมโนโพล
รูปตัวเจกลับหัวเพื่อออกแบบความถ่ีต่ำ 

ในขั ้นตอนนี ้จะเป็นการกำหนดความยาวของ
สายอากาศโมโนโพลที่ทำการขดรูปตัวเจแบบกลับหัว
โดยอาศัยสมการท่ี 2 โดยกำหนดให้ความถ่ีท่ีใช้ในการ
คำนวณคือ ความถี่ 850 MHz ซึ่งเป็นความถี่ต่ำสุดท่ี
ใช้ในการออกแบบในย่านความถี่ 3G จึงได้ความยาว
โดยรวมของโมโพลรูปตัวเจกลับหัวจนถึงกลางรูคอน
เนคเตอร์ คือ 97.06 มม. เพื่อให้ง่ายตอนการออกแบบ
จึงปัดให้เหลือเพียง 97 มม. เท่านั้น แล้วทำการวาด
แบบลงในโปรแกรมการจำลองทางไฟฟ้า โดยความ
ยาวของโมโนโพลรูปตัวเจกลับหัวจะสัมพันธ ์กับ
พารามิเตอร์ในรูปที่ 1 โดยมีค่าเท่ากับ Ll1+Ll2+Ll3 

โดยที่ Ll1 จะมีขนาดยาวกกว่า La  ที่เป็นขอบระนาบ
กราวนด์อยู่ 1 มม. เนื่องจากเป็นการเผื่อขนาดให้การ
บัดกรีสามารถทำได้ง่ายขึ้น ขณะท่ีความกว้างของเส้น
ไมโครสตริปทั ้ง Wl1 Wl2 และWl3 ยังคงไว้ที ่ 3 มม. 
ตามการคำนวณจากสมการท่ี 4  

 

 

รูปที่ 2 ผลการจำลองค่า |S11| (dB) ของสายอากาศโม
โนโพลรูปตัวเจกลับหัวดังรูปท่ี 1 โดยท่ียังไม่มีสตับ 

เมื่อ Ll1+Ll2+Ll3 = 97 มม.  
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จากผลการจำลองในรูปท่ี 2 แสดงให้เห็นได้ว่า 
|S11| (dB) ที่ความถี่ 856.07 MHz มีค่า -34.74 dB มี
ความสัมพันธ์ใกล้เคียงกับครึ ่งความยาวคลื ่นของ
ความถี่ 850 MHz ที่ได้ทำการคำนวณไว้ และ |S11| 
(dB) ในช่วงความถี่ต่ำครอบคลุมต่อการใช้งานในย่าน
ความถี่ 850 MHz 900 MHz (3G และ 4G บางช่วง) 
ในขณะท่ีย่านความถ่ีสูง ยังไม่ครอบคลุมต่อการใช้งาน
ในย่านความถ่ี 1700 MHz (3G) แต่ครอบคุลมในย่าน
ความถี่ 1900 MHz และ 2100 MHz (4G)  จึงต้องมี
การปรับปรุงในลำดับถัดไป 
3.3  การกำหนดความยาวของสตับเพื่อออกแบบ
ความถ่ีสูง 

จากหัวข้อที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าในช่วงความถี่ 
1700 MHz ยังไม่ครอบคลุมต่อการใช้งาน จึงทำการ
ใช้เทคนิคการเพิ ่มสตับเข้าไปช่วยในการปรับจูน
ทางด้านควาถี่นี้ โดยหาความความสัมพันธ์จากความ
ยาวครึ่งคล่ืนแล้วใช้สมการท่ี 2 ในการคำนวณจึงได้ค่า
ตามสมการท่ี 6  

 

แล้วจึงทำการปัดเป็น 49 มม. จากนั้นจึงทำการวาด
แบบแบบลงในโปรแกรมการจำลองทางไฟฟ้า โดย
ความยาวและร ูปร ่ างของสต ับจะส ัมพ ันธ ์ กั บ
พารามิเตอร์ในรูปที่ 1 โดยมีค่าเท่ากับ Lls+2Ls+Ws 

โดยท่ี Lls = 16 มม. Ls = 15 มม. และ Ws = 15 มม. 
เป็นพารามิเตอร์เริ่มต้น จากนั้นจึงทำการปรับเปลี่ยน 
Lls เป็น 6 และ 18 มม. เพื่อศึกษาผลกระทบของ |S11| 
(dB) ดังแสดงในรูปท่ี 3 (ก) สังเกตได้ว่าเมื่อ Lls = 12 
มม . จะม ีอ ิมพ ีแดนซ์แบนด์ว ิดท ์กว ้างท ี ่ส ุดและ
ครอบคลุมการใช้งานทั้งความถี่ 3G และ 4G ทั้งหมด
จึงเลือกใช้พารามิเตอร์นี้ในการออกแบบถัดไป 

  

  
(ก)    (ข) 

รูปที่ 3 ผลการจำลองค่า |S11| (dB) ของสายอากาศ 
เมื่อมีสตับ (ก) ปรับ Lls และ (ข) ปรับ Ws 

จากร ูปท ี ่  3 (ก )  ถ ึ งแม ้  |S11 | (dB)  ท ี ่ ได ้จะ
ครอบคลุมต้ังแต่ความถี่ 702-1029 MHz และ 1636-
2772 MHz เพียงพอต่อการใช้งานแล้ว แต่เพื ่อให้
แน่ใจจึงได้มีการปรับเปลี่ยนพารามิเตอร์เพิ่มเติมเพื่อ
ศึกษาถึงผลกระทบ โดยปรับเปลี่ยน Ws  ดังแสดงใน
รูปท่ี 3 (ข) 

พบว่าเมื ่อ Ws = 4.5 มม. จะมีแบนด์วิดท์กว้าง
ท่ีสุด เมื่อ Ws = 1.5 มม. จะมีแบนด์วิดท์แคบท่ีสุด แต่
แถบความถ่ีแทบจะใกล้กัน และเมื่อ Ws = 3 มม. |S11| 
(dB) เฉล่ียดีท่ีสุดจึงเลือกพารามิเตอร์นี้  
3.4  การหาค่าพารามิเตอร์ที่ดีที่สุด 

ในหัวข้อนี้จะเป็นการหาค่าพารามิเตอร์ที่ดีที่สุด
โดยการปรับ Wl2 และ Wl3 ตามลำดับ จากรูปท่ี 4 (ก)  
เห็นได้ว่าเมื ่อปรับ Wl2 จาก 3 ถึง 4 มม. |S11| (dB) 
แทบจะไม่เปล่ียนแปลงมากเท่าใด จึงใช้เงื่อนไขในการ
ตัดสินใจโดยการดูในภาพรวม ซึ่งจะสังเกตได้ว่ าเมื่อ 
Wl2= 3.5 มม. ภาพรวมโดยเฉลี่ยของ |S11| (dB) จะดี
ท่ีสุดจึงเลือกใช้พารามิเตอร์นี้ในการออกแบบถัดไป 

 

 
(ก)    (ข) 

รูปที่ 4 ผลการจำลองค่า |S11| (dB) (ก) เมื่อปรับ Wl2 
และ (ข) เมื่อปรับ Wl3   
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ในลำดับสุดท้ายจากพารามิเตอร์ที ่ได้จากการ
ออกแบบก่อนหน้านั้นจะถูกนำมาคงไว้เพื่อใช้ในการ
ออกแบบแล้วทำการปรับ Wl3  จาก 1 ถึง 3 มม. ดัง
แสดงในรูปที ่ 4 (ข) เห็นได้ว ่าเมื ่อ Wl3= 5 มม. ท่ี
ความถี่ต่ำ |S11| (dB) จะลงลึกมากที่สุด คือ -40.98 
dB โดยต ่ ำท ี ่ ส ุ ดท ี ่ ความถ ี ่  855 MHZ จ ึ ง เล ื อก
พารามิเตอร์นี้ในการออกแบบเป็นลำดับสุดท้าย 

 
 

4.  ผลการทดสอบ 
4.1  |S11| (dB) และ อัตราขยาย  

รูปท่ี 5 (ก) แสดง |S11| (dB) ในขณะท่ีตารางท่ี 2 
แสดงอัตราขยายเทียบผลจำลองกับจากการทดสอบ  
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รูปที่ 5 ผลการจำลองเปรียบเทียบกับการทดสอบ 

 
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบ |S11| (dB) และอัตราขยาย
ระหว่างผลการจำลองกับผลการสอบ 

ผล 
|S11| (dB) 

850 (MHz) 900 (MHz) 1800 (MHz) 2100 (MHz) 
จำลอง -30.25 -23.14 -12.33 -13.39 
ทดสอบ -16.54 -16.97 -11.31 -23.90 

ผล อัตราขยาย (dBi) 
จำลอง 1.459 1.331 1.412 1.922 
ทดสอบ 2.662 2.825 2.918 2.776 

4.2  แบบรูปการแผ่พลังงาน 
ในหัวข้อนี้แสดงผลจากการทดสอบแบบรูปการ

แผ่พลังงานท่ีความถ่ี 850 MHz และ1800 MHz เทียบ
กับผลจำลองดังแสดงในรูปที่ 6 ถึง 7 โดยสายอากาศ
ต้นแบบแสดงดังรูปท่ี 5 (ข) 

 

     

0°

30°

60°

90°

120°

150°

180°

30°

60°

90°

120°

150°

0 dB

-10 dB

-20 dB

-30 dB

Simulated-co

Measured-co

Measured-cross

 

(ก)   (ข) 

รูปที่ 6 แบบรูปการแผ่พลังงานท่ีความถ่ี 850 MHz 
(ก) สนามไฟฟ้า และ (ข) สนามแม่เหล็ก 
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(ก)   (ข) 

รูปที่ 7 แบบรูปการแผ่พลังงานท่ีความถ่ี 1800 MHz 
(ก) สนามไฟฟ้า และ (ข) สนามแม่เหล็ก 

 
5.  สรุป 

ในงานว ิจ ัยนี้ สายอากาศท ี ่ออกแบบมี ขนาด 
75×155×1.70 มม .3 ครอบคลุมต ่อการใช ้งานกับ
โทรศัพท์มือถือย่านความถี่ 3G และ 4G  ในประเทศ
ไทยทั้งหมดตั้งแต่ความถี่ 500 -3000 MHz จากการ
ทดสอบ มีอัตราขยายเฉล่ีย 2.80 dBi มีแบบรูปการแผ่
พลังงานแบบรอบตัวทุกความถี่ในการจำลอง แต่ใน
การทดสดสอบมีผลผิดพลาดในสนามแม่เหล็ก อาจ
เกิดจากสภาวะทดสอบที ่ไม่ใช่ห้องมาตรฐาน โดย
สายอากาศที่ได้ทำการออกแบบมีข้อดีคือ สามารถ
สร้างได้โดยง่าย ราคาถูก ข้อเสียคือยังไม่ ได้มีการ
จำลองโดยคำน ึงผลกระทบของภายในอ ุปกรณ์
โทรศัพท์ ทำให้เมื ่อนำไปใช้งานจริงกับมือถืออาจมี
ประสิทธิภาพท่ีด้อยลง หรือมีขนาดท่ีไม่พอดีกับโมเดล 
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การศึกษาสายอากาศไดโพลด้วยการปรับตับรูปตัวไอสำหรับใช้งานเครื่องบินโดรนในสนามบิน 
The studies of a dipole antenna by tuning of I-shape stub  

for drones application in airport 
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บทคัดย่อ  

งานวิจัยนี้นำเสนอการศึกษาสายอากาศไดโพลปรับจูนด้วยการเพิ่มสตับรูปตัวไอเพื่อใช้งานคลอบคลุมสามย่าน
ความถี ่ตามมาตรฐานความถ่ี Very high frequency omni directional range (VOR) ช่วงความถ่ี 108 - 118 MHz 
ความถ่ี Glide slope (GS) ช่วงความถ่ี 328.6 - 335.4 MHz และ ความถี่ Distance measuring equipment (DME) 
ช่วงความถ่ี 962 - 1231 MHz โครงสร้างสายอากาศไดโพลถูกจำลองแบบใช้โปรแกรม CST STUDIO SUITE สายอากาศ
จำลองบนแผ่นอลูมิเนียมหนา 1.6 มม. จากการจำลองผลพบว่าช่วงความถ่ีใช้งานได้มี 3 ช่วง คือ ความถี่ 118-127 MHz 
320-347 MHz และ 890-1288 MHz มีเปอร์เซ็นต์แบนด์วิดท์ 16.17% 8.10% และ 36.52% มีค่าอัตราขยาย 0.69 dBi  
2.33dBi และ 4.17dBi ตามลำดับ สายอากาศมีแบบรูปการแผ่พลังงานเป็นแบบรอบทิศทางในช่วงความถ่ีต่ำ ขณะท่ี
ความถี่กลางและความถี่สูงมีแบบรูปการแผ่พลังงานเป็นแบบสองทิศทาง 
คำสำคัญ: สายอากาศไดโพลรูปตัวไอ สายอากาศสามย่านความถี่ โดรน 
 
Abstract 
 This paper presents the studies of a dipole antenna by tuning of I-shape stub for drone 
application in the airport to cover the Tri-bands according to the very high frequency omni directional 
range (VOR) frequency standard, the frequency band of 108 - 118 MHz, the glide slope (GS) frequency 
standard, the frequency band of 328.6 - 335.4 MHz and the distance measuring equipment (DME) 
frequency standard, the frequency band of 962 - 1231 MHz. The dipole antenna structure was simulated 
by using the CST STUDIO SUITE program. The antenna simulated on an aluminum sheet the thickness 
of 1.6 mm. In the simulation, it was found that the usable frequency band had 3 frequency bands are 
118-127 MHz, 320-347 MHz, and 890-1288 MHz with 16.17%, 8.10%, and 36.52% bandwidth percentages 
with a gain of 0.69 dBi, 2.33dBi and 4.17dBi, respectively. The antennas have an omnidirectional radiation 
pattern at the low-frequency band, while medium and high frequencies bands have bidirectional 
radiation patterns. 
Keywords: I-Shape dipole antenna, Tri-band antenna, Drone 
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1.  บทนำ 
ในปัจจุบันเครื ่องบินโดรนได้ถูกนำมาใช้งานใน 

สนามบินเพื่อนำมาศึกษาตรวจสอบรูปแบบการบิน
ของเครื่องบิน แต่ยังพบปัญหาในด้านราคาของโดรนท่ี
มีราคาสูง จึงได้มีผู้วิจัยได้พัฒนาสร้างเครื่องบินโดรน
มาใช้งานในสนามบินโดยมีต้นทุนราคาถูก ดังรูปที่ 1 
(ก) สามารถใช้งาน ย่านความถี่ตามมาตรฐานคือ 
(VOR: Very High Frequency Omni Directional 
Range) 108 - 118 MHz , (GS: Glide Slope) 328 - 
336 MHz แ ล ะ (DME: Distance Measuring 
Equipment) 962 - 1231 MHz  [1-3] แ ต ่ ย ั ง พบ
ปัญหาในด้านสายอากาศที ่ทำหน้าที ่ในการร ับส่ง
สัญญาณ ดังรูปที่ 1(ข) คือ ที่ยึดโครงสร้างสายอากาศ
มีขนาดใหญ่และน้ำหนักประมาณ 1.5 กิโลกรัม และ
การใช้งานของสายอากาศมีทั้ง 2 ย่าน ไม่สามารถใช้
พร้อมกันได้เนื่องจากจะต้องนำเครื่องบินโดรนลงมา
ก่อนทุกครั้งจึงจะปรับเปล่ียนสายอากาศได้  

จากปัญหาที ่กล่าวมา ผู ้ว ิจัยจึงได้ศึกษาพัฒนา
โครงสร้างสายอากาศไดโพลสร้างบนแผ่นอลูมิเนียมท่ี
มีน้ำเบาโครงสร้างแข็งแรงทนต่อลมไม่เป็นสนิม ใน
การปรับจูนจะศึกษาเทคนิคเพียง 2 แบบเท่านั้น คือ
เพิ่มสตับและการเซาะร่องที่ตัวสายอากาศ [4-8] เพื่อ
ช่วยอิมพีแดนซ์แบนด์วิดท์ ให้ได้ย่านความถี่ท่ีต้องการ 
ซึ่งในการออกแบบโครงสร้างสายอากาศและปรับจูน
จะนำเสนอในขั้นตอนต่อไป  

 

(ก) จุดติดต้ังสายอากาศในเครื่องบินโดรน 

 
(ข) สายอากาศไดโพลท้ัง 2 ย่านความถี่ 

รูปที่ 1 เครื่องบินโดรนและโครงสร้างสายอากาศ     
ไดโพล 

 
2.  การออกแบบและการจำลองแบบสายอากาศ 

การออกแบบโครงสร้างสายอากาศจะเลือกใช้
โครงสร้างสายอากาศไดโพลร่วม [9] กับการใช้เทคนิค
การเซาะร่องรูปสามเหลี่ยมที่ตัวสายอากาศ [4-7] ดัง
รูปที่ 2 นำมาออกแบบที่ความถี่กลาง 113 MHz ของ
ช่วงความถ่ีต่ำ 108 - 118 MHz ซึ่งมีอิมพีแดนซ์แบนด์
วิดท์ 50  สร้างบนแผ่นอลูมิเนียมที่ค่าความหนาของ
วัสดุรองฐาน h  = 1.6 มม. ค่าความนำของวัสดุตัวนำ 
 =  3.56 x 107 S/ m ซ ึ ่ ง ส า ม า ร ถ ค ำ น ว ณ
ค่าพารามิเตอร์เริ่มต้นต่าง ๆ 

ในส่วนของขั้นตอนปรับจูนโครงสร้างจะถูกแสดง
ดังรูปที ่ 1 (ข-ง) โดยหลักการปรับจูนสามารถแบ่ง
ขั้นตอนการปรับออกเป็น 3 ส่วนหลัก เพื่อให้ผลของ
ค ่ า อ ิ ม พ ี แ ด น ซ ์ ค ุ ณ ล ั ก ษ ณ ะ  ( Characteristic 
impedance) ท ี ่ ได ้จากการออกแบบโดยว ิธ ี เ ชิง
ประสบการณ์ (Experimental method) ร ่วมกับ
โปรแกรมการจำลองทางไฟฟ้า ค่าสัมประสิทธิการ
สะท้อน 11S  (dB) โดยแสดงขั้นตอนดังต่อไปนี้  

 
(ก) สายอากาศไดโพล 

 

(ข) สายอากาศไดโพลขั้นตอนท่ี 1 
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(ค) สายอากาศไดโพลขั้นตอนท่ี 2 

 
(ง) สายอากาศไดโพลขั้นตอนท่ี 3 

รูปที่ 2  การปรับจูนโครงสร้างสายอากาศไดโพล 

จากการออกแบบโครงสร้างสายอากาศไดโพลท่ี
ผ่านมา ดังรูปท่ี 1(ก) พบว่าสายอากาศตอบสนองย่าน
ความถ่ี 113 MHz แต่ยังไม่ตอบสนองย่านความถ่ี 332 
MHz ย่านความถี่ 1097 MHz ดังรูปที่ 2 จึงทำการ
ปรับจูนด้วยเทคนิคการเพิ่มสตัปรูปตัวไอทั้ง 2 ด้าน 
[4-6] ด ั ง ร ู ป ท ี ่  1 (ข ) จ าก ก า ร ป ร ั บ จ ู น พบว่ า
ค่าพารามิเตอร์ใช้ค่าความกว้าง W1 ที่ดีที ่สุดเท่ากับ 
40 มม . และค่าความยาว L1 ในการปรับจูนเลือก
ปรับต้ังแต่ 150 มม. 160 มม. 170 มม. 180 มม. และ 
190 มม. โดยการปรับจูนพบว่าได้ค่าที่ดีที ่สุดคือค่า
ความกว้าง W1 เท่ากับ 40 มม. และค่าความยาว L1 
เท่ากับ 170 มม. โดยย่านความถ่ี 113 MHz และย่าน
ความถี ่ 332 MHz ตอบ สนองค่าสัมประสิทธิ ์การ
สะท้อน 11S  -10 (dB) แต่ย่านความถี่ 1097 MHz 
ยังไม่ตอบสนองตามท่ีต้องการ ดังรูปท่ี 3 

 
รูปที่ 3 ผลการจำลองค่า 11S  (dB) เมื่อปรับค่า L1 

จากการออกแบบโครงสร้างสายอากาศที่ผ่านมา
พบว่าสายอากาศตอบสนองย่านความถี ่ 113 MHz 
และย่านความถี่ 332 MHz แต่ยังไม่ตอบสนองย่าน
ความถี่ 1097 MHz จึงทำการปรับจูนด้วยเทคนิคการ
เซาะร่องรูปสามเหลี่ยมด้านไม่เท่า [5] ดังรูปที่ 1(ค) 
โดยสามารถคำนวณค่าความกว้าง W2 จากการปรับจู
นพบว่าค่าพารามิเตอร์ใช้ค่าความกว้าง  L ที่ดีที ่สุด
เท่ากับ 40 มม. และค่าความยาว W2 ในการปรับจูน
เลือกปรับตั้งแต่ 2 มม. 2.5 มม. 3 มม. 3.5 มม. และ 
4 มม . โดยการปรับจูนพบว่าได้ค ่าที ่ด ีท ี ่ส ุดคือ L 
เท่ากับ 40 มม. และค่าความกว้าง W2 = 3 มม. โดย
ย่านความถ่ี 113 MHz และย่านความถ่ี 1096.5 MHz 
ตอบสนองค่าสัมประสิทธิ์การสะท้อน 11S  -10 (dB) 
แต่ย่านความถี ่  332 MHz ยังไม่ตอบสนองตามท่ี
ต้องการ เนื่องจากการปรับท่ีจุดป้อนสัญญาณส่งผลต่อ
ความยาวคลื ่นในย่านความที ่ 332 MHz กล่าวดัง
โดยตรง ดังรูปท่ี 4 

 
รูปที่ 4 ผลการจำลองค่า 11S  (dB) เมื่อปรับค่า W2 

 
รูปที่ 5 ผลการจำลองค่า 11S  (dB) เมื่อปรับค่า L2 
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จากการปร ับจ ูนท ี ่ผ ่ านมาพบว ่าสายอากาศ
ตอบสนองย่านความถี ่ 113 MHz และย่านความถี่ 
1097 MHz แต่ยังไม่ตอบสนองย่านความถ่ี 332 MHz 
จึงทำการปรับจูนด้วยเทคนิคการเพิ่มสตับรูปตัวไอท้ัง 
2 ด้าน [7-8] ดังรูปที ่ 1 (ง) จากการปรับจูนพบว่า
ค่าพารามิเตอร์ใช้ค่าความยาว W3 ท่ีดีท่ีสุดเท่ากับ 40 
มม. และค่าความกว้าง L2 ในการปรับจูนเลือกปรับต้ัง
แต่ 150 มม. 160 มม. 170มม. 180 มม. และ 190 
มม. โดยการปรับจูนพบว่าได้ค่าที่ดีที่สุดคือ W3 = 40 
มม. และค่าความกว้าง L2 = 170 มม. โดยย่านความถ่ี 
113 MHz ย่านความถี ่ 332 MHz และย่านความถี่ 
1097 MHz ตอบสนองค่าสัมประสิทธิ ์การสะท้อน 

11S  -10 (dB) ดังรูปท่ี 5 
จากการออกแบบสายอากาศไดโพล ปรับจูนได้ผล

ของค่าพารามิเตอร์ที ่ดีที ่สุดคือ ค่าความกว้าง W = 
1.325 มม. W1 = W3 = 40 มม. W2 = 3 มม. ค่าความ
ยาว L = 40 มม. L1 = L2 = 170 มม. g = 2 มม. และ 
t = 2 มม. ที่ส่งผลต่อคุณสมบัติของสายอากาศ ได้แก่ 
ผลการจำลองค่าสัมประสิทธิ์การสะท้อน  (|S11|dB), 
ค่าอัตราส่วนคลื่นนิ่ง (VSWR), ค่าอิมพีแดนซ์ (Zin), 
และค่าอัตราขยาย (Gain) แสดงดังตารางท่ี 1 

ตารางที่ 1 การจำลองผลคุณสมบัติของสายอากาศ 
Frequency 

(MHz) 
|S11| 
(dB) 

VSWR Zin ( ) 
Gain 
(dBi) 

113 –13.13 1:1.72 55.74 –j24.14  0.69 
332 –25.71 1:1.21 44.22 –j1.95  2.33 

1,097 –14.22 1:1.48 44.82 –j18.07 4.17 

การจำลองผลของแบบรูปแบบการแผ่กระจายคล่ืน
ที ่ความถี่ ใช ้งาน 113 MHz 332 MHz และ 1097 
MHz โดยท่ีสนามไฟฟ้า (E-plane) แบบสองทิศทาง
ดังรูปท่ี 6 และแบบรูปสนามแม่เหล็ก (H-plane) แบบ
รอบทิศทางดังรูปท่ี 7 

 
3.  สรุป 

จากการออกแบบในงานวิจัยนี้ได้จำลองการศึกษา
การปรับจูนสายอากาศไดโพลบนแผ่นอลูมิเนียม โดย
สายอากาศมีขนาดความกว้างและ ยาว 1325 x 40 

x1.6 มม.3  โดยการปรับจูนเลือกใช้เทคนิคการเพิ่ม 
สตับรูปตัวไอร่วมกับการเซาะร่องรูปตัวสามเหลี่ยม
ด้านไม่เท่าเพ ื ่อช่วยเพิ ่มช่วงความถี ่ใช ้งาน ตาม 
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รูปที่ 6 การผลจำลองรูปแบบการแผ่กระจายคล่ืน 
ในระนาบสนามไฟฟ้า 
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(ค) 1097MHz 

รูปที่ 7 การผลจำลองรูปแบบการแผ่กระจายคล่ืน 
ในระนาบสนามแม่เหล็ก 

มาตรฐานค ือ VOR GS และ  DME ซ ึ ่ งม ีข ้อด ีอีก 

ประการคือ แข็งแรงทนทานต่อลมและไม่เป็นสนิม 
ดีกว่างานวิจัยท่ี [4-5] 
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บทคัดย่อ  

บทความนี้เป็นการศึกษาสนามแม่เหล็กไฟฟ้าเพื่อดูดเศษเหล็กในโรงฝึกงาน เพื่อเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการทำ
ความสะอาด และช่วยประหยัดเวลาในการทำความสะอาดโรงฝึกงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสนามแม่เหล็กไฟฟ้าเพื่อดูด
เศษเหล็กในโรงฝึกงานและสร้างเครื ่องดูดเศษเหล็กจากสนามแม่เหล็กไฟฟ้า การศึกษาและทดลองหาประสิทธิภาพ
เครื่องดูดเศษเหล็กจากสนามแม่เหล็กไฟฟ้า ทำโดยเปรียบเทียบแกนแท่งเหล็ก การพันลวดทองแดงแบบ 1 - 2 ช่วง การ
ปรับการจ่ายกระแสไฟฟ้า จาก 5 – 30 แอมป์แปร์ และความสามารถในการดูดผงเหล็ก ผลจากการทดลองพบว่า แกน
เหล็กและการจ่ายกระแสไฟฟ้ามีผลต่อความเข้มของสนามแม่เหล็ก เป็นไปตามทฤษฎีการเกิดสนามแม่เหล็กไฟฟ้า ซึ่งความ
เข้มของสนามแม่เหล็กในขดลวดแปรผันตามจำนวนของขดลวดและปริมาณกระแส  และเครื่องดูดเศษเหล็กจาก
สนามแม่เหล็กไฟฟ้า มีค่าเฉลี่ยของเศษเหล็กที่สามารถดูดได้ 590.3 กรัม/ครั้ง 
คำสำคัญ: สนามแม่เหล็กไฟฟา้, เครื่องดูดเศษเหล็ก, โรงฝึกงาน 
 
Abstract 
 This article is a study of the electromagnetic field to suck up iron scraps in an apprentice 
workshop. The objective is to help and save time for cleaning in an apprentice workshop. The purpose 
of this paper is to study electromagnetic fields to clean the iron scraps in workshops. Then, we were 
building a cleaner by using electromagnetic fields. The experiment is comparing of the electromagnetic 
suction efficiency of 1-2 iron magnetic core. Then, we were adjusted the power supply from 5 - 30 
amperes to investigate the ability to absorb iron powder. The results show that the intensity of the 
magnetic field relates to the iron core and electric current. This is according to the theory of 
electromagnetic fields, the intensity of the magnetic field in a coil varies with the number of windings 
and the amount of electric current. Then, the machine can clean up the iron powder by 590.3 g/time. 
Keywords: electromagnetic field, the suck up iron scraps machine, workshop. 
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1.  บทนำ 
ปัจจุบันประเทศไทยมีการพัฒนาทางอุตสาหกรรม

มากข ึ ้น  การท ี ่จะผล ิตกำล ังคนเพ ื ่อตอบสนอง
ตลาดแรงงานทางช่างนั้น สถานศึกษาจะต้องให้ความ
สนใจต่อการเรียนการสอนในสาขาวิชาต่าง ๆ อย่าง
จริงจัง การฝึกงานช่างในโรงฝึกงานมีผลโดยตรงต่อ
คุณภาพของนักเรียนผลิตออกมา การฝึกงานเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพย่อมทำให้นักเรียนมีคุณภาพดี
ด้วย สภาพของห้องเรียน ห้องปฏิบัติงานทดลอง และ
โรงฝึกงาน เป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้การเรียนได้ผลดี 
ซึ ่งโรงฝึกงานจะต้องเป็นแหล่งฝึกอบรมนักเร ียน
จำนวนมากและมีการประกอบกิจกรรมอยู่ภายในนั้น
เป็นเวลาหลาย ๆ ชั่วโมงในแต่ละวันโรงฝึกงานช่าง
อุตสาหกรรมแต่ละแห่งจะมีประเภทของโรงฝึกงานท่ี
แตกต่างก ันขึ ้นอยู ่ก ับการจัดการโรงฝึกงานของ
สถานศึกษานั้น ๆ โดยโรงฝึกงานหมวดงานช่างโลหะ 
เช่น ช่างกลโรงงาน ช่างเชื ่อม ช่างโลหะแผ่น ช่างตี
เหล็ก หมวดงานช่างโลหะเป็นงานช่างที่ต้องอาศัย
ทักษะและกระบวนการในการใช้เครื่องมือ วัสดุและ
อุปกรณ์ ความละเอียดในการสร้างหร ือผลิตและ
ปรับปรุงชิ้นงานที่ทำด้วยโลหะต่าง ๆ ด้วยการเชื่อม 
การหล่อ การกลึง การเคาะขึ้นรูป หรือทำให้ได้ช้ินงาน
ที่มีคุณภาพ  ในการปฏิบัติงานต่าง ๆ ขั้นตอนสุดท้าย
ของการปฏิบัติงานคือการเก็บอุปกรณ์และทำความ
สะอาดในบริเวณท่ีใช้ในการทำงาน 

ปัญหาที ่พบคือ หลังจากการปฏิบัติงานในโรง
ฝึกงานหรือโรงกลึงแต่ละครั้งนั้นมักมีผงหรือเศษโลหะ
ขนาดเล็กจากการเจียระไน การตัด การกลึง การกัด 
การไส ซึ่งในการทำความสะอาดหรือกำจัดผงหรือเศษ
โลหะแต่ละครั้งนั้นไม่สามารถเก็บกวาดได้โดยการใช้
ไม้กวาดทำให้การทำความสะอาดพื้นที่ปฏิบัติงาน
เป็นไปได้ยาก และใช้เวลาในการทำความสะอาด
ค่อนข้างนาน และอีกสาเหตุหนึ่งของเศษโลหะขนาด
เล็ก หากใช้ความสะอาดด้วยวิธีการที่ไม่เหมาะสมก็
อาจเป็นสาเหตุที ่ทำให้เกิดการบาดเจ็บและได้รับ
อันตรายต่อร่างกายได้  จากการศึกษาและค้นคว้า

ข้อมูลงานวิจัยต่าง ๆ [1-4] เกี่ยวกับกระบวนการสร้าง
เครื่องดูดเศษเหล็กพบว่ามีการใช้แม่เหล็กถาวรในการ
ผลิต ทำให้ตัวเครื่องมีน้ำหนักมากและมีต้นทุนในการ
ผลิตสูง คณะผู้จัดทำจึงสร้างเครื่องดูดเศษเหล็กจาก
สนามแม่เหล็กไฟฟ้า และมีการออกแบบโครงสร้างให้
แข็งแรงและมีความเหมาะสมกับการใช้งานและ
คำนึงถึงประสิทธิภาพในการทำงาน เพื่อรองรับการทำ
ความสะอาดในบริเวณท่ีแคบและยากต่อการทำความ
สะอาดสำหรับอุปกรณ์ที ่ม ีขนาดใหญ่  และมีการ
ออกแบบรูปทรงที่ทันสมัยและสามารถปกป้องวงจร
ภายในไม ่ให ้ เก ิดความเส ียหายขณะใช ้งาน  ซึ่ ง
คุณสมบัติต่าง ๆ เหล่านี้จะสามารถนำมาใช้ในการ
แก้ปัญหาดังกล่าว 

จากปัญหาที ่กล่าวมาข้างต้นคณะผู ้จัดทำจึงได้
ศึกษากระบวนการทำงานของแม่เหล็กไฟฟ้า เป็นการ
จำลองการทำงานของสนามแม่เหล็กไฟฟ้า นำมา
ประย ุกต ์ ในการสร ้ างเคร ื ่ องด ูดเศษเหล ็กจาก
สนามแม่เหล็กไฟฟ้านี้จะเป็นแม่เหล็กชั่วคราวที่แท่ง
แม่เหล็กจะแสดงคุณสมบัติแม่เหล็กในเวลาที่ต้องการ
เท่านั้น ซึ่งเครื่องดูดเศษเหล็กจากสนามแม่เหล็กไฟฟ้า
เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการทำความสะอาด และช่วย
ประหยัดเวลาในการทำความสะอาด อำนวยความ
สะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บกวาดบริเวณ
ท่ีใช้ในการปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้องกับงานโลหะ  
 
2.  เคร่ืองดูดเศษเหล็กจากสนามแม่เหล็กไฟฟ้า  

การออกแบบและสร้างเครื ่องดูดเศษเหล็กจาก
สนามแม่เหล็กไฟฟ้า สำหรับการทำความสะอาดพื้นท่ี
ในการปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวกับงานช่างโลหะ มีการจำลอง
สนามแม่เหล็กไฟฟ้าขึ้นแทนการใช้แม่เหล็กถาวรที่มี
น้ำหนักมาก ซึ่งแม่เหล็กไฟฟ้าจะเป็นชิ้นส่วนหลักใน
การทำงานของเครื่องดูดเศษเหล็ก โดยมีกระบวนการ
ดำเนินงาน ดังนี้ 
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2.1  หลักการทำงานของเครื ่องดูดเศษเหล็กจาก
สนามแม่เหล็กไฟฟ้า 
 หลักการทำงานของเคร ื ่องดูดเศษเหล็กจาก
สนามแม่เหล็กไฟฟ้าจะทำงานโดยใช้แม่เหล็กไฟฟ้า
เป็นตัวดูดเศษเหล็ก โดยอาศัยอำนาจแม่เหล็กเกิดจาก
การที ่กระแสไฟฟ้าไหลผ่านในวัตถุตัวนำ เมื ่อเปิด
สวิตช์กระแสไฟฟ้าจะไหลผ่านวัตถุตัวนำจะทำให้เกิด 
สนามแม่เหล็กรอบ ๆ ตัวนำนั้น เมื ่อมีกระแสไฟฟ้า
ไหลผ่านเส้นลวดตัวนำ จะเกิดเส้นแรงแม่เหล็กขึ้น
โดยรอบ ๆ เส้นลวดตัวนำนั ้น ทำให้สามารถดูดผง
เหล็กหรือเศษเหล็กที่ตกหล่นที่พื ้นบริเวณที่ทำงาน 
แสดงดังรูปท่ี 1 

 

รูปที่ 1 ไดอะแกรมกระบวนการทำงานของเครื่องดูด
เศษเหล็กจากสนามแม่เหล็กไฟฟ้า 

 จากรูปท่ี 1 จะเห็นว่าเมื่อเปิดสวิตช์กระแสไฟจะ
ไหลผ่านเข้าสู ่ลวดตัวนำทำให้เหล็กมีคุณสมบัติเป็น
แม่เหล็กไฟฟ้า ซึ ่งแม่เหล็กไฟฟ้าจะมีสนามแม่เหล็ก
ไฟฟ้าทำให้เกิดแรงดูดระหว่างสนามแม่เหล็กไฟฟ้ากับ
ผงเหล็กหรือเศษเหล็กขึ้นมา เมื ่อทำการดูดผงเหล็ก
หรือเศษเหล็กพื้นที่เสร็จแล้ว ต้องการปิดเครื่องให้

เลื่อนแผ่นรองที่อยู่ด้านล่างของตัวเครื่องเข้าแล้วทำ
การปิดสวิตช์ แม่เหล็กไฟฟ้าจะหยุดทำงานส่งผลให้
เศษเหล็กท่ีถูกดูดขึ้นมาจะตกลงบนแผ่นรอง และถอด
แผ่นรองออกนำเศษเหล็กไปกำจัดหรือทิ ้งในที ่ ท่ี
เหมาะสม 
2.2  การออกแบบเครื ่องดูดเศษเหล็กจากสนาม 
แม่เหล็กไฟฟ้า 

ในการออกแบบเครื่องดูดเศษเหล็ก ทางคณะ
ผู้จัดทำได้ออกแบบโดยคำนึงถึงความประหยัด ความ
คงทนแข็งแรง น้ำหนักเบาและขนาดเหมาะแก่การใช้
งานในพื้นที่ปฏิบัติงาน เพื่อให้เครื่องดูดเศษเหล็กมี
ราคาถูกกว ่าและมีประสิทธ ิภาพเทียบเท่ากับใน
ท้องตลาด แสดงดังรูปท่ี 2 

 

รูปที่ 2 โครงสร้างของเครื่องดูดเศษเหล็กจาก
สนามแม่เหล็กไฟฟ้า 

 

จากรูปท่ี 2 แสดงให้เห็นว่าโครงสร้างของเครื่องดูด
เศษเหล็กภายนอกประกอบด้วย ตัวเครื ่องที่ต ิดต้ัง
แม่เหล็กไฟฟ้า กล่องหลังเป็นกล่งสำหร ับติดต้ัง
แหล่งจ่ายไฟฟ้า ล้อ มีหน้าที่ช่วยในการเคลื่อนที่ของ
เครื่องดูดเศษเหล็ก ด้ามจับ ทำหน้าท่ีในการบังคับทิศ
ทางการเคลื ่อนที ่ของเคร ื ่อง  โดยเป็นขนาดของ
เครื่องดูดเศษเหล็กจากสนามแม่เหล็กไฟฟ้า ที่มีความ
กว้าง 15 เซนติเมตร ความยาว 80 เซนติเมตร ความ
สูง 10 เซนติเมตร ซึ่งเป็นขนาดท่ีเหมาะกับการใช้งาน
ในพื้นท่ีปฏิบัติงาน เก็บรักษาได้ง่ายและเหมาะกับการ
เคลื่อนย้ายไปในที่ต่าง ๆ ได้สะดวก ซึ่งเครื่องดูดเศษ
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เหล็กจากสนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่ทำการสร้างเสร็จแล้ว
จะมีลักษณะ แสดงดังรูปท่ี 3 

 

 

รูปที่ 3 เครื่องดูดเศษเหล็กจากสนามแม่เหล็กไฟฟ้า 
 

3.  การทดลองและผลการทดลองเคร่ืองดูดเศษ
เหล็กจากสนามแม่เหล็กไฟฟ้า 

การทดลองและผลการทดลองเครื่องดูดเศษเหล็ก
จากสนามแม่เหล็กไฟฟ้า การทำงานของเครื่องดูดเศษ
เหล็กจากสนามแม่เหล็กไฟฟ้า ซึ ่งได้ทำการทดลอง
ประกอบไปด ้ ว ย  ก ารทดลองคว าม เข ้ มข อ ง
สนามแม่เหล็กไฟฟ้า และการทดลองประสิทธิภาพ
การทำงานของเครื่องดูดเศษเหล็กจากสนามแม่เหล็ก
ไฟฟ้าในเวลา 1 รอบ/นาที 

การทดลองความเข้มของสนามแม่เหล็กไฟฟ้า 
กำหนดความสูงในการดูดเศษเหล็กที่ความสูง 1-5 
เซนติเมตร โดยใช้แกนแม่เหล็กไฟฟ้า 2 ขนาด คือ 
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25.4 มิลลิเมตร และ 40 
มิลลิเมตร และทำการพันลวดทองแดง 2 แบบ คือ พัน
ลวดทองแดงแบบ 1 ช่วงความยาวของแกนแม่เหล็ก 
และพันลวดทองแดงแบบ 2 ช่วง คือพันลวดทองแดง
โดยแบ่งครึ่งความยาวของแกนแม่เหล็ก ใช้แหล่งจ่าย
กระแสไฟเป็นพาวเวอร์ซัพพลาย แรงดันไฟฟ้า 12 
โวลต์ กระแสไฟฟ้า 5 แอมป์ 10 แอมป์ 20 แอมป์ 
และ  30  แอมป์  โดยทำการทดลองความ เข้ม
สนามแม่เหล็กไฟฟ้าทั ้งหมด 10 ครั้ง ซึ ่งได้ผลการ

ทดลอ ง ด ั ง ต า ร า ง ก า รทดลองค ว าม เ ข้ ม ขอ ง
สนามแม่เหล็กไฟฟ้า แสดงดังตารางท่ี 1 - 2 

ตารางที่ 1 การทดสอบแม่เหล็กไฟฟ้าฟ้าจากแกน
เหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25.4 มิลลิเมตร 

 
 
ตารางที่ 2 การทดสอบแม่เหล็กไฟฟ้าฟ้าจากแกน
เหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 40 มิลลิเมตร 

 
 
จากตารางท่ี 1 และ 2 ผลการทดลองความเข้ม

ของสนามแม่เหล็กไฟฟ้า กำหนดความสูงในการดูด
เศษเหล็กที่ระยะ 1-5 เซนติเมตร โดยใช้แกนเหล็ก 2 
ขนาด คือ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25.4 มิลลิเมตร 
และ 40 ม ิลล ิ เมตร และต ัวแกนเหล็กม ีการพัน
ลวดทองแดง 2 แบบ คือ พันลวดทองแดงแบบ 1 ช่วง
ความยาวของแกนแม่เหล็กและพันลวดทองแดงแบบ 
2 ช่วงความยาวของแกนแม่เหล็ก และกำหนดการจ่าย
กระแสไฟฟ้าให้มีความแตกต่างกัน จากการทดลองทำ
ให้ทราบว่า แกนเหล็กและการจ่ายกระแสไฟฟ้ามีผล
ต่อความเข้มของสนามแม่เหล็ก เป็นไปตามทฤษฎีการ
เกิดสนามแม่เหล็กไฟฟ้า ที่กล่าวว่า ความเข้มของ
สนามแม่เหล็กในขดลวดแปรผันตามจำนวนของ
ขดลวดและปริมาณกระแส โดยผลการทดลองแกน
เหล็กที่มีขนาดใหญ่กว่าและมีการจ่ายกระแสไฟฟ้า
มากที่สุดจะมีความเข้มของสนามไฟฟ้ามากที่สุด และ
การแบ่งช่วงในการพันลวดทองแดงเป็น 2 ช่วง จะทำ
ให้สามารถดูดผงเหล็กหรือเศษเหล็กได้ดีกว่าแบบพัน
ลวดทองแดง 1 ช่วง เพราะการพันลวดทองแดงเป็น 2 
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ช่วงจะเป็นการกระจายความเข้ามของสนามแม่เหล็ก
ไฟฟ้าได้ดีกว่า จึงทำให้สามารถที่จะดูดผงเหล็กหรือ
เศษเหล็กได้ดีกว่า 

เมื ่อทราบถึงการทดลองข้างต้น คณะผู้วิจัยการ
ทดลองประสิทธิภาพการทำงานของเครื ่องดูดเศษ
เหล็กจากสนามแม่เหล็กไฟฟ้า ในพื้นท่ี 5 ตารางเมตร 
โดยทำการทดลอง 10 ครั้ง โดยการจ่ายกระแสไฟฟ้า
เครื่องดูดเศษเหล็กจากสนามแม่เหล็กไฟฟ้า 30 แอมป์ 
ทำการทดลองในพื้นท่ีผิวเรียบซึ่งหากมีตัวแปรอื่น เช่น 
ความคลาดเคล่ือนของเครื่องช่ังน้ำหนัก หรือ น้ำหนัก
ของเศษเหล็กที่ตกหล่น อาจทำให้น้ำหนักของเศษ
เหล็กท่ีช่ังได้มีความคลาดเคล่ือนเล็กน้อย ซึ่งได้ผลการ
ทดลองดังตารางการทดลองประสิทธิภาพการทำงาน
ของเครื่องดูดเศษเหล็กจากสนามแม่เหล็กไฟฟ้า แสดง
ดังตารางท่ี 3 

 
ตารางที่ 3 การทดลองประสิทธิภาพการทำงานของ
เครื่องดูดเศษเหล็ก 

 

จากตารางท่ี 3 พบว่า ในเวลา 1 นาที เครื ่องดูด
เศษเหล็กจากสนามแม่เหล็กไฟฟ้าสามารถดูดเศษ
เหล็กในพื้นท่ี 5 ตารางเมตรได้ดังนี้ ครั้งท่ี 1 สามารถ
ดูดเศษเหล็กได้ 656 กรัม ครั้งท่ี 2 สามารถดูดเศษ
เหล็กได้ 620 กรัม ครั้งท่ี 3 สามารถดูดเศษเหล็กได้ 
575 กรัม ครั้งท่ี 4 สามารถดูดเศษเหล็กได้ 545 กรัม 
ครั้งท่ี 5 สามารถดูดเศษเหล็กได้ 515 กรัม ครั้งท่ี 6 
สามารถดูดเศษเหล็กได้ 642 กรัม ครั้งท่ี 7 สามารถ
ดูดเศษเหล็กได้ 591 กรัม ครั้งท่ี 8 สามารถดูดเศษ
เหล็กได้ 581 กรัม ครั้งท่ี 9 สามารถดูดเศษเหล็กได้ 

566 กรัม ครั้งท่ี 10 สามารถดูดเศษเหล็กได้ 612 กรัม 
ค่าเฉลี่ยของเศษเหล็กที่สามารถดูดได้ต่อ 1 รอบใน
เวลา 1 นาที เท่ากับ 5903/10 = 590.3 กรัม/รอบ 

4.  บทสรุป 
เครื่องดูดเศษเหล็กจากสนามแม่เหล็กไฟฟ้า ได้มี

การออกแบบเครื่องดูดเศษเหล็กให้มีขนาดท่ีเหมาะสม
และสะดวกต ่อการใช ้งาน  โดยการทำงานของ
แม่เหล็กไฟฟ้าจะควบคุมผ่านเบรกเกอร์ควบคุมการ
จ ่ า ยก ระแส ไฟฟ ้ า ให ้ ก ั บขดลวด เพ ื ่ อ ให ้ เ กิ ด
สนามแม่เหล็ก ผลการทดสอบสนามแม่เหล็กมีความ
เข้มของสนามแม่เหล็กมากท่ีสุด เมื่อจ่ายกระแสไฟฟ้า
โดยแหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นเพาเวอร์ซัพพลาย
แรงดันไฟฟ้า 12 โวลต์ กระแสไฟฟ้า 30 แอมป์ จะมี
กระแสไฟฟ้าท่ีคงท่ี  
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บทคัดย่อ  

บทความนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาและการนำระบบเข้ารหัสคอนโวลชูันมาใช้งานจริงสำหรับการสื่อสารใต้น้ำโดย
ใช้แสงท่ีมองเห็นได้ โดยท่ีระบบการออกแบบหลักจะเป็นการออกแบบวงจรการเข้ารหัสคอนโวลูชนั และการออกแบบวงจร
การถอดรหัสโดยใช้อัลกอริทึมวีเทอร์บิ โดยใช้อุปกรณ์ลอจิกแบบโปรแกรมได้ (Field Programmable Gate Array: FPGA) 
สำหรับการสื่อสารใต้น้ำโดยใช้แสงท่ีมองเห็นได้ ท่ีภาคส่ง (วางใต้น้ำ) กำหนดให้ตัวรับรู้ค่าอุณหภูมิและวัดค่าความเป็นกรด-
ด่างใต้น้ำ เป็นตัวอย่างข้อมูลเพื่อส่งไปยังเครื่องรับ สัญญาณข้อมูลดิจิทัลดังกล่าวถูกกล้ำด้วยสัญญาณไม่กลับสู่ศูนย ์
(Nonreturn to zeros: NRZ) ท่ีเครื่องรับ APD ท่ีแถบสัญญาณ 10 MHz ถูกใช้เพื่อแปลงสัญญาณจากแสงไปเป็นไฟฟ้าและ
ส่งไปยังวงจรขยายสัญญาณเพื่อให้มีค่าแรงดันมากพอต่อการทำงานของบอร์ด ESP8266 ท่ีจะทำการแสดงผลข้อมูลทาง
เว็บไซต์และหน้าจอแสดงผลได้ โดยระยะทางการสื่อสารระหว่างภาคส่งและภาครับโดยรวมสูงสุดอยู่ท่ี 1.5 เมตร เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพให้ระบบการทำงานนี้  
คำสำคัญ: การเข้ารหัสคอนโวลูชัน การสื่อสารใต้น้ำ การสื่อสารทางแสงท่ีมองเห็น   
 
Abstract 
 The objective of this work is to implementation of convolution code for underwater visible light 
communications. The convolution encoder and Viterbi decoder digital circuit is implemented by (field 
programmable gate array: FPGA). For the underwater visible light communications, at the transmitter 
part (in water), the pH and temperature sensors is measured, and then transmit these data to receiver. 
The nonreturn to zeros (NRZ) signal is used. At the receiver part, 10 MHz bandwidth of avalanche 
photodiode detectors (APD) is used to convert the light signal to electrical signal. The received electrical 
signal is amplified, where the voltage output should be about 3.3v for the ESP8266 board.  The measure 
data is showed and display on website using NETPIE. Additionally, the maximum distance between 
transmitter part and receiver part is 1.5 meters.  
Keywords: Convolution Code, Underwater communication systems, Visible Light Communications. 
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1.  บทนำ 
ในอดีตการสำรวจใต้น้ำนั้น จำเป็นต้องใช้คนลงไป

สำรวจ ทำให้เสี ่ยงต่อการเกิดอุบ ัติเหตุเกิดความ
สูญเสียและอาจจะสูญเสียถึงชีวิตได้ ดังนั้นจึงได้มีการ
คิดค้นเทคโนโลยีใหม่ๆ ขึ้นมาเพื่อทดแทนการสำรวจ
แบบเดิม จึงได้มีการนำทฤษฎีเกี่ยวกับการส่ือสารทาง
แสงเข้ามาช่วยในการทำเครื่องมือหรืออุปกรณ์ในการ
สำรวจใต้น้ำ ซึ่งเป็นการส่งข้อมูลจากที่หนึ่งไปยังอีกท่ี
หนึ่งโดยอาศัยแสงจากหลอดแอลอีดี (Light Emitting 
Diode : LED) เป็นตัวช่วยในการสื ่อสาร ทั ้งนี ้การ
สำรวจใต้น้ำยังต้องการความแม่นยำจากข้อมูลท่ีได้อีก
ด ้วย นอกจากน ี ้ย ั งได ้ม ีการศ ึกษาเก ี ่ยวกับการ    
ส ื ่ อ สา รทา ง แสงท ี ่ ม อ ง เห ็ น ไ ด้  (Visible Light 
Communications : VLC) ซึ ่งม ีน้ำและอากาศเป็น
ตัวกลาง เพื่อให้แสงเดินทางผ่านได้    โดยใช้หลอด 
แอลอีดีขับแสงในการสื่อสารข้อมูลและการเลือกใช้
หลอดแอลอีดีนั ้นต้องพิจารณาจากคุณสมบัติหลาย
อย่างเช่น การเดินทางของแสง สัญญาณรบกวนใน

การส่งข้อมูลเป็นต้น จากคุณสมบัติดังกล่าวจึงเลือกใช้
หลอดแอลอีดีสีฟ้า (Blue light LED) เพราะแสงสีฟ้า
มีพลังงานมากท่ีสุดและยังสามารถแทรกซึมผ่านผิวน้ำ
ได้ดีกว่าแอลอีดีสีอื่นอีกด้วย 

จากการทบทวนวรรณกรรมได้มีการจัดทำโครงงาน
เครื่องตรวจสอบค่ากรด-ด่าง และอุณหภูมิใต้น้ำที่ใช้
การสื่อสารด้วยแสงที่มองเห็นได้ขึ้นมาแล้ว แต่ก็ยังมี
ปัญหาเกิดขึ้นในเครื่องตรวจสอบที่มีขีดจำกัดในการ
แสดงผลที่ตรวจสอบ และระยะของระบบสื่อสาร [2] 
โครงงานนี้ทำการพัฒนาให้มีระยะทางให้มากขึ้นและ

เช ื ่อถ ือได ้มากข ึ ้น  โดยการนำคอนโวล ูช ัน โ ค้ด 
(Convolution Code) มาศึกษาและปรับใช้ในการ
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งคอนโวลูชันโค้ดหรือหนังสือ
บางเล่มอาจเรียกว่า รหัสแบบขด คือการเข้ารหัส
ช่องสัญญาณ (Channel Coding) โดยมีจุดประสงค์ 
เพื่อให้ผู ้รับ รับสัญญาณได้ครบถ้วน หรือหากเกิดมี
สัญญาณรบกวนขึ้น (Noise) ผู้รับสามารถรับรู ้ได้ถึง
ความผิดพลาด ของข้อมูลท่ีได้รับ อีกท้ังสามารถแก้ไข
ข้อผิดพลาดนั้น ๆ ได้ และมีการนำวิธีนี ้ไปใช้อย่าง
แพร่หลาย เช่นใช้ในการส่งสัญญาณวิทยุระบบดิจิทัล 
โทรศัพท์มือถือ รวมถึงในสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น 

 
2.  ระบบที่ใช้ในการศึกษา  
    หัวข้อน ี ้จะอธิบายระบบการทำงานโดยรวมท่ี
นำมาใช้สำหรับการนำการเข้ารหัสคอนโวลูชันมาใช้
งานจริงในการสื่อสารใต้น้ำโดยใช้แสงที่มองเห็นได้ 
การดำเนินงานของระบบโดยรวม เริ ่มจากที่ภาคส่ง 
เป็นการใช้งานตัวรับรู ้ค่าอุณหภูมิ  (Temperature 

sensor) และวัดค่าความเป็นกรด-ด่างใต้น้ำ (pH 
meter) โดยค่าท่ีวัดใช้เป็นตัวอย่างในการส่ือสาร และ
เพื ่อเพ ิ ่มประสิทธ ิภาพของการสื ่อสารจะทำการ
เข้ารหัสข้อมูลในรูปแบบการเข้ารหัสคอนโวลู ชัน 
ก่อนท่ีจะส่งข้อมูลออกไปโดยใช้แสงจากหลอดแอลอีดี 
และที่ภาครับจะใช้เลนส์รวมแสงไปยังตัวรับแสง คือ 
APD (Avalanche photodiode) อ ย ่ า ง ไ ร ก ็ ด ี ค่ า
แรงดันท่ีจะได้จากเอาต์พุตต์มีค่าพลังต่ำ จึงจำเป็นต้อง
นำไปขยายสัญญาณเพื่อให้มีค่าแรงดันมากพอในการ
ทำงานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แปลค่าได้ในที่นี้คือ

 

รูปที่ 1 ไดอะแกรมการนำการเข้ารหัสคอนโวลูชันมาใช้งานจริงสำหรับการส่ือสารใต้น้ำโดยใช้แสงท่ีมองเห็นได้ 
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ประมาณ 3.3v สำหรับ ESP8266 อย่างไรก็ดีสัญญาณ
ทางไฟฟ้าที่ได้จากการขยายนี้ ต้องทำการถอดรหัส
ก ่อนที ่จะส ่งเป ็นส ัญญาณที ่ถ ูกต ้องไปยังบอร์ด 
ESP8266 เพื่อแสดงผลข้อมูลทางเว็บไซต์และหน้า
จอแสดงผลได้ โดยที่เราสนใจในระบบการเข้ารหัส
คอนโวลูชันและการถอดรหัสคอนโวลูชัน 
2.1 วงจรการเข้ารหัสคอนโวลูชัน  

Entity 
Encoder

D Flip-flop
1

D Flip-flop
2

Input

C0

C1

CLK 
9600

Q2

Q1

Output‘0’

‘1’

Mux

Reset

Entity En_convo

 

รูปที่ 2 ไดอะแกรมการเข้ารหัสคอนโวลูชันโดยรวม 
 

   จากรูปที่ 2 วงจรการเข้ารหัสคอนโวลูชันประกอบ 
ด้วยเรจิสเตอร์ (Register)  ที่สร้างโดยดี-ฟลิปฟล็อบ 
(D-flip-flop) แ ล ะ ว ง จ ร บ ว ก แ บ บ ม อ ดู โ ล สอ ง 
(Modulo-2 adder) ในการเข้ารหัสข้อมูล ที่ภาคส่ง 
การทำงานของวงจรการเข้ารหัสมีอินพุตเข้า 1 บิต 
และทำการเข้ารหัสจะได้เอาท์พุต 2 บิต 
   บล็อกการเข้ารหัส รับสัญญาณอินพุต (Input) จาก
อาดูโน่ (Arduino) การเข้ารหัสคอนโวลูชันดังรูปที่ 3 
สัญญาณเอาต์พุตท่ีได้จากบล็อกการเข้ารหัส คือ
สัญญาณ C0 และ C1  จากนั้นเรียงสัญญาณ C0 และ 
C1 โดยใช ้วงจร ม ัลต ิ เพล ็กซ ์  (Multiplexer) ให้
สัญญาณ C0 เป็นอินพุตของบล็อก D Flip-flop 1 
และสัญญาณ C1 เป็นอินพุตของบล็อก D Flip-flop 
2 บล็อก D Flip-flop 1 จะได ้ส ัญญาณเอาต ์พุต
ออกมา คือ สัญญาณ Q1 และ บล็อก D Flip-flop 2 
จะได้สัญญาณเอาต์พุตออกมา คือ สัญญาณ Q2 และ
จะรับสัญญาณ Q1 และ Q2 เป็นสัญญาณอินพุตเพื่อ
ทำการรวมสองสัญญาณนี้ให้เป็นสัญญาณเดียวกัน 
และบล็อกมัลติเพล็กซ์จะได้สัญญาณเอาต์พุตออกมา 
[1] 
 

 
รูปที่ 3 ไดอะแกรมการออกแบบรหัสคอนโวลูชัน 

 
    โดยที่ 0C  และ 1C  สามารถหาค่าได้ดังรูปที่ 3 มี
ค่าดังนี้ 
 0 1 2 3

1 1 3

C D D D

C D D

=  

= 
        (1) 

 

เมื ่อ 0C  คือ เอาต์พุตลำดับแรก 1C  คือ เอาต์พุต
ลำดับถัดไป    คือ เอ็กซ์คลูซีฟออร์ 1D คือ สถานะ
ข้อมูลลำดับหนึ่ง 2D คือ สถานะข้อมูลลำดับสอง และ 

3D  คือ สถานะข้อมูลลำดับสาม 
2.2 การถอดรหัสคอนโวลูชัน 
 

 
 

รูปที่ 4 เทรลลิสไดอะแกรมอัลกอริทึมวีเทอร์บิ 
 

การถอดรหัสคอนโวลูชันจะใช้อัลกอริทึมวีเทอร์บิ 
(Viterbi algorithm) โดยใช้แผนภาพตามเทรลลิส 
(Trellis) ที่มีจำนวนสถานะทั้งหมด 4 สถานะ และมี
เส้นทางการเปลี ่ยนแปลงเส้นทางอยู่  8 เส้นทาง 
อัลกอริทึมวีเทอร์บิจะทำการคำนวณ คือ จำนวน
ข้อมูลที่ผิดพลาดที่เกิดขึ้นระหว่างการเปลี่ยนสถานะ
จากสถานะสเตท (State) ณ เวลาปัจจุบ ัน ไปยัง
สถานะสเตท ณ เวลาถัดไป ในการคำนวณจำนวน
ข้อมูลที่ผิดพลาดนั้นจะใช้ค่าแฮมมิง (Harming) และ
สถานะสเตท ณ เวลาถัดไป จะทำการเก็บค่าจำนวน
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ข้อมูลที่ผิดพลาดที่ดีที่สุดท่ีเกิดจากเปลี่ยนแปลงจาก
สถานะสเตท ณ ปัจจุบัน ไปยังสถานะสเตท ณ เวลา
ถัดไป จนถึง ณ ช่วงเวลาที่สิ้นสุด อัลกอริทึมวีเทอร์บิ
จะทำการเลือกเส้นทางที่มีจำนวนข้อมูลที่ผิดพลาด
น้อยที่สุดให้เป็นเส้นทางที่มีความน่าจะเป็นสูงสุดท่ี
ถูกต้อง และจำนวนข้อมูลที่ผิดพลาดนี้จะเป็นจำนวน
ข้อมูลผิดพลาด ท่ีอัลกอริทึมวีเทอร์บิจะทำการมอง
ย้อนกลับโดยใช้อินพุตของเส้นทางท่ีมีความน่าจะเป็น
สูงสุดท่ีอัลกอริทึมวิเทอร์บิได้เลือกเป็นคำตอบของการ
ถอดรหัส [2] 

 

รูปที่ 5 การทดลองการเข้ารหัสและถอดรหัส 
คอนโวลูชันบนบอร์ด FPGA 

 
3.  ผลการทดลองและสรุป 

การทดลองจะต่ออุปกรณ์ตามรูปท่ี 5 โดยใช้บอร์ด 
FPGA CMOD S6 ในการทดลองวงจรการเข้ารหัสโดย 
กำหนดบิตข้อมูลอินพุตคือ 010000000101 สำหรับ
การเข้ารหัสที่ได้ออกแบบไว้ การเข้ารหัสสัญญาณ
ข้อมูล จะได้สัญญาณเอาต์พุตดังรูปท่ี 6 

และบอร์ด FPGA Nexys 4DDR ใช้ในการทดลอง
วงจรถอดรหัส โดยรับข้อมูลของสัญญาณเอาต์พุตจาก

วงจรการเข้ารหัส มาเป็นสัญญาณอินพุตในวงจรการ
ถอดรหัส ทำการถอดรหัสสัญญาณข้อมูลและตรวจวัด
ส ัญญาณโดยใช ้ออสซ ิลโลสโคป (Oscilloscope) 
ตรวจวัดสัญญาณเอาต์พุตดังรูปท่ี 7 

3.1  การเข้ารหัส 
       จากรูปที่ 6 กำหนดบิตข้อมูลอินพุตจำนวน 10 
บิตคือ  0100000101 ทำให้เอาต์พุตหลังจากผ่าน
วงจรการเข้ารหัส มีจำนวน 20 บิต คือ 111000011 
01010010010  เนื่องจากสัญญาณเอาต์พุตทำงาน
ด้วยความเร็วเป็น 2 เท่าของสัญญาณอินพุต  
3.2  การถอดรหัส 
      จะกำหนดข้อมูลของสัญญาณอินพุต จำนวน 20 
บิต เสมือนเป็นข้อมูลที ่ได ้รับจากภาคส่งและมี
สัญญาณข้อมูลที ่ผิดพลาดเกิดขึ้น และให้สัญญาณ
ข้อมูลอินพุตเข้าสู่วงจรการถอดรหัสที่ได้ออกแบบไว้  
เพื่อตรวจสอบว่าจะได้สัญญาณเอาต์พุตออกมาหลัง
ผ่านการถอดรหัสแล้ว จะได้จำนวน 10 บิต และบิต
ข้อมูลนั้นถูกต้องหรือไม่ 
     ได้มีการกำหนดข้อมูลสัญญาณอินพุตของวงจร
การถอดรหัสให้ผิดพลาดจำนวน 2 บิต ซึ ่งจากเดิม
ข้อมูลสัญญาณอินพุตมีค่าเท่ากับข้อมูลของสัญญาณ
เอาต์พุตของวงจรการเข้ารหัส คือ 1 1 1 0 0 0 0 1 1 
0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 และทำการกำหนดข้อมูลให้
ผิดพลาดเป็น 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 
1 0 (ตัวเลข สีแดงขีดเส้นใต้เป็นข้อมูลท่ีกำหนดให้ผิด)
จากเดิมตำแหน่งผิดพลาดท่ี 1 คือบิต 1 ถูกกำหนดให้

 

รูปที่ 6 ผลการทดลองการเข้ารหัส 
 

รูปที่ 6 ผลการทดลองการเข้ารหัส 

 
รูปที่ 7 ผลการทดลองการถอดรหัส 
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ผิดเป็นบิต 0 และตำแหน่งผิดพลาดท่ี 2 คือบิต 0 ถูก
กำหนดให้ผิดเป็นบิต 1 
3.3  การแสดงผลข้อมูลบนเว็บไซต์ 

สัญญาณท่ีได้ทำการถอดรหัสเรียบร้อยแล้ว จะ
ทำการส่งข้อมูลด้วย ESP8266 Wi-Fi ใหแ้สดงผล 
ข้อมูลบนเว็บไซต์ NETPIE ที่ได้ทำการเขียนโค้ดเพื่อ
รับและแสดงผลข้อมูลค่าอุณหภูมิและค่าความเป็น
กรด-ด่าง การเข้าถึงข้อมูลของเว็บไซต์นี ้ จะต้องทำ
การล็อกอินเนื่องจากข้อมูลถูกต้ังค่าส่วนบุคคลไว้ 
 

รูปที่ 8 การแสดงผลบนเว็บไซต์ NETPIE 

จากผลการทดลองสรุปได้ว่าสามารถแก้อัตราบิต
ผิดพลาดได้ และสามารถนำไปใช้งานได้เป็นอย่างดี 
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บทคัดย่อ  
ในงานวิจัยนี้นำเสนอการศึกษาคุณลักษณะของตัวดูดซับคลื่นไมโครเวฟแบบแผ่นวงจรพิมพ์ (PCB) ร่วมกับการใช้

เส้นโค้งฮิลเบิร์ต  ในการศึกษาจะใช้วิธีการจำลองแบบและวิธีการเชิงตัวเลขเพื่อวิเคราะห์คุณลักษณะสำคัญของตัวดูดซับ
คลื่นท่ีสัมพันธ์กับแบบรูป (Pattern) ของเส้นโค้งฮิลเบิร์ต ได้แก่ คุณลักษณะเปอร์เซ็นต์การดูดซับ ความไวต่อการโพลาไรซ์ 
ผลของมุมตกกระทบของคลื่น และความหนาแน่นกำลังงานที่สูญเสีย   จากการศึกษาพบว่า การใช้ เส้นโค้งฮิลเบิร์ตอยา่ง
เหมาะสมสามารถควบคุม ความถี่ใช้งาน แบนด์วิดธ์ และขนาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยที่แบบรูปในวงจรพิมพ์ไม่
ซับซ้อน   จุดเด่นท่ีสำคัญของตัวดูดซับคลื่นท่ีนำเสนอ คือ เป็นแผ่นเรียบ บาง ราคาไม่แพง สามารถนำไปประยุกต์ใช้ต่อไป
ได้ เช่น การปรับปรุงคุณลักษณะของสายอากาศ และการลดการรบกวนกันทางแม่เหล็กไฟฟ้า 
คำสำคัญ: ตัวดูดซับคลื่นไมโครเวฟ   แผ่นวงจรพิมพ์   เส้นโค้งฮิลเบิร์ต   
 
Abstract 
 In this research, the investigation of a printed-circuit-board (PCB) microwave absorber utilizing 
Hilbert curves is presented. In the study, the simulation and numerical analysis are performed to analyze 
the main characteristics of the absorber related to the Hilbert curve patterns, including absorption 
percentage, polarization sensitivity, effect of wave incident angle, and power loss density. From the 
study, it was found that the proper application of Hilbert curves can control the operating frequency, 
bandwidth and size effectively, while the printed-circuit patterns are uncomplicated. The key features 
of the proposed absorber are flat, thin and inexpensive. It can be further applied such as improving 
characteristics of antennas and reducing electromagnetic interference. 
Keywords: Microwave absorber, Printed-circuit board, Hilbert curve 
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1.  บทนำ 
ในปัจจุบัน วัสดุแม่เหล็กไฟฟ้าสังเคราะห์ที ่มี

คุณสมบัติแตกต่างจากธรรมชาติ หรือเรียกว่า อภิวัสดุ 
(Metamaterial) ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก ซึ่งมี
ผู ้ค้นพบคุณสมบัติเหล่านี ้ตั ้งแต่ปี ค.ศ. 2008 [1]   
หนึ่งในคุณสมบัติที่น่าสนใจ คือ สามารถดูดซับคล่ืน
แม่เหล็กไฟฟ้าได้ หลังจากนั้นวัสดุสังเคราะห์ชนิดนี้ได้
ถูกนำไปพัฒนาต่อยอดและใช้งานในหลากหลายด้าน
มากยิ่งขึ้น   การลดทอนของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มา
ตกกระทบเกิดจากการเปลี่ยนรูปพลังงานคลื่นให้เป็น
ความร้อน ในมุมมองทางฟิสิกส์ของวัสดุการดูดซับนี้
จะสัมพันธ์กับส่วนจินตภาพ (Imaginary Part) ของค่า
ประสิทธิผลเชิงซ้อนของสภาพยอมทางไฟฟ้าและ
ความซึมซาบทางแม่เหล็กในวัสดุ เป็นหลัก 

ส่วนแผ่นวงจรพิมพ์ (PCB) นั้นก็มีการประยุกต์ใช้
งานหลายด้านในปัจจุบัน เนื่องจากเป็นโครงสร้างท่ี
บางและมีราคาประหยัด มีตัวอย่างงานวิจัยที่นำแผ่น 
PCB มาใช้สร้างตัวดูดซับคลื่นไมโครเวฟ เช่น ทำให้มี
สองย่านความถ่ีหรือแถบกว้าง [1]-[3] ในบางงานวิจัย
ครอบคลุมได้สามย่านความถี่หรือมีคุณสมบัติอื ่นท่ี
เด่นชัด [4]-[11] ซึ่งจากตัวอย่างงานวิจัยเหล่านี้พบว่า
ใช้หลักการทางเทคนิคที่แตกต่างกันไป แต่พบว่ายังมี
ส่วนน้อยที ่นำเสนอการประยุกต์ใช้คุณสมบัติของ
ฟังก์ชันเส้นโค้งกับตัวดูดซับคล่ืนแบบแผ่นวงจรพิมพ์ 

ในงานวิจัยนี้ จะนำเสนอการศึกษาคุณลักษณะ
ของตัวดูดซับคลื ่นไมโครเวฟแบบ PCB โดยอาศัย
คุณสมบัติแบบรูปของเส้นโค้งฮิลเบิร์ต คุณลักษณะ
สำคัญที ่จะพิจารณา ได้แก่ เปอร์เซ็นต์การดูดซับ 
ความไวต่อการโพลาไรซ์ ผลของมุมตกกระทบของ
คล่ืน และความหนาแน่นกำลังงานท่ีสูญเสีย ซึ่งคาดว่า
จะเก ิดประโยชน์ต ่อการนำไปพัฒนาต่อยอดและ
ประยุกต์ใช้ในงานด้านต่าง ๆ ต่อไปได้ เช่น การลด
การรบกวนกันทางแม่เหล็กไฟฟ้า และการปรับปรุง
คุณลักษณะของสายอากาศ เป็นต้น 
 
 
 

2.  ลักษณะทางกายภาพของตัวดูดซับคลื่น 
ลักษณะของตัวดูดซับคลื่นหนึ่งหน่วยเซลล์ แสดง

ดังรูปท่ี 1 โดยในทางปฏิบัติต้องใช้หลายเซลล์เรียงต่อ
กันเป็นแถวลำดับจึงจะได้คุณสมบัติการดูดซับคล่ืนท่ีดี   
ในขั้นตอนการสร้างจริงมีวิธีการหนึ่งที่ทำได้ง่าย คือ 
การกัดลายทองแดงบนแผ่น PCB ที่ด้านหน้า ส่วน
ด้านหลังให้เป็นพื้นผิวทองแดงทึบตามปกติ 

 
 

 
 

 
 รูปที่ 1 ลักษณะของตัวดูดซับคล่ืนหนึ่งหน่วยเซลล์ 

  
ในงานวิจัยนี้จะอ้างอิงแผ่น PCB ท่ีใช้เป็นชนิด FR-

4 ( r = 4.3, tan = 0.025 และหนา 1.6 mm) และ
เป็นรูปส่ีเหล่ียมจัตุรัสกว้าง W0   ในหนึ่งเซลล์หลักจะมี
ลายทองแดงท่ีเป็นเซลล์ย่อยจำนวน 4 ชุดท่ีเหมือนกัน
ซึ่งมีแบบรูปเป็นเส้นโค้งฮิลเบิร์ต มีความกว้างของ
ลายทองแดงเป็น CS มีระยะห่างของเซลล์หลักและ
เซลล์ย่อยเป็น g0 และ g1 ตามลำดับ 

สาเหตุที่เลือกใช้รูปเส้นโค้งฮิลเบิร์ตในงานวิจัยนี้
เนื่องจากเป็นหนึ่งในกลุ่มเส้นโค้งเติมที่ว่าง (Space-
Filling Curve) ที่ไม่ซับซ้อนและสามารถบรรจุความ
ยาวตามเส้นโค้งได้มากโดยใช้พื้นท่ีจำกัด ซึ่งเราอาจใช้
คุณสมบัตินี ้เพื ่อลดขนาดของแผ่นดูดซับคลื่นได้ถ้า
กำหนดความถี่ที ่ต้องการดูดซับให้คงที่ หรือในทาง
กลับกันถ้ากำหนดขนาดแผ่นให้คงที ่ก ็จะสามารถ
ออกแบบให้ดูดซับความถี่ที่ต่ำลงไปได้อีก เพียงแค่ใช้
วิธีเพิ่มอันดับของเส้นโค้งฮิลเบิร์ต 
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3.  หลักการออกแบบเบื้องต้น 
3.1  คุณสมบัติของเส้นโค้งฮิลเบิร์ต 

ลักษณะของเส้นโค้งฮิลเบิร์ตที่เติมอยู่ในพื ้นท่ี
สี ่เหลี่ยมจัตุรัส (WW) โดยที่ N คือ อันดับ (Order) 
ของการทำซ้ำ (Iterations) แสดงดังรูปท่ี 2 (N=1-4) 

 
 

   

 
 

 
รูปที่ 2 ลักษณะของเส้นโค้งฮิลเบิร์ตท่ี 4 อันดับแรก 

 
สมการ (1) แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่าง

อันดับและความยาวรวม (LT) ของเส้นโค้งฮิลเบิร์ต  
 

 

(4 1)

(2 1)

N

T N
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−
= 

−
          (1) 

 
    

ในทางปฏิบัติ (รูปที่ 1) เส้นลายทองแดงมีความ
กว้างเป็น CS ดังนั้นถ้าเราพิจารณาความกว้างของเส้น
โค้งฮิลเบิร์ตด้วยจะมีข้อจำกัดของอันดับ N สูงสุดที่จะ
สามารถใช้ได้ก่อนที่เส้นลายทองแดงแต่ละส่วนจะ
สัมผ ัสก ันหร ือ เก ิดการล ัดวงจร สามารถแสดง
ความสัมพันธ์นี้ได้ดังนี้ 

 

2log 1
S

W
N
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 + 

+ 
             (2) 

    

โดยที่ g คือ ระยะห่างน้อยที่สุดที่ยอมรับได้ระหว่าง
เส้นลายทองแดง ตัวอย่างเช่น ในการกัดลายวงจรด้วย
วิธีปกติมีความละเอียดเล็กท่ีสุด  0.2 mm (=g) และ
ให้ CS = 0.2 mm จะได้ว่าในสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่กว้าง W 

= 10 mm จะใช้อันดับ N ได้สูงสุดไม่เกิน 4 เป็นต้น 

3.2  การออกแบบความถ่ีเรโซแนนซ์ 
ในการออกแบบความถ่ีเรโซแนนซ์ของแผ่นดูดซับ

คลื ่นนั ้น จะอาศัยความสัมพันธ์ของความยาวทาง
ไฟฟ้าเป็นความยาวคลื ่น () และความยาวทาง
กายภาพของเส้นโค้งฮิลเบิร์ต (LT) ท่ีอยู่ในเซลล์ ดังนี้ 

 
 

8
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โดย  f0 คือ ความถ่ีเรโซแนนซ์หลัก (Fundamental) 
v คือ ความเร็วเฟสของคล่ืน 
0 คือ ความยาวคล่ืนท่ีความถ่ี f0 
ส่วน K เป็นตัวประกอบชดเชยความไม่เป็นอุดม

คติของโครงสร้างท่ีนำเสนอ เนื่องจากมีผลกระทบของ
การเชื่อมร่วม (Coupling) ระหว่างองค์ประกอบย่อย
ทั้ง 4 ภายในเซลล์ รวมถึงการใช้ค่า  r eff  (r+1)/2 
ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยอย่างง่ายโดยประมาณของค่าคงที่สาร
ไดอิเล็กตริกระหว่างวัสดุฐานรองและอวกาศว่าง  
 
4.  ผลการศึกษาคุณลักษณะของตัวดูดซับคลื่น 

ในหัวข้อนี ้จะแสดงและวิเคราะห์ผลการศึกษา
คุณลักษณะของตัวดูดซับคลื่น ที่ค่า N = 1 – 3, W0 = 
17.2 mm, CS = 0.5 mm และ g0=g1 = 0.75 mm โดย
สนใจช่วงความถ่ีต่ำย่านไมโครเวฟ คือ 1 - 6 GHz 
4.1  เปอร์เซ็นต์การดูดซับ 

เปอร์เซ็นต์การดูดซับ (Absorption, %) มีนิยาม 
คือ (1 – |S11|2 – |S21|2)100 โดย S21=0 เนื ่องจากด้านหลัง
เป็นโลหะทึบ (ถือว่าไม่มีการส่งผ่าน)   จากรูปท่ี 3 เมื่อ
อันดับ N สูงขึ ้นจะได้ค่าความถี ่เรโซแนนซ์หลัก (f0) 
ต่ำลง ทั้งกรณีโพลาไรซ์แนวตั้ง (Ver.) และแนวนอน 
(Hor.) เนื ่องจาก LT ของเส้นโค้งฮิลเบิร์ตนั้นยาวขึ้น
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ตามค่า N   ส่วนการดูดซับคลื่นนั้นจะขึ้นอยู่กับการ
แมตช์ของคลื ่นที ่พ ื ้นผิวตกกระทบ และพบอีกว่า
ความถ่ีเรโซแนนซ์ (ท่ีดูดซับ) ขึ้นอยู่กับการโพลาไรซ์ 

 

   

 
รูปที่ 3 ผลการดูดซับคล่ืน กรณีโพลาไรซ์ 2 แบบ 

 
4.2  ความไวต่อการโพลาไรซ์ 

สำหรับการพิจารณาความไวต่อการโพลาไรซ์ 
(Polarization Sensitivity) จะทำโดยศึกษาค่ามุม  
(รูปที่ 1) ของคลื่นตกกระทบที่ส่งผลต่อความสามารถ
ในการดูดซับคลื่น   จากรูปที่ 4 จะเห็นว่าเมื่อมุม  
เปลี่ยนไปจะมีผลต่อการดูดซับคลื่นอย่างชัดเจน เช่น 
กรณี N = 1 เมื่อ  = 0–40 การดูดซับที่ความถี่  
5.8 GHz จะดีขึ้น ในขณะท่ีเมื่อ  > 40 การดูดซับท่ี
ความถ่ี  3.1 GHz จะดีขึ้นแต่ท่ี 5.8 GHz จะแย่ลง  

 
 

  

 
รูปที่ 4 ผลการดูดซับคล่ืน กรณีโพลาไรซ์ท่ีมุม  

 
4.3  ผลของมุมตกกระทบของคลื่น 

ในกรณีมุมตกกระทบของคล่ืน (Wave Incident 
Angle) ท ี ่ค ่าม ุม  (ร ูปท ี ่  1) จะม ีผลกระทบต่อ
ความสามารถในการดูดซับคล่ืนเช่นกัน ดังแสดงในรูป
ที่ 5 ซึ่งพบว่า กรณี N = 1 ความถี่ที ่ดูดซับจะเลื่อน

สูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเมื่อ  มากขึ้น ในขณะที่กรณี N 
= 2 และ 3 ความถี ่ท ี ่ ดูดซ ับจะเลื ่อนสูงขึ ้นเพียง
เล็กน้อยเมื่อ  มากขึ้นแต่จะมีแนวโน้มการดูดซับ
ลดลง ในทางทฤษฎีการดูดซับจะเป็น 0 เมื่อ   90 

 
 

  

 
รูปที่ 5 ผลการดดูซับคล่ืน กรณีคล่ืนตกกระทบท่ีมุม  
 

4.4  ความหนาแน่นกำลังงานที่สูญเสีย 
ความหนาแน่นกำลังงานที่สูญเสีย (PL) นั้นเป็น

การวิเคราะห์แนวโน้มว่าคลื่นที่มาตกกระทบจะถูกกัก
เก็บ/สูญเสียไปในตัวดูดซับคลื ่นมากน้อยเพียงใด 
แสดงดังรูปที่ 6 (ที่ความถี่เรโซแนนซ์หลัก f0 และการ
โพลาร์ไรซ์แนวตั้ง) พบว่าเมื่อ N มากขึ้น การกระจาย
ของพื้นท่ีการดูดซับคล่ืนจะเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย ทำ
ให้มีการเกล่ียบริเวณของการดูดซับกำลังงานได้ดีขึ้น 

 
 

 
 

รูปที่ 6 ความหนาแน่นกำลังงานท่ีสูญเสีย (N = 1-3) 
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4.5  เทคนิคท่ีใช้ในการปรับปรุงคุณลักษณะ 
ในหัวข้อนี้จะแสดงตัวอย่างเทคนิคเพิ่มเติมเพื่อ

ปรับปรุงผลกระทบจากการโพลาไรซ์และย่านความถ่ีท่ีใช้
งาน เป็นต้น เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาต่อไป 

เทคนิคเบื้องต้นในการลดความไวต่อการโพลาไรซ์ 
คือ การจัดเซลล์ย่อยให้มีความหลากหลายทางมุม 
(Angle Diversity) เช่น การหมุนเซลล์ย่อยแต่ละชุดทวน
เข็มนาฬิกาไป 90 (กรณี N = 2) ดังรูปท่ี 7 เป็นต้น และ
ได้ผลดังรูปท่ี 8 ซึ่งเห็นได้อย่างชัดเจนว่าการดูดซับคล่ืน
ในกรณีนี้ไม่ขึ้นกับการโพลาไรซ์ที่มุม  ใดๆ จึงส่งผลให้
ทั ้งความถี ่ เรโซแนนซ์และเปอร ์ เซ ็นต์การดูดซ ับมี
เสถียรภาพมากขึ้น (ต่างจากรูปท่ี 4 กรณี N = 2)  
 

   

 
รูปที่ 7 ตัวอย่างตัวดูดซับคล่ืนท่ีเซลล์ย่อยถูกหมุน 90 
 

   

 
รูปที่ 8 ผลการดูดซับคล่ืน เมื่อเซลล์ย่อยถูกหมุน 9 

 
 ต่อไปเป็นตัวอย่างเทคนิคที่ใช้ปรับคุณลักษณะ
ทางความถ่ี เช่น การเพิ่มจุดลัดวงจร เป็นต้น (รูปท่ี 9) 
เพื่อกำเนิดความถ่ีเรโซแนนซ์ใหม่เพิ่มขึ้น   ในรูปท่ี 10 
เป็นผลจากการปรับจุดลัดวงจร 3 แบบ กรณีที่มีจุด
ลัดวงจรกลุ่มท่ี 1 (Group 1) เท่านั้น ทำให้ความถ่ีหลัก

ลดลงมาท่ี  1.35 GHz และมีความถี ่โหมดที ่ส ูงขึ้น 
(Higher Mode) เพิ่มอีก 2 ความถี่   กรณีท่ีมีจุดลัดวงจร
กลุ่มที่ 2 (Group 2) เท่านั้น ทำให้ลูปที่ลัดวงจรมีความ
ยาวทางไฟฟ้าสั้นกว่ากลุ่มแรก จึงส่งผลให้ความถี ่ เร
โซแนนซ์ท้ัง 3 จุดเล่ือนสูงขึ้นเท่า ๆกัน และมี % การดูด
ซับท่ีสูงขึ ้น   ส่วนในกรณีที ่มีจุดลัดวงจรทั ้ง 2 กลุ่ม 
(Group 1+2) จะต่างจากกรณีที่ 2 ตรงที่โหมดที่สูงขึ้น
ท้ัง 2 มีความถี่เล่ือนสูงขึ้นไปอีก 

 

   

 
รูปที่ 9 ตัวดูดซับคล่ืนจากรูปท่ี 7 ท่ีเพิ่มจุดลัดวงจร 

 
 

   

 
รูปที่ 10 ผลการดูดซับคล่ืน เมื่อเพิ่มจุดลัดวงจร 

 
5.  บทสรุป 

ในงานวิจัยนี้ได้นำเสนอการศึกษาคุณลักษณะของ
ตัวดูดซับคลื่นไมโครเวฟแบบ PCB ซึ่งได้ใช้คุณสมบัติ
ของแบบรูปเส้นโค้งฮิลเบิร์ต คุณลักษณะสำคัญที ่ได้
พิจารณาประกอบด้วย เปอร์เซ็นต์การดูดซับ ความไว
ต่อการโพลาไรซ์ ผลของมุมตกกระทบของคลื่น และ
ความหนาแน่นกำลังงานที่สูญเสีย รวมไปถึงตัวอย่าง
เทคนิคเพิ่มเติมในการปรับปรุงคุณลักษณะ ซึ่งคาดว่า



 
การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์  วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  และสถาปัตยกรรมศาสตร์ คร้ังที่ 12 
วันที่ 20  สิงหาคม  2564  ณ  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   

 

 
ESTACON12 | 237 

จะสามารถนำองค์ความรู้เหล่านี้ไปพัฒนาต่อยอดและ
ประยุกต์ใช้งานในด้านต่าง ๆ ต่อไป เช่น การปรับปรุง
คุณลักษณะบางอย่างของสายอากาศ และการลด
ปัญหาการรบกวนกันทางแม่เหล็กไฟฟ้า เป็นต้น 
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บทคัดย่อ  
          งานวิจัยนี้เสนอการศึกษาการสิ้นเปลืองอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในสาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม โดยศึกษาวิเคราะห์
หาผลท่ีเกิดความเสียหายของอุปกรณ์ จากนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม ชั้นปีที 1  ถึง 4 มี 
นักศึกษา 200 คน นำมาทดลองในรายวิชาปฏิบัติการวิศวกรรมไมโครเวฟ วิชาวิศวกรรมสายอากาศ วิชาปฏิบัติการ
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิชาปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า  วิชาปฏิบัติการวงจรดิจิตอล  และวิชาปฏิบัติการทางแสง โดยใช้การ
ทดสอบพฤติกรรมและแบบสอบตามความเข้าใจในด้านการเรียนเพื่อหาผลท่ีดีท่ีสุด จากการวิจัยพบว่า นักศึกษาส่วนมาก
ต่อวงจร ใช้เครื่องมือวัดไม่ถูกต้อง และขาดความรู้การใช้งานอุปกรณ์ งานวิจัยนี้ผู้สอนจะนำไปแก้ไขปัญหาโดยปรับปรุง
การเรียนการสอนใช้วิธีแนะนำเครื่องมือวัดประเภทต่าง ๆ ในรายวิชาแนะนำวิศวกรรมศาสตร์  
คำสำคัญ:  การสิ้นเปลือง อุปกรณ์  อิเล็กทรอนิกส์  
 
Abstract 
 This research proposes a study of electronic equipment wastages on the field of 
telecommunication engineering. By studying and analyzing the effects of equipment damage from 
undergraduate students. In the 1st to 4th years of telecommunications engineering, 200 students were 
used to experiment in the microwave engineering laboratory course, antenna engineering, electronic 
engineering laboratory, electrical circuit laboratory, digital circuit laboratory and optical laboratory. By 
using behavioral tests and learning comprehension quizzes to find the best results. The research found 
that the most students connect the circuit, use the wrong measuring tools and lack of knowledge on 
how to use the device. In this research, teachers will solve problems by improving teaching and learning, 
using methods to introduce different types of measuring tools in introduction to engineering courses. 
Keywords: Wastages, Equipment, Electronic 
 
 
 
 
 



 
การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์  วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  และสถาปัตยกรรมศาสตร์ คร้ังที่ 12 
วันที่ 20  สิงหาคม  2564  ณ  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   

 

 
ESTACON12 | 239 

1.  บทนำ 
     ในปัจจุบันการสอนด้านวิชาปฏิบัติการของสาขา
วิศวกรรมโทรคมนาคมนั ้น จำเป็นต้องมีอุปกรณ์
ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์และและอุปกรณ์ส่ือสารเพื่อให้
สอดคล้องกับรายวิชาของสาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม 
โดยการเรียนการสอนที่ผ่านนั้น ยังพบปัญหาในด้าน
ของอุปกรณ์ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์และและอุปกรณ์
สื่อสารมีการหายง่าย เนื่องจากการใช้งานจากการ
สอนและมีปัจจัยอีกประการหนึ่งคือ นักศึกษาขาด
ความระมัดระวังขาดความสนใจในการใช้งานของ
อุปกรณ์ทุกตัวก ่อนนำไปใช้จร ิง ทำให้ เก ิดความ
เสียหายอุปกรณ์ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ได้และส่งผล
ต่อเครื่องท่ีใช้วัดกระแสไฟฟ้าหรือแหล่งจ่ายไฟฟ้าเกิด
ความเสียหายตามไปด้วย โดยการลงใบงานทุกครั้ง
จะต้องใช้อุปกรณ์และเครื่องมือวัดเป็นจำนวนมาก ซึ่ง
มากกว่า 10 กลุ่มขึ ้นไปทำให้เกิดความเสี่ยงในการ
สิ้นเปลืองอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์สื่อสาร 
ซึ่งที่กล่าวมาเครื่องมือและอุปกรณ์บางชนิดมีราคาสูง 
และอ ีกส ่วนหน ึ ่ งท ี ่พบป ัญหาคือ ผ ู ้สอนในว ิชา
ปฏิบัติการมีเพียง 2 ท่านต่อการสอนในแต่ละรายวิชา 
ทำให้ดูนักศึกษาลงมือทดลองไม่ทั ่วถึงบางครั้งเกิด
เสียหายได้ตลอดเวลาที่ทำการทดลอง จากผลเสียท่ี
กล่าว คณะนักวิจัยจึงได้พัฒนารูปแบบการสอน โดย
เพิ่มความรู้ความเข้าใจให้กับนักศึกษาทำให้ส่งผลใน
ด ้ านการลดค ่ า ใช ้ จ ่ า ย ในการส ั ่ ง ซ ื ้ อ อ ุปกร ณ์
อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์สื่อสารได้จริง [1-4] ซึ่งใน
งานวิจัยนี้จะเลือกวิชาที่ส่งผลต่อการสิ้นเปลืองมาก
ที่สุด คือ วิชาปฏิบัติการวิศวกรรมสายอากาศ วิชา
ปฏิบัติการวิศวกรรมโทรคมนาคม วิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
วิชาปฏิบัติการวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิชาปฏิบัติการ
วงจรไฟฟ้า วิชาปฏิบัติการวงจรดิจิตอล และวิชา
ปฏิบัติการทางแสง เป็นต้น โดยวิธีการหาปัจจัย ท่ี
ส่งผลต่อการสิ้นเปลืองอุปกรณ์จะกล่าวในบทความ
ต่อไป 
 
 

1.1 วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 
       1.1.1 เพื่อทำให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ
ด้านการใช้งานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้อย ่าง 
ถูกต้อง  
       1.1.2 เพื่อลดการสูญเสียของอุปกรณ์ที่เกิดจาก
ความผิดพลาดในการต่อการใช้งาน 
1.2 ขอบเขตของโครงการวิจัย 
       สามารถลดอุปกรณ์ท่ีสิ้นเปลืองและนักศึกษามี
ความรู้เพิ่มมากขึ้นร้อยละ 80% ขึน้ไป  
1.3 สมมุติฐาน      
       การใช้สื่อการเรียนการสอนที่ใช้ภาพหรือ VDO 
และการทดลองใช้งานจริงซึ่งอาจจะสามารถช่วยให้
ผลงานเรียนดีมากขึ้น 
1.4 กรอบแนวความคิด 

1.4.1 จัดทำเครื่องมือในการวิจัย โดยจะต้องมี
ความสัมพันธ์กับผู้เรียนเป็นหลัก 

1.4.2 แก้ไขเครื่องมือวิจัยที่ได้จากการทดสอบ
กับผู้เรียนการสอน เพื่อมาปรับให้มีประสิทธิภาพดี
ยิ่งขึ้น  
1.5  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
      ได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา
ในการใช้เครื ่องมือ ต่อยอดในรายวิชาอื ่นในสาขา
วิศวกรรมโทรคมนาคม สามารถช่วยลดค่าความเสี่ยง
ที่ส่งผลต่อการส้ินเปลืองอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และ
ส่ือสาร 
 
2.  วิธีดําเนินการวิจัย 
2.1  กลุ่มเป้าหมาย 
      น ักศ ึกษาระด ับปร ิญญาตร ี ช ั ้นป ีท ี  1 -4 มี
นักศึกษา -200 คน สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม  
2.2  สถานที่ทำการวัดผลวิจัย 
      ห้องเรียน 36-804 และ 36-808 สาขาวิศวกรรม
โ ท ร ค ม น า ค ม  ค ณ ะ วิ ศ ว ก ร ร ม ศ า ส ต ร ์ แ ล ะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาว ิทยาลัยเทคโนโลยี       
ราชมงคลอีสาน 
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3.  วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
งานวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยทำการทดลองโดยใช้หลักการ

วิเคราะห์ผลโดยมีวิธีดังนี้ 
3.1  วิเคราะห์การใช้งานของอุปกรณ์ทางด้าน

อิเล็กทรอนิกส์สื ่อสารที่ถูกต้อง ใช้ระยะเวลาในการ
วิจัย 4 สัปดาห์ ปฏิบัติ ครั้งละ 10 คะแนน 

3.2  วิเคราะห์ประเมินหาปัจจัยส่งผลต่อการ
สิ้นเปลืองอุปกรณ์และความเข้าใจในการเรียนของ
นักศึกษา 

3.3  วิเคราะห์ผลโดยการสังเกตพฤติกรรมการใช้
งานของอุปกรณ์ทางด้านอิเล ็กทรอนิกส์และการ
ส่ือสารท่ีถูกต้อง  
 
4.  ผลจากงานวิจัย 
     การศึกษาหาค่าความเส่ียงท่ีส่งผลต่อการส้ินเปลือง
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และส่ือสาร [2] พบว่ามีท้ังหมด 
6 รายวิชา ดังนี้  

4.1  วิชาปฏิบัติการวิศวกรรมไมโครเวฟ  
4.2  วิชาปฏิบัติการวิศวกรรมสายอากาศ 
4.3  วิชาปฏิบัติการวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์  
4.4  วิชาปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า  
4.5  วิชาปฏิบัติการวงจรดิจิตอล  
4.6  วิชาปฏิบัติการทางแสง 

    มีความเสียหายของอุปกรณ์ท่ีสิ้นเปลืองส่วนใหญ่
เกิดจากต่ออุปกรณ์ผิดวิธี ส่งผลต่อการป้อนไฟผิดวิธี
ตามไปด้วย ซึ่งอุปกรณ์ที่เสียหายมากที่สุด เช่น ตัว
ต้านทานเสียหาย แสดงดังรูปที่ 1(ก) ตัวเก็บประจุ
เสียหาย แสดงดังรูปที่ 1(ข) โดโอดเสียหาย แสดงดัง
รูปที ่ 1(ค) หลอดไฟ LED ขาด แสดงดังรูปที ่ 1(ง) 
ทรานซิสเตอร์ แสดงดังรูปที่ 1(จ)  และ ฟิวส์มิเตอร์
ขาด แสดงดังรูปที ่ 1(ฉ)  ในแต่ละวิชามีอุปกรณ์ท่ี
เสียหายใกล้เคียงกัน แสดงดังตารางท่ี 1  

  (ก)  ตัวต้านทานเสียหาย 

  (ข) ตัวเก็บประจุเสียหาย 

  (ค) โดโอดเสียหาย 

  (ง) หลอดไฟ LED ขาด 

   (จ)   ทรานซิสเตอร์     

  ฉ) ฟิวส์มิเตอร์ขาด 

รูปที่ 1 อุปกรณ์ท่ีได้รับความเสียหาย 
 
ตารางที ่1 รายการอุปกรณ์ท่ีส้ินเปลืองในแต่ละวิชา 

ประเด็น รายการ สาเหตุ 

1. ปฏบิัติการวิศวกรรม
สายอากาศ 1. สายอากาศ 

2. โดโอดความถี่สูง 
3. ไอซ ี
4. ตัวเก็บประจุ 
5. ตัวต้านทาน 
6. หลอดไฟ 
7. โดโอด 
8. ทรานซิสเตอร์  
9. ฟิวส ์

 
-ต่อผิดวิธี 
-ป้อนไฟ
ผิดวิธี 
 

2. ปฏบิัติการวิศวกรรม
โทรคมนาคม 

3. ปฏบิัติการวิศวกรรม 
อิเล็กทรอนิกส์ 

4. ปฏบิัติการวงจรไฟฟ้า 

5. ปฏบิัติการวงจรดิจิตอล 
6. ปฏบิัติการทางแสง 
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  ในงานวิจัยนี้ใช้นักศึกษาจำนวนทั้งสิ ้น 200 คน 
จากการทดลองพบว่ามี 5 ด้านคือ นักศึกษาต่อวงจร
และใช้เครื่องมือวัดไม่ถูกต้อง นักศึกษาขาดความรู้การ
ใช้งานอุปกรณ์ นักศึกษาอ่านวงจรผิด นักศึกษาไม่มี
ความสนใจลงมือปฏิบัติจริงและนักศึกษาขาดเรียน 
แสดงดังตารางที่ 2 ซึ่งเป็นค่าที่มีความเสี่ยงต่อการ
สิ้นเปลืองอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์สื่อสาร 
มากท่ีสุดจากการวิจัยมา แสดงผลดังตารางท่ี 2 
 

ตารางที ่2 การส้ินเปลืองอุปกรณ์ 

ประเด็น X  
ผลการ
ประเมิน 

1.นักศึกษาต่อวงจรและใช้เคร่ืองมือวัดไม่
ถูกต้อง 

2.88 
เสีย 

หายมาก 

2.นักศึกษาขาดความรู้การใช้งานอุปกรณ ์ 2.61 
ไม่เสีย 

หายมาก 

3.นักศึกษาอ่านวงจรผิด 2.09 
เสีย 

หายน้อย 

4.นักศึกษาไม่มีความสนใจลงมือปฏบิัติจริง 2.75 
เสีย 

หายมาก 

5.นักศึกษาขาดเรียน  2.32 
เสีย 

หายน้อย 
(หมายเหตุ 2.5 - 3 = เสียหายมาก, 2.0 - 2.49 = เสยีหายน้อย, 1.00 - 
1.99 = ไม่เสียหาย) 
 

   จากผลวิจัยในตารางท่ี 2 การส้ินเปลืองอุปกรณ์ซึ่ง
สามารถสรุปได้ดังนี้  

1) นักศึกษาต่อวงจรและใช้เครื่องมือวัดไม่ถูกต้อง
มีค่าเฉล่ียท้ังหมดเท่ากับ X =2.88, 

2)  นักศึกษาไม่มีความสนใจลงมือปฏิบัติจริงมี
ค่าเฉลี่ยทั้งหมดเท่ากับ X = 2.75, 3) นักศึกษาขาด
ความรู้การใช้งานอุปกรณ์ มีค่าเฉลี่ยทั้งหมดเท่ากับ 
X = 2.61 อยูใ่นระดับ เสียหายมาก ส่วน 4) นักศึกษา
ขาดเรียน มีค่าเฉลี่ยทั้งหมดเท่ากับ X = 2.32 และ
สุดท้ายนักศึกษาอ่านวงจรผิด มีค่าเฉล่ียท้ังหมดเท่ากับ 
X =2.09 อยู่ในระดับ เสียหายน้อย โดยการวิจัยท้ัง 5 
ด้านดังกล่าว จะทำให้รู้ถึงความเส่ียงต่อการส้ินเปลือง
อุปกรณ์ในแต่ละวิชาโดยข้อมูลวิจัยดังกล่าวนี้นำไป
ปรับพฤติกรรมต่อไป  
 

6.  สรุปผลการวิจัย 
    จากการวิจัยความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการสิ้นเปลือง
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์ส่ือสาร นั้นพบว่ามี 
5 ด้าน ส่วนใหญ่จะเกิดจากนักศึกษาต่อวงจรและใช้
เครื่องมือวัดไม่ถูกต้อง มีค่าเฉลี่ยท้ังหมดเท่ากับ X = 
2 .88 เป็นความเสียหายมากสุด จากปัจจัยท ี ่ ไ ด้
ทำการศึกษานั้น จะนำมาปรับลดค่าความเสี่ยงโดย
นำมาช่วยปรับพฤติกรรมของนักศึกษา และนำไป
ออกแบบใบงานการเรียนการสอนในแต่ละครั้งต่อไป
ในอนาคต  
 
7.  กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
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ห้องทดลองเรียนและอุปกรณ์ทดลองวัดผลงานวิจัย 
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บทคัดย่อ  

การท่องเท่ียวและผู้ประกอบการร้านอาหารภายในชุมชนเป็นธุรกิจท่ีมีส่วนผลักดันเศรษฐกิจให้เกิดรายได้และการ
จ้างงานด้านการท่องเที่ยว ปัจจุบันยังไม่มีหน่วยงานที่ให้ข้อมูลและการนำเสนอข่าวสารกิจกรรมในชุมชน  ส่งผลให้การ
ท่องเท่ียวซบเซาและขาดรายได้จากดำเนินธุรกิจจนนำไปสู่การปิดกิจการในท่ีสุด งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแอป
พลิเคชันไลน์บอทสำหรับร้านอาหารเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียว และประเมินประสิทธิภาพต่อการใช้งานแอปพลิเคชันไลน์
บอทสำหรับร้านอาหาร  เพื่อส่งเสริมกระตุ้นการท่องเที ่ยวสำหรับผู ้ที่ชื่นชอบการรับประทานอาหารและประยุกต์กับ
โปรแกรมไลน์บอทสำหรับตอบคำถามในรูปแบบแพลตฟอร์มการสนทนาอัจฉริยะท่ีโต้ตอบกับผู้ใช้ผ่านอินเตอร์เฟซการแชท  
สำหรับตอบคำถามเดิม ๆ และบริการข้อมูลร้านอาหารรายการอาหารแนะนำแก่นักท่องเท่ียว  ซึ่งเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย
ด้วยวิธีการสนทนาผ่านไลน์แอปพลิเคชัน โดยผ่านการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญจำนวน 5 คน ผลการประเมินประสิทธิภาพ 
พบว่าด้านการนำไปใช้ประโยชน์มีระดับประสิทธิภาพระดับมาก  (x̅ = 4.40,   S.D. = .186) รองลงมาคือ ด้านเนื้อหา
ระดับประสิทธิภาพระดับมาก (x̅ = 4.00 ,   S.D. = .198) และด้านการออกแบบมีประสิทธิภาพระดับมาก (x̅ = 3.87,   
S.D. = .167) ตามลำดับ ซึ่งแอปพลิคชันไลน์บอทสามารถสนทนาเพื่อตอบคำถามให้แก่นักท่องเที ่ยวเพื่อแสดงข้อมูล
ร้านอาหาร รายการอาหารและแผนที่สำหรับการเดินได้ไปยังร้านอาหารเพื่อส่งเสริมธุรกิจร้านอาหารให้มีรายไดจ้ากกลุ่ม
นักท่องเท่ียวท่ีตอบสนองต่อผู้ใช้ในยุคดิจิทัล 
คำสำคัญ: แอปพลิเคชัน  ไลน์บอท  การท่องเท่ียว   
 
Abstract 
 Tourism and restaurant operators are the businesses that drive the economy to generate income 
and employment in tourism. At present there is no agency providing information and presenting news 
and activities in the community. As a result, tourism stagnates and lacks of income from business 
operations, leading to the eventual closure of the business. This research aims to develop a Linebots 
application for restaurants to promote tourism. and evaluate the effectiveness of the Linebots 
application for restaurants. To promote tourism for food lovers and apply Linebots to answer questions 
in an intelligent conversation platform that interacts with users through a chat interface. For answering 
the same old questions and serving restaurant information, food items, recommended to tourists. Which 
tools used in research by means of chatting through the LINE application through the evaluation of 5 
experts. The results of the performance evaluation. It was found that the utilization aspect had a high 
level of efficiency (x̅ = 4.40,   S.D. = .186), followed by the content aspect, the high level of performance 
(x̅ = 4.00 ,   S.D. = .198), and the design efficiency aspect. High level (x̅ = 3.87,   S.D. = .167), respectively. 
In which the LINE Bot application can chat to answer questions to tourists to show restaurant 



 
การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์  วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  และสถาปัตยกรรมศาสตร์ คร้ังที่ 12 
วันที่ 20  สิงหาคม  2564  ณ  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   

 

 
ESTACON12 | 244 

information. Food items and maps for walking to restaurants to encourage restaurant businesses to 
generate revenue from responsive travellers in the digital age.  
Keywords: application  Linebots  tourism 
 
1.  บทนำ 

การนำเสนอข้อมูลข่าวสารได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบ
ช่องทางหลากหลายเพื ่อให้เข้าถึงกลุ ่มลูกค้า  ซึ่ง
พฤต ิกรรมของคนย ุคด ิจ ิท ัลต ้องสะดวกรวดเร็ว  
สำหรับติดตามข่าวสารต่าง ๆ การตรวจสอบราคาไป
จนถึงการซื ้อสินค้าที ่สะดวกรวดเร็วด้วยโทรศัพท์
สมาร์ทโฟน  ซึ ่งต้อง มีผู ้ดูแลระบบต้องตอบคำถาม
ผู้ใช้บริการตลอด เวลาจึงมีการประยุกต์เทคโนโลยี
ป ัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) ซ ึ ่งเป็น
นวัตกรรมมาประยุกต์ใช้สำหรับช่วยตอบคำถามและ
นำเสนอข่าวสารในรูปแบบการสนทนาแบบการพิมพ์
โต้ตอบสามารถแสดงข้อความเสียง  ภาพและสถานท่ี
ต่าง ๆ เพ ื ่อส่งเสร ิมการดำเน ินธ ุรก ิจโดยไม ่ เ สีย
ค่าใช้จ่ายด้วย Messaging API สำหรับสื่อสารโต้ตอบ
ตลอด 24 ช่ัวโมง ด้วยไลน์บอท [1] เพื่อแนะนำสินค้า
แสดงแผนผังร้านอาหารท่ีมีระบบโต้ตอบอัตโนมัติและ
เพิ่มโอกาสเพื่อให้มีลูกค้าเข้ามาใช้บริการมากข้ึน 

ปัจจุบันสภาพเศรษฐกิจภายในชุมชนเปิดปัญหาไม่
มีนักท่องเที่ยวซื้อสินค้าเพื่ออุปโภคบริโภค รวมถึง
อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวที่
หลากหลายชาติท้ังชาวไทย  ต่างประเทศท่ีรู้จักในด้าน
ถนนสายช็อปปิ้งถนนนิพัทธ์อุทิศ 1 (สาย 1) อำเภอ
หาดใหญ่  จังหวัดสงขลา ซึ่งมีระยะทาง 3 กิโลเมตร 
ตลอดเส้นทางมีประกอบไปด้วยห้างสรรถสินค้า 
โรงแรม  ร้านอาหารไทยและร้านอาหารนานาชาติ  ซึ่ง
ปัจจุบันยังไม่มีช่องสารสนเทศสำหรับนำเสนอข้อมูล
ข่าวสารเพื่อประชาสัมพันธ์ร้านอาหารและอาหารที่มี
ชื่อมีเสียง  ทำให้การทำธุรกิจซบเซาและขาดรายได้
จากการท่องเท่ียว  จึงต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วนเพื่อให้ผู้
ดำเนินธุรกิจอาหารจะต้องปรับตัวเพื่อเพิ่มช่องทาง
สำหรับเข้าถึงกลุ่มลูกค้าโดยใช้เทคโนโลยีที ่รวบรวม
ข้อมูลร้านอาหาร  รายการอาหารและสามารถสนทนา

และตอบคำถามแก่นักท่องเที่ยวได้อย่างทันท่วงทีเพื่อ
เข้าถึงกลุ่มนักท่องเที่ยวได้อย่างทั่วถึง  สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาภาคใต้ ในช่วงแผนพัฒนาภาคใต้  ในช่วง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 
ด้านการสนับสนุนรูปแบบการท่องเที ่ยวในรูปแบบ
อาหารซึ่งมีวัตถุดิบที ่หลากหลายและการประกอบ
อาหารที่มีรสชาติโดดเด่นตามแต่ละพื้นที่ [2] และยัง
สอดคล้องกับแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 
เทศบาลนครหาดใหญ่ [3] ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ยุทธศาสตร์
ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ แนวทางการส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวราคาสินค้าอุปโภคและบริโภคมีราคาแพง  

จากเหตุผลดังกล่าว ผู ้ว ิจ ัยได้ลงพื ้นที ่พบว่ า
ผู ้ประกอบการร้านอาหารยังไม่มีเทคโนโลยีสำหรับ
รองรับส่งเสริมการท่องเที่ยว  อีกทั้งขาดผู้ให้ข้อมูล
เกี ่ยวกับร้านอาหารขึ้นชื ่อที่สืบทอดกันจากรุ่นสู่รุ่น  
ผู้วิจัยจึงสนใจประเด็นการให้ข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยี
ไลน์บอทสำหรับร้านอาหารเพื่อเพิ่มช่องทางสำหรับ
เข้าถึงกลุ่มลูกค้าและนักท่องเที่ยวในยุคดิจิทัล  [4] 
และอำนวยความสะดวกในการตอบคำถาม  การ
แนะนำร้านอาหาร  รายการอาหารตลอดจนกิจกรรม
เพื่อให้ แชทบอทช่วยตอบคำถามเดิม ๆ หรือปัญหา
เรื ่องซ้ำ ๆ เพื่อการเชื่อมต่อในการประสานงานได้
อย่างล่ืนไหลและ[5] สามารถค้นหาเส้นทางโดยอ้างอิง
ในที่กูเกิลเพื่อบ่งบอกเส้นทาง  ที่เพิ ่มความสะดวก
รวดเร็วไปยังสถานที่ท่ีผู ้ใช้ต้องการได้อย่างรวดเร็ว  
ช่วยให้บริการแก่ลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและทั ่วถึง 
เพื ่อให้นักท่องเที ่ยวที ่ชื ่นชอบในรสอาหารทำให้
สามารถส่งเสร ิมการท่องเที ่ยวและรายได้ให้กับ
ผู้ประกอบการร้านอาหาร  
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2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
    1.  เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันไลน์บอทสำหรับร้าน 
อาหารเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียว  
    2.  เพื่อประเมินประสิทธิภาพต่อการใช้งานแอป           
พลิเคชันไลน์บอทสำหรับร้านอาหาร 
 
3.  วิธีดำเนินการวิจัย 

ผู้วิจัยได้ลงพื้นท่ีเพื่อรวบรวมข้อมูลจากร้านอาหาร
สำหรับประเมินความต้องการจำเป็นสำหร ับนำ
เทคโนโลยีพบว่า กลุ่มลูกค้าที่รับประทานอาหารสว่น
ใหญ่เป็นลูกค้าเดิมภายในชุมชน  ยังไม่มีช่องทาง
สำหรับนำเสนอข้อมูลด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อ
เข้าถึงกลุ ่มนักท่องเที ่ยว  หากมีข้อซักถามยังไม่มี
หน่วยวานหรือระบบสำหรับตอบคำถามเพื่อให้ข้อมูล
แนะนำแก่นักท่องเท่ียว  และข้อมูลจากนักท่องเท่ียวท่ี
เป็นคำถามเดิม ๆ บ่อยครั้งเกี่ยวกับอาหารท่ีมีช่ือเส่ียง
และการบอกเส้นทางสำหรับเดินทางไปยังร้านอาหาร  
ดังนั้นผู้วิจัยจึงนำข้อมูลคำถามและคำตอบเพื่อพฒันา
เป็นระบบไลน์บอทสำหรับตอบคำถาม 

ข้อมูลเกี่ยวกับร้านอาหารและรายการอาหารที่มี
ชื ่อเสียง ณ  ถนนนิพัทธ์อุทิศ 1 อำเภอหาดใหญ่  
จังหวัดสงขลา  สามรถแบ่งข้อมูลดังต่อไปนี้ 

1. ประวัติของร้านอาหาร 
2. วีดีทัศน์แนะนำร้านอาหาร 
3. รายการอาหาร 
4. แผนท่ีและการเดินทาง 
5. การประชาสัมพันธ์และกิจกรรม 

 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

ผู้วิจัยพัฒนาการสนทนาโต้ตอบอัตโนมัติสำหรับใช้
งานบนระบบปฏิบัติการบนมือถือโดยใช้แอปพลิเค
ชันไลน์บอท  สามารถเพิ่มข้อมูลคำถามและคำตอบ
สำหรับรองร ับการตอบคำถามจากผู ้ใช ้งานแบบ
อัตโนมัติ  สามารถใช้งานได้ง่าย  และเข้าถึงกลุ่มผู้ใช้ท่ี
จำนวนมากผ่านระบบสมาร์ทโฟน  โดยมีเครื ่องมือ
ประกอบด้วย 

1. Line Massaging API 
2. Line Application 
3. DialogFlow 
4. Google Sheets 
 

ตอนที่ 1 การพัฒนาการพัฒนาแอปพลิเคชันไลน์
บอท 
     การออกแบบและพัฒนาไลน์บอทผู้วิจัยเลือกใช้              
แอปพลิเคชันไลน์สำหรับข้ันตอนการเข้าสู่ระบบ
สำหรับสนทนาแบบอัตโนมัติ  โดยใช้ Web hook 
ของโปรแกรม Line สำหรับติดต่อกับข้อมูลท่ีถูก
จัดเก็บไว้ในฐานข้อมูลเกี่ยวกับคำถามและคำตอบ  
โดยมีกระบวนการทำงาน [6] ตามภาพรวมดังต่อไปนี้ 

 
 

รูปที่ 1 ภาพรวมของระบบแชทบอท 
 

    จากรูปที่ 1 กระบวนการ A คือการนำข้อมูลเข้า
ทางระบบคอมพิวเตอร ์หร ือสมาร ์ทโฟนและการ
แสดงผล ส่งไปยังกระบวนการ B กระบวนการทำงาน
ด้วย DialogFlow ที ่ร ับคำถามจากผู ้ใช้ตาม Inten 
และคำส่ังจาก Apps Script  ท่ีพัฒนาขึ้นและส่งต่อไป
ยัง Sever ที ่จ ัดเก ็บในระบบฐานข ้อมูล จากนั้น 
Blackend ทำหน้าท่ีส่งข้อมูลกลับไปให้ผู้ใช้ 
 

 
 

รูปที่ 2 โครงสร้างความสัมพันธ์การจัดเก็บระบบ 

A 

B 
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 ผู้วิจัยได้ออกแบบฐานข้อมูลเพื่อจัดเก็บข้อมูลเพื่อ
ใช้งานแอปพลิเคชัน ได้แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนไลน์
บอทสำหรับติดต่อกับผู้ใช้และส่วนตรวจสอบเงื่อนไข
เพื่อจัดการข้อมูลของผู้ดูแลระบบ 
 

 
รูปที่ 3 สถาปัตยกรรมระบบ 

 

    จากรูปที่ 3 ผู ้วิจัยพัฒนาแอปพลิเคชันผ่าน Line 
Developer โดยข้อมูลร้านอาหารและรายการอาหาร
บันทึกใน Google Sheets ประกอบด้วยข้อมูลร ้าน 
อาหาร  รายการอาหาร  แสดงแผนที่การเดินทางและ
นำเสนอข้อมูลประชาสัมพันธ์กิจกรรม  ใช้โปรแกรม 
Dialog Flow สำหรับเป็นคำสั ่งเพ ื ่อสอนระบบและ
คำตอบสำหรับโต้ตอบกับผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน แสดงผล
เป็นข้อความและสื่อมีเดียต่างๆ  ตอบกลับมายังแอป
พลิ เคช ันไลน ์ผ ่ านระบบสมาร ์ทโฟนหร ือเคร ื ่ อง
คอมพิวเตอร์ดังรูปประกอบ 
   

 

รูปที่ 4 ข้อความต้อนรับและปุ่มรายการ 

 ข้อความต้อนรับเมื่อเป็นเพื่อนในระบบไลน์บอท
โดยแสดงภาพไลน ์บอทและ  Flex Massage ซึ่ ง
จำแนกเป็น 4 หมวดได้แก่ ร้านอาหาร รายการอาหาร 
แผนท่ีเดินทางและข่าวสารประชาสัมพันธ์ 

 
 

รูปที่ 5 ร้านอาหารและแสดงรายการอาหาร  
 

ผู้ใช้สามารถเลือกรายการหรือพิมพ์ข้อความเพื่อดู
ข้อมูลร้านอาหารและรายการอาหารผ่านโปรแกรม
ไลน์ 

 

 
 

รูปที่ 6 แสดงแผนท่ีและประชาสัมพันธ์กิจกรรม 
 

 การเรียกดูข้อมูแผนท่ีเดินทางและข่าวสารกิจกรรม
ต่าง ๆ 
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ตอนที่ 2 ผลการประเมินประสิทธิภาพต่อการใช้งาน
แอปพลิเคชันไลนบ์อทสำหรับร้านอาหาร 
  ผลการประเมินประสิทธิภาพจากจากอาจารย์และ
ผู้เช่ียวชาญด้านสารสนเทศ จำนวน 5 ท่าน โดยสถิติท่ี
ใช้ในครั ้งนี ้คือร้อยละ ค่าเฉลี ่ยและส่วนเบี ่ยงเบน
มาตรฐาน ซึ่งแบ่งความเห็นประสิทธิภาพมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) เป็น 5 ระดับ 
 
ตารางที่ 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ประเมินประสิทธิภาพ 

ข้อมูลทั่วไป จำนวน (คน) ร้อยละ 
เพศ 

ชาย 3 60 
หญิง 2 40 

ตำแหน่ง 
อาจารย์ 4 80 

เจ้าหน้าท่ีสารสนเทศ 1 20 
 
 ตารางท่ี 1 ข้อมูลผู้ประเมินประสิทธิภาพพบว่าเป็น
เพศชายจำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยและ 60 เพศหญิง
จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 40 ข้อตำแหน่งพบว่า
เป็นอาจารย์จำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 80 และ
เจ้าหน้าท่ีสารสนเทศจำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 20 
 ผู ้ว ิจัยแบ่งแบบประเมินประสิทธิภาพแบ่งเป็น          
3 ด้าน ได้แก่ 1. ด้านการออกแบบ 2. ด้านเนื้อหาและ 
3. ด ้านการนำไปใช ้ประโยชน์   ซ ึ ่ งผลประเมิน
ประสิทธิภาพ ดังผลประเมินดังนี้ 
 
ตารางที่ 2 ผลประเมินด้านการออกแบบ  
ด้านการออกแบบ x̅ S.D. แปล

ผล 
ความเหมาะสมการออกแบบ
หน้าจอโดยภาพรวม 

3.80 0.837 มาก 

ความชัดเจนของขนาดตัว
อักษรบนจอภาพ 

4.20 0.837 มาก 

ความเหมาะสมในการทำงาน
ของระบบ 

3.60 0.548 มาก 

รวม 3.87 0.167 มาก 
 

 ผลประเมินประสิทธิภาพจากด้านการออกแบบใน
ภาพรวม มีประสิทธิภาพระดับมาก  (x̅ = 3.87 ,    
S.D. = .548) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าความชัดเจน
ของขนาดตัวอักษรบนจอภาพมีระดับประสิทธิภาพ
มาก  (x̅ = 4.20 ,   S.D. = .837) รองลงมา ความ
เหมาะสมการออกแบบหน ้ า จอโดยภาพร วม
ประสิทธิภาพระดับมาก  (x̅ = 3.80 ,   S.D. = .837) 
และ ความเหมาะสมในการทำงานของ ระบบ
ประสิทธิภาพระดับมาก  (x̅ = 3.60,   S.D. = .548) 
ตามลำดับ  
 
ตารางที่ 3 ผลประเมินด้านเนื้อหา  

ด้านเน้ือหา x̅ S.D. แปลผล 

ความถูกต้องของเน้ือหา 4.20 0.837 มาก 

ความรวดเร็วสำหรับการ
โต้ตอบเพ่ือแสดงผล 

3.80 0.447 มาก 

ความเหมาะสมสำหรับ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม 

4.00 0.707 มาก 

รวม 4.00 0.198 มาก 
  
 ผลประเมินประสิทธิภาพจากด้านเนื้อหาในภาพรวม 
มีประสิทธิภาพระดับมาก  (x̅ = 4.00,  S.D. = .198) 
เมื ่อพิจารณารายด้านพบว่าความถูกต้องของเนื้อหามี
ระดับประสิทธ ิภาพมาก  (x̅ = 4.20 ,  S.D. = .837) 
รองลงมา ความเหมาะสมสำหรับประชาสัมพันธ์กิจกรรม
มีประสิทธิภาพระดับมาก (x̅ = 4.00 ,   S.D. = .707) 
และ ความรวดเร ็วสำหร ับการโต้ตอบเพื ่อแสดงผล
ประสิทธ ิภาพระด ับมาก (x̅ = 3.80,   S.D. = .447) 
ตามลำดับ  
 
 
 
 
 
 



 
การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์  วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  และสถาปัตยกรรมศาสตร์ คร้ังที่ 12 
วันที่ 20  สิงหาคม  2564  ณ  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   

 

 
ESTACON12 | 248 

ตารางที่ 4 ผลประเมินด้านการนำไปใช้ประโยชน์ 
ด้านการนำไปใช้

ประโยชน์ 
x̅ S.D. แปลผล 

ความสะดวกและง่ายต่อ
การใช้งานของระบบ 

4.60 0.548 มาก
ที่สุด 

ความเหมาะสมแนะนำ
ร้านอาหารและรายการ
อาหาร 

4.40 0.894 มาก 

ความสามารถระบุตำแหน่ง
สำหรับเดินทงไป
ร้านอาหาร 

4.20 0.837 มาก 

รวม 4.40 0.186 มาก 
 
 ผลประเม ินประส ิทธ ิภาพจากด ้านนำไปใช้
ประโยชน์ในภาพรวม มีประสิทธิภาพระดับมาก (x̅ = 
4.40,  S.D. = .186) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าความ
สะดวกและง ่ายต ่อการใช ้งานของระบม ีระ ดับ
ประสิทธิภาพมากทีสุด  (x̅ = 4.60 , S.D. = .548) 
รองลงมา ความเหมาะสมแนะนำร้านอาหารและ
รายการอาหาร  มีประสิทธ ิภาพระดับมาก  (x̅ = 
4.40 ,  S.D. = .894) และ ความเหมาะสมแนะนำ
ร้านอาหารและรายการอาหารประสิทธิภาพระดับมาก  
(x̅ = 4.20, S.D. = .837) ตามลำดับ  
 
4.  ผลการศึกษาและการอภิปรายผล 

แอปพลิเคชันไลน์บอทสำหรับร ้านอาหารเพื่อ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว ได้ประยุกต์ใช้โปรแกรม Line 
Developer และ DialogFlow Application สามารถ
ใช้งานได้อย่างสะดวกรวดเร็วและสามารถใช้งานได้
จริงเพื่อนำเสนอข้อมูลแก่นักท่องเที ่ยวและบุคคล
ทั่วไปชื่นชอบรับประทานอาหาร  สามารถใช้งานดว้ย
วิธีการเพิ่มเพื่อนผ่านโปรแกรมไลน์ด้วย[7] แอปพลิเค
ชันท่ีบนอุปกรณ์พกพาท่ีนำเอาเทคโนโลยี Real-Time 
processing ที่ตอบสนองการโต้นตอบทันทีเสมือนคุย
กับมนุษย์เพื่อทำให้เกิดความง่ายและสะดวกสบายต่อ
ผู้ใช้ ซึ ่งช่วยอำนวยความสะดวกสำหรับตอบคำถาม
และแสดงรายการอาหารโดยแสดงเป็นภาพอาหาร

และข่าวสาประชาสัมพันธ์ได้ตลอดเวลาสอดคล้องกับ
การใช้ชีวิตของคนในยุคปัจจุบัน อีกทั้งแสดงแผนท่ี
สำหรับเดินทางไปยังร้านอาหาร เพื่อเพิ่มช่องทาง
สำหรับสนับสนุนให้นักท่องเที ่ยวร่วมกิจกรรมเพื่อ
กระตุ้นการท่องเที่ยวภายในชุมชน  ณ ถนนนิพัทธ์
อุทิศ 1 สอดคล้องกับ [8] นิลวัฒน์  นิลสุวรรณ, 2560.
ระบบแชทบอทเป็นสถาปัตยกรรมท่ีทำบนอุปกรณ์มือ
ถือสามารถอำนวยความสะดวกในการนำเสนอข้อมูล
โดยนำเทคโนโลยีแชทบอทสำหรับตอบกลับการ
สนทนาเสม ือนการโต ้ตอบคนจร ิ ง  ๆ ซ ึ ่ งช ่ วย
กระบวนการตอบคำถามตลอด 24 ชั่วโมง  ซึ่งแสดง
ข้อมูลที่ตรงกับความต้องการวิธีการโต้ตอบกับผู ้ใช้  
ช่วยเพิ ่มช่องทางส่งเสริมการท่องเที่ยวในรูปแบบ
อาหารและสร้างรายได้แก่ชุมชน 

 
5.  ข้อเสนอแนะในการวิจัย 
    ข้อเสนอแนะจากการพัฒนาแอปพลิเคชันไลน์บอท
สำหรับร้านอาหารควรเพิ ่มจำนวนร้านอาหารและ
รายการอาหารบนแอปพลิเคชันให้มากขึ้น  
 
6.  กิตติกรรมประกาศ 
 งานวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยเรื่องการพัฒนา
แชทบอทถนนแห่งอาหารเมืองหาดใหญ่ ขอขอบคุณ
ขอขอบพระคุณหน่วยวิจัยการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์
ชุมชนภาคใต้ตอนล่าง วิทยาลัยรัตภูมิ  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สำหรับอนุเคราะห์ข้อมูล
และผู้ประกอบการร้านอาหาร อีกทั้งผู้ทรงคุณวุฒิให้
คำแนะนำปรึกษาการดำเนินการวิจัยครั้งนี้  
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A Development of Web Application for Searching Minibus in Mueang Nakhon 
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บทคัดย่อ  
บทความนี้ได้นำเสนอเว็บแอปพลิเคชันสำหรับค้นหาเส้นทางเดินรถสองแถวในอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 

เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวันประกอบกับในปัจจุบันเทคโนโลยีของโทรศัพท์และอุปกรณ์ท่ีสามารถเข้าถึง
อินเทอร์เน็ตได้เป็นที่แพร่หลายในบุคคลทั่วไป ซึ่งการค้นหาสายรถสองแถวในอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยเว็บ
แอปพลิเคชันที่นำเสนอ สามารถใช้ได้กับทุกแพลตฟอร์ม ซึ่ งเว็บแอปพลิเคชันนี้จะทำการค้นหาเส้นทางเดินรถสองแถว 
โดยนำตำแหน่งท่ีอยู่ปัจจุบันของผู้ใช้งานใช้ในการมาค้นหากับเส้นทางการเดินของรถสองแถวท่ีคณะผู้วิจัยทำได้เตรียมไว้ 
นอกจากนี้ผู้ใช้งานสามารถเลือกสถานที่ปลายทางเพื่อค้นหาสายรถสองแถวที่ผ่านไปยังจุดหมายปลายทางท่ี ได้ต้องการ 
และสามารถดูรูปภาพด้านหน้า สีประจำรถ เส้นทางการเดินรถ และค่าโดยสารของรถสองแถวได้ 
คำสำคัญ: เว็บแอปพลิเคชัน, ค้นหาเส้นทาง, รถสองแถว     
 
Abstract 
 This article has proposed the web application to find the minibus line in Mueang District, Nakhon 
Ratchasima Province in order to bring to build the web application in order to help to facilitate in the 
daily life accompanied with in the current situation, Technology of smart phones and devices that can 
access the internet is spread in the general people that the searching of the minibus line in Mueang 
District, Nakhon Ratchasima Province. This web application can work on the All platforms The web 
application will search for the minibus line by bringing the current position of the user to search with 
the map of the travelling of the minibus that the research team has prepared. In the part of the user, 
the user can select the destination in order to search for the minibus line that has passed to the required 
destination and this website can still look at the front picture, the minibus color. The route of the 
travelling of the minibus and the fare of the minibus. 
Keywords: Web application, Searching, Minibus 
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1.  บทนำ 
จากรายงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2562 

[1] ระบุว่าในนครราชสีมา มีประชากรมากเป็นอนัดับ 
1 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซ ึ ่งถ ้าหากรวม
แรงงานข้ามชาติ และแรงงานจากต่างจังหวัดแล้วจะมี
ประชากรท่ีเพิ ่มสูงขึ ้น ในเมืองใหญ่ที ่มีประชากร
หนาแน่นอย่างนครราชสีมานี้ จำเป็นต้องมีการบริการ
ขนส่งสาธารณะที ่สะดวก เพียงพอ และมีราคาท่ี
เหมาะสมกับรายได้ ในการเดินทางด้วยระบบขนส่ง
สาธารณะ รถสองแถวถือว่าเป็นระบบขนส่งสาธารณะ
ที ่มีราคาถูกที่สุด [3] อย่างไรก็ตามการเติบโตของ
จำนวนประชากร การขยายตัวของพื้นที่เมือง รวมท้ัง
การเติบโตทางเศรษฐกิจ จะทำให้เกิดความต้องการ
เดินทางมากขึ้นและไกลขึ้น การเติบโตจำเป็นต้อง
อาศัยระบบขนส่งสาธารณะในรูปแบบที่ก้าวหน้ามาก
กว่าเดิม หากต้องการหลีกเล่ียงปัญหาการจราจร และ
ชักจูงให้คนลดการใช้รถส่วนตัวลง การปรับปรุง
เส้นทางและระบบการเดินรถสองแถว จะทำให้ระบบ
ขนส่งสาธารณะมีประสิทธิภาพในการบริการผู้โดยสาร
มากขึ้น 

การเดินทางในชีวิตประจำวันโดยการใช้บริการรถ
สองแถว ในการเดินทางด้วยวิธีนี้ผู้เดินทางต้องเลือก
จุดที่จะขึ้นรถสองแถว และลงรถสองแถวด้วยตนเอง
ทำให้เกิดปัญหาอย่างยิ่งกับผู้เดินทางที่ไม่ทราบว่ารถ
สองแถวที ่ข ับผ่านจุดที ่ตนอยู ่ปัจจุบันคันใดท ี ่จะ
สามารถให้บริการถึงปลายทาง หรือสถานท่ีท่ีต้องการ
ได้ หากรถสองแถวคันนั ้นไม่สามารถให้บริการถึง
ปลายทาง หรือสถานที่ที่ต้องการได้จะต้องลงรถสอง
แถว ณ จุดใดเพื่อขึ้นรถสองแถวคันต่อไป จึงเป็นเรื่อง
ยากสำหรับผู้เดินทางที่ไม่เคยใช้บริการรถสองแถว 
หรือไม่ใช่คนในพื้นที่ที ่จะตัดสินใจเลือกใช้บริการรถ
สองแถว 

ปัญหาข้างต้นท่ีกล่าวมานั้นคณะผู้วิจัยได้เล็งเห็นถึง
วิธีที่สามารถช่วยแก้ปัญหาในเรื่องนี้ จึงได้ออกแบบ
เว ็บแอปพล ิ เคช ันท ี ่ สามารถใช ้ ง าน ได ้ ใน ทุก
แพลตฟอร์มที่มีเบราว์เซอร์เชื ่อมต่ออินเทอร์เน็ต ซึ่ง

ง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูลผ่านอุปกรณ์ท่ีหลากหลายของ
ผู้ใช้ เว็บแอปพลิเคชันนี้สามารถช่วยหารถสองแถวท่ี
ผ่านพื้นที่ปัจจุบันที่ผู ้ใช้อยู่ และสามารถบอกได้ว่า
จะต้องขึ้นรถสองแถวสายใดถึงจะสามารถเดินทางถึง
ปลายทาง หรือสถานท่ีท่ีต้องการได้  

 
2.  งานวิจัยที่เก่ียวข้อง  

ในงานวิจัย [2] ผู ้วิจัยได้พัฒนาระบบเก็บข้อมูล
ป้ายรถประจำทางด้วยโทรศัพท์ระบบปฏิบัต ิการ      
แอนดรอยด์และสร้างข้อมูลเส้นทางการเดินรถ โดยมี
ข้อมูลพิกัดการเดินรถของรถแต่ละสายท่ีสร้างจาก My 
maps ของ Google จากนั ้นนำเส้นทางที ่สร้างไป
คำนวณด้วยโปรแกรมบนเครื่องเซิร์ฟเวอร์ และแปลง
พ ิก ัดป ้ายก ับพิก ัดเส ้นทางท ี ่ เก ็บรวบรวมได ้ให้
กลายเป็นเส้นทางการเดินรถประจำทางแต่ละสาย
ตามลำดับป้ายที่ผ่านโดยอัตโนมัติ API ที่พัฒนาขึ้น
ประกอบด้วยฐานข้อมูลเส้นทางการเดินรถในสังกัด 
ขสมก. และขั้นตอนวิธีในการค้นหาเส้นทางที่สั้นที่สุด
ที่พิจารณาทั้งการเปลี่ยนรถและการเดินอีกด้วย ส่วน
งานวิจัย [3] ผู้วิจัยได้พัฒนาโปรแกรมแอปพลิเคชันบน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เพื่อทำการค้นหาสายรถ
สองแถวในอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยนำ
ตำแหน่งที่อยู่ปัจจุบันของผู้ใช้งานมาค้นหากับแผนท่ี
การเดินของรถสองแถวที่ได้เตรียมไว้  ในส่วนของ
ผู้ใช้งานสามารถเลือกสถานท่ีปลายทางเพื่อค้นหาสาย
รถสองแถวที่ผ่านไปยังจุดหมายปลายทางที่ต้องการ  
ในส่วนการแสดงผลสามารถแสดงผลเป็นภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ ส่วนงาน [4] ได้พัฒนาแผนท่ีรถสอง
แถวเมืองโคราช เก็บข้อมูลเส้นทางสายต่าง ๆ นำมา
ออกแบบเป็นเส้นทางแผนที่ โดยสามารถดาวน์โหลด
เป็นไฟล์รูปภาพได้ และงาน [5] เป็นแอปพลิเคชันท่ี
ช่วยในการค้นหาเส้นทางรถสองแถวโคราช แสดง
ผลได้เฉพาะภาษาไทยเท่านั้น สามารถแสดงตำแหน่ง
ปัจจุบันของผู้ใช้งาน แสดงข้อมูลข้อมูลรายละเอียด
ต่าง ๆ ของรถสองแถว และแสดงเส้นทาง สถานท่ีของ
ป้ายจอด สายรถสองแถวที่ต้องการใช้งาน  
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3.  การออกแบบและพัฒนาระบบ 
3.1  หลักการออกแบบ 
 สามารถแบ่งการทำงานของเว็บแอปพลิเคชันได้ 
ดังนี้ 
 1. ส่วนการเก็บข้อมูลของรถสองแถวในอำเภอ
เมือง จังหว ัดนครราชสีมาทั ้งหมด 22 สาย  ซึ่ง
ประกอบด้วยรูปภาพด้านหน้าของรถสองแถว สี
ประจำรถสองแถว ค ่าโดยสารรถสองแถว  และ
ช่วงเวลาการเดินรถสองแถว 
 2. แสดงเส้นทางการเดินรถสองแถวในอำเภอ
เมือง จังหวัดนครราชสีมา บน Google Map 
 3. ส่วนการค้นหาตำแหน่งปัจจุบันของผู้ใช้งาน  
บน Google Map 
 4. ส่วนการค้นหาปลายทาง หร ือสถานที ่ ท่ี
ผู้ใช้งานต้องการบน Google Map 
 5. ส่วนการค้นหาเส้นทางการเดินรถสองแถวจาก
ตำแหน่งปัจจุบันไปยังปลายทาง หร ือสถานที ่ ท่ี
ผู้ใช้งานกำหนดบน Google Map 
 6. ส่วนการค้นหาเส้นทางการเดินรถสองแถวจาก
ตำแหน่งเริ ่มต้นที ่ผู ้ใช ้งานกำหนดไปยังจุดหมาย
ปลายทาง หรือสถานที่ที่ผู้ใช้งานกำหนดบน Google 
Map 
 7. ส่วนเชื่อมโยงข้อมูลต่าง ๆ ของรถสองแถวทั้ง 
22 สาย  
3.2  ออกแบบฟังก์ชันการทำงาน 
 1. ส่วนการแสดงผลเส้นทางการเดินรถสองแถว
ในอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา บน Google Map 
ในส่วนนี้จะแสดงผลรายละเอียดของเส้นทางการเดิน
รถสองแถวทั ้ ง  22 สาย ในอำเภอเม ือง จ ังหวัด
นครราชสีมา 
 2. ส่วนระบุตำแหน่งเริ ่มต้นของผู ้ใช้งาน บน 
Google Map เป็นดังนี้  
  1) กำหนดตำแหน่งเริ่มต้นโดยผู้ใช้งาน ค้นหา
ผ่าน GPS ท้ังการค้นหาผ่านช่ือสถานท่ี และค้นหาผ่าน
พิกัดจุดของสถานท่ี 

  2) ตำแหน่งปัจจุบันของผู้ใช้งาน ค้นหาผ่าน 
GPS 
 3. ส ่วนการค ้นหาจ ุดหมายปลายทาง หรือ
สถานที่ที ่ผู ้ใช้งานต้องการบน Google Map ทั้งการ
ค้นหาผ่านชื ่อสถานท่ี และค้นหาผ่านพิกัดจุดของ
สถานท่ี 
 4. ส่วนการค้นหาเส้นทางการเดินรถสองแถวใน
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา บน Google Map 
เป็นดังนี้ 
  1) ค้นหาเส้นทางจากจากตำแหน่งปัจจุบัน
ของผู้ใช้งานไปยังปลายทาง หรือสถานที่ที ่ผู ้ใช้งาน 
กำหนดไว้ 
  2) ค้นหาเส้นทางจากตำแหน่ง เร ิ ่มต ้น ท่ี
ผู้ใช้งานกำหนดไปยังจุดหมายปลายทาง หรือสถานท่ี
ท่ีผู้ใช้งานกำหนดไว้ 
3.3  การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน 
 เว็บแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นใช้ภาษา Python 
โดยใช ้  Django Framework และ ใช ้ ฐานข ้ อมู ล 
MySQL โดยระบบแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนการ
จัดการข้อมูลรถสองแถว และส่วนค้นหาเส้นทางการ
เดินทาง โดยฝั ่งผู ้ใช้สามารถใช้ระบบผ่านเว ็บบน
โทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ก็ได้ และมี
การเรียกใช้ Google Map API ส่วนฝั่งผู ้ดูแลระบบ 
(Admin) จะใช้ระบบผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์เท่านั้น 
 
4.  ผลการทดสอบระบบ 
4.1  การทำงานของโปรแกรมระบบ  
 คณะผู้วิจัยได้ดำเนินการพัฒนาเว็บแอปพลเคชัน
ตามขั ้นตอนการการออกแบบ โดยนำข้อมูลจาก
การศึกษาและวิ เคราะห ์ออกแบบ มาจัดทำเว็บ               
แอปพลิเคชัน ดังแสดงในรูปท่ี 1 - 3 
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รูปที่ 1 หน้าจอเริ่มต้นเว็บแอปพลิเคชัน 

 

 

รูปที่ 2 หน้าจอแสดงรถสองแถวทั้งหมด 

    

รูปที่ 3 หน้าจอแสดงรายละเอียดและจุดจอดของ 
รถสองแถวแต่ละคัน 

 จากรูปที ่ 1 เป็นหน้าจอที ่แสดงเมื ่อเปิด เว็บ      
แอปพลิเคชัน จะแสดงแผนท่ีและตำแหน่งปัจจุบันของ
ผู้ใช้งานโดยท่ีผู้ใช้งานสามารถค้นหาข้อมูลของรถสอง
แถวแต่ละสาย และสามารถบอกได้ว ่า ณ เวลา 
ปัจจุบันของผู้ใช้งานมีรถสองแถวสายใดที่ให้บริการ 
ส่วนรูปท่ี 2 - 3 เป็นหน้าจอท่ีแสดงรายละเอียดของรถ
สองแถวทั้งหมด รวมทั้งจุดจอดของรถสองแถวแต่ละ
คันด้วย 
 ในส่วนของการทดสอบโปรแกรมระบบค้นหา
เส้นทาง ผู้ใช้งานสามารถกรอกจุดพิกัดเริ ่มต้น หรือ
กำหนดตามตำแหน่งปัจจุบันของผู้ใช้ และชื่อสถานท่ี
จุดหมายปลายทางที ่ผ ู ้ ใช ้งานต้องการ ระบบจะ
คำนวณหาเส้นทางการเดินรถสองแถว และแสดง
ผลลัพธ์เส้นทางขึ้นมาทุกเส้นทางที่สามารถใช้บริการ
ได้โดยเรียงเส้นทางที่ใกล้ที่สุดจนไปถึงเส้นทางที่ไกล
ท่ีสุด ถ้าหากไม่พบข้อมูลท่ีตรงกันจะไม่แสดงข้อมูล 
 จากการทดสอบประสิทธิภาพของระบบเว็บแอป
พลิเคชันที่สร้างขึ้นคิดเป็นร้อยละ 80.37 ซึ่งเป็นร้อย
ละท่ีผู้ใช้งานยอมรับได้ 
 
5.  สรุป 
 บทความนี้กล่าวถึงการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน
สำหรับค้นหาเส้นทางเดินรถสองแถวในอำเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา โดยระบบถูกพัฒนาขึ ้นด้วย 
ภาษา Python โดยใช้ Django Framework และใช้
ฐานข้อมูล MySQL จากผลการทดสอบระบบพบว่า
โปรแกรมสามารถทำงานตามฟังก์ชันได้อย่างถูกต้อง 
ทั้งการจัดการรูปภาพรถสองแถวและแผนที่ โดยคิด
เป็นร้อยละ 80.37 ซึ่งเป็นร้อยละที่ผู้ใช้งานยอมรับได้ 
และเมื่อนำไปเปรียบเทียบในงานวิจัยเก่าก่อนหน้านี้ 
จะมีข้อแตกต่างกันตรงท่ีระบบท่ีพัฒนาใหม่เป็นระบบ
เว็บท่ีสามารถใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์แพลตฟอร์มใด
ก็ได้ ทั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ และโทรศัพท์เคลื่อนท่ี 
โดยไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแต่ระบบปฏิบัติการใดเท่านั้น  
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บทคัดย่อ  

บทความวิจัยฉบับนี้กล่าวถึงการออกแบบ และสร้างเครื่องป้อนรังไหม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเส้นไหม เนื่อง
ด้วยจำนวนรังไหม คุณภาพของน้ำ และจำนวนรอบมอเตอร์ท่ีเหมาะสม ส่งผลโดยตรงต่อปริมาณขนาดเส้นไหม และราคา
ท่ีจำหน่าย    จึงออกแบบเครื่องป้อนรังไหมด้วยการสั่นสะเทือนของถังท่ีลาดเอียงผ่านใบพัดปั่นไหมเป็นระยะ ๆ ทำให้รัง
ไหมออกมาอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งควบคุมจำนวนรังไหมโดยตัวตรวจจับ (sensor) ร่วมกับไมโครคอนโทรลเลอร์ Atmega328 
จากการทดสอบเครื่องป้อนรังไหมเปรียบเทียบจำนวนผิดพลาดกับจำนวนรังไหมทดสอบ พบว่าจำนวนรังไหมผิดพลาด
ส ูงส ุด 5 รัง เปอร์เซ ็นต์ผ ิดพลาดเฉล ี ่ยส ูงส ุดจากการน ับร ังไหมทั ้ งหมด  0.68 เปอร์เซ ็นต์ ที ่จำนวนรังไหม
ทดสอบ 100 รัง และทดสอบเพื ่อหาชั ้นคุณภาพของ    เส ้นไหมดิบตามมาตรฐานสินค้าเกษตร  ตามมาตรฐาน
คุณภาพ มกษ.8002 – 2556 โดยค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานขนาดของเส้นไหมต่ำสุดเท่ากับ 3.35 ดีเนียร์ อยู่ในเกณฑ์คุณภาพ
ระดับ A ใช้อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส และความเร็วในการสาวอยู่ท่ี 70 รอบต่อนาที ซึ่งเป็นตัวแปรที่เหมาะสมสำหรับ
การศึกษาข้อมูลของการสาวไหม 
คำสำคัญ : ไมโครคอนโทรลเลอร์, ตัวป้อนรังไหม, มาตรฐานสินค้าเกษตรคุณภาพ, ดีเนียร์   
 
Abstract 
 This research discusses the design.  and build a cocoon feeder to increase the efficiency 
of the silk. Due to the number of cocoons, water quality and the appropriate speed of the motor, 
it directly affects the size of silk thread and selling price.  therefore, designed a cocoon feeder 
with vibration of a sloped drum. Through the cocoon spinning blades, for the cocoons come out 
evenly. which controls the number of cocoons by using the sensor together with the Atmega328 
microcontroller. From the cocoon feeder test, the error number was compared with the number 
of cocoons tested.  It was found that the maximum error number of cocoons was 5, the highest 
mean percentage error of all cocoons count was 0. 68 percent at 100 test cocoons count and 
tested for quality class.  and test to determine the quality class of Raw silk according to thai 
agricultural standard. TAS 8002-2013, with the minimum silk size standard deviation of 3.35 denier, 
in the quality criterion level A, using a temperature of 80 degrees Celsius and speed of motor 
about 70. Rpm. 
Keywords: Microcontroller, cocoon feeder, thai agricultural standard. TAS 8002-2013, denier 
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1. บทนำ 
 ผ้าไหมไทยเป ็นภ ูม ิป ัญญาไทยที ่สร ้างความ
ภาคภูมิใจให้กับคนไทย และต้องหวงแหนอนุรักษ์สืบ
สานต่อไปสู่เยาวชนรุ่นใหม่ ผ้าไหมมีลวดลายท่ีมีความ
ประณีตวิจิตรสวยงามหลายรูปแบบผ้าไหมแต่ละชนิด
ก็จะมีกรรมวิธีการผลิตที่มีความแตกต่างกันไปตาม
วัฒนธรรม ที่ผสมผสานกับหัตถศิลป์ของไทยที่ต้องใช้
ความประณีตละเอียดอ่อน ในทุกขั ้นตอนของการ
ผลิต ผ้าไหมไทยมีชื ่อเสียงเป็นที ่ยอมรับในความ
งดงาม  ทำให้เกิดผลงานวิจัยโดยเน้นไปท่ีกระบวนการ
สาวใยไหมจากรังเพื่อทำให้เกิดความต่อเนื่องโดยใช้
พลังงานกลด้วยการใส่มอเตอร์ดีซีควบคุมความเร็ว
รอบให้คงท่ี และใช้หม้อต้มควบคุมอุณหภูมิแทนใช้ฟืน
และแก๊ส [1] ส่งผลให้ได้คุณภาพเส้นใยดีขึ ้น และ
สามารถควบคุมการคลี่ของเส้นใยจากรังไหมด้วยการ
ควบคุมอุณหภูมิของน้ำ [2] 

ในการสาวไหมเพื่อให้ได้เส้นไหมที่ดีมีคุณภาพจะ
ขึ้นอยู่กับปัจจัยดังนี้คือคุณภาพของรังไหมรังไหมที่ดี
จะทำให้การสาวไหมง่าย มีความเบี่ยงเบนของขนาด
เส้นไหมน้อย และเส้นไหมท่ีสาวได้จะมีความสม่ำเสมอ
กัน ว ิธ ีการสาวไหมจะรวมไปถึงขบวนการต้มรัง
ไหม อัตราความเร็วในการสาวไหมปริมาณรังไหมท่ีใช้
สาว โดยเฉพาะการสาวไหมพุ่งในระดับเกษตรกรหาก
จำนวนรังไหมมากหรือน้อยเกินไป จะทำให้การสาว
ไหมมีประสิทธิภาพต่ำ 

การทำงานนั้นยังคงใช้แรงงานคน ทำให้คุณภาพ
ไหมท่ีได้มีความไม่สม่ำเสมอ โดยเฉพาะปริมาณรังไหม
ที่ทำการใส่ในหม้อต้ม ทำให้เกิดข้อบกพร่องของเส้น
ไหม  ส ่งผลให้ค ุณภาพของเส ้นไหมต ่ำ  รวมท้ัง
ผู้ปฏิบัติงานเกิดความเมื่อยล้า เนื ่องจากต้องใช้มือ
ทำงานเป็นเวลานาน ผู้ดำเนินโครงการจึงมีแนวคิด
ในการออกแบบอุปกรณ์ป้อนรังไหม ท่ีสามารถ  นับ
จำนวนรังไหม โดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ในการ
ควบคุมรวมทั้งศึกษาตัวแปรที่เหมาะสมสำหรับการ
สาวไหม ส่งผลให้คุณภาพของเส้นไหมดียิ่งขึ้น      

 งานวิจัยนี้จึงมุ่งเน้นศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาเครื่อง
สาวไหม ที ่สามารถป้อนรังไหม   เพื ่อที ่จะทำให้
ชาวบ้านในชุมชนได้ลดเวลาในการตักรังไหม และการ
ที ่จะทำให้ได้เส้นไหมที ่มีคุณภาพตามที ่ท้องตลาด
ต้องการ และทำให้ได้ปริมาณการผลิตท่ีเพิ่มขึ้น 
 
2.  ทฤษฎีและหลักการ 
2.1  การสาวไหม 
     การสาวไหม  คือ  การด ึง เส ้นใยออกจากรัง
ไหม เพ ื ่อผลิตเส้นไหมตามขนาด  และคุณภาพท่ี
ต้องการ เป็นกระบวนการ ซึ่งรวมเส้นไหมที่ได้จาก  
รังไหมหลายรังที่ต้มแล้ว เพื่อผลิตเส้นไหมดิบตาม
ขนาดที่ต้องการ โดยเส้นใยจะถูกดึงออกจากเปลือก
รัง และสาวรวมไปพร้อม ๆ กันเพื ่อให้ได้เส้นไหม
ดิบ จำนวนรังไหมท่ีสาวเป็นเส้นไหมดิบคำนวณได้จาก
ขนาดเส้นไหมที่ต้องการ และขนาดเส้นใยในรังเฉล่ีย 
ตัวอย่างเช่น  ถ้าต้องการสาวไหมให้ม ีขนาด 21          
ดีเนียร์ และรังไหมที ่ใช้ในการสาวมีขนาดเส ้นใย       
ในร ัง  เฉล ี ่ย  3  ด ี เน ียร์  ด ังน ั ้นจะต ้องใช ้ร ังไหม
จำนวน  21/3 = 7 รัง เพื่อที่จะทำเส้นไหมดิบ 1 เส้น
หรือ ต้องการผลิตเส้นไหมขนาด 240 ดีเนียร์ จะต้อง
ใช้รังไหมประมาณ 240/3 = 80 รัง  
2.2  เคร่ืองสาวไหม 
 การออกแบบเครื่องป้อนรังไหมอัตโนมัติ เพื่อ
นำไปใช้ร่วมกับอุปกรณ์สาวไหม จากรูปท่ี 1  สามารถ
อธิบายหลักการทำงานได้ดังนี้  
 1)  กดสวิตช์เปิดชุดหม้อต้มน้ำควบคุมอุณหภูมิ
อัตโนมัต ิ
 2)  นำเส้นไหมที่ได้จากการดึง เส้นใยของรงัไหม
หลาย ๆ รังรวมเป็นเส้นเดียวกัน พันใส่    ชุดรอก  
 3)  และสอดเส้นไหมใส่ตัวกระจายเส้นไหม  
 4)  เพื่อทำให้เส้นไหมแห้งเร็วขึ้น พันเส้นไหมใส่
อักสาว 
 5)  กดสวิตซ์เปิด  
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 6)  จากนั้นอุปกรณ์สาวไหมจะดึงเส้นไหมเข้าอัก
สาวด้วยความเร็วรอบที่สม่ำเสมอ โดยมีมอเตอร์เป็น
ตัวส่งกำลัง  
 7)  ผู้ปฏิบัติงานมีหน้าที่กดสวิตช์ป้อนจำนวนรัง
ไหมตามปริมาณท่ีต้องการ  
 8)  จากนั้นรังไหมจะไหลลงหม้อต้มโดยผ่านชุด
ควบคุมรังไหม 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1  เครื่องสาวไหม [2] 

2.3  การเปรียบเทียบชั้นคณภาพของเส้นไหม 
 การคำนวณขนาดของเส้นไหมสามารถคำนวณ
ได้ ดังนี้ [3] 

     ขนาดของเส้นไหม (ดีเนียร์) 1

2

W × L
=

R× L
         (1) 

เมื่อ W = น้ำหนักเข็ดไหมทดสอบ หน่วยเป็นกรัม 
  L1 =  ตามมาตรฐานสากลกำหนดให ้ เส ้นใย
ยาว 9000 เมตร น้ำหนัก 1 กรัม ขนาดเส้น 1 ดีเนียร์ 
 L2  =  ค ว า ม ย า ว ข อ ง เ ส ้ น ไ ห ม ใ น เ ข็ ด
ทดสอบ 1 รอบ = 1.125 เมตร 
      R   = จำนวนรอบทดสอบ 
*เข็ด หมายถึง ลักษณนามเรียกด้ายหรือไหมหลาย ๆ 
ไจรวมกัน 
 

3.  วิธีดำเนินการ 
3.1  การออกแบบตัวป้อนรังไหม 
     โครงสร้างตัวป้อนรังไหมทำจากอะคิลิกขนาดสูง 
400 ม ิลล ิ เมตร  กว ้ า ง  250 ม ิลล ิ เมตรและ ลึก  
250 มิลลิเมตร ให้สามารถบรรจุรังไหมมาตรฐานได้

ครั้งละ 400 ตัว ดังแสดงขนาดของต้นแบบในรูปที่ 2 
(ก)และต้นแบบที ่สร ้างสำเร็จในรูปที ่  2 (ข) และ
สามารถติดต้ังลงเครื่องสาวไหมอัตโนมัติดังรูปท่ี 2  

 
(ก) แบบตัวป้อนรังไหม 

 

 
(ข) ต้นแบบเครื่องป้อนรังไหม 

รูปที่ 2 เครื่องป้อนรังไหม 

3.2  การสร้างระบบควบคุมการป้อนรังไหมโดยใช้
ไมโครคอนโทรลเลอร์ 
 การออกแบบไมโครคอนโทรลเลอร์  เบอร์  
Atmega328 เม ื ่ อ ได ้ ร ับแรงด ันไฟฟ ้าจากวงจร
แหล่งจ่ายไฟคงท่ี 5 โวลต์ ทำให้ไมโครคอนโทรลเลอร์ 
Atmega328 ทำง าน โดยออกแบบ  ให้ ข า  5, 6, 
11, 12, 23, 24, 25, 26  ไมโครคอนโทรลเลอร ์ตัว
ท่ี 1 เป็นขาที่รับค่าจากคีย์แพด(Keypad) ใช้ควบคุม
โหมดการทำงานเพื ่อประมวลผล และส่งสัญญาณ
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เอาต์พุตสั่งให้บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ตัวที่ 2 ผ่าน
ขา 27, 28 ไปสั่งให้วงจรขับมอเตอร์ทำงาน โดยผ่าน
ขา15, 16, 17, 18  ของบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์
ตัวที ่2 โดยรับค่าจากเซนเซอร์มาประมวลผลผ่านทาง
พอร์ต 13 ของบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ ตัวท่ี 1 
และแสดงผลผ่านจอแอลซีดีผ่านขา 14 - 19 ของ
บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ตัวท่ี 1 และการต่อวงจร
เพื่อจำลองการทำงานของระบบไมโครคอนโทรลเลอร์
แสดงดังรูปท่ี 3 (ก) 
 

 
(ก) 

 
(ข) 

รูปที่ 3  วงจรควบคุมการป้อนรังไหม 

 รูปท่ี 3 (ก)  วงจรควบคุมหลัก รูปท่ี 3 (ข)  วงจร
ควบคุมวงจรขับมอเตอร์เขียนโปรแกรมควบคุมให้ไม
โครคอลโทรลเลอร์ตัวท่ี 2 สั่งงานให้วงจรขับมอเตอร์
ทำงาน  วงจรข ับมอเตอร ์ทำงานที ่ลอจ ิก  0 ไปท่ี
มอเตอร์ตัวท่ี 1 คือมอเตอร์ใบพัดปั่นรังไหม แล้วจะ
ทำงาน 2 วินาที แล้วหยุด 4 วินาที เพื่อไม่ให้รังไหม
ออกมามากจนเก ินไป มอเตอร ์ต ัวท่ี 2 และ 3 เป็น
มอเตอร ์ช ุดสายพานลำเลียง มอเตอร ์ต ัวท่ี  4 เป็น
มอเตอร์ส่ันสะเทือน 
 

4.  การทดลอง 
4.1  ทดสอบการทำงานของเคร่ืองป้อนรังไหม        
      ในการทดสอบเครื่องป้อนรังไหม ทดสอบโดยการ
นับจำนวนรังไหมเริ่มต้นท่ี 10 รัง และเพิ่มจำนวนรัง
ไหมขึ้น 10 รัง กระทั่งสุดท้ายที่ 100 รังและทำการ
ทดลองซ้ำ 50 ครั้งเพื่อหาค่าความผิดพลาด ผลการ
ทดลองปรากฎดังรูปท่ี 4  

 

 
 

  รูปที่ 4  กราฟค่าความถูกต้องในการนับรังไหม 
 

 
 

รูปที่ 5  กราฟสรุปเปอร์เซ็นต์ความผิดพลาดในการ
นับรังไหม 

   ทดสอบการนับรังไหมจำนวน 10-100 รัง ซึ่งมี
เปอร์เซ็นต์ผิดพลาดเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 0.68 %  ใน
การทดสอบท่ี 100 รัง และเปอร์เซ็นผิดพลาดเฉล่ีย
เท่ากับ 0.64 % 
4.2  ทำการทดสอบคุณภาพเส้นไหม และบันทึกผล
การทดสอบ 
     การทดสอบขนาดของเส้นไหม ทดสอบโดยใช้
จำนวนรอบของเส้นไหมที ่ทดสอบ  50 รอบ โดย
1 รอบ จะม ีความยาวเท ่าก ับ  1.125 เมตร  การ
คำนวณขนาดของเส้นไหมสามารถคำนวณได้จาก
สมการ (1) และการทดสอบทำห้องปฏิบัติการรับรอง
มาตรฐานศ ูนย ์หม ่ อนไหมเฉล ิ มพระ เก ี ยร ติฯ 
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นครราชสีมา สรุปผลการศึกษาชั้นคุณภาพของเส้นไหม
ดิบ โดยการนำค่าการเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของขนาดเส้น
ไหมดิบ มาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ. 8002 - 2556 เส้น
ไหมสาวด้วยเครื่องจักร ผลจากการทดสอบเพื่อจัดช้ัน
คุณภาพของเส้นไหมดิบขนาด   69 ดีเนียร์ ผลการ
ทดสอบแสดงดังตารางท่ี 1  
 
ตารางที่ 1 ผลการทดสอบมาตรฐานเส้นไหม 

 
 

5.  สรุปและอภิปรายผลการทดลอง 
    จากการออกแบบเคร ื ่องป้อนร ังไหมด ้วยการ
สั่นสะเทือนของถังที่ลาดเอียงผ่านใบพัดปั่นไหมเป็น
ระยะ ๆ ทำให้ร ังไหมออกมาอย่างสม่ำ เสมอ ซึ่ง
ควบคุมจำนวนร ังไหมโดยต ัวตรวจจ ับ  (sensor) 
ร่วมกับไมโครคอนโทรลเลอร์ Atmega328  
    ผลการทดสอบการออกแบบเคร ื ่ องป ้อนรั ง
ไหม สามารถป้อนได้ท่ี 0 - 9999 รัง ซึ่งการทดสอบ
น ั ้ นทดสอบความถ ู กต ้ องของการน ั บร ั ง ไหม
จำนวน 10 - 100 รัง ซึ่งจำนวนรังไหมผิดพลาดสูงสุดอยู่
ท่ี 5 รัง ในการทดสอบจำนวนละ 50 ครั้ง  เปอร์เซ็นต์
ผิดพลาดสูงสุดมีค่าเท่ากับ 0.68 เปอร์เซ็นต์    และ
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 0.64 เปอร์เซ็นต์  
    ผลการทดสอบคุณภาพเส้นไหมจากตัวแปร ท่ี
เหมาะสมกับการสาวไหม โดยนำชุดที่ให้ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานขนาดของเส้นไหมต่ำสุด คือจำนวนรังไหม
ท่ี 30 ร ัง  และความเร ็ วรอบ  70 รอบต่อนาที ท่ี
อ ุณหภ ูมิ  80 องศาเซลเซียส  ซ ึ ่ งม ีค ่า เบ ี ่ ยงเบน
มาตรฐานขนาดเส้นไหมเท่ากับ 3.35 ดีเนียร์ เมื่อ
นำค่ า เบี ่ ยง เบนมาตรฐานของร ั ง ไหมจากการ
ทดสอ บ ค ุ ณภ าพ เ ป ร ี ย บ เ ท ี ย บ ก ั บ ต า ร า ง ค ่ า

มาตรฐานชั้นคุณภาพ จะอยู่ในชั้นคุณภาพ A เป็น
ตัวแปรที่เหมาะสมสำหรับการศึกษาข้อมูลของการ
สาวไหม เมื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพท่ีชาวบ้านสาวได้
ชั้นคุณภาพ C  ซึ่งพบว่าเครื่องป้อนรังไหมช่วยทำให้
เกรดของรังไหมดีขึ้น โดยจำนวนรังไหมมีผลต่อขนาด
ของเส้นไหม เม ื ่อเปร ียบเทียบค่าการเบ ี ่ยงเบน
มาตรฐานต่ำสุดของคุณภาพเส้นไหม  
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บทคัดย่อ  

ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ถือเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้กิจกรรมต่างๆ ในหน่วยงานสามารถดำเนินการต่อไปได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  เนื่องจากในปัจจุบันได้มีการนำระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาทำหน้าท่ีแทนการทำงานด้วยกระดาษ  โดย
หากระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เกิดขัดข้องอาจส่งผลกระทบต่อบุคลากรของหน่วยงาน  ด้วยเหตุนี้จึงมีความจำเป็นท่ี
จะต้องมีระบบแจ้งเตือนเพื่อคอยตรวจสอบสถานะการตอบสนองของระบบต่างๆ รวมทั้งแจ้งเตือนเมื่อเกิดเหตุการณ์
ผิดปรกติที่เกิดขึ้นภายในห้องควบคุมระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ซึ่งการพัฒนาอินเตอร์เน็ตของสรรรพสิ่งรวมทั้งการ
ทำงานร่วมกันของเทคโนโลยีทางด้านเซนเซอร์สามารถช่วยให้พัฒนาระบบงานที่สามารถแจ้งเตือนการทำงานที่ผิดปรกติ
ของอุปกรณ์ภายในห้องควบคุมระบบเครือข่ายที่อาจเกิดขึ้นในขณะที่ไม่มีบุคลากรอยู่ประจำการทำให้การแก้ไขปญัหามี
ความล่าช้าได้ งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบแจ้งเตือนสถานะภายในห้องเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขององค์กรซึ่ง
ระบบสามารถตรวจสอบสถานะการทำงานของเครื่องแม่ข่ายและอุปกรณ์อื่นๆ ภายในห้องอีกท้ังยังสามารถรายงานสภาวะ
แวดล้อมภายในห้อง เช่น แสง อุณหภูมิ ความชื้น เสียง ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้โดยมีการแจ้งเตือนไปยังอุปกรณ์เคลื่อนท่ี
ของผู้ดูแลระบบ  ผลจากการทดลองพบว่า ระบบสามารถทำงานได้เป็นอย่างดี มีการรายงานผลค่าได้ถูกต้องและระบบ
การแจ้งเตือนสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ปฏิบัติงานให้สามารถรู้ข้อมูลการ
ทำงานได้ตลอดเวลาและสามารถแก้ไขหากเกิดข้อผิดพลาดได้รวดเร็วย่ิงข้ึน 
คำสำคัญ: ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์, อินเทอร์เน็ตเพื่อสรรพสิ่ง, ระบบเฝ้าระวัง, เซ็นเซอร์   
 
Abstract 
 Computer network system is an important part that provide the activities in the organization to 
continue efficiently. Because at present, computer systems have been introduced to act instead of 
working with paper. For this reason, it impacts on the personnel of the agency it is imperative to have 
an alarm system to monitor the response status of the various systems as well as to notify when an 
abnormality occurs within the control room. Computer network system which in development of the 
internet including the collaboration of technology in the sensor. It can help develop a work system that 
can notifications the malfunction of the equipment within the network control room. That may happen 
while there are no personnel on duty. Causing delay in troubleshooting This research aims to develop 
a status Monitoring system in an organization computer network room. The system can monitor the 
operating status of the server and other equipment in the room and can also report the room 
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environment such as light, temperature, humidity, sound via the Internet. With notifications to the 
administrator's mobile device the results of the experiment showed that the system could work very 
well. Accurate values are reported, and the notifications system can be operated effectively. This will 
facilitate the operator to be able to always know the working information and be able to correct it if an 
error occurs more quickly. 
Keywords: Computer Networking, Internet for Things, Surveillance system, Sensors. 
 
1.  บทนำ 

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ได้มีการนำระบบ
สารสนเทศเข้ามาใช้เพื ่อช่วยอำนวยความสะดวกใน
การทำงานในด้านต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย เช่น 
ระบบจัดการเอกสารออนไลน์ ระบบลงทะเบียนและ
บริการข้อมูลนักศึกษาหรือระบบลงเวลาปฏิบัติงาน
ออนไลน์ ซึ ่งล้วนแต่เป็นระบบที ่ต้องพร้อมใช้งาน
ตลอดช่วงเวลาทำงาน โดยศูนย์คอมพิวเตอร์ได้ทำการ
ติดตั ้งระบบปรับอากาศและเคร ื ่องสำรองไฟเพื่อ
ป้องกันการเกิดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับเครื่อง
แม่ข่ายและทำให้ระบบสามารถทำงานได้ตลอด 24 
ช่ัวโมง 

ในภาวะการทำงานจริงระบบกลับไม่สามารถรักษา
สถานะให้ระบบออนไลน์ได้ตลอดเวลาซึ่งอาจเกิดจาก
ปัญหาระบบไฟฟ้าภายในอาคาร หรือระบบเครือข่าย
มีปัญหา ซึ่งการตรวจสอบการทำงานไม่สามารถทำ
ผ่านช่องทางออนไลน์ได้และบ่อยครั้งปัญหามักเกิดขึ้น
ในช่วงเวลาที่ไม่มีผู้ดูแลระบบอยู่ปฏิบัติงานทำให้ไม่
สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ทันต่อการใช้งานของ
ผู้ใช้ 

การนำองค์ความรู้ ทางด้านเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต
ข อ ง ส ร ร พ ส ิ ่ ง  [ 1]  ม า ท ำ ง า น ร ่ ว ม ก ั น กั บ
ไมโครคอนโทรลเลอร์และอุปกรณ์เซ็นเซอร์ช่วยให้
อ ุปกรณ ์ต ่ างๆ  สามารถส ื ่ อสารระหว ่างกั นมา
ประยุกต์ใช้งานเพื่อตรวจสอบสภาพแวดล้อมภายใน
ของห้องแม่ข่ายได้ ดังนั ้น ผู ้วิจัยจึงได้ทำการพัฒนา
ระบบเฝ้าระวังสถานะการตอบสนองของอุปกรณ์แม่
ข่าย ซึ่งสามารถแสดงข้อมูลอุณหภูมิ ความชื้นผ่าน
แอฟพลิเคชั่น Blynk พร้อมทั้งทำการแจ้งเตือนผ่าน

แอฟพลิเคชั่น Line และช่วยให้ผู ้ดูแลระบบสามารถ
รับรู้ปัญหาและเข้าแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
2.  งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 Madares [2] ได้นำเสนอระบบเฝ้าระวังเหตุเพลิง
ไหม ้ในอาคารโดยนำเอาไมโครคอนโทรลเลอร์  
Arduino UNO มาใช ้ ในการอ ่านค่าจากอ ุปกรณ์
เซ็นเซอร์เพื่อตรวจวัดควันไฟในอาคารและส่งข้อมูลไป
ยังไมโครคอนโทรลเลอร์ NodeMCU จากนั ้นจึงส่ง
ข้อมูลไปยังเซิร์ฟเวอร์และแจ้งเตือนผ่านข้อความส้ัน
ผ่านระบบ GSM ไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที ่กำหนด
โดยผลการทดลองสามารถแจ้งเตือนเมื่อตรวจพบเจอ
ควันไฟได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 กฤษฎา แก้วผุดผ่อง [3] ได้พัฒนาระบบระบบ
ตรวจวัดอุณหภูมิห้องเซิร์ฟเวอร์ของหอสมุดและคลัง
ความร ู ้มหาว ิทยาลัยมหิดลด้วย NodeMCU และ
เซ็นเซอร์ DHT 11 เพื่อตรวจวัดและแจ้งเตือนอุณหภูมิ
และความชื้นโดยมีการทำงานร่วมกับ Line Notify 
และ Blynk แอฟพลิ เคช ั ่น สำหร ับการเฝ้าระวัง
อุณหภูมิภายในห้องเซิร์ฟเวอร์มีค่าสูงกว่าเกณฑ์ท่ี
กำหนดเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ ้นกับ
อุปกรณ์ต่างๆ ผลการทดลองพบว่า สามารถดูผลการ
วัดค่าของอุณหภูมิและ ความชื ้นได้ตามเวลาจริง
รวมทั้งสามารถแจ้งเตือนไปยังผู้ใช้ได้เมื่ออุณหภูมิสูง
กว่าท่ีกำหนดไว้ 
 สมควร เทียมมล [4] ได้ออกแบบและสร้างเครื่อง
ตรวจจับและแจ้งเตือนแก๊สปิโตรเลียมเหลวรั่วไหลผ่าน
แอพพล ิ เคช ั ่น ไลน ์ด ้ วยบอร ์ด NodeMCU และ
เซ็นเซอร์ mq2 เพื่อป้องกันการรั่วไหลที่อาจเกิดจาก
การเปลี่ยนถ่ายถังบรรจุแก๊สปิโตรเลียมเหลวหรือเกิด
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จากการเสื่อมสภาพของอุปกรณ์จ่ายแก๊สปิโตรเลียม
เหลว โดยมีผลการทดลองในการตรวจจับแก๊สที่มี
ปริมาณแก๊สที ่ใช้ทดสอบ 50 ppm ใช้เวลาในการ
ตรวจจับเฉลี่ย 2.3 วินาที ปริมาณแก๊ส ที่ใช้ทดสอบ 
100 ppm ใช้เวลาในการตรวจจับ เฉลี่ย 1.6 วินาที 
และปริมาณแก๊สที่ใช้ทดสอบ 150 ppm ใช้เวลาใน
การตรวจจับเฉลี่ย 1.4 วินาทีพร้อมท้ังสามารถแจ้ง
เตือนผ่านแอพพลิเคช่ันไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
3.  ขั้นตอนดำเนินงานวิจัย 
 การพัฒนาระบบเฝ้าระวังสถานะการตอบสนอง
ของอุปกรณ์แม่ข่ายด้วยเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตของ
สรรพสิ ่งได้ร ับการพัฒนาเพื ่อช่วยให้ผู ้ดูแลระบบ
สามารถติดตามสภาพแวดล้อมภายในห้องแม่ข่าย
ประกอบด้วย อุณหภูมิ ความชื้น เสียงรวมทั้งอัตรา
การตอบสองของแม่ข่ายด้วยเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต
ของสรรพสิ่งร่วมกับโครคอนโทรลเลอร์ (NodeMCU) 
และอุปกรณ์เซ็นเซอร์โดยใช้เทคนิคการปิง (Ping) 
สัญญาณไปยังหมายเลขไอพีที ่กำหนดเพื่อแจ้งข้อมูล
สถานะการตอบสนองและให้ผู ้ดูแลระบบแอฟพลิ
เคช่ันบนโทรศัพท์มือถือพร้อมท้ังการแจ้งเตือนเมื่อเกิด
เหตุการไม่ปรกติ เช่น อุณหภูมิสูงเกินที่กำหนด หรือ
เครื่องแม่ข่ายไม่มีการตอบสนอง เป็นต้นดังรูปท่ี 1 

 

รูปที่ 1 แสดงหลักการการทำงานของระบบ 

 

 

3.1  การออกแบบวงจรและการทำงานของระบบ 
 การออกแบบวงจรสำหร ับระบบเฝ ้ าระวัง
สถานะการตอบสนองของอ ุปกรณ์แม ่ข ่ายด ้วย
เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ ่งประกอบด้วย  
   1. บอร์ดไมโครคอนโทรนเลอร์ NodeMCU V1   
      2. เซ ็นเซอร ์อ ุณหภูม ิและความชื ้น DHT 11 
(Grove Temperature & Humidity Sensor)  
 3. เซ็นเซอร์วัดระดับเสียงแบบอนาล็อก (Grove 
Loudness Sensor) ซึ่งอุปกรณ์ทั้งหมดเป็นอุปกรณ์
ราคาถูกที ่สามารถหาซื ้อได้ง ่ายโดยมีร ูปแบบการ
เชื่อมต่อดังแสดงใน รูปที่ 2 และมีแบ่งขั ้นตอนการ
ทำงานในรูปแบบการตั ้งเวลาแบ่งออกเป็น 2 ช่วง
ประกอบด้วย  
 1. การอ่านค่าของเซ็นเซอร์และทดสอบการ
ตอบสนองทุกๆ 5 วินาที  
 2. ทำงานส่งข้อมูลเพื่ออัพเดทสถานะของระบบ
ทุกๆ 15 นาทีดังแสดงใน รูปท่ี 3 
 

 

รูปที่ 2 แสดงการเช่ือมต่อวงจรบนบอร์ดทดลอง 
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รูปที่ 3 แสดงการเช่ือมต่อวงจรบน 

 

 

รูปที่ 4 แสดงขั้นตอนการทำงานของระบบ 

 

3.2  การแสดงผลข้อมูลร่วมกับ Blynk App 
 แอฟพลิเคชั ่น Blynk ถูกพัฒนาเพื่อใช้ทำงาน
ร่วมกับอุปกรณ์ต่างๆผ่านเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตของ
สรรพส่ิงเพื่อให้อุปกรณ์สามารถส่งข้อมูลระหว่างกันได้
ผ่านแอฟพลิเคชั่นที่ติดตั้งไว้ในโทรศัพท์มือถือซึ่งมี 
Blynk Server และ Blynk Library เป็นตัวกลางใน
การสื่อสารระหว่างอุปกรณ์และใช้การกำหนด timer 
สำหรับส่งข ้อมูลเพ ื ่อป้องกันการถูกตัดออกจาก 
Server เนื่องจากการอัพเดทข้อมูลถี่เกินไป [6] โดย
ระบบที ่ถูกพัฒนาขึ ้นจะทำการอัพเดทข้อมูลผ่าน 
Virtual pin เพื่อไปยัง Server ทุก 5 วินาที 
 

 

รูปที่ 5 แสดงรูปแบบการทำงานของ Blynk 

 

รูปที่ 6 แสดงวิธีการกำหนดเวลาในการทำงาน 

3.2  การส่งข้อความแจ้งเตือนผ่าน Line Notify 
 บริการส่งข้อความผ่านระบบของ line ที ่เปิด
ให้บริการแก่ผู ้สนใจผ่านทางระบบ Messaging API 
ซึ่งผู้ใช้จะต้องทำการสมัครใช้งานและทำการเชื่อมต่อ
เข้ากับบัญชีผู ้ใช้โดยสามารถนำไปใช้ในการพัฒนา
ระบบส่งข้อความแจ้งเตือนให้กับผู้ใช้แบบส่วนตัวหรือ
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แบบกลุ่มได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายโดยระบบจะแจ้งเตือน
เมื่อค่าการตอบสนอง หรือ อุณหภูมิ หรือ ความช้ืนสูง
เกินค่าท่ีกำหนดเอาไว้ 
 

 

รูปที่ 7 ตัวอย่างการทำงานของ Line Notify API 
 

4.  ผลการทดลอง 
 การพัฒนาระบบเฝ้าระวังสถานะการตอบสนอง
ของอุปกรณ์แม่ข่ายด้วยเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตของ
สรรพสิ่งใช้การเชื ่อมต่อเครือข่ายอินเตอร์เน็ตผ่าน
เครือข่ายไร้สายแบบ Pocket WiFi และใช้ระบบไฟฟ้า
จากเครื่องสำรองไฟเพื่อให้สามารถมาทำงานได้แม้
ระบบไฟฟ ้าในอาคารด ับหร ือระบบเคร ือข ่ าย
อินเตอร์เน็ตภายในไม่สามารถใช้งานได้พบว่าระบบ
สามารถส่งข้อมูลสถานะต่างๆไปแสดงผลผ่าน Blynk 
ได้อย่างถูกต้อง ดังแสดงในรูปท่ี 8   
 

 

รูปที่ 8 แสดงส่วนติดต่อผู้ใช้ผ่าน Blynk  

 

 

 

 รวมทั ้งเม ื ่อม ีค ่าการตอบสนอง หร ืออ ุณหภูมิ 
ความชื้นที่สูงกว่าเกณ์ที่กำหนดระบบสามารถทำการ
แจ้งเตือนอัตโนมัติไปผ่าน Line Notify ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ดังรูปท่ี 9 
 

 

รูปที่ 9 แสดงตัวอย่างการแจ้งเตือนอันโนมัติ 

ผู้วิจัยทำการเปรียบเทียบระยะเวลาที่ใช้ในการ
ปฏิบัต ิงานในการตรวจว ัดภายในห้องเซ ิร ์ฟเวอร์
ระหว่างการใช้บุคคลากรกับระบบที่นำเสนอ ผลวิจัย 
คือระบบใช้เวลาในการตรวจว ัดน ้อยกว ่าการใช้
บุคลากร ดังตารางที่ 1 และผลประสิทธิภาพความ
แม่นยำในการแจ้งเตือนผู ้ด ูแลระบบเมื ่อค่าการ
ตอบสนอง ค่าอุณหภูมิ ความชื่น และระดับเสียงสูง
กว่าเกณ์ท่ีกำหนด ดังตารางท่ี 2 
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ตารางท ี ่  1 แสดงการเปร ียบเท ียบเวลาในการ
ปฏิบัติงานในการตรวจวัดภายในห้องเซิร์ฟเวอร์ 
 

ข้ันตอนการทำงาน 
เวลาในการปฏิบัติงาน(นาที) 

บุคลากร ระบบ 
1.การตรวจสอบสถาน
การตอบสนองของ
เครื่องแม่ข่าย 

3  0.5 

2. การตรวจสอบ
อุณหภูมิ 

1 0.5 

3. การตรวจสอบ
ความชื้น 

1 0.5 

4. การตรวจสอบระดับ
เสียง 

1 0.5 

 
ตารางที่ 2 แสดงประสิทธิภาพความแม่นยำในการ
แจ้งเตือนของระบบ 
 

รายการทำสอบ 
จำนวนครั้งใน
การทดสอบ 

จำนวนครั้ง
ที่ถูกต้อง 

ร้อยละ
ความ
ถูกต้อง 

1.การแจ้งเตือน
สถานะเซิร์ฟเวอร์ 
เมื่อเครื่องเปิดอยู่ 

10 9 90 

2.การแจ้งเตือน
สถานะเซิร์ฟเวอร์ 
เมื่อเครื่องปิดอยู่ 

10 10 100 

3.การแจ้งเตือน
ระดับอุณหภูมิ 

10 10 100 

4.การแจ้งเตือน
ระดับความชื้น 

10 10 100 

5.การแจ้งเตือน
ระดับเสียง 
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การประมาณการราคางานก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้า 
Cost Estimation for Construction of Electricity Distribution Systems 

 
ยุทธณา คงจีน1* ศิริลักษณ์ โชติสำโรง1 ณัฐพร จงราช1 ธีรภัทร ดำรงธรรม1 

ธนาพัฒน์ พนูคล้าย2 รุ่งเพชร ก่องนอก1 ประจวบ อินระวงค์1 กฤติเดช บัวใหญ1่ และกาณฑ์ เกิดชื่น1 
 

1 สาขาวชิาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา 
744 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสมีา 30000 

2การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคสาขาจอหอ 777 ตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30310 
*ผู้ติดต่อ: yuttana.ko@rmuti.ac.th 

 
บทคัดย่อ  

บทความนี้นำเสนอการประมาณการต้นทุนการก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้าโดยศึกษาการออกแบบและประเมิน
ราคาค่าบริการเพื่อขยายพื้นที่หรือปรับปรุงระบบไฟฟ้าสำหรับลูกค้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  (กฟภ.) สาขาตำบลจอหอ 
จังหวัดนครราชสีมา โปรแกรม Estimation ถูกใช้เพื ่อประมาณราคาอุปกรณ์และการก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้า 
การศึกษาการประมาณราคาเบ้ืองต้นโดยพิจารณาจากข้อมูลโครงการก่อสร้างระบบจำหน่าย 3 โครงการ ผลการวิจัยพบว่า 
ผลกระทบของการประมาณการต้นทุนการก่อสร้างเป็นไปตามธรรมชาติของโครงการ  ระยะทางในการขยายโครงข่าย
ระบบจำหน่ายไฟฟ้า การประเมินต้นทุน และสภาพแวดล้อมของสถานที่ก่อสร้างระบบจำหน่ายซึ่งส่งผลต่อต้นทุนการ
ก่อสร้างที่แตกต่างกัน 
คำสำคัญ: การประมาณราคา โครงการก่อสร้าง ระบบจำหน่ายไฟฟ้า 
 
Abstract 
 This article presents an estimate of the construction cost of the power distribution system by 
studying the design and estimated price fees for expanding the area or improving the electrical system 
for customers of the Provincial Electricity Authority (PEA), Johor Subdistrict Branch Nakhon Ratchasima 
Province. An estimation program was used to estimate the cost of equipment and construction of 
electrical distribution systems.  A preliminary price estimation study was conducted considering the data 
of 3 distribution system construction projects. The results show that the impact of an estimate of the 
construction cost is the nature of the project, the distance to expand the power distribution system 
network, cost appraisal and the environment of the distribution system construction site, which affects 
the different construction costs. 
Keywords: Estimate Cost, Construction, Distribution System 
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1.  บทนำ 
ปัจจุบันการใช้ไฟฟ้ามีบทบาทสำคัญต่อการดำเนิน

กิจกรรมในชีว ิตประจำว ันของมนุษย์  ซ ึ ่งการใช้
พลังงานไฟฟ้าในแต่ละพื้นท่ีจำเป็นจะต้องมีระบบการ
ส่งจ่าย เพื่อส่งจ่ายกำลังไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานไปยัง
ผู้ใช้ไฟฟ้าในแต่ละระดับ ดังนั้นในระบบจำหน่ายของ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะมีการก่อสร้างระบบจำหน่าย
ขึ้นมาใหม่ ทั้งระบบจำหน่ายแรงดันสูงและแรงดันต่ำ 
จำเป็นต้องมีมาตรฐานในการออกแบบงานติดต้ัง
อุปกรณ์ที่ใช้ในระบบไฟฟ้า [1] เพื่อความปลอดภัย
ของผู้บริโภค ในการออกแบบงานติดตั้งที่มีมาตรฐาน
ต้องมีค่าดำเนินการในการลงทุนขยายเขตมาเกี่ยวข้อง 
ดังนั้นการประเมินราคาในการก่อสร้างจะทำให้ทราบ
งบประมาณในการลงท ุน และวางแผนในด ้าน
ค่าใช้จ่ายที่เกี ่ยวข้อง ซึ ่งมีความจำเป็นที่ต้องศึกษา 
และวิเคราะห์อย่างถูกต้อง เพื่อใช้งบประมาณในการ
ออกแบบให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงจำเป็นต้องมี      
การประมาณการราคางานก่อสร้างระบบจำหน่าย
ไฟฟ้า 

การประมาณราคาเป็นสิ่งสำคัญในงานก่อสร้ าง
จะต้องมีการประเมินราคาเพื่อหาผู้รับเหมาก่อสร้าง ผู้
ที่มีหน้าที่ประมาณ ราคาจะต้องรู้จักในวัสดุอุปกรณ์ท่ี
ใช้ในระบบไฟฟ้า หลักการทำงาน ข้อกำหนด (ข้อมูล
จำเพาะ) [2-4] มาตรฐานการติดตั้งของอุปกรณ์ใน
ระบบไฟฟ้า [5] และความสามารถในการอ่านแบบ
แผนผังระบบจำหน่ายแยกรายการวัสดุท่ีต้องใช้พร้อม
ท้ังประมาณราคาวัสดุ และค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ
ท้ังหมดได้อย่างเหมาะสม 

ในบทความนี้จะทำการการศึกษาการประมาณการ
ราคางานก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้า เช่น ศึกษาวัสดุ
อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ระบบไฟฟ้า รายละเอียดหลักการ
ทำงานเบื้องต้น วิธีการถอดรายการวัสดุอุปกรณ์ออก
จากแบบ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ท่ีเป็นทุนในการดำเนินการ
ก่อสร้าง และการประมาณราคาเบื ้องต้นของงาน
ก่อสร้างในระบบจำหน่ายแรงต่ำ และระบบจำหน่าย

แรงสูง [6] เพื่อใช้เป็นข้อมูลการส่งมอบการประเมิน
การราคางานก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้า 

 
2.  การประมาณราคา 

ความหมายการประมาณราคา หมายถ ึงการ
คำนวณหางบประมาณการก่อสร้างท้ังหมด โดยอาศัย
การถอดแบบ (Quantities Take-off) เพื่อหาปริมาณ
งานก่อสร้างแล้วนำมาคำนวณหาค่าใช้จ่ายทางตรง
และค่าใช้จ่ายทางอ้อม ซึ่งค่าใช้จ่ายทางตรงประกอบ
ไปด้วยค่าวัสดุและค่าแรง ส่วนค่าใช้จ่ายทางอ้อม
ประกอบไปด้วย ค่าดำเนินการ ค่าขนส่ง กำไร ภาษี 
และอื่น ๆ ดังนั้นการประมาณราคาจึงไม่ใช่ราคาท่ี
แท้จริง แต่อาจใกล้เคียงกับราคาจริง [7] 

 
3.  ขั้นตอนและวิธีการวิเคราะห์ 

การประมาณการราคางานก่อสร้างระบบจำหน่าย
ไฟฟ้า การดำเน ินงานผู ้ปฏิบ ัต ิงานต้องมีความรู้
ประสบการณ์, ความชำนาญในการวางแผน, การ
ออกแบบการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า , ความ
เชี่ยวชาญในการถอดวัสดุอุปกรณ์ออกจากแบบและ
สามารถประมาณการ ราคาโดย ใช ้ โปร แก รม 
Estimation ได้อย่างชำนาญ เนื่องจากการขยายเขต
ระบบจำหน่ายไฟฟ้าในแต่ละพื้นที่แต่ละโครงการมี
สภาพแวดล้อมและบริบทที่ต่างกัน เช่น บริเวณพื้นท่ี
ติดคลองน้ำ พื้นที่ทำการเกษตร พื้นที่อุตสาหกรรม 
พื้นที่ที่อยู ่อาศัยลักษณะถนนเส้นทางที่ทำการขยาย
เขต ฯลฯ ดังนั้นการวางแผนการออกแบบแผนผังงาน
ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและการประมาณการ
ราคางานก ่อสร ้างระบบจำหน ่ายไฟฟ ้า  จ ึงต ้อง
ออกแบบให้สอดคล้องกับพื้นท่ีสำหรับการขยายเขต
ระบบจำหน่ายไฟฟ้าและคำนึงถึงความเป็นไปได้ใน
การก่อสร้างรวมทั้งความปลอดภัยและถูกต้องตาม
มาตรฐานของการไฟฟ้าโครงการประมาณการราคา
งานก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้ามี 3 โครงการ คือ 
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1. โครงการปรับปรุงย้ายเสาไฟฟ้าอยู่ในเขตพื้นท่ี 
บ้านเกาะ ซอย 17 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา 

2. โครงการขยายเขตระบบจำหน ่ายแรงต่ำ 
เทศบาลโคกสูง  บ้านระงม หมู ่ ท่ี  6 ตำบลโคกสูง 
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 

3. โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายแรงต่ำของ 
คุณบุญชอบ กกสันเทียะ 148 หมู่ท่ี 5 ตำบลโคกสูง
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 

ในการดำเนินการขยายเขตระบบจำหน่ายของ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาตำบลจอหอ มีข้ันตอนและ
วิธีการดำเนินงาน ดังต่อไปนี้ 

1. รับคำร้องขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า  
2. สำรวจพื้นที่ที่ทำการขยายเขตระบบจำหน่าย

ไฟฟ้า  
3. วางแผนและออกแบบแผนผังงานขยายเขต

ระบบจำหน่ายไฟฟ้า โดยใช้โปรแกรม Microsoft 
Visio 

4. ถอดรายการวัสดุอุปกรณ์และประมาณการ
ราคางานขยายเขตระบบจำหน ่ายไฟฟ้า  โดยใช้
โปรแกรม Estimation ของการไฟฟ้า 

5. เสนอราคาค่าใช้จ่ายในการขยายเขตระบบ
จำหน่ายไฟฟ้า  

6. ขออนุมัติราคาค่าใช้จ่ายในการขยายเขตระบบ
จำหน่ายไฟฟ้า  

7. ชำระเงินค่าใช้จ่าย 
8. ต้ังงบประมาณ/หยอดงบประมาณ 
9. ทำการก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า 

 
4.  ผลการวิเคราะห์ 

การประมาณการราคางานก่อสร้างระบบจำหน่าย
ไฟฟ้า ทำการประมาณราคาเบ ื ้องต้นของระบบ
จำหน่ายแรงสูง (22/33 kV) จำนวน 1 โครงการ และ
ระบบจำหน ่ายแรงต ่ำ  (400/230 V) จำนวน 2 
โครงการที ่เป ็นเขตรับผิดชอบของการไฟฟ้าส ่วน
ภูมิภาคสาขา ตำบลจอหอ จังหวัดนครราชสีมา  

ผลการประมาณราคางานก่อสร ้างระบบจำหน่าย
ไฟฟ้าท้ังหมด 3 โครงการประกอบไปด้วย 

1. โครงการปรับปรุงย้ายแนวเสาไฟฟ้าอยู่ในเขต
พื้นท่ี บ้านเกาะ ซอย 17 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา 

 
ตารางที่ 1 สรุปค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงย้ายแนว
เสาไฟฟ้าอยู่ในเขตพื้นท่ี บ้านเกาะ ซอย 17 
 

ท่ี แผนก ค่าใช้จ่าย 
1 แรงสูง 148,575.00 บาท 
2 รื้อถอนแรงสูง 13,927.00 บาท 
3 หม้อแปลง 37,108.00 บาท 
4 รื้อถอนหม้อแปลง 7,184.00 บาท 
5 แรงต่ำ 49,856.00 บาท 
6 รื้อถอนแรงต่ำ 22,662.00 บาท 

รวมเงิน 279,312.00 บาท 
 
โครงการนี้เป็นการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า 

โดยการย้ายเสาไฟฟ้าไปให้ชิดริมถนนด้านซ้ายมือ และ
เปล่ียนเสาแรงสูงให้เป็นขนาด 12.20 เมตร ทำให้ถนน
กว้างขวาง ภูมิทัศน์บริเวณซอย 17 ดูสวยงาม 

รื้อถอนเสาคอนกรีตขนาด 12 เมตร และรื้อถอน
เสาคอนกรีตขนาด 8 เมตรออกทั้ง 5 ต้น และตั้งเสา 
12.20 เมตรแทนและแซมไลน์เสาคอนกรีตขนาด 
12.20 เมตรอีก 2 ต้นระหว่างเสาคอนกรีตต้นท่ี 1 กับ
เสาคอนกรีตต้นท่ี 2 และเสาคอนกรีตต้นท่ี 3 กับเสา
คอนกรีตต้นท่ี 4 เทโคน (เทปูนซีเมนต์) ท่ีเสาคอนกรีต
ขนาด 12.20 เมตรทุกต้น 

2.  โครงการขยายเขตระบบจำหน ่ายแรง ต่ำ 
เทศบาลโคกสูง  บ้านระงม หมู ่ ท่ี 6 ตำบลโคกสูง 
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 

พิกัดพื้นท่ีมีละติจูดคือ 15.06733 และลองติจูดคือ 
102.10502 ลักษณะทางคอนกรีตโค้ง 3 โค้ง มีคลอง
น้ำผ่านทางและหล่มน้ำโค้งท่ี 2 ระยะทางในการขยาย
เขตระบบจำหน่ายไฟประมาณ 250 เมตร สิ ้นสุด
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ระบบจำหน่ายแรงต่ำเดิมท่ีเสาชนิด SP ขนาด 9 เมตร
มีระบบ 1 เฟส 2 สายสายจำหน่ายสายอลูมิเนียมตี
เกลียวชนิดอัดแน่นหุ ้มฉนวน พีวีซี 750 โวลต์ 75 
องศาเซลเซียส ขนาด 50 ตารางมิลลิเมตร และสายไฟ
ถนนสายอลูมิเนียมตีเกลียวชนิดอัดแน่นหุ้มฉนวน 
พีวีซี.750 โวลต์ 75 องศาเซลเซียส ขนาด 25 ตาราง
มิลลิเมตร (สายไฟถนน) 

- จากเสาต้นระบบจำหน่ายเดิมช่วงขนาด 20 เมตร
ถึงเสาต้นแรกชนิด DDE 

- จากเสาต้นท่ี 1 ชนิด DDE ช่วงขนาด 30เมตรถึง
เสาต้นท่ี 2 ชนิด SP 

- จากเสาต้นท่ี 2 ชนิด SP (เทโคน) ช่วงขนาด 30 
เมตรถึงเสาต้นท่ี 3 ชนิด 2DE (เทโคน) เป็นช่วงข้าม
คลองน้ำ 

- จากเสาต้นท่ี 3 ชนิด 2DE ช่วงขนาด 30 เมตรถึง
เสาต้นท่ี 4 ชนิด 2DE (เทโคน) ช่วงทางโค้ง 

- จากเสาต้นท่ี 4 ชนิด 2DE ช่วงขนาด 20 เมตรถึง
เสาต้นท่ี 5 ชนิด DDE (ติดสมอบก) 

- จากเสาต้นท่ี 5 ชนิด DDE ช่วงขนาด 40 เมตรถึง
เสาต้นท่ี 6 ชนิด DDE (ติดสมอบก) 

- จากเสาต้นท่ี 6 ชนิด DDE ช่วงขนาด 40 เมตรถึง
เสาต้นท่ี 7 ชนิด DDE (ติดสมอบก) 

- จากเสาต้นท่ี 7 ชนิด DDE ช่วงขนาด 20 เมตรถึง
เสาต้นท่ี 8 ชนิด SP  

- จากเสาต้นท่ี 8 ชนิด SP ช่วงขนาด 25 เมตรถึง
เสาต้นท่ี 9 ชนิด DE 

- ใช้เสาชนิด SP 2 ต้นเทโคน 1 ต้นตรงทางตรง 
- ใช้เสาชนิด DE 1 ต้นสิ้นสุดระบบจำหน่ายไฟฟ้า 

ติดล่อฟ้าและสายต่อลงดิน 1 ชุด 
- ใช้เสาชนิด 2DE 2 ต้นทางโค้งเทโคนเพราะว่า

พื้นท่ีตรงนั้นมีแอ่งน้ำไม่สามารถติดสมอบกได้ 
- ใช้เสาชนิด DDE 4 ต้นติดสมอบก 3 ต้นเพื่อรับ

แรงยึดมีล่อฟ้าและสายต่อลงดิน 1 ชุดต้นท่ี 6 
- ใช้สายอลูมิเนียมตีเกลียวชนิดอัดแน่นหุ้มฉนวน 

พีวีซี 750 โวลต์ 75 องศาเซลเซียส ขนาด 50 ตาราง
มิลลิเมตรระบบ 1 เฟส 2 สาย 

ตารางที่ 2 สรุปค่าใช้จ่ายโครงการขยายเขตระบบ
จำหน่ายแรงต่ำ เทศบาลโคกสูง บ้านระงม 

ท่ี แผนก ค่าใช้จ่าย 
1 แรงต่ำ 98,844.00 บาท 

รวมเงิน 98,844.00 บาท 
3. โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายแรงต่ำของ 

คุณบุญชอบ   กกสันเทียะ 148 หมู่ท่ี 5 ตำบลโคกสูง
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 

บริเวณหน้าบ้านของคุณบุญชอบ กกสันเทียะมี
ระบบจำหน่ายแรงสูงของโครงการหมู่บ้านโฮม 88 
ผ่าน โดยคาดการว่าจะเชื่อมสายจากระบบจำหน่าย
เดิมที่สิ ้นสุด โดยใช้เสาแรงสูง ขนาด 12 เมตรของ
โครงการหมู่บ้านโฮม 88 เข้ามายังบ้านคุณบุญชอบ 
กกสันเทียะ ระยะทางการขยายเขตประมาณ 150 
เมตร 

- เพิ่มสายอลูมิเนียมตีเกลียวชนิดอัดแน่นหุ้มฉนวน 
พีวีซี 750 โวลต์ 75 องศาเซลเซียสขนาด 50 ตาราง
มิลลิเมตรจำนวน 2 เส้น 

- เพิ่มแร็คสอง จำนวน 1 ตัวที่เสาขนาด 9 เมตรหัว
เสา DE 

- เพิ่มแร็คสอง จำนวน 3 ตัวที่เสาขนาด 12 เมตร
หัวเสา SP 

- เพิ่มแร็คสอง จำนวน 5 ตัวที่เสาขนาด 12 เมตร
หัวเสา DE 

- ติดล่อฟ้า จำนวน 1 ชุดที่เสาขนาด 12 เมตรหัว
เสา DE 

 

ตารางที่ 3 สรุปค่าใช้จ่ายโครงการขยายเขตระบบ
จำหน่ายแรงต่ำของคุณบุญชอบ กกสันเทียะ 
 

ท่ี แผนก ค่าใช้จ่าย 
1 แรงต่ำ 21,181.00 บาท 

รวมเงิน 21,181.00 บาท 
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5.  บทสรุป 
ผลการดำเนินงานประมาณการราคางานก่อสร้าง

ระบบจำหน่ายไฟฟ้า โครงการท่ี 1 มีค่าใช้จ่ายสูงมาก
ท ี ่ ส ุด เพราะม ีการปร ับปร ุ งท ั ้ ง ระบบจำหน ่าย
ไฟฟ้าแรงสูงและแรงต่ำ รองลงมาคือโครงการท่ี 2 
เป็นการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าใหม่ทำให้มี
ค่าใช้จ่ายสูง และโครงการท่ี 3 มีพื ้นที่โครงการติด
คลองจึงต้องทำการก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรง
ต่ำข้ามคลองน้ำและระยะในการขยายเขตไม่ไกลมาก
ทำให้โครงการนี ้มีค่าใช้จ่ายน ้อยที ่สุด จากทั ้ง 3 
โครงการพบว่า ลักษณะของโครงการ ระยะทางการ
ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า ราคากลางของพัสดุ 
สภาพแวดล้อมของพื้นที่ก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้า
ล้วนเป็นปัจจัยต่อการประมาณราคา ซึ ่งส่งผลต่อ
มูลค่าในการก่อสร้างท่ีแตกต่างกันออกไป 
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บทคดัย่อ  

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบและทดสอบความเร็วในการเข้าถึงข้อมูลของเว็บไซต์บริหารจัดการคลัง
ความรู้ข้อมูลโปรเจค สำหรับ บริษัท เรเวลซอฟท์ จำกัด โดยประยุกต์กระบวนการออกแบบและพัฒนาระบบ SDLC 
ร่วมกับ ReactJS และ NodeJS ในกระบวนการพัฒนาระบบ จากนั้นทดสอบระบบโดยการทดสอบความเร็วในการ
เข้าถึงข้อมูลแต่ละหน้า เพื่อใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการศึกษาประสิทธิภาพในการเข้าถึงข้อมูลจำนวนมากด้วย
เครื่องมือทดสอบอัตโนมัติ 

ผลการทดสอบเปรียบเทียบค่าความเร็วในการเข้าถึงข้อมูลระหว่าง  Waterfall และ Request Details 
พบว่า ในภาพรวมรูปแบบ Request Details ให้ผลการเข้าถึงข้อมูลเร็วกว่าแบบ Waterfall ในด้าน Request 
start และ Time To First Byte ส่วนของ Waterfall เร็วกว่าค่า Request Start ในด้าน DNS Lookup และ SSL 
Negotiation ในส่วนของการเช่ือมต่อในครั้งแรก Waterfall จะใช้เวลานานในการเข้าถึงข้อมูลในรูปแบบเนื้อหาใน
ครั้งแรกซึ่งถ้าเป็นการเข้าถึงรูปแบบเนื้อหาแบบเดิมจะเข้าถึงได้เร็วขึ้นในครั้งถัดมา ต่างจาก Request start ที่ใช้
เวลาในการเข้าถึงใกล้เคียงกัน เช่นเดียวกับการเข้าถึงข้อมูลในรูปแบบ Content Download 
คำสำคัญ: การออกแบบระบบ, การพัฒนาระบบ, การทดสอบเว็บไซต,์ การทดสอบประสิทธิภาพของระบบ 
 
Abstract 
 This research's objective is to develop a system and test the speed of access to the Revelsoft 
Project Knowledge Management website information by the processing of design and developing SDLC 
system together with ReactJS and NodeJS in the process system development. The system testing the 
access speed of each page as a baseline to study the effectiveness of accessing large amounts of data 
with automated testing tools. 

Comparison of access speeds between Waterfall and Request Details found that overall, the 
Request Details model was faster compared to the Waterfall model in terms of request start and Time 
to First Byte. Waterfall was faster than Request start in DNS Lookup and SSL Negotiation as the initial 
connection, the waterfall takes a long time to access data in content form. In the first instance, access 
to the original content format is faster in subsequent times, unlike Request start which takes similar 
access times. As well as accessing information in the form of Content Download. 
Keywords: System Design, System Development, Web Testing, Performance Testing 
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1.  บทนำ 
 บร ิษ ัท เรเวลซอฟท์ จ ําก ัด เป ็นบร ิษ ัทท ี ่ รับ
ออกแบบและพัฒนาระบบ แอปพลิเคชัน และเว็บไซต์ 
โดยการติดตามความคืบหน้าของงานแต่ละโปรเจคนั้น
บริษัทได้จัดให้มีการประชุมประจำสัปดาห์เพื่อให้แต่
ละฝ่ายงานนำเสนอผลงานในรูปแบบไฟล์นําเสนอ             
(Power Point) ทางบร ิษัทพบว ่าไฟล ์สไลด ์ งาน
นําเสนอไฟล์เกิดความเสียหายเมื่อต้องการเรียกดูไฟล์
ในภายหลัง ไฟล์เกิดการสูญหายไม่ทราบแหล่งจัดเก็บ
เนื่องจากมีไฟล์งานและข้อมูลจำนวนมาก และปัญหา
การทำงานซ้ำซ้อนจากการต้องนำข้อมูลจากขอบเขต
งานของลูกค้ามาใส ่ในไฟล์ เพ ื ่อนำเสนออ ีกรอบ 
ผู้พัฒนาระบบจึงมีแนวคิดในการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการคลังความรู้ข้อมูลโปรเจค เพื่อจัดเก็บข้อมูลจาก
ไฟล์นำเสนอประจำสัปดาห์ โดยมีเนื ้อหางานที่ต้อง
นำเสนอ งานท่ีเสร็จ งานท่ีไม่เสร็จ ปัญหาและวิธีแก้ไข 
งานที ่คาดว ่าจะเสร ็จ และงานที ่ เหล ือท ั ้ งหมด 
นอกจากนี้ยังมีการจัดเก็บข้อมูลลูกค้า ข้อมูลขอบเขต
งาน เพื่อให้สามารถดึงข้อมูลมาใช้ในไฟล์นำเสนอได้
อย่างต่อเนื่องตลอดการดำเนินงานจนกว่าจะแล้วเสร็จ 
โดยประย ุกต ์ ใ ช้ ร ี เอค (React) ในส ่วนของการ
ปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้งาน (User Interface) โหนดเจเอส 
(NodeJS) และระบบฐานข ้อม ูล  MySQL ในการ
จัดเก็บข้อมูลร่วมด้วย 

ผู้พัฒนาระบบได้ทำการทดสอบประสิทธิภาพของ
ระบบ (Performance Testing) โดยทดสอบหาค่า
ความเร็วในการเข้าถึงข้อมูลในแต่ละหน้า เนื่องจาก
ข้อมูลท่ีจัดเก็บในคลังข้อมูลมีจำนวนมากเพื่อให้ทราบ
ถึงปัญหาและความผิดพลาดของการเรียกดูข้อมูล
ขณะท่ีระบบกำลังทำงาน ก่อนท่ีจะนำระบบไปใช้งาน
จริง โดยใช้เครื่องมือทดสอบ Web Page Test ซึ่งเป็น
เครื่องมือทดสอบอัตโนมัติในการทดสอบความเร็วใน
การเข้าถึงข้อมูลในแต่ละหน้าของระบบ 
 
 
 

2.  ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
2.1  งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 จากการศึกษางานวิจ ัยที ่ เก ี ่ยวข้องพบว ่ามี
งานวิจัยที่ทำการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาเครื่องมอืท่ี
ช่วยในการทดสอบระบบอย่างหลากหลาย ได้แก่ 
งานวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบจัดการกรณีทดสอบ
ซอฟต์แวร์ [1] ผู้วิจัยได้พัฒนาเครื่องมือระบบจัดการ
กรณีทดสอบซอฟต์แวร์ เพื่อเป็นเคร ื ่องมือช ่วย ผู้
ทดสอบในการสร้างกรณีทดสอบนอกจากนั้นยังช่วยใน
การเก็บข้อมูลกรณีทดสอบการตรวจสอบการติดตาม
การแก้ไข  เพิ่ม-ลด กรณีทดสอบเพื่อให้การทดสอบ
ทำได้สะดวกยิ่งขึ้นและเป็นการลดภาระของผู้ทดสอบ 
งานวิจัยเรื่องการออกแบบและพัฒนาการสร้างกรณี
ทดสอบ สำหรับการทดสอบซอฟต์แวร์แบบอัตโนมัติ 
[2] โดยใช้โครงสร ้าง UI user interface ผู ้ว ิจ ัยได้
ศึกษากรอบการทำงานท่ีช่วยให้การพัฒนาซอฟต์แวร์
รวดเร็วและสามารถวิเคราะห์กรณีทดสอบ เพื่อหา
ส่วนของซอฟต์แวร์ท่ีควรได้รับการทดสอบและพัฒนา
เครื่ องม ือสร ้ าง โครงสร ้ าง UI ของหน ้าจอของ
ซอฟต์แวร์ท่ีต้องการทดสอบ โดยเครื่องมือท่ีพัฒนาขึ้น
สามารถสร้างกรณีทดสอบสำหรับการทดสอบแบบ
อัตโนมัตไิด้จากข้อมูลของโครงสร้าง UI  

งานวิจัยที่เกี ่ยวข้องกับการออกแบบและพัฒนา
ระบบ จากงานวิจัยของมณูญพงศ์ ศรีว ิร ัตน์  [3] ได้
พัฒนา Algorithms ภาษา FORTRAN เป็น Algorithms 
ภาษา PHP และพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ 
PHP เพ ื ่อให้ได ้โปรแกรมวิ เคราะห์ข ้อมูลทางสถ ิ ติ
เบื้องต้นบนเว็บการทดสอบความเป็นอิสระต่อกันของ
ข้อมูลสองประชากรตามลำดับ โดยโปรแกรมท่ีถูกพัฒนา
ในการวิจัยครั้งนี้ สามารถประมวลผลข้อมูลที่มีค่าสถิติ 
และ ค่า Sig. (Significance : P-value) มีค่าเท่ากันกับ
การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS (Statistical Package 
for the Social Science) งานวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบ
สารสนเทศด้วยเว็บเบราว์เซอร์แบบพกพา [4] ผู้วิจัยได้
ศึกษาการประยุกต์ใช้เว็บเบราว์เซอร์แบบพกพาสำหรับ
การพ ัฒนาระบบสารสน เทศ  และการร ั นบน
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หน่วยความจำสำรองและ ทดสอบกับเครื่องคอมพิวเตอร์
ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ผลการวิจัยพบว่าแผ่นซีดี
สามารถทำงานอัตโนมัติ และระบบสารสนเทศทำงานได้
เทียบเท่ากับทำงานผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แต่
ด้านความเร ็วย ังช้ากว ่า เน ื ่องจากความเร ็วในการ
ประมวลผลขึ้นกับขนาดของข้อมูลและประสิทธิภาพของ
เครื่องคอมพิวเตอร์ที ่ใช้งาน นอกจากนั้นแผ่นซีดีหนึ่ง
แผ่นสามารถใช้งานได้กับคอมพิวเตอร์ได้เพียงหนึ่งเครื่อง
เท่านั้น ดังนั้นการพัฒนาระบบสารสนเทศท่ีมีการนำเว็บ
เบราว์เซอร์แบบพกพามาประยุกต์ใช้ จึงเหมาะสมกับ
องค์กรท่ีไม่ได้มีการเช่ือมต่อระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
กับคอมพิวเตอร์ครบทุกเครื่อง 
2.2  ทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 
 การพัฒนาระบบด้วย รีแอค เจเอส (ReactJS) เป็น 
JavaScript Library ท่ีถ ูกสร ้างโดย Facebook React 
โดยสร้างมาจากพื้นฐานแนวความคิดแบบ MVC (Model 
View Controller) ม ีหน ้าท ี ่จ ัดการก ับ Model หรือ 
View แต่ส่วนใหญ่จะเป็น View รองรับการเขียนด้วย 
JSX (JavaScript Syntax Extension) ซ ึ ่ งการเข ี ยน 
Component ใน React จะเหมือนกับการเขียน HTML 
React ใช้สิ ่งที ่เรียกว่า JSX ในการแสดงผลเว็บไซต์ซึ่ง
เหมือนกับ HTML [5]  

Node JS คือการเขียนโปรแกรมฝ่ัง เซิร์ฟเวอร์ด้วย
ภาษา JavaScript เป็นเสมือน Platform ซึ่ง Node JS 
นั ้นสามารถประมวลผลเร็ว ทำให้แอปพลิเคชันที ่ใช้ 
Node JS นั้นสะดวกและรวดเร็ว ที่สำคัญคือสามารถ
ติดต้ังได้ง่ายพร้อมมีโมดูลต่าง ๆ ให้ใช้งานได้มากมาย [6] 

Visual Studio Code เป็นโปรแกรม Code Editor 
ที่ใช้ในการแก้ไขและปรับแต่งโค้ด จากไมโครซอฟท์มี
การพัฒนาออกมาในรูปแบบของ Open Source ใช้งาน
ได้ฟรี เหมาะสำหรับนักพัฒนาโปรแกรมท่ีต้องการใช้งาน
ข้ามแพลตฟอร์ม รองรับการใช้งานทั้งบน Windows, 
MacOS และ Linux สน ับสนุนทั ้งภาษา JavaScript, 
TypeScript และ Node.js มีเครื่องมือส่วนขยายต่าง ๆ 
ให้เลือกใช้มากมาย [7]  

ก า ร ท ด ส อ บ ป ร ะ ส ิ ท ธ ิ ภ า พ ข อ ง ร ะ บ บ 
(Performance Testing) เป็นรูปแบบหนึ ่งของการ
ทดสอบแบบไม ่ เป ็ นฟ ั งก ์ช ั น  (Non-Functional 
Testing) ซึ่งเป็นส่วนนอกเหนือจากความต้องการหลัก
ของระบบ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ซอฟต์แวร์สามารถใช้
งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการทดสอบความเร็วใน
การเข้าถึงข้อมูลเป็นรูปแบบหนึ่งของการประเมิน
ประสิทธิภาพของระบบ [8] 

Waterfall Model คือการทำงานแบบเป็นลำดับ
ขั้น ทำงานแบบไล่ระดับลงมา ซึ่งทำงานแยกส่วนกัน 
เป็นการทำงานประเภท Top-down และด้วยความท่ี
มีกระบวนการตัดสินใจ แต่มีข้ันตอนมากมายหลายขั้น 
ทำให้วิธีการนี้ใช้เวลาค่อนข้างมาก [9] 

 
3.  เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
3.1  การพัฒนาระบบ 
 เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
คลังความรู้ข้อมูลโปรเจคสำหรับ บริษัท เรเวลซอฟท์ 
จำกัด โดยใช้เครื่องมือในการพัฒนาได้แก่  

3.1.1 ReactJS ใช้ในการพัฒนาระบบในส่วน
ของ Front End Developer  

3.1.2 NodeJS ใช้ในการพัฒนาระบบในส่วนของ 
Back End Developer 

3.1.3 HTML5 นำมาช่วยเขียนส่วนของ Front 
End Developer ประกอบกับ ReactJS 

3.1.4 CSS ใช ้ ในการตกแต ่งและจ ัดร ูปแบบ
เว็บไซต์ 

3.1.5 Visual Studio Code ใช้ในการแก้ไขและ
ปรับแต่งโค้ด จากไมโครซอฟท์มีการพัฒนาออกมาใน
รูปแบบของ Open Source 
3.2  การทดสอบระบบ 

ผู้วิจัยได้ทำการทดสอบความเร็วอินเทอร์เน็ตท่ีใช้
ในการทดสอบครั้งนี้ด้วยโปรแกรม Test speed net 
และใช้เครื ่องมือทดสอบอัตโนมัติ Web Page Test 
ในการทดสอบความเร็วในการเข้าถึงข้อมูลเว็บไซต์แต่
ละหน้า 
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3.3  ขอบเขตของการทดสอบ 
  1) การทดสอบคร ั ้ งน ี ้ เป ็นการทดสอบด ้วย
เครื่องมือทดสอบอัตโนมัติ Web Page Test เท่านั้น 
 2) จำกัดสภาพแวดล้อมในการทดสอบโดยใช้
ความเร็วอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 
เว็บเบราว์เซอร์โครม และระบบปฏิบัติการ MacOS
เท่านั้น 
 
4.  วิธีการดำเนินงานวิจัย 

กระบวนการดำเนินการวิจัยประยุกต์ใช้วงจรการ
พัฒนาระบบ SDLC (System Development Life 
Cycle : SDLC) ในกระบวนการพัฒนาและทดสอบ
ระบบ โดยแบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอน ได้แก่ การค้นหา
ปัญหาขององค์กร การศึกษาความเหมาะสม การ
วิเคราะห์และการออกแบบ การพัฒนา และทดสอบ
ระบบ [10] โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
4.1  การค้นหาปัญหาขององค์กร 

เป็นกระบวนการศึกษาปัญหาเพื ่อให้ได้มาซึ่ง
ความต้องการของระบบ โดยผู้วิจัยได้ทำการศึกษา
ปัญหาจากการดำเนินงานการรายงานความคืบหน้า
โปรเจคของพนักงานในการประชุมประจำสัปดาห์ของ
บริษัท และได้รวบรวมปัญหาและความต้องการของ
ระบบเพื ่อนำไปว ิเคราะห์และออกแบบระบบใน
ขั้นตอนต่อไป 
4.2  การศึกษาความเหมาะสม 
 กระบวนการศึกษาความเหมาะสม พัฒนาจาก
การศึกษาปัญหาซึ่งพบว่าบริษัทต้องการแก้ไขปัญหา
จากการประชุมรายงานความคืบหน้าโปรเจคประจำ
สัปดาห์ ต้องการลดความซ้ำซ้อนของการจัดเก็บข้อมูล 
และการทำงานซ้ำ ๆ ของพนักงาน นำไปสู ่การหา
วิธีการท่ีเหมาะสมในการแก้ปัญหาดังกล่าวและพัฒนา
ระบบบริหารจัดการคลังความรู้ขึ้นมา 
 
4.3  วิเคราะห์และออกแบบระบบ 
 ผู ้ว ิจัยได้ทำการวิเคราะห์และออกแบบระบบ
บริหารจัดการคลังความรู้ ให้กับบริษัท เรเวลซอฟท์ 

จำกัด โดยระบบสามารถทำการเก็บข้อมูลขอบเขต
งานที ่ลูกค้าและผู้ใช้งานสามารถดึงเอาข้อมูลจาก
ขอบเขตงานของลูกค้ามาทำไฟล์นำเสนอได้สะดวก
โดยไม่ต้องไปดูข้อมูลขอบเขตงานจากระบบอื่นเข้ามา
เพื่อจัดทำไฟล์นำเสนอและลดปัญหาไฟล์นำเสนอไม่
ตรงกับเวอร์ชันของเครื่องคอมพิวเตอร์หลักของบริษัท 
4.4  พัฒนาระบบ 
 ทางผู้ว ิจ ัยได้ดำเน ินการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการคลังความรู้ข้อมูลโปรเจคของ บริษัทเรเวล
ซอฟท์ จำกัด ตามท่ีได้ออกแบบไว้โดยใช้ ReactJS ใน
ส่วนของการทำงาน Front End Developer และใช้ 
NodeJS ในการทำงานในส่วน Back End Developer  
4.5  ทดสอบระบบ 
 ผู้วิจัยได้ทำการทดสอบระบบบริหารจัดการคลัง
ความรู้ข้อมูลโปรเจค สำหรับ บริษัท เรเวลซอฟท์ 
จำกัด โดยใช ้อ ินเทอร ์ เน ็ตภายในมหาวิทยาลัย              
วงษ์ชวลิตกุล ภายใต้เครือข่าย Vu_wifi_by_True 
โดยได้ผลการทดสอบค่าความเร็วอินเทอร ์เน็ตท่ี 
1.630s และได้ทำการทดสอบระบบบริหารจัดการ
คลังความรู้ข้อมูลโปรเจค โดยได้ใช้เครื ่องมือ Web 
Page Test ในการทดสอบการเข้าถึงข้อมูลในแต่ละ
หน้า จากนั้นบันทึกผลการทดสอบและนำไปวิเคราะห์
ผลต่อไป 
 วิธีการดำเนินงานวิจัยสามารถสรุปเป็นขั้นตอน
ดังตารางท่ี 1 
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ตารางที่ 1 ผลสรุปการดำเนินงานวิจัย 

 
5.  ผลการทดสอบ 
 ผลการทดสอบความเร็วในการเข้าถึงข้อมูลจาก
เครื่องมือทดสอบอัตโนมัติ Web Page Test มีการ
แสดงผลการทดสอบใน 2 รูปแบบคือแบบ Waterfall 
และ Request Details โดยแสดงผลการทดสอบ
เปรียบเทียบกันใน 2 รูปแบบ ดังแสดงใน ตารางที่ 2 
ประกอบด้วยผลการทดสอบ Content Type (คือ
ค่าท่ีบอกให ้browser รู้ว่าเนื้อหาท่ี server ส่งกลับมา
เป็นประเภทไหน), Request start (คือค่าท่ี browser 
ท่ีขอร้องการเข้าถึงข้อมูล), DNS Lookup 
 

 

 
 
(สำหรับบริหารจัดการข้อมูลของชื่อโดเมนเนมและ
แปลงชื ่อโดเมนเนมเป็นหมายเลขไอพีแอดเดรส      
(IP Address) เพื่อติดต่อไปยัง Sever อื่น ๆ), Initial 
Connection (การร้องขอการเชื่อมต่อในครั้งแรก ), 
SSL Negotiation, Time To First Byte (เวลาในการ
โหลดข ้ อม ู ล ใน ไบต ์ แรก ), Content Download 
(เนื ้อหาที ่ถูกโหลด), Bytes Downloaded (จำนวน
ไบต์ที ่ถูกโหลด และ CPU Time (เวลาในการใช้งาน 
CPU) 
 

ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบความเร็วในการเข้าถึงข้อมูล 

 
 
 

ลำดับ รายการ สรุป 
1 ปัญหาขององค์กร ได้ทราบปัญหาของกระบวนการรายงานความก้าวหน้าโปรเจค 

ไฟล์เกิดการสูญหายไม่ทราบแหล่งจัดเก็บเนื่องจากมีไฟล์งานและข้อมูล
จำนวนมาก  
ปัญหาการทำงานซ้ำซ้อนจากการต้องนำข้อมูลจากขอบเขตงานของลูกค้า
มาใส่ในไฟล์นำเสนอ 

2 การศึกษาความเหมาะสม ได้วิธีการที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหา 
3 วิเคราะห์และออกแบบระบบ ได้ภาพรวมสถาปัตยกรรมการพัฒนาระบบ การจําลองข้อมูล วิเคราะห์

ออกแบบระบบ ออกแบบฐานข้อมูล 
4 พัฒนาระบบ ได้ระบบบริหารจัดการคลังความรู้ข้อมูลโปรเจค สำหรับ บริษัท เรเวล

ซอฟต์ จำกัด 
5 ทดสอบระบบ ได้ผลการทดสอบการความเร็วในการเข้าถึงข้อมูลในแต่ละหน้า 
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ผลการทดสอบความแตกต่างระหว่าง Waterfall 
กับ Request Details จากตัวอย่างการเข้าถึงข้อมูล
ในหน้าแรกของเว็บไซต์ (แถวแรกของตารางท่ี 1) 
พบว่า 1) ค่า Request start ของ Waterfall เท่ากับ 
0.627s Request Details เท่ากับ 0.08s จะเห็นได้ว่า 
Request Details เข้าถึงข้อมูลได้เร็วกว่า Waterfall 
ท่ี 0.55s, 2) ค่า DNS Lookup ของ Waterfall เท่ากับ 
0.355ms ของ Request Details เท่ากับ 35ms จะ
เห็นได้ว่า Waterfall เข้าถึงข้อมูลเร็วกว่า Request 
Details ท ี ่  34.64ms, 3) Initial Connection ข อง 
Waterfall เท ่ ากับ 286ms ของ  Request Details 
เท่าก ับ 36ms จะเห็นได้ว ่าการเข้าถึงข ้อมูลของ 
Request Details เร ็วกว่า Waterfall ท่ี 250ms, 4) 
Time To First Byte ของ Waterfall ได้ 302ms ของ 
Request Details ได้ 44ms จะเห็นได้ว่าการเข้าถึง
ข ้อม ูลของ  Request Details เร ็ วกว ่ า  Waterfall       
ท่ี 258ms, 5) Content Download ของ Waterfall 
เ ร ็ ว ก ว ่ า  Request Details ท่ี 2ms, 6) Bytes 
Downloaded จำนวนการโหลดในหน่วยไบต์ของ 
Waterfall มากกว่า Request Details และ 7) CPU 
Time เวลาในการใช้งาน CPU ใช้เวลาเท่ากัน และใน
ภาพรวมพบว่าเวลาในการใช้งาน CPU Time ไม่
แตกต่างกัน 

 
6.  สรุปและอภิปรายผล 
 การพัฒนาระบบบริหารจัดการคลังความรู้ข้อมูล
โปรเจค ของบริษัท เรเวลซอฟท์ จํากัด ประยุกต์ใช้
กระบวนการออกแบบและพัฒนาระบบ SDLC ร่วมกับ 
ReactJS และ NodeJS ในกระบวน การพัฒนาระบบ 
จากนั้นทดสอบระบบโดยการทดสอบความเร็วในการ
เข้าถึงข้อมูลแต่ละหน้า เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการ
เข้าถึงข ้อมูลจำนวนมาก ด้วยเคร ื ่องมือทดสอบ
อัตโนมัติ จากผลการทดสอบเปรียบเทียบระหว่าง 
Waterfall และ Request Details พบว่า ในภาพรวม
รูปแบบ Request Details ให้ผลการเข้าถึงข้อมูลเร็ว
กว ่าแบบ Waterfall ในด ้าน Request start และ 

Time To First Byte และในภาพรวมการเข้าถึงข้อมูล
ในรูปแบบ Waterfall เร็วกว่า Request start ในด้าน 
DNS Lookup และ SSL Negotiation  

ในส ่วนของการเช ื ่อมต ่อในคร ั ้ งแรก (Initial 
Connection) Waterfall จะใช้เวลานานในการเข้าถึง
ข้อมูลในรูปแบบเนื้อหา (Content Type) ในครั้งแรก
ซึ่งถ้าเป็นการเข้าถึงรูปแบบเนื้อหาแบบเดิมจะเข้าถึง
ได้เร็วขึ้นในครั้งถัดมา ต่างจาก Request start ที่ใช้
เวลาในการเข้าถึงใกล้เคียงกัน เช่นเดียวกับการเข้าถึง
ข้อมูลในรูปแบบ Content Download 

จากผลการศึกษาการทดสอบในครั้งนี้ทำให้ทราบ
ความเร็วในการเข้าถึงข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ เบื้องต้น
เท่านั้นจากการใช้เครื่องมือสำเร็จรูปอัตโนมัติ แสดงให้
เห็นถึงความเร็วในการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้ 1 คนต่อ
ครั้งเท่านั้น ยังไม่สามารถประเมินได้ถึงประสิทธิภาพ
การรองรับการเข้าถึงข้อมูลพร้อมกันของผู้ใช้จำนวน
มากได้ สามารถนำข้อมูลการทดสอบนี้ไปต่อยอดใน
การคาดการณ์การใช้งานพร้อมกันของผู้ใช้หลายคน 
ต่อการโหลดพร้อมกันได้ในอนาคต 

 
7.  ข้อเสนอแนะ 
 การทดสอบนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการศึกษาการ
ใช้งานเครื่องมือทดสอบอัตโนมัติและรูปแบบของการ
ทดสอบประสิทธ ิภาพของระบบ (Performance 
Testing) ในการเข้าถึงข้อมูลรูปแบบหนึ่งเท่านั้น ยังไม่
ครอบคลุมผลการทดสอบท้ังหมด ควรมีการทดสอบใน
รูปแบบอื่น ๆ เพิ่มเติม และผลการทดสอบแต่ละครั้ง
จะขึ ้นอยู ่กับความเร็วของอินเทอร์เน็ตที ่ใช้ในการ
ทดสอบด้วย 
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การถ่ายทอดเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการร้านค้าออนไลน์สำหรับชุมชนท่องเท่ียว 
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บทคัดย่อ  

งานวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ 1) ศึกษาบริบทข้อมูลพื้นฐานในการถ่ายทอดเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการร้านค้าออนไลน์สำหรับชุมชนท่องเที ่ยว OTOP นวัตวิถีบ้านแม่หอย 2) พัฒนารูปแบบที่จะใช้ในการถ่ายทอด
เทคโนโลยีสารสนเทศ 3)  ถ่ายทอดการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการร้านค้าออนไลน์  4) ประเมินการใช้
รูปแบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับร้านค้าออนไลน์  โดยประชากรกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง คือ ผู้ประกอบการชุมชน  
จำนวน  30  ราย ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มผู้ประกอบการชุมชนมีส่วนร่วม  เกิดการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้กับการพัฒนา
ทักษะของตัวเองในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการร้านค้าออนไลน์สำหรับชุมชน   โดยรูปแบบ
ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการร้านค้าออนไลน์ ใช้องค์ประกอบหลักของรูปแบบจากหนังสือ         
องค์ความรู้เรื่องการค้าออนไลน์ (E-Commerce) สำหรับชุมชน และหนังสือองค์ความรู้การตลาดสำหรับการคา้ออนไลน์ 
(Online Marketing) ซึ่งทำให้เกิดกระบวนการถ่ายโอนการเรียนรู้ และการถ่ายทอดเทคโนโลยี ซึ่งจะช่วยในการบริหาร
จัดการร้านค้าออนไลน์สำหรับชุมชนได้อย่างเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ( �̅�=4.37, S.D.=0.54)  มีระดับการประเมินท่ีดีต่อ
รูปแบบการถ่ายทอดเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการร้านค้าออนไลน์สำหรับชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
บ้านแม่หอย   อยู่ในระดับมาก (�̅�=4.42, S.D.=0.61) และสามารถนำความรู้ ทักษะตามรูปแบบไปใช้ในการบริหารจัดการ
ร้านค้าออนไลน์สำหรับชุมชนท่องเท่ียว  OTOP  นวัตวิถีบ้านแม่หอย ส่งเสริมให้เกิดการค้าออนไลน์ระดับชุมชน   
คำสำคัญ: เทคโนโลยีสารสนเทศ, การบริหารจัดการ, ชุมชนนวัตวิถี 
 
Abstract 

The purposes of this research were to: 1) To study the context of basic information in information 
technology transfer for the online store of the Navatwithi OTOP Community Tourism in Ban Mae Hoi, 
Chom Thong District, Chiang Mai Province. 2) To develop a format to be used in information technology 
transfer. 3) To transfer the use of information technology for online store management. 4) Evaluate the 
use of format information technology for the online store of the Navatwithi OTOP Community Tourism 
in Ban Mae Hoi, Chom Thong District, Chiang Mai Province.  The research sample was selected by 30 
entrepreneurs. The results showed that the entrepreneur's participatory action research exchange of 
Learn & Share with the development of their skills. in applying information technology for community 
online store management by format to be used in information technology transfer for OTOP Community 



 
การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์  วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  และสถาปัตยกรรมศาสตร์ คร้ังที่ 12 
วันที่ 20  สิงหาคม  2564  ณ  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   

 

 
ESTACON12 | 279 

Tourism in Ban Mae Hoi. Using the main elements of the model from E-book for Village E-Commerce 
and E-book for online marketing, the process of Transfer of learning, Technology Transfer, will help to 
manage the online store for the community appropriately at a high level (  �̅�=4.37, SD=0.54). There is 
a good assessment level on the model of transfer of information technology for management. Manage 
an online store for OTOP tourism community, Innovative ways of Ban Mae Hoi. At a high level ( �̅�=4.42, 
S.D.=0.61), The format of applying the information technology with the online store management. 
Keywords: Information Technology, Management,  OTOP (Navatwithi) 
 
1.  บทนำ 

ชุมชนท่องเที ่ยว OTOP นวัตว ิถีบ ้านแม ่หอย           
อ.จอมทอง เป็นชุมชนที ่ได้ร ับการคัดเลือกให้เป็น
ชุมชนนวัติวิถีของอำเภอจอมทอง ซึ่งเป็นชุมชนที่มี
ศักยภาพทางด้านการท่องเท่ียวเชิงพื้นท่ี ท่ีมีประเพณี 
วัฒนธรรม และวิถีชีว ิตความเป็นอยู ่ตามแบบของ   
ชาวล้านนาด้ังเดิม มีทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีความอุดม
สมบูรณ์ ไม่ว่าจะเป็นป่าไม้ แม่น้ำ ลำธาร พร้อมท้ัง
กิจกรรมหลากหลายสำหรับนักท่องเที่ยว และมุ่งเน้น
การเอาวิถีชีว ิตออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ และบริการ          
เป็นการพัฒนาจากภายใน  สนับสนุนให้คนในท้องถิ่น
มีศักยภาพ และมีความพร้อมเพื่อการพัฒนาชุมชน 
ของตนเองให้เข้มแข็ง ดึงความเป็นอัตลักษณ์ของ
ชุมชนที ่ เน ้นความเร ียบง ่าย    มาสร ้างเสน่ห ์ ให้  
นักท่องเที่ยว สร้างความประทับใจ พร้อมมีสินค้าท่ี
เกิดจากภูมิปัญญาของคนในชุมชน [1]    
     จากการท่ีผู้วิจัยได้ลงพื้นท่ี ให้บริการวิชาการแบบ
มีส่วนร่วมตามความต้องการของชุมชน  ผ่านโครงการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ภายใต้โครงการผลักดันผลงาน
วิชาการสู่การใช้ประโยชน์ เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐาน         
ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ 
น ั ้นพบว ่ากล ุ ่มผ ู ้ประกอบการช ุมชนยังขาดการ             
นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการบริหารจัดการ  
และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในช่องทาง
การจัดจำหน่าย การตลาด และการประชาสัมพันธ์[2]         
     จากที ่กล่าวมาผู ้ว ิจัยมีแนวคิดในการถ่ายทอด
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการร้านค้า 
ออนไลน์สำหรับชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ้าน
แม ่หอย  ต.บ ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เช ียงใหม่              

เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะของผู้ประกอบการชุมชน
ให้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื ่อเกิดการส่ง เสริม
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และสนับสนุนการทำการค้า
ออนไลน์สำหรับชุมชน  เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับคนในชุมชน หมู่บ้าน ให้มีความรู้ ความสามารถ
ในการประกอบสัมมาชีพ และมีคุณภาพชีวิตที ่ ดี           
มีความมั่นคงและยั่งยืน บนฐานสังคมแห่งการเรียนรู้
ด ้วยองค์ความร ู ้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สามารถนำไปใช้ประโยชน์อันก่อให้เกิดการพัฒนา
แบบองค ์รวม พร ้อมทั ้ งต ่อยอดภ ูม ิป ัญญาและ
สร้างสรรค์นวัตกรรมสังคมใหม่ๆ ท่ีเป็นประโยชน์อย่าง
เหมาะสมกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยใน
สังคมปัจจุบันได้อย่างยั่งยืน   
 
2.  วิธีการดำเนินการวิจัย 
    การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วน
ร่วม(participatory action research) ซึ ่งกระบวนการ 
วิจัยได้ดำเนินการในลักษณะของการถ่ายทอดองค์ความรู้ 
พัฒนารูปแบบการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื ่อการ
บริหารจัดการร้านค้าออนไลน์สำหรับชุมชนที่เหมาะสม
และนำไปใช้ประโยชนไ์ด้จริง โดยมีวิธีดำเนินการวิจัยดังนี้  

2.1 ศึกษาบริบทและข้อมูลพื้นฐานของชุมชนนวตัวิถี
บ้านแม่หอย  โดยประชากรกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง คือ 
ผู้ประกอบการชุมชน  จำนวน  30  ราย  

2.2 สร้างเครื ่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เป็นแบบสอบถาม โดยตรวจสอบความเที ่ยงตรงเชิง
เน ื ้ อหา (Content Validity) ของแบบสอบถามจาก
ผู้เช่ียวชาญ จำนวน 5 คน เพื่อตรวจสอบความครอบคลุม 
ครบถ้วนของเนื้อหาและพิจารณาความสอดคล้องของข้อ
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คำถาม  โดยข้อคำถามที่มีค่าดัชนีความสอดคล้อง
ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้ และนำ
สิ่งที่ควรปรับปรุงและข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไข
แบบสอบถามให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น และนำไปทดลองใช้ 
(Tryout) กับกลุ่มที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวจัิย 
จำนวน 10 คน  แล้วนำมาหาความเช ื ่อม ั ่นของ
เครื่องมือ (Reliability) โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ ์แอลฟ
ของครอนบาค ได้ค่าความเชื่อมั ่นเท่ากับ 0.785 [3] 
ถ ือว ่ามีค ุณภาพสูงพอที ่จะนำไปใช ้ได ้ต ่ อก ลุ่ม
ผู้ประกอบการชุมชน ผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าชุมชน 
จำนวน 30 ชุด ด้วยวิธีการเจาะจงตอบแบบสอบถาม
และแบบสัมภาษณ์ โดยมีแนวทางการสัมภาษณ์จาก
การศึกษาชุมชนแบบมีส่วนร่วม  และการแลกเปล่ียน
เรียนรู้เพื่อนำมาสู่การกำหนดรูปแบบในการถ่ายทอด
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการร้านค้า
ออนไลน์สำหรับชุมชนท่องเท่ียว OTOP นวัตวิถีบ้าน
แม่หอย  และสังเคราะห์ข้อความหรือสรุปข้อความ 

2.3 พ ัฒนาร ูปแบบท ี ่ จะใ ช้ ในการถ ่ ายทอด
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการร้านค้า
ออนไลน์สำหรับชุมชนนวัตวิถีบ้านแม่หอย โดยพัฒนา
มาจากการสังเคราะห์ข้อมูลข้างต้น   ซึ ่งผ่านการ
ตรวจสอบคุณภาพ ประเมินความเหมาะสมและ
รับรองรูปแบบ  

2.4 กระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีสารสนเทศ
แบบมีส่วนร่วมโดยมีวิทยากรให้ความรู้ในการอบรม
เชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้ โดยเครื่องมือที่ใช้ในการ
ถ่ายทอดแสดงตามรูปท่ี 1[2] และรูปท่ี 2 [4]   

 

รูปที่ 1 หนังสือองค์ความรู้เรื่อง “การค้าออนไลน์        
(E-Commerce) สำหรับชุมชน” 

 

รูปที่ 2  หนังสือองค์ความรู้ เรื่อง “การตลาดสำหรับ 
   การค้าออนไลน์ (Online Marketing)” 

2.5 ประเมินการใช้รูปแบบของการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื ่อการบริหารจัดการร้านค้าออนไลน์
สำหรับชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ้านแม่หอย  
จากกลุ่มเป้าหมาย  
 
3.  ผลการวิจัย 

การวิจัยเรื ่องการถ่ายทอดเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการบริหารจัดการร้านค้าออนไลน์สำหรับชุมชน
ท่องเที ่ยว OTOP นวัตวิถีบ้านแม่หอย ตำบลบ้าน
หลวง  อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ สามารถสรุป
ได้ดังนี้ 
 3.1 จากการที่ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลแบบมีส่วนรว่ม
ต าม คว าม ต ้ อ ง ก า ร ข อ ง ช ุ ม ชน   พ บ ว ่ า ก ลุ่ ม
ผ ู ้ประกอบการช ุมชนย ังขาดการนำเทคโนโลยี
สารสนเทศมาช ่วยในการบร ิหารจ ัดการ   และ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในช่องทางการจัด
จำหน ่ าย  การตลาด  และการประชาส ัมพั นธ์  
ผู้ประกอบการชุมชนต้องการมีส่วนร่วมกับการพฒันา
ทักษะของต ัวเองในการประย ุกต ์ใช ้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อเกิดการส่งเสริมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
และสนับสนุนการทำการค้าออนไลน์สำหรับชุมชน   
 3.2  ผลการว ิจ ัย  พบว ่า ร ูปแบบที ่ ใ ช้ ในการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
ร้านค้าออนไลน์สำหรับชุมชนนวัตวิถีบ้านแม่หอยใช้
องค์ประกอบหลักของร ูปแบบ  ได้แก ่ 1) การค้า
ออนไลน์ (E-Commerce) สำหรับชุมชน 2) การตลาด
สำหรับการค้าออนไลน์ (Online Marketing)  ซึ่งจะ
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ช่วยในการบริหารจัดการร้านค้าออนไลน์สำหรับ
ช ุมชนท่องเท ี ่ยว OTOP นว ัตว ิถีบ ้านแม ่หอยใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศในการส่งเสริมให้
เกิดการค้าออนไลน์ระดับชุมชน  เพื่อนำเสนอสินค้า
และบริการของชุมชนที่มีเรื่องราวการเชื่อมโยงกับภูมิ
ปัญญา เชื ่อมโยงกระบวนการต่างๆ ของการค้าขาย
ออนไลน์แบบครบวงจร  ส่งเสริมการขายให้แก่ชุมชน
ผ่านส่ือออนไลน์  ทำให้สามารถส่ือสารจากชุมชนออก
ไปสู่ตลาดภายนอกเป็นที่รู ้จักเพิ่มมากขึ้น  มีการซื้อ
ขายสินค้าแบบออนไลน์ นอกจากช่องทางเดิมท่ีค้าขาย
แบบออฟไลน์  รวมทั้งผลักดันให้เกิดการจำหน่าย
สินค้าและบริการของชุมชนสู่ตลาดภายนอกได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมีมาตรฐาน สร้างความเชื่อมั ่นในการ
ประกอบร้านค้าออนไลน์ด้วยการจดทะเบียนพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ของผู ้ประกอบการร้านค้าออนไลน์  
และองค์ประกอบที่ได้จากการพัฒนารูปแบบยังเกิด
กระบวนการถ ่ายโอนการเร ียนร ู ้  (Transfer of 
learning) และมีส่วนร่วมของสังคม (Participation) 
เก ิดการแลกเปลี ่ยนการเร ียนร ู ้  (Learn & Share) 
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื ่อการบริหาร
จ ัดการร ้ านค ้าออนไลน ์สำหร ับช ุมชน   โดยใช้
เทคโนโลยีและการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง (Active 
learning) และให้ผู ้เรียนสร้างความรู้โดยผู้เรียนเอง 
เพื ่อเสริมสร้างศักยภาพ และความยั ่งยืน ผลการ
ประเมินรูปแบบการถ่ายทอดเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพื่อการบริหารจัดการร้านค้าออนไลน์สำหรับชุมชนน
วัตวิถีบ้านแม่หอย พบว่า มีความเหมาะสมในระดับ
มาก ( �̅�=4.37, S.D.=0.54) 

3.3  ผู ้ว ิจ ัยดำเน ินการจ ัดก ิจกรรมถ ่ายทอด 
เทคโนโลยีสารสนเทศ แบบมีส่วนร่วมโดยมีวิทยากรให้
ความรู ้ในการถ่ายทอดเชิงปฏิบัติการเกี ่ยวกับการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื ่อการบริหาร
จัดการร ้านค้าออนไลน์สำหร ับชุมชนท่องเท ี ่ ยว 
OTOP นวัตวิถีบ้านแม่หอย  ดังรูปท่ี 4-6 
 
 

 

รูปที่ 4  กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

รูปที่ 5  กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

รูปที่ 6  กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3.4 ผลการประเมินจากการใช้รูปแบบของการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการร้านค้า
ออนไลน์สำหรับชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ้าน
แม่หอย  จำนวน 30 ราย โดยใช้มาตราส่วนประเมิน 
ค่า (Likert scale) วิเคราะห์ด้วยสถิติพื้นฐาน ได้แก่ 
ค ่าเฉล ี ่ย  (Mean) และส ่วนเบ ี ่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard deviation) 
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ตารางที่ 1 ผลการประเมินจากการใช้รูปแบบของการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการร้านค้า
ออนไลน์สำหรับชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ้าน
แม่หอย  จากกลุ่มเป้าหมาย 
 

รายการประเมิน 𝒙 S.D ระดับ
ประเมิน 

1) ด้านวิทยากร 4.39 0.61 มาก 
2) ด้านการถ่ายทอด
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

4.31 0.60 มาก 

3) ด้านเนื้อหาตาม
รูปแบบ 

4.47 0.61 มาก 

4) ด้านการนำความรู้ 
ทักษะไปประยุกต์ใช้ใน
การบริหารจัดการ
ร้านค้าออนไลน ์

4.49 0.61 มาก 

      
 จากตารางที ่  3 พบว่า ส่วนใหญ่มีระดับการ
ประเมินที ่ด ีต ่อร ูปแบบการถ ่ายทอดเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื ่อการบริหารจัดการร้านค้าออนไลน์
สำหรับชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ้านแม่หอย 
ภาพรวมอย ู ่ ในระด ับมาก   (�̅�=4.42, S.D.=0.61)  
หากพิจารณาเป็นรายด้านสรุปได้ว ่า   ด้านการนำ
ความรู ้ ทักษะไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการ
ร้านค้าออนไลน์ (�̅� =4.49, S.D.=0.61)    ด้านเนื้อหา
ตามรูปแบบ  ( �̅� =4.47, S.D.=0.61)  ด้านวิทยากร          
( �̅� =4.39, S.D.=0.61) แ ละ ด ้ า น ก า ร ถ ่ า ย ทอด
เทคโน โลย ี สารสน เทศ  (  �̅� =4.31, S.D.=0.60) 
เป็นไปตามลำดับ 
 
4.  สรุปและอภิปรายผล 
    การถ่ายทอดเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการร้านค้าออนไลน์สำหรับชุมชนนวัตวิถีบ้านแม่
หอย สามารถสร ุปและอภิปรายผล   ได้ด ังนี้ กลุ่ม
ผู ้ประกอบการช ุมชน  มีส่วนร ่วม (participatory 
action research) กับการพัฒนาทักษะของตัวเองใน

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเกิดการ
ส่งเสริมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และสนับสนุนการทำ
การค้าออนไลน์สำหรับชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับธนิดา 
ภู่ แดง  และวน ิดา  เพ ิ ่ มศ ิ ริ  (2563)[5] โดยการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื ่อนำมาสู่การกำหนดรูปแบบใน
การถ่ายทอดเทคโนโลยีสารสนเทศเพื ่อการบริหาร
จัดการร ้านค้าออนไลน์สำหร ับชุมชนท่องเท ี ่ ยว 
OTOP นวัตวิถีบ้านแม่หอย ใช้องค์ประกอบหลักของ
รูปแบบจากหนังสือองค์ความรู้เรื่องการค้าออนไลน์ 
(E-Commerce) สำหร ับช ุมชน  และหน ังส ือองค์
ความรู ้การตลาดสำหรับการค้าออนไลน์  (Online 
Marketing)  ซึ่งจะช่วยในการบริหารจัดการร้านค้า
ออนไลน์สำหรับชุมชนได้อย่างเหมาะสม และสามารถ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในช่องทางการจัด
จำหน่าย การตลาด และการประชาสัมพันธ์ นำไปใช้
ประโยชน์ได้จริง และองค์ประกอบท่ีได้จากการพัฒนา
ร ูปแบบยังเก ิดกระบวนการถ่ายโอนการเร ียนรู้  
(Transfer of learning) การถ ่ายทอดเทคโนโลยี
(Technology Transfer) การมีส่วนร่วมของส ังคม 
(Participation) และเกิดการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ 
(Learn & Share) ซึ ่งสอดคล้องกับ ดนุชา สลีวงศ์ 
และณัตตยา เอ ี ่ ยมคง (2560) [6]สอดคล ้องกับ 
ชำนาญ  ขุมทรัพย์ (2562) [7] นำความรู้ ทักษะไปใช้
ในการบริหารจัดการร้านค้าออนไลน์ ส่งเสริมให้เกิด
การค้าออนไลน์ระดับชุมชน   
 
5.  ข้อเสนอแนะ 

1. ควรมีการพัฒนารูปแบบที ่ใช้ในการถ่ายทอด
เทคโนโลยีสารสนเทศปรับเปลี่ยนไปตามบริบท และ
ความต้องการของชุมชน  

2. สถานประกอบการชุมชนควรม ีการพ ัฒนา
ความรู้ใหม่ๆอยู่เสมอ  ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการร้านค้าออนไลน์ซึ่ง
จะสามารถช่วยผลักดันให้การดำเนินงานเป็นไปตาม
รูปแบบที่พัฒนาขึ้นได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ 
เสริมสร้างศักยภาพให้กับชุมชนให้เข้มแข็งได้ 
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การจำลองหลักการพื้นฐานของระบบวิทยุรู้คิดด้วยแมทแลป 
Simulating the Basic Principle of the Cognitive Radio System with MATLAB 
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บทคัดย่อ  
บทความนี้เสนอการจำลองหลักการพื้นฐานของวิทยุรู้คิดเพื่อจะค้นหาการมีอยู่ของผู้ใช้หลักเพื่อจะหลีกเลี่ยงการ

แทรกสอดรบกวน การรับรู้สเปกตรัมจะต้องตรวจจับหาแถบความถี่ท่ียังไม่ได้ใช้งานของสเปกตรัมท่ีเรียกว่าช่องโหว่ของ
สเปกตรัมซึ่งให้ประสิทธิภาพความละเอียดช่วงสเปกตรัมท่ีสูง ผู้ใช้รองถูกอนุญาตให้เข้าใช้งานแถบความถี่ของสเปกตรัมท่ี
ยังไม่ได้ถูกครอบครองซึ่งถูกกำหนดจัดสรรให้กับผู้ใช้หลัก ผู้ใช้รองจะตรวจจับหาช่องโหว่ของสเปกตรัมและสภาวะที่ยัง
ไม่ได้ใช้งานของผู้ใช้หลักเพื่อท่ีจะเข้าใช้แถบความถี่ท่ียังไม่ได้ถูกใช้งาน และจะปล่อยแถบความถี่ว่างเปล่าทันทีท่ีผู้ใช้หลัก
เปลี่ยนสถานะเป็นใช้งานแถบความถี่ วิทยุรู้คิดมีความสามารถท่ีจะกระโดดเข้าๆ ออกๆ ในช่องว่างของสเปกตรัมท่ียังไม่ได้
ใช้งานเพื่อท่ีจะเพิ่มประสิทธิภาพของสเปกตรัม วัตถุประสงค์งานวิจัยนี้ต้องการจำลองแมทแลปเพื่อแสดงให้เห็นว่าวิทยุรู้
คิดทำงานอย่างไร ผลของการจำลองแมทแลปแสดงให้เห็นว่าช่องโหว่สเปกตรัมถูกครอบครองโดยผู้ใช้ลำดับรอง 
คำสำคัญ: วิทยุรู้คิด การรับรู้สเปกตรัม ผู้ใช้หลัก ผู้ใชล้ำดับรอง ช่องโหว่สเปกตรัม 
 
Abstract 

This paper proposes the basic simulation of cognitive radio system to discover the appearance of 
primary user to escape the interference. Spectrum sensing is to detect the unused bands of the 
spectrum called spectrum holes which provide high spectral resolution capacity. The secondary users 
are allowed to perform on the vacant spectrum bands allocated to the primary user. They should locate 
the spectrum holes and the unoccupied position of the primary users so as to employ the empty bands 
and also quickly abandon the band as soon as the primary user becomes operating on the spectral 
band. Cognitive radios have the potentiality to jump in and out of unused spectrum holes to raise 
spectrum performance. The purpose of this research requires simulating the MATLAB to show that how 
the cognitive radio works. The outcome of MATLAB simulation has been shown that spectrum holes are 
occupied by secondary users 
Keywords: Cognitive radio, Spectrum sensing, Primary user, Secondary user, Spectrum hole 
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1.  บทนำ 
วิทยุรู ้คิดเป็นเทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายโดยท่ี

เครื ่องรับส่งสามารถตรวจจับช่องสัญญาณในการ
สื่อสารได้อย่างชาญฉลาดซึ่งยอมให้ผู ้ใช้ที ่ไม่ได้รับ
อนุญาตเข้าสู ่สเปกตรัมวิทยุเมื ่อสเปกตรัมไม่ได้ถูก
ครอบครองโดยผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาต ความเป็นมาแต่
เดิมนั้นแถบความถี ่สเปกตรัมได้ถูกกำหนดให้กับผู้
ครอบครองท่ีได้รับอนุญาตในระยะเวลาท่ียาวนานและ
ตลอดพื้นท่ีตามภูมิศาสตร์ที่กว้างขวาง ซึ่งแก้ปัญหา
การขาดแคลนสเปกตรัมได้โดยใช้สเปกตรัมวิทยุที่ยัง
ไม่ได้ถูกใช้งานโดยผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาต สิ่งนี้ทำให้การ
ใช้สเปกตรัมความถี่วิทยุที ่มีอยู ่ได้เหมาะสมที่สุดใน
ขณะที ่ลดการรบกวนสอดแทรกกับผู ้ใช้รายอื ่นได้
ต่ำสุด นี่เป็นกระบวนทัศน์ในการสื่อสารไร้สายโดยท่ี
พารามิเตอร์การส่งหรือการรับของโครงข่ายหรือสถานี
เชื ่อมโยงถูกเปลี่ยนค่าในการสื่อสาร หลีกเลี ่ยงการ
รบกวนสอดแทรกกันระหว ่างผู ้ ใช ้และปรับปรุง
ประสิทธ ิภาพของโครงข่ายการสื ่อสารไร ้สาย ท่ี
ประกอบด้วยผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตและไม่ได้รับอนญุาต 
[1] 

ปลายทางของสถาน ีว ิทยุร ู ้ค ิดม ีปฏิก ิร ิยากับ
สภาพแวดล้อมวิทยุ รับรู้และตรวจจับหาแถบความถี่
สเปกตรัมที่ยังว่างไม่มีผู ้ใช้งานและจากนั้นก็เข้าใช้
สเปกตรัมตามจังหวะโอกาส ดังนั้นมันมีความสามารถ
พอท่ีจะจัดการทรัพยากรวิทยุได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

เทคนิคการเข้าสู ่สเปกตรัมแบบพลวัตแก้ปัญหา
และยอมให้สถานีเช่ือมโยงไร้สายใช้การรับรู้สเปกตรัม
เพื่อท่ีระบุ “พื้นท่ีว่างสีขาวหรือช่องโหว่สเปกตรัม” ใน
สเปกตรัมที ่ได ้ร ับอนุญาต ดังน ั ้นวิทยุร ู ้ค ิดจะใช้
ประโยชน์พื้นท่ีว่างสีขาวนี้ตามจังหวะโอกาส เพื่อท่ีจะ
หลีกเลี่ยงการรบกวนแทรกสอดกับผู้ใช้หลัก ผู้ใช้รอง
ต้องออกจากช่องสัญญาณท่ีครอบครองอยู่ถ้าตรวจจับ
เจอผู้ใช้หลัก รูปที่ 1 แสดงให้เห็นแนวความคิดช่อง
โหว่ของสเปกตรัม 

         

  
   

  

                        

                          
(                   )

    

                  
        
(           )

 

รูปที่ 1 แสดงแนวความคิดช่องโหว่ของสเปกตรัม 

ในโครงข่ายวิทยุรู้คิดมีผู้ใช้อยู่สองประเภทคือ ผู้ใช้
หลักหรือผู้ใช้ท่ีได้รับอนุญาตมีสิทธิพิเศษสูงหรือสิทธิ
เดิมจากการสืบทอดในการใช้ส่วนของสเปกตรัมที่ได้
กำหนดเอาไว้ ผู้ใช้รองหรือผู้ใช้ที่ไม่ได้รับอนุญาตของ
แถบความถี่อื ่นซึ่งมีสิทธิพิเศษต่ำกว่าใช้สเปกตรัมนี้
และถูกยอมให้ใช้สเปกตรัมในวิธ ีท ี ่หลีกเลี ่ยงการ
รบกวนแทรกสอดกับผู้ใช้หลัก ผู้ใช้หลักสามารถเข้าสู่
ทรัพยากรโครงข่ายไร้สายได้ตามการอนุญาตของผู้ใช้
ขณะท่ีผู้ใช้รองถูกจัดช่องสัญญาณให้กับความสามารถ
ของวิทยุร ู ้คิดที ่เข้าถึงสเปกตรัมตามจังหวะโอกาส 
ความสามารถของวิทยุร ู ้ค ิดยอมให้ผู ้ ใช้รองเข้า สู่
ช่องสัญญาณที่ได้รับอนุญาตที่ถูกใช้ประโยชน์น้อย
เกินไปของผู้ใช้หลักได้ชั่วคราว วิทยุรู้คิดต้องรวมกัน
กับว ิธ ีการจัดการที ่ชาญฉลาดเพื ่อที ่จะปรับปรุง
ประสิทธิภาพการใช้งานของสเปกตรัม [2] 

 
2.  คุณลักษณะของวิทยุรู้คิด  

วิทยุรู้คิดมี 2 คุณลักษณะท่ีสำคัญดังนี้ [3] 
ความสามารถของการรู้คิด: ความสามารถของการ

รู้คิดให้คำจำกัดความความสามารถของเทคโนโลยี
วิทยุท่ีจะเข้าใจหรือรับรู้ข้อมูลจากสภาวะแวดล้อมของ
มันได้ มันเข้าใจการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งพิกัดและ
เวลาในสภาวะแวดล้อมว ิทยุและหลีกเล ี ่ยงการ
สอดแทรกรบกวนต่อผู้ใช้หลัก 

ความสามารถในการปร ับต ั ้ งค ่ าได ้อ ีกคร ั ้ ง : 
ความสามารถในการรู้คิดให้การรับรู้เข้าใจสเปกตรัม 
แต่ความสามารถในการปรับตั้งค่าได้อีกครั้งหมายถึง
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ความสามรถของวิทยุที ่จะเปลี่ยนหน้าที่การทำงาน
และทำให้วิทยุรู้คิดถูกโปรแกรมแบบพลวัตตามสภาวะ
แวดล้อมวิทยุ เช่น ความถี่ กำลังส่ง ระบบการมอดู
เลตสัญญาณ หรือโปรโตคอลการส่ือสาร 

 
3.  หน้าที่การทำงานของวิทยุรู้คิด 

วิทยุรู้คิดแบ่งการทำงานออกได้เป็น 4 หน้าที่การ
ทำงานหลักๆ รูปที่ 2 แสดงให้เห็นกระบวนการวง
โคจรของวิทยุร ู ้ค ิดที ่ เป็นระบบวิทยุลำดับรองซึ่ง
ประกอบด้วย การร ับร ู ้สเปกตรัม การเคลื ่นย ้าย
สเปกตรัม การตัดสินใจของสเปกตรัม และการใช้
สเปกตรัมร่วมกัน [4] 

การรับร ู ้สเปกตรัม : หมายถึงการตรวจจ ับหา
สเปกตรัมท่ียังไม่ได้ถูกใช้งาน และใช้สเปกตรัมร่วมกัน
ปราศจากการแทรกสอดรบกวนท่ีเป็นอันตรายต่อผู้ใช้
รายอื่น 

สภาวะแวดล้อมวิทยุ

การรับรู้
สเปกตรัม

การเคลื่อนย้าย
สเปกตรัม

การตัดสินใจ
ของสเปกตรัม

การใช้สเปกตรัม
ร่วมกัน

คุณลักษณะของ
สเปกตรัม

เครื่องกระตุ้น
RFการตรวจจับ

ผู้ใช้หลัก
สัญญาณถูกส่ง

 

รูปที่ 2 กระบวนการวงโคจรของวิทยุรู้คิด [5] 

การจัดการสเปกตรัม: เป็นการเข้าใจสเปกตรัมที่มี
อยู่ดีที่สุดเพื่อจะจัดการตามความต้องการการสื่อสาร
ของผู้ใช้ 

การเคล่ือนย้ายของสเปกตรัม: ถูกนิยามว่าเป็นการ
รักษาความต้องการการส่ือสารแบบต่อเนื่องปราศจาก
การสะดุดระหว่างเปล่ียนไปยังสเปกตรัมท่ีดีกว่า 

การใช้สเปกตรัมร่วมกัน : หมายถึงการให้วิธีการ
กำหนดสเปกตรัมอย่างเท่ียงตรงยุติธรรมในหมู่การอยู่
ร่วมกันของผู้ใช้ 

 
 

4.  การรับรู้สเปกตรัม 
ความต้องการท่ีสำคัญของวิทยุรู้คิดจะต้องรับรู้ช่อง

โหว่ของสเปกตรัม มันถูกออกแบบมาเพื่อรับรู้และไว
ต่อการเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล้อมของมัน การ
ทำงานของรับรู ้สเปกตรัมทำให้ว ิทยุร ู ้คิดสามารถ
ปรับตัวให้เข้ากับสภาวะแวดล้อมโดยตรวจจับหาผู้ใช้
หลักที่กำลังรับข้อมูลภายในช่วงขอบเขตการสื่อสาร
ของผู้ใช้วิทยุรู้คิดหรือผู้ใช้ลำดับรอง [6] 

การรับรู้สเปกตรัมมีสองส่วนคือ หนึ่งต้องแน่ใจว่า
ผู ้ใช้ลำดับรองหรือผู ้ใช้ว ิทยุร ู ้คิดไม่ก่อให้เกิดการ
แทรกแซงรบกวนต่อผู้ใช้หลัก และสองจะต้องช่วยผู้ใช้
ลำดับรองหรือผู้ใช้วิทยุรู้คิดระบุบ่งชี ้และใช้ช่องโหว่
ของสเปกตรัมเพื่อคุณภาพการบริการที่ต้องการ [7] 
การรับรู้สเปกตรัมจะต้องตัดสินใจระหว่างสมมุติฐาน 
2 ข้อดังสมการนี้ 

0( ) ( ),x t w t H=            ไม่มีผู้ใช้หลัก 

1( ) ( ) ( ),x t hn t w t H= +     มีผู้ใช้หลัก 

โดยที่ x(t) เป็นสัญญาณที่ถูกรับมาโดยวิทยุรู้คิด 
n(t) เป็นสัญญาณของผู้ใช้หลักที่ถูกส่งออกมา w(t) 
คือสัญญาณรบกวนเกาส์เซียนสีขาวที ่ เพิ ่มเข ้ามา 
(AWGN) h เป็นเกณฑ์อัตราการขยายแอมปลิจูดของ
ช่องสัญญาณ H0 เป็นสมมุติฐานท่ีว่างซึ่งกล่าวได้ว่าไม่
มีสัญญาณของผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตหรือไม่มีสัญญาณ
ของผู้ใช้หลัก 

 
5.  กระบวนการจำลองผล  

การจำลองผลได้ทำตามค่าพารามิเตอร์ดังนี้ 
- การกำหนดค่าเริ ่มต้น: กำหนดค่าเริ ่มต้นแถบ

ความถี ่พาหะจำนวน 5 ความถี ่สำหร ับผู ้ใช ้ และ
กำหนดค่าเริ่มต้นความถี่ข่าวสารและความถี่การสุ่ม
ตัวอย่างด้วย 

- การมอดูเลต: มอดูเลตข้อมูลผู ้ใช้ตลอดแถบ
ความถ่ีตามลำดับโดยใช้การมอดูเลตแอมปลิจูด (AM) 

- ตัวนำเข้า: นำเข้าสัญญาณที่ถูกมอดูเลตทั้งหมด
เพื่อท่ีจะสร้างสัญญาณพาหะ 
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- Periodogram: สำหรับหาค่าประมาณความ
หนาแน่นของสเปกตรัมกำลัง (PSD) 

- การจัดสรรช่องสัญญาณท่ียังไม่ได้ถูกใช้งาน: เมื่อ
ผู ้ ใช ้รายใหม่มาถึงก ็จะถูกกำหนดให้กับช่องโหว่
สเปกตรัมอันแรก 

- การทำให้ช่องสัญญาณว่าง : เมื ่อช่องสัญญาณ
ท้ังหมดถูกใช้งานอยู่ขอให้ผู้ใช้ปล่อยให้ช่องสัญญาณท่ี
ระบุนั้นว่าง 

 

6.  ผลการทดลอง 
ระบบวิทยุรู้คิดใช้วิทยุรู้คิดรับรู้สเปกตรัมค้นหาช่อง

โหว่สเปกตรัม และยอมให้ผู ้ใช้อันดับรองใช้ช่องโหว่
สเปกตรัมตราบเท่าท่ีมันไม่แทรกสอดรบกวนผู้ใช้หลัก
ที่ได้รับอนุญาต ในระบบนี้ได้สมมุติผู้ใช้หลักขึ้นมา 5 
ผู้ใช้ ความถ่ีพาหะท่ีใช้สำหรับสัญญาณ 5 สัญญาณคือ 
1 2 3 4 และ 5 kHz ตามลำดับ เพื่อท่ีจะแสดงให้เห็น
ความหนาแน่นสเปกตรัมกำลังของสัญญาณที ่ถูก
ส่งออกมา สมมุติให้ผู ้ใช้หลักลำดับที ่ 1 และที ่ 4 
ปรากฎอยู่ และผู้ใช้หลักลำดับท่ี 2 ท่ี 3 และท่ี 5 ไม่ได้
ปรากฏอยู่ดังแสดงในรูปที่ 3 ระบบวิทยุรู้คิดจะค้นหา
ช่องโหว่สเปกตรัมที่มีอยู่ของช่องสัญญาณเป็นลำดับ
แรก และกำหนดมันให้กับผู้ใช้รองแบบอัตโนมัติดัง
แสดงในรูปท่ี 4 

 

รูปที่ 3 แถบความถ่ีท่ีใช้งานและไม่ได้ใช้งาน 

 

รูปที่ 4 แถบความถ่ีท่ีไม่ได้ใช้งานลำดับท่ี 1 ถูก
กำหนดให้กับผู้ใช้ลำดับรองท่ี 1 

  

รูปที่ 5 แถบความถ่ีท่ีไม่ได้ใช้งานลำดับท่ี 2 ถูก
กำหนดให้กับผู้ใช้ลำดับรองท่ี 2 

 

รูปที่ 6 แถบความถ่ีสเปกตรัมถูกใช้งานท้ังหมด 

นอกจากนี้สเปกตรัมจะค้นหาช่องโหว่สเปกตรัม
ของช่องสัญญาณที่มีอยู ่ถัดไป และกำหนดมันให้กับ
ผู้ใช้รองแบบอัตโนมัติดังแสดงในรูปที่ 5 ในที่สุดเราก็
จะมีพ ื ้นที ่ว ่างเปล่าที ่ย ังไม ่ได ้ ใช ้งาน (ช่องโหว่
สเปกตรัม) เหลืออีกหนึ่งตำแหน่ง ซึ่งถูกจัดให้เต็มได้
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โดยการเพิ่มผู้ใช้อันดับรองอีกหนึ่งสัญญาณดังแสดงใน
รูปท่ี 6 และแถบความถ่ีสเปกตรัมท้ังหมดถูกใช้อย่างมี
ประสิทธิภาพหลังจากช่องโหว่สเปกตรัมสุดท้ายถูก
ครอบครองโดยผู้ใช้รองลำดับท่ี 3 

 
7.  สรุปผลการทดลอง 

เทคโนโลยีว ิทยุร ู ้คิดใช้วิทยุรู ้คิดรับรู ้สเปกตรัม
เพื่อที่จะค้นหาช่องโหว่สเปกตรัม และยอมให้ผู้ใชร้อง
ใช้ช่องโหว่สเปกตรัมตราบใดที่ผู ้ใช้รองไม่แทรกสอด
รบกวนผู้ใช้หลักที่ได้รับอนุญาต เช่นเดียวกันระบบ
กำหนดช่องสัญญาณลำดับที่ 2 ที่ 3 และที่ 5 ให้กับ
ผู ้ใช้รอง สิ ่งนี้ก ่อให้เกิดการใช้ประโยชน์สเปกตรัม
ประมาณ 85% ของค่าการสุ่มตัวอย่าง กระบวนการท่ี
กล่าวถึงด้านบนถูกจำลองผลโดยใช้ MATLAB ผลของ
การจำลองผลแสดงให้เห็นว่าช่องโหว่สเปกตรัมถูก
ครอบครองโดยผู้ใช้ลำดับรอง แถบความถี่สเปกตรัม
ท้ังหมดถูกใช้ประโยชน์ตามลำดับซึ่งแสดงให้เห็นได้ดัง
รูปท่ี 6 
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สายอากาศแบบแพทซ์สำหรับระบบ 5G ย่านความถี่ 700 MHz 
Patch antenna for 5G systems at 700 MHz 
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บทคัดย่อ  

บทความนี้เสนอการศึกษาและปรับปรุงพัฒนาสายอากาศสำหรับใช้กับสถานีฐานของระบบโทรศัพท์เคลื่อนท่ี
ระบบ 5G โดยใช้ต้นแบบจำนวนหนึ่งอีลิเมนต์จากสายอากาศสองแถบความถี่ 3G รุ่น MB2F/3F-65-17/18DE10/8 ของ
บริษัท MOBI Antenna Technologies ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนท่ีไม่มีการใช้งานแล้วในปัจจุบันมาทำแบบมาตร
ส่วน (Scale model) โดยใช้โปรแกรมการจำลองผล CST เพื่อให้สามารถใช้งานในช่วงความถี่ 700 MHz Lot ท่ี 1 ท่ีมีช่วง
ความถี่สำหรับใช้ Uplink ต้ังแต่ 703 MHz ถึง 713 MHz และช่วงความถี่สำหรับใช้ Downlink ต้ังแต่ 758 MHz ถึง 768 
MHz ได้ จากการจำลองผลพบว่า สายอากาศแบบแพทซ์ที ่ศึกษาด้วยโปรแกรม CST สามารถให้ความกว้างแถบ 
(Bandwidth) รองรับกับช่วงความถ่ี 5G 700 MHz ได้ และมีอัตราขยายทั้งสองแถบความถี่ประมาณ 9.257 dBi และ 
8.495 dBi ตามลำดับ เมื่อสร้างสายอากาศต้นแบบเพื่อวัดทดสอบเปรียบเทียบระหว่างผลท่ีได้จากการวัดทดสอบกับผลท่ี
ได้จากการจำลองผลด้วยโปรแกรม CST พบว่าพารามิเตอร์ต่างๆ เช่น ค่าสัมประสิทธิ์การสะท้อนกลับ อัตราขยาย ความ
กว้างลำครึ่งกำลังและแบบรูปการแผ่กำลังท่ีได้มีค่าใกล้เคียงกัน 
คำสำคัญ: สายอากาศแบบแพทซ์, 700MHz, สถานีฐานระบบ 5G 
 
Abstract 
 This paper presents the study and development of antennas for use with base stations of 5G  
cellular mobile phone systems by using a prototype of one element from 3G dual-polarized antenna 
MB2F/3F-65-17/18DE10/8 by MOBI Antenna Technologies (SHEN ZEN) Co., Ltd., China that is no longer 
in use at present to make a scale model , uses in the Lot 1 of 700 MHz by using the CST  
simulation program. The frequency Lot 1 of 700 MHz is the frequency range for uplink from 703 MHz to 
713 MHz and the frequency range for Downlink from 758 MHz to 768 MHz. From the simulations, it was 
found that the patch antenna can provide the bandwidth to support the frequency of 5G 700 MHz, 
and the gains in both frequency bands were approximately 9.257 dBi and 8.495 dBi, respectively. The 
comparison of the results between simulation and measurement, such as the reflected power, gain,  
half power beamwidth (HPBW), and radiation patterns, are in good agreement. 
Keywords: Patch antenna, 700 MHz, 5G base station. 
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1.  บทนำ 
เทคโนโลย ีสำหร ับโทรศ ัพท ์ เคล ื ่อนท ี ่ ไ ด ้ ถูก

พัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตั ้งแต่โทรศัพท์เคลื่อนที่ยุค
แรก ซึ ่งใช้งานระบบอนาล็อก จนถึงยุคปัจจุบันท่ี
โทรศัพท์กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของ 
ผู้คนส่วนใหญ่ในสังคม การใช้งานอินเตอร์เน็ตเป็นไป
ด้วยความรวดเร็วและแพร่หลาย อย่างไรก็ตามความ
ต้องการในการเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ ยังคงเพิ่มขึ้นอยา่ง
ต่อเนื่อง ซึ่งเราจำเป็นที่จะต้องหาเทคโนโลยีใหม่เพื่อ
รองรับความต้องการท่ีเพิ่มสูงขึ้น รวมถึงรองรับการใช้
งานในรูปแบบใหม่ๆ เพื่อสนองต่อการพัฒนาสังคม
ดิจิทัลในยุค 4.0 สำหรับเทคโนโลยี 5G คือเทคโนโลยี
ที ่จะเข้ามาตอบโจทย์ในเรื ่องนี ้ โดยระบบ 5G จะ
สามารถรองรับการใช้งานท่ีต้องการอัตราการส่งข้อมูล
ที่สูงกว่า 4G และรองรับอุปกรณ์เชื่อมต่อกับระบบได้
จำนวนมหาศาล อีกทั้งยังสามารถนำมาใช้ในกิจการท่ี
ต้องการการส่งข้อมูลที่รวดเร็วและทันที ที ่ต้องการ
ความแม่นยำสูง  

การที่ระบบ 5G สามารถรองรับการติดต่อสื่อสาร
ในภาคส่วนต่าง ๆ ของเศรษฐกิจจะส่งผลให้โลกของ
เราก้าวสู่ยุคของการปฏิวัติอุตสาหกรรมซึ่งเป็นยุคของ
การเปลี ่ยนผ่านสู ่ส ังคมดิจ ิท ัลอย่างเต็มตัว โดย
แนวโน้มอุตสาหกรรม จะมีการเชื ่อมต่อระหว่าง
อุปกรณ์และเครื่องมือต่าง ๆ หรือที่เรียกว่า Internet 
of things (IoT) และการทำงานแบบอัตโนมัติจะเข้า
มามีบทบาทสำคัญ โดยการทำงานต่าง ๆ  ที ่ เป็น
กิจว ัตรของมนุษย์ในปัจจุบ ันอาจถูกแทนที ่ด ้วย
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมท่ีจะมีความแข็งแกร ่งขึ้น 
รวดเร็วขึ้น และฉลาดขึ้น เทคโนโลยีสื่อสารจะไม่เป็น
เพียงแค่ส่วนประกอบหนึ่งในวิถีชีวิตของเราอีกต่อไป 
แต่จะเป็นสิ่งจำเป็นที่เราขาดไม่ได้ในชีวิตประจำวัน 
รวมทั้งจะเป็น แรงผลักดันให้เกิดการรวบรวมข้อมูล
และองค์ความรู้ขนาดใหญ่ และข้อมูลเหล่านี้จะเป็น
กุญแจสำคัญในการเพิ่ม ศักยภาพและประสิทธิภาพใน
การใช้ชีวิตของมนุษย์ ไม่ว่าจะในด้านเศรษฐกิจหรือ
สังคม [1-5] 

สำหรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่เข้ามาใหม่
นั้นก็หมายความว่าความถี่ที่จะถูกนำมาใช้งานกับระบบ 
5G จะเป็นความถี่ใหม่ด้วยเช่นกัน ดังนั้นทางบริษัทผู้
ให้บริการระบบโทรศัพท์ต่างๆก็จำเป็นจะต้องเปลี่ยน
อุปกรณ์ที่ใช้กับสถานีฐานให้สามารถรอบรับกับช่วง
ความถ ี ่ท ี ่ทางบร ิษ ัทประมู ลได ้มาจากสำน ักงาน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ไม่ว่าจะเป็นคล่ืน 
700 MHz 2,600 MHz และ 26 GHz ซึ ่งในการสื่อสาร
แบบไร้สายจำเป็นที ่จะต้องอาศัยอุปกรณ์ที ่เร ียกว่า
สายอากาศในการสื่อสาร จึงเป็นเหตผลที่ทางบริษัท
จะต้องเปลี่ยนชุดสายอากาศให้รองรับกับความถี่ที ่ได้
ประมูลมาด้วยนำเข้าอุปกรณ์สายอากาศจากบริษัท
ต่างประเทศ  

สายอากาศไมโครสตริปเป็นสายอากาศชนิดหนึ่งท่ี
นิยมนำมาออกแบบใช้งานกับระบบการสื่อสารสมัยใหม่ 
เนื่องจากมีน้ำหนักเบา ราคาถูก ขนาดเล็ก และสามารถ
สร้างและออกแบบได้ง่าย โดยสายอากาศแบบไมโครส
ตริปเป็นสายอากาศแบบแผ่นหรือแพทซ์ ซึ่งประกอบไป
ด้วยส่วนที่เป็นแผ่นหรือเรียกว่า แพทซ์ ซึ ่งเป็นแผ่น
ตัวนำ โดยทั่วไปจะมีรูปร่างเป็นส่ีเหลี่ยมมุมฉากหรือ 
วงกลม ซึ่งถูกแยกอออกจากกันด้วยแผ่นระนาบกราวด์ท่ี
มีความบาง (เป็นเศษส่วนของความยาวคลื่น) และมี
ลักษณะเป็นช้ันหรือท่ีเรียกว่า ซับสเตรทของสารไดอิเล็ก
ตริก พลังงานของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจะส่งผ่านอยู ่ใน
ซับสเตรท การใช้งานของสายอากาศไมโครสตริปนั้น
จะต้องคำนึงถึงความเหมาะสมในการนำไปใช ้งาน 
เนื ่องจากสายอากาศมีหลายชนิด ในแต่ละชนิดจะมี
รูปแบบและคุณสมบัติแตกต่างกันออกไป [6-7]  

งานวิจัยนี ้จึงสนใจศึกษาสายอากาศแบบแพทซ์
สำหรับใช้งานกับระบบ 5G ในสถานีฐานระบบเซลลูลาร์
ในช ่ วงความถ ี ่  700  MHz ท ี ่ ม ี ระบบแบบ FDD 
(Frequency Division Duplex) Lot ท่ี 1 ท่ีมีช่วงความถี่
สำหรับใช้ Uplink ตั้งแต่ 703 MHz ถึง 713 MHz และ
ช่วงความถี ่สำหรับใช้ Downlinkตั้งแต่ 758 MHz ถึง 
768 MHz โดยใช้วัสดุท่ีสามารถหาได้ในท้องถิ่น 
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2.  การศ ึ กษาสายอากาศและจำลองผลของ
สายอากาศ 
2.1  สายอากาศแบบแพทซ์ต้นแบบ 

ในขั้นตอนแรกผู้วิจัยได้นำสายอากาศแถวลำดับ 
1x8 อีลิเมนต์สำหรับสถานีฐานระบบเซลลูลาร์ ระบบ 
3G ร ุ ่ น  MB2F/3F-65-17/18DE10/8 ขอ งบร ิ ษั ท 
MOBI Antenna Technologies ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนท่ีไม่มีการใช้งานแล้วในปัจจุบันสำหรับใช้
งานท่ีความถ่ี 806 MHz ถึง 960 MHz โดยใช้ต้นแบบ
จำนวนหนึ ่งอีล ิเมนต์ มาว ัดขนาดส่วนต่างๆของ
สายอากาศเพื่อนำค่าที่ได้ไปทำแบบจำลองมาตรส่วน
เพื่อให้ได้ขนาดสายอากาศสำหรับสายอากาศแบบ
แพทซ์ระบบ 5G ในย่านความถี่ Lot1 และจำลองผล
ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป CST ดังแสดงในรูปท่ี 1 

         

 
        (ก)      (ข) 

 
(ค) 

 
(ง) 

รูปที่ 1 สายอากาศสำหรับ 5G (ก) ด้านข้าง
สายอากาศ 5G (ข) ด้านหน้าสายอากาศแบบแพทซ์ 

(ค) ด้านหลังของสายอากาศแบบแพทซ์ (ง) 

สายอากาศที ่ศ ึกษาประกอบไปด้วยส่วนของ
สายอากาศแบบแพทซ์ และส่วนของไดเรกเตอร์
ด้านหน้าของสายอากาศจำนวน 2 อีลิเมนต์ ซึ ่งมี
ระยะห่างระหว่างสายอากาศแบบแพทซ์กับไดเรก
เตอร์อีลิเมนต์ท่ี1 (ขนาด 164 มม. x 164 มม.) เท่ากับ 
38 มิลลิเมตร และมีระยะห่างระหว่างไดเรกเตอร์อีลิ
เมนต์ที ่ 1 กับอีลิเมนต์ที่ 2 (ขนาด 140 มม. x 140 
มม.) เท่ากับ 40 มิลลิเมตร สายอากาศแบบแพทซ์ 
ออกแบบบนซับสเตรทที่มีวัสดุเป็น FR4 (Ꜫr = 4.5) มี
ความหนาเท่ากับ 1.6 มม. โดยกำหนดให้ Port 1 
ออกแบบสำหรับใช้งานที ่ความถี ่ Downlink และ 
Port 2 ออกแบบสำหรับใช้งานที่ความถี่ Uplink มี
ค่าพารามิเตอร์ดังตารางท่ี 1  

 
ตารางที ่ 1 พารามิเตอร์และขนาดของสายอากาศ
แบบแพทซ์ 

พารามิเตอร์ 
ขนาด 
(มม.) 

พารามิเตอร์ ขนาด (มม.) 

A 204 A1 10.40 
B 204 A2 1.5 
I 172 A3 36 
J 172 A4 2.5 
K 10.10 B1 10.52 
L 55.41 B2 2 
M 40.69 B3 43 
N 9 B4 2 
O 7   

 

 

รูปที่ 2 ค่าสัมประสิทธิ์การสะท้อนกลับของ
สายอากาศแบบแพทซ์ 
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จากผลการจำลองเมื่อปรับพารามิเตอร์เพื่อให้มี
ขนาดท่ีเหมาะสมท่ีสุดด้วยโปรแกรม CST จากรูปท่ี 2 
พบว่าค่าสัมประสิทธิ์การสะท้อนกลับของ Port 1 ท่ี -
10dB มีความกว้างแถบตั ้งแต่ 739 MHz ถึง 800 
MHz และมีค่าสัมประสิทธิ์การสะท้อนกลับของ Port 
2 มีความกว้างแถบต้ังแต่ 693 MHz ถึง 734 MHz ซึ่ง
ท้ัง 2 Port มีช่วงความถ่ีครอบคลุมความถ่ี Lot ท่ี 1 ท่ี
มีช่วงความถี่สำหรับใช้ Uplink ตั้งแต่ 703 MHz ถึง 
713 MHz และช่วงความถ่ีสำหรับใช้ Downlinkต้ังแต่ 
758 MHz ถึง 768 MHz ได้ โดยรูปที่ 3 แสดงแบบ
รูปการแผ่กำลังของสายอากาศแบบแพทซ์ทั้ง 2 Port 
ที่จะได้อัตราขยายและความกว้างลำครึ่งกำลังของ
สายอากาศจะถูกแสดงดังตารางท่ี 2 

 
ตารางที ่ 2 ผลจำลองอัตราขยายและ HPBW ของ
สายอากาศแบบแพทซ์ 

ความถ่ี อัตราขยาย 
HPBW 

E-plane H-plane 
Port 1 (Downlink)   
758 MHz 9.182 dBi 78.6° 55° 
763 MHz 9.268 dBi 78.1° 54.9° 
768 MHz 9.321 dBi 77.4° 54.8° 
Port 2 (Uplink)   
703 MHz 8.371 dBi 82.9° 57.1° 
708 MHz 8.527 dBi 82.6° 56.9° 
713 MHz 8.588 dBi 82.3° 56.6° 

 
3.  การสร้างและการวัดทดสอบสายอากาศแบบ
แพทซ์  
 จากโครงสร ้างที ่ไ ด้ศึกษาด้วยโปรแกรม CST 
เพื่อให้ได้ขนาดท่ีเหมาะสมท่ีสุดเรียบร้อยแล้ว จึงนำมา
สร้างสายอากาศแบบแพทซ์ (แสดงดังรูปที่ 4) เพื่อวัด
ทดสอบค่าพารามิเตอร์ต่างๆของสายอากาศเช่น ค่า
สัมประสิทธิ์การสะท้อนกลับ อัตราขยาย และแบบ
รูปการแผ่กำลัง ด้วยเครื่อง Key Sight  Field Fox RF 
Analysis ร ุ ่ น  N9912A จ า ก ร ู ป ท ี ่  5  แ สด ง ค่ า

สัมประสิทธิ์การสะท้อนกลับของ Port 1 และ Port 2 
ที่มีความกว้างแถบที่ -10 dB เท่ากับ 747 MHz-774 
MHz และ 690 MHz- 731 MHz สามารถรองรับช่วง
ความถ่ี Downlink และ Uplink ได้ 

 

 
    (ก)        (ข) 

  
    (ค)        (ง) 

รูปที่ 3 ผลการจำลองแบบรูปการแผ่กำลังระนาบ
สนามไฟฟ้า Port1 (ก) แบบรูปการแผ่กำลังระนาบ

สนามแม่เหล็ก Port1 (ข) แบบรูปการแผ่กำลังระนาบ
สนามไฟฟ้า Port2 (ค) แบบรูปการแผ่กำลังระนาบ

สนามแม่เหล็ก Port2 (ง) 

 

 

 

 

      (ก)       (ข) 

รูปที่ 4 สายอากาศแบบแพทซ์ต้นแบบ (ก) การวัด
ทดสอบสายอากาศแบบแพทซ์ (ข) 
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(ก) 

 
(ข) 

รูปที่ 5 ค่าสัมประสิทธิ์การสะท้อนกลับ Port1 (ก)   
ค่าสัมประสิทธิ์การสะท้อนกลับ Port2 (ข) 

 
 

 
     (ก)       (ข) 
 

 
     (ค)       (ง) 
รูปที่ 6 ผลการวัดทดสอบแบบรูปการแผ่กำลังระนาบ
สนามไฟฟ้า Port1 (ก) แบบรูปการแผ่กำลังระนาบ

สนามแม่เหล็ก Port1 (ข) แบบรูปการแผ่กำลังระนาบ
สนามไฟฟ้า Port2 (ค) แบบรูปการแผ่กำลังระนาบ

สนามแม่เหล็ก Port2 (ง) 

โดยรูปท่ี 6 แสดงผลการวัดทดสอบแบบรูปการแผ่
กำลังของสายอากาศแบบแพทซ์ทั ้ง 2 Port ที่จะได้
อัตราขยายและความกว้างลำครึ่งกำลังของสายอากาศ
ต้นแบบจะถูกแสดงดังตารางท่ี 3 

 
ตารางที่ 3 ผลการวัดทดสอบอัตราขยายและ HPBW 
ของสายอากาศแบบแพทซ์ 

ความถ่ี อัตราขยาย 
HPBW 

E-plane H-plane 
Port 1 (Downlink)   
758 MHz 8.92 dBi 81° 57° 
763 MHz 7.86 dBi 80° 56° 
768 MHz 6.33 dBi 82° 58° 
Port 2 (Uplink)   
703 MHz 8.16 dBi 85° 60° 
708 MHz 7.78 dBi 84° 59° 
713 MHz 7.98 dBi 83° 58° 

 
5. สรุป 
 บทความนี ้ได ้นำเสนอการศึกษาและปรับปรุง
พัฒนาสายอากาศแบบแพทซ์สำหรับใช้กับสถานีฐาน
ของระบบโทรศัพท์เคลื่อนที ่ระบบ 5G ด้วยการทำ
แบบจำลองมาตรส่วนเพื่อใช้งานในช่วงความถี่ 700 
MHz จากการจำลองผลด้วยโปรแกรม CST พบว่า
ความกว้างแถบที่สามารถรองรับ Lot ที่ 1 ที่มีช่วง
ความถี่สำหรับใช้ Uplink ตั้งแต่ 703 MHz ถึง 713 
MHz และช่วงความถ่ีสำหรับใช้ Downlinkต้ังแต่ 758 
MHz ถึง 768 MHz ได้ มีอ ัตราขยายทั ้งสองแถบ
ความถ่ีประมาณ 9.257 dBi และ 8.495 dBi จากการ
สร้างสายอากาศเพื่อวัดทดสอบเปรียบเทียบผลพบว่า
มีผลที่ได้จากการวัดทดสอบมีผลใกล้เคียงกับผลที่ได้
จากการจำลองด้วยโปรแกรม CST นอกจากนี้งานวิจัย
นี้สามารถต่อยอดสายอากาศเพื่อในไปใช้บนสถานีฐาน
ได้ด้วยการนำสายอากาศไปจัดแถวลำดับเพื ่อให้มี
อัตราขยายท่ีเพียงพอสำหรับการใช้งานได้ 
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สายอากาศแบบแพทซ์สำหรับระบบ 5G ย่านความถี่ 2,600 MHz 
Patch antenna for 5G systems at 2,600 MHz 
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บทคัดย่อ  

บทความนี้เสนอการศึกษาและปรับปรุงพัฒนาสายอากาศสำหรับใช้กับสถานีฐานของระบบโทรศัพท์เคลื่อนท่ี
ระบบ 5G โดยใช้ต้นแบบจำนวนหนึ่งอีลิเมนต์จากสายอากาศสองแถบความถี่ 3G รุ่น MB2F/3F-65-17/18DE10/8 ของ
บริษัท MOBI Antenna Technologies ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนท่ีไม่มีการใช้งานแล้วในปัจจุบันมาทำแบบมาตร
ส่วน (Scale model) โดยใช้โปรแกรมการจำลองผล CST เพื่อให้สามารถใช้งานในย่านความถี่ 2,600 MHz ท่ีมีความกว้าง
แถบ (Bandwidth) ตั้งแต่ 2,500 MHz ถึง 2,690 MHz ซึ่งสายอากาศมีพอร์ทสำหรับ Downlink (พอร์ท 1) และพอร์ท
สำหรับ Downlink (พอร์ท 2) จากการจำลองผลพบว่า สายอากาศแบบแพทซ์ที่ศึกษาด้วยโปรแกรม CST สามารถให้
ความกว้างแถบรองรับกับช่วงความถ่ี 5G 2,600 MHz ได้ และมีอัตราขยายท้ังสองพอร์ทประมาณ 8.015 dBi และ 8.006 
dBi ตามลำดับ เมื่อสร้างสายอากาศต้นแบบเพื่อวัดทดสอบเปรียบเทียบระหว่างผลท่ีได้จากการวัดทดสอบกับผลท่ีได้จาก
การจำลองผลด้วยโปรแกรม CST พบว่าพารามิเตอร์ต่างๆ เช่น ค่าสัมประสิทธิ์การสะท้อนกลับ อัตราขยาย ความกว้างลำ
ครึ่งกำลังและแบบรูปการแผ่กำลังท่ีได้มีค่าใกล้เคียงกัน 
คำสำคัญ: สายอากาศแบบแพทซ์, 2,600 MHz, สถานีฐานระบบ 5G 
 
Abstract 
 This paper presents the study and development of antennas for use with base stations of 5G 
cellular mobile phone systems by using a prototype of one element from 3G dual-polarized antenna 
MB2F/3F-65-17/18DE10/8 by MOBI Antenna Technologies (SHEN ZEN) Co., Ltd., China that is no longer 
in use at present to make a scale model, uses in the 5G frequency at 2,600 MHz which has the bandwidth 
from 2,500 MHz to 2,690 MHz by using the CST simulation program. There are 2 ports of the antenna 
for Downlink (Port1) and Uplink (Port2) the signal. From the simulations, it was found that the patch 
antenna can provide the bandwidth to support the frequency of 5G 2,600 MHz, and the gains in both 
ports were approximately 8.015 dBi and 8.006 dBi, respectively. The comparison of the results between 
simulation and measurement, such as the reflected power, gain, half power beamwidth (HPBW), and 
radiation patterns are in good agreement. 
Keywords: Patch antenna, 2,600 MHz, 5G base station. 
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1.  บทนำ 
เทคโนโลย ีสำหรับโทรศ ัพท ์ เคล ื ่อนท ี ่ ได ้ถูก

พัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตั ้งแต่โทรศัพท์เคลื่อนที่ยุค
แรก ซึ ่งใช้งานระบบอนาล็อก จนถึงยุคปัจจุบันท่ี
โทรศัพท์กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของ 
ผู้คนส่วนใหญ่ในสังคม การใช้งานอินเตอร์เน็ตเป็นไป
ด้วยความรวดเร็วและแพร่หลาย อย่างไรก็ตามความ
ต้องการในการเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ ยังคงเพิ่มขึ้นอยา่ง
ต่อเนื่อง ซึ่งเราจำเป็นที่จะต้องหาเทคโนโลยีใหม่เพื่อ
รองรับความต้องการท่ีเพิ่มสูงขึ้น รวมถึงรองรับการใช้
งานในรูปแบบใหม่ๆ เพื่อสนองต่อการพัฒนาสังคม
ดิจิทัลในยุค 4.0 โดยเทคโนโลยี 5G คือเทคโนโลยีท่ีจะ
เข้ามาตอบโจทย์ในเรื ่องนี้ เนื ่องจากสามารถรองรับ
อุปกรณ์เชื่อมต่อกับระบบได้จำนวนมหาศาลและการ
ใช้งานท่ีต้องการอัตราการส่งข้อมูลท่ีสูงกว่า 4G อีกท้ัง
ยังสามารถนำมาใช้ในกิจการที่ต้องการการส่งข้อมูลท่ี
ท่ีต้องการความแม่นยำสูง รวดเร็วและทันที  

การเปลี่ยนผ่านเข้าสู ่สังคมยุคดิจิทัลและยุคของ
การปฏ ิว ัต ิอ ุตสาหกรรมอย ่างเต ็มต ัว แนวโน้ม
อุตสาหกรรมที ่มีการทำงานแบบอัตโนมัติเข้ามามี
บทบาทสำคัญ โดยมีความแข็งแกร่งขึ ้น รวดเร็วขึ้น 
และฉลาดขึ้น มีการเชื ่อมต่อระหว่างเครื ่องมือและ
อุปกรณ์ต่างๆ ที ่เร ียกว่า Internet of things (IoT) 
การทำงานต่างๆ เป็นกิจวัตรของมนุษย์ในปัจจุบันอาจ
ถูกแทนที ่ด้วยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยี
สื่อสารจะไม่เป็นเพียงแค่ส่วนประกอบหนึ่งในวิถีชีวิต
ของเราอีกต่อไป แต่จะเป็นส่ิงจำเป็นท่ีเราขาดไม่ได้ใน
ชีวิตประจำวัน ส่ิงเหล่านี้จะเป็นแรงผลักดันให้เกิดการ
รวบรวมข้อมูลและองค์ความรู้ขนาดใหญ่ และข้อมูล
เหล่านี้จะเป็นกุญแจสำคัญในการเพิ่มศักยภาพและ
ประสิทธิภาพในการใช้ชีวิตของมนุษย์ ไม่ว่าจะในด้าน
เศรษฐกิจหรือสังคม ล้วนเกิดขึ้นมาจากเทคโนโลยีการ
ส่ือสารแบบระบบ 5G ท่ีออกแบบมาให้สามารถรองรับ
การติดต่อส่ือสารในภาคส่วนต่างๆ ได้ท้ังส้ิน [1-5] 

สำหรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที ่เข้ามา
ใหม่นั้นก็หมายความว่าความถ่ีท่ีจะถูกนำมาใช้งานกับ

ระบบ 5G จะเป็นความถี่ใหม่ด้วยเช่นกัน ดังนั้นทาง
บริษัทผู้ให้บริการระบบโทรศัพท์ต่างๆก็จำเป็นจะต้อง
เปล่ียนอุปกรณ์ท่ีใช้กับสถานีฐานให้สามารถรอบรับกับ
ช่วงความถี่ที ่ทางบริษัทประมูลได้มาจากสำนักงาน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ไม่ว่าจะ
เป็นคล่ืน 700 MHz 2,600 MHz และ 26 GHz ซึ่งใน
การส่ือสารแบบไร้สายจำเป็นท่ีจะต้องอาศัยอุปกรณ์ท่ี
เรียกว่าสายอากาศในการสื่อสาร จึงเป็นเหตผลที่ทาง
บริษัทจะต้องเปลี ่ยนชุดสายอากาศให้รองร ับกับ
ความถี่ที่ได้ประมูลมาด้วยนำเข้าอุปกรณ์สายอากาศ
จากบริษัทต่างประเทศ  

สายอากาศไมโครสตริปเป็นสายอากาศชนิดหนึ่งท่ี
น ิยมนำมาออกแบบใช้งานกับระบบการส ื ่อสาร
สมัยใหม่ เนื่องจากมีน้ำหนักเบา ราคาถูก ขนาดเล็ก 
และสามารถสร้างและออกแบบได้ง่าย โดยสายอากาศ
แบบไมโครสตริปเป็นสายอากาศแบบแผ่นหรือแพทซ์ 
ซึ่งประกอบไปด้วยส่วนที่เป็นแผ่นหรือเรียกว่า แพทซ์ 
ซึ่งเป็นแผ่นตัวนำ โดยทั่วไปจะมีรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยม
มุมฉากหรือ วงกลม ซึ่งถูกแยกอออกจากกันด้วยแผ่น
ระนาบกราวด์ท่ีมีความบาง และมีลักษณะเป็นช้ันหรือ
ท่ีเรียกว่า ซับสเตรทของสารไดอิเล็กตริก พลังงานของ
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจะส่งผ่านอยู่ในซับสเตรท การใช้
งานของสายอากาศไมโครสตริปนั้นจะต้องคำนึงถึง
ความเหมาะสมในการนำไปใช ้ งาน เน ื ่ องจาก
สายอากาศมีหลายชนิด ในแต่ละชนิดจะมีรูปแบบและ
คุณสมบัติแตกต่างกันออกไป [6-7]  

งานวิจัยนี้จึงสนใจศึกษาสายอากาศแบบแพทซ์
สำหร ับใช ้งานก ับระบบ 5G ในสถาน ีฐานระบบ
เซลลูลาร์ในช่วงความถี ่ 2,600 MHz ที ่มีการแบบ 
TDD (Time Division Duplex) ท่ีมีช่วงความถ่ีสำหรับ
ใช้ Uplink และ Downlink 2,500 MHz ถึง 2,690 
MHz โดยใช้วัสดุท่ีสามารถหาได้ในท้องถิ่น  
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2.  การศ ึ กษาสายอากาศและจำลองผลของ
สายอากาศ 
2.1  สายอากาศแบบแพทซ์ต้นแบบ 

ในขั้นตอนแรกผู้วิจัยได้นำสายอากาศแถวลำดับ 
1x8 อีลิเมนต์สำหรับสถานีฐานระบบเซลลูลาร์ ระบบ 
3G รุ่น MB2F/3F-65-17/18DE10/8 ของบริษัท MOBI 
Antenna Technologies ประเทศสาธารณรัฐประชาชน
จีนที ่ไม่มีการใช้งานแล้วในปัจจุบันสำหรับใช้งานท่ี
ความถี ่ 1,710 MHz ถึง 2,170 MHz โดยใช้ต้นแบบ
จำนวนหน ึ ่ งอ ีล ิ เมนต ์  มาว ัดขนาดส่วนต ่างๆของ
สายอากาศเพื่อนำค่าที่ได้ไปทำแบบจำลองมาตรส่วน
เพื่อให้ได้ขนาดสายอากาศสำหรับสายอากาศแบบแพทซ์
ระบบ 5G ในย่านความถี่ 2,600 MHz และจำลองผล
ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป CST ดังแสดงในรูปท่ี 1  

 

 
    (ก)         (ข) 

 
(ค) 

 
(ง) 

รูปที่ 1 สายอากาศสำหรับ 5G (ก) ด้านข้าง
สายอากาศ 5G (ข) ด้านหน้าสายอากาศแบบแพทซ์ 

(ค) ด้านหลังของสายอากาศแบบแพทซ์ (ง) 

สายอากาศท่ีศ ึกษาประกอบไปด ้วยส ่วนของ
สายอากาศแบบแพทซ์ และส่วนของไดเรกเตอร์
ด้านหน้าของสายอากาศจำนวน 2 อีลิเมนต์ ซึ ่งมี
ระยะห่างระหว่างสายอากาศแบบแพทซ์กับไดเรก
เตอร์อีลิเมนต์ที่1 (ขนาด 41 มม. x 41 มม.) เท่ากับ 
12 มิลลิเมตร และมีระยะห่างระหว่างไดเรกเตอร์อีลิ
เมนต์ที่ 1 กับอีลิเมนต์ที่ 2 (ขนาด 34 มม. x 34 มม.) 
เท่ากับ 12 มิลลิเมตร สายอากาศแบบแพทซ์ ออกแบบ
บนซับสเตรทท่ีมีวัสดุเป็น FR4 (Ꜫr = 4.5) มีความหนา
เท่ากับ 1.6 มม. โดยกำหนดให้ Port 1 ออกแบบ
สำหร ับใช ้งานที ่ความถ ี ่  Downlink และ Port 2 
ออกแบบสำหร ั บ ใช ้ ง านท ี ่ ค ว ามถ ี ่  Uplink มี
ค่าพารามิเตอร์ดังตารางท่ี 1  

 
ตารางที ่ 1 พารามิเตอร์และขนาดของสายอากาศ
แบบแพทซ์ 

พารามิเตอร์ 
ขนาด 
(มม.) 

พารามิเตอร์ 
ขนาด 
(มม.) 

a 44 l2 12.5 
b 42 l3 7.1 
x 57 l4 8 
y 53 l5 12.5 
a1 39 l6 7.1 
a2 1.5 l7 7.6 
a3 12 l8 7.1 
a4 2 l9 7.6 
l1 8 l10 7.1 
w1 3.5 w4 1 
w2 3.5 w5 0.5 
w3 1 w6 0.5 
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รูปที่ 2 ค่าสัมประสิทธิ์การสะท้อนกลับของ

สายอากาศแบบแพทซ์ 

จากผลการจำลองเมื่อปรับพารามิเตอร์เพื่อให้มี
ขนาดท่ีเหมาะสมท่ีสุดด้วยโปรแกรม CST จากรูปท่ี 2 
พบว่าค่าสัมประสิทธิ์การสะท้อนกลับของ Port 1 ท่ี -
10dB มีความกว้างแถบตั้งแต่ 2,377 MHz ถึง 2,858 
MHz และมีค่าสัมประสิทธิ์การสะท้อนกลับของ Port 
2 มีความกว้างแถบตั ้งแต่ 2,373 MHz ถึง 3,000 
MHz ซึ ่งทั ้ง 2 Port ความถี่สำหรับใช้ Uplink และ 
Downlink 2,500 MHz ถึง 2,690 MHzได้ โดยรูปท่ี 
3 แสดงแบบรูปการแผ่กำลังของสายอากาศแบบ
แพทซ ์ท ั ้ ง  2  Port ในระนาบสนามไฟฟ ้ าและ
สนามแม่เหล็ก มีอัตราขยายและความกว้างลำครึ่ง
กำลังของสายอากาศจะถูกแสดงดังตารางท่ี 2 

 
ตารางที ่ 2 ผลจำลองอัตราขยายและ HPBW ของ
สายอากาศแบบแพทซ์ 

ความถ่ี อัตราขยาย 
HPBW 

E-plane H-plane 
Port 1 (Downlink)   
2,500 MHz 7.470 dBi 87.1° 66.1° 
2,595 MHz 8.205 dBi 85.3° 62.7° 
2,690 MHz 8.372 dBi 84.0° 61.1° 
Port 2 (Uplink)   
2,500 MHz 7.427 dBi 83.7° 66.8° 
2,595 MHz 8.178 dBi 85.0° 62.5° 
2,690 MHz 8.415 dBi 83.8° 61.0° 

 
 

3.  การสร้างและการวัดทดสอบสายอากาศแบบ
แพทซ์  

จากโครงสร ้างที ่ไ ด้ศึกษาด้วยโปรแกรม CST 
เพื่อให้ได้ขนาดท่ีเหมาะสมท่ีสุดเรียบร้อยแล้ว จึงนำมา
สร้างสายอากาศแบบแพทซ์ (แสดงดังรูปที่ 4) เพื่อวัด
ทดสอบค่าพารามิเตอร์ต่างๆของสายอากาศเช่น ค่า
สัมประสิทธิ์การสะท้อนกลับ อัตราขยาย และแบบ
รูปการแผ่กำลัง ด้วยเครื่อง Key Sight  Field Fox RF 
Analysis ร ุ ่ น  N9912A จ า ก ร ู ป ท ี ่  5  แ สด ง ค่ า
สัมประสิทธิ์การสะท้อนกลับของ Port 1 และ Port 2 
ที่มีความกว้างแถบที่ -10 dB เท่ากับ 2,470 MHz-
2,710 MHz และ 2,490 MHz- 2,750 MHz สามารถ
รองรับช่วงความถ่ี Downlink และ Uplink ได้  

 

 
    (ก)        (ข) 

  
    (ค)        (ง) 

รูปที่ 3 ผลการจำลองแบบรูปการแผ่กำลังระนาบ
สนามไฟฟ้า Port1 (ก) ระนาบสนามแม่เหล็ก Port1 

(ข) ระนาบสนามไฟฟ้า Port2 (ค) ระนาบ
สนามแม่เหล็ก Port2 (ง) 



 
การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์  วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  และสถาปัตยกรรมศาสตร์ คร้ังที่ 12 
วันที่ 20  สิงหาคม  2564  ณ  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   

 

 
ESTACON12 | 299 

 
รูปที่ 4 สายอากาศแบบแพทซ์ต้นแบบ  

 
(ก) 

 
(ข) 

รูปที่ 5 ค่าสัมประสิทธิ์การสะท้อนกลับ Port1 (ก)  
ค่าสัมประสิทธิ์การสะท้อนกลับ Port2 (ข) 

 รูปที่ 6 แสดงผลการวัดทดสอบแบบรูปการแผ่กำลัง
ของสายอากาศแบบแพทซ์ทั้ง 2 Port ที่จะได้อัตราขยาย
และความกว้างลำครึ่งกำลังของสายอากาศต้นแบบจะถูก
แสดงดังตารางท่ี 3 

 

 
        (ก)   (ข) 

 

 
        (ค)   (ง) 
รูปที่ 6 ผลการวัดทดสอบแบบรูปการแผ่กำลังระนาบ
สนามไฟฟ้า Port1 (ก) แบบรูปการแผ่กำลังระนาบ

สนามแม่เหล็ก Port1 (ข) แบบรูปการแผ่กำลังระนาบ
สนามไฟฟ้า Port2 (ค) แบบรูปการแผ่กำลังระนาบ

สนามแม่เหล็ก Port2 (ง) 
 
ตารางที่ 3 ผลการวัดทดสอบอัตราขยายและ HPBW 
ของสายอากาศแบบแพทซ์ 

ความถ่ี อัตราขยาย 
HPBW 

E-plane H-plane 
Port 1 (Downlink)   
2,500 MHz 6.02 dBi 89° 68° 
2,595 MHz 7.97 dBi 86° 65° 
2,690 MHz 8.13 dBi 83° 63° 
Port 2 (Uplink)   
2,500 MHz 6.35 dBi 86° 70° 
2,595 MHz 6.756 dBi 88° 68° 
2,690 MHz 6.2 dBi 89° 69° 

 
5. สรุป 

บทความนี ้ได ้นำเสนอการศึกษาและปรับปรุง
พัฒนาสายอากาศแบบแพทซ์สำหรับใช้กับสถานีฐาน
ของระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 5G ด้วยการทำ
แบบจำลองมาตรส่วนเพื่อใช้งานในช่วงความถี่ 2,600 
MHz จากการจำลองผลด้วยโปรแกรม CST พบว่ามี
ความกว้างแถบท่ีสามารถรองรับช่วงความถี่สำหรับใช้ 
Uplink และ Downlink ตั้งแต่ 2,500 MHz ถึง 2,690 
MHz ได้ มีอัตราขยายทั้งสองพอร์ทประมาณ 8.015 
dBi และ 8.006 dBi ตามลำดับ จากผลวัดทดสอบพบว่า



 
การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์  วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  และสถาปัตยกรรมศาสตร์ คร้ังที่ 12 
วันที่ 20  สิงหาคม  2564  ณ  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   

 

 
ESTACON12 | 300 

มีผลที่ได้จากการวัดทดสอบมีผลใกล้เคียงกับผลที่ได้
จากการจำลองด้วยโปรแกรม CST แต่ก ็จะมีบาง
พาราม ิ เตอร ์ท ี ่ อาจะคลาดเคล ื ่ อนไปเยอะอัน
เนื่องมาจากความแม่นยำในการสร้างตัวโครงสร้าง
ช ิ ้นงาน นอกจากน ี ้ งานว ิจ ัยน ี ้สามารถต ่อยอด
สายอากาศเพื่อในไปใช้บนสถานีฐานได้ด้วยการนำ
สายอากาศไปจัดแถวลำดับเพื ่อให้มีอัตราขยายท่ี
เพียงพอสำหรับการใช้งานได้ 
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การส่งเสรมิการตลาดวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าบ้านหนองกก 
อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ด้วย QR Code 

Promotion of Marketing for Community Enterprise of by QR Code  
of Weaving group of Nong Kok Village, Sikhiu Distrit, Nakhon Ratchasima 

Province 
 

ฐิติวัสส์  กาญจนพิมาย1 
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บทคัดย่อ  

การศึกษาครั้งนี้ 1) เพื่อส่งเสริมการตลาดวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าบ้านหนองกก อำเภอสีค้ิว จังหวัดนครราชสีมา 
ด้วย QR Code 2) เพื่อทำเว็บไซต์แสดงคุณลักษณะผลิตภัณฑ์ผ้าไทยวน  กลุ่มทอผ้าบ้านหนองกก อำเภอสีคิ้ว จังหวัด
นครราชสีมา ลิงค์ร่วมกับ QR Code 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าบ้านหนองกก อำเภอสีค้ิว 
จังหวัดนครราชสีมา มีต่อเว็บไซต์และคิวอาร์โค้ด 

ผลการศึกษาพบว่า การส่งเสริมการตลาดวิสาหกิจชุมชนกลุม่ทอผ้าบ้านหนองกก อำเภอสีค้ิว จังหวัดนครราชสมีา 
ด้วย QR Code ประกอบด้วยคิวอาร์โค้ดหน้าเว็บไซต์ คิวอาร์โค้ดผลิตภัณฑ์ คิวอาร์โค้ดผ้าซิ่นไทยวน คิวอาร์โค้ดผ้าขาวม้า 
คิวอาร์โค้ดผ้าคลุมไหล่ และคิวอาร์โค้ดหน้าติดต่อ  ความพึงพอใจที่มีต่อเว็บไซต์และคิวอาร์โค้ด (X =4.69, S.D.=0.47) มี
ความพึงพอใจอยู่ระดับมากที่สุด ช่วยเพิ่มความสะดวกสบายในการให้บริการข้อมูล  
คำสำคัญ : QR Code, กลุ่มทอผ้าบ้านหนองกก  
 
Abstract 

The purpose of this study is 1) to promote the Marketing for Community Enterprise of Weaving 
group of Nong Kok Village, Sikhiu District, Nakhon Ratchasima Province. 2) To create a website in order 
to present the attribute of the Thai Won textile of the weaving group of Nong Kok Village, Sikhiu District, 
Nakhon Ratchasima Province, this links with the OR Code. 3) To study the satisfactions of the Community 
Enterprise of weaving group of Nong Kok Village, Sikhiu District, Nakhon Ratchasima Province towards 
the website and the QR code. 
 Promotion of Marketing for Community Enterprise of Weaving group of Nong Kok Village, Sikhiu 
District, Nakhon Ratchasima Province by the QR code consists of the QR code on the website page, the 
QR code of products, the QR code of Thai Won sarong, the QR code of loincloth, the QR code of shawl 
and the QR code for contact channel. The result of the study showed that the satisfactions to the 
website and the QR code (X=4.69, S.D.=0.47)  reached the highest level of satisfaction since these led 
to convenience in providing the information services. 
Keywords : QR Code, Ban Nong Kok Textile Weaving Group 
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1.  บทนำ 
 การพ ัฒนาเศรษฐก ิ จของประ เทศนำม า สู่  
Thailand 4.0 ได้นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ใช้สามารถสร้างรายได้ด้วยตนเอง จากระบบเศรษฐกิจ
ท ี ่ เน ้นการผล ิตโดยใช ้แรงงาน เคร ื ่องจ ักรและ
ทรัพยากรเป็นการผลิตบนฐานความรู้และเทคโนโลยี 
ซึ่งมีความร่วมมือระหว่างรัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา 
และสถาบันการเงิน การสร้างความเข้มแข็ง เน้นการ
สร้างนวัตกรรม ไปสู่ประเทศที่ใช้นวัตกรรมในการ
ขับเคลื่อนเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และการ
บริการ ควบคู่ไปกับสร้างสังคมที่มีจิตวิญญาณของ
ความเป็นผู้ประกอบการและความเข้มแข็งของชุมชน
และเครือข่าย เมื ่อชุมชน สามารถจะเชื ่อมต่อกับ 
ASEAN แ ล ะ โ ล ก โ ด ย น ำ ร ะ บ บ ส า ร ส น เ ท ศ 
(Information System) เป็นขบวนการประมวลผล
ข่าวสารท่ีมีอยู่ ให้อยู่ในรูปของข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์
สูงสุด เพื่อเป็นข้อสรุปที่ใช้สนับสนุนการตัดสินใจของ
บุคคล ในการประมวลผลสารสนเทศ (Information 
Processing) ด ้ ว ย เ ท ค โ น โ ล ย ี ส า ร ส น เ ท ศ 
(Information Technology : IT) เทคโนโลยีที ่ เป็น
ระบบจัดเก็บและประมวลผลข้อมูล ระบบสื ่อสาร
โทรคมนาคม และอุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติงาน
ด้านสารสนเทศที่มีการวางแผน จัดการ และใช้ง่าน
ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ มีองค์ประกอบสำคัญ 
ได ้แก ่  ระบบประมวลผล ความซ ับซ ้อนในการ
ปฏิบัติงานและความต้องการสารสนเทศท่ีหลากหลาย 
องค์การจึงต้องทำการจัดเก็บและการประมวลผล
ข้อมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้คอมพิวเตอร์
และอุ ปก รณ ์ สน ั บสน ุ น ในการจ ั ดก ารข ้ อมู ล
ระบบส่ือสารโทรคมนาคม การส่ือสารข้อมูล ตลอดจน
การใช้ข้อมูลในการตัดสินใจ ของผู้ใช้ที่อยู่ห่างกัน ให้
สามารถส่ือสารกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ การจัดการ
ข ้อม ูล (Data/Information Management) ทำให้
ความ สำค ัญในการจ ัดร ูปแบบและการใช ้ ง าน
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ (ออนไลน์ : 
2562) 

 ยุคแห่งการใช้ข้อมูลเป็นประโยชน์ของ Social 
media, Social Network และ  E-Commerce โดย
การนำ Big Data มาต่อยอดและประยุกต์ใช้ข้อมูลเพื่อ
พ ั ฒ น า ว ิ ส า ห ก ิ จ ช ุ ม ช น  (Small and Micro 
community Enterprise-SMCE) ด ้ ว ยก ารน ำ เ อ า
แนวทางเศรษฐกิจชุมชนหร ือแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียงมาพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ เป็น
กลุ่มกิจกรรมของชุมชนที่คิดได้จากการเรียนรู้ ไม่ใช่
กิจกรรมเด่ียว ๆ ท่ีเพื่อมุ่งสู่ตลาดใหญ่ เป็นการจัดการ
ระบบการผลิตและบริโภคที่มีอยู ่ในชีว ิตประจำวัน 
ช่วยให้ระบบเศรษฐกิจใหญ่เข้มแข็งขึ้น นอกจากนี้ยัง
เป็นการจัดระบบเศรษฐกิจใหม่ให้เป็นฐานท่ีเป็นจริงใน
ชุมชน เพราะถ้าชุมชนเข้มแข ็งพ ึ ่งพาตนเองไ ด้ 
วิสาหกิจชุมชนมีความสำคัญในการสร้างฐานมั่นคง 
โดยกระตุ้นเศรษฐกิจให้เข้มแข็งและกระจายโอกาส
การประกอบอาชีพให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ 
ด้วยผลิตภัณฑ์น ั ้น ๆ นอกจากประโยชน์ใช้สอย 
คุณภาพ และราคา บรรจุภัณฑ์มท่ีสวยงาม หรือแปลก
ใหม่ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่มีส่วนในการตัดสินใจเลือกซื้อ
ด้วยเช่นกัน การสร ้างสรรค์ผลิตภัณฑ์หร ือก ลุ่ม
ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ โดยการผลักดันการพัฒนา
ให้ก้าวออกจากรูปแบบผลิตภัณฑ์เดิม ๆ ด้วยการ
ปรับปรุงที ่เป็นไปได้ด้วยการใช้ประโยชน์จากการ
ขับเคล่ือนข้อมูล แบ่งปันข้อมูลท่ีทรงคุณค่า  
 QR Code เป็นรหัสรูปส่ีเหล่ียมจัตุรัส โดยท่ีคิวอาร์
โค้ดสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทันทีซึ ่งคิวอาร์โค้ดได้
นำไปใช้ในเชิงการตลาด โดยปรากฏอยู ่ตามป ้าย
โฆษณาต่าง ๆ เพื ่อให้ผู ้บริโภคสามารถสแกนแล้ว
เข้าถึงเว็บไซต์ ของแบรนด์ต่าง ๆ รวมถึงการใช้คิวอาร์
โค้ดเพื่อเป็นสื่อกลางในการชำระเงินด้วย การเก็บ
ข้อมูลที่จำเป็นในการชำระเงินไว้ในคิวอาร์โค้ด เช่น 
ข้อมูลเลขที่บัญชีธนาคาร ในชีวิตประจำวันในการซื้อ
สินค้าและใช้จ่าย มีการใช้คิวอาร์โค้ดอย่างแพร่หลาย  
 สังคมและวัฒนธรรมของชุมชนการทอผ้าพื้น
เม ื อ ง ไทยวน  ป ั จจ ุบ ั น ได ้ ม ี ก าร เปล ี ่ ยนแปลง 
ตามพลวัตร เพื่อเสนอแนวทางการอนุรักษ์และสืบสาน
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ผ้าทอมือบ้านหนองกก ผู้วิจัยได้มองเป็นประโยชน์ของ
การพัฒนาคิวอาร์โค้ดเพื่อนำมาส่งเสริมการขายเชิง
ประชาสัมพันธ์เป็นการพัฒนาต่อยอดผ้าไทยวน ผ้า
เอกลักษณ์ของอำเภอสีคิ ้ว ได้สืบทอดภูมิป ัญญา
ท้องถิ่น การทอผ้าจากบรรพบุรุษชาวไทยวน อำเภอสี
คิ้วและยังคงรักษาภูมิปัญญาการทอผ้าจากรุ่นสู่รุ่น 
โดยมีถิ่นฐานจากเมืองเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ดัง
คงรักษาวัฒนธรรม ประเพณี ศิลปะหัตกรรมการทอ
ผ้า ภาษาพูดและการแต่งกายร่วมพิธี จากคุณค่าทาง
วัฒนธรรม ดังท่ีกล่าวมาข้างต้นผู้ศึกษาได้สนใจ นำคิว
อาร์โค้ดมาประยุกต์ใช้เพื่อการส่งเสริมการขาย กลุ่ม
ทอผ้าบ้านหนองกก อำเภอสีค้ิว จังหวัดนครราชสีมา  
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 2.1 เพื่อส่งเสริมการตลาดวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอ
ผ้าบ้านหนองกก อำเภอสีค้ิว จังหวัดนครราชสีมา ด้วย 
QR Code 
 2.2 เพื่อทำเว็บไซต์แสดงคุณลักษณะผลิตภัณฑ์ผ้า
ไทยวน กลุ่มทอผ้าบ้านหนองกก อำเภอสีคิ้ว จังหวัด
นครราชสีมา ลิงค์ร่วมกับ QR Code  2.3 เ พื่ อ
ศึกษาความพึงพอใจ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าบ้าน
หนองกก อำเภอสีคิ ้ว จ ังหว ัดนครราชสีมา มีต่อ
เว็บไซต์และคิวอาร์โค้ด 
 
3.  สมมติฐานการวิจัย 
  กลุ ่มทอผ้าบ้านหนองกก อำเภอสีคิ ้ว จังหวัด
นครราชสีมามีความพึงพอใจต่อรูปแบบ QR Code 
 
4.  ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากร ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าบ้าน
หนองกก 12 หมู่บ้าน ประกอบด้วยหมู่บ้าน หมู่ 0 
บ้านห้วยทราย หมู่ 1 บ้านหนองกกยางกลาง  หมู่ 2 
บ้านหนองกก หมู่ 3 บ้านหนองกกวังม่วง หมู่ 4 บ้าน
สุมทุม หมู่ 5 บ้านหนองบัวน้อย หมู่ 6 บ้านตะกั่วเก่า 
หมู่ 7 บ้านห้วยตะแคงเหนือ หมู่ 8 บ้านห้วยตะแคงใต้ 

หมู่ 9 บ้านหนองไม้ตาย หมู่ 10 บ้านหนองบัวน้อย 
หมู่ 11 บ้านหนองบัวน้อย 
 กลุ ่มตัวอย่าง ได้แก่ กลุ ่มทอผ้าบ้านหนองกก 
อำเภอส ีค ิ ้ ว  จ ั งหว ัดนครราชส ีมา และผ ู ้ ตอบ
แบบสอบถามความพึงพอใจ จำนวน 30 คน โดยเลือก
แบบเจาะจง 
 
5. วิธีดำเนินการวิจัย 
5.1 ขั้นศึกษาความต้องการ  
  วิเคราะห์ความต้องการ ศึกษาตำราเอกสารและ
ความต้องการ เก ็บข้อมูลของผ้าไทยวน กำหนด
รูปแบบของคิวอารโค้ดสำหรับการนำไปใช้ประกอบ
ข ้อม ูลของผ ้าไทยวน โดยการว ิ เคราะห ์ความรู้  
พิจารณาความเหมาะสมของรูปผลิตภัณฑ์ แล้วนำ
ข้อมูลท่ีได้จัดทำออกแบบเว็บไซต์ 
5.2 ขั้นสร้างต้นแบบคิวอาร์โค้ด 
 กำหนดสิ่งต้องเรียนรู้ของผ้าไทยวน เพื่อกำหนด
รูปแบบของคิวอารโค้ดท่ีใช้สำหรับประกอบข้อมูลของ
ผ้าไทยวน โดยการวิเคราะห์ความรู้ พิจารณาความ
เหมาะสมของรูปผลิตภัณฑ์ มีวิธีการดังต่อไปนี้ 
 5.2.1 สัมภาษณ์กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้า
บ้านหนองกก นางนิ่มนวล เชิดชู (2562) กล่าวว่า ผ้า
ทอไทยวน เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาว
ไทยวนโยนก เชียงแสน ถือเป็นงานหัตกรรมท่ีสะท้อน
ถึงอัตลักษณ์ที่บ่งบอกถึงชาติพันธุ์และถิ่นกำเนิดของ
ตนท่ีได้รับการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษจากการต้ังถิ่น
ฐานของชาวไทยวนโยนกเชียงแสน มีการอพยพ
โยกย้ายถิ ่นฐานไปอาศัยในอำเภอสีค ิ ้ ว จ ังหวัด
นครราชสีมามีลักษณะและเอกลักษณ์พิเศษเฉพาะตัว 
มีกรรมวิธีในการผลิตสิ่งถักทอชนิดต่าง ๆ ด้วยความ
งดงามของลวดลายท่ีประณีต มีท้ังเทคนิคการจก การ
ยกมุก ปั่นไก (ควบเส้น) เกาะล้วง และการมัดก่าน 
(คาดก่าน) ที่แสดงออกถึงอัตลักษณ์ของชาวไทยวน
โยนกเชียงแสน  ผ้าทอไทยวนชนิดต่าง ๆ ได้แก่ ผ้าห่ม
หัวเก็บ ผ้าเช็ดหน้า ย่าม ผ้าซิ ่นชนิดต่าง ๆ (ตัวซิ่น) 
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หมอนหน้าจก ผ้าสไบ ผ้าปรกหัวนาค ตุง พวงเข็ม (ตุง
ใย) เป็นต้น 
5.3  ขั้นออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์  
 นำข้อมูลของผ้าไทยวนที่ได้แยกตามประเภท 
กำหนดรูปแบบการนำเสนอ โดยกำหนดรหัสคิวอาร์
โค ้ชให ้ เข ้าถ ึงแหล่งข ้อม ูลโดยโปรแกรมกราฟิก
สำเร็จรูปช่วยในการออกแบบ และใช้ google site 
เป็นเครื่องมือสำหรับการสร้างเว็บไซต์ เพื่อใช้สำหรับ
นำเสนอแหล่งข้อมูล ใช้เป็นตัวช่วยในการทำ Project 
ต่าง ๆ การทำเว็บไซต์ผ่าน Google Site สร้างไซต์
ด้วยตัวเอง โดยที่ข้อมูลจะถูกบันทึกอัตโนมัติไปยัง 
Drive เช่นเดียวกับไฟล์อื่น ๆ ท่ีอยู่บน Google Drive 
สามารถแก ้ ไข Google Site ได ้แบบ Real time 
สามารถต้ังค่าการเข้าถึงของ Site ดังกล่าวได้ผ่านการ
กำหนด Permission ทำให้มั่นใจได้ว่าบุคคลใด จะมี
ส ิ ท ธ ิ ์ เ ข ้ า ถ ึ ง  Google Site ไ ด้  Google Site ถู ก
ออกแบบมาเป็นเว็บไซต์แบบ Responsive สามารถ
ออกแบบสำหร ับ Tablet และ Smartphone ไ ด้
เช่นกัน 
 
6. ขั้นทดลองใช้ 
 6.1  นำเว ็บไซต์ที ่ออกแบบและพัฒนาขึ ้น มา
ทดลองใช้ผ่านเว็บบราวเชอร์โปรแกรมพื ้นฐาน ท้ัง
เคร ื ่องคอมพิวเตอร์ PC Mac Tablet และ Smart 
phone พร้อมปรับปรุงและแก้ไข 
 6.2  ทดสอบประส ิทธ ิภาพค ิวอาร ์ โค ้ ดและ
พัฒนาขึ้น ด้วยการสแกนตรวจสอบลิ้งก์ของคิวอาร์
โค้ชไปยังแหล่งข้อมูลของเว็บไซต์ 
 
7. ผลการวิจัย 
7.1 การส่งเสริมการตลาดวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอ
ผ้าบ้านหนองกก อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 
ด้วย QR Code 
 ผลของรูปแบบคิวอาร์โค้ด ที่ส่งเสริมการตลาด
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าบ้านหนองกก อำเภอสีค้ิว 
จังหวัดนครราชสีมา ที ่ออกแบบบนเว็บไซต์แสดง

คุณลักษณะผลิตภัณฑ์ผ้าไทยวน กลุ่มทอผ้าบ้านหนอง
กก อำเภอสีคิ ้ว จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งร่วมกับลิง ค์
รูปแบบคิวอาร์โค้ด ประกอบด้วย 6 รูปแบบคิวอาร์
โค้ด ได้แก่ คิวอาร์โค้ดหน้าเว็บไซต์ คิวอาร์โค้ดของ
ผลิตภัณฑ์ คิวอาร์โค้ดของผ้าซิ่นไทยวน คิวอาร์โค้ด
ของผ้าขาวม้า คิวอาร์โค้ดผ้าคลุมไหล่ และคิวอาร์โค้ด
ของหน้าติดต่อ 
 

  
 

ภาพที่ 1 แสดงตัวอย่างคิวอาร์โค้ดตัวอย่างเว็บไซต์ 
 

  
 

ภาพที่ 2 แสดงตัวอย่างคิวอาร์โค้ดของผลิตภัณฑ์ 
 

   
 

ภาพที่ 3 แสดงตัวอย่างคิวอาร์โค้ดของผ้าซิ่นไทยวน 
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ภาพที่ 4 แสดงตัวอย่างคิวอาร์โค้ดของผ้าขาวม้า 
 

   
 

ภาพที่ 5 แสดงตัวอย่างคิวอาร์โค้ดผ้าคลุมไหล่ 
 

  
 

ภาพที่ 6 แสดงตัวอย่างคิวอาร์โค้ดของหน้าติดต่อ 
 
7.2  ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์และ
คิวอาร์โค้ด 
 ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์และคิวอาร์โค้ด พบว่า 
( =4.69, S.D.=0.47) มีความพึงพอใจมากท่ีสุด เมื่อ
พ ิ จ า รณาตามร ายข ้ อพบว ่ า  ช ่ ว ย เพ ิ ่ ม คว าม
สะดวกสบายในการให ้บร ิการข ้อม ูล ( =4.82, 
S.D.=0.38) มีความพึงพอใจมากที ่สุด ข้อมูลมีส ่วน
ช่วยให้การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์, สามารถเป็นแหล่ง

ความร ู ้ ไ ด ้  และม ี ร ู ปแบบท ันสม ั ย  ( =4.75, 
S.D.=0.43) มีความพึงพอใจมากที่สุด ข้อมูลมีความ
ถูกต้อง และด้านความสามารถของระบบตรงตาม
ความต ้องการ ( =4.69, S.D.=0.47) มีความพึง
พอใจมากที่สุด ข้อมูลมีความสมบูรณ์ครบถ้วน (
=4.62, S.D.=0.49) มีความพึงพอใจมากที่สุด คิวอาร์
โค้ดง่ายต่อการใช้งาน ( =4.55, S.D.=0.50) มีความ
พึงพอใจมากที่สุด ข้อมูลมีความกะทัดรัดและเข้าใจ
ง ่าย  ( =4.48, S.D.=0.50) มีความพึงพอใจมาก 
ความเร็วในการสแกนคิวอาร์โค้ดและเข้าสู ่เว็บไซต์ 
( =4.33, S.D.=0.57) มี ค ว า ม พ ึ ง พ อ ใ จ ม า ก 
ตามลำดับ  
 
8.  สรุปผลการวิจัย 
 รูปแบบคิวอาร์โค้ด เพื ่อการส่งเสริมการตลาด
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าบ้านหนองกก อำเภอสีค้ิว 
จังหวัดนครราชสีมา และการออกแบบเว็บไซต์แสดง
คุณลักษณะผลิตภัณฑ์ผ้าไทยวน กลุ่มทอผ้าบ้านหนอง
กก อำเภอสีคิ ้ว จังหวัดนครราชสีมา ซึ ่งเป็นลิง ค์
ร่วมกับรูปแบบคิวอาร์โค้ด ประกอบด้วย 6 รูปแบบคิว
อาร์โค้ด ได้แก่ คิวอาร์โค้ดหน้าเว็บไซต์ คิวอาร์โค้ดของ
ผลิตภัณฑ์คิวอาร์โค้ดของผ้าซิ่นไทยวน คิวอาร์โค้ดของ
ผ้าขาวม้า คิวอาร์โค้ดผ้าคลุมไหล่ และคิวอาร์โค้ดของ
หน้าติดต่อ  
 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้ประกอบการ
ที่มีต่อการเข้าใช้งานเว็บไซต์ผ่านช่องทางคิวอาร์โค้ด 
พบว่า ความพึงพอใจมีต่อเว็บไซต์และคิวอาร์โค้ด (
=4.69, S.D.=0.47) มีความพึงพอใจมากที ่ส ุด เมื่ อ
พ ิ จ า รณาตามร ายข ้ อพบว ่ า  ช ่ ว ย เพ ิ ่ ม คว าม
ส ะ ด ว ก ส บ า ย ใ น ก า ร ใ ห ้ บ ร ิ ก า ร ข ้ อ มู ล 
( =4.82, S.D.=0.38) มีความพ ึงพอใจมากท ี ่ สุด 
ข้อมูลมีส ่วนช่วยให ้การตัดสินใจซื ้อผล ิตภ ัณฑ์ , 
สามารถเป็นแหล่งความรู้ได้ และมีรูปแบบทันสมัย 
( =4.75, S.D.=0.43) มีความพ ึงพอใจมากท ี ่ สุ ด 
ข้อมูลมีความถูกต้อง และด้านความสามารถของระบบ
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ตรงตามความต้องการ ( =4.69, S.D.=0.47) มีความ
พึงพอใจมากท่ีสุด ข้อมูลมีความสมบูรณ์ครบถ้วน (
=4.62, S.D.=0.49) มีความพึงพอใจมากที่สุด คิวอาร์
โค้ดง่ายต่อการใช้งาน ( =4.55, S.D.=0.50) มีความ
พึงพอใจมากที่สุด ข้อมูลมีความกะทัดรัดและเข้าใจ
ง ่ าย ( =4.48, S.D.=0.50) มีความพ ึงพอใจมาก 
ความเร็วในการสแกนคิวอาร์โค้ดและเข้าสู ่เว็บไซต์  
( =4.33, S.D.=0.57) มีความพึงพอใจมาก  
 
9.  อภิปรายผล 
 ผลของร ูปแบบคิวอาร ์โค ้ด เพ ื ่อการส ่งเสริม
การตลาดวิสาหกิจชุมชนกลุ ่มทอผ้าบ้านหนองกก 
อำเภอสีคิ ้ว จังหวัดนครราชสีมา ประกอบด้วย 6 
รูปแบบคิวอาร์โค้ด ได้แก่ คิวอาร์โค้ดหน้าเว็บไซต์ คิว
อาร์โค้ดของผลิตภัณฑ์ คิวอาร์โค้ดของผ้าซิ ่นไทยวน 
คิวอาร์โค้ดของผ้าขาวม้า คิวอาร์โค้ดผ้าคลุมไหล่ และ
คิวอาร์โค้ดของหน้าติดต่อ และความพึงพอใจที ่มี ต่อ
เว ็บไซต์และค ิวอาร ์โค้ดมี ( =4.69, S.D.=0.47) 
ความพึงพอใจมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับ (ขวัญจุฑา 
และคณะ.  2560) ได้ศึกษา การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
คิวอาร์โค้ด เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับ
ศูนย์รวบรวมสายพันธุ์กล้วย เฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
กำแพงเพชร พบว่า ความพึงพอใจอยู ่ในระดับพึง
พอใจมากที่สุด ( =4.62, S.D.=0.47) และ (ศุภชัย 
ธรรมวงศ์.  2551) ได้ศึกษา การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการข้อมูลบนเว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
แม่ฮ่องสอน พบว่า ความพึงพอใจกลุ่มผู้ดูแลระบบ มี
ความพึงพอในระดับดี ( =4.35) กลุ่มเจ้าหน้าที ่ ท่ี
ร ับผ ิดชอบข ้อม ูล ม ีความพ ึงพอใจในระด ับดี   

( =4.25) และกลุ่มเจ้าหน้าที ่ และบุคคลทั ่วไป มี
ความพึงพอใจระดับดีมาก ( =4.75)  
 สรุปได้ว ่า ผลของรูปแบบคิวอาร์โค้ด เพื ่อการ
ส่งเสริมการตลาดวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าบ้านหนอง
กก อำเภอสีค้ิว จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับเว็บไซต์ท่ี
ออกแบบขึ ้นสามารถนำไปใช้ได้จริง และความพึง
พอ ใจ ต่ อ เ ว ็ บ ไซต ์ และค ิ วอ าร ์ โค ้ ด  ( =4.69, 
S.D.=0.47) มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 
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บทคัดย่อ  
 บทความนี้นำเสนอการออกแบบโครงสร้างสายอากาศโมโนโพลรูปตัวไอ ปรับจูนร่วมกับเทคนิคเพิ่มสตับรูปวงกลมท่ี
ด้านหลังของตัวสายอากาศเพื่อทำให้คลอบคลุมแถบย่านความถี่คู่ ตามมาตรฐาน IEEE 802.11b/g 2.45 GHz (2.40 - 
2.48 GHz) และ IEEE.802.16a 5.20 GHz (5.13 - 5.35 GHz) เพื่อนำมาหาช่วงความถี่ท่ีมีประสิทธิภาพมากที่สุดในการ
ประยุกต์ใช้งานในด้านเด็กติดในรถยนต์ โครงสร้างสายอากาศถูกออกแบบบนแผ่นฟิล์มไมล่าร์โพลีเอสเทอร์ มีค่าความหนา 
0.3 มม. และค่าไดอิเล็กตริก 3.2 สายอากาศมีขนาดเท่ากับ 40 x 50 มม.2 จากผลการออกแบบสายอากาศพบว่ามี ค่า
อิมพีแดนซ์แบนด์วิทธ์ช่วงความถี่ใช้งานช่วงความถี่ต่ำ 29.35% (2.18 - 2.93 GHz) และช่วงความถี่สูง 12.50% (4.73 - 
5.34 GHz) โดยมีค่าอัตราขยาย 2.11 dBi และ 3.45 dBi  ตามลำดับ มีรูปแบบการแผ่กระจายคลื่นรอบทิศทาง และการ
นำไปตรวจสอบในระยะ 20 - 160 ซม. สามารถตรวจสอบได้มีประสิทธิภาพมากที่สุด คือความถี่ 5.20 GHz ซึ่งมีการ
ปรับเปลี่ยนค่าความเข้มของสัญญาณเฉลี่ยประมาณ -8.83 dBm ทุกครั้งท่ีมีการเคลื่อนไหวของร่างกายในรถยนต์ 
คำสำคัญ: สายอากาศโมโนโพลรูปตัวไอ สตับรูปวงกลม ย่านความถี่คู่ รถยนต์ ค่าความเข้มของสัญญาณ 
 
Abstract 
 This paper presents the design of I-shaped monopole antenna structure tuned together with a 
circular stub increasing technique at the backside of antenna to cover the dual-band according to IEEE 
standards: 802.11b/g 2.45 GHz (2.40 - 2.48 GHz) and IEEE.802.16a 5.20 GHz (5.13 - 5.35 GHz) in order to 
find the most effective frequency range in applying to kids trapped inside cars. The antenna structure is 
designed on Mylar polyester film with a thickness of 0.3 mm, a dielectric value of 3.2 and its dimension 
is 40  x 5 0  mm2 .  The result of antenna design was found that its active frequency of impedance 
bandwidth in low-frequency range was of 29.35% (2.18 - 2.93GHz) and high-frequency range was of 
12 .50  % (4 .73  -  5 . 34  GHz) with gain of 2 .11dBi and 3 .45dBi, respectively. The antenna has omni-
directional pattern and are tested at the distance of 20 - 160 cm. The most efficiency can be checked 
and found at frequency of 5.20GHz, which changes the average signal intensity value of about -8.83dBm 
every time when having the body movement in the car. 
Keywords: I-Shaped Monopole Antenna, Circular Stub, Dual Band, Car, Signal Intensity 
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1.  บทนำ 
 ปัจจุบันได้มีข่าวในด้านเด็กติดในรถยนต์กันเป็น
จำนวนมาก เนื่องจากผู้ปกครองรีบไปทำธุระจนลืมว่า
มีเด็กอยู่ในรถยนต์ ทำให้เด็กเสียชีวิตเนื่องจากการ
ขาดอากาศหายใจและความร ้อนภายในรถยนต์      
[1-3] จากปัญหาดังกล่าวในรถยนต์ส่วนใหญ่จะไม่มี
ระบบแจ้งเตือนเด็กหรือสัตว์เลี ้ยงติดในรถยนต์จะมี
เฉพาะระบบป้องกันขโมยเท่านั้น ทำให้เกิดเหตุการณ์
ดังกล่าวตลอดท้ังปี โดยบางครั้งก็สามารถช่วยชีวิตเด็ก
ได้จริง ดังรูปที่ 1 แต่บางครั้งก็ช่วยไม่ทันเวลา จึง
จำเป็นต้องมีระบบป้องกันเพื่อช่วยชีวิตเด็กได้ทันเวลา  
 

 

รูปที่ 1 เด็กติดในรถยนต์ 

    ผู ้วิจัยจึงสนใจพัฒนาออกแบบสร้างเครื ่องส่งรับ
สัญญาณ Wi-Fi ท่ีมีข้อดีในด้านการส่งข้อมูลได้รวดเร็ว 
เมื่อมีการเคลื่อนไหวของร่างกายในรถยนต์ ซึ่งนำมา
ศึกษาร่วมกับย่านความถี่ 2.45GHz และย่านความถี่ 
5.20GHz เพื่อนำมาทดสอบหาย่านความถี่ใช้งานได้ดี
ที่สุด โดยเลือกโครงสร้างสายอากาศแบบโมโนโพลรูป
ตัวไอ [4-10] ที่ออกแบบไม่ซับซ้อนปรูบจูนง่ายใชง้าน
ร่วมกับสตับรูปวงกลม [11-12]  เพื่อทำให้สายอากาศ
ตอบสนองย่านความถี่ใช้งาน 2 ย่านดังกล่าว เพื่อ
นำมาตรวจสอบการเคลื่อนไหวของร่างกายในรถยนต์ 
จากการออกแบบสายอากาศนั ้น ม ีข ้อดีในด ้ าน
ออกแบบง่ายหรือโครงสร้างไม่ซับซ้อน ราคาถูก และ
เครื่องส่งรับสัญญาณ Wi-Fi สามารถหาซื้อได้ง่ายตาม
ท้องตลาด โดยข้ันตอนการนำเสนอดั้งนี้ การออกแบบ
โครงสร้างสายอากาศ ในหัวที่สอง การสร้างและผล

การวัดในข้อที่สามและสรุปผลการวิจัยในหัวข้อที่ส่ี
ตามลำดับดังนี้ 
 
2.  การออกแบบโครงสร้างสายอากาศ 
 โครงสร้างสายอากาศแบบโมโนโพลรูปตัวไอท่ีป้อน
สัญญาณแบบระนาบร่วมคือ มีข้ัวบวกและขั้วลบอยู่ใน
ระนาบเดียวกัน [9] นำมาออกแบบท่ีความถี่ใช้งาน 
2.45GHz ดังรูปที่ 2 นำมาสร้างบนแผ่นชนิด ฟิล์มไม
ล่าร์โพลีเอสเทอร์ มีค่าความหนา h  = 0.3 มม. และค่า
ไดอิเล็กตริก 3.2 ค่าความหนาทองแดง t  = 0.01 มม. 
โดยมีค่าพารามิเตอร์ดังนี้ ค่าความกว้าง 

1W  = 40 มม.,   

2W  = 
4W = 3.40 มม., 

3W  = 17.17 มม., 
5W  = 18 

มม.ค่าความกว้าง ค่าความยาว 
1L = 50 มม., 

2L  = 
30.10 มม., 

3L  = 6.50 มม., 
4L  = 6.99 มม. และ  

5L

= 3 มม.นำมาปรับจูน  ซึ่งของการเพิ่มสตับวงกลมท่ี
ด้านหลังของสายอากาศ ดังรูปที่ 2  จะถูกอธิบายใน
ขั้นตอนดังนี้ 

 

รูปที่ 2 โครงสร้างสายอากาศ 

 จากการออกแบบโครงสร้างสายอากาศโมโนโพล
รูปตัวไอ [8-10] พบว่าได้ช่วงความถี่ใช้งาน 26.22% 
(2.12 - 2.76 GHz) เท่านั้น ดังจุด A ในรูปที่ 3 และท่ี
ช่วงความถี่ 5.20GHz ยังไม่ตอบสนองต่อการใช้งาน
ตามท่ีต้องการจริง เพราะเมื่อนำไปใช้งานจะพบปัญหา
ในด ้านของอุปกรณ์ท ี ่นำมาต ่อร ่วมส ่งผลต ่อ ค่า
สัมประสิทธิ์การสะท้อนที่เพิ่มขึ้น ทำให้ประสิทธิภาพ
ในการรับ-ส่งสัญญาณลดลงจึงต้องทำการปรับจูนต่อ
ในขั้นตอนต่อไป ดังรูปท่ี 3 



 
การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์  วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  และสถาปัตยกรรมศาสตร์ คร้ังที่ 12 
วันที่ 20  สิงหาคม  2564  ณ  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   

 

 
ESTACON12 | 309 

 ในส่วนของการเพิ่มช่วงความถี่ใช้งาน 5.20 GHz 
เป็นความถี่ที่สองนั้น ได้ศึกษาการเพิ่มสตับรูปวงกลม
ออกแบบที่ความถี ่ 5.20 GHz ซึ่งมีข้อดีในด้านการ
ปรับจูนได้ง ่ายกว่าสตับรูปตัวไอ [9] โดยจัดวางท่ี
ด้านหลังของสายอากาศ [11-12] วางที่ระยะความ
ยาวคลื ่นที ่ความถี ่ 5.20 GHz โดยจะปรับค่ารัศมี  
(0.173< r  <0.346) เลือกปรับจูนตั้งแต่ 10 มม., 
15 มม. และ 20 มม. โดยค่าท่ีดีท่ีสุดคือ r  เท่ากับ 15 
มม . โดยมี ช ่ ว งความถี่ ใช ้ ง าน  25.05% ( 2  .13 - 
2.74GHz) ดังจุด A และ 30.47% (4.46 - 6.05GHz) 
ดังจุด B ในรูปท่ี 3 ตอบสนองตามท่ีต้องการ 
 

 
รูปที่ 3 ผลการจำลองแบบค่า S11 (dB) เมื่อปรับค่า r 

 
3.  การสร้างและผลการวัด 

จากการออกแบบนำมาสร้างสายอากาศ ดังรูปท่ี 4 
ว ัดผลด ้วยเคร ื ่องว ิ เคราะห ์โครงข ่าย  (Network 
Analyzer) รุ่น E5071C นำมาวัดผลเปรียบเทียบการ
จำลองในด้านค่าสัมประสิทธิ ์การสะท้อน ( S11   -10 
(dB)) ดังร ูปที ่  5 ค่าอ ัตราส่วนคลื ่นน ิ ่ง (VSWR), ค่า
อิมพีแดนซ์ (Zin), และค่าอัตราขยาย (Gain) พบว่า
สายอากาศที ่ได ้สร ้างจร ิงทำงานย่านความถี่ต ่ำ 
2.45GHz และความถี่สูง 5.20GHz การเปรียบเทียบ
กับผลจำลองกับวัดผลสามารถแสดงให้ชัดเจนมากขึ้น
ดังตารางท่ี 1 

 

 
(ก) เครื่องวิเคราะห์โครงข่าย     (ข) สายอากาศ 

 

รูปที่ 4 เครื่องวิเคราะห์โครงข่ายและสายอากาศ 

 

รูปที่ 5 การเปรียบเทียบผลการจำลองและผลการวัด 
ค่า S11 (dB) 

  

การเปรียบเทียบผลการจำลองและผลการวัดของ
สายอากาศเพื ่อแสดงให้ เห ็นย่านความถี ่ใช ้ง าน       
2.45 GHz และ 5.20 GHz ชัดเจนขึ้นดังตารางท่ี 1 
 

ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบคุณสมบัติของสายอากาศ 
สายอากาศ 

Frequency 
(GHz) 

S11 

(dB) 
VSWR 

Gain  
(dBi) 

Zin  
(Ω) 

ผลการจำลอง 2.45 GHz - 33.57
 

1.10: 1 2.02 52.17 -j1.98  
5.20 GHz - 25.09

 
1.21: 1 3.31 45.85+j5.02  

ผลการวัด 2.45 GHz - 27.71 1.19: 1 2.11 47.23-j17.74  
5.20 GHz - 28.98 1.15: 1 3.45 55.09-j2.34  

การเปร ียบเทียบผลการจำลองและผลการวัด   
แบบรูปการแผ่พลังงาน ที ่ความถี ่ 2.45 GHz.และ         
5.20 GHz พบว่าสายอากาศมีการแผ่พลังงานจาก  
การพิจารณาคิดที ่กำลังงานครึ ่งหนึ ่ง ท่ี -3dB Half 
Power Beamwidth (HPBW) ในรูปแบบสนามไฟฟ้า
เป็นแบบสองทิศทางที่ความถี่ 2.45 GHz.มีค่ามุมเป็น 
115 องศา และ 5.20 GHz ม ีค ่าม ุมเป็น 48 องศา 
พบว่า แผ่พลังงาน ในรูปแบบสนามไฟฟ้า ดังรูปท่ี 6 
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และแบบรูปสนามแม่เหล็กเป็นแบบรอบทิศทาง มีค่า
มุมเป็น 360 องศา ท้ัง 2 ย่านความถ่ี ดังรูปท่ี 7  

 

        
(ก) ความถ่ี 2.45 GHz       (ข) ความถ่ี 5.20 GHz 

รูปที่ 6 การเปรียบเทียบผลการจำลองและผลการวัด 
รูปแบบการแผ่กระจายคล่ืนในระนาบสนามไฟฟ้า 
 

       
(ก) ความถ่ี 2.45 GHz        (ข) ความถ่ี 5.20 GHz 

รูปที่ 7 การเปรียบเทียบผลการจำลองและผลการวัด 
รูปแบบการแผ่กระจายคล่ืนในระนาบแม่เหล็ก 

 

ในส่วนของการตรวจสอบการเคลื่อนไหวโดยใช้
เครื่องส่ง Comfast รุ่น CF-WR754AC ดังรูปที่ 8 ซึ่ง
มีค่าความเข้มเฉลี่ย -20 dBm จากาการทดสอบแบบ
ไม่มีมนุษย์ โดยนำมาตรวจสอบการเคลื่อนไหวเลือก
ศึกษาทดลองการติดตั้งสายอากาศ 3 ตำแหน่ง คือ 
ด้านหน้ารถยนต์ ตรงกลางรถยนต์ ด้านหลังรถยนต์ 
ดังรูปที่ 9 จากการทดสอบพบว่าตำแหน่งตรวจสอบดี
ที่สุด คือ ด้านตรงกลางรถยนต์ มีค่าความเข้มเฉล่ีย    
-5 dBm คลอบคลุมพื้นท่ีมากท่ีสุด ดังรูปท่ี 9 (ก) 

 
รูปที่ 8 ระบบการตรวจสอบการเคล่ือนไหว 

 

รูปที่ 9 ตำแหน่งการติดต้ังสายอากาศ 

จากการทดสอบการติดต้ังสายอากาศท่ีดีท่ีสุดดังรูป
ที่ 9 นำมาทดสอบท่ีย่านความถี่ต่ำ 2.45 GHz และ
ความถี่ส ูง 5.20 GHz โดยแสดงค่าความเข้มของ
สัญญาณดังรูปที่ 10 ดังตารางท่ี 2 จากการทดสอบ
พบว่าท่ีความถี่สูง 5.20 GHz ส่งผลมากที่สุด คือการ
ร ับสัญญาณมีการเปลี ่ยนแปลงค่าความเข ้มของ
สัญญาณในการเคลื่อนไหวของร่างกายในระยะต่าง ๆ  
ซึ่งมีค่าเฉลี่ย - 8.83 dBm ในการทดลอง 10 ครั้งต่อ
หนึ่งระยะทาง  
 

         
 

รูปที่ 10 ทดสอบสัญญาณระยะ 40 - 160 ซม.  
 

ตารางที่ 2 ทดสอบสัญญาณระยะ 40 - 160 ซม.  
ระยะทาง 

(ซม.) 
2.45 GHz 5.20 GHz 

(dBm) (dBm) 
20 -28.21 -30.68 
40 -28.64 -30.05 
60 -28.65 -29.77 
80 -27.37 -29.36 
100 -23.45 -27.98 
120 -22.22 -27.33 
140 -22.65 -26.67 
160 -22.87 -26.52 
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4.  สรุปผลการวิจัย 
 งานวิจัยนี้ศึกษาสร้างโครงสร้างสายอากาศโมโน
โพลรูปตัวไอปรับจูนร่วมกับการเพิ่มสตับรูปวงกลมใช้
งาน 2 ย่านความถี ่ เพื ่อตรวจสอบเคลื ่อนไหวของ
ร่างกายในรถยนต์ จากผลการออกแบบสายอากาศ
พบว่า มีค่าอิมพีแดนซ์แบนด์วิทธ์ช่วงความถี่ใช้งาน 
ค ือความถ ี ่ต ่ำ 29.35% (2.18 - 2.93 GHz) และ
ความถ ี ่ส ู ง  12.50 % (4.73 - 5.34 GHz) ซ ึ ่ งม ี ค่า
อัตราขยาย 2.11 dBi และ 3.45 dBi  ตามลำดับ มี
รูปแบบการแผ่กระจายคลื่นรอบทิศทาง และในส่วน
การทดสอบติดต้ังสายอากาศเพื่อตรวจสอบเคล่ือนไหว
ของร่างกายในรถยนต์ที ่ดีที ่สุดคือ ด้านตรงกลาง
รถยนต์ย ่านความถ ี ่  2.45 GHz และย ่านความถี่     
5.20 GHz สามารถตรวจสอบในระยะ 20 - 160 ซม. 
มีค่าความเข้มของสัญญาณเฉล่ียประมาณ -5.88 dBm 
และ -8.83 dBm ตามลำดับ โดยการทดลอง 10 ครั้ง
ต่อหนึ่งระยะทาง ซึ่งงานวิจัยนี้สามารถนำไปพัฒนาใช้
งานด้านเพิ่มเสียงหรือสัญญาณแจ้งเตือนผ่านสัญญาณ
ขโมยได้และนำไปตรวจสอบค้นหามนุษย์ สัตว์ ส่ิงของ
ในแต่ละจุดที่ต้องการค้นหาได้จริง ซึ่งสามารถนำไป
พัฒนากับงานวิจัยอื่น ๆ ต่อไปในอานาคต 
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บทคัดย่อ  
            งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื ่อวัดประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ ( ILPI) ของกิจกรรมที่ 6 การจัดการ
คลังสินค้า และเพื่อหาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ให้กับกรณีศึกษาโดยใช้ทฤษฎีตัวชี ้วัด
ประสิทธิภาพโลจิสติกส์ภาคอุตสาหกรรม (ILPI) จากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลที่ใช้วัดประสิทธิภาพของกิจกรรมที่ 6 
ของกรณีศึกษา ประกอบด้วย ค่าเสื่อมราคาต่อปี,ค่าใช้จ่ายพนักงาน,ค่าเสื่อมราคามูลค่าอุปกรณ์ขนถ่าย,คา่น้ำมัน
เช้ือเพลิงและค่าเส่ือมราคามูลค่าของระบบสารสนเทศการบริหารคลังสินค้า มีประสิทธิภาพด้านต้นทุนเท่ากับร้อย
ละ 8.40 ได้หาสาเหตุโดยใช้แผนผังก้างปลา และการเพิ่มประสิทธิภาพด้วยวิธีการระดมสมองกับผู้ท่ีเกี่ยวข้องพบว่า 
ผลการคำนวณประสิทธิภาด้านต้นทุนหลังจากการคำนวณค่าเส่ือมราคาของอุปกรณ์ขนถ่ายวัสดุในคลังสินค้ามีค่า
เท่ากับร้อยละ 8.38 เพื่อใช้เป็นแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับกรณีศึกษา 
คำสำคัญ: การวัดประสิทธิภาพ,คลังสินค้า,ตัวชี้วัดประสิทธิภาพโลจิสติกส์ภาคอุตสาหกรรม 
Abstract 
 The objective of this research was to measure the logistics efficiency (ILPI) of Activity 6, 
warehouse management. And to find a logistics optimization approach to case studies using the theory 
of industrial logistics efficiency indicators (ILPI). The data were collected from the storage area used to 
measure the efficiency of activity 6 of the case study, which consisted of annual depreciation, employee 
expenses, depreciation for handling equipment, fuel costs and depreciation of the management 
information system. warehouse It has cost efficiency of 8.40% Found the cause by using the herringbone 
diagram And enhancement by brainstorming with related people, found that The cost efficiency 
calculation result after calculating the depreciation of the material handling equipment in the 
warehouse was 8.38% to be used as a guideline for increasing efficiency of the case study. 
Keywords: performance measurement, warehouse, industrial logistics performance indicators 
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1.  บทนำ  
1.1  ที่มาและความสำคัญ 

ปัจจุบันมีการแข่งขันสูงในการดำเนินธุรกิจ ส่งผล
ให้ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมต้องพัฒนาองค์กร
เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจให้มีความมั่นคง
และก้าวหน้าหนึ่งในปัจจัยสำคัญและจำเป็นในการ
พัฒนาองค์กรคือ ประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ เมื่อ
เปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานหรือตัวชี ้ว ัดของ
องค์กรประเภทเดียวกันทั้งภายในประเทศและระดับ
สากล ซ ึ ่งจะทำให้ผ ู ้ประกอบการทราบถึงระดับ
ศักยภาพ รวมทั้งจุดอ่อนและจุดแข็งขององค์กรและ
สามารถนำข้อมูลท่ีได้ไปใช้สำหรับการพัฒนาองค์กรให้
มีประสิทธิภาพและมีความสามารถในการแข่งขันท่ี
สูงขึ้นเนื่องจากการจัดการด้านโลจิสติกส์เป็นตัวช้ีวัดท่ี
ครอบคลุมกิจกรรมต่างๆ ของภาคธุรกิจทั ้งในการ
จัดการด้านต้นทุน เวลาและการตอบสนองความพึง
พอใจของลูกค้า 

ปัจจุบัน บริษัทกรณีศึกษา ได้ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ
คลังสินค้าและมีบริการส่งสินค้าตามร้านทั่วไป จากท่ี
ผู้วิจัยได้สอบถามข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการคลังสินค้าของกรณีศึกษา พบว่า คลังสินค้าของ
กรณีศึกษายังขาดประสิทธิภาพ เช่น ค่าเสื ่อมราคา
ของอุปกรณ์ขนถ่าย ค่าบำรุงรักษาอุปกรณ์ขนถ่าย 
เป็นต้น  

งานวิจัยนี้ได้เล็งเห็นความสำคัญของการจัดการ
คลังสินค้า ผู้วิจัยได้ใช้ตัวชี้วัดประสิทธิภาพโลจิสติกส์
ภาคอุสาหกรรม (ILPI) ของกิจกรรมที่ 6 การจัดการ
คลังสินค้า โดยการคำนวณประสิทธิภาพโลจิสติกส์
ของมิติด้านต้นทุน 
1.2  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. 2 . 1  ว ั ดประส ิ ทธ ิภ าพด ้ าน โลจ ิ สต ิ ก ส์
ภาคอุตสาหกรรม(ILPI ) ของกิจกรรมที่ 6 การจัดการ
คลังสินค้า  

1.2.2 เพื ่อหาแนวทางการเพิ ่มประสิทธ ิภาพ
ด้านโลจิสติกส์ของกิจกรรมท่ี 6 การจัดการคลังสินค้า 

 

2.  วิธีดำเนินการวิจัย 
Flow diagram 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
2.1  ศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง ได้แก่  

2.1.1 ตัวช ี ้ว ัดประส ิทธ ิภาพด ้านโลจ ิสติกส์  
ตัวชี ้ว ัดประสิทธ ิภาพด้านโลจิสติกส์  (Industrial 
Logistics Performance Index ห ร ื อ  ILPI) ข อ ง
กิจกรรมท่ี 6 การจัดการคลังสินค้า หาข้อมูลและนำมา
วิเคราะห์เพื่อใช้แทนค่าในสูตรการวัดประสิทธิภาพมิติ
ด้านต้นทุน  

2.1.2 แผนผังแสดงเหตุและผล (cause effect 
diagram) มีไว ้เพ ื ่อหาปัญหาสาเหตุของปัญหาท่ี
เกิดขึ้นเพื่อวิเคราะห์และแก้ไขสาเหตุของปัญหานั้นๆ 
โดยมี 5 ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องดังนี้ 

-  Man (คน) 
-  Machine เครื่องจักร 

ศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

สำรวจสืบค้นและเก็บข้อมูลเก่ียวกับต้นทุนการบริหาร
คลังสินค้า 

นำข้อมูลจากข้อ2 มาคำนวณประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์
ของกิจกรรมการจัดการคลงัสินค้าของมิติด้านต้นทุน 

หาสาเหตุที่ทำให้ผลการคำนวณของมิติด้านต้นทุน 

หาแนวทางการแก้ไขโดยการระดมสมอง 

การคำนวณของมิติด้านต้นทุน 
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-  Material วัตถุดิบ 
-  Method กระบวนการในการทำงาน  
-  Environment สภาพแวดล้อม  
2.1.3 แนวคิดการระดมสมอง (Brain Storming) 

เป็นการแสดงความคิดเห็นร่วมกันจากผู้เชียวชาญและ
ผู้ที ่เกี ่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขหรือหา
สาเหตุของปัญหา 
2.2  สำรวจสืบค้นและเก็บข้อมูลเก่ียวกับต้นทุนการ
บริหารคลังสินค้า 
 ผู ้ว ิจัยจะลงพื ้นที ่เพื ่อสอบถามสัมภาษณ์ผู ้ ท่ี
เก ี ่ ยวข ้อง เก ็บรวบรวมข ้อม ูลเก ี ่ ยวก ับการวัด
ประสิทธิภาพของกิจกรรมท่ี 6 การจัดการคลังสินค้า  
ยอดขายรวมของบริษัท = 44,366,400 บาท/ป ี
 
ตารางที่ 1 แสดงข้อมูลท่ีเกี่ยวกับมิติด้านต้นทุน 
ILPI6Cสัดส่วนต้นทุนการบริหารคลังสินค้าต่อยอดขาย 
(Warehousing Cost Per sale: WCPS) 
กรณีคลังสินค้าของบริษัทเอง มูลค่า หน่วย 
ค่าเสื่อมราคาต่อปี มูลค่าก่อสร้าง
อาคารคลงัสินค้าตามท่ีลงบัญชีไว้ 
(หากไม่ทราบ ให้ใช้มูลค่าก่อสร้าง
อาคารสินค้า / 20 ปี) ได้แก่ 
8,990,000 บาท 

449,500 
 

บาท
ต่อปี 

ค่าใช้จ่ายของพนักงานแผน
คลังสินค้า ได้แก่  เงินเดือน จำนวน
พนักงาน 23 คน ดังน้ี พนักงาน
เซลล์ 10 คนคนละ 10,900 บาท 
พนักงานบัญชี 2 คนคนละ 20,900 
บาท พนักงานขาย 10 คนคนละ 
8,700 บาท ผู้จัดการ 1 คน 30,900 
บาท   

3,224,400 บาท
ต่อปี 

ค่าเสื่อมราคามูลค่าอุปกรณ์ขนถ่าย 
(Material Handling Equipment) 
ได้แก่ รถโฟล์คลิฟท์ จำนวน 1 คัน
ราคา 230,000 รถแฮนด์ลิฟท์ 
จำนวน1 คันราคา 8,200 บาท  
รถเข็น 3 คันราคาคันละ 1,390 
บาท รางเลื่อน 1 อันราคา 6,500 
บาท  /10ปี 

24,887 บาท
ต่อปี 

ILPI6Cสัดส่วนต้นทุนการบริหารคลังสินค้าต่อยอดขาย 
(Warehousing Cost Per sale: WCPS) 
กรณีคลังสินค้าของบริษัทเอง มูลค่า หน่วย 
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ได้แก่ ใช้แก๊ส 
หน่ึงอาทิตย์เปลี่ยน 2 ถัง ราคา 500 
บาท 

24,000 บาท
ต่อป ี

ค่าเสื่อมราคามูลค่าของระบบ
สารสนเทศการบริหารคลังสินค้า 
(Warehouse Management 
System) ต่อป ี(หากไม่ทราบ ให้ใช้
ข้อมูลค่าระบบสารสนเทศการ
บริหารคลังสินค้า / 5 ป)ี ได้แก่ 
โน๊ตบุ๊ครุ่น Acer Aspire 1 เครื่อง
ราคา 18,000 บาท โทรศัพท์บ้าน 1 
เครื่องราคา 2,150 บาท  เครื่อง
นับสต๊อก 1 เครื่อง ราคา 1,000 
บาท 

24,230 บาท
ต่อป ี

2.3  นำข้อมูลจากข้อ2 มาคำนวณประสิทธิภาพ
ด้านโลจิส์ติกส์ของกิจกรรมการจัดการคลังสินค้า
ของมิติด้านต้นทุน 

จากการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับมิติด้าน
ต้นทุนนำมาคำนวณประสิทธิภาพได้ดังนี้ 
 

ILPI6C (%) =[

(449,500)+(3,224,400)+(24,887)+(24,000)+
(4,230)

44,366,400 
] ∗ 100% 

              = 8.40 %   
 จากการคำนวณพบว่า ประสิทธิภาพของมิติด้าน
ต้นทุนมีค่าเท่ากับ 8.40% 
2.4  หาสาเหตุที่ทำให้ผลการคำนวณของมิติด้าน
ต้นทุน 
 การวิเคราะห์หาสาเหตุโดยใช้หลัก 4M1E ดังนี้ 
 Man (คน) 

- การทำงานท่ีผิดพลาดซึ่งผิดจากการขาด
ประสบการณ์  

Machine (เครื่องจักร) 
- ค่าเส่ือมราคามูลค่าของระบบสารสนเทศการ
บริหารคลังสินค้า 
- ค่าเส่ือมราคามูลค่าอุปกรณ์ขนถ่าย 
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Material (วัตถุดิบ) 
 - คุณภาพของวัตถุดิบ การจัดเก็บวัตถุดิบของ
สินค้า 

Method (กระบวนการในการทำงาน) 
- การขนย้ายสินค้าของอุปกรณ์การขนย้ายไม่

เป็นระบบ  
Environment (สภาพแวดล้อม) 

 - การทำงานล่าช้าในช่วงเวลาท่ีฝนตก 
วิเคราะห์หาสาเหตุจากข้อ 3. ท่ีได้จากการ

คำนวณของมิติด้านต้นทุน ดังรูปท่ี 1 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1 แสดงการหาสาเหตุของผลการประเมินมิติ
ด้านต้นทุน สรุปได้ดังตารางท่ี 4 

 
ตารางที่ 2  แสดงการระดมสมองกับผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

ประเภท สาเหตุ อธิบาย 
เครื่องจักร ค่าเสื่อมราคา

มูลค่าอุปกรณ์ขน
ถ่าย  
 
 

การใช้งานของอุปกรณ์ที่
ใช้ในกิจกรรมคลงัสินค้ามี
อายุการใช้งานค่อนข้าง
นาน ทำให้เกิดค่าเสื่อม
ของอุปกรณ์ การใช้งานที่
นานเกินกว่าอายุการใช้
งาน 

 ค่าเสื่อมราคา
มูลค่าของระบบ
สารสนเทศการ 

 

ประเภท สาเหตุ อธิบาย 
 วิธีการ 
 

การขนย้ายสินค้า
ของอุปกรณ์การ
ขนย้ายไม่เป็น
ระบบ 

การขนย้ายสินค้าของรถ
โฟล์คลิฟท์ไม่มีการจัดกลุ่ม
สินค้า ทำให้เกิดเท่ียวการ
เคลื่อนย้ายค่อนข้างสูง 

2.5  หาแนวทางการแก้ไขโดยการระดมสมอง 
ทำการระดมสมองกับผู ้ที ่ เก ี ่ยวข้องเพื ่อเป็น

แนวทางในการแก้ไขหรือหาสาเหตุของปัญหาวาง
แผนการทำงาน  สรุปได้ดังตารางท่ี 5 

 
 ตารางที่ 3 แสดงการระดมสมองกับผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

ประเภท สาเหตุ แนวทางการแก้ไข 
เครื่องจักร ค่าเสื่อมราคามูลค่า

อุปกรณ์ขนถ่าย 
เสนอแนวทางใน
การยืดอายุการใช้
งานของเคริ่องจักร
ด้วยตามแผน PM 

 ค่าเสื่อมราคามูลค่า
ของระบบสารสนเทศ
การบริหารคลงัสินค้า 

วิธีการ การขนย้ายสินค้าของ
อุปกรณ์การขนย้ายไม่
เป็นระบบ 

จัดกลุ่มสินค้าเพ่ือ
ลดจำนวนเท่ียว
การขนย้ายสินค้า 

จากตารางท่ี 5 แสดงการระดมสมองกับผู ้ ท่ี
เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้ดังนี้ สาเหตุ ค่าเสื่อมราคามูลค่า
อ ุปกรณ์ขนถ่าย ค่าเสื ่อมราคามูลค ่าของระบบ
สารสนเทศการบริหารคลังสินค้า การขนย้ายสินค้า
ของอุปกรณ์การขนย้ายไม่เป็นระบบ   แนวทางการ
แก้ไข เมื ่อถึงปีที ่กำหนดอายุการใช้งานควรเปลี่ยน
เครื่องใหม่  จัดกลุ่มสินค้าเพื่อลดจำนวนเที่ยวการขน
ย้ายสินค้า ตามลำดับ 

งานวิจัยนี้ได้เพิ่มประสิทธิภาพของมิติด้านต้นทุน
ด้วยการลดค่าใช้จ่ายของค่าเสื ่อมราคาของอุปกรณ์
การขนถ่าย ด้วยการคำนวณมีค่าเท่ากับ 22,087.32 
บาท  
ผลการคำนวณค่าเสื่อมราคา  
สูตรค่าเส่ือมราคา/วัน = [ (ราคาทุน – ค่าเส่ือมสะสม
ยกมา) – มูลค่าซาก ] / อายุคงเหลือ (วัน) 
ค่าเส่ือมราคา = 1,840.61*12 = 22,087.32 บาท 

มิติด้าน
ต้นทุน 

เครื่องจักร ค่าเสื่อมราคามูลค่าของ
ระบบสารสนเทศการ
บริหารคลังสินค้า 

ค่าเสื่อมราคามูลค่า
อุปกรณ์ขนถ่าย 

วิธีการ 
การขนย้ายสินค้าของ
อุปกรณ์การขนย้ายไม่
เป็นระบบ 
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แทนค่าลงในสมการ 
 

     ILPI6C(%) = [
(449,500)+(3,224,400)+(19,682.76)+

(24,000)+(2,404.56)

44,366,400 
] ∗ 100% 

             = 8.38 % 
จากการคำนวณ ILPI6C หลังจากปรับปรุงลดค่า

เส่ือมราคาอุปกรณ์ขนถ่ายแล้วพบว่าสมารถเพิ่ม
ประสิทธิภาพได้ แสดงดังตารางท่ี 6 

 
ตารางที่ 4 ตารางการเปรียบเทียบกระบวนการก่อน
และหลังปรับปรุง แสดงการเปรียบเทียบกระบวนการ
ก่อนและหลังปรับปรุง  

ราย 
การ 

ก่อน
ปรับปรุง 

หลัง
ปรับปรุง 

ผลต่าง ร้อย
ละ 

6C.4 24,887 19,682.76 5,204.24 52.04 
6C.7 4,230 2,404.56 1,825.44 18.25 

จากตารางท ี ่  6  ตารางการ เปร ี ยบ เท ียบ
กระบวนการก่อนและหลังปรับปรุงได้ดังนี้ รายการ 
6C.4 คือค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์ขนถ่าย , 6C.7 คือค่า
เสื ่อมราคามูลค่าของระบบสารสนเทศการบริหาร
คลังสินค้า ก่อนปรับปรุงเท่ากับ 24,887, 4,230 หลัง
ปรับปรุงเท่ากับ 19,682.76, 2,404.56 ผลต่างเท่ากับ 
5,204.24, 1,825.44 คิดเป็นร้อยละ 52.04 , 18.25 
ตามลำดับ 
2.6  การคำนวณของมิติด้านต้นทุน 

จากผลการคำนวณมิติด้านต้นทุน ILPI6C  ซึ่งมี
ค่าเท่ากับ 8.38% งานวิจัยนี้จะสร้างโปรแกรมการ
คำนวณด้วย Excel เพื่อหาวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพ
ให้กับกรณีศึกษา ด้วยวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพด้วย
การลดค่าใช้จ่ายของ 6C.4, 6C.6 และ 6C.7  จากนั้น
ทำการจำลองลดค่าใช้จ่ายต้ังแต่ร้อยละ 1- ร้อยละ 80 
ของค่าใช้จ่ายทั้ง 3 ส่วน เพื่อทราบประสิทธิภาพท่ี
เพิ่มขึ้น  
 
3.  สรุปผล 

งานวิจัยนี้เป็นงานเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพ
ด้านโลจิสติกส์ของการจัดการคลังสินค้า ผู ้วิจัยได้

ศึกษาการดำเนินธุรกิจของบริษัทกรณีศึกษา การ
บริหารจัดการคลังสินค้าพบว่า ภายในคลังสินค้ายัง
ขาดประสิทธิภาพเช่น ค่าเสื่อมราคาของอุปกรณ์ขน
ถ่าย ค่าบำรุงรักษาอุปกรณ์ขนถ่าย ผู้วิจัยจึงได้เล็งเห็น
ความสำคัญของการจัดการคลังสินค้า ผู ้วิจัยได้ใช้
ตัวชี ้ว ัดประสิทธิภาพโลจิสติกส์ภาคอุตสาหกรรม 
(ILPI) ของกิจกรรมท่ี6 การจัดการคลังสินค้าและเพื่อ
หาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ให้กับ
กรณีศึกษา โดยใช้ทฤษฎีตัวชี ้ว ัดประสิทธิภาพโลจิ
สต ิกส ์ภาคอ ุตสาหกรรม( ILPI) จากน ั ้นได ้สร ้ าง
โปรแกรมการคำนวณการวัดประสิทธิภาพด้านโลจิ
สติกส์ของมิติด้านต้นทุน งานวิจัยนี้จะสร้างโปรแกรม
การคำนวณด้วยExcelเพื่อหาวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพ
ให้กับกรณีศึกษา หลังจากคำนวณประสิทธิภาพด้าน
ต้นทุนแล้ว งานวิจัยนี้ได้หาวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพ
ด้วยการลดค่าใช้จ ่ายของ 6C.4, 6C.6 และ 6C.7  
ตั้งแต่ร้อยละ 1- ร้อยละ 80 ของค่าใช้จ่ายทั้ง 3 ส่วน 
เพื่อทราบประสิทธิภาพท่ีเพิ่มขึ้นใช้เป็นเกณฑ์การเพิ่ม
ประสิทธิภาพให้กับกรณีศึกษา 

งานว ิจ ัยน ี ้สามารถนำทฤษฎีการเล ือกแนว
ทางการแก้ไข (Factor Rating) เพ ื ่อคัดเลือกแนว
ทางการแก้ไขตามลำดับก่อน-หลังปรับปรุงได้และควร
นำโปรแกรม ILPI ตัวชี ้ว ัดประสิทธิภาพโลจิสติกส์
ภาคอุตสาหกรรมมาใช้ในงานวิจ ัยเพื ่อได้ผลการ
ประเมินท่ีแม่นยำ 

 
4.  กิตติกรรมประกาศ 

วิจัยเล่มนี้สมบูรณ์ได้ด้วยการได้รับคำแนะนำและ
แนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการทำวจัิย 
จึงขอขอบพระคุณ อาจารย์ภาณุพงษ์  ศร ีม ุง คุล 
อาจารย์ท่ีปรึกษาในการทำวิจัย ท่ีคอยช่วยแนะนำ ให้
คำปรึกษา ให้ความรู้ และแนวทางในการทำงาน ด้วย
ความเอาใจใส่  อ ีกท ั ้ งตรวจทานและแก ้ ไ ข ใน
ข้อบกพร่องในการทำวิจัย 
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ขอขอบพระคุณ ผู้ประกอบการ และพนักงานของ
กรณีศึกษาทุกท่านที่ให้ความอนุเคราะห์ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลท่ีนำมาใช้ในงานวิจัย 

สุดท้ายนี้ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่านเป็น
อย่างสูงที่มีความรักและเมตตาแก่ศิษย์ คอยบอกคอย
สอนจนทำให้ว ิจ ัยเดินทางผ่านและสำเร ็จมาทุก
ขั้นตอน และหวังว่าวิจัยนี้จะเกิดผลดีกับทุกคนที่มี
ความสนใจท่ีจะศึกษาและค้นคว้าหาข้อมูล 
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อิทธิพลของชนิดและอัตราส่วนตัวประสานในการเตรียมเช้ือเพลิงชีวมวลอัดแท่ง 
จากเศษวัสดุอินทรีย์เหลือท้ิงในกระบวนการผลิตยาสมุนไพร 

Effects of binder types and ratios on preparation of biomass briquettes 
from organic waste residues in herbal medicine production 
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บทคัดย่อ  

งานวิจัยนี้นำเสนอแนวคิดในการนำเศษสมุนไพรที่เหลือจากการผลิตยาของศูนย์รักษาโรคสะเก็ดเงิน เทศบาล
เมืองท่าช้าง จันทบุรี มาใช้เป็นเชื้อเพลิงชีวมวล อิทธิพลของชนิดตัวประสานและอัตราส่วนผสมจะได้รับการศึกษา น้ำแป้ง
มันสำปะหลังและกากน้ำตาลซึ่งเป็นตัวประสานที่ถูกเลือกใช้ในงานวิจัยนี้  จะถูกผสมกับวัสดุชีวมวลจากเศษสมุนไพรใน
อัตราส่วนต่าง ๆ เชื้อเพลิงชีวมวลจะถูกวิเคราะห์หาค่าความร้อน ปริมาณความชื้น และประสิทธิภาพการใช้งาน ผลวิจัย
พบว่าเชื้อเพลิงชีวมวลท่ีใช้น้ำแป้งมันสำปะหลงัเป็นตัวประสานให้ค่าความร้อนและประสิทธิภาพการใช้งานท่ีสูงกว่ากรณใีช้
กากน้ำตาล และอยู่ในมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนของถ่านอัดไบโอนิก นอกจากนี้ ที่อัตราส่วนวัสดุชีวมวลต่อน้ำแป้งมัน
สำปะหลังเท่ากับ 1:3 จะให้ค่าประสิทธิภาพการใช้งานสูงถึงร้อยละ 28.90  
คำสำคัญ: เชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่ง, เศษวัสดุอินทรีย์เหลือท้ิง, พลังงานทางเลือก   
 
Abstract 
 This research presents a concept to apply the herbal wastes, in a pharmaceutical manufacturing 
by The Center for Psoriasis treatment, Ta-chang Town Municipality Chanthaburi, in biomass application. 
The effects of binder types and their ratios were studied. Starch solutions and molasses were acted as 
the binders, were mixed with the biomass in the different ratios. The biomass samples were investigated 
to the heat value, moisture contents, and fuel efficiency. The results were found that the biomass 
briquettes with starch as the binder provided the heat value and fuel efficiency higher than the one 
with molasses binder and hit the standard mark on the community product: Bionic charcoal. The 
briquettes, with a ratio of 1:3, provided a high efficiency of 28.90 percentage.  
Keywords: biomass briquettes, organic waste residues, renewable energy. 
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1.  บทนำ 
ศูนย์รักษาผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงินของเทศบาลเมือง

ท่าช้าง จังหวัดจันทบุรี เป็นศูนย์รักษาผู้ป่วยโรคสะเก็ด
เงินขนาดใหญ่ ในทุก ๆ ปี จะมีเศษสมุนไพรจากการ
แยกค้ันยาสมุนไพรรวมกันไม่น้อยกว่า 6,000 กิโลกรัม 
[1] เศษสมุนไพรท่ีผ่านการผลิตแล้วเป็นปัญหาต่อการ
จัดการของทางศูนย์ ฯ เบื ้องต้นจะถูกจัดเก็บด้วย
วิธีการฝังกลบตามธรรมชาติในเขตพื้นที่ของศูนย์ฯ 
อย่างไรก็ตาม เศษสมุนไพรมีมากเกินความสามารถ
จัดการได้ภายในพื้นท่ี จำเป็นต้องนำไปกำจัดด้วย
หน่วยงานภายนอก ทำให้เกิดภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น 
ดังนั้น จึงมีความจำเป็นที่จะต้องหาแนวทางในการ
กำจัดหรือใช้ประโยชน์จากกากสมุนไพรต่อไป 

โดยทั่วไป เศษวัสดุอินทรีย์เหลือทิ้งต่าง ๆ มักถูก
นำไปฝังกลบ หร ือหมักทำปุ ๋ย อย่างไรก็ตาม ใน
สถานการณ์การใช้พลังงานในปัจจุบัน สภาวะโลกร้อน 
และแรงผลักดันในการพัฒนาเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน 
ทำให้มีความสนใจนำเศษวัสดุอินทรีย์มาผลิตเป็น
พลังงานชีวมวลมากขึ้น เช่น เปลือกสับปะรด [2] เศษ
ฟางข้าวและเศษลำไยเหลือทิ้ง [3] และวัสดุเหลือท้ิง
ในสวนยางพารา [4] เป็นต้น 

เชื้อเพลิงชีวมวลที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ต้องมีค่า
ความร้อน และความชื้นเหมาะสมต่อการใช้งาน [5] 
ซึ่งสมบัติดังกล่าวขึ้นอยู่กับวัสดุชีวมวล ตัวประสาน 
และอัตราส่วนผสมของวัสดุชีวมวลและตัวประสาน 
ดังนั้น งานวิจัยนี้จึงศึกษาหาชนิดและอัตราส่วนของ
ตัวประสานที่เหมาะสมในการเตรียมเชื้อเพลิงชีวมวล
อัดแท่งจากเศษวัสดุอินทรีย์เหลือทิ้งในกระบวนการ
ผลิตยาสมุนไพร เพื่อเป็นแนวทางในการกำจัดของเสีย
จากการผลิตยาสมุนไพร และผลิตเชื ้อเพลิงทดแทน
เช้ือเพลิงเดิมในกระบวนการผลิตยาสมุนไพรต่อไป 
 
2.  วิธีดำเนินงานวิจัย  
2.1  การเตรียมวัสดุชีวมวลและตัวประสาน 

เศษวัสดุอินทรีย์เหลือทิ้งในกระบวนการผลิตยา
สมุนไพรชนิดยาหมัก ซึ่งประกอบด้วยใบยาฉุน ใบพลู 

กระชายดำ บอระเพ็ดและผิวมะกรูด จากศูนย์รักษา
โรคสะเก็ดเงิน เทศบาลเมืองท่าช้าง จ.จันทบุรี ถูก
อบแห้งและแยกขนาดด้วยตะแกรงแยกขนาด โดยคัด
เฉพาะอนุภาคที่มีขนาดเล็กกว่า 1.68 มิลลิเมตรมา
เตรียมเป็นวัสดุชีวมวล 

น้ำแป้งมันสำปะหลัง และกากน้ำตาลเป็นถูก
เลือกมาเป็นตัวประสานในงานวิจ ัยนี ้ น้ำแป้งมัน
สำปะหลังเตรียมได้จากการนำแป้งมันสำปะหลัง (ตรา
ปลาไทย 5 ดาว) ละลายในน้ำกลั่น โดยให้ได้ความ
เข้มข้นโดยมวลของสารละลายน้ำแป้งมันสำปะหลัง
ร้อยละ 10 และให้ความร้อนจนสีของสารละลาย
เปลี่ยนจากสีขาวเป็นใส ในส่วนของกากน้ำตาล (แสง
ทองการเกษตร) อยู่ในลักษณะของเหลวหนืดสีน้ำตาล
เข้มจะถูกใช้ในรูปแบบท่ีจัดหามา 
2.2.  การเตรียมเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่ง 

วัสดุชีวมวลจะถูกนำมาผสมกับตัวประสานแต่ละ
ชนิด ในอัตราส่วนโดยน้ำหนักของวัสดุชีวมวลต่อตัว
ประสานที่ 1:1 1:1.5 1:2 1:2.5 และ 1:3 ทั้งนี ้ วัสดุ
ชีวมวลจะถูกนำไปอบไล่ความชื้นเป็นเวลา 24 ชั่วโมง 
ก ่อนผสมกับตัวประสานตามอัตราส่วนที ่กำหนด 
หลังจากนั้นจึงนำวัสดุผสมนี้ไปอัดขึ้นรูปเป็นแท่งขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.5 นิ ้ว หลังจากนำออกจาก
แม่พิมพ์แล้ว เชื ้อเพลิงชีวมวลอัดแท่งถูกนำไปอบท่ี
อุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ช่ัวโมง 
2.3  การทดสอบสมบัติเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่ง 
 เช้ือเพลิงชีวมวลอัดแท่งท่ีเตรียมได้ถูกทดสอบหา
ค่าความร้อนตามมาตรฐาน ASTM D5865 ด้วยเครื่อง
บ อ ม บ ์ แ ค ล อ ร ี ม ิ เ ต อ ร์  (LECO Instruments 
(Thailand) Ltd.) และปริมาณความชื้นของเชื้อเพลิง
ชีวมวลอัดแท่งถูกวิเคราะห์ได้ตามข้ันตอนในมาตรฐาน 
ASTM D3173 และคำนวณตามสมการท่ี 1 
 

𝑀𝐶 =
(𝑀1−𝑀2 )×100

𝑀2
 (1) 

เมื่อ  MC คือ ปริมาณความช้ืน (ร้อยละ) 
 M1  คือ มวลตัวอย่างก่อนอบ (กรัม) 
 M2  คือ มวลตัวอย่างหลังอบ (กรัม) 
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 ประสิทธิภาพการใช้งานของเช้ือเพลิงในงานวิจัย
นี้ ใช้วิธีการทดสอบตามงานวิจัยของชลลดา และคณะ 
[6] โดยนำเชื้อเพลิงอัดแท่งมาต้มน้ำและบันทึกค่า
อุณหภูมิน้ำ ก่อนคำนวณหาค่าประสิทธิภาพการใช้
งานเช้ือเพลิงตามสมการท่ี 2 
 

𝐻𝑢 =
[𝑚𝐶𝑝(𝑇𝑏−𝑇)+(𝑚−𝑚1)𝐿]×100

𝑚𝑓𝐻
  (2) 

เมื่อ Hu คือ ประสิทธิภาพการใช้งาน (ร้อยละ) 
 m  คือ มวลเริ่มต้นของน้ำ (กรัม) 
 Cp คือ ค่าความร้อนจำเพาะของน้ำ (1 cal/g) 
 Tb คือ อุณหภูมิน้ำเดือด (องศาเซลเซียส) 
 T คือ อุณหภูมิน้ำเริ่มต้น (องศาเซลเซียส) 
 m1 คือ มวลน้ำท่ีเหลือ (กรัม) 
 L คือ ความร้อนแฝงของน้ำ (540 cal/g) 
 mf คือ มวลของเช้ือเพลิงอัดแท่ง (กรัม) 
 H คือ ค่าความร้อนของเช้ือเพลิง (cal/g) 
 
3. ผลการดำเนินงานวิจัยและอภิปรายผล 

หลังผ่านการอบแห้งแล้ว เชื้อเพลิงอัดแท่งที่ใช้น้ำ
แป้งมันสำปะหลังและกากน้ำตาลเป็นตัวประสานทุก
อัตราส่วนผสมจะสามารถขึ ้นร ูปแท่งเชื ้อเพลิง ท่ี
สามารถคงรูป ไม่หลุดร่อนเมื่อเคลื่อนย้าย ซึ่งเป็น
สมบัติที ่ระบุไว้สำหรับถ่านอัดแท่งตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน เมื่อนำตัวอย่างเชื้อเพลิงอัดแท่งที่ใช้
ตัวประสานชนิดและอัตราส่วนผสมต่างกันไปวิเคราะห์
ค่าความร้อนด้วยเครื่องบอมบ์แคลอรีมิเตอร์ (รูปท่ี 1) 
พบว่า เชื้อเพลิงอัดแท่งที่ใช้น้ำแป้งมันสำปะหลังเป็น
ตัวประสานจะให้ค่าความร้อนที่สูงกว่าเชื ้อเพลิงอัด
แท่งที่ใช้กากน้ำตาลเป็นตัวประสาน ในทุกอัตราส่วน 
ในกรณีตัวประสานท่ีเป็นน้ำแป้งมันสำปะหลังพบว่าค่า
ความร้อนมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราส่วนของตัว
ประสานท่ีเปล่ียนไป และมีแนวโน้มลดลง เนื่องจากน้ำ
แป้งมันสำปะหลังที่เป็นตัวประสานจะมีค่าความร้อน
น้อยกว่าวัสดุชีวมวล สอดคล้องกับผลการว ิจ ัย ท่ี
รายงานไว ้ในงานวิจ ัยอ ื ่น  ๆ [7] แต่กรณีของตัว

ประสานที ่เป็นกากน้ำตาลพบว่าค่าความร้อนของ
เช้ือเพลิงอัดแท่งมีค่าใกล้เคียงกันในทุกอัตราส่วน 

 
รูปที่ 1 ค่าความร้อนของตัวอย่างเช้ือเพลิงอัดแท่งท่ี
เตรียมด้วยตัวประสานจากแป้งมันสำปะหลัง และ

กากน้ำตาล ท่ีอัตราส่วนต่าง ๆ 

อย่างไรก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบค่าความร้อนของ
เชื้อเพลิงที่เตรียมได้กับค่าความร้อนของถ่านอัดไบ
โอนิกตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มีค่าไม่น้อยกว่า 
4,000 แคลอรีต่อกรัม) จะพบว่าค่าความร้อนของ
เชื้อเพลิงอัดแท่งที่เตรียมได้ในงานวิจัยนี้ยังมีค่าตาม
มาตรฐานกำหนด 

ปริมาณความชื ้นของเชื ้อเพลิงอัดแท่งสามารถ
วิเคราะห์ได้ด้วยการทดสอบตามมาตรฐาน ASTM 
D3173 โดยอิทธิพลของชนิดตัวประสานและอัตรา
ส่วนผสมแสดงในรูปที ่ 2 จากการพิจารณาพบว่า 
เชื ้อเพลิงอัดแท่งที ่ ใช ้ต ัวประสานเป็นน้ำแป้งมัน
สำปะหลังจะมีปริมาณความชื้นน้อยกว่าเชื้อเพลิงอัด
แท่งที่ใช้ตัวประสานเป็นกากน้ำตาล นอกจากนี้ ถ้า
พิจารณาเปรียบเทียบปริมาณความชื้นของเชื้อเพลิง
แท่งที่เตรียมได้กับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนของถา่น
อัดไบโอนิกซึ่งกำหนดไว้ไม่ เกินร้อยละ 8 จะพบว่า 
เช้ือเพลิงแท่งท่ีใช้น้ำแป้งมันสำปะหลังเป็นตัวประสาน
จะผ่านมาตรฐาน ขณะท่ีเช้ือเพลิงแท่งท่ีใช้กากน้ำตาล
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จะมีค่าความช้ืนเกินค่ามาตรฐาน ซึ่งอาจเกิดจากการท่ี
กากน้ำตาลสามารถดูดความชื ้นได้ด ีกว ่าแป้งมัน
สำปะหลัง 

 

รูปที่ 2 ปริมาณความช้ืนของตัวอย่างเช้ือเพลิงอัดแท่ง
ท่ีเตรียมด้วยตัวประสานจากแป้งมันสำปะหลัง และ

กากน้ำตาล ท่ีอัตราส่วนต่าง ๆ 
 

ตารางที่ 1 ประสิทธิภาพการใช้งานเช้ือเพลิงอัดแท่งท่ี
เตรียมด้วยตัวประสานจากแป้งมันสำปะหลังและ
กากน้ำตาล ท่ีอัตราส่วนต่าง ๆ 

อัตราส่วนโดย
น้ำหนัก 

(ชีวมวล : ตัว
ประสาน) 

ประสิทธิภาพการใช้งาน
เช้ือเพลิงอัดแท่ง (ร้อยละ) 

น้ำแป้งมัน
สำปะหลัง 

กากน้ำตาล 

1:1 10.12 10.20 

1:1.5 10.53 ไม่ติดไฟ 

1:2 25.08 ไม่ติดไฟ 

1:2.5 23.47 ไม่ติดไฟ 

1:3 28.90 ไม่ติดไฟ 

 

ประสิทธิภาพการใช้งานของเชื้อเพลิงถูกแสดงใน
ตารางที่ 1 จากค่าที่แสดงพบว่า เชื ้อเพลิงอัดแท่งท่ี
เตรียมโดยใช้น้ำแป้งมันสำปะหลังเป็นตัวประสานใน
ทุกอัตราส่วนผสมสามารถจุดติดไฟ และต้มน้ำได้ โดย
ประสิทธิภาพการใช้งานเชื้อเพลิงอัดแท่งที่เตรียมโดย
ใช้น้ำแป้งมันสำปะหลังเป็นตัวประสานที่อัตราส่วน 
1:3 มีค่ามากท่ีสุด (ร้อยละ 28.90) ในขณะท่ีเช้ือเพลิง
แท่งที่ใช้กากน้ำตาลเป็นตัวประสานจะติดไฟเฉพาะท่ี
อัตราส่วน 1:1 เท่านั้น แต่ประสิทธิภาพนั้นค่อนข้างต่ำ 
ทั้งนี้อาจเกิดจากการที่เชื้อเพลิงแท่งที่ใช้กากน้ำตาลมี
ค่าความชื้นสูงจึงติดไฟยาก ดังนั้น ในงานวิจัยนี้ น้ำ
แป้งมันสำปะหลังจึงเป็นตัวประสานที ่ เหมาะสม
สำหรับการเตรียมเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่งจากเศษ
สมุนไพรเหลือท้ิง 
 
4.  สรุปผลงานวิจัย 

จากการศึกษาอิทธิพลของชนิดตัวประสานและ
อัตราส่วนผสมในการเตรียมเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่ง
จากเศษวัสดุอินทรีย์เหลือทิ้งในกระบวนการผลิตยา
สมุนไพร พบว่า ในงานวิจัยนี้ น้ำแป้งมันสำปะหลัง
เป็นตัวประสานท่ีเหมาะสมสำหรับการเตรียมเช้ือเพลิง
ชีวมวลอัดแท่งมากกว่ากากน้ำตาล โดยเชื้อเพลิงชีว
มวลอัดแท่งท่ีมีน้ำแป้งมันสำปะหลังเป็นตัวประสานจะ
เป็นเช้ือเพลิงชีวมวลท่ีได้มาตรฐานถ่านอัดไบโอนิกของ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ในขณะที่เชื้อเพลิงชีวมวล
อัดแท่งที ่ม ีกากน้ำตาลเป็นตัวประสานมีปร ิมาณ
ความช้ืนสูงกว่าท่ีกำหนดในมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 
ทั้งนี้ อัตราส่วนผสมของวัสดุชีวมวลต่อน้ำแป้งมัน
สำปะหลังที่เหมาะสมที่สุดในการเตรียมเป็นเชื้อเพลิง
ชีวมวลอัดแท่งได้แก่อัตราส่วน 1:3 เนื่องจากให้ค่า
ประสิทธิภาพการใช้งานสูงท่ีสุดท่ีร้อยละ 28.90 
 
5.  กิตติกรรมประกาศ 
 งานว ิจ ัยน ี ้ ได ้ร ับท ุนสน ับสน ุนการว ิจ ัยจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ปีงบประมาณ 2563 
และความอนุเคราะห์ต่าง ๆ ในการดำเนินงานวิจัยจาก
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บ ุคลากรคณะ เทคโน โลย ี อ ุ ตสาหกรรม คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพ
พ ร ร ณ ี  คณะ ว ิ ท ย าศ า สต ร ์ แ ล ะ ศิ ลป ศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา 
รวมทั้ง ความร่วมมือและสนับสนุนจากผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่ของศูนย์รักษาสะเก็ดเงินเทศบาลเมืองท่า
ช้าง จ.จันทบุรี 
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บทคัดย่อ  
ในปัจจุบนัเทคโนโลยีท่ีถูกนำมามาพัฒนาในหลายอุสาหกรรม คือการใช้เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ (UAV) และ

โดยส่วนใหญ่ถูกนำมาใช้ในการสร้างแบบจำลองจากภาพสามมิติ โดยเฉพาะในด้านวิศวกรรมงานการก่อสรา้ง อย่างไรก็ตาม
ในการพัฒนาในยุคปัจจุบันยังมีข้อจำกัด และข้อควรระวังในการเกิดอุปสรรคในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกาศยานไร้คนขับ
ในการสร้างแบบจำลองสามมิติ ในโครงการก่อสร้างอาคารเสริมเหล็กคอนกรีต ดังนั้นวัตถุประสงค์ของการศึกษาในครั้งนี้
จัดทำข้ึนเพื่อค้นหาอุปสรรค หรือข้อจำกัดในการใช้เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับในการสรา้งแบบจำลองโครงการก่อสร้าง
อาคารเสริมเหล็กคอนกรีต โดยเก็บข้อมูลจากโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ผล
ของการศึกษาพบว่าพื้นท่ีแคบและเขตุชุมชนหนาแนนทำให้สร้างแบบจำลองอาคาร ในขณะก่อสร้างได้ไม่ชัดเจน 
คำสำคัญ: อุปสรรค การสร้างแบบจำลองสามมิติ และอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 
 
Abstract 

Nowadays, technology is being developed in many industries. Is the use of unmanned aerial 
vehicle (UAV) technology and almost they have used to create 3-D Model especially in construction 
engineering but there are still limit. The precautions against obstacles in the application of autonomous 
vehicle technology in 3D modeling. In the construction of reinforced concrete buildings Therefore, the 
purpose of this study was to find obstacles. Or the limitations on the use of unmanned aircraft 
technology in the construction of concrete-reinforced steel construction projects. By collecting data 
from the reinforced concrete construction project in the district Khon Kaen Province The results of the 
study showed that the narrow area and the dense community of buildings made the building model. 
While the construction was not clear. 
Keywords: Hindrance Photogrammetry and Reinforcement concrete building 
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1.  บทนำ 
1.1  การประยุกต์การจำลองภาพสามมิติจาก
ภาพถ่ายในงานก่อสร้าง 

จากสถิติในปี พ.ศ.2552 ถึง พ.ศ.2561 มูลค่า
การลงทุนก่อสร้างมีสัดส่วนเฉล่ียอยู่ท่ีร้อยละ 8.1 ของ
ผล ิ ตภ ัณฑ ์มวลรวมประเทศ ( Gross Domestic 
Product, GDP) ซึ่งมีผลต่อการจ้างงานและเชื่อมโยง
กับธ ุรก ิจในหลากหลายรูปแบบตั ้งแต่ธ ุรก ิจวัสดุ
ก่อสร้างไปจนถึงธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อีกด้วย 
การก่อสร้างถือเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญของระบบ
เศษฐก ิจ [1] โดยในแต ่ละโครงการน ั ้นจะม ีการ
ประสานงานระหว่างหน่วยงานต่าง ๆภายในโครงการ
และจำเป็นต้องอาศัยการจัดการงานก่อสร้างที ่มี
คุณภาพและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้งานก่อสร้างมี
คุณภาพและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการท่ี
วางแผนไว้และลดอุปสรรค ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น
ระหว่างการดำเนินงานให้น้อยลง หนึ่งขั้นตอนในการ
จัดการงานก่อสร้างที ่สำคัญคือการตรวจสอบและ
ความค ุมง านก ่ อสร ้ า งท ั ้ ง ด ้ านค ุณภาพ เวลา 
งบประมาณ และจำเป็นต้องมีการประเมินตามการ
ก่อสร้างจริงโดยติดตามปริมาณงานก่อสร้างให้เป็นไป
ตามเวลาและคุณภาพที่กำหนดไว้และสอดคล้องกับ
ค่าใช้จ่ายของงานก่อสร้างนั ้น ๆ การติดตามงาน
ก่อสร้างแต่เดิมอาศัยตัวบุคคลเข้าไปบันทึกข้อมูลการ
ก่อสร้างจริง ซึ่งยังใช้เวลานานในการการตรวจวัดและ
ประเมินความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง ทำให้ข้อมูลท่ี
ได้นั้นล่าช้าและไม่เป็นปัจจุบัน ส่งผลกระทบต่อเนื่อง
ไปยังหน่วยการทำงานอื่น ๆภายในโครงการโดยการ
วิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื ่อนำเสนอวิธีการติดตาม
ความคืบหน้าของโครงการก่อสร้างโดยใช้เทคนิคการ
สร้างแบบจำลองสามมิติจากภาพถ่ายเพื่อรวบรวม
ข้อมูลของวัตถุในสถานท่ีก่อสร้าง 
1.2  เทคโนโลยีการจำลองภาพสามมิติจากภาพถ่าย 

ในปัจจุบันมีการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ใน
การทำงานก่อสร้างเพื่ออำนวยความสะดวกในทุกด้าน
ต้ังแต่เริ่มโครงการจนกระท่ังส้ินสุดโครงการ อีกวิธีหนึ่ง

ท่ีได้รับความนิยมในการตรวจสอบความคืบหน้าอัตโนมัติ
คือการรวบรวมข้อมูลที่สร้างขึ้นโดยใช้วิธีการสแกนด้วย
เลเซอร ์  ข ้อม ูลท ี ่ ได ้มาจากเคร ื ่ องสแกนเลเซอร์
ประกอบด้วยพอยต์คลาวด์ภายในระบบพิกัด 3 มิติซึ่งทุก
จุดอธิบายด้วยพิกัด x, y และ z แม้ว่าเลเซอร์สแกนเนอร์
จะมีความแม่นยำสูง แต่ก็ยังมีข้อ จำกัด ในการใช้งาน
เนื ่องจากยังมีราคาแพงต้องใช้ค่าบำรุงรักษาสูงและ
ต้องการผู้ใช้ที ่ผ่านการฝึกอบรม ความไม่ต่อเนื่องของ
ข้อมูลเชิงพื้นที่การฟื้นฟูพิกเซลแบบผสมที่จำเป็น [2] 
ความจำเป็นในการสอบเทียบเซ็นเซอร์ปกติและเวลาอุ่น
เครื่องท่ีช้าเป็นข้อเสียเพิ่มเติม  นอกจากนี้ข้อมูลท่ีมีเสียง
ดังอาจเกิดจากการเคลื่อนย้ายเครื่องจักรและบุคลากร 
นอกจากนี้เครื่องสแกนเลเซอร์ยังไม่สามารถพกพาได้ง่าย
และความละเอียดจะลดลงเมื่อระยะทางเพิ่มขึ้น [3]  [4] 
นำเสนอวิธีการท่ีผสมผสานระหว่างการสแกนด้วยเลเซอร์
และการวัดภาพด้วยแสงเพื่อพยายามเพิ่มความเร็วและ
ความแม่นยำในการดึงข้อมูลจากสถานท่ีก่อสร้าง อย่างไร
ก็ตามการรวมภาพภาพถ่ายและความต้องการข้อมูลท่ี
สแกนจะดำเนินการโดยการเลือกจุดท่ัวไปด้วยตนเอง 

วิธ ีอื ่นในการบันทึกเป็นข้อมูลในตัวคือการใช้
รูปภาพและวิดีโอดิจิทัล เป็นวิธีการทั่วไปที่สามารถให้
ข้อมูลในสถานที่ได้โดยการติดตามความคืบหน้าการ
แบ่งปันข้อมูลระหว่างผู้คนและการบันทึกขั้นตอนต่างๆ
ของการก่อสร้าง ซึ ่งแตกต่างจากเครื่องสแกนเลเซอร์
ระบบที่ใช้ภาพมีราคาไม่แพงและใช้งานง่าย [5] นำเสนอ
การทบทวนแอพพลิเคช่ันการถ่ายภาพในการก่อสร้างและ
สำรวจประโยชน์และความท้าทายของการตรวจสอบ
ความคืบหน้าโดยใช้กล้อง สามารถรวบรวมรูปภาพได้
หลายวิธี กล้องอาจเป็นแบบตาข้างเดียว  [6] ใช้กล้องท่ีมี
เสถียรภาพในตำแหน่งคงที่ที่รู ้จักและแนะนำการติดต้ัง
กล้องหลายตัวในสถานที่ก่อสร้าง กล้องคงให้มุมมองท่ี 
จำกัด และมีแนวโน้มที่จะเกิดการอุดตันสิ่งกีดขวางและ
สภาพอากาศ ดังนั ้นจึงไม่สามารถบรรยายภาพความ
คืบหน้าได้อย่างครอบคลุม เพื่อเอาชนะข้อ จำกัด [7] , [8] 
และ [9] 

 



 
การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์  วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  และสถาปัตยกรรมศาสตร์ คร้ังที่ 12 
วันที่ 20  สิงหาคม  2564  ณ  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   

 

 
ESTACON12 | 326 

1.3 การวางแผนการถ่ายภาพ 
การวางแผนการถ่ายภาพนั้นส่งผลโดยตรงต่อ

การสร้างแบบจำลองสามมิติ วัตถุ/อาคารท่ีจะถ่ายนั้น
ควรหลีกเลี ่ยงพื้นผิวที่มันวาว เพราะทำให้เกิดการ
สะท้อนและมีผลต่อการประมวลภาพสามมิติและ
จำเป็นต้องมีการซ้อนทับกันของภาพที่เพียงพอคือ 
การซ้อนทับด้านข้าง(side overlap) ควรอยู่ท่ี 60% 
ของพ ื ้นท ี ่แต ่ละภาพและการซ ้อนทับด ้านหน้า
(forward overlap) ควรอยู่ที ่ 80% ของพื้นที่แต่ละ
ภาพ โดยแบ่งเป็น 3 มุมมองในการถ่ายซึ่งมุมมองท่ีจะ
ถ่ายนั ้นขึ ้นอยู ่ก ับว ัตถุประสงค์และร ูปแบบของ
แบบจำลองท่ีต้องการ [10] 

มุมมองที่1 - การถ่ายภาพด้านหน้าวัตถุ/อาคาร 
เป็นการถ่ายเพื่อจำลองลักษณะพื้นผิวที่เจาะจงหรือ
รายละเอียดของวัตถุนั ้นให้เด่นชัด การถ่ายควรวาง
เส้นทางให้ขนานไปกับพื้นผิววัตถุ/อาคารโดยการถ่าย
ควรครอบคลุมพื้นท่ีส่วนท่ีต้องการจำลองดังรูปท่ี 1 

 

 

รูปท่ี 1 การถ่ายภาพด้านหน้าวัตถุ/อาคาร 
 

มุมมองที่ 2 - การถ่ายภาพภายในวัตถุ/อาคาร  
เป็นการถ่ายเพื ่อจำลองภายในห้อง/อาคาร การ
วางแผนถ่ายควรหันกล้องเข้าภายในห้องเพื่อถ่ายให้
เห็นวัตถุภายในและเคลื ่อนเป็นวงภายในตัวห้อง/
อาคาร โดยให้การถ่ายในแต่ละครั้งครอบคลุมพื้นที่ท่ี
ต้องการและซ้อนทับกันเพื่อให้แบบจำลองที ่สร้าง
ขึ้นมาสมบูรณ์และเห็นรายละเอียดครบถ้วน ดังแสดง
ในรูปท่ี 2 

 

รูปท่ี 2 การถ่ายภาพภายในวัตถุ/อาคาร 

 
มุมมองท่ี 3 - การถ่ายรอบตัววัตถุ/อาคาร       

เป็นการถ่ายเพื่อจำลองลักษณะทางกายภาพของวัตถุ/
อาคาร แสดงให้เห็นความกว้าง ยาว สูง และความลึก
ของวัตถุ/อาคารนั้น ๆ โดยควรวางแผนการถ่ายใน

ลักษณะวงแหวนล้อมรอบวัตถุ ดังแสดงในรูปท่ี 3 [11]

 

รูปท่ี 3 การถ่ายรอบตัววัตถ/ุอาคาร 
 

2.  วัตถุประสงค์การวิจัย 
ศึกษาอุปสรรคในการการสร้างแบบจำลองสามมิติ

จากภาพถ่าย  กรณีศึกษาโครงการก่อสร้างอาคาร
คอนกรีตเสริม จังหวัดขอนแก่น 
 
3. วิธีการวิจัย 

การศ ึ กษาอ ุปสรรคท ี ่ เ ก ิ ดข ึ ้ น ในการสร ้ าง
แบบจำลองสามมิต ิจากภาพถ่ายของกรณีศึกษา
โครงการก่อสร ้างอาคารคอนกรีตเสร ิม จังหวัด
ขอนแก่น ได้แบ่งข ั ้นตอนในการดำเน ินงานตาม
ขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
3.1.1  โครงการก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ดังแสดงในรูป
ท่ี 4.1 และ 4.2 

 

 
 

รูปท่ี 4.1 สถานท่ีก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 
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รูปท่ี 4.2 สถานท่ีก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 

อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 

3.2 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
1. อากาศยานไร ้คนขับ (Unmanned Aerial 

Vehicle: UAV) ดังแสดงในรูปท่ี 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 5 อากาศยานไร้คนขับ (Unmanned Aerial 

Vehicle: UAV) 

ตารางที่1 Specifications : DJI PHANTOM 3 
PROFESSIONAL 

คุณสมบัติ รายละเอียด 
Weight (Battery & Propellers 
Included) 

1280 g 

Diagonal Size (Propellers 
Excluded) 

350 mm 

Max Speed 16 m/s (ATTI mode) 
Max Tilt Angle 35° 
Max Angular Speed 150°/s 
Max Service Ceiling Above 
Sea Level 

19685 feet (6000 m) 

Max Flight Time Approx. 23 minutes 

ตารางที่1  Specifications : DJI PHANTOM 3 
PROFESSIONAL (ต่อ) 
 

คุณสมบัติ รายละเอียด 

Hover Accuracy Range 

Vertical: 
±0.1 m (with Vision Positioning) 
±0 . 5  m (with GPS Positioning) 
Horizontal: 
±0.3 m (with Vision Positioning) 
±1.5 m (with GPS Positioning) 

Camera sensor 
1/2.3” CMOS Effective pixels: 
12.4 M (total pixels: 12.76 M) 

Camera lens 
FOV 94° 20 mm (35 mm format 
equivalent) f/2.8 focus at ∞ 

ISO Range 
100-3200 (video), 100-1600 
(photo) 

Photo format JPEG, DNG (RAW) 

3.3 การวิเคราะห์ข้อมูล  
3.3.1 ใช้โปรแกรม Pix4D ในการวางแผนการบินเก็บ
ภาพอาคารหร ือว ัตถ ุน ั ้น ๆโดยการวางแผนนั้น
จำเป็นต้องอ้างอิงถึงลักษณะและสถานที่ของอาคารท่ี
ต้องการ เพื่อให้ได้มาซึ่งภาพจำลองสามมิติที่สมบูรณ์
ท่ีสุด ดังแสดงในรูปท่ี 6 

 

 

รูปท่ี 6 โปรแกรม Pix4D 
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4.  ผลการวิจัย 
รูปที่ 7.1 และ 7.2 เป็นภาพจากแบบจำลองสาม

มิติที่สร้างขึ้นตามแผนงานก่อสร้างตามขนาดอิงตาม
แบบก่อสร้าง จะพบว่าแบบจำลองสามมิตินั่นสามารถ
เห็นขอบ มุม ของตัวอาคารและชิ้นส่วนของอาคารได้
อย่างชัดเจน 

     

 

รูปท่ี 7.1 แบบจำลองสามมิติชุดท่ี 1 ท่ีสร้างขึ้นด้วย
โปรแกรมเขียนแบบ 

 

 

รูปท่ี 7.2 แบบจำลองสามมิติชุดท่ี 1 ท่ีสร้างขึ้นด้วย
โปรแกรมเขียนแบบ 

 
รูปที่ 8.1 และ 8.2 เป็นภาพจากแบบจำลองสาม

มิติที่สร้างขึ้นด้วยวิธีการรังวัดด้วยภาพถ่ายระยะใกล้ 
จากการถ่ายภาพจำนนวน 232 รูป  ผลที่ได้จากการ
จำลองพบว่าไม่สามารถจำลองส่วนของด้านข้างและ
ด้านหลังของอาคารได้สมบูรณ์ มีบางส่วนบิดเบ้ียวและ
มีเส้นขอบวัตถุไม่คงที ่ พื ้นผิวบางส่วนขาดหายไม่
สมบูรณ์  

 
รูปท่ี 8.1 แบบจำลองสามมิติชุดท่ี 2 แบบจำลองจาก

ภาพถ่าย 
 

 

รูปท่ี 8.2 แบบจำลองสามมิติชุดท่ี 2 แบบจำลองจาก
ภาพถ่าย 

 

 

รูปท่ี 9.1 ภาพจากสถานท่ีจริง 
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รูปท่ี 9.2 ภาพจากสถานท่ีจริง 
 

5.  อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 
 จากการทดลองสร้างแบบจำลองสามมิติพบว่า
แบบจำลองชุดท่ี 2 ซึ่งเป็นการจำลองภาพสามมิติด้วย
วิธีการรังวัดด้วยภาพถ่ายระยะใกล้ สังเกตจากรูปที่ 8 
พบว่าตัวอาคารท่ีจำลองออกมานั้นบริเวณด้านข้างท้ัง
ซ้ายและขวาของตัวอาคารรวมไปถึงด้านหลังของตัว
อาคารเกิดความคลาดเคลื่อน ทำให้พื้นผิวรวมไปถึง
ขอบมุมของแบบจำลองมีความไม่สม่ำเสมอ เนื่องจาก
ด้านข้างอาคารมีพื ้นที่ที่จำกัดและด้านหลังอาคารมี
อาคารเก่าที่บังพื้นที่บางส่วนของตัวอาคารที่ต้องการ 
ดังรูปที่ 9.1 และ 9.2  ส่งผลให้โปรแกรมประมวลผล
จากการซ ้ อนท ับของภาพได ้ ไม ่สมบ ูรณ ์  เมื่ อ
เปรียบเทียบสภาพโดยรวมของแบบจำลองสามมิติจาก
รูปถ่ายกับแบบจำลองสามมิติที่สร้างขึ้นนั้น สามารถ
สร้างแบบจำลองออกมา สามารถนำเสนอในรูปแบบ
ของแบบจำลองคร่าวๆในด้านของสถานท่ีต้ัง พื้นท่ีการ
ก่อสร้างการวางสิ่งของ เครื่องมือในพื้นที่ก่อสร้างรวม
ไปถึงลักษณะทางกายภาพของอาคาร ความกว้าง 
ความสูงและความลึก และยังสามารถประเมินถึง
ความก้าวหน้าของงานก่อสร้างด้วยสายตาได้ แต่ใน
ส่วนของรายละเอียดบางส่วนอาจยังไม ่สมบูรณ์
เน ื ่องจากข้อจำกัดด้านพื ้นที ่ในการเก ็บภาพที ่มี
ระยะห่างไม่เพียงพอ ซึ่งอาจมีการพัฒนาในงานวิจัยใน
อนาคตในรูปแบบของการใช้เลนส์ที ่มีความกว้างใน

การเก็บภาพ และปรับลดความบิดเบี้ยวของภาพใน
เหมาะสมกับเลนส์แต่ละแบบ 
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อิทธิพลของพารามิเตอร์ในการเช่ือมเหล็กกล้าทนแรงดันสูง ASTM A285 เกรด C โดยการใช้
หุ่นยนต์เช่ือมด้วยวิธีการทดลองแบบทากูชิ 

Influence of Welding Parameters on High Pressure Steels ASTM A285 Grade C 
Weld Using Welding Robot by Taguchi Experimental Method 
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บทคัดย่อ  

งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลท่ีส่งผลต่อสมบัติทางกลและโครงสร้างจุลภาคของเหล็กกล้าทนแรงดันสูง 
ASTM A285 เกรด C โดยการใช้หุ่นยนต์เชื่อมอัตโนมัติ กระบวนการเชื ่อมด้วยลวดเชื่อมไส้ฟลักซ์ (Flux-Cored Arc 
Welding : FCAW) ด้วยวิธีทากูชิ สำหรับพารามิเตอร์ที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ กระแสไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้า และความเร็วใน
การเดินแนวเชื่อม โดยได้มีการทดสอบสมบัติทางกลค่าแรงดึงเฉือน  วิเคราะห์โครงสร้างจุลภาคด้วยกล้องจุลทรรศน์
อิเล็กตรอนแบบส่องกราด ผลการวิจัยพบว่า สำหรับพารามิเตอร์ที่มีค่าคุณสมบัติทางกลความเค้นแรงดึงเฉือนสูงที่สุด 
65.60 กิโลนิวตัน คือ กระแสไฟฟ้า 145 แอมแปร์ แรงดันไฟฟ้า 26.5 โวลต์ และความเร็วในการเดินแนวเชื ่อม 30 
เซนติเมตรต่อนาที มี โครงสร้างเพิร์ลไลท์ (Pearlite) และโครงสร้างวิดแมนสแตทเทนเฟอร์ไรท์ (Widmanstatten 
Ferrite) ซึ่งในการเลือกสภาวะในการเชื่อมท่ีเหมาะสม และระดับของปัจจัยท่ีมีความเหมาะสม จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพใน
การเชื่อมให้ดียิ่งข้ึน  
คำสำคัญ: ความเค้นแรงดึงเฉือน/ ภาชนะรับแรงดันสูง/ วิธีการทากูชิ/ การเชื่อมด้วยลวดเชื่อมไส้ฟลักซ์  
 
Abstract 
 This research described to determine an influence of robot welding on mechanical properties and 
microstructure of ASTM A285 Grade C with flux-cored arc welding process on robot welding by Taguchi 
method. The following welding parameters were studied: the welding current, voltage and travel speed. 
Examined using tensile strength tests which were observed microstructure with scanning electron 
microscopy (SEM). The research results reveal that parameter with the highest mechanical properties 
with tensile strength 65.60 kN the parameters used were: current 145 Amp, Voltage 26.5 V. and travel 
speed 30 cm/min. There is microstructure is perlite and widmanstatten ferrite. In proper welding 
conditions and the level of appropriate factors It will help increase the efficiency of welding better. 
Keywords: Tensile Strength/ Pressure Vessel/ Taguchi Method/ Flux-Cored Arc Welding  
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1.  บทนำ 
บริษัทอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ได้มีการใช้หุ ่นยนต์

เชื ่อมอัตโนมัติ เข้ามาแทนที่แรงงานคน ซึ่งสามารถ
นำไปใช้ผลิตเพื่อให้เกิดเป็นสินค้าพื้นฐานที่สำคัญต่อ
ความเป็นอยู่ของผู้คน ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี วัสดุ
จำพวกภาชนะรับแรงดันสูง (Pressure Vessel) ที่ใช้
ในการบรรจุน้ำมัน ก๊าซ หรือสารเคมีอันตราย ก็มี
ความสำคัญเป็นอย่างมาก การใช้หุ ่นยนต์เชื ่อมอัติ
โนมัติถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรม
การผลิตเพื่อให้ได้ความสามารถในการแข่งขันด้านการ
ผลิต โดยมีผลผลิตที่สูง ต้นทุนต่ำ และมีคุณภาพ [1] 
การใช้กระบวนการเช่ือมแบบฟลักซ ์คอร ์ (Flux-
Cored Arc Welding) มีอัตราในการเช่ือมท่ีสูง ทนต่อ
สนิม และทนต่อการกัดกร่อนได้ดี โดยเหล็กกล้า
คาร ์บอนทนแรงดันสูง (Pressure Vessel) ASTM 
A285 เกรด C ถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับ
การผลิตภาชนะบรรจุเก็บท่ีได้มาตรฐานและมีต้นทุนท่ี
ค่อนข้างต่ำรวมถึงลักษณะการขึ้นรูปและการเช่ือมท่ีดี
ภายใต้วิธีการเช่ือมท่ัวไป [2]  

อย่างไรก็ตาม วัสดุมักจะแสดงคุณสมบัติในการ
แตกหักที่หลากหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับองค์ประกอบ
ทางเคมี โครงสร้างจุลภาค และปัจจัยอื่น ๆ รายงาน
วิจัยของ Iqbal Shareef และ Christopher Martin 
[3] ได้ทำการศึกษาค่าของพารามิเตอร์ท่ีส่งผลกระทบ
ต่อการกระจายตัวของเม็ดโลหะ บนรอยเชื่อมด้วย 
พบว่า ปัจจัยค่าพารามิเตอร์ที่ส่งผลกระทบมากที่สุด 
คือ แรงดันไฟฟ้า องศาในการเชื ่อม ตามลำดับ 
ร าย ง านว ิ จ ั ย ขอ ง  Mohammad Arif Khan และ 
Yogesh Agrawal [4] ไ ด ้ ท ำก ารศ ึ กษากา ร เ พิ่ ม
ประสิทธิภาพของพารามิเตอร์การเช่ือมโดยใช้แนวทาง
สถิติของ Tag uchi Array L9 พบว่า ชุดทดสอบความ
ต้านแรงดึงของรอยเชื่อมที่ดีที่สุด โดยมีพารามิเตอร์
คือ อุณหภูมิท่ีใช้ในการอบเท่ากับ 285 องศาเซลเซียส 
กระแสไฟฟ้าท่ี 112 แอมแปร์ และอัตราการไหลของ
แก็สท่ี 10 ลิตร/นาที โดยค่าความเค้นแรงดึงเฉือนท่ี
คือ 94.65 MPa จากรายงานวิจัยของ Lijun Yanga, 

Yaowei Wang, Tao Sun, Yiming Huang, Yonglei 
Zhai และ Tianxi He [5] ได้ทำการศึกษาโครงสร้าง
จุลภาคและคุณสมบัติทางกลของเหล็ก DH36 โดยใช้
ลวดเชื่อมฟลักซ์คอร์ 2 ชนิดคือแบบรูไทล์และแบบ
ปกติ พบว่า โครงสร้างท่ีได้ คือ อซิคลูลาเฟอไรท์ และ 
โปรยูเทคตอยด์ เฟอไรท์ เกรนของชนิดปกติ จะมี
ลักษณะหยาบกว่าชนิดรูไทล์ จากลักษณะดังกล่าว ยัง
ส่งผลให้แนวเช่ือมของลวดเช่ือมฟลักซ์คอร์แบบปกติมี
ความเหนียวเป็นสามเท่าของลวดเช่ือมฟลักซ์คอร์ชนิด
รูไทล์อีกด้วย งานวิจัยของ G. Sathish Kumar, S. 
Saravanan, A.V. Balan, J. Oscar แ ล ะ  R. 
Ragunath, M. Ramesh[6] ได้ทำการศึกษา อิทธิพล
ของพารามิเตอร์ในการเช่ือมฟลักซ์คอร์ในเหล็กกล้าไร้
สนิมซุปเปอร์ดูเพล็กซ์ พบว่า มีค่าความแข็งสูงที่สุด
เท่ากับ 307 HV  กระแสไฟฟ้าเท่ากับ 225 แอมแปร์ 
ความเร็วในการเดินแนวเชื่อมเท่ากับ 160 มิลลิเมตร
ต่อนาที และระยะห่างของน ็อตเซ ิลเท่าก ับ 20 
มิลลิเมตร แสดงให้เห็นว่าค่าความแข็งจะดีขึ้นเมื่อมี
อัตราการป้อนลวดและความเร็วในการเช่ือมในค่าท่ีสูง
ที่สุด และงานวิจัยของ Amir Reza Shahani, Iman 
Shakeri และ Calvin David Rans [7] ได้ทำการศึกษา 
การกระจายความเค้นตกค้างของรอยเชื่อมต่อโอกาส
ในการเกิดรอยแตกและการเมื่อยล้าของรอยต่อรอย
ชน จากงานวิจัยพบว่า อัตราการเกิดการแตกหัก 
วิเคราะห์ได้จากเนื้อของโลหะ และรูปทรงของแนว
เชื่อม รูปแบบของการเสริมแรงในแนวเชื่อมและการ
อบชุบด้วยความร้อนหลังการเชื่อมส่งผลโดยตรงต่อ
การกระจายตัวของความเค้นตกค้างซึ่งอาจส่งผลให้
เพิ่มโอกาสในการเกิดการแตกหักได้  

จากปัญหาและงานวิจัยท่ีได้ทำการศึกษามา พบว่า 
ยังไม่ได้มีงานวิจัยใดท่ี ได้มุ่งเน้นในการศึกษาเหล็กกล้า 
ASTM A285 Grade C ด ้ ว ยกระบวนการ เช ื ่ อ ม
อัตโนมัติ แบบฟลักซ์คอร์ จากการทำงานวิจัยในครั้งนี้
จะช่วยให้อุตสาหกรรมในการผลิตภาชนะรับแรงดัน 
ลดต้นทุนในการผลิต การจัดซื้อ และเพิ่มประสิทธิภาพ
ในกระบวนการทำงานต่อไป 
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2.  ระเบียบวิธีการดำเนินงานวิจัย   
2.1  การเตรียมวัสดุที่ใช้ในการดำเนินงานวิจัย 
      วัสดุที ่ใช้ มีขนาดความกว้าง 115 มิลลิเมตร 
ความยาว 130 มิลลิเมตร ความหนา 4 มิลลิเมตร มี
ส่วนผสมทางเคมีดัง แสดงในตารางท่ี 1 ลวดเช่ือมตาม
มาตรฐาน AWS A5.20: E71T-1 ขนาด 1.2 มิลลิเมตร 
แ ก ๊ ส ป ก ค ล ุ ม ท ี ่ ใ ช ้ ใ น ก า ร เ ช ื ่ อ ม ค ื อ  แ ก๊ ส
คาร์บอนไดออกไซด์ อัตราการไหล 12 ลิตร/นาที [8] 
 
ตารางที่ 1 ส่วนผสมทางเคมี ASTM A285 เกรด C 

C Si Mn P Ni Cr Mo 
0.19 0.11 0.22 0.01 0.11 0.13 0.02 

2.2  กรรมวิธีในการเชื่อม  
      ในการดำเนินการทดลองนั้น ใช้การเชื่อมต่อชน 
(Butt Joint) ด้วยตำแหน่งท่าราบ ใช้ Root Face 
ขนาด 2 มิลลิเมตร โดยมีปัจจัยควบคุม ได้แก่ ระยะ
อาร์ก 2.0 มิลลิเมตร , ระยะยื่นของลวดเชื ่อม 15 
มิลลิเมตร  มุมในการเช่ือม 90 องศา [9] 
 
3.  ขั้นตอนในการดำเนินงานวิจัย  
3.1  การออกแบบการทดลองด้วยวิธีทากูชิ    
      โดยใช้วิธีการทากูชิ L9 (3^3) แสดงในตารางท่ี 2 
 
ตารางที่ 2 การทดลอง Orthogonal array L9 (3^3) 

ลำดับ 
กระแสไฟ 
(แอมแปร์) 

แรงดันไฟ 
 (โวลต์) 

ความเร็วการเดิน
แนวเชื่อม 

(เซนติเมตรต่อนาที) 

ค่าเฉลี่ย
ความเค้น
แรงดึง

เฉือน (kN) 
1 135 25.5 30 62.13 
2 135 26.5 33 62.53 
3 135 27.5 36 63.01 
4 140 25.5 33 61.74 
5 140 26.5 36 62.23 
6 140 27.5 30 64.55 
7 145 25.5 36 62.95 
8 145 26.5 30 65.60 
9 145 27.5 33 64.97 

 
 

4.  ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
4.1  การวิเคราะห์ผลโดยใช้วิธีการทากูชิ  

จากการศึกษาปัจจัยหลักทั ้ง  3 ปัจจัย ได้แก่ 
กระแสไฟ, แรงดันไฟ  และความเร็วในการเดินแนว
เชื ่อม [10] พบว่า ค่าเฉลี ่ยแรงดึงเฉือนสูงสุดอยู่ท่ี 
65.60 กิโลนิวตัน เมื่อใช้กระแสไฟที่ 145 แอมแปร์ 
แรงดันไฟที่ 26.5 โวลต์ และความเร็วในการเดินแนว
เชื่อมที่ 30 เซนติเมตรต่อนาที ส่วนค่าเฉลี่ยแรงดึง
เฉือนต่ำสุดอยู่ที่ 61.74 กิโลนิวตัน เมื่อใช้กระแสไฟท่ี 
140 แรงดันไฟที่  25.5 และความเร็วในการเดินแนว
เช่ือมท่ี 33 เซนติเมตรต่อนาที  
 
ตารางที่ 3 การวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าแรงดึง 

Source DF Seq 
SS 

Adj 
SS 

Adj 
MS 

F P 

Regression 3 13.926 13.926 4.6419 15.87 0.005 
กระแสไฟ 1 5.704 5.704 5.7037 19.50 0.007 
แรงดันไฟ 1 5.434 5.434 5.434 18.58 0.008 
ความเร็วใน
การเดิน
แนวเชื่อม 

1 2.788 2.788 2.788 9.53 0.027 

Error 5 1.463 1.463 0.2925   
Total 8 15.388 15.388    
R2 = 90.50%     R(adj)

2  = 84.79% 

 จากตารางที่ 3 การวิเคราะห์ความแปรปรวน
ค่าแรงดึงเฉือน พบว่า ที ่ความน่าจะเป็นของการ
ถดถอย (P-Value of Regression) เท่ากับ 0.005 ซึ่ง
น้อยกว่าระดับความเชื่อมั่นที่ได้ตั้งสมมุติฐานไว้ (P-
Value <0.05) ดังนั้นสรุปได้ว่า ปัจจัยหลักมีอิทธิพล
ต่อปัจจัยตอบสนอง อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับความ
เช่ือมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ สรุปว่าค่าแรงดึงเฉือน มีค่า R2 

เท่าก ับ 90.50 เปอร ์เซนต์ และค่า R(adj)
2  เท่ากับ 

84.79 เปอร์เซนต์ เป็นสัมประสิทธิ์การตัดสินใจที่น่า
พอใจ  
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รูปที่ 1 การตรวจสอบความถูกต้องของการทดลอง 
  

 การตรวจสอบความถูกต้องโดยพิจารณาจากค่า
แจกแจงข้อมูลแบบปกติของค่าความเค้นแรงดึง 
(Probability Plot of Tensile Strength) ที่มีค่า P-
Value = 0.166  ดังน ั ้นแล้วค่า P-Value ของการ
ทดสอบมีค่ามากกว่าระดับนัยสำคัญ (= 0.05) 
ข้อมูลจึงมีความแจกแจงแบบปกติ  
4.2  การวิเคราะห์ผลโครงสร้างจุลภาค  

จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบโครงสร้างจุลภาค
ของชิ้นงานที่มีค่าความเค้นแรงดึงเฉือนสูงสุดและ
ต่ำสุด ดังแสดงในรูปท่ี 2 

 

 
 
 
 

 

รูปที่ 2 โครงสร้างจุลภาคบริเวณเขตอิทธิพลความ
ร้อน (HAZ) (A) เช่ือมด้วยกระแสไฟฟ้า 145 แอมแปร์ 

แรงดันไฟฟ้า 26.5 โวลต์ เช่ือมด้วยความเร็ว 30 
เซนติเมตรต่อนาที (B) เช่ือมด้วยกระแสไฟฟ้า 140 

แอมแปร์ แรงดันไฟ 25.5 โวลต์ ความเร็วในการเช่ือม 
33 เซนติเมตรต่อนาที 

 

จากการว ิเคราะห์ พบว่า มี โครงสร ้างเพิร ์ลไลท์ 
(Pearlite) และโครงสร้างวิดแมนสแตทเทนเฟอร์ไรท์ 
(Widmanstatten Ferrite) เกรนจะเป็นผลึกค่อนข้าง

หยาบคล้ายเข ็มส ั ้นและยาวกระจายต ัวอย ู ่ บน
โครงสร้างเพิร์ลไลท์  ดังรูปที่ 2 (A) เกรนจะมีความ
ละเอียดมากกว่ารูป B ดังรูปท่ี 2(B) ซึ ่งส่งผลให้มี
คุณสมบัติทางกลที่ดีกว่า จากการวิเคราะห์ธาตุเชิง
ปร ิมาณ (SEM/EDS) พบว ่า ม ีปร ิมาณ คาร ์บอน 
3.27%C  ซิลิกอน 0.83%Si และเหล็ก 95.86%Fe 
ในชิ้นที่มีค่าแรงดึงสูงสุด มีปริมาณคาร์บอน 3.76%C  
ซิลิกอน 0.91%Si และเหล็ก 95.34%Fe ในชิ้นที่มี
ค่าแรงดึงต่ำสุด จึงสรุปได้ว่า บริเวณเขตอิทธิพลความ
ร้อน ซึ่งเป็นบริเวณที่ชิ ้นงานเกิดการแตกหัก หากมี
ปริมาณของธาตุคาร์บอนที่มากจะส่งผลให้ชิ้นงานมี
ความแข็งมาก ทำให้เปราะและแตกหักได้ง่าย 
  
5.  สรุปผลการดำเนินงานวิจัย  
 จากการศึกษา พบว่า  ค่าเฉลี่ยแรงดึงเฉือนสูงสุด
อยู ่ที ่ 65.60 กิโลนิวตัน เมื ่อใช้กระแสไฟที ่ 145 
แอมแปร์ แรงดันไฟท่ี 26.5 โวลต์ และความเร็วในการ
เดินแนวเชื่อมที่ 30 เซนติเมตรต่อนาที ส่วนค่าเฉล่ีย
แรงดึงเฉือนต่ำสุดอยู ่ที ่ 61.74 กิโลนิวตัน เมื ่อใช้
กระแสไฟที่ 140 แรงดันไฟที่  25.5 และความเร็วใน
การเด ินแนวเช ื ่อมท ี ่  33 เซนต ิ เมตรต ่อนาที  มี
โครงสร้างเพิร์ลไลท์ และโครงสร้างวิดแมนสแตทเทน
เฟอร์ไรท์ เกรนจะเป็นผลึกหยาบคล้ายเข็มส้ันและยาว 
ในชิ้นที่มีสมบัติทางกลที่ดี เกรนจะมีการกระจายตัว
หนาแน่นและละเอียดมาก จากการวิเคราะห์ธาตุเชิง
ปร ิมาณ (SEM/EDS) จะพบได ้ว ่า ม ีปร ิมาณธาตุ
คาร์บอน 3.2%C แสดงให้เห็นว่าในคุณสมบัติทางกล
ของชิ้นงานที่มีความแข็งน้อยกว่า โอกาสในการเกิด
การแตกหักเนื่องจากชิ้นงานเปราะจึงมีโอกาสเกิดขึ้น
ได้น้อยลง  
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Influence of Welding Parameters on Gas Metal Arc Welding Process by 
Automatic Welding Robots in High Tensile Steel Grade St.52-3  
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บทคัดย่อ  
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลของพารามิเตอร์ในการเชื่อมเหล็กกล้า  St52-3 ด้วยหุ่นยนต์เชื่อม

อัตโนมัติกระบวนการเชื่อมอาร์คโลหะแก๊สปกคลุมท่ีส่งผลต่อขนาดรอยเชื่อม และโครงสร้างจุลภาค โดยพารามิเตอร์ท่ีใช้
ในการศึกษา ได้แก่ กระแสไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้า และความเร็วในการเชื่อม หลังจากการเชื่อมได้มีการวัดขนาดรอยเชื่อม ค่า
ความแข็ง การวิเคระห์โครงสร้างจุลภาคด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดบริเวณเขตอิทธิพลความร้อน   
ผลการวิจัยพบว่าขนาดรอยเชื่อมท่ีเหมาะสมคือ กระแสไฟฟ้า 120 แอมแปร์ แรงดันไฟฟ้า 20 โวลต์ ความเร็วในการเชื่อม 
8 มิลลิเมตรต่อวินาที มีขนาดรอยเชื่อมอยู่ที่ 3.594 มิลลิเมตร โดยพบโครงสร้างเฟอร์ไรท์และโครงสร้างวิดแมนสแตท
เทนเฟอร์ไรท์ในบริเวณเขตอิทธิพลความร้อน  
คำสำคัญ: กระบวนการเชื่อมอาร์คโลหะแก๊สปกคลุม เหล็กกล้าทนแรงดึง ขนาดรอยเชื่อม โครงสร้างจุลภาค 
 
Abstract 
 This research described to study the influence of parameters on welding of steel St52-3 grade 
on automated robotic welding, with welding processes gas metal arc welding on leg size and 
microstructure. The following welding parameters were studied: the welding current, voltage and travel 
speed. The resulting welding samples were examined using measured of leg size and hardness. which 
were observed microstructure with scanning electron microscope (SEM) at Heat-Affected Zone. The 
research results reveal that using a leg size with the proposed were current 120A voltage 20V travel 
speed 8 mm/s the weld size was 3.594 mm. The research found were ferrite and widmanstatten ferrite 
in heat affected zone.  
Keywords: Gas Metal Arc Welding Process, High Tensile Steel, Leg Size, Microstructur 
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1.  บทนำ 
สะพานเป็นสิ่งก่อสร้างพื้นฐานที่มีความสำคัญใน

การเชื ่อมระบบการสัญจรหรือการคมนาคมให้มี 
ประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการรองรับการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ปัจจุบัน
สะพานที่อยู่ในความควบคุมดูแลของกรมทางหลวงมี
อยู่เป็นจำนวนมากกว่า 15,000 แห่ง [1] เหล็กกล้า
คาร์บอนเกรด St52-3 มีความเหนียวที่ได้มาจากธาตุ
แมงกานีส และเปอร์เซ็นของธาตุคาร์บอนที่ไม่เกิน  
0.2 เปอร์เซ็น ซึ่งจะเกิดโครงสร้างมาเท็นไซด์ได้ยาก
หลังจากทำการเชื่อม ทำให้ลดการเกิดการแตกหักใน
งานเชื่อมงาน [2] ในงานโครงสร้างนิยมใช้การเชื่อม
อาร์คโลหะแก๊สปกคลุม (Gas Metal Arc welding) 
โดยต้องกำหนดพารามิเตอร์ในงานเช่ือมจะส่งผลต่อขา
รอยเชื่อม (Leg Size) [3] เพราะคุณสมบัติที่กล่าวมา
ข้างต้นนี้เหล็กกล้าคาร์บอน St52-3 จึงถูกนำมาใช้ใน
งานโครงสร้างสะพานท่ีต้องมีคุณสมบัติทนแรงดึงและ
ความสามารถในการเช่ือมสูง 

พื้นรับน้ำหนักของสะพาน ซึ่งเป็นส่วนท่ีต้องรับแรง
สูง เหล็กโครงสร้างจะทำมุมกัน 90 องศา จะทำการ
เชื ่อมตัวที (T-joint) โดยจะเกิดเป็นขนาดของรอย
เชื่อม (Leg size)  Pengjun Luo [4] ได้ทำการศึกษา
วิเคราะห์ขีดจำกัดในการเช่ือมตัวที เพื่อหา สมการการ
ประเมินความแข็งแรงสูงสุดของข้อต่อ T J.S. Jesus 
[5] ได้ทำการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อ จุดบกพร่องและ
ตรวจสอบพื ้นผิวที ่ห ักและความแข็ง ปัญหาหรือ
จุดบกพร่องส่วนใหญ่มักพบในรอยเชื ่อม โดยการ
ทำงานของมนุษย์ ดังนั้นจึงได้มีแนวคิดในการทำวิจัยท่ี
เกี ่ยวข้อง โดยใช้ว ิธ ีการออกแบบการทดลองแบบ 
ทากูชิ (Taguchi) Yanling Xu [6] ได้ทำการศึกษา
การปรับปร ุงขบวนการเชื ่อมด้วยหุ ่นยนต์เช ื ่ อม
อัตโนมัติ ซึ ่งหุ ่นยนต์มีความแม่นยำในการกำหนด
พารามิเตอร์ในงานเชื่อมได้อย่างดี จึงได้นำหุ่นยนต์
เชื่อมอัตโนมัติมากำหนดค่าพารามิเตอร์ในการเชื่อม
เพื่อให้เกิดความแม่นยำและมีประสิทธิภาพสูงสุด 

ด้วยเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยได้ทำการศึกษา
อิทธิพลของพารามิเตอร์ท่ีส่งผลต่อขนาดรอยเช่ือมท่ีใช้
ในการเชื่อมเหล็กกล้าคาร์บอน St52-3 ด้วยหุ่นยนต์
เชื ่อมอัตโนมัติโดยใช้กระการเชื่อมแบบอาร์คโลหะ
แก๊สปกคลุม (Gas Metal Arc Welding) เช่ือมฟิลเลท 
เพื่อลดจุดบกพร่องและเพิ่มประสิทธิภาพใน การเช่ือม 
และสามารถประยุกต์ใช้ในงานก่อสร้างสะพาน อาคาร 
วัตถุรับแรงสูงรวมไปถึงงานเช่ือมได้  

 
2.  วิธีการดำเนินการวิจัย  
2.1  วัสดุและการเตรียมชิ้นงานในการวิจัย 

วัสดุที ่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ เหล็กกล้าคาร์บอน 
เกรด St52-3 ความหนา 4 มิลลิเมตร มีส่วนผสมทาง
เคมี ดังแสดงในตารางที่ 1 โดยนำเหล็กกล้าคาร์บอน
ตัดให้ได้ขนาด 100 x 200 x 4 มิลลิเมตร [7]  

 
ตารางท ี ่  1   ส ่วนผสมทางเคมข ีองว ัสด ุ St52-3 
(Weight %) 

C Si P S Cr Mn 
0.315 0.012 0.009 0.004 0.027 1.263 

2.2  กรรมวิธีการเชื่อม 
 การดำเนินการวิจัยครั้งนี้ได้ใช้กระบวนการเชื่อม
อาร์คโลหะแก๊สปกคลุมโดยมีข้อกำหนดในการเชื่อม
ดังนี ้ ท่าเชื ่อม (Position) ท่าราบ (Flat Position) 
ลวดเชื่อม ER70S-6 ขนาด 1.2 มิลลิเมตร มุมในการ
เชื่อม 45 องศา ระยะอาร์ค 2.5 มิลลิเมตร ระยะโผล่
ลวด 8 มิลลิเมตร [8] 
2.3  การวัดขนาดรอยเชื่อม 
 นำชิ้นงานที่ผ่านการเชื่อมขัดด้วยกระดาษทราย 
จากนั้นขัดด้วยผงอลูมิน่าและนำมากัดขึ้นรอยโดยใช้
กรดม ี ส ่ วนผสม  ค ื อ  Nitric 20 ม ิลล ิ ล ิ ตร  และ 
Methanol 80 ม ิลล ิล ิตร  ใช ้ เวลาในการก ัดกรด  
3 วินาที วัดขนาดรอยเช่ือมด้วยกล้อง Measurement 
Microscope ใช้กำลังขยาย 0.7 เท่า วัดเป็นหน่วย
มิลลิเมตรและบันทึกผล 
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2.4  การทดสอบโครงสร้างจุลภาค 
 นำชิ้นงานไปขัดกระดาษทราย ขัดผิวมัน และ
นำมากัดขึ้นรอยโดยใช้กรดมีส ่วนผสม คือ Nitric  
4 มิลลิลิตร และ Methanol 96 มิลลิลิตร ใช้เวลาใน
การกัดกรด 3 วินาที จากนั้นทำการถ่ายภาพโครงสร้าง
จุลภาคของชิ ้นงานด้วยกล้องจุลทรรศน์แบบแสง 
(Optical Microscope) และวัดส่วนประกอบทางเคมี
ในบร ิ เวณอ ิทธ ิผลความร ้อน (Haz)  ด ้วยกล ้อง
จุลทรรศน์อ ิเล ็กตรอนแบบส่องกราด (Scanning 
Electron Microscope : SEM) 
 
3.  การดำเนินการทดลอง 
3.1  การทดลองแบบทากูชิ 
 จากการดำเนินการทดลองแบบทากูชิเพื ่อหา
ขนาดของรอยเช่ือมได้ผลการทดลองดังตารางท่ี 2 
 
ตารางที่ 2 ผลการทดลองแบบทากูชิ (Taguchi Array 
L9(3^3) 

กระแสไฟ แรงดันไฟ 
ความเร็วใน
การเชื่อม 

ขนาดรอย
เชื่อม 

100 20 4 4.496 
100 22 6 3.9835 
100 24 8 4.3815 
110 20 6 3.916 
110 22 8 3.7745 
110 24 4 5.2235 
120 20 8 3.594 
120 22 4 5.399 
120 24 6 4.7315 

 
4.  ผลการทดลองและอภิปลายผล 
4.1  การวิเคราะหข์นาดรอยเชื่อม  
 ช้ินงานท่ีได้จากการเช่ือมนำไปวัดขนาดรอยเช่ือม
จากนั ้นนำผลการทดสอบมาทำการวิเคราะห์ เพื่อ 
ตรวจสอบความปกติของข้อมูล วิเคราะห์อิทธิพลของ
ปัจจัยท่ี มีผลกระทบร่วมต่อค่าขนาดของรอยเชื่อม 
โดยมีผลการวิจัยดังนี้ 

ตารางที่ 3 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของขนาด
รอยเช่ือม 

Source DF 
Seq 
SS 

Adj SS Adj MS F P 

Regression 3 2.9206 2.9206 0.97354 15.09 0.006 
กระแสไฟ 1 0.1243 0.1243 0.12427 1.93 0.224 
แรงดันไฟ 1 0.9052 0.9052 0.90521 14.03 0.013 

ความเร็วใน
การเชื่อม 

1 1.8911 1.8911 1.89113 29.32 0.003 

Error 5 0.3225 0.3225 0.0645   
Total 8 3.2431     

𝑅2=90.06% 𝑅2(adj.)=84.09% 

จากตารางท่ี 3 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของ 
ค่า P-Value ของ Regression เท่าก ับ 0.006 ซึ่ง  
(P-Value < 0.05) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% พบว่า
ป ัจจ ัยหล ักม ีผลต ่อขนาดของรอยเช ื ่อมอย ่างมี
นัยสำคัญ มีค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ 𝑅2(adj.) = 
84.09% ความเป็นไปได้ของการพยากรณ์เม ื ่อนำ
ปัจจัยท้ังหมดรวมกันมีความน่าเช่ือถือ 
 

 

รูปที่ 1 การแจกแจงแบบปกติของขนาดรอยเช่ือม 

จากรูปท่ี 1 พิจารณาค่าของขนาดรอยเช่ือมพบว่ามี
การกระจายตัวตามแนวเส้นตรงแสดงให้เห็นว่าค่าขนาด
รอยเช่ือมมีการแจกแจงแบบปกติ  
 
ตารางที่ 4 การวิเคราะห์การทำนายค่าสำหรับการทดลอง 

ชิ้นงานที่ 
ความ
ยาวขา

รอยเชื่อม 
Fit 95% CI 

Std 
Resid 

1 4.496 4.418 (3.908, 4.928) 0.49 
2 3.983 4.245 (3.901, 4.589) -1.21 
3 4.381 4.072 (3.562, 4.582) 1.95 
4 3.916 4.000 (3.656, 4.344) -0.39 
5 3.775 3.827 (3.483, 4.171) -0.25 
6 5.223 5.339 (4.903, 5.774) -0.61 
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ชิ้นงานที่ 
ความ
ยาวขา

รอยเชื่อม 
Fit 95% CI 

Std 
Resid 

7 3.594 3.583 (3.073, 4.093) 0.07 
8 5.399 5.094 (4.659, 5.529) 1.61 
9 4.731 4.921 (4.486, 5.356) -1 

จากตารางที่ 4 การวิเคราะห์การทำนายค่าสำหรับ
การทดลองแสดงค่าเฉล่ียในการทดลองพารามิเตอร์ในการ
เชื ่อมจะเห็นได้ว ่าชิ ้นงานที่ 7 ที ่เชื ่อมด้วยกระแสไฟ     
120 แอมแปร์ แรงดันไฟ 20 โวลต์ ความเร็วในการเชื่อม 
8 มิลลิเมตรต่อวินาที มีค่าเฉล่ียในการทำการทดลองอยู่ท่ี 
(3.073, 4.093) ซ ึ ่งตรงกับมาตรฐานการออบแบบ
โครงสร้างเหล็ก (AISC) [9] ช้ินงานขนาด 4 มิลลิเมตร ควร
มีรอยเช่ือมอยู่ท่ี 3 – 4 มิลลิเมตร แสดงว่าพารามิเตอร์ใน
การเช่ือมช้ินงานท่ี 7 เป็นค่าพารามิเตอร์ท่ีดีท่ีสุด 
4.2  การวิเคราะห์โครงสร้างจุลภาค 
 การวิเคราะห์โครงสร้างจุลภาคและส่วนประกอบ
ทางเคมีวิเคราะห์ด้วย กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบ
ส่องกราด บริเวณเขตอิทธิพลความร้อนโดยเปรียบเทียบ
ช้ินงานท่ีมีค่าความแข็งสูงท่ีสุดและต่ำท่ีสุด คือ ช้ินงานท่ี 
3 โดยทำการเชื่อมที่กระแสไฟ 100 แอมแปร์ แรงดันไฟ 
24 โวลต์ ความเร็วในการเช่ือม 8 มิลลิเมตรต่อวินาที และ 
ช้ินงานท่ี 9 กระแสไฟ 120 แอมแปร์ แรงดันไฟ 24 โวลต์ 
ความเร็วในการเช่ือม 6 มิลลิเมตรต่อวินาที 

 

รูปที่ 2 โครงสร้างจุลภาคบริเวณเขตอิทธิพลความ
ร้อน (A) 100 แอมแปร ์24 โวลต์ 8 มิลลิเมตรต่อ
วินาที (B) 120 แอมแปร์ 24 โวลต์ 6 มิลลิเมตรต่อ
วินาที กระแสไฟ แรงดันไฟฟ้า และความเร็วในการ

เช่ือมตามลำดับ 
 

จากรูปท่ี 2 (A) ช้ินงานท่ี 3 มีลักษณะของโครงสร้าง
เฟอร์ไรท์ โครงสร้างวิดแมนสแตทเทนเฟอร์ไรท์ และ 

โครงสร้างเฟอร์ไรท์รวมตัวกับคาร์ไบด์ (ferrite+carbide 
aggregate) ม ี ธาตุคาร ์บอน (C) 2.5% ซิล ิคอน (Si) 
0.72% และ แมงกานีส (Mn) 1.57% รูปที่ 2 (B) ชิ้นงาน
ที่ 9 มีลักษณะของโครงสร้างเฟอร์ไรท์ โครงสร้างวิด
แมนสแตทเทนเฟอร์ไรท์ มีธาตุ คาร์บอน (C) 0.8% 
ซิลิคอน (Si) 0.17% และ แมงกานีส (Mn) 1.28%  
 
5. สรุปผลการทดลอง 
 อิทธิพลของพารามิเตอร์ในการเชื่อมเหล็กกล้า 
St52-3 ด้วยหุ่นยน์เชื ่อมอัตโนมัติกระบวนการเชื่อม
อาร์คโลหะแก๊สปกคลุมจากการทดลองอิทธิพลของ
พารามิเตอร์พบว่าส่งผลต่อขนาดของรอยเชื ่อมท่ี
เหมาะสม คือ กระแสไฟ 120 แอมแปร์ แรงดันไฟ 20 
โวลต์ ความเร็วในการเชื ่อม 8 มิลลิเมตรต่อวินาที 
ส่งผลให้มีขนาดรอยเชื ่อมอยู ่ที ่ 3.594 มิลลิเมตร 
โครงสร้างจุลภาคบริเวณอิทธิพลความร้อนพบ โครง
สร้างเฟอร์ไรท์และโครงสร้างวิดแมนสแตทเทนเฟอร์
ไรท์ การทดสอบส่วนผสมทางเคมีบริเวณตอิทธิพล
ความร้อนจะพบธาตุคาร์บอน (C) ซิลิคอน (Si) และ 
แมงกานีส (Mn) ยิ ่งชิ ้นงานที่มีปริมาณธาตุคาร์บอน
เยอะยิ่งมีค่าความแข็งท่ีสูงขึ้น 
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สัณฐานวิทยาของแกรไฟต์ในโครงสร้างจุลภาคของเหล็กหล่อ ซึ่งจะส่งผลอย่างมากกับสมบัติเชิงกลของเหล็กหล่อ การ
วิเคราะห์สัณฐานวิทยาของแกรไฟต์นั้นทำได้โดยวิธีการวิเคราะห์ทางภาพ (Image Analysis) โดยมีหลักการคือการ
วิเคราะห์ความเข้มของแต่ละพิกเซล (Pixel) เพื่อแยกแยะบริเวณที่เป็นแกรไฟต์ออกจากโครงสร้างพื้นฐานของเหล็กหล่อ 
หาขอบเขตของอนุภาค จำนวนพิกเซลแล้วจึงนำมาแทนค่าในสูตรการคำนวณเพื่อให้ได้แฟกเตอร์สัณฐาน (Shape factors) 
ท่ีต้องการ ได้แก่ ราวน์เนส (Roundness) เซอร์คิวลาริต้ี (Circularity) และแอสเปคเรโช (Aspect ratio) งานวิจัยนีส้นใจ
ศึกษาอิทธิพลของความละเอียดภาพ (Resolution) ท่ีส่งผลต่อการคำนวณค่าแฟกเตอร์สัณฐานวิทยาของแกรไฟต์ เพื่อให้
ทราบถึงช่วงความละเอียดภาพท่ีเหมาะสมต่อการโดยใช้เทคนิควิเคราะห์ทางภาพ จากการทดลองพบว่าความละเอียดภาพ
จะส่งผลกระทบกับค่า เซอร์คิวลาริต้ีมากท่ีสุด โดยเมื่อความละเอียดภาพลดลงจะส่งผลให้ค่าเซอร์คิวลาริต้ีเพิ่มข้ึน ท้ังนี้เป็น
ผลมาจากการท่ีความละเอียดของภาพมีผลต่อความยาวต่อเส้นรอบรูป 
 
Abstract 
 In cast iron industry, one of the most important quality controls is the morphology of graphite 
in microstructure of cast irons, as the graphite morphology has large impact on the corresponding 
mechanical properties. The analysis of graphite morphology is normally done by the image analysis 
method. The principle of the image analysis is the analyzing tone of pixels, defining the edge and area 
of graphite particles. The analyzed data are then used for graphite shape factor calculations. The shape 
factors are including Roundness, Circularity and Aspect Ratio. In the present work, the influence of image 
resolution was investigated to find the range of appropriate resolution for image analysis. It was found 
that the Circularity was most influenced by the image resolution. As the image resolution decreased, 
the Circularity increased. This is due the determined perimeter was directly influenced by the image 
resolution. 
Keywords: graphite iron, graphite shape factor, image analysis, image resolution. 
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1.  บทนำ 
การวิเคราะห์สัณฐานวิทยาของแกรไฟต์โดยใช้

โปรแกรมวิเคราะห์ทางภาพนั้นเป็นที่แพร่หลายใน
โรงงานอุตสาหกรรมเนื่องจากสามารถวิเคราะห์รูปร่าง
ของแกรไฟต์ ขนาดของแกรไฟต์ และจำนวนของ
แกรไฟต์ได้ ซึ่งในด้านคุณภาพของผลการวิเคราะห์นั้น
จะสูงและยังสามารถลดความผิดพลาดที ่เกิดจาก
มนุษย์ได้ โปรแกรมวิเคราะห์ทางภาพนั้นสามารถ
วิเคราะห์รูปร่างขนาดและจำนวนของสัณฐานวิทยา
ของแกรไฟต์ได้โดยตรวจจับสีของสัณฐานวิทยาของ
แกรไฟต์ที ่อยู ่ในบริเวณนั ้น ซึ ่งจะอยู่ในหน่วยของ
พิกเซลของสีนั ้น ซึ ่งพิกเซลของแต่ละภาพอาจเกิด
ความแตกต่างจากคุณภาพของการบันทึกภาพ  

ดังนั้นการคำนวณของโปรแกรมวิเคราะห์ทางภาพ
ก็จะแตกต่างกันออกไปตามปริมาณของพิกเซลหรือค่า
ความละเอียดภาพนั้น จากรูปจะเห็นได้ว่าเมื่อภาพมี
ค่าความละเอียดภาพต่ำหรือมีจำนวนพิกเซลน้อย
ลักษณะของร ูปจะแตกต่างจากภาพที ่ม ีค ่าความ
ละเอียดภาพสูงหรือพิกเซลมาก ซึ ่งส่งผลต่อการ
คำนวณล ักษณะส ัณฐานว ิทยาของแกรไฟต์ ใน
โปรแกรมวิเคราะห์ทางภาพ 

 
2.  ปริทรรศน์วรรณกรรม  
2.1  ค่าความละเอียดพิกเซล (Pixel Resolution) 

พิกเซล (Pixel) นั้นมาจาคำว่า picture (ภาพ) กับ
คำว่า Element (พื้นฐาน) ซึ่งก็คือ หน่วยพื้นฐานซึ่ง
เล็กท่ีสุดของภาพดิจิตอล คือ การเทียบได้กับจุดสีของ
ภาพ 1 จุดสี หลายๆ จุดท่ีเรียงชิดติดกันทำให้เกิดเป็น
ภาพ 

ความละเอียด (Resolution) จะกล่าวถึงเพียง
ความละเอียดพิกเซลในความละเอียดพิกเซล หมายถึง
จำนวนท้ังหมดของพิกเซลในภาพดิจิตอล ดังนั้นยิ่งมี
ความละเอียดของพิกเซลสูงเท่าใดคุณภาพของภาพก็
จะยิ่งสูงขึ้นเท่านั้น (Roxana Ruxanda, Stefanescu, 
& Piwonka, 2001) 

 

2.2  การวิเคราะห์ภาพ (Image Analysis) 
 พื้นฐานของการวิเคราะห์ภาพเพื่อศึกษาลักษณะ
ของโครงสร้างจุลภาคในการวิเคราะห์ภาพถ่ายจาก
กล้องจุลทรรศน์วิเคราะห์ด้วยคอมพิวเตอร์ ข้อมูล
รูปภาพที่มีอยู่ในรูปภาพจะถูกแปลงในรูปแบบตัวเลข
กระบวนการหรือที่เรียกว่าการแปลงภาพเป็นดิจิตอล 
กระบวนการแปลงเป็นดิจ ิตอลจะแบ่งภาพออก
แนวนอนหรือแนวตั้งของพื้นท่ีท่ีมีขนาดเล็กมากมักจะ
เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่เรียกว่าองค์ประกอบรูปภาพหรือ
พิกเซล รูปท่ี 1 เป็นการนำเสนอภาพในคอมพิวเตอร์ท่ี
จะทำการวัด จากนั ้นทำการวัดในรูปของตำแหน่ง
พิกเซลภาพคือความยาวของการวัดถูกกำหนดโดย
จำนวนพิกเซลตามแนวเส้นพื้นท่ีของวัตถุถูกกำหนด
โดยจำนวนพิกเซลภายในร ูป โดยความกว้างของ
พิกเซลเรียกว่าขนาดพิกเซล 

รูปที่ 1 เป็นการนำเสนอภาพในคอมพิวเตอร์ท่ีจะทำ
การวัด (R. Ruxanda & Stefanescu, 2016) 

 

ปัจจัยรูปร่างคำนวณโดยที่การวัดเส้นรอบวงและการ
วัดพื้นที่ขอบเขตแสดงในรูปที่ 2 นั้น ขึ้นอยู่กับขนาด
พิกเซล ดังนั้นปริมาณท่ีชัดเจนไม่สามารถระบุลักษณะ
ของรูปร่างของแกรไฟต์ ซึ่งขนาดพิกเซลที่เหมาะสม
สำหรับการประเมินรูปร่างแกรไฟต์อยู่ระหว่าง 0.5 ถึง 
0.6 ไมโครเมตร หลักการของวิธีการวิเคราะห์ภาพคือ
ทำการวัดโดยใช้คอมพิวเตอร์ อัตโนมัต ิ

 
รูปที่ 2  ใช้ในการคำนวณพื้นท่ีปัจจัยรูปร่างของวัตถุท่ี

สนใจ(R. Ruxanda & Stefanescu, 2016) 
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ก่อนการวัดจำเป็นต้องระบุขนาดของวัตถุ หมายความ
ว่าการแบ่งส่วนของภาพเป็นวัตถุและพื้นหลังจะต้อง
ต้ังค่าขีดจำกัดค่าเพื่ออธิบายระดับความคมชัดระหว่าง
วัตถุและองค์ประกอบภาพ ตัวอย่างของขนาดพิกเซลมี
ความสำคัญโดยในรูปท่ี 3 ภาพท่ีผ่านการประมวลผล
ของอนุภาคแกรไฟต์ท่ีกำลังขยายแตกต่างกัน (ซ้าย) 
และพื้นท่ีท่ีมีขนาดของเส้นรอบรูป (ขวา) 
 

 

รูปที่ 3 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง Pixel size 
กับ Area(R. Ruxanda & Stefanescu, 2016) 

 
3.  ระเบียบวิธีการทดลอง 
3.1  การเตรียมตัวอย่างชิ้นงาน 
 หลอมเหล็กหล่อโดยมีส่วนผสมดังตารางท่ี 1 
จากนั้นทำการเทใส่แบบ ซึ่งแบบที่ใช้คือ Coupon 
test เป็นแบบมาตรฐานที ่ใช้ในการหล่อเหล็กเพื่อ
ตรวจสอบโครงสร้างจุลภาคโดยเฉพาะ ดังรูปท่ี 4 
 
ตารางที่ 1 ส่วนผสมทางเคมีของช้ินงานทดสอบ 

 

 

รูปที่ 4 แบบ Coupon test และการช้ินงานทดสอบ 

 
3.2  ตรวจสอบโครงสร้างจุลภาค 

จากนั้นเมื่อได้ช้ินงานหล่อ นำช้ินท่ีได้ไปตัดและ
ขัดหยาบด้วยกระดาษทราบเบอร์ 100 ถึง 1200 และ
ขัดละเอียดด้วยอลูมินา ขนาด 0.05 ไมครอน และ 0.3 
ไมครอน ไม่ต้องผ่านการกัดกรดใดๆ และถ่ายภาพ
โครงสร้างท่ีกำลังขยาย 400 เท่า โดยใช้ความละเอียด
ในการถ่ายภาพอยู่ท่ี 2,048 x 1,536 หรือ ( 3 Mega 
Pixel )  

 

รูปที่ 5 ภาพโครงสร้างจุลภาคของช้ินงาน 
 
3.3  วิเคราะห์ภาพโรงสร้างด้วยวิธี image analysis 

จากน ั ้ น นำภาพปร ับคว ามละ เอ ี ยดภาพ 
(Resolution)  ในโปรแกรม Photoshop ปรับ Image 
size จาก 10% จนถึง 100% หรือ 205 x 154 ถึง 
2,048 x 1,536 พิกเซล หลังจากนั ้นใช้โปรแกรม
วิเคราะห์ทางภาพหาค่า 1.ราวน์เนส (Round.) 2.
เซอร์คิวลาริต้ี (Circ.) 3.แอสเปคเรโช (AR.)  แต่ละ
ความละเอียดภาพด้วยโปรแกรม Image J และบันทึก
ผลการทดลอง 
3.4  สมการที่ใช้ในการวิเคราะห์ภาพ 
 

𝑅𝑜𝑢𝑛𝑑. =
4[𝐴𝑟𝑒𝑎]

𝜋[𝑀𝑎𝑗𝑜𝑟 𝐴𝑥𝑖𝑠]2 
     

𝐶𝑖𝑟𝑐. =
4𝜋[𝐴𝑟𝑒𝑎]

[𝑃𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟]2 

 
𝐴𝑅. =

[𝑀𝑎𝑗𝑜𝑟 𝐴𝑥𝑖𝑠]

[𝑀𝑖𝑛𝑜𝑟 𝐴𝑥𝑖𝑠]
 

C Si Mn P S Mg Fe 
% % % % % % % 

3.49 2.16 0.55 0.04 0.07 0.02 92.5 
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เมื่อ 𝑅𝑜𝑢𝑛𝑑  คือ Roundness,  
irregular (<1.0)  
regular (1.0) 

𝐶𝑖𝑟𝑐.  คือ Circularity,  
irregular (<1.0)  
regular (1.0) 

𝐴𝑅.  คือ Aspect Ratio,  
irregular (>1.0)  
regular (1.0) 

𝐴𝑟𝑒𝑎   คือ พื้นท่ีรูปภาพ, μm2 
𝑃𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟 คือ เส้นรอบรูป, μm 
𝑀𝑎𝑗𝑜𝑟 𝑎𝑥𝑖𝑠 คือ เส้นลากตัดรูปท่ียาวที่สุด, μm 
𝑀𝑖𝑛𝑜𝑟 𝑎𝑥𝑖𝑠 คือ เส้นลากตัดรูปท่ีส้ันท่ีสุด, μm 
 
4.  ผลการทดลองและวิเคราะห์ผล 
 จากภาพโครงสร้างจุลภาคของช้ินงานทดสอบ 
นำมาระบุตำแหน่งการทดสอบ 4 ตำแหน่ง โดยแต่ละ
ตำแหน่งมีความแตกต่าง ของรูปร่างสัณฐานวิทยาของ
แกรไฟต์ ดังรูปท่ี 6 

 

รูปที่ 6 ตำแหน่งสัณฐานวิทยาของแกรไฟต์ท่ีนำมา
วิเคราะห์ 

 

 

รูปที่ 7 สัณฐานวิทยาของแกรไฟต์ ความละเอียดภาพ 
10% และ 90% 

จากรูปท่ี 9 เมื่อนำข้อมูลจากการวิเคราะห์ภาพ ณ 
ตำแหน่งที่ 1 มาสร้างกราฟความสัมพันธ์ระหว่างค่า
ความละเอียดภาพและร ูปร ่างสัณฐานวิทยาของ
แกรไฟต์ พบว่าค่าเซอร ์ค ิวลาร ิ ต้ี เพ ิ ่มขึ ้นอย่างมี
ความสัมพันธ์กับการลดลงของค่าความละเอียดภาพ
มาก 

จากรูปที่ 10 เมื่อนำข้อมูลจากการวิเคราะห์ภาพ 
ณ ตำแหน่งที ่ 2 ซึ ่งสัณฐานวิทยาของแกรไฟต์ ณ 
ตำแหน่งนี้จะมีรูปร่างเป็นเม็ดกลม หากนำมาสร้าง
กราฟความสัมพันธ์ระหว่าง ค่าความละเอียดภาพและ
รูปร่างสัณฐานวิทยาของแกรไฟต์ พบว่าค่าเซอร์คิวลา
ริต้ีเพิ ่มขึ ้นอย่างมีความสัมพันธ์กับการลดลงของค่า
ความละเอียดภาพมากเช่นเดียวกันกับสัณฐานวิทยา
ของแกรไฟต์ ณ ตำแหน่งท่ี 1 
 

 
รูปที่ 9 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างค่าความละเอียด

ภาพและรูปร่างสัณฐานวิทยาของแกรไฟต์ ณ 
ตำแหน่งท่ี 1 
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รูปที่ 10 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างค่าความละเอียด
ภาพและรูปร่างสัณฐานวิทยาของแกรไฟต์ ณ 

ตำแหน่งท่ี 2 
 

 

รูปที่ 11 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างค่าความละเอียด
ภาพและรูปร่างสัณฐานวิทยาของแกรไฟต์ ณ 

ตำแหน่งท่ี 3 
 
 
 
 

 

 

รูปที่ 12 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างค่าความละเอียด
ภาพและรูปร่างสัณฐานวิทยาของแกรไฟต์ ณ 

ตำแหน่งท่ี 4 
 

จากรูปท่ี 11 และ 12 ได้ผลการทดลองเช่นเดียวกัน
กับรูปที่ 9 และ 10 คือค่า เซอร์คิวลาริต้ี เป็นค่าที่มี
ความสัมพันธ์กับค่าความละเอียดภาพมากที่สุด โดย
เมื่อค่าความละเอียดภาพลดลงจะทำให้ค่า เซอร์คิวลา
ริต้ีเพิ ่มขึ ้น ซึ ่งแสดงค่าความเชื่อมั ่นของข้อมูลด้าน
ความสำพันระหว่างค่ารูปร่างแกรไฟต์และค่าความ
ละเอียดภาพ ตามตารางท่ี 2 

 
ตารางที่ 2 ค่าความเช่ือมั่นของข้อมูล (R-Square) 
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Point 
ค่าความเช่ือมั่นของข้อมูล  

(R-Square) 
Circ. AR. Round. 

1 0.6396 0.3076 0.2407 
2 0.8567 0.3452 0.2887 
3 0.6405 0.3568 0.3427 
4 0.7606 0.4159 0.336 
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5.  สรุปผลและอภิปรายผล 
5.1  สรุปผล 
 จากผลการทดลองพบว่าความละเอียดภาพท่ี
เหมาะสมต้องไม่ต่ำกว่า 1,433.6 x 1,075.2 พิกเซล หรือ 
1.5 ล้านพิกเซล หากภาพที่มีความละเอียดต่ำกว่า 1.5 
ล้านพิกเซลจะส่งผลกับค่า เซอร์คิวลาริตี ้ (Circ.) มาก
ที่สุด และมีแนวโน้มของความสัมพันธ์ระหว่างค่าเซอร์
คิวลาริต้ี (Circ.) กับค่าความละเอียดภาพอย่างน่าเช่ือถือ 
( R-Square > 0.6 ) โดยหากความละเอียดภาพลดลงจะ
ทำให้ค่าเซอร์คิวลาริต้ี (Circ.) มากขึ้น ซึ่งรูปร่างสัณฐาน
วิทยาของแกรไฟต์ท่ีส่งผลกระทบมากท่ีสุดคือลักษณะท่ี 
2 นั่นคือทรงกลม ( R-Square > 0.8 ) 
5.2  อภิปลายผล 
 ค่าเซอร์คิวลาริ ต้ีได้ร ับผลกระทบจากค่าความ
ละเอียดภาพมากที ่สุด เนื ่องจากสูตรการคำนวณค่า 
เซอร์คิวลาริตี้นั้นจะใช้การวัดระยะทางของเส้นรอบรูป 
(Perimeter) มาแทนค่าในสมการ หากค่าระยะทางของ
เส้นรอบรูปมากขึ้นค่าเซอร์คิวลาริตี้จะลดลง ดังนั้นการ
เพิ่มค่าความละเอียดของภาพจะทำให้จำนวนพิกเซลท่ีใช้
วัดระยะทางของเส้นรอบรูปมากขึ้นด้วย (R. Ruxanda & 
Stefanescu, 2016) ทำให้ค่าเซอร์คิวลาริต้ีลดลง  

รูปทรงที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดคือทรงกรม 
เนื่องจาก เมื่อเปรียบเทียบรูปภาพที่ความละเอียดต่ำ
และความละเอียดสูงของรูปทรงกลม ในรูปที่ 7 จะ
เห็นได้ว่ารูปที่มีค่าความละเอียดต่ำ เส้นรอบรูปของ
ทรงกลมจะมีความเป็นเหลี่ยมสูงกว่ารูปทรงกลมที่มี
ความละเอียดสูง จึงทำให้ระยะทางของเส้นรอบรูปจึง
มีความแตกต่างกันมากเมื่อความละเอียดของภาพ
เปล่ียนแปลงไป 
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อิทธิพลของตะกอนเฟสท่ี 2 ต่อการเปลี่ยนแปลงสมบัติของอะลูมิเนยีมเจือเกรด 2017 ระหว่าง
กระบวนการรีดเย็น 

Influence of precipitate on the change of a 2017 aluminum alloy property 
during cold rolling process  
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บทคัดย่อ  

แผ่นอะลูมิเนียมเจือเกรด 2017 จะถูกทำให้เป็นสารละลายของแข็งและบ่มแข็งที่อุณหภูมิ 190 องศาเซลเซียส 
และ 230 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 660 นาที และ 120 นาที ตามลำดับ ชิ้นงานท่ีเป็นสารละลายของแข็งและบ่มแข็งจะถูก
นำไปทำการรีดเย็น 5 เปอร์เซ็นต์ที่อุณหภูมิห้องเพื่อศึกษาอิทธิพลของตะกอนเฟสที่ 2 ต่อการเปลี่ยนแปลงสมบัติของ
อะลูมิเนียมเจือเกรด 2017 เฟสและโครงสร้างจุลภาคของชิ้นงานที่ผ่านการบ่มแข็งและรีดเย็นจะทำการวิเคราะห์ด้วย
เครื่องวิเคราะห์การเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ์และกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด สมบัติเชิงกลของชิ้นงานจะ
วิเคราะห์ด้วยเครื่องวัดความแข็งและเครื่องทดสอบอเนกประสงค์ จากการศึกษาพบว่าตะกอนเฟสที่ 2 มีผลต่อสมบัติ
เชิงกลของอะลูมิเนียมเจือเกรด 2017 หลังการรีดเย็นเป็นอย่างมาก ความแข็งและความแข็งแรงดึงของอะลูมิเนียมเจือ
เกรด 2017 เพิ่มสูงข้ึนเป็นอย่างมากเมื่อมีตะกอนเฟสท่ี 2 ในชิ้นงานทดสอบ 
คำสำคัญ: อะลูมิเนียมเจือเกรด 2017, ตะกอนเฟสท่ี 2, การรีดเย็น    
 
Abstract 
 A 2017 aluminum alloy (Al2017 alloy) sheets were solid solution treated and artificially aged at 
190 C and 230 C for 660 and 120 minutes, respectively. To study the influence of precipitate on the 
change of property in Al2017 alloy, the solid solution and aged specimens were cold rolled 5 % at room 
temperature. Phase and microstructure of aged and cold rolled specimens were analysis using X-ray 
diffractometer and Scanning electron microscope. Mechanical properties of cold rolled specimens were 
evaluated using hardness tester and universal testing machine. It was found that the precipitates were 
strongly influenced on mechanical properties of Al2017 alloy cold rolled. Hardness and tensile strength 
of Al2017 alloy were sturdily increased when the precipitate presented in the specimen.    
Keywords: Al2017 alloy, Precipitate, Cold rolling process 
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1. บทนำ 
อะลูมิเนียมเป็นธาตุโลหะที่มีปริมาณมากที ่สุดใน

โลกและมีสมบัติท่ีดีหลายประการ เช่น น้ำหนักเบา มี
ความแข็งแรงสูงเมื่อเที่ยบกับน้ำหนัก ทนทานต่อการ
กัดกร่อน นำไฟฟ้าและความร้อนได้ดี [1] ทำให้โลหะ
ชนิดนี้ถูกนำมาใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ รวมทั้งถูก
นำไปผลิตช้ินส่วนทดแทนผลิตภัณฑ์โลหะในกลุ่มเหล็ก
มากขึ้น [2] แต่อย่างไรก็ตามถึงแม้อะลูมิเนียมจะมี
ความแข็งแรงที ่สูงเมื ่อเที ่ยบกับน้ำหนัก แต่ความ
แข็งแรงของอะลูมิเนียมยังต่ำกว่าความแข็งแรงของ
เหล็กและโลหะชนิดอื่นท่ีนิยมใช้ในอุตสาหกรรม  

กรรมวิธีการหนึ่งที่นิยมใช้อย่างแพร่หลายในช่วง
หลายทศวรรษสำหรับการเพิ ่มความแข็งแรงให้กับ
อะลูมิเนียมคือการเติมโลหะเจือลงในอะลูมิเนียมใน
ระหว่างกระบวนการผลิตแท่งโลหะดิบหรือผลิตภัณฑ์
อะลูมิเนียม ซึ่งกรรมวิธีการนี้มารถทำได้ง่ายและมี
ประสิทธิภาพ เป็นเหตุให้มีอะลูมิเนียมเจือหลายเกรด
เกิดขึ้นในท้องตลาด [3] นอกจากกรรมวิธีการข้างต้น
แล้วการเพิ่มความแข็งแรงให้แก่อะลูมิเนียมยังสามารถ
ทำได้โดยการลดขนาดของเกรดและการขึ้นรูปเย็น ซึ่ง
ในกระบวนการขึ ้นรูปเย็นนี ้ทำให้สมบัติทางด้าน
โครงสร้างและเชิงกลเปล่ียนแปลงไป [4-7]  

อะลูมิเนียมเจือเกรด 2017 เป็นอะลูมิเนียมเจือ
เกรดหนึ่งที่ได้รับความนิยมนำไปใช้ในงาน ทำหมุดย้ำ 
งานอะไหล่ชิ ้นส่วนเครื่องบิน หรือยานพาหนะ ซึ่ง
ผลิตภัณฑ์ของอะลูมิเนียมเจือเกรดนี้มักจะผ่านการขึ้น
รูปโดยใช้แรงกล เป็นที่ทราบกันดีว่าอะลูมิเนียมเจือ
เกรด 2017 เป็นอะลูมิเนียมเจือที่สามารถบ่มแข็งได้ 
ซ ึ ่ งจากการศ ึ กษาพบว ่ าตะกอน เฟสท ี ่  2 ของ
อะลูมิเนียมเกรด 2xxx มีด้วยกัน 4 ประเภทด้วยกัน
คือ GP, ,  และ [8] จากการศึกษาของ Azad B. 
และ Borhani E. พบว่าตะกอนเฟสท่ี 2 ช่วยเพิ่มความ
แข็งแรงและช่วยลดขนาดของเกรนในอะลูมิเนียมผสม
ทองแดง 2 % [9] ในขณะเดียวกันนักวิจัยท่านอื่นก็
พบว่าตะกอนเฟสท่ี 2 มีผลต่อการเปล่ียนแปลงสมบัติ
เชิงกลของอะลูมิเนียมเจือในระหว่างกระบวนการขึ้น

รูปเป็นอย่างมาก [10-12] แต่ในอะลูมิเนียมเจือเกรด 
2017 ยังไม่ถูกนำมาศึกษามากนัก 

ดังนั้นในงานวิจัยนี้จะทำการศึกษาอิทธิพลของ
ตะกอนเฟสที่ 2 ต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและ
สมบัต ิเช ิงกลของอะลูม ิเน ียมเจือเกรด 2017 ใน
ระหว่างกระบวนการรีดเย็น  
 
2.  วัสดุและข้ันตอนการทดลอง 
2.1 วัสดุที่ใช้ในการทดลอง 
      อะลูมิเนียมเจือเกรด 2017 ท่ีใช้ในงานวิจัยนี้ จัด
จำหน่ายโดยบริษัท ฮากุโดะ (ไทยแลนด์) จำกัด ซึ่งมี
องค์ประกอบทางเคมีดังแสดงในตารางท่ี 1  
 
ตารางที่ 1 องค์ประกอบทางเคมีของอะลูมิเนียมเจือ 
เกรด 2017 (% โดยน้ำหนัก)  
 

Cu Ti Mn Mg Si Al 
3.5 0.15 0.7 0.6 0.5 Balance 
 
2.2  ขั้นตอนการทดลอง 
2.2.1 ขั้นตอนการศึกษาพฤติกรรมการบ่มแข็งของ
อะลูมิเนียมเจือเกรด 2017 
       แผ่นอะลูมิเนียมเจือจะถูกนำไปตัด จากนั้นนำ
อบให้เป็นสารละลายของแข็งที่อุณหภูมิ 550 องศา
เซลเซียส เป็นเวลา 1 ชั่วโมงภายใต้บรรยากาศปกติ 
จากนั ้นจุ ่มลงไปในน้ำอย่างรวดเร ็ว เพ ื ่อให้เป็น
สารละลายของแข็ง ชิ ้นงานที ่ผ ่านการทำให้เป็น
สารละลายของแข็งจะนำไปทำการบ่มแข็งที่อุณหภูมิ
แตกต่างกัน 2 อุณหภูมิ คือ 190 และ 230 องศา
เซลเซียส ในอ่างน้ำ เป็นระยะเวลา 30 นาที ถึง 1,080 
นาที เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบ่มแข็งของอะลูมิเนียม
เจือเกรดนี้และสร้างตะกอนเฟสที่ 2 ที่แตกต่างกัน 
จากนั้นชิ้นงานที่ผ่านการบ่มแข็งจะนำไปวัดค่าความ
แข ็งห ัวกดลูกบอลเส ้นผ ่าศ ูนย ์กลางขนาด 2.5 
ม ิลล ิ เมตร แรง 15.625 ก ิโลกร ัมแรง จำนวน 7 
ตำแหน ่ง โดยใช ้ เคร ื ่องว ัดความแข ็งของบริษัท 
Innovatest จำกัด รุ่น Verzus 750CCD   
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2.2.2 ขั้นตอนการศึกษาอิทธิพลของตะกอนเฟสท่ี 2 
ต่อการเปล่ียนแปลงสมบัติเชิงกลของอะลูมิเนียมเจือ
เกรด 2017 
        นำแผ่นอะลูมิเนียมเจือที่ผ่านการตัดมาทำการ
บ่มแข็งที่อุณหภูมิ 190 และ 230 องศาเซลเซียส ท่ี
เวลาที่ให้ค่าความแข็งสูงสุดของแต่ละอุณหภูมินั้นคือ 
660 นาที และ120 นาที ตามลำดับ จากนั้นทำการรีด
เย็น 5 % ท่ีอุณหภูมิห้องดังแสดงในรูปท่ี 1  

 

รูปที่ 1 กระบวนการบ่มแข็งและการรีดเย็น 
 

เปอร์เซ็นต์การรีดเย็นในแต่ละชิ้นงาน จะทำ
การคำนวนโดยใช้สมการท่ี 1 
 

        % CW = (A0-Ad) x 100 / A0                (1) 
 

โดย % CW คือ เปอร์เซ็นต์การรีดเย็น 
        A0 คือ พื้นท่ีเริ่มต้นก่อนการขึ้นรูปเย็น 
        Ad คือ พื้นท่ีหลังการขึ้นรูปเย็น 
2.3  การวิเคราะห์เฟสและสมบัติของอะลูมิเนียม
เจือที่ผ่านการบ่มแข็งและรีดเย็น  
2.3.1  การวิเคราะห์เฟสของอะลูมิเนียมเจือท่ีผ่านและ
ไม่ผ่านการบ่มแข็ง  

ช้ินงานท่ีผ่านการทำให้เป็นสารละลายของแข็ง
และผ่านการบ่มแข็งที่อุณหภูมิ 190 และ 230 องศา
เซลเซียส ที่เวลา 660 นาทีและ 120 นาทีตามลำดับ 
จะถูกนำไปทำขัดด้วยกระดาษทรายเบอร์ 240, 400, 
600, 800 และ 1,000 ตามลำดับ จากนั้นนำไปทำการ
ว ิเคราะห์เฟสของอะลูม ิ เน ียมเจือโดยใช ้เคร ื ่อง
ว ิ เคราะห ์การเล ี ้ ยว เบนของร ั งส ี เอ ็กซ ์  (X-ray 

diffractometer) รุ่น  X’Pert ด้วยอัตราเร็วการสแกน 
0.05 องศาต่อวินาทีท่ี มุมสแกน 10 - 80 องศา  
2.3.2  การศึกษาโครงสร้างจุลภาคและสมบัติเชิงกล
ของอะลูมิเนียมเจือที่ผ่านการทำให้เป็นสารละลาย
ของแข็งและบ่มแข็งรีดเย็น 

ช้ินงานท่ีผ่านการทำให้เป็นสารละลายของแข็ง
และบ่มแข็งที่อุณหภูมิและเวลาที่แตกต่างกันที่ผ่าน
การรีดเย็นที่ 5 % จะถูกนำไปขัดด้วยกระดาษทราย
เบอร์ 240, 400, 600, 800 และ 1,000 ตามลำดับจน
ผิวเรียบ จากนั้นนำไปขัดด้วยผงอะลูมิน่าขนาด 0.5 
และ 0.03 ไมโครเมตรตามลำดับ จากนั ้นทำการ
ว ิเคราะห์โครงสร้างจุลภาคด้วยกล้องจุลทรรศน์
อิเล็กตรอนแบบส่องกราดและวัดค่าความแข็งชิ้นงาน
จำนวน 6 ตำแหน่ง ด้วยวิธีวัดความแข็งแบบบริเนลล์ 
(HB) โดยใช้เครื่องทดสอบ ขนาดหัวกดและแรงที ่ใช้
ทดสอบเดียวกับการวัดค่าความแข็งในการศึกษา
พฤติกรรมการบ ่มแข ็งน ั ้นค ือ ห ัวกดขนาด  2.5 
มิลลิเมตร และแรงกดขนาด 15.625 กิโลกรัมแรง 

นอกจากนี้ชิ้นงานที่ผ่านการรีดจะถูกนำไปตัด
ด้วยเครื่องตัดด้วยลวด (Wire cutting machine) ให้
มีขนาดความยาวช่วงทดสอบ 25 มิลลิเมตรและความ
หนา 6 มิลลิเมตร ตามมาตรฐานการเตรียมชิ้นงาน
ทดสอบความแข็งแรงดึง ASTM E8 จากนั ้นนำไป
ทดสอบแรงดึงด้วยอัตราเร็วคงที่ 0.5 มิลลิเมตรต่อ
น าท ี  ท ี ่ อ ุ ณหภ ู ม ิ ห ้ อ ง โ ดยใช ้ เค ร ื ่ อ งทดสอบ
อเนกประสงค์ของบริษัท NRI รุ่น NRI-TS501 

 
3.  ผลการทดลองและอภิปรายผลการทดลอง  
3.1  พฤติกรรมการบ่มแข็งของอะลูมิเนียมเจือเกรด 
2017 

ผลการศึกษาการบ่มแข็งอะลูมิเนียมเจือเกรด 
2017 ที่อุณหภูมิ 190 และ 230 องศาเซลเซียส เป็น
เวลา 30 ถึง 1080 นาทีแสดงอยู่ในรูปของค่าความ
แข็งกับเวลาท่ีใช้ในการบ่มแข็งดังรูปท่ี 2  
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รูปที่ 2 ค่าความแข็งของอะลูมิเนียมเจือเกรด 2017
ระหว่างกระบวนการบ่มแข็งท่ีอุณหภูมิ 190 และ 230 

องศาเซลเซียสเวลา 30 นาที ถึง 1080 นาที 
 

จากการศึกษาพบว่าค่าความแข็งของชิ ้นงาน
เพิ่มขึ้นอย่างมากจาก 66.88 HB เป็น 110.21 HB ซึ่ง
ค่าความแข็งที่เพิ ่มขึ ้นสูงถึง 39 % หลังจากการบ่ม
ช้ินงานท่ีอุณหภูมิ 190 องศาเซลเซียส ผ่านไปเวลา 30 
นาที จากนั้นค่าความแข็งจะค่อยๆ เพิ่มขึ ้นเรื ่อย ๆ 
ตามเวลาที่ใช้ในการบ่ม จนกระทั่งถึง 660 นาที พบ
ค่าความแข ็งส ูงส ุดของช ิ ้นงานคือ 127.25 HB 
หลังจากนั้นค่าความแข็งจะค่อย ๆ ลดลงเมื่อเวลาบ่ม
เพิ่มขึ้น การเปล่ียนแปลงค่าความแข็งของช้ินงานท่ีบ่ม
ท่ีอุณหภูมิ 230 องศาเซลเซียสมีลักษณะคล้ายกับการ
บ่มแข็งชิ้นงานที่อุณหภูมิ 190 องศาเซลเซียสคือ ค่า
ความแข็งจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงแรกและค่อยๆ 
เพิ่มขึ้นอย่างช้า ๆ เมื่อเวลาบ่มเพิ่มข้ึน จนกระท่ังถึงค่า
ความแข็งสูงสูดจากนั้นค่าความแข็งจะค่อยๆ ลดลง
ตามระยะเวลาที่ทำการบ่มแข็งนานขึ้น แต่อย่างไรก็
ตามจากการศึกษานี้พบว่าการบ่มที่อุณหภูมิที่สูงกว่า
จะได้ค่าความแข็งสูงสุดเร็วกว่า แต่ค่าความแข็งสูงสุด
ที่เกิดขึ้นจะต่ำกว่าชิ้นงานที่บ่มแข็งที่อุณหภูมิต่ำ ซึ่ง
พฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงความแข็งลักษณะนี้พบ
บ่อยในการบ่มแข็งอะลูมิเนียมเจือ [11]  

 
 

3.2  ผลการวิเคราะห์เฟสของอะลูมิเนียมเจือที่ผ่าน
และไม่ผ่านการบ่มแข็ง 
      ผลการวิเคราะห์เฟสของอะลูมิเนียมเจือที่ผ่าน
และไม่ผ ่านการบ่มแข็งด้วยเคร ื ่องว ิเคราะห์การ
เลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ์แสดงในรูปที่ 3 จากการศึกษา
พบว่าชิ้นงานที่เป็นสารละลายของแข็งปรากฏพีคขึ้น
ท ั ้ งหมด 4 พีคท ี ่ม ุม 2θ เท ่าก ับ 38.26°, 44.43°, 
65.16° และ  78.08° ซ ึ ่ งตรงก ับค ุณล ักษณะของ
อะลูมิเนียม [JCPDS No. 89-4037] หลังจากทำการ
บ่มแข็งที ่อ ุณหภูมิ 190 องศาเซลเซียส 11 ชั ่วโมง 
พบว่ามีพีคใหม่เกิดข้ึนท่ีมุม 2θ เท่ากบั 36.53° ซึ่งการ
เก ิดพีคที ่ม ุมน ี ้ถ ูกพบโดย  Biswas A. และคณะ ท่ี
ทำการศึกษาพฤติกรรมการบ่มแข็งของอะลูมิเนียมเจือ
เกรด 2xxx ท่ีอุณหภูมิ ซึ่งบ่งช้ีว่ามีการเกิดตะกอนเฟส
ที ่ 2 ชนิด θ'' เกิดขึ ้น ส่วนในชิ ้นงานที ่นำไปบ่มท่ี
อุณหภูมิ 230 องศาเซลเซียส 2 ชั่วโมง พบพีคใหม่
เกิดขึ้นที่บริเวณมุม 26.53 ซึ่งเป็นมุม 2θ ท่ีใกล้เคียงท่ี
ถูกรายงานโดย Biswas A. และคณะว่าเป็นตะกอน
เฟสที่ 2 ของอะลูมิเนียมเจือทองแดง (Al-Cu alloy) 
ชนิด θ' [13] 
 

 

รูปที่ 3 ผลการวิเคราะห์เฟสของอะลูมิเนียมเจือเกรด 
2017 ท่ีผ่านและไม่ผ่านการบ่มแข็งด้วยเครื่อง

วิเคราะห์การเล้ียวเบนของรังสีเอ็กซ์ 
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3.3  โครงสร้างจุลภาค 
 รูปที่ 4 แสดงโครงสร้างจุลภาคของอะลูมิเนียม
เจ ือท ี ่ ไม ่บ ่มแข ็งและบ ่มแข ็งหล ังการร ีดเย ็น 5 
เปอร์เซ็นต์ จากผลการถ่ายภาพด้วยกล้องจุลทรรศน์
อิเล็กตรอนแบบส่องกราดพบเส้นแรงเฉือน (Shear 
stress) เป็นแนวยาวไปตามทิศทางของการให้แรงใน
ชิ้นงานที่ไม่ผ่านการบ่มแข็ง (รูปที่ 4 (ก)) และพบเส้น
แรงในลักษณะเดียวกันนี้ในชิ้นงานที่ผ่านการบ่มแข็ง
แต่เส้นแรงที่เกิดขึ้นในช้ินงานที่ผ่านการบ่มแข็งจะ
ชัดเจนและมีลักษณะพื้นผิวที่ขรุชระมากกว่า (รูปที่ 4 
(ข) และ (ค)) จากรูปบ่งชี ้ว ่าชิ ้นงานนี ้เกิดการเสีย
รูปแบบถาวรหลังกระบวนการรีดเย็น   

 

รูปที่ 4 โครงสร้างจุลภาคของอะลูมิเนียมเจือเกรด 
2017 (ก) ไม่บ่มแข็ง (ข) บ่มแข็งท่ีอุณหภูมิ 190 องศา
เซลเซียส 660 นาที และ (ค) บ่มแข็งท่ีอุณหภูมิ 190 

องศาเซลเซียส 120 นาที หลังการรีดเย็น 5 
เปอร์เซ็นต์ 

 
3.4 ผลการวัดค่าความแข็ง  
      ค่าความแข็งของอะลูมิเนียมเจือไม่บ่มแข็งและ
บ่มแข็งหลังการรีดเย็นแสดงดังรูปที่ 5 จากผลการ
ทดลองพบว่าการรีดเย็นทำให้ค่าความแข็งของช้ินงาน
เพิ่มขึ้นทั้งในช้ินงานท่ีไม่ผ่านการบ่มแข็งและช้ินงานท่ี
บ่มแข็ง นั้นคือชิ้นงานที่ไม่ผ่านการบ่มแข็งค่าความ
แข็งเพิ่มจาก 66.88 HB เป็น 71.46 HB หลังการบ่ม
แข็งซึ่งคิดเป็น 6.85 เปอร์เซ็นต์ ค่าความแข็งท่ีเพิ่มขึ้น

น่าจะเกิดจากการเพิ่มขึ้นของจำนวนข้อบกพร่องแบบ
เส้นที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงรูปร่างแบบถาวรของ
ช้ินงานระหว่างกระบวนการรีดเย็น ส่วนช้ินงานท่ีผ่าน
การบ่มแข็งที่อุณหภูมิ 190 องศาเซลเซียสและ 230 
องศาเซลเซียส ค่าความแข็งเพิ่มขึ้นจาก 127.25 HB 
เ ป ็ น  142.14 HB  แ ล ะ จ า ก  120.26 HB เ ป็ น 
134.70HB คิดเป็น 12.01 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ ซึ่ง
จากการศึกษาครั้งนี้พบว่าชิ้นงานที่ผ่านการบ่มแข็งมี
ค่าความแข็งที่เพิ่มขึ้นสูงกว่าชิ้นงานที่ไม่ผ่านการบ่ม
แข็ง ท้ังนี้อาจจะเกิดจากตะกอนเฟสท่ี 2 ทำหน้าท่ีเป็น
แหล่งกำเนิดของข้อบกพร่องแบบเส้น [9-12] ทำให้
จำนวนของข้อบกพร่องแบบเส้นมากขึ้นเป็นผลให้
ความแข็งของช้ินงานท่ีผ่านการบ่มแข็งหลังการรีดเย็น
มีความแข็งท่ีเพิ่มขึ้นสูงกว่าช้ินงานท่ีไม่ผ่านการรีดเย็น  

 

รูปที่ 5 ค่าความแข็งของอะลูมิเนียมเจือไม่บ่มแข็งและ
บ่มแข็งหลังการรีดเย็น 5 เปอร์เซ็นต์ 

 
3.5  ผลการทดสอบแรงดึง 
       รูปท่ี 6 ผลการทดสอบแรงดึงของอะลูมิเนียมเจือ
ไม่บ่มแข็งและบ่มแข็งหลังการรีดเย็น จากการศึกษา
พบว่าช้ินงานท่ีผ่านการบ่มแข็งมีค่าความแข็งแรงดึงท่ี
สูงกว่าช้ินงานที่ไม่บ่มแข็งแต่มีค่าการยืดตัวที่ต่ำกว่า 
นอกจากนี้การศึกษาครั้งนี ้พบว่า ชิ้นงานที่บ่มแข็งท่ี
อุณหภูมิ 190 องศาเซลเซียส 660 นาที ให้ค่าความ
แข็งแรงดึงที่ต่ำกว่าชิ้นงานที่บ่มแข็งที่อุณหภูมิ 230 
องศาเซลเซียส 120 นาทีเล็กน้อยแต่มีค่าการยืดตัวที่
สูงกว่า 
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รูปที่ 6 ความเค้นความเครียดของอะลูมิเนียมเจือไม่
บ่มแข็งและบ่มแข็งหลังการรีดเย็น 5 เปอร์เซ็นต์  
 
4.  สรุป 

จากการศึกษาอิทธิพลของตะกอนเฟสท่ี 2 ต่อการ
เปลี่ยนแปลงสมบัติของอะลูมิเนียมเจือเกรด 2017 
ระหว่างกระบวนการรีดเย็น สามารถสรุปผลการศึกษา
ได้ดังต่อไปนี้ 

1. ค่าความแข็งสูงสุดของอะลูมิเนียมเจือเกรด 
2017 ในกระบวนการบ่มแข็งที ่อ ุณหภูมิ 190 และ 
230 องศาเซลเซียสพบที ่เวลา 660 นาที และ 120 
นาที ตามลำดับ 

2. ตะกอนเฟสที่ 2 ส่งผลทำให้ค่าความแข็งและ
ความแข็งแรงของชิ้นงานสูงขึ ้นหลังกระบวนการบ่ม
แข็ง 

3. ชนิดของตะกอนเฟสที่ 2 มีผลต่อวิวัฒนาการ
ทางโครงสร้างและสมบัติทางกลของอะลูมิเนียมเจือ
เกรด 2017 ในระหว่างกระบวนการรีดเย็นเป็นอย่าง
มาก  
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บทคัดย่อ  
งานวิจัยนี้ศึกษาสมบัติเชิงกลของวัสดุผสมพอลิบิวทิลีนซัคซิเนต/รังไหม ปริมาณของรังไหมที่ใช้ในการผสมอยู่

ระหว่างร้อยละ 0-40 โดยน้ำหนัก ผลการวิจัยพบว่าเมื่อเติมรังไหมในปริมาณมากข้ึนทำให้ค่ามอดูลัสของยัง และค่าความ
แข็งเพิ่มขึ้น ในขณะที่ค่าความต้านทานแรงดึงสูงสุด และค่าระยะยืด ณ จุดขาด ลดลง นอกจากนี้การตรวจสอบลักษณะ
ทางสัณฐานวิทยาด้วยเทคนิคกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด พบว่าการกระจายตัวของเส้นใยรังไหมในพอลิ
เมอร์เมทริกซ์และช่องว่างบริเวณรอยต่อระหว่างผิวของรังไหมกับพอลิบิวทิลีนซัคซิเนต 
คำสำคัญ: พอลิบิวทิลีนซัคซิเนต, รังไหม, วัสดุผสม, สมบัติเชิงกล 
 
Abstract 
 This research studied the mechanical properties of poly(butylene succinate)/silkworm cocoon  
composites. The amount of silkworm cocoon is in a range of 0-40 percentages by weight. The results 
demonstrated that the Young's modulus and hardness of the composites increased with an increase in 
the amount of silkworm cocoon while the tensile strength and elongation at fracture of the composites 
decreased. Moreover, the morphological examination by SEM technique showed that the silk fibers 
distributed into the polymer matrix and it showed the gap between silkworm cocoon and PBS matrix 
interfaces. 
Keywords: Poly(butylene succinate), Silkworm cocoon,  Composites,  Mechanical property   
 
1.  บทนำ 

จากปัญหาภาวะโลกร้อนท่ีทวีความรุนแรงขึ้นอย่าง
เห็นได้ช ัด ทำให้ป ัจจุบ ันประชากรโลกใส่ ใจต่อ
ส่ิงแวดล้อมเพิ่มมากขึ้น พยายามช่วยกันลดสาเหตุของ
ปัญหา ทำให้เกิดการป้องกันต่าง ๆ ตัวอย่างเช่น การ
เก็บขยะจากท้องทะเล การลดการใช้ถุงพลาสติก การ
นำขยะประเภทต่าง ๆ กลับมารีไซเคิล เป็นต้น ในด้าน
ของอุตสาหกรรมพลาสติกจึงมีการผลิตผลิตภัณฑ์ท่ี
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้น เช่น เสื้อผ้าจาก
การรีไซเคิลขวดพอลิเอทิลีนเทอเรฟทาเลต ถุงขยะท่ี

สามารถย่อยสลายได้ 100% เป็นต้น โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่ง จากภาพรวมการเติบโตของอุตสาหกรรมการผลิต
เม็ดพลาสติกชีวภาพท่ีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี ทำให้
เห็นได้ว่าผู้ผลิตพลาสติกและนักวิจัยให้ความสำคัญใน
การคิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากพลาสติกชีวภาพ
เพิ่มขึ้น ตัวอย่างพลาสติกชีวภาพ เช่น พอลิแลคติคแอ
ซิด (PLA) พอลิบิวทิลีนซัคซิเนต (PBS) พอลิบิวทิ
ลีนอะดิเพท-โค-เทอเรฟทาเรต (PBAT) [1]  

พอลิบิวทิลีนซัคซิเนต เป็นพอลิเอสเทอร์ชนิดโซ่ตรง 
สมบัติเด่น คือ มีความเป็นผลึกสูง มีสมบัติเชิงกลและ
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เสถียรต่อความร้อนดี มีการย้อมสีได้ดี [2] นอกจากนี้ 
ยังมีความเหนียวและขึ้นรูปได้ง่าย เมื่อเปรียบเทียบกับ
พอลิแลคติคแอซิด [2, 3] อย่างไรก็ตามข้อด้อยของ
พอลิบิวทิลีนซัคซิเนต คือ มีราคาแพง จากข้อดีและ
ข้อเสียของพอลิบิวทิลีนซัคซิเนตที ่กล่าวมาทำให้
น ักว ิจ ัยพยายามวิจ ัยและพัฒนาเพื ่อให้พลาสติก
ชีวภาพชนิดนี้สามารถใช้งานได้อย่างกว้างขวางมาก
ยิ่งขึ ้น โดยการปรับปรุงในด้านต่าง ๆ ตัวอย่างเช่น 
การเสริมความแข็งแรงโดยใช้สารตัวเติม [4, 5] หรือ
เส้นใยต่าง ๆ [6, 8] จากงานวิจัยของ Kim และคณะ 
[8]  มีการนำเส้นไหมมาเสริมแรงให้กับพอลิบิวทิลีน
ซัคซิเนต ผลการศึกษาพบว่าวัสดุผสมที่เตรียมได้มี
สมบัติเชิงกลท่ีดีขึ้นมาก  

นอกจากนี้ การเลี้ยงไหมสามารถพบได้ทั่วไปตาม
ภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศไทย แต่พบมาในภาคเหนือ
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย และ
ด้วยสมบัติของไหมที ่ทราบกันดีว ่ามีความเหนียว 
แข็งแรงทนทาน คณะผู้วิจัยจึงนำรังไหมมาผสมเพื่อ
เสริมแรงให้กับพอลิบิวทิลีนซัคซิเนต และทำการศึกษา
สมบัติเชิงกลต่าง ๆ ของวัสดุผสมที่เตรียมได้ โดยใน
งานวิจัยนี้ได้ศึกษาสมบัติความต้านทานแรงดึง สมบัติ
ความแข็ง และลักษณะสัณฐานวิทยาของวัสดุผสม 
 
2.  วิธีการทดลอง  

ในงานวิจัยนี ้ใช้ว ัสดุ 2 ชนิด คือ พอลิบิวทิลีน     
ซัคซิ เนต เกรด FZ71PM จาก บร ิษ ัท PTT MCC 
Biochem จำกัด และ รังไหมสายพันธุ์ทับทิมสยาม
จากจังหวัดยโสธร  

ขั้นตอนการเตรียมวัสดุผสมพอลิบิวทิลีนซัคซิเนต/
รังไหม มีรายละเอียดดังนี้ เริ ่มจากนำพอลิบิวทิลีน  
ซัคซิเนตและรังไหมผสมกันด้วยเครื่องผสมแบบปิด 
(Internal mixer) อุณหภูม ิท ี ่ ใช ้ในการผสมเท่ากับ 
145 องศาเซลเซียส เวลาในการผสมเท่ากับ 20 นาที 
อัตราส่วนผสมโดยน้ำหนักระหว่างพอลิบิวทิลีนซัคซิเนต
ต ่อร ังไหม ค ือ 100/0 90/10 80/20 70/30 และ 
60/40 กำหนดให้ปริมาณรวมของว ัสดุผสมแต่ละ

อัตราส่วนเท่ากันคือ 300 กรัม ภายหลังการผสมวัสดุ
ผสมถูกบดด้วยเครื่องบดพลาสติก 

ขั้นตอนการขึ้นรูปชิ้นงานทดสอบวัสดุผสมที่ผ่าน
การบดถูกนำไปอบไล่ความชื้นที่อุณหภูมิ 60 องศา-
เซลเซียส เป็นเวลาอย่างน้อย 24 ชั่วโมง และนำเข้า
เครื ่องอัดขึ ้นรูปแบบแม่พิมพ์ อุณหภูมิการขึ ้นรูป 
เท่ากับ 145 องศาเซลเซียส ระยะเวลาในการขึ้นรูป
รวม 11 นาที โดยแบ่งเป็นระยะเวลาการให้ความร้อน
ก่อนการอัด 5 นาที ระยะเวลาในการอัด 3 นาที และ
ระยะเวลาในการเย็นตัว 3 นาที ภายหลังการนำออก
จากแม่พิมพ์นำไปตัดแต่งช้ินงานก่อนการทดสอบ 

ในการทดสอบสมบัติเชิงกลของวัสดุผสม ทำการ
ทดสอบความต ้ านทานแรงด ึ ง ต ามมาตรฐ าน 
American Society for Testing and Materials 
(ASTM) D638 โดยใช้เครื ่องทดสอบอเนกประสงค์ 
(Universal testing machine, UTM, 10kN) ร ุ ่น  LS 
Plus Series ยี่ห้อ Lloyd และทดสอบความแข็งตาม
มาตรฐาน ASTM D2240 โดยใช้เครื ่องดูโรมิเตอร์ 
(Durometer) ร ุ ่น GS–612 ย ี ่ห ้อ Teclock ในการ
ทดสอบสมบัติทั้ง 3 อย่าง จำนวนตัวอย่างที่ใช้ในการ
ทดสอบแต่ละอัตราส่วนมีจำนวนอย่างน้อย  5 ช้ิน 
เพื่อนำมาหาค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

ในการทดสอบลักษณะสัณฐานวิทยาของวัสดุผสม
ใช้เทคนิคกล้องจุลทรรศน์แบบส่องกราด (Scanning 
electron microscopy, SEM)  
 
3.  ผลการทดลองและวิจารณ์ผลการทดลอง 

รูปที่ 1 แสดงค่ามอดูลัสของยังของวัสดุผสมพอลิ
บิวทิลีนซัคซิเนต/รังไหม จากผลการทดสอบพบว่า พอ
ลิบิวทิลีนซัคซิเนตบริสุทธิ์มีค่ามอดูลัสของยังเท่ากับ 
286 + 8 MPa และเมื ่อผสมรังไหมปริมาณมากขึ้น 
ตามอัตราส่วนผสมร้อยละ 90/10, 80/20, 70/30 
และ 60/40 โดยน้ำหนัก พบว่า ค่ามอดูลัสของยังของ
วัสดุผสม เท่ากับ 506 + 22, 569 + 30, 802 + 13 
และ 995 + 32 MPa ตามลำดับ จะเห็นได้ว ่าค่า
มอดูลัสของยังของวัสดุผสมเพิ่มขึ้นตามปริมาณของ 
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รังไหมที่เพิ ่มขึ ้น โดยอัตราส่วนผสมร้อยละ 60/40 
โดยน้ำหนัก มีค่ามอดูลัสของยังเพิ่มขึ้นร้อยละ 348 
เมื่อเทียบกับพอลิบิวทิลีนซัคซิเนตบริสุทธิ์ แสดงให้
เห็นว่ารังไหมช่วยทำให้พอลิบิวทิลีนซัคซิเนตมีความ
แข็งแกร่งมากขึ้น ท้ังนี้อาจเนื่องจากเส้นใยจากรังไหม
มีความแข็งแกร่งมากกว่าพอลิเมอร์เมทริกซ์ ดังนั้นเมื่อ
เติมปริมาณรังไหมเพิ่มมากขึ้นจึงทำให้วัสดุผสมมีค่ายัง
มอดูลัสสูงขึ ้น คล้ายกับงานวิจัยก่อนหน้านี้ ที่มีการ
เสริมแรงพอลิบิวทิลีนซัคซิเนตด้วยเส้นใยปอกระเจา [6] 

ร ูป ท่ี  2 แสดงค ่าความต ้านทานแรงด ึ งของ        
วัสดุผสมพอลิบิวทิลีนซัคซิเนต/รังไหม จากรูปจะเห็น
ได้ว่าพอลิบิวทิลีนซัคซิเนตบริสุทธิ์มีค่าความต้านทาน
แรงดึงสูงสุด เท่ากับ 35 ± 1 MPa ในขณะที่เมื่อผสม
รังไหมในปริมาณร้อยละ 10, 20, 30 และ 40 โดย
น้ำหนัก พบว่าค่าความต้านทานแรงดึงสูงส ุดมี
แนวโน้มลดลงตามปริมาณรังไหมที่เพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้
อาจเนื่องมาจากเส้นใยจากรังไหมมีความเข้ากันได้
น้อยกับพอลิเมอร์เมทริกซ์ ซึ่งก่อให้เกิดรอยแตกไมโคร 
(Microcracks) บริเวณผิวรอยต่อจึงส่งผลทำให้วัสดุ
สามารถทนแรงดึงได้ลดลง วัสดุผสมจึงมีค่าความ
ต้านทานแรงดึงลดลงตามปริมาณของรังไหมท่ีเพิ่มขึ้น 
โดยสามารถพบการลดลงของค่าความต้านทานแรงดึง
ในวัสดุผสมระหว่างพอลิบิวทิลีนซัคซิเนต/กากองุ่น ท่ี
ไม่มีการปรับปรุงพื้นผิวก่อนการผสมเช่นกัน [9] 

 

รูปที่ 1 ค่ามอดูลัสของยัง (Young's Modulus) ของ
วัสดุผสมพอลิบิวทิลีนซัคซิเนต/รังไหม 

 
รูปที่ 2 ค่าความต้านทานแรงดึง (Tensile strength) 

ของวัสดุผสมพอลิบิวทิลีนซัคซิเนต/รังไหม 
 

รูปท่ี 3 แสดงค่าระยะยืด ณ จุดขาด ของวัสดุผสม
พอลิบิวทิลีนซัคซิเนต/รังไหม จากรูปแสดงให้เห็นว่า
พอลิบิวทิลีนซัคซิเนตบริสุทธิ์มีค่าระยะยืด ณ จุดขาด 
เท่ากับ 18.5 + 0.9 มิลลิเมตร และอัตราส่วนผสมร้อย
ละ 90/10, 80/20, 70/30 และ 60/40 โดยน้ำหนัก 
มีค่าระยะยืด ณ จุดขาด เท่ากับ 9.6 + 1.3, 6.5 + 
0.8, 6.2 + 0.5 และ 3.1 + 0.4 มิลลิเมตร ตามลำดับ 
จะเห็นได้ว่าเมื่อปริมาณของรังไหมเพิ่มขึ้นส่งผลให้ค่า
ระยะยืด ณ จุดขาด ลดลง การลดลงนี้เป็นส่ิงท่ีเกิดขึ้น
ได้ตามปกติเนื่องจากเมื่อมีการเติมสาร     ตัวเติมจะ
ส่งผลทำให้ความสามารถในการเคลื่อนที่ของสายโซ่
โมเลกุลพอลิเมอร์ลดลง [10] คล้ายกับการเสริมแรง
ของพอลิบิวทิลีนซัคซิเนตด้วยเส้นใยปอกระเจา [6] 

รูปที่ 3 ค่าระยะยืด ณ จุดขาด (Elongation at 
fracture) ของวัสดุผสมพอลิบิวทิลีนซัคซิเนต/รังไหม 



 
การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์  วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  และสถาปัตยกรรมศาสตร์ คร้ังที่ 12 
วันที่ 20  สิงหาคม  2564  ณ  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   

 

 
ESTACON12 | 357 

ร ูป ท่ี  4 แสดงค ่าความแข ็ ง  (Hardness) แบบ 
Shore D ของวัสดุผสมพอลิบิวทิลีนซัคซิเนต/รังไหม 
จากรูปพบว่าค่าความแข็งของวัสดุผสมท่ีอัตราส่วน
ร ้อยละ 100/0, 90/10, 80/20, 70/30 และ 60/40 
โดยน้ำหนัก มีเท่ากับ 68.1 + 1.7, 70.4 + 0.6, 72.4 
+ 0.5, 75.2 + 0.4 และ 75.4 + 0.6 ตามลำดับ จะ
เห็นได้ว ่าค่าความแข็งของวัสดุผผสมมีค่าเพิ ่มขึ้น
เล็กน้อยตามปริมาณของรังไหมที่เพิ ่มขึ้น เนื ่องจาก
เส้นใยไหมมีความแข็งสูงกว่าพอลิเมอร์ [8] 

 
รูปที่ 4 ค่าความแข็ง (Hardness) ของวัสดุผสม    พอ

ลิบิวทิลีนซัคซิเนต/รังไหม 
 

รูปท่ี 5 แสดงภาพตัดขวางของช้ินงานวัสดุผสมพอ
ลิบิวทิลีนซัคซิเนต/รังไหม ด้วยเทคนิค SEM จากรูปจะ
เห็นได้ว่าพอลิบิวทิลีนซัคซิเนตบริสุทธิ์ (รูปท่ี 5 (ก)) มี
พื้นผิวชิ้นทดสอบที่ประกอบด้วยเส้นรอยหยักซึ่งเกิด
จากการแตกหักอยู่บนพื้นผิวอย่างสม่ำเสมอ เมื่อเติม
รังไหมจะเห็นรอยหยักและเส้นใยไหมกระจายในพอลิ
เมอร์เมทริกซ์ และเห็นลักษณะของเส้นใยยื่นออกมา
และหลุดออกไปจากเน ื ้อเมทร ิกซ ์ (ร ูปที ่  5 (ข) ) 
นอกจากนี้ยังพบช่องว่างระหว่างเส้นใยไหมและพอลิ
เมอร์เมทริกซ์ซึ่งแสดงให้เห็นว่ายังคงมีความไม่เข้ากัน
ระหว่างพื้นผิวของวัสดุท้ังสอง ซึ่งส่งผลให้สมบัติเชิงกล
มีค่าลดลงได้ 

 

    
(ก)                           (ข) 

รูปที ่5 ภาพถ่าย SEM ของวัสดุผสมพอลิบิวทิลีน          
ซัคซิเนต/รังไหม ท่ีอัตราส่วนผผสมร้อยละ (ก) 100/0

และ (ข) 60/40 ท่ีกำลังขยาย 1000 เท่า 
 
4.  สรุป 

ผลการทดสอบชี้ให้เห็นว่าสมบัติเชิงกลของวัสดุ
ผสมพอลิบิวทิลีนซัคซิเนต/รังไหมที่เพิ ่มขึ ้น คือ ค่า
มอดูลัสดของยัง และค่าความแข็ง ซึ่งแสดงให้เห็นว่า
รังไหมสามารถเสริมแรงให้กับพอลิบิวทิลีนซัคซิเนตได้ 
ในขณะที่ค่าความต้านทานแรงดึงและค่าระยะยืด ณ 
จุดขาด มีค่าลดลง เนื่องจากแรงยึดเหนี่ยวระหว่าง   
พอลิบิวทิลีนซัคซิเนตและรังไหมยังไม่ดีเท่าที่ควร ซึ่ง
ยืนยันได้จากภาพถ่าย SEM และหากต้องการให้แรง
ยึดเหนี ่ยวระหว่างทั ้งสองเฟสดีข ึ ้นอาจต้องเพิ่ม
ตัวเชื ่อมประสานซึ ่งสามารถต่อยอดเพื ่อศึกษาใน
อนาคตต่อไป 
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บทคัดย่อ  
 งานวิจัยนี ้เป็นประเมินศักยภาพการจัดการด้านโลจิสติกส์ของผู ้ประกอบการผลไม้แปรรูปภาคตะวันออก 
ทำการศึกษาในผู้ประกอบการผลไม้แปรรูปขนาดกลาง ขนาดย่อม และวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด 
โดยใช้การประเมินศักยภาพการจัดการด้านโลจิสติกส์ใน 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการกำหนด กลยุทธ์สถานประกอบการ 2) 
ด้านการวางแผนและความสามารถในการปฏิบัติงาน 3) ด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้าน โลจิสติกส์ 4) ด้านระบบ
การบริหารข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ และ 5) ด้านความร่วมมือสถานประกอบการ ผลการศึกษาพบว่า 
ศักยภาพการจัดการด้านโลจิสติกส์โดยรวมของผู้ปะกอบการเกษตรแปรรูปในภาคตะวันออกอยู่ในระดับปานกลาง และ
จากการประเมินศักยภาพท้ัง 23 ปัจจัย มีปัจจัยท่ีมีศักยภาพในการจัดการในระดับสูง 1 ปัจจัย คือ การให้ความสำคัญด้าน
ความร่วมมือด้านโลจิสติกส์ระหว่างสถานประกอบการและหน่วยงานวิจัยหรือพัฒนา ปัจจัยที่มีศักยภาพในการจัดการใน
ระดับปานกลาง 1 ปัจจัย และระดับต่ำ 9 ปัจจัย ซึ ่งเป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับระบบการดำเนินงานด้านโลจิสติกส์ใน
กระบวนการเกี่ยวกับผู้ส่งมอบวัตถุดิบ กระบวนการผลิต การจัดการสินค้าคงคลัง และกระบวนการจัดการคำสั่งซื้อของ
ลูกค้า ซึ่งนับว่าเป็นกิจกรรมหลักด้านโลจิสติกส์ที่สำคัญที่จะส่งผลถึงประสิทธิภาพการผลิต หากมีการปรับปรุงกิจกรรม
ดังกล่าวจะส่งผลให้ผู้ประกอบการมีศักยภาพท่ีสูงข้ึนได้ 
คำสำคัญ: การประเมินศักยภาพ / โลจิสติกส์ / เกษตรแปรรูป 
 
Abstract 
 This research is logistics management potential evaluated of agricultural processed enterprises 
in east of Thailand. The study was conducted small and medium-sized fruit processing enterprises and 
community enterprises in Chanthaburi and Trat provinces. Analysis of logistics management potential in 
5 areas: 1) establishment strategy 2) planning and operational capability 3) logistics efficiency and 
effectiveness 4) information management system and information technology and 5) business 
establishment cooperation. The results found that the overall logistics management potential of 
processed agricultural enterprises are moderate level. And the evaluated potential of 23 factors, there 
was one factor with high is the importance of logistics cooperation between enterprises and research or 
development department. One factor in moderate level and nine factors in low level potential 
management including the supplier process, production process, inventory management and customer 
order management process. If such activities are improved, entrepreneurs will have higher potential. 
Keywords: Potential Evaluation / Logistics / Agricultural Processed 



 
การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์  วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  และสถาปัตยกรรมศาสตร์ คร้ังที่ 12 
วันที่ 20  สิงหาคม  2564  ณ  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   

 

 
ESTACON12 | 360 

1.  บทนำ 
ภาคตะวันออกเป็นพื้นที่สำคัญในการผลิตผลไม้

เนื่องจากมีสภาพพื้นที่และภูมิอากาศที่เหมาะสมต่อ
การปลูกผลไม้มีผลไม้หล ักได้แก ่ ทุเร ียน มังคุด 
ลองกอง และเงาะ ออกสู ่ตลาดทั ้งในประเทศและ
ต่างประเทศ โดยผลผลิตที่ส่งออกสู่ตลาดมีทั้งรูปแบบ
ของผลไม้สดและผลไม้แปรรูป ในปัจจุบันผลผลิตทาง
การเกษตรมีแนวโน้มที่จะมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น อีกท้ัง
เกษตรกรในภาคอื่น ๆ หันมาการปลูกผลไม้ประเภท
ดังกล่าวจึงส่งผลให้ปริมาณผลผลิตที่ออกสู่ท้องตลาด
เพิ่มสูงขึ้น การนำผลผลิตทางการเกษตรไปแปรรูปจึง
เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการการเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลไม้ 

อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปในภาคตะวันออกส่วน
ใหญ ่เป ็นธ ุรก ิจขนาดกลาง ขนาดเล ็ก และกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน การบริหารจัดการโลจิสติกส์อย่างมี
ประสิทธิภาพจะเข้ามาสนับสนุนการบริหารจัดการ
เพื่อให้ระบบโลจิสติกส์มีศักยภาพจึงมีความสำคัญเป็น
อย่างมาก การประเมินด้านโลจิสติกส์จะให้ทราบถึง
สภาพปัจจุบันของกระบวนการด้านโลจิสติกส์ว ่ามี
ศักยภาพในระดับใด และควรพัฒนาปรับปรุงในด้าน
ใด เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนากลยุทธ์ให้มีศักยภาพ
ต่อไป ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีแนวคิดในประเมินศักยภาพการ
จัดการด้านโลจิสติกส์ในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป
ภาคตะว ันออก เพ ื ่ อ ให ้ทราบถึ งศ ักยภาพการ
ดำเนินงานด้านโลจิสติกส์ในปัจจุบันเพื่อการพัฒนาขีด
ความสามารถด้านโลจิสติกส์ของผู้ประกอบการต่อไป 
 
2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพ ื ่อศ ึกษาสภาพการณ์ป ัจจ ุบ ันและประเมิน
ศักยภาพการจัดการด้านโลจิสติกส์ของผู้ประกอบการ
ผลไม้แปรรูปภาคตะวันออก 
 
3.  วิธีดำเนินการวิจัย 

งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยโดยใช้วิธีวิจัยเชิงกรณีศึกษา 
(Case Study Research) เป็นการวิจัยท่ีมุ่งหาคำตอบ
ของการวิจัยภายใต้สภาพแวดล้อมท่ีเกิดจริงทางธุรกิจ 

[1] โดยศึกษาสภาพปัจจุบันของการผลิตในอุตสาหกร
รมผลไม้แปรรูป [2] เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างเพื่อให้ทราบถึงรูปแบบการ
จัดการด้านโลจิสติกส์ โดยเลือกกลุ ่มตัวอย่างแบบ
เฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ผู ้ให้ข ้อมูล
หลักคือ ผู ้ที ่มีอำนาจในการตัดสินใจในการดำเนิน
ธุรกิจของสถานประกอบการในระดับผู้จัดการขึ้นไป 
[3] เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 12 
ราย ได้แก่ ผู ้ประกอบการทั้งหมด3 ระดับคือ ธุรกิจ
ขนาดกลาง ธุรกิจขนาดย่อม และวิสาหกิจชุมชน ใน
พื้นที่จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด การประเมิน
ศักยภาพการจัดการด้านโลจิสติกส์ของผู้ประกอบการ
ผลไม้แปรรูปภาคตะวันออกโดยใช้แบบประเมิน
ศักยภาพการจัดการด้านโลจิสติกส์  โดยพิจารณาตาม
เกณฑ์ดัชนีชี้วัดศักยภาพด้านโลจิสติกส์ [4] ซึ่งการให้
คะแนนเป็นรายข้อ 5 ด้าน ระดับคะแนน 1 – 5 
คะแนน ซึ่งสามารถแปรผลศักยภาพได้ดังตารางท่ี 1 
 
ตารางที่ 1 การแปรผลศักยภาพการจัดการ 

คะแนน ร้อยละศักยภาพ ระดับ 
4.21 - 5.00 ≥ 84.01 สูงมาก 
3.41 - 4.20 68.01 – 84.00 สูง 
2.61 - 3.40 52.01 – 68.00 ปานกลาง 
1.81 - 2.60 35.01 – 52.00 ต่ำ 
1.00 - 1.80 ≤ 35.00 ต่ำมาก 

 
4.  ผลการวิจัย 
4.1  การวิเคราะห์การจัดการด้านโลจิสติกส์ 
 จากการศึกษาและรวบรวมข้อมูลสภาพการ
ดำ เน ิ น ก ารด ้ านการ จ ั ด ก าร โ ล จ ิ ส ต ิ ก ส ์ ข อ ง
ผ ู ้ประกอบการเกษตรแปรร ูป สามารถประเมิน
ศักยภาพด้านโลจิสติกส์ 5 ด้าน 23 ตัวชี้วัด ได้แก่  
ด ้านการกำหนดกลย ุทธ ์สถานประกอบการ  (S) 
ประกอบด้วย 5 ปัจจัย ได้แก่ การให้ความสำคัญต่อ
กลยุทธ์ด้านโลจิสติกส์ (S1) การทำข้อตกลงกับผู้ส่ง
มอบวัตถุดิบและการแลกเปลี ่ยนข้อมูลระหว่างกัน 
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(S2) การทำข ้อตกลงก ับล ูกค ้ าหล ักและม ี การ
แลกเปล่ียนข้อมูลระหว่างกัน (S3) การจัดทำระบบใน
การประเมินและพัฒนาความพึงพอใจของลูกค้า (S4) 
การจัดทำระบบในการพัฒนาและประเมินพนักงาน 
(S5) ด ้านการวางแผนและความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน (P) ประกอบด้วย 6 ปัจจัย ได้แก่ การ
กำหนดแผนงานด้านโลจิสติกส์ (P1) การพยากรณ์
ความต้องการของลูกค้าและแนวโน้มทางการตลาด 
(P2) การวางแผนและการปรับแผนการทำงานด้านโล
จิสติกส์ของสถานประกอบการ (P3) ระบบการจัดการ
และติดตามสถานะของสินค ้า  ว ัสดุคงคลัง และ
กิจกรรมด้านโลจิสติกส์ (P4) การพัฒนาขั้นตอนการ
ทำงานและกระบวนการทำงานที่เป็นมาตรฐาน (P5)                  
การพัฒนาหน่วยงานรับผิดชอบด้านโลจิสติกส์ (P6)                          
ด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้านโลจิสติกส์ (E) 
ประกอบด้วย 7 ปัจจัย ได้แก่ การพัฒนากิจกรรม
ด้านโลจิสติกส์ (E1) อัตราการหมุนเวียนสินค้าคงคลัง
และช่วงระยะเวลารอบหมุนเวียนวัฏจักรเงินสด (E2) 
ช ่วงเวลานำในการส ่งมอบส ินค ้ าให ้ล ูกค ้ าและ
ประสิทธิภาพในการจัดซื้อ (E3) ประสิทธิภาพและ
คุณภาพในการส่งมอบสินค้า (E4) สินค้าคงคลังและ
ต้นทุนค่าเสียโอกาส (E5) กิจกรรมสิ่งแวดล้อมและ
ความปลอดภัยที่สถานประกอบการมีส่วนร่วม (E6) 
การบริหารจัดการต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์ (E7) 
ด้านระบบการบริหารข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยี
สารสนเทศ  (T) ประกอบด ้วย 3 ป ัจจ ัย  ได ้แก่                  
การกำหนดรห ั สมาตรฐานสำหร ับส ินค ้ าและ
กระบวนการ (T1) การจัดการข้อมูลด้านโลจิสติกส์
และโซ ่อ ุปทาน  (T2) การพ ัฒนาบ ุคลากรด ้ าน              
การบร ิหารจ ัดการระบบเทคโนโลย ีสารสนเทศ
เกี่ยวกับโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (T3) และด้านความ
ร่วมมือสถานประกอบการ (C) ประกอบด้วย 2 ปัจจัย 
ได้แก่ ความร่วมมือด้านโลจิสติกส์ระหว่างธุรกิจที่เป็น
พันธมิตรและธุรกิจประเภทเดียวกัน  (C1) การให้
ความสำคัญด้านความร่วมมือด้านโลจิสติกส์ระหว่าง
สถานประกอบการและหน่วยงานวิจัยหรือพัฒนา (C2) 

ผลการประเมินศักยภาพทั ้ง 5 ด้านมีคะแนนเฉล่ีย
เท่ากับ 2.82 สามารถแสดงข้อมูลได้ดังรูปท่ี 1 
 

 

รูปที่ 1 การจัดการด้านโลจิสติกส์ 5 ด้าน 
 
 จากรูปที่ 1 ผลการประเมินศักยภาพในแต่ละ
ด ้ านพบว ่ า  ด ้ านความร ่ วมม ื อระหว ่ า งสถาน
ประกอบการมีศักยภาพสูงที่สุดเท่ากับ 3.58 คะแนน 
รองลงมาคือด้านระบบการบริหารข้อมูลสารสนเทศ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 2.94 คะแนน ด้านการ
กำหนดกลยุทธ์สถานประกอบการ 2.83 คะแนน ด้าน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้านโลจิสติกส์ 2.69 
คะแนน และด้านการทำข้อตกลงกับ ผู้ส่งมอบวัตถุดิบ 
2.64 คะแนน ตามลำดับ เมื่อวิเคราะห์รายปัจจัยท้ัง 
23 ปัจจัยสามารถแสดงผลการวิเคราะห์ได้ดังตารางท่ี 
2  
  
ตารางที ่  2 ผลการประเมินศักยภาพการจัดการ           
ด้านโลจิสติสก์ 

ตัวแปร Mean SD 
การกำหนดกลยุทธ์สถานประกอบการ 

S1 3.33 0.52 
S2 2.33 0.52 
S3 3.33 0.52 
S4 2.00 0.89 
S5 3.17 0.75 
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การวางแผนและความสามารถในการปฏิบัติงาน 
P1 3.00 0.63 
P2 2.50 1.22 
P3 2.33 0.52 
P4 2.33 0.52 
P5 2.67 1.03 
P6 3.33 0.52 

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้านโลจิสติกส์ 
E1 2.67 1.03 
E2 2.83 0.75 
E3 2.33 0.52 
E4 2.50 0.84 
E5 2.17 0.75 
E6 3.33 0.52 
E7 2.67 1.03 

ตัวแปร Mean SD 
ระบบการบริหารข้อมูลสารสนเทศ 
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

T1 3.17 0.75 
T2 2.33 0.52 
T3 3.33 0.52 

ความร่วมมือสถานประกอบการ 
C1 3.33 0.52 
C2 3.83 0.75 

 จากตารางท่ี 2 จะเห็นได้ว ่าผลการวิเคราะห์            
การจัดการด้านโลจิสติกส์รายปัจจัยของผู้ประกอบการ
เกษตรแปรรูปในแต่ละปัจจัยมีความแตกต่างกัน แสดง
ว่าแต่ละปัจจัยมีศักยภาพการจัดการด้านโลจิสติกส์ท่ี
แตกต ่างก ัน จ ึ งนำข ้อม ูลไปประเม ินศ ักยภาพ          
การจัดการด้านโลจิสติกส์ต่อไป 
4.2  การประเมินศักยภาพการจัดการด้านโลจิสติกส์ 
 จากผลการวิเคราะห์กระบวนการจัดการด้าน            
โลจิสติกส์ของผู ้ประกอบการเกษตรแปรรูปภาค
ตะวันออกสามารถประเมินศักยภาพการจัดการด้าน 
โลจิสติกส์โดยการประเมินศักยภาพและจัดลำดับ
ศักยภาพของแต่ละปัจจัยได้ดังรูปท่ี 2 ผลการประเมิน

พบว่า ศักยภาพการจัดการด้านโลจิสติกส์สูงที่สุดคือ
ป ัจจ ัย C2 ม ีศ ักยภาพการจ ัดการร ้อยละ 76.67 
ร อ ง ล ง ม าค ื อ ป ั จ จ ั ย  C1, T3, E6, P6, S3, S1                         
มีศักยภาพการจัดการร้อยละ 66.67 ปัจจัย T1, S5               
ม ีศ ักยภาพการจ ัดการร ้อยละ 63.33 ปัจจ ัย P1                   
ม ีศ ักยภาพการจ ัดการร ้อยละ 60.00 ปัจจ ัย E2                 
มีศักยภาพการจัดการร้อยละ 56.67 ปัจจัย E7, E1, 
P5 มีศักยภาพการจัดการร้อยละ 53.55 ปัจจัย E4, 
P2 มีศักยภาพการจัดการร้อยละ 50 S2 ปัจจัย T2, 
E3, P3 มีศักยภาพการจัดการร้อยละ 46.67 ปัจจัย 
E5 มีศักยภาพการจัดการร้อยละ 43.33 และปัจจัย 
S4 มีศักยภาพการจัดการน้อยท่ีสุดคือร้อยละ 40.00 

 
รูปที่ 2 การเปรียบเทียบศักยภาพการจัดการ                 

ด้านโลจิสติกส์ 
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5.  สรุปและอภิปรายผล  
 ศักยภาพการจัดการด้านโลจิสติกส์โดยรวมของ            
ผู ้ประกอบการเกษตรแปรรูปในภาคตะวันออกอยู่ใน
ระด ับปานกลาง โดยด ้านความร ่วมม ือระหว ่ าง              
สถานประกอบการมีศักยภาพอยู่ในระดับสูง รองลงมา
ค ือด ้านระบบการบร ิหารข ้อม ูลสารสนเทศและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการกำหนดกลยุทธ์สถาน
ประกอบการ ด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้านโล
จิสติกส์ และด้านการทำข้อตกลงกับผู้ส่งมอบวัตถุดิบมี
ศักยภาพอยู่ในระดับปานกลางตามลำดับ เมื่อประเมิน
ศักยภาพการจัดการโลจิสติกส์รายปจัจัยสามารถจำแนก
ระดับศักยภาพของแต่ละปัจจัยออกได้เป็น 3 ระดับ 
ได้แก่  
 ปัจจัยที่มีศักยภาพระดับสูงคือ การให้ความสำคัญ
ด้านความร ่วมม ือด ้านโลจ ิสต ิกส ์ระหว ่ างสถาน
ประกอบการและหน่วยงานวิจัยหรือพัฒนา เนื่องจากใน
พื ้นที ่ภาคตะวันออกมีมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน
ภาครัฐที่สามารถให้คำปรึกษาและมีโครงการพัฒนา
ผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่อง 
 ปัจจัยท่ีมีศักยภาพระดับปานกลาง ประกอบด้วย 13 
ปัจจัย ได้แก่ 1) ความร่วมมือด้านโลจิสติกส์ระหว่าง
ธุรกิจท่ีเป็นพันธมิตรและธุรกิจประเภทเดียวกัน 2) การ
วางแผนและการปรับแผนการทำงานด้านโลจิสติกส์ของ
สถานประกอบการ 3) กิจกรรมเกี่ยวกับส่ิงแวดล้อมและ
ความปลอดภัย  4) การพัฒนาหน่วยงานรับผิดชอบ
ด้านโลจิสติกส์ 5) การทำข้อตกลงกับลูกค้าหลักและมี
การแลกเปล่ียนข้อมูลระหว่างกัน 6) การให้ความสำคัญ
ต่อกลยุทธ์ด้านโลจิสติกส์ 7) การกำหนดรหัสมาตรฐาน
สำหรับสินค้าและกระบวนการ 8) การจัดทำระบบใน
การพ ัฒนาและประเม ินพน ักงาน 9) การกำหนด
แผนงานด้านโลจิสติกส์ 10) อัตราการหมุนเวียน สินค้า
คงคลังและช่วงระยะเวลารอบหมุนเวียนวัฏจักรเงินสด 
11) การบริหารจัดการต้นทุนท่ีเกี่ยวข้องกับ  โลจิสติกส์ 
12) การพัฒนากิจกรรมด้านโลจิสติกส์ และ 13) การ
พัฒนาขั้นตอนการทำงานและกระบวนการทำงานท่ีเป็น
มาตรฐาน 

 ปัจจัยที ่มีศักยภาพในระดับต่ำประกอบด้วย 9 
ปัจจัย ได้แก่ 1) ประสิทธิภาพและคุณภาพในการส่ง
มอบสินค้า 2) การพยากรณ์ความต้องการของลูกค้า
และแนวโน้มทางการตลาด  3) การจัดการข้อมูล
ด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 4) ช่วงเวลานำในการส่ง
มอบสินค้าให้ลูกค้าและประสิทธิภาพในการจัดซื้อ              
5) ระบบการจัดการและติดตามสถานะของสินค้า 
ว ัสดุคงคลัง  และกิจกรรมด้านโลจิสติกส์  6) การ
วางแผนและการปรับแผนการทำงานด้านโลจิสติกส์
ของสถานประกอบการ 7) การทำข้อตกลงกับผู ้ ส่ง
มอบวัตถุดิบและการแลกเปลี ่ยนข้อมูลระหว่างกัน      
8) สินค ้าคงคล ังและต ้นท ุนค ่ าเส ียโอกาส  และ                 
9) การจัดทำระบบในการประเมินและพัฒนาความ  
พึงพอใจของลูกค้า  
 จะเห็นได้ว่าปัจจัยที่มีศักยภาพในระดับต่ำ เป็น
ป ัจจ ัยท ี ่ เก ี ่ยวข ้องก ับระบบการดำเน ินง าน ใน
กระบวนการเกี ่ยวที ่กับผู ้ส่งมอบวัตถุดิบ กระบวน     
การผลิต การจัดการสินค้าคงคลัง และการจัดการ
คำสั่งซื้อของลูกค้า ซึ่งเป็นกิจกรรมด้านโลจิสติกส์ท่ี
ส ำค ัญท ี ่ จ ะ ส ่ ง ผลถ ึ ง ประส ิ ทธ ิ ภ าพการผลิต 
ผู้ประกอบการควรให้ความสำคัญกับปัจจัยดังกล่าว 
การตรวจสอบและการปรับปรุงกิจกรรมโดยการ
พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการด้านโลจิสติกส์ให้
สอดคล้องกับระดับศักยภาพการจัดการ จะส่งผลให้
ผู้ประกอบการมีศักยภาพท่ีสูงขึ้น  
 
6.  กิตติกรรมประกาศ 
 งานวิจัยนี ้สำเร็จลงได้ด้วยดีเนื ่องจากได้ร ับทุน
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ว ิทยาศาสตร ์  ว ิจ ัยและนว ัตกรรม สำน ักงาน
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อย ่ า ง ด ี จ ากสา ข าวิ ช า ว ิ ศ วก ร รม โ ลจ ิ ส ต ิ ก ส์                       
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รำไพพรรณี จึงขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ 



 
การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์  วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  และสถาปัตยกรรมศาสตร์ คร้ังที่ 12 
วันที่ 20  สิงหาคม  2564  ณ  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   

 

 
ESTACON12 | 364 

7.  เอกสารอ้างอิง 
[1]  Yin, R.K. (2013). Case study research: 

Design and methods. Sage Publications. 
[2]  มนัสนันท์ แจ่มศรีใส, เฟื่องอรุณ ปรีดีดิลก และ 

อัจฉรา ศรีพันธ์ (2563). การวิเคราะห์สภาพ
ปัจจุบันของผลิตภาพการผลิตในอุตสาหกรรม
ผลไม้แปรรูปของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม, วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย 12(1), 
หน้า 297 – 313. 

[3]  ภูเด่น แก้วภิบาล และ เกศกุฎา โกฏิกุล (2562). 
การวิเคราะห์ปัจจัยด้านการจัดการโลจิสติกส์ที่มี
อิทธิพลต่อคุณค่าธุรกิจของผู้ประกอบการบ้าน
นกแอ่นในจังหวัดกระบี่ , วารสารการจัดการ 
8(3), หน้า 93 –101. 

[4]  สำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและ
การ เหม ื องแร่ . (2560). ค ู ่ ม ื อการประ เมิน
ประส ิทธ ิภาพและศักยภาพด้านโลจ ิสติกส์
และซัพพลายเชน, เชียงใหม่: ศูนย์ความเป็นเลิศ
ด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์  วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  และสถาปัตยกรรมศาสตร์ คร้ังที่ 12 
วันที่ 20  สิงหาคม  2564  ณ  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   

 

 
ESTACON12 | 365 

ระบบวิช่ันตรวจสอบฝาขวดน้ำด่ืม 
Vision inspection Drinking water bottle cap 
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บทคัดย่อ  

การวิจัยนี้เพื่อพัฒนาเครื่องต้นแบบระบบวิชั่นตรวจสอบฝาขวดน้ำดื่ม  เพื่อทดแทนการใช้สายตามนุษย์ในการ
ตรวจสอบ มีหลักการทำงานโดยใช้กล้องทำการถ่ายภาพรวมถึงประมวลผลภายในตัวกล้องก่อนส่งสถานะของชิ้นงานให้กับ
พีแอลซีในกรณีที่กล้องตรวจพบชิ้นงานเสียจะทำการคัดแยกชิ้นงานด้วยระบบไฟฟ้า จากผลการทดสอบให้ชิ้นงานเคลื่อนท่ี
บนชุดลำเลียงชิ้นงาน การตรวจจับชิ้นงานเสียฝาปิดไม่สนิดและทดสอบการคัดแยกชิ้นงาน สามารถตรวจสอบและคัดแยก
ชิ้นงานดีมีความถูกต้อง 99.65% ตรวจสอบชิ้นงานเสียฝาปิดไม่สนิทมีความถูกต้อง 100% ชิ้นงานเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว 
100 ชิ้นต่อนาที จากผลการทดสอบคัดแยกชิ้นงานดีผิดพลาดเพียง 0.35% และ ผลจากการคัดแยกไม่พบข้อผิดพลาด จาก
จำนวน 1000 ครั้ง 10 รอบ ทดสอบขวดตัวอย่างจำนวน 20 ขวด 
คำสำคัญ: ระบบวิชั่น, ฝาขวด, โปรแกรมเมเบิลลอจกิคอลโทรลเลอร์ : พีแอลซ ี
 
Abstract 
 This Research and Development a prototype of a vision system to inspect drinking water bottle 
caps. For replace the human eye for inspection. There is a working principle by using the camera to take 
pictures, including processing inside the camera before sending the status of the workpieces to the PLC. 
With electric system as a result of the test, workpieces moves on workpieces conveyor. Broken accuracy 
of detection, broken cover and reject test accuracy of inspection and reject good workpieces is 99.65%, 
and inspection of broken workpieces is 100% of 100 workpieces is minute from the test results for good 
rejection of good workpieces, errors are 0.35% and the result of Sorting no errors found from 1000 times, 
10 test cycles, 20 sample bottles. 
Keywords: Vision System, Cap, Programmable logic Control : PLC 
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1.  บทนำ 
เทคโนโลย ีน ับเป ็นเคร ื ่องม ือส ําค ัญที ่ท ํ า ให้

กระบวนการผลิตต่างๆ สามารถผลิตได้รวดเร็วและ
ง่ายมากยิ ่งขึ ้น การนำระบบวิชั ่นที ่ใช้สำหรับการ
ตรวจสอบแทนสายตามนุษย์เพื ่อเป็นการควบคุม
คุณภาพในการผลิต ที่มีความรวดเร็วมากยิ่งขึ ้นกว่า
สายตามนุษย์จะตรวจสอบได้ทัน โดยเฉพาะด้านการ
ผลิตอาหารและน้ำดื ่ม ระบบในการผลิตได้ม ีการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่องทำให้กำลังการผลิตสูงถึง 1200 
ชิ ้นต่อนาที การตรวจสอบด้วยสายตามนุษย์จึงไม่
สามารถทำงานได้เพราะด้วยมนุษย์เมื่อทำงานต่อเนื่อง
ย ิ ่งม ีความเหนื ่อยล้า อาจทำให้เก ิดการตัดสินใจ
ผิดพลาด ซึ่งมีผลโดยตรงต่อคุณภาพในการผลิต และ
รวมถึงไม่สามารถจัดเก็บข้อมูลย้อนหลังเพื่อตรวจสอบ
หากสินค้าช้ินใดเกิดความเสียหายหรือผิดพลาด ระบบ
วิ ช่ัน จึ ง เข้ ามามีบทบาทสำ คัญ เป็นอย่ า งยิ่ ง ใน
อุตสาหกรรมการผลิตท่ัวโลก  
 จากการศึกษาพบว่าการใช้คนในการตรวจสอบนั้น
พบปัญหาที่เกิดขึ้นคือ 1) ความเหนื่อยล้าในการใช้
สายตาเวลานาน 2) ความเร ็วในการคิดและการ
ตัดสินใจไม่เพียงพอต่อเทคโนโลยีการผลิตทำให้ขาด
ความแม่นยำในการตรวจสอบ 3) การเก็บข้อมูลเพื่อใช้
ในการย้อนกลับเพื ่อปร ับปรุงขั ้นตอนการผลิตไม่
สามารถเก ็บได้อย ่างแม่นยำและทันต่อการแก้ไข
เครื่องจักรที่ทำการผลิตชิ้นงาน ดังนั้นผู ้จัดทำจึงได้
พัฒนา ระบบวิชั่นตรวจสอบฝาขวดน้ำดื่ม เพื่อแก้ไข
ปัญหาการตรวจสอบฝาขวดน้ำด้วยความเร็วสูง 
 
2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย    

1. เพื่อพัฒนาเครื่องต้นแบบระบบวิชั่นตรวจสอบ
ฝาขวดน้ำด่ืม 

2. เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องต้นแบบ
ระบบวิชั่นตรวจสอบฝาขวดน้ำด่ืม     
 
 
 

3.  วิธีดำเนินการวิจัย 
 การจัดทำเครื่องต้นแบบระบบวิชั่นตรวจสอบฝาขวด
น้ำดื่มเป็นแนวคิดที่จะนำมาเพิ่มความสามารถในการ
ตรวจสอบและนำเทคโนโลย ีมาประย ุกต์ ใช ้ให ้ เป็น
ประโยชน ์แก ่อ ุตสาหกรรมการผล ิตน ้ ำด ื ่ม โดยมี
รายละเอียดขั้นตอนการดำเนินงานดังนี้ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
3.1 ศึกษารูปแบบและข้ันตอนการดำเนินการ 

ทางผู้จัดทำได้ทำการศึกษาข้อมูลการใช้ระบบ
วิชั่นในการตรวจสอบฝาขวดน้ำด่ืมอย่างละเอียด และ
ศึกษาลักษณะของฝาขวดแบบต่างๆ เพื่อเป็นแนวคิด
ในการออกแบบโครงสร้าง และระบบควบคุมให้
สอดคล้องกับความต้องการสร้างเครื่องต้นแบบระบบ
วิชั่นตรวจสอบฝาขวดน้ำดื่ม ซึ่งได้ศึกษาวิธีในการใช้
ระบบวิชั่นตรวจสอบฝาขวด การใช้พีเอลซีเพื่อคัดแยก
ของดีและของเสียที่ได้ข้อมูลมาจากระบบวิชั ่น ให้
เ ป ็ น ไ ปตามความ ต้ อ งก ารหรื อ ขอ บ เ ข ต ข อ ง
วัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ มีขั้นตอนการดำเนินการ
ดังนี้ 

1.  ศึกษาระบบวิชั่นที่จะใช้ในการตรวจสอบฝา
ขวด  

เริ่มต้น 

ศึกษารูปแบบและขั้นตอนการดำเนินการ 

ออกแบบเครื่องต้นแบบระบบวิชั่นตรวจสอบฝา
ขวดน้ำด่ืม 

ส่ังซื้อวัสดุอุปกรณ์ และ ยืมอุปกรณ์จากบริษัทท่ี
ยินดีให้ความอนุเคราะห์ 

สร้างเครื่องต้นแบบระบบวิชั่นตรวจสอบฝาขวด
น้ำด่ืม 

 

จบ 
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2.  ทดลองใช้ระบบวิชั่นในการตรวจสอบฝาขวด  
3.  ทดลองระบบคัดแยกช้ินงานดีและช้ินงานเสีย

ด้วยพีเอลซี  
4.  ศึกษาระบบวิชั่นต่างๆท่ีผลิตออกมาแล้ว 

3.2  ออกแบบเครื่องต้นแบบระบบวิชั ่นตรวจสอบ
ฝาขวดน้ำด่ืม 

ทางผู้จัดทำโครงการได้รับข้อมูลในด้านโครงสร้าง
และโปรแกรมที่ทำการศึกษามาจึงทำการออกแบบ
เครื่องต้นแบบระบบวิชั่นตรวจสอบฝาขวดน้ำดื่ม โดย
มีรายละเอียดดังนี้ 
 

 
 

รูปที่ 1 การออกแบบโครงสร้างของเครื่องต้นแบบ
ระบบวิชั่นตรวจสอบฝาขวดน้ำด่ืม 

 
1. ส่วนลำเลียงช้ินงาน 
2. ส่วนระบบกล้องวิชั่น 
3. ส่วนระบบหน้าจอแสดงผล 
4. ส่วนระบบควบคุมการทำงาน 
5. ส่วนชุดคัดแยกช้ินงานด้วยระบบไฟฟ้า 

3.2.1  ส่วนลำเลียงชิ้นงาน 
 เป็นส่วนที ่ลำเลียงขวดเพื ่อให้ระบบว ิ ช่ัน
สามารถทำการตรวจสอบขณะท่ีช้ินงานมีการเคล่ือนท่ี
เป็นการจำลองการเคลื่อนที่ของชิ้นงานบนสายพาน
การผลิตจริง 
 
 
 
 

 

รูปที่ 2 ส่วนท่ีลำเลียงขวด 
 
3.2.2  ส่วนระบบกล้องวิชั่น 
 เป็นส่วนที่ใช้สำหรับการตรวจสอบชิ้นงาน โดย
ใช้กล้องว ิช ั ่นในการถ่ายภาพขณะชิ ้นงานม ีการ
เคลื่อนที่อย่างต่อเนื่องและทำการประมวลผลด้วย
เครื่องมือในการตรวจสอบระดับฝาขวดว่าปิดสนิด
หรือไม่ ก่อนที่จะส่งผลที่ได้จากการตรวจสอบให้ส่วน
ระบบควบคุมการทำงาน 

 

รูปที่ 3 ส่วนท่ีใช้สำหรับการตรวจสอบช้ินงาน 
 
3.2.3  ส่วนระบบหน้าจอแสดงผล 
 เป็นหน้าจอสำหรับแสดงข้อมูลและต้ังค่าในการ
ตรวจสอบชิ้นงาน สามารถควบคุมระบบการทำงาน
ของเครื ่องจักรในส่วนต่างๆได้โดยง่ายโดยหน้าจอ
ขนาด 8 นิ้วที่เห็นได้ชัดเจนใช้งานง่ายสะดวกสบาย ไม่
ว่าจะเป็นการเปิดหรือปิดกล้อง เปิดหรือปิดชุดลำเลียง
ชิ้นงาน และ สามารถตรวจสอบสัญญาณที่เชื่อมต่อ
ระหว่างกล้องกับพีแอลซีได้บนหน้าจอ ทำให้สามารถ
อำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งานได้เป็นอย่างดี  
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รูปที่ 4 หน้าจอสำหรับแสดงข้อมูลในการตรวจสอบ

ช้ินงาน 
 
3.2.4  ส่วนระบบควบคุมการทำงาน 
 เป็นส่วนควบคุมการทำงานของเครื ่องจักร 
ระบบไฟฟ้าของเครื่องจักร และ ระบบควบคุมการ
ทำงานต่างๆ เช่น ควบคุมการทำงานของชุดลำเลียง
ช้ินงาน ควบคุมการทำงานของกล้องตรวจสอบช้ินงาน 
ควบคุมการทำงานของระบบคัดแยกของเสีย อุปกรณ์
ภายในได้แก่ พีเอลซี รีเลย์ เบรกเกอร์ เพาเวอร์ซัพ
พลาย เป็นต้น 

 

รูปที่ 5 ส่วนควบคุมการทำงานของเครื่องจักร 
 

3.2.5  ส่วนชุดคัดแยกช้ินงานด้วยระบบไฟฟ้า 
 เป็นส่วนที่ใช้สำหรับคัดแยกของเสียออกจาก
ของดี โดยการพลักชิ้นงานเสียออกจากส่วนลำเลียง 
โดยใช้ระบบไฟฟ้าในการส่ังการ เพื่อเป็นการประหยัด
ต้นทุนในการใช้ระบบลม และ การใช้ระบบไฟฟ้าใน
คัดแยกช้ินงานเสียนั้นยังสามารถทำได้รวดเร็ว 
 

 

รูปที่ 6 ส่วนท่ีใช้สำหรับคัดแยกของเสียออกจากของดี 
 

4.  ผลการทดลองตรวจสอบฝาขวดปิดไม่สนิท   
การทดสอบการทำงานของระบบวิชั่นตรวจสอบฝา

ขวดน้ำด่ืม ทดลองจำนวน 10 รอบ 1000 ครั้งต่อรอบ 
ด้วยชิ้นงานตัวอย่างจำนวน 20 ชิ้น สุ่มปล่อยตัวอยา่ง
ช้ินงานเสีย 20 ช้ินต่อ 1 รอบการทดสอบ โดยช้ินงาน
เสียฝาผิดไม่สนิดนั ้นฝาต้องปิดไม่สนิดมากกว่า 4 
มิลลิเมตรขึ ้นไป เพื ่อวัดผลว่าระบบวิชั ่นสามารถ
ตรวจสอบฝาขวดน้ำดื่มและคัดแยกชิ้นงานเสียได้ได้
ถูกต้องหรือไม่ จากนั้นบันทึกดังตารางที่แสดงข้อมูล
การทดสอบการทำงานของระบบวิชั ่นตรวจสอบฝา
ขวดน้ำดื่ม โดยตรวจสอบความถูกต้องจากชิ้นงานดท่ีี
ตรวจสอบเป็นของเสีย จากสูตร 

 
เปอร์เซ็นต์อัตราการผิดพลาด  

= 100 × 
(ของเสียทั้งหมด  −  ของเสียทีเ่ป็นจรงิ)

จำนวนชิ้นงานทั้งหมดที่ตรวจสอบ
 

 
 เมื่อ Good คือช้ินงานดี 

Bad คือช้ินงานผิดพลาด 
  All คือช้ินงานท้ังหมด  
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ตารางที่ 1 ทดลองตรวจสอบฝาขวดปิดไม่สนิท 

จากตารางท ี ่  1  แสดงให ้ เห ็นว ่ าระบบว ิ ช่ัน
ตรวจสอบฝาขวดรวมทั้งหมด 10000 ครั้ง สามารถ
ตรวจสอบของเสียได้ 100% หรือจำนวน 200 ขวด 
ตามท่ีสุ่มปล่อยตัวอย่างไปและตรวจสอบผิดพลาดของ
ดีเป็นของเสีย จำนวน 35 ขวด หรือคิดเป็น 0.35% 

จากการศึกษาระบบวิชั ่นตรวจสอบฝาขวดพบว่า
ระบบวิชั่นสามารถคัดแยกของเสียได้ถูกต้อง 100% 
ความความต้องการของผู้สร้าง และ มีความผิดพลาด
ตรวจสอบช้ินงานดีเป็นช้ินงานเสีย เพียง 0.35%  
 
5.  สรุปผล 
 ผลงานวิจัยและพัฒนาระบบวิช่ันตรวจสอบฝาขวด
น้ำด่ืม สามารถทำงานได้ตามวัตถุประสงค์ท่ีต้ังใว้ ดังนี้ 
5.1  พัฒนาเครื่องต้นแบบระบบวิชั่นตรวจสอบฝา
ขวดน้ำด่ืม 

ในการพัฒนาเครื่องต้นแบบนั้นสามารถใช้งานได้
อย่างมีประสิทธ ิภาพ สามารถนำไปต่อยอดเป็น
เครื่องจักรที่สามารถเข้าไปอยู่ในอุตสาหกรรมจริงได้ 
เน ื ่องด ้วยการออกแบบที ่คำน ึงถ ึงการใช ้งานท่ี
สะดวกสบาย ยืดหยุ ่นสามารถปรับการออกแบบ
เพื ่อให้เข ้าต่อสายพานการผลิตของผู ้ท ี ่สนใจได้
หลากหลายรูปแบบโดยสามารถใช้งานแทนมนุษย์ใน

การตรวจสอบได้ 100% ที่ความเร็ว 100 ชิ้นต่อนาที 
สามารถจัดองค์ประกอบแสงสำหรับตรวจสอบช้ินงาน
ให้เหมาะสมกับช้ินงานในรูปแบบต่างๆได้อย่างมีความ
ยืดหยุ่น และ สามารถพัฒนาต่อยอดให้มีความเร็ว
มากกว่า 100 ชิ้นต่อนาทีได้โดยการปรับแต่งหน่วย
การประมวลผลของกล้องให้มีความเร็วมากขึ้น 
5.2  ทดสอบประสิทธิภาพของเคร่ืองต้นแบบระบบ
วิชั่นตรวจสอบฝาขวดน้ำด่ืม     

สามารถตรวจสอบชิ้นงานดีและชิ้นงานเสียได้
ถูกต้องตามผลการทดลองในตารางท่ี 1 ซึ่งสามารถ
สรุปได้ว ่าระบบวิชั ่นตรวจสอบฝาขวดน้ำดื ่มนั้น
สามารถใช้งานได้จริงอย่างเต็มประสิทธิภาพมีอัตรา
ตรวจสอบผิดพลาดของดีเป็นของเสียที ่ต ่ำเพ ียง 
0.35% ทำให้ลดต้นทุนของเสียสำหรับผู้ใช้งานเครื่อง 
และ ท่ีสำคัญท่ีสุดคือสามารถตรวจสอบช้ินงานเสียได้ 
100% สามารถสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค เสริม
ภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรได้ว่าจะไม่มีชิ้นงานเสีย
หลุดออกไปถึงมือผู้บริโภค เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ท่ีต้ังไว้   

 
6.  กิตติกรรมประกาศ 
 ผลการวิจัยการพัฒนาระบบตรวจสอบฝาขวด
พลาสติกด้วยกระจกสะท้อนภาพโดยระบบวิชั่นได้
สำเร็จลุล่วงได้ดีเพราะความกรุณาของอาจารย์ว่าท่ี
ร้อยตรีกิตติศักดิ์ วาดสันทัด, อาจารย์ปรัชญ์ ใจกว้าง
และอาจารย์ศ ิร ิวรรณ พลเศษ ผ ู ้ ให ้คำปร ึกษา 
แนวทางด้านการดำเนินงานตลอดจนข้อเสนอแนะ 
ต้ังแต่เริ่มดำเนินงานวิจัยนี้จนกระท่ังเสร็จส้ิน  
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4 1000 24 20 0.4 
5 1000 24 20 0.4 
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สรุป 10000 235 200 0.35 
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ผลกระทบของน้ำท่วมขังต่อการเลือกเส้นทางการเดินรถ กรณีศึกษา ซอยมิตรภาพ 15 
Effects of Flooding on Route Selection: A Case Study of Soi Mittraphap 15 
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บทคัดย่อ  

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัญหาน้ำท่วมขัง 2) ศึกษาเส้นทางจราจรท่ีใช้หลีกเลี่ยงขณะเกิดน้ำ
ท่วมขัง 3) ศึกษารูปแบบการเตรียมการรับมือกับปัญหาน้ำท่วมขัง กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย คือ ประชาชนที่อาศัยอยู่ใน
ชุมชนปาริชาติ ซอยมิตรภาพ 15 จำนวน 310 คน สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ สถิติเชิงพรรณนา และการวิเคราะห์
การถดถอยเชิงเส้นพหุ (Multiple Linear Regression: MLR) ผลการวิจัยพบว่า กลุ ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เดินทางด้วย
รถจักรยานยนต์ เมื่อเกิดเหตุการฝนตกหนักและเกิดปัญหาน้ำท่วมขังจะเลือกใช้เส้นทางซอยมิตรภาพ 11 ในการเดินทาง 
อย่างไรก็ตาม การเตรียมการรับมือกับปัญหาน้ำท่วมขัง คือ การวางแผนการใช้เส้นทางในการเดินทาง และการติดตาม
ข่าวสารเมื่อเกิดฝนตกหนักในพื้นท่ี ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำผลการศึกษาไปใช้ในการวางแผนแก้ไขปัญหาการ
เกิดน้ำท่วมขังได้ 
คำสำคัญ: น้ำท่วมขัง, การวางแผนเส้นทาง, การวิจัยเชิงสำรวจ, ซอยมิตรภาพ 15 
 
Abstract 
 This Research aimed to 1) study the problem of flooding 2) to study the traffic routes used to 
avoid during flooding, and 3) to study the impact and preparation for flooding problem. The sample of 
the research was the people living in Parichart community area of 310 persons. The statistics used to 
analyze data were descriptive statics and multiple linear regression (MLR) analysis. The results showed 
that most of the respondents used motorcycle as the main vehicle for traveling. When the flood 
problem the people chose to use the route Soi Mittraphap 11 to avoid traveling. However, a plan to 
deal with the flooding problem is a routing planning in the journey. And follow up the news when heavy 
rain occurs in the area. The relevant departments can use the study results in planning to prevent 
flooding problems. 
Keywords: Flooding, Routing Planning, Exploratory research, Soi Mittraphap 15 
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1. บทนำ 
จังหวัดนครราชสีมาเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ใหญ่ที่สุด

ในประเทศไทย และมีจำนวนประชากรมากเป็นอันดับ 
2 ของประเทศ จากสถิติประชากรในปี 2563 [1] 
พบว่า ประชากรที ่อาศัยอยู ่ในพื ้นที ่อำเภอเมือง
นครราชสีมามีจำนวน 466,713 คน ในจำนวนนี้เป็น
ประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลจำนวน 235,537 
คน และอาศัยอยู ่ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา
จำนวน 122,730 คน คิดเป็นสัดส่วนความหนาแน่น
ของประชากรเท่ากับ 128.5 คนต่อตารางกิโลเมตร 
จากสัดส่วนความหนาแน่นของประชากรส่งผลให้มี
อัตราการอยู่อาศัยภายในชุมชนท่ีค่อนข้างหนาแน่นจึง
ก่อให้เกิดปัญหาหลายอย่างตามมา อาทิ ปัญหาด้าน
การจราจรติดขัดในช่วงชั่วโมงเร่งด่วน ปัญหาน้ำท่วม
ถนน รวมถึงความเสียหายต่อทรัพย์สินเมื่อน้ำท่วมสูง
เป็นต้น  

ซึ่งปัญหาเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นท่ี
และผู้ท่ีสัญจรใช้เส้นทางเป็นวงกว้าง พื้นท่ีท่ีเกิดปัญหา
น้ำท่วมขังบนถนนเป็นประจำ คือ ชุมชนปาริ-ชาติ 
ซอยมิตรภาพ 15 และถนนมิตรภาพ (หน้าตลาดเซฟ
วัน) การเกิดน้ำท่วมขังแต่ละครั้งส่งผลให้ผู้คนได้รับ
ความเดือดร้อนอย่างหนัก การจราจรติดขัด และส่งผล
เสียต่อเศรษฐกิจภายในในพื้นท่ี อย่างไรก็ตาม ปัญหา
น้ำท่วมขังยังคงเกิดขึ ้นและทวีความรุนแรงอย่าง
ต่อเนื่องในทุก ๆ ปี  

ดังนั้น งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพ
ปัญหาน้ำท่วมขัง เส้นทางจราจรที่ใช้หลีกเลี ่ยง และ
ศึกษาถึงผลกระทบและการเตรียมตัวรับมือกับปัญหา
น้ำท่วมขังในเขตพื้นที่ชุมชนปาริชาติ ซอยมิตรภาพ 
15 เพื่อนำผลการศึกษาไปใช้ในการวางแผนและแก้ไข
ปัญหาการเกิดน้ำท่วมขังต่อไป 

 

รูปที่ 1 สภาพน้ำท่วมขังหน้าตลาดเซฟวัน 
 
2  ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
2.1.  นิยามและความหมายของอุทกภัย/ น้ำท่วมขัง 

สมิทธ ธรรมสโรช [2] กล่าวว่า อุทกภัยเป็น
อันตรายที่เกิดจากระดับน้ำในทะเลและแม่น้ำสูงมาก
มากจนท่วมล้นชายฝั่ง ตลิ่ง และไหลท่วมบ้านเรือน
ด้วยความรุนแรงของกระแสน้ำทำความเสียหายแก่
ทรัพย์สิน 

ประเสร ิฐ ม ิล ินทางกูร [3] กล่าวว ่าอ ุทกภัย 
หมายถึง ภัยที่เกิดจากน้ำท่วมเป็นสภาวะที่มีระดับน้ำ
ในลำธารไหลบ่าสูงกว่าระดับปกติในช่วงใดช่วงหนึ่ง 
ถ้าเกิดอุทกภัยเล็กน้อยจะทำให้เกิดความรำคาญใน
การเดินทาง ทรัพย์สินเสียหายไม่มากนัก หากเกิด
อุทกภัยขนาดใหญ่หรือเกิดขึ้นรวดเร็วฉับพลันก็จะ
ส่งผลให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินและอาคาร
บ้านเรือนเป็นจำนวนมาก รวมถึงการสูญเสียชีวิต 

วิชา นิยม [4] กล่าวว่า อุทกภัย หมายถึง สภาวะ
ที่มีน้ำในลำธารไหลบ่าสูงขึ้นผิดปกติทำให้เกิดน้ำท่วม
พื้นที่ต่าง ๆ เช่น พื้นที่ทำการเกษตรกรรม ถนน และ
เขตเมือง ทำให้เกิดการสูญเสียสินทรัพย์ไปท้ังทางตรง
และทางอ้อมเสมอ  
2.2.  การว ิ เ ค รา ะห ์ ก า รถดถอย เช ิ ง เ ส ้ น พ หุ  
(Multiple Linear Regression Analysis) 

การว ิ เคราะห ์การถดถอยเช ิ ง เส ้นพห ุ เป็น
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระหลายตัว
กับตัวแปรตาม 1 ตัว เพื่อศึกษาว่ามีตัวแปรอิสระตัว
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ใดบ้างที่ร่วมกันทำนายหรือพยากรณ์หรืออธิบายการ
ผันแปรของตัวแปรตามได้ [5]  

โดยเขียนความสัมพันธ์ในรูปแบบของสมการได้
ดังนี้  

𝑦 = 𝛽0 + 𝛽1𝑥1 + ⋯ + 𝛽𝑛𝑥𝑛 + 𝜀         (1) 
 
เมื่อ  𝑦  คือ ตัวแปรตาม 
 𝛽0 คือ ค่าคงท่ี 
 𝑥𝑛 คือ ตัวแปรอิสระตัวที่ n 
 𝜀 คือ ค่าความคลาดเคล่ือน 

2.3. งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
ธัญญารัตน์ ทองเช้ือ [6] ศึกษาการจัดการปัญหา

อุทกภัยและการมีส่วนร่วมของชุมชน กรณีศึกษา
อำเภอสามง ่าม จังหว ัดพิจ ิตร  ผลการว ิจ ัยพบว่า 
ปัญหาน้ำท่วมเกิดจากการขาดการจัดการปัญหาที ่ดี 
ไม่สอดคล้องกับการขยายตัวของชุมชนเมือง รวมท้ัง
การจัดการปัญหาน้ำท่วมในแต่ละพื้นที่ปกครอง จึง
เสนอแนวทางการจัดการปัญหาน้ำท่วมในลักษณะการ
บริหารจัดการลุ่มน้ำ 

กาญจนา ภักดีสาร [7] ทำการศึกษาแนวทางการ
แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที ่ตำบลหนองระเว ียง
อำเภอเมืองนครราชสีมา วัตถุประสงค์ของงานวิจัยคือ 
การศึกษาสภาพปัญหาน้ำท่วมขังในพื ้นที ่และหา
แนวทางในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมที่เหมาะสม ผล
การศึกษา พบว่า ปัญหาน้ำท่วมขังเกิดจากน้ำในพื้นท่ี
โดยรอบไหลมารวมกัน แนวทางในการแก้ปัญหา คือ 
การขุดลอกเหมืองดิน ซึ่งสามารถบริหารจัดการน้ำได้
ถึงร้อยละ 93 

วันเพ็ญ เปรื่องนนท์ [8] ได้ศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อ
การเลือกแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นท่ี
ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 
เพื่อหาแนวทางในการแก้ปัญหาท่ีเหมาะสมและศึกษา
ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกแนวทางการแก้ปัญหาน้ำ
ท่วม ผลการศึกษาพบว่า การก่อสร้างปากประตู
ระบายน้ำและวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก 

มีความเหมาะสมในการบริหารจัดการน้ำได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

สุภาวดี เปรมจิตร์ [9]  ทำการศึกษาสภาพปัญหา 
สาเหตุและแนวทางการป้องกันอุทกภัยของตำบลบาง
ยาง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและสาเหตุของปัญหาอุทกภัย
และศึกษาแนวทางในการป้องกันอุทกภัยที่เหมาะสม 
ผลการวิจัยพบว่า การเกิดอุทกภัยมีสาเหตุจาก พายุ
ฝน น ้ำทะเลหนุน และการระบายน้ำส่วนเก ินใน
ปริมาณมากของพื ้นที ่ข้างเคียง จึงเสนอให้มีการ
ก่อสร้างเขื่อนกักเก็บน้ำ การก่อสร้างคันกั้นน้ำ การ
ปรับปรุงท่อระบายน้ำ การสร้างประตูระบายน้ำ การ
ขุดลอกคลอง 
 
3.  การดำเนินการและเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
3.1  พื้นที่ศึกษา ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง 

พื้นที่ศึกษา คือ พื้นท่ีชุมชนปาริชาติ ตำบลใน
เมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ประชากรท่ี
ศึกษา คือ ประชาชนที ่อาศัยอยู่ในชุมชนปาริชาติ  
1,380 คน [1] และกลุ ่มตัวอย่างที ่ใช ้ในการว ิ จัย
คำนวณจากสูตรของทาโร ยามาเน (Yamane, 1976 
อ้างถึงใน วิสาขา ภู่จินดา, 2562) [10] ซึ่งคำนวณกลุ่ม
ตัวอย่างได้ 310 คน  
3.2  เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม โดย
แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลทั ่วไป ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ยานพาหนะที่ใช้ในการเดินทาง 
เป็นต้น 

ส่วนท่ี 2 ข้อมูลเกี ่ยวกับปัจจัยด้านผลกระทบ 
และปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้เส้นทางเล่ียงเมื่อ
เกิดน้ำท่วมขัง ซึ่งเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วน
ประมาณค่าของลิเคิร์ท (Likert Rating Scale) [11]  
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4.  ผลการวิเคราะห์ 
4.1  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป 

ผลการว ิเคราะห์ข ้อมูลทั ่วไป พบว่า ผู ้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่อายุระหว่าง 20 ถึง 49 ปี และ
ประกอบอาชีพพนักงาน ลูกจ้างบริษัท และรับจ้าง
ท่ัวไป มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 10,001 ถึง 15,000 บาท 
ส่วนใหญ่เดินทางโดยรถจักรยานยนต์ รองลงมา คือ 
รถยนต์ส่วนบุคคลและรถโดยสารประจำทาง ซึ่งส่วน
ใหญ่เดินทางกลับจากทำงานและจะกลับไปยังบ้านพัก 
ส่วนใหญ่ประสบเหตุการณ์น้ำท่วมขังมีความสูงจาก
ระดับพื้นผิวจราจร 30 ถึง 60 เซนติเมตร รองลงมา 
คือ ความสูงท่ีระดับ 61 ถึง 90 เซนติเมตร 

 
ตารางที่ 1 ข้อมูลลักษณะท่ัวไป 
ข้อมูล รายละเอียด จำนวน 

(คน) 
ร้อย
ละ 

เพศ ชาย 151 48.7 
 หญิง 159 51.3 
อายุ ต่ำกว่า 20 ปี 22 7.1 
 20-49 ปี 265 85.5 
 50 ปีข้ึนไป 23 7.4 
ระดับน้ำ
ท่วมขัง 

30-60 ซม. 
61-90 ซม. 
91 ซม. ขึ้นไป 

190 
98 
22 

61.9 
31.9 
6.2 

4.2  ผลการศึกษาเส้นทางจราจรที่ใช้หลีกเลี่ยงขณะ
เกิดน้ำท่วมขัง 

การวิเคราะห์เส้นทางจราจรที่ใช้หลีกเลี่ยงขณะ
เกิดน้ำท่วมขัง พบว่า ซอยมิตรภาพ 11 เป็นทางเลี่ยง
แรกที่กลุ่มตัวอย่างเลือกใช้เมื่อเกิดเหตุการณ์น้ำท่วม
ขัง รองลงมา คือ ซอยมิตรภาพ 13 ซอยมิตรภาพ 17 
และซอยเคหะชุมชนนครราชสีมา เป็นทางเลี ่ยง
สุดท้ายท่ีจะเลือกใช้ แสดงดังรูปท่ี 2 

 

รูปที่ 2 เส้นทางหลีกเล่ียงเมื่อเกิดน้ำท่วมขัง 

4.3  การว ิ เ ค รา ะห ์ ก า รถดถอย เช ิ ง เ ส ้ น พ หุ  
(Multiple Linear Regression) 

งานวิจัยนี้คัดเลือกตัวแปรนำเข้าสมการแบบ 
Stepwise โดยสมการถดถอยเชิงเส้นพหุ กำหนดให้ Y 
คือ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกทางเลี ่ยง
เมื่อเกิดเหตุน้ำท่วม แสดงในสมการที่ 2 และผลการ
วิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นพหุ แสดงในตารางท่ี 2 

Y = 0.420 + 0.196(X1) + 0.202(X2)          (2) 
+ 0.194(X3) + 0.139(X4) + 0.168(X5)         

 
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นพหุ 
ปัจจัย 𝜷 t sig. 
Constant 0.420 6.903 .000 
X1  0.196 21.023 .000 
X2  0.202 22.592 .000 
X3  0.194 22.852 .000 
X4 0.139 22.819 .000 
X5 0.168 19.307 .000 
R2 0.926   
Adj. R2 0.925   

จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่า ปัจจัยด้าน (X5) 
ผิวถนนเรียบและไม่ชำรุด (X1) เส้นทางท่ีใกล้จุดหมาย
มากที่สุด (X2) ใช้ทางเลี ่ยงเมื ่อเกิดการจราจรติดขัด 
(X3) ขนาดของถนนมีความกว้างสะดวกในการขับขี่   
และ (X4) เป็นเส้นทางที่ผู ้อื ่นแนะนำเป็นปัจจัยท่ีมี
อิทธิพลต่อการเลือกใช้ซอยมิตรภาพ 11 เป็นทางเล่ียง 
และสมการถดถอยเชิงเส้นพหุมีประสิทธิภาพในการ
พยากรณ์ตัวแปรตามได้ร้อยละ 92.5 
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5.  สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
5.1  สรุปผลการวิจัย 

ผลการว ิจ ัยสร ุปได้ว ่า ชุมชนปาร ิชาติ ซอย
มิตรภาพ 15 มีลักษณะเป็นที่ราบต่ำ พื้นที่รับน้ำไม่
เพียงพอต่อปริมาณน้ำท่ีเพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็ว หากเกิด
ฝนตกหนักเป็นระยะเวลาติดต่อกันตั้งแต่ 30 นาทีขึ้น
ไป น้ำในพื้นที่จะระบายไม่ทันจึงก่อให้เกิดปัญหาน้ำ
ท่วมขัง เมื่อใดท่ีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นถึง 50 เซนติเมตร
รถบางประเภทจะไม่สามารถสัญจรผ่านไปได้ ส่งผล
กระทบต่อการดำรงชีวิตประชาชนในพื้นที ่ ซึ ่งทาง
เลี ่ยงที่คนส่วนใหญ่ คือ ซอยมิตรภาพ 11 แผนการ
รับมือเมื่อเกิดปัญหา คือ การติดตามข่าวสารในชุมชน 
การเลือกใช้ทางเลี่ยง และการเตรียมตัวป้องกันให้ท่ี
อยู่อาศัยและทรัพย์สินปลอดภัยจากน้ำท่วม 
5.2  อภิปรายผลการวิจัย 

ผลการว ิจ ัยพบว่า ปัจจัยที ่ม ีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจเลือกทางเลี่ยงเมื ่อเกิดเหตุน้ำท่วมมีความ
สอดคล้องกับหลายงานวิจัย ได้แก่ ปัจจัยด้านผิวถนน
เรียบและไม่ชำรุดสอดคล้องกับงานวิจัยของศิรพัชร 
วัชรภาสกร [12]  และปัจจัยด้านขนาดของถนนมี
ความกว้างสะดวกในการขับขี่ สอดคล้องกับงานวิจัย
ของวนารัตน์ กรอิสรานุกูล และคณะ [13]  

อย ่ า ง ไ รก ็ ตาม  ควรม ี การศ ึ กษา เร ื ่ อ งข้ อ
กำหนดการใช้ท่ีดิน การออกขอ้กำหนดอาคารในพื้นท่ี
เสี่ยงน้ำท่วม การลดปัญหาน้ำท่วมด้วยฟลัดเวย์และ
พื้นท่ีรับน้ำ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังได้อย่าง
ยั่งยืนต่อไป 
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การแก้ไขปัญหาการขนส่งน้ำมันเช้ือเพลิงล่าช้าของรถเทรลเลอร์แทงค์ 
กรณีศึกษา บริษัท ณัฐพล ทรัคส์ แอนด์ ออยล์ จำกัด 

Solve the problem of delayed oil transportation of tanker trailers A case study 
of Nattapon Trucks and Oil Co., Ltd. 
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บทคัดย่อ  
           การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาข้ันตอนการปฏิบัติงานการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงและเพื่อลดความล่าช้าใน
การขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงของรถเทรลเลอร์แทงค์ให้กับบริษัท ณัฐพล ทรัคส์ แอนด์ ออยล์ จำกัด ผู้วิจัยได้ทำการเก็บข้อมูล
ในช่วงเดือน มกราคม - มีนาคม พ.ศ. 2564 พบว่าปัญหาท่ีพบคือการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงล่าช้าของรถเทรลเลอร์แทงค์ ได้
นำข้อมูลท่ีได้เก็บรวบรวมมาวิเคราะห์ พบว่าเกิดจากความเร็วการขับข่ีรถท่ีพนักงานขายคำนวณให้ไม่ตรงกับความเร็วขับ
รถจริง ผู้วิจัยได้แก้ปัญหาด้วยเครื่องมือควบคุมคุณภาพท้ัง 7 ชนิด พร้อมท้ังระดมสมองกับผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อหาแนว
ทางการแก้ไขปัญหา พบว่าความเร็วการขับรถท่ีพนักงานขายคำนวณให้ไม่ตรงกับความเร็วขับรถจริงก่อนปรับปรุง คือ 251 
ครั้ง หลังทำการปรับปรุงตามแนวทางการแก้ไข พบว่าความเร็วการขับรถท่ีพนักงานขายคำนวณให้ไม่ตรงกับความเร็วขับ
รถจริง คือ 105 ครั้ง ผลต่างคือ 146 คิดเป็นร้อยละ 58.17 
คำสำคัญ: เครื่องมือควบคุมคุณภาพท้ัง 7 ชนิด, ความล่าชา้ของการขนส่งสนิค้า  
 
Abstract 
 This research aimed to study fuel transportation operation procedures and to reduce the 
delay in the transportation of tank trailer fuel for Natthaphon Trucks and Oil Company. Ltd. The 
researchers collected data from January to March 2021 and found that the problem was the delayed 
fuel transportation of tank trailer. The collected data were analyzed and found that the driving speed 
calculated by the salesperson did not match the actual driving speed. The researcher solved the 
problem with the seven quality control tools and brainstormed with the people involved to find a 
solution. It was found that the driving speed calculated by the salesperson did not match the actual 
driving speed before improving was 251 times. After making adjustments according to the corrective 
actions It was found that the driving speed calculated by the salesperson does not match the actual 
driving speed is 105 times, the difference is 146, or 58.17 percent. 
Keywords: 7 Quality Control Tools, Transportation Delays 
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1.  บทนำ 
1.1  ที่มาและความสำคัญ 
      ปัจจุบันธุรกิจบร ิการขนส่งสินค้าทางถนนมี
แนวโน้มเติบโตเฉลี่ย 1-2% ต่อปี ปัจจัยหนุนจากการ
เติบโตของภาคการผลิต การค้า และการลงทุนภาครัฐ
และเอกชน รวมถึงปริมาณผลผลิตสินค้าเกษตรที่มี
แนวโน้มปรับดีขึ ้น ทำให้มีความต้องการขนส่งและ
กระจายสินค้าเพื่อจำหน่ายในประเทศ  
    บริษัท ณัฐพล ทรัคส์ แอนด์ ออยล์ จำกัด เป็น
บริษัทที่ประกอบธุรกิจเกี ่ยวกับการให้บริการค้าส่ง
น้ำมันเช้ือเพลิง ในการปฏิบัติงานของแผนกปฏิบัติการ
ขนส่ง จะมีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ต้องเน้นเรื่องของ
เวลาเป็นหลัก พร้อมท้ังเส้นทางการจัดส่งสินค้า เพราะ
จะต้องจัดส่งสินค้าให้ทันตามคำสั่งซื้อของลูกค้า ทั้งนี้
แผนกปฏิบัติการขนส่งประสบปัญหาด้านการขนส่ง
สินค้าไม่ตรงตามเวลาท่ีกำหนด ซึ่งการส่งสินค้าท่ีล่าช้า
ย่อมส่งผลกระทบทำให้มีความสูญเสียเกิดขึ ้นที ่ไม่
สามารถหลีกเล่ียงได้ ส่งผลต่อการบริการขนส่ง สินค้า
ที ่ไม่ได้ประสิทธิภาพ ไม่ได้ร ับความเชื ่อถือในการ
บริการขนส่ง ซึ่งส่งผลต่อกำไรของสถานประกอบการ 
รวมทั ้งการเก ิดต้นทุนค่าใช้จ ่ายที ่เพิ ่มขึ ้นในการ
ดำเนินงาน ยังส่งผลให้เก ิดความสูญเสีย  และไม่
สามารถแข่งขันเพื่อ ยกระดับการให้บริการขนส่ง ให้มี
ประสิทธิภาพอย่างเต็มท่ีได้ 
   งานวิจัยนี้ได้ศึกษาขั้นตอนปฏิบัติงานของแผนก
ปฏิบัติการขนส่ง เพื่อหาสาเหตุของการขนส่งน้ำมัน
เชื ้อเพลิงล่าช้าของรถเทรลเลอร์แทงค์ ด้วยทฤษฎี
เครื ่องมือควบคุมคุณภาพทั้ง 7 ชนิดและการระดม
สมองเพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาการขนส่งล่าช้าให้กับ
บริษัทกรณีศึกษา 
1.2  วัตถุประสงค ์
       1.2.1  เพื ่อศึกษาขั ้นตอนการปฏิบัติงานการ
ขนส่งน้ำมันเช้ือเพลิงของบริษัทกรณีศึกษา 
      1.2.2  เพื ่อลดความล่าช้าในการขนส่งน ้ำมัน
เ ช้ือเพลิงของรถเทรลเลอร ์แทงค ์  ให ้ก ับบร ิษัท
กรณีศึกษา 

2.  ขั้นตอนและวิธีการทดลอง  
    การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักคือ เพื่อศึกษา
ปัญหาในการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงล่าช้าของรถเทรล
เลอร์แทงค์ และเพื่อลดความล่าช้าในการขนส่งน้ำมัน
เช้ือเพลิงของรถเทรลเลอร์แทงค์ของ บริษัทกรณีศึกษา 
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้ผู้วิจัยได้เสนอ
ขั้นตอนการดำเนินงานวิจัยพร้อมท้ังผลการดำเนินงาน
ไว้ ดังนี้ 
2.1  สืบค้น สำรวจและเก็บรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับ
การปฏิบัติงานของพนักงานขับรถขนส่ง 
       2.1.1 ตารางสืบค้น สำรวจและเก็บข้อมูลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานขับรถขนส่ง แสดงข้อมูลวันท่ี
ได้รับน้ำมัน เวลาพนักงานขายสั่งน้ำมัน เวลาถึงคลัง 
เวลาออกจากคลัง รายการสินค้า ระยะทาง ปริมาณ 
วันเวลาท่ีกำหนด วันเวลาท่ีถึงจริง เวลาจอดนอนเฉล่ีย 
ปัญหาระหว่างการขนส่ง  
      2.1.2  ตารางสรุปการขนส่งสินค้าทั ้ง 21 คัน 
แสดงข้อมูลสรุปการขนส่งสินค้า ประกอบด้วย 1) 
ทะเบียนรถ 2) เวลาส่ังน้ำมัน 3) เวลาถึงคลัง 4) เวลา
ออกจากคลัง 5) เวลาอยู่ในคลัง 6) รวมเท่ียววิ่ง 7) จุด
ส่งทัน 8) จุดส่งไม่ทันและ 9) เวลาจอดนอน มีเวลา
รวมเท่ากับ 12.98 , 13.62 , 16.80 , 5.56 , 12.45 , 
25.25 , 22.2 และ5.06 ช่ัวโมงตามลำดับ  
     2.1.3 ตารางเก็บข้อมูลปัญหาระหว่างการขนส่ง
สินค้า ผู้จัดทำได้ทำการเก็บข้อมูลปัญหาระหว่างการ
ขนส่ง และจำนวนครั้งที ่เกิดขึ ้นเพื่อรวบรวมปัญหา
ระหว่างการขนส่ง มาตรวจสอบจำนวนครั้งที่เกิดขึ้น
มากท่ีสุด 
2.2  ศ ึกษาทฤษฎ ีและทบทวนวรรณกรรมที่
เก่ียวข้อง 
     2.2.1  แผนภ ูม ิพาเรโต ในการแสดงสาเหตุ
ตามลำดับเพื ่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจว่าควร
ปรับปรุงสาเหตุใด 
    2.2.2  แผนภาพก้างปลา ใช้แสดงความสัมพันธ์
ระหว่างปัญหาท่ีต้องแก้ไขกับสาเหตุท่ีทำให้เกิดปัญหา
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การขนส่งล่าช้า ซึ่งจะทำให้มองภาพรวมของปัญหาได้
ง่ายข้ึน 
 2.2.3  แนวคิดแบบลีน ขจัดความส้ินเปลือง และ
สูญเปล่าทุกกิจกรรม และจัดเรียงทุกๆกิจกรรมท่ีสร้าง
คุณค่าให้มีประสิทธิภาพด้วยต้นทุนท่ีน้อยท่ีสุด 
 2.2.4  แนวคิดการระดมสมอง เพื่อวางแนวทาง
ในการแก้ไขการลดปัญหาการขนส่งล่าช้า 
2.3 หาสาเหตุโดยการทำแผนภูม ิพาเรโตและ
แผนภาพก้างปลา 
      เม ื ่อทราบถึงปัจจัยต่างๆที ่ก ่อให้เกิดปัญหา
ระหว่างการขนส่ง และจำนวนครั้งท่ีเกิดขึ้นระหว่างส่ง
สินค้า ผู้วิจัยจะนำข้อมูลจาก 2.1.3 ไปทำแผนผังพา
เรโตเพื่อจัดลำดับความสำคัญของปัญหา และแสดง
ปัญหาที ่เกิดขึ ้นบ่อยที ่สุด เพื ่อให้ทราบว่าควรจะ
แก้ปัญหาใดก่อน ดังรูปท่ี 2.1 
 

 
 

รูปที่ 2.1 กราฟพาเรโตของสาเหตุการเกิดปัญหาการ
ขนส่ง 

 

     จากรูปท่ี 2.1 จะแสดงให้เห็นว่า ปัญหาความเร็ว
การขับรถท่ีพนักงานขายคำนวณให้ไม่ตรงกับความเร็ว
ขับรถจริง คิดเป็นร้อยละจะอยู ่ที ่ ร ้อยละ 26 ซึ่ง
มากกว่าปัญหาทั ้งหมด ซึ ่งทางบริษัทกรณีศ ึกษา
ต้องการที่จะแก้ไขปัญหาดังกล่าวและนำมาวิเคราะห์
สาเหตุโดยใช้แผนผังเหตุและผลเพื ่อนำมาหาแนว
ทางการแก้ไขปัญหา ดังรูปท่ี 2.2 
 

 
 

รูปที่ 2.2 แผนผังก้างปลา 
 

      เมื ่อนำปัญหามาวิเคราะห์และหาสาเหตุของ
ปัญหาความเร็วการขับขี่รถที่พนักงานขายคำนวณให้
ไม่ตรงกับความเร็วขับรถจริง สามารถอธิบายสาเหตุ
หลักได้ 4 ประเภท ได้แก่ 
    1) ประเภทพนักงาน 
       พนักงานขาย การคำนวณเวลาของพนักงานขาย
ไม่สอดคล้องกับสภาพการจราจร เส้นทางการขับขี่
และการทำงานหน้างานจริง ก่อให้เกิดความผิดพลาด
ในการคำนวณเวลา 
       พนักงานขับรถ เกิดการหลงทาง จากการใช้
เส้นทางอื่นนอกเหนือจากท่ีพนักงานขายกำหนดให้ จึง
ทำให้เวลาการทำงานเพิ่มข้ึน จึงเกิดความเมื่อยล้าจาก
การทำงานมากขึ้น 
    2) เครื่องจักร 
       รถเทรลเลอร ์แทงค์ การชำร ุดเสียหายของ
อะไหล่และเครื่องยนต์ต่างๆ 
    3) สภาพแวดล้อม  
      สภาพการจราจร อุบัติเหตุ การก่อสร้าง และการ
เผาไหม้ส่งผลให้ต้องเปล่ียนเส้นทางในการขนส่ง 
       สภาพอากาศ ฝนตกทำให ้ ไม ่สามารถทำ
ความเร็วตามท่ีพนักงานขายกำหนดได้ 
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    4) กระบวนการทำงาน 
      การคำนวณระยะทาง สภาพพื้นที่แต่ละพื้นที่ไม่
สามารถใช้ความเร็วเท่ากันได้ 
      การติดต่อส่ือสาร การติดต่อประสานงานกับฝ่าย
งานต่างๆ 
2.4  หาแนวทางการแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการระดม
สมอง 
     ผู้วิจัยจึงได้แสดงแนวทางการแก้ไขปัญหาตาม
สาเหตุของปัญหาได้ดังนี้ 
    1) ประเภทพนักงาน 
       พนักงานขาย วางแผนการคำนวณเวลาที่จะไป
ถึงลูกค้าแต่ละเจ้าโดยดูจากเส้นทางจราจรในGPS
ประกอบ 
       พนักงานขับรถ ดูเส้นทางจาก GPS และพักผ่อน
ตามเวลาท่ีพนักงานขายได้กำหนดเวลาไว้ให้ 
    2) เครื่องจักร 
       รถเทรลเลอร์แทงค์ เช็คสภาพรถก่อนทำการ
ขนส่งทุกครั้ง เมื่อเกิดความผิดปกติให้แจ้งเจ้าหน้าท่ีท่ี
รับผิดชอบโดยทันที 
   3) สภาพแวดล้อม  
      สภาพการจราจร และสภาพอากาศ เจ้าหน้าท่ี
ปฏิบัติการขนส่งติดตามข่าวจากกรมอุตุนิยมวิทยาและ
แจ้งสภาพอากาศให้พนักงานขายทราบเพื ่อวาง
แผนการขนส่ง และตรวจเช็คกล้องพนักงานขับรถผ่าน
กล้อง CCTV ตลอดเวลาเพื่อดูว่ามีอุบัติเหตุหรือการ
ทำถนนหรือไม่จะได้มีการเปล่ียนเส้นทางได้ทันท่วงที 
   4) กระบวนการทำงาน 
      การคำนวณระยะทาง มีการคำนวณเส้นทางขึ้น
เขา โดยใช้ความเร็วท่ี 20 km./h และกำหนดเวลาท่ี
อยู่หน้างานโดยวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้าแต่ละเจ้า 
     การติดต่อสื่อสาร การแชร์ข้อมูลข่าวสารให้ทุก
ฝ่ายทราบร่วมกัน 
 
 
 
 

2.5  ดำเนินการแก้ไข 

     จากการระดมสมองผู้ว ิจัยได้ทำการแก้ไขตาม
แนวทาง 
      1. ประเภทเครื่องจักรโดยการให้พนักงานขับรถ
เช็คสภาพรถก่อนทำการขนส่งสินค้าทุกครั้ง เมื่อเกิด
ความผิดปกติให้แจ้งเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบทันที  
      2. ประเภทสภาพแวดล้อม เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติการ
ขนส่งติดตามข่าวจากกรมอุตุนิยมวิทยาและแจ้งสภาพ
อากาศให้พนักงานขายทราบเพื่อวางแผนการขนส่ง 
และตรวจเช็คกล้องพนักงานขับรถผ่านกล้อง CCTV 
ตลอดเวลา เพื่อดูว่ามีอุบัติเหตุหรือการทำถนนหรือไม่
จะได้มีการเปล่ียนเส้นทางได้ทันท่วงที 
      3. ประเภทกระบวนการทำงาน ของสาเหตุการ
ติดต่อสื่อสาร การติดต่อพูดคุยกันอยู่ตลอดเวลา และ
การแชร์ข้อมูลข่าวสารให้ทุกฝ่ายงานทราบร่วมกัน 
 
3. ผลการทดลองและวิจารณ์ผล 
    ผู ้วิจัยจะทำการนำผลลัพธ์ที ่ได้จากแนวทางการ
แก้ไขปัญหาก่อนปรับปรุงและหลังการปรับปรุง มาทำ
การเปรียบเทียบผลลัพธ์ในรูปแบบของการคำนวณคิด
เป็นร้อยละ 
 
ตารางที่ 3.1 การเปรียบเทียบผลลัพธ์ของการขนส่ง
สินค้าล่าช้าก่อนและหลังปรับปรุง 
 

รายการ 
ก่อน

ปรับปรุง 
หลัง

ปรับปรุง 
ผลต่าง 

ร้อย
ละ 

ค ว า ม เ ร็ ว
การขับรถที่
พ น ั ก ง า น
ขายคำนวณ
ให้ไม่ตรงกับ
ความเร็วขับ
รถจริง (ครั้ง) 

251 105 146 58.17 
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     ผู้วิจัยได้ทำการเก็บข้อมูลจำนวนครั้งของการขนส่ง
สินค้าล่าช้าก่อนการปรับปรุงต้ังแต่ วันท่ี 21 มกราคม 
พ.ศ. 2564 ถึง วันท่ี 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ 2564 พบว่า 
ความเร็วการขับรถท่ีพนักงานขายคำนวณให้ไม่ตรงกับ
ความเร็วขับรถจริง คือ 251 ครั้ง และเก็บข้อมูลหลัง
การปรับปรุง วันที ่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2564 ถึง 31 
มีนาคม พ.ศ. 2564 พบว่า ความเร็วการขับรถท่ี
พนักงานขายคำนวณให้ไม่ตรงกับความเร็วขับรถจริง
หลังการปรับปรุง คือ 105 ครั้ง ผลต่างคือ 146 คิด
เป็นร้อยละ 58.17 
 
4.  ส่วนผลการทดลอง 
4.1  สรุปผลการดำเนินงาน 
       จากการศึกษาปัญหา บริษัทกรณีศึกษา ผู้วิจัยได้
ทำการเก็บข้อมูลในช่วงเดือน มกราคม-มีนาคม พ.ศ. 
2564 โดยได้เก็บข้อมูลปัญหาท่ีเกิดกับบริษัทซึ่งผู้วิจัย
วิเคราะห์ข้อมูลที่เก็บมาพบว่าปัญหาที ่พบ คือการ
ขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงล่าช้าของรถเทรลเลอร์แทงค์ จึง
ได้นำข้อมูลท่ีได้เก็บรวบรวมมาวิเคราะห์พบว่าเกิดจาก
ความเร็วการขับรถท่ีพนักงานขายคำนวณให้ไม่ตรงกับ
ความเร็วขับรถจริง ซึ่งมีปัจจัยอื่นร่วมที่ก่อให้เกิดการ
ขนส ่ งส ิ นค ้ าล ่ าช ้ าด ้ วย เช ่ น  สภาพแวดล ้อม 
กระบวนการทำงาน การติดต่อสื่อสารของฝ่ายต่างๆ 
เป็นต้น ผู้วิจัยได้แก้ไขปัญหาด้วยเครื่องมือความคุม
คุณภาพทั ้ง 7 ชนิด (7CQ Tools) ได้แก ่ พาเรโต 
(Pareto) แผนภูมิที ่ใช้แสดงให้เห็นถึงสาเหตุของ
ปัญหาที ่เกิดขึ ้นบ่อยที่สุด แผนผังก้างปลาเพื่อนำ
สาเหตุที่ส่งผลกระทบที่ทำให้เกิดปัญหามาวิเคราะห์ 
พร้อมท้ังระดมสมองกับผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อทำการ

หาแนวทางการแก้ไขปัญหา พบว่าความเร็วการขับรถ
ท่ีพนักงานขายคำนวณให้ไม่ตรงกับความเร็วขับรถจริง
ก่อนปรับปรุง คือ 251 ครั้ง หลังทำการปรับปรุงตาม
แนวทางการแก ้ไข พบว ่าความเร ็วการข ับรถท่ี
พนักงานขายคำรวณให้ไม่ตรงกับความเร็วขับรถจริง 
คือ 105 ครั้ง ผลต่างคือ 146 คิดเป็นร้อยละ 58.17      
4.2  ข้อเสนอแนะ 
    บริษัทควรมีการปรังปรุงตามแนวทางที่ได้จาก
การระดมสมอง อย่างต่อเนื่อง 
 
5.  กิตติกรรมประกาศ 
    ข้าพเจ้าใคร่ขอขอบพระคุณบริษัท ณัฐพล ทรัคส์ 
แอนด์ ออยล์ จำกัด และผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ท่ี
มีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล ให้คำแนะนำที ่ดีและมี
ประโยชน์ คอยสนับสนุน จนเสร็จสมบูรณ์ 
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บทคัดย่อ  

งานวิจัยนี้เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าคงคลังกรณีศึกษาร้านค้าปลีกขนาดกลาง  จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อบริหารจัดการสินค้าคงคลังโดยใช้หลักการแบ่งกลุ่มด้วยระบบเอบีซี  (ABC Classification) ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารสินค้าคงคลัง ซึ่งจะทำให้สามารถแยกประเภทตามหลักการแบ่งกลุ่มด้วยระบบเอบีซี และเพื่อ
สร้างสุขลักษณะท่ีถูกต้องโดยใช้กิจกรรม 5ส ทำให้สินค้าคงคลัง มีความเป็นระเบียบมากยิ่งข้ึน สามารถหยิบจ่ายได้สะดวก 
การทำวิจัยในครั้งนี้ คณะผู้จัดทำโครงการได้ทำการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการเกี่ยวกับปัญหาท่ีเกิดข้ึนกับร้านค้าปลีกขนาด
กลาง และได้หาแนวทางแก้ไขโดยการนำเอาหลักการแบ่งกลุ่มด้วยระบบเอบีซี  มาใช้ในการแยกสินค้าออกเป็นหมวดหมู่ 
นำกิจกรรม 5ส มาใช้เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยมีความสะอาดและสามารถเบิกจ่ายสินค้าได้ จัดทำสมุดบัญชีใน
การเบิกจ่ายสินค้าช่วยเพิ่มอัตราความแม่นยำและลดสินค้าขาดมือและทำให้ทราบถึงต้นทุนการถือครองสินค้า โดยสินค้า
ของร้านแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ สินค้าประเภทเครื่องด่ืม สินค้าประเภทเครื่องครัว สินค้าประเภทสินค้าสำเร็จรูป
และสินค้าประเภทอุปโภค ผลจากการทำกิจกรรม 5ส ในการทำสมุดบัญชีเบิกจ่าย ช่วยลดสินค้าขาดมือ ทำให้ร้านค้าปลีก
ขนาดกลาง มีการวางสินค้าท่ีเป็นระเบียบมีความสะดวกมีช่องทางเดิน และมีการทำป้ายบอกประเภทของสินค้าแต่ละชนิด  
คำสำคัญ: สินค้าคงคลัง กิจกรรม 5ส. การแบ่งกลุ่มด้วยระบบเอบีซี 
 
Abstract 
 This research is to increase the efficiency of inventory management, a case study of retail stores 
in Kalasin province. The main objective is to manage inventory by using the principle of grouping with 
the ABC Classification system to optimize inventory management. This can be classified according to 
the ABC Classification principle, and to establish correct hygiene by using 5S activities. As a result, the 
inventory is more organized and can be easily picked up. In this research, the project organizers 
interviewed entrepreneurs about the problem with medium-sized retailers and found a solution by 
applying the ABC Classification principle to separate products as categorized. Moreover, the research 
has applied 5S activities to create order, cleanliness, and able to withdraw products. In addition, there 
is an accounting book for products disbursement to increase the accuracy rate which can reduce the 
shortage of products, and know the cost of holding the products. The shop's products are divided into 
4 categories e.g., beverage products, kitchenware products, finished goods, and consumer goods. The 
results from 5S activities in order to make a products disbursement book helps to reduce the shortage 
of products, resulting in medium-sized retailers having organized products, convenient, having 
compartments for walking, and making labels indicating each type of product.  
Keywords: Inventory, 5S activities, ABC Classification 
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1.  บทนำ 
1.1  ที่มาและความสำคัญ 

สินค้าคงคลัง (Inventory) หมายถึง ปริมาณ
สินค้าที ่ธ ุรกิจมีสำรองเพื ่อการใช้งานเพื ่อบร ิหาร    
เพื ่อการผลิต เพื ่อการจัดจำหน่ายในอนาคต เช่น 
วัตถุดิบ เครื่องด่ืม ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป เครื่องครัว [1] 
สินค้าคงคลังหรือสินค้าคงเหลือ เป็นสิ่งจำเป็นมาก
สำหรับธุรกิจการค้า เพราะจัดเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน
รายการหนึ่ง ซึ ่งธุรกิจมีไว้เพื ่อให้การขาย สามารถ
ดำเนินไปได้อย่างราบรื ่น การมีสินค้าคงคลังมาก
เกินไปอาจจะเป็นปัญหากับธุรกิจ ทั้งในเรื ่องต้นทุน
การเก็บรักษาที่สูง สินค้าเสื ่อมสภาพ หมดอายุ ถูก
ขโมย หรือสูญหาย นอกจากนี้ยังทำให้สูญเสียโอกาส
ในการนำเงินท่ีจมอยู่กับสินค้าคงคลังนี้ไปหาประโยชน์
ด้านอื่นๆ ธุรกิจจำเป็นต้องมีสินค้าคงคลังไว้เพียงพอ
เพื่อให้มีการลงทุนสินค้าคงคลังน้อยที่สุด ให้เพียงพอ
แก่การผลิต การขาย รวมถึงให้มีสินค้าคงคลังที่อยู่ใน
สภาพพร้อมที่จะใช้ในการค้าขาย และการใช้งานได้
ตลอดเวลาที ่ต้องการ ดังนั ้น ธุรกิจจึงต้องควบคุม
สินค้าคงคลังให้มีอยู่ในระดับท่ีเหมาะสม [2] 

เนื่องจากปัจจุบันธุรกิจการค้าขายมีจำนวนท่ีมาก
ขึ้น ทำให้ลูกค้ามีทางเลือกที่จะซื้อสินค้าเพิ่มขึ้น และ
การท่ีธุรกิจค้าขายจะมีกำไรและอยู่รอดนั้นจะต้องมีกล
ยุทธ์ในการบริการเพื่อให้ธุรกิจเติบโต สินค้าคงคลัง
เป็นสิ ่งสำคัญที่ควรมีการดูแลอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง สำหรับธุรกิจการจำหน่ายสินค้าของร้าน
ซุปเปอร์ลัคกี ้ส่วนมากจะจำหน่ายสินค้าประเภท
เครื ่องดื ่ม สินค้าประเภทเครื ่องคร ัว และอาหาร
สำเร็จรูป ดังนั้นการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน 
คือการมีการจัดการสินค้าคงคลังอย่างเป็นระบบ และ
มีการดูแลอย่างสม่ำเสมอเพื่อรองรับความต้องการของ
ลูกค้าอย่างเพ ียงพอและมีบร ิการที ่น ่าประทับใจ
รวดเร็ว สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้า และ
การที่จะมีสินค้าคงคลังที ่พร้อมบริการให้กับลูกค้า 
จำเป็นต้องมีกลยุทธ์หรือวิธีการจัดการสินค้าคงคลัง 
และพัฒนาธุรกิจให้สามารถสร้างความได้เปรียบ สู้กับ

คู่แข่งได้ สามารถทำกำไรให้กับธุรกิจมากยิ่งขึ้น ซึ่งมี
หลายกลยุทธ์ที่ผู้ประกอบการหลายรายมักมองข้ามไป 
คือ การบริหารสินค้าคงคลัง เช่น การเช็คสต็อกสินค้า
เพื่อไม่ให้สินค้าคงคลังขาดมือหรือมีน้อยเกินไป การ
กำหนดตำแหน่งการจัดเก็บสินค้าแต่ละประเภท
เพื่อให้สามารถหยิบได้อย่างง่ายและรวดเร็ว การทำ
กิจกรรม 5ส เพื่อให้เป็นระบบสะอาดรวมถึงจะได้
เคล่ือนย้ายสินค้าได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง 

จากการสอบถามผู้ประกอบการของร้านค้าปลีก
ขนาดกลาง และสำรวจพื้นที่พบว่า สินค้าคงคลังไม่มี
การจัดเก็บอย่างเป็นระเบียบ สินค้าผสมผสานกันไป
แบบไม่มีหลักการ ไม่มีการแบ่งแยกประเภทของสินค้า 
มีทางเดินที่แคบ ทำให้การค้นหาสินค้าเป็นไปอย่าง
ยากลำบาก การหยิบจ่ายไม่มีความสะดวก ไม่มีความ
คล่องตัว ระบบดูแลรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ยังไม่ดี และบางครั้งที่ลูกค้ามาสั่งสินค้าก็ไม่ได้สินค้า
ตามที่สั ่ง อันเนื่องมาจากไม่มีการเช็คสต็อกสินค้าท่ี
สม ่ำเสมอ ทำให ้การบร ิหารส ินค ้ าคงคล ั งขาด
ประสิทธิภาพเป็นอย่างมาก ซึ่งทำให้เกิดปัญหาดังท่ี
กล่าวมา ด้วยเหตุผลนี้ทางคณะผู้จัดทำโครงการจงึได้
แก้ไขปัญหาเหล่านี้โดยการจัดสินค้าคงคลังแบบเอบซีี 
เพื่อที่จะได้แยกสินค้าออกเป็นหมวดหมู่ เพื่อที่จะได้
ง ่ายต่อการค้นหาสินค้า และเพื ่อให้เกิดความเป็น
ระเบียบ สะอาดและสามารถเข้าไปหยิบสินค้าได้ง่าย
ทางคณะผู้จัดทำโครงการได้จัดทำ กิจกรรม 5ส คือ 
สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย ในการ
แก้ปัญหาลูกค้าไม่ได้สินค้าตามที่สั่งทางคณะผู้จัดทำ
โครงการได้ มีการกำหนดการเช็คสต็อกสินค้าในทุก 7 
วัน และทำสมุดบันทึกสินค้า เข้า-ออก ทุกครั้งเพื่อ
ป้องกันสินค้าขาดมือกรณีมีคำส่ังซื้อจากลูกค้า 
1.2  วัตถุประสงค ์

1.2.1 เพื ่อบริหารจัดการสินค้าคงคลังโดยใช้
หลักการวิเคราะห์ระบบเอบีซี (ABC Classification) 

1.2.2 เพ ื ่อสร ้างสุขลักษณะที ่ถ ูกต ้องโดยใช้
กิจกรรม 5ส ในการเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าคงคลัง 

 



 
การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์  วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  และสถาปัตยกรรมศาสตร์ คร้ังที่ 12 
วันที่ 20  สิงหาคม  2564  ณ  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   

 

 
ESTACON12 | 384 

2.  งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
ทางคณะผู้วิจัยได้ทำการศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยท่ี

เกี ่ยวข้องกับการเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าคงคลังที่ใช้
หลักการวิเคราะห์แบบ ABC และกิจกรรม 5ส. ซึ่งในปี 
พ.ศ. 2555 คุณบุณเลย น ้อยนารถ และคณะ ได้
ทำการศึกษาแนวทางการส่งเสริมดำเนินกิจกรรม 5ส. 
กรณีศึกษา อู่สุริยาการาจ สภาพภายในอู่สุริยาการาจ 
ก่อนการดำเนินกิจกรรม  5ส. มีสภาพที่ไม่เป็นระบบ
ระเบียบในการเก็บเครื่องมือคือเก็บไว้ในกล่องรวมไม่มี
การตีเส้นและใช้สีกำหนดจุดซ่อมที่ชัดเจนไม่มีชั ้นวาง
อุปกรณ์รถยนต์ไม่มีบอร์ดประชาสัมพันธ์ข่าวสารทั่วไป
กิจกรรม 5ส. และไม่มีถังใส่ขยะจุดซ่อมมีเศษใบไม้แห้ง
ไม่มีการทําความสะอาด โดยการแก้ปัญหามีบอร์ด
จัดเก็บเครื่องมือ เครื่องมือเก็บอยู่ตามจุดท่ีกำหนดหยิบ
ใช้งานสะดวก สะอาด สามารถตรวจเช็คได้รวดเร็ว
ชิ้นส่วนรถยนต์ กระป๋องสีจัดเก็บ ไว้บนชั้นวางของ มี
ป้ายชื ่อบอกชั ้นวางของและ ป้ายชื ่อผู ้ร ับผิดชอบ 
อุปกรณ์ขาตั้งวางอุปกรณ์ รถยนต์วางไว้ที ่จุดกำหนด
โดยสีและเส้น [3] และต่อมาในปี พ.ศ. 2557 คุณอธิระ 
เมธารัชตกุล ได้ทำการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ
คลังสินค้า กรณีศึกษา บริษัทผลิตช้ินส่วนรถยนต์ปัญหา
ที่เกิดขึ้นคือปัญหาการตรวจนับสินค้าคงคลังความไม่
แม่นยำของสต็อกสินค้า ทำให้ส่งผลต่อการผลิต สินค้า
คงคลังไม่ตรงแบบทำให้สินค้าขาดมืด หรือต่ำกว่าท่ี
กำหนดไว้ จึงส่งผลต่อธุรกิจทำให้ลูกค้าขาดความมั่นใจ 
อันเป็นสาเหตุให้ไม่สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปกับลูกค้า
ได้ ทางผู้วิจัยได้เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการคลังสินค้า 
คือ 1. จัดกลุ่มคลังสินค้าตามความสำคัญของสินค้า โดย
แบ่งเป็น ABC 2. ปรับปรุงระบบการจัดเก็บสินค้าคง
คลังตามหลัก ABC รวมถึงการกำหนดรหัสสินค้าระบบ
ตำแหน่งการจัดเก็บและการทำป้าย 3. ปรับปรุงขั้นตอน
การทำงานให้สอดคล้องระบบที่ทำการปรับปรุง จาก
การศึกษาพบว่า สินค้าคงคลังมีความแม่นยำมากขึ้น
จากเดิม 67.75% เพิ่มเป็น 90.76% และเวลาเฉล่ียของ
ขั้นตอนการเบิกจ่ายต่อ 1 ใบเบิกลดลงจาก 25 นาที 
เป็น 19 นาที ต้นทุนการถือครองสินค้าตกรุ่นจากเดิม 

25.20 ลดลง 4.20 รวมถึงประสิทธิภาพการสั่งมอบ
ลูกค้าเพิ่มขึ ้นจาก 90% เป็น 100% สามารถช่วยให้
ผู้บริหารคลังสินค้าสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ
คลังสินค้า และเพิ่มความพึ่งพอใจของลูกค้า [4] และใน
ปี พ.ศ. 2558 คุณเพ็ญจัน บัวซาว ได้ทำการปฏิบัติ
กิจกรรม 5ส และการเสริมสร้างความปลอดภัยในการ
ทำงานของพนักงาน ปัจจุบันทำให้พนักงานต้องทำงาน
ในสภาพของการแข่งขันเร่งรีบ ทำงานแข่งกับเวลาไม่ว่า
จะเป็นงานอาชีพด้านใดก็ตาม พนักงานต้องพยายาม
ปรับตัวให้ทันกับการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนอย่างรวดเร็ว
ในด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ เจ้าของกิจการมุ่งแต่ผลผลิต
จนกระทั่งขาดความสนใจในเรื่องความปลอดภัยซึ่งเป็น
สาเหตุท่ีทำให้เกิดอันตรายจากการประสบอุบัติเหตุของ
คนงาน นอกจากนั้นการเจ็บป่วยของผู้ปฏิบัติงานยัง
ก่อให้เกิดผลกระทบกับสถานประกอบการเนื่องจากคน
ที ่ประสบอ ันตรายไม ่สามารถมาทำงานได้  ขาด
คนทำงาน ทำให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น และทำให้คนงาน
เสียขวัญและกำลังใจในการทำงาน อีกทั้งยังมีวิธีการ
ควบคุมกิจกรรมให้เกิดความยั่งยืน การดำเนินการจึง
ได้รับความนิยมและเผยแพร่ไปท่ัวประเทศญี่ปุ่น ดังนั้น 
5ส จึงเป็นปัจจัยพื ้นฐานในการบริหารงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ และนับเป็นเครื่องมือตัวแรกท่ีถูกนำมาใช้
ก่อนที่จะใช้เครื่องมือระดับสูงขึ้นไป เช่น TPM TQM 
และ ISO เป็นต้น โดยกำหนดให้ ส1, ส2, ส3 เป็นการ
จัดการในเรื ่องของวัสดุสิ ่งของ เครื ่องใช้และสถานท่ี 
ส่วน ส4,  ส5 เป็นการจัดการเรื่องคน/บุคลากร [5] 

จากงานวิจัยที่ได้ทำการศึกษาเบื้องต้น สามารถ
นำมากำหนดเป็นแนวทางในการดำเนินงานวิจัยครั้งนี้ได้
เป็นอย่างดี 

 
3.  วิธีการดำเนินงาน 

คณะผู้วิจัยได้แบ่งลำดับการดำเนินงานวิจัยดังนี้  
3.1 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
3.2 ขั้นตอนการดำเนินการวิจัย 
3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
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3.1  เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
3.1.1  เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล  

- สมุดบันทึก  
- เครื่องบันทึกเสียง 

3.1.2  เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
- ทฤษฎีการจัดการสินค ้าคงคล ังตามการ

วิเคราะห์ระบบเอบีซี (ABC Classification) 
- โปรแกรม Microsoft Excel 
- ทฤษฎีการระดมสมอง เป็นการแสดงความ

คิดเห็นร่วมกันระหว่างสมาชิก และอาจารย์ที่ปรึกษา 
เพ ื ่ อ ให ้สมาช ิกและอาจารย ์ท ี ่ปร ึกษาได ้ เสนอ
แนวความคิดใหม่ๆ ในการแก้ไขปัญหา 
3.2  ขั้นตอนการดำเนินการวิจัย 
 

 

รูปที่ 1 ขั้นตอนการดำเนินการวิจัย 
 

3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมข้อมูลคณะผู้จัดทำโครงการได้มี

การเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้ 
- ทำการเช็ครายการสินค้าของร้านค้าปลีกขนาด

กลาง  
- เก็บข้อมูลการเบิกจ่ายสินค้าท่ีใช้ต่อ 6 เดือน  
- รวบรวมราคาสินค้าแต่ละประเภท 
- การจดบันทึกสินค้ารับเข้า-จ่ายออก 2 เดือน 

3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
จากผลการดำเน ินงานว ิจ ัยทางคณะผู ้จ ัดทำ

โครงการได้นำข้อมูล รายการสินค้า จำนวนสินค้าที่ขาย
ต่อ 6 เดือน มาวิเคราะห์เพื่อจัดสินค้าคงคลังแบบเอบีซี 
(ABC Classification) และนำแนวคิดกิจกรรม 5ส มา
ประยุกต์ใช้ในร้านค้าปลีกขนาดกลาง ส่วนระบวนการรับ
สินค้าและส่ังสินค้า กระบวนการเบิกสินค้าของร้านฯ ใน
กระบวนการรับสินค้า สั ่งสินค้าและกระบวนการเบิก
สินค้าจากนั ้นทางผู ้วิจัยได้จัดทำสมุดบัญชีเบิก-จ่าย 
สินค้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารสินค้าคงคลัง 

 
4.  ผลการดำเนินงาน 

จากผลการศึกษาการบริหารจัดการสินค้าคงคลัง
ของร้านฯ โดยการนำข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ 
เก็บรวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์ และเสนอแนวทางแก้
ไข้ปัญหา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
4.1  ข้อมูลทั่วไป 

ร้านค้าปลีกขนาดกลาง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000 
เป็นที่จำหน่ายเกี ่ยวกับอาหารสำเร็จรูป เครื ่องด่ืม 
เครื่องครัว เครื่องอุปโภค เช่น เหล้า เบียร์ สปอนเชอร์ 
นม มาม่า ปลากระป๋อง ผงชูรส รสดี ผงซักฟอก ฯลฯ 

- ขอบเขตการให้บริการของร้านฯ  
สินค้าในร้านฯ สามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มได้ ดังนี้ 
1. สินค้าประเภทเครื่องด่ืม 
2. กลุ่มสินค้าประเภทเครื่องครัว 
3. กลุ่มสินค้าประเภทสินค้าสำเร็จรูป 
4. กลุ่มสินค้าประเภทสินค้าอุปโภค 
- กลุ่มลูกค้าของร้านฯ 
กลุ่มลูกค้าหลักของร้านฯ จะเป็นกลุ่มผู ้ค้าปลีก

ขนาดเล็ก หรือหน่วยงานต่างๆ หรือร้านขายของขนาด
ใหญ่ท่ีอยู่ตามอำเภอหรือตำบลต่างๆ เนื่องจากทางร้านฯ 
เป็นร้านที่จัดจำหน่ายเกี่ยวกับเครื่องดื่ม เครื ่องครัว 
อาหารสำเร็จรูป สินค้าอุปโภค จึงได้มีการจัดส่งของแบบ
ถึงที่หมายทำให้ลูกค้าได้รับความสะดวกสบาย ลูกค้า
เหล่านี้ก็จะได้มีการกระจายข่าวและแนะนำลูกค้าราย
ใหม่ๆ ให้กับทางร้านอย่างต่อเนื่อง 
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เนื่องจากลักษณะของสินค้าคงคลังของร้าน มีอยู่ 3 
ประเภทใหญ่ๆ ซึ่งแต่ละประเภทสินค้ามีอยู่หลายชนิด
และยังไม่มีการจัดที่ดีพอ เพื่อให้ร้านมีการจัดการสินค้า
คงคลังที่ดี จึงควรมีการแบ่งสินค้าออกเป็นแต่ละชนิด 
เพื่อรองรับความต้องการที่เพิ ่มขึ ้น และให้การจัดการ
สินค้าคงคลัง เป็นไปอย่างเป็นระบบ จากการศึกษาการ
ดำเนินการจัดการสินค้าคงคลังร้านฯ พบปัญหาท่ีเกิดขึ้น 
ดังแสดงในรูปท่ี 2 

 

 
 

รูปที่ 2 ผังแสดงปัญหาที่เกิดขึ้นกับร้านฯ 
 

จากรูปที่ 2 ซึ่งได้แสดงถึงปัญหาที่เกิดขึ้นภายใน
ร้าน สามารถสรุปได้ดังนี้ 

- ไม่มีความคล่องตัวระบบดูแลรักษาความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยยังไม่ดีเท่าท่ีควร 

- สินค้าคงคลังไม่มีการจัดเก็บอย่างเป็นระเบียบ 
- ลูกค้าไม่ได้สินค้าตามท่ีส่ัง 
คณะผู ้ว ิจ ัยได ้ลงพ ื ้นท ี ่ทำการส ัมภาษณ์เพื่อ

สอบถามข้อมูลของสินค้าคงคลังของร้านฯ ซึ่งได้แบ่ง
ออกเป็น 4 ประเภทดังนี้ 

1. สินค้าประเภทสินค้าเครื่องด่ืม 
2. สินค้าประเภทสินค้าเครื่องครัว 
3. สินค้าประเภทสินค้าอาหารสำเร็จรูป 
4. สินค้าประเภทสินค้าอุปโภค 
จากการลงพื้นที่ทำให้ทราบถึงจำนวนสินค้าที่ขาย

ไปในรอบ 6 เดือนท่ีผ่านมา และราคาสินค้าต่อหน่วย ซึ่ง
ทำให้สามารถที่จะนำเอาวิเคราะห์การแบ่งกลุ่มสินค้า
ด้วยระบบ เอบีซี (ABC Classification) มาช่วยในการจัด
วางระบบการจัดวางสินค้าได้ต่อไป 

4.2  ผลการวิเคราะห์การแบ่งกลุ่มสินค้าด้วยระบบ 
เอบีซี (ABC Classification) 

จากการวิเคราะห์การแบ่งกลุ่มสินค้าด้วยระบบ   
เอบีซี ได้ทำการเรียงลำดับสินค้าที่มีปริมาณจากมากไป
หาน้อย จึงได้มีการคำนวณกลุ่มสินค้าแต่ละ ประเภท
ตามการแบ ่ งกล ุ ่ มส ินค ้ าด ้วยระบบเอบ ีซ ี  (ABC 
Classification) ผลท่ีได้เป็นตารางท่ี 1, 2, 3 และ 4 

 
ตารางที่ 1 การคำนวณการแบ่งกลุ่มสินค้าประเภท
เครื่องด่ืมด้วยระบบเอบีซี (ABC Classification) 

 
จากตารางท่ี 1 จะเห็นได้ว่าสินค้าในกลุ่มเครื่องด่ืม

มีจำนวนท้ังหมด 31 ชนิด โดยสินค้ากลุ่มซี (C) เป็นกลุ่ม
สินค้าที่มีการเคลื่อนไหวมาก เช่น บิ๊กโคล่า ขนาด 10 
บาท บิ๊กโคล่าแดง 10 บาท เป็นต้น กลุ่มสินค้ากลุ่มบี (B) 
เป็นกลุ่มสินค้าที่มีการเคลื่อนไหวปานกลางและกลุ่ม
สินค้าเอ (A) เป็นกลุ่มสินค้าที่มีการเคลื่อนไหวน้อย 
ตามลำดับ 
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ตารางที่ 2 การคำนวณการแบ่งกลุ่มสินค้าประเภท
เครื่องครัวด้วยระบบเอบีซี (ABC Classification) 

 
จากตารางท่ี 2 เป็นตารางแสดงการคำนวณการ

แบ่งกลุ่มสินค้าด้วยระบบเอบีซี (ABC Classification) 
ในกลุ่มสินค้าประเภทเครื่องครัว โดยมีสินค้าทั้งหมด 
27 ชนิด โดยสินค้ากลุ่มซี (C) เป็นกลุ่มสินค้าที่มีการ
เคลื ่อนไหวมาก เช่น น้ำปลาทิพรส รสดี เป็นต้น   
กลุ่มสินค้ากลุ่มบี (B) เป็นกลุ่มสินค้าท่ีมีการเคล่ือนไหว
ปานกลางและกลุ ่มสินค้าเอ (A) เป็นกลุ ่มสินค้า         
ท่ีมีการเคล่ือนไหวน้อย ตามลำดับ 

 
ตารางที่ 3 การคำนวณการแบ่งกลุ่มสินค้าประเภท
สินค้าสำเร็จรูปด้วยระบบเอบีซี (ABC Classification) 

 
 

จากตารางท่ี 3 เป็นตารางแสดงการคำนวณการ
แบ่งกลุ่มสินค้าด้วยระบบเอบีซี (ABC Classification) 
และการประยุกต์ใช้แผนภูมิพาเรโต้ โดยสินค้าในกลุ่ม
นี้มีจำนวนทั้งหมด 7 ชนิด โดยสินค้ากลุ่มซี (C) เป็น
กลุ่มสินค้าท่ีมีการเคล่ือนไหวมากท่ีสุด เช่น กาแฟซอง
เขียว กาแฟซองสีแดง เป็นต้น กลุ่มสินค้ากลุ่มบี (B) 
เป็นกลุ่มสินค้าที่มีการเคลื่อนไหวปานกลางและกลุ่ม
สินค้าเอ (A) เป็นกลุ่มสินค้าที่มีการเคล่ือนไหวน้อย 
ตามลำดับ 

 
ตารางที่ 4 การคำนวณการแบ่งกลุ่มสินค้าประเภท
อุปโภคด้วยระบบเอบีซี (ABC Classification) 

 
จากตารางท่ี 4 เป็นตารางแสดงการคำนวณการ

แบ่งกลุ่มสินค้าด้วยระบบเอบีซี (ABC Classification) 
และการประยุกต์ใช้แผนภูมิพาเรโต้ โดยสินค้าในกลุ่ม
นี้มีจำนวนทั้งหมด 7 ชนิด โดยสินค้ากลุ่มซี (C) เป็น
กลุ่มสินค้าที่มีการเคลื่อนไหวมาก เช่น ซัลไลน์ ผงซัก
ผ้าโอโม่ เป็นต้น กลุ่มสินค้ากลุ่มบี (B) เป็นกลุ่มสินค้า
ท่ีมีการเคล่ือนไหวปานกลางและกลุ่มสินค้าเอ (A) เป็น
กลุ่มสินค้าท่ีมีการเคล่ือนไหวน้อย ตามลำดับ 

หลังจาการวิเคราะห์แบ่งกลุ่มสินค้าด้วยระบบ    
เอบีซี (ABC Classification) คณะผู้วิจัยได้นำข้อมูลไป
ปรับปรุงพื้นท่ีเพื่อความสะดวกตามรูปท่ี 3  
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(a) ก่อนการปรับปรุง 
 

 
 

(b) หลังการปรับปรุง 
 

รูปที่ 3 ก่อนและหลังการปรับปรุงสินค้าคงลังด้วย
ระบบเอบีซี (ABC Classification) 

 
4.3  การทำกิจกรรม 5ส. ภายในร้านฯ 

จากนั้นคณะผู้วิจัยทำนำเอากิจกรรม 5ส. มาช่วย
ในการเป็นการจัดระเบียบความเรียบร้อยภายในร้านฯ 
เพ ื ่อก ่อให้เก ิดสภาพการทำงานที ่ ดี  เอ ื ้ออำนวย 
ปลอดภัย ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน เพิ่ม
คุณภาพ และเกิดความสะอาดเรียบร้อยถูกสุขลักษณะ 
ลดความสูญเปล่าท่ีก่อให้เกิดต้นทุนท่ีไม่จำเป็น และยัง
ช่วยสร้างทัศนคติที ่ดีของพนักงาน ทำให้พนักงาน
สามารถใช้ศักยภาพของตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ
และเต็มความสามารถ ซึ่งสามารถแสดงรายละเอียด
การจัดกิจกรรม 5ส. ดังนี้  

 
 
 
 

4.3.1 สะสาง 

 

รูปที่ 4 เก็บเศษวัสดุท่ีไม่จำเป็นออกนำเศษวัสดุไปท้ิง 

 
จากรูปที่ 4 แสดงให้เห็นถึงการแยกสินค้าที่ไม่

จำเป็นออกจากสินค้าที ่ต้องการ และขจัดสิ ่งที ่ไม่
ต้องการท้ิง ดังนั้น ส่ิงท่ีควรสะสางจึงประกอบด้วย 

- สินค้าที่มีปัญหา หรือของที่เก็บไว้นาน ถ้า
เก็บไว้อาจก่อให้เกิดภาพพจน์ที่ไม่แสดงถึงความไม่มี
ประสิทธิภาพ การบริหารงานท่ีช้าของพนักงานในร้าน 

- ขยะ เศษวัสดุ เศษกระดาษ เศษพลาสติก 
และอื่นๆ ท่ีใช้การไม่ได้หรือขายไม่ได้ ให้ทำการสะสาง
ท้ิง 
4.3.2 สะดวก 

 

รูปที่ 5 ทำการติดแผ่นป้ายบอกตำแหน่งของสินค้า 
 

จากรูปท่ี 5 การจัดวางสินค้าให้เป็นหมวดหมู่  
เพื ่อให้สินค้าสินคงคลังเป็นระเบียบเรียบร้อย และ
สะดวกต่อการทำงาน สามารถค้นหาสินค้าต่างๆ ได้
ง่ายและรวดเร็ว ทางคณะผู้วิจัยจึงได้ทำเครื่องหมาย
หรือสัญลักษณ์ คือการทำป้ายระบุตัวสินค้า การจัด
วางสินค้าให้เป็นหมวดหมู่ 

 



 
การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์  วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  และสถาปัตยกรรมศาสตร์ คร้ังที่ 12 
วันที่ 20  สิงหาคม  2564  ณ  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   

 

 
ESTACON12 | 389 

4.3.3 สะอาด 

 

รูปที่ 6 เก็บเศษออกจากพื้นท่ีจัดวางปัดกวาดทำ  
ความสะอาด 

 
จากรูปที่ 6 เป็นการทำความสะอาด ปัดกวาด

สถานท่ี สิ ่งของให้สะอาดอยู่เสมอ เพื่อไม่ให้สินค้า
สกปรกและมีฝุ ่นเยอะและเพื่อป้องกันหนูหรือแมลง
ต่างท่ีจะมากัดกินสินค้า 
4.3.4 สุขลักษณะ 

 

 

รูปที่ 7 ตีเส้นแบ่งช่องทางเดินหมวดสินค้าอุปโภค 
 

จากรูปที่ 7 แสดงให้เห็นถึงการทำการแบ่งเส้น
สินค้าทั้งสามรายการ เพื่อที่จะให้มีช่องทางเดินท่ี
สะดวกและสามารถเบิกหรือหยิบจับสินค้าได้ง่าย และ
ทำให้ประหยัดเวลาในการขนถ่าย 
4.3.5 สร้างนิสัย 

คือการอบรมสร้างลักษณะนิสัยในการทำงาน
การปฏิบัติงานตามระเบียบ วินัย ข้อบังคับ และทำจน
เป็นนิสัย ตลอดจนทำให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์และ
เพื่อให้องค์กรท่ีเราอยู่มีความเจริญรุ่งเรือง 

 
 

5.  สรุปและอภิปรายผล 
จากการที่คณะผู ้วิจัยได้ศึกษาสภาพปัญหาของ

คลังสินค้าและได้เก็บรวบรวมท่ีเกี่ยวกับรายการสินค้า 
และราคาต่อหน่วยของสินค้า  โดยการสัมภาษณ์
ผู้ประกอบการและได้นำข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์
เพื ่อแยกสินค้าออกเป็นแต่ละประเภทดังนี้  สินค้า
ประเภทเครื่องดื่ม สินค้าประเภทเครื่องครัว สินค้า
ประเภทสินค้าอุปโภคและได้นำข้อมูลดังกล่าวมา
คำนวณสินค้าแต่ล่ะประเภทโดยใช้ทฤษฎีหลักการ
แบ ่ งกล ุ ่ มด ้วยระบบเอบ ีซี  (ABC Classification) 
หลังจากที ่แบ่งสินค้าออกเป็นแต่ละประเภท ทาง
คณะผู้วิจัยได้นำกิจกรรม 5ส มาใช้ในร้านฯ คือ สะสาง 
สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และการสร้างนิสัย ทาง
คณะผู้วิจัยได้ทำตั้งแต่การกำจัดเศษวัสดุที่ไม่จำเป็น
ออกไปทิ้ง การติดป้ายบอกตำแหน่งของสินค้าเพื่อ
ความสะดวกในการค้นหาสินค้า ตลอดจนมีการทำ
ความสะอาดพื้นที่เพื่อไม่ให้ฝุ ่นเยอะและเพื่อป้องกัน
หนูหรือแมลงต่างๆที ่จะมากัดกินสินค้า ทางคณะ
ผู้จัดทำได้ตีเส้นแบ่งทางเดินประเภทสินค้าเครื่องด่ืม 
ประเภทสินค้าเครื่องครัว ประเภทสินค้าอุปโภค สินค้า
ประเภทสินค้าสำเร็จรูป เพื ่อความสะดวกและถูก
สุขลักษณะและยังมีการสร้างนิสัยท่ีดีในการปฏิบัติงาน 
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีได้วางไว้ สำหรับการตรวจ
นับและเช็คสต็อกสินค้าทางผู้วิจัยได้ทราบปัญหาคือ 
ลูกค้าไม่ได้สินค้าตามที่สั่งทางคณะผู้วิจัยจึงได้จัดทำ
สมุดบันทึกสินค้าเข้า-ออก โดยคณะผู้วิจัยได้เริ่มจด
บันทึกสินค้าเข้าออกของร้านฯตั้งแต่วันท่ี 11 เดือน
พฤษภาคม พ.ศ.2563 ถึงวันท่ี 27 เดือนกรกฎาคม 
พ.ศ. 2563 ซึ ่งจากการที ่คณะผู ้ว ิจัยได้จัดทำสมุด
บันทึกสินค้าเข้าออกขึ้นมา ทำให้สินค้าคงคลังของร้าน
มีความแม่นยำมากขึ้น 
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การเพ่ิมประสิทธิภาพของกระบวนการล้างคอยล์เย็นด้วยเครื่องล้างคอยล์เย็นแบบอัตโนมัติ 
: กรณีศึกษาการทำความสะอาดคอยล์เย็น 

Increasing the efficiency of the evaporator coil cleaning process with an 
automatic evaporator coil cleaner machine 

: Evaporator cleaning case study 
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บทคัดย่อ  

งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการล้างคอยล์เย็น โดยผู้วิจัยได้ทำการเก็บข้อมูลการ
ปฏิบัติหน้าท่ีของพนักงาน เพื่อนำมาวิเคราะห์หาค่าทางสถิติ โดยใช้ One-Sample T-Test แผนภูมิการปฏิบัติงานทวีคูณ 
และ Flow process chart เพื่อนำมาวิเคราะห์และออกแบบเครื่องล้างคอยล์เย็นแบบอัตโนมัติ ผลลัพธ์ท่ีได้คือสามารถลด
การปฏิบัติหน้าท่ีของพนักงานจาก 11 ข้ันตอน/คอยล์ เหลือ 6 ข้ันตอน/คอยล์ ลดเวลาการล้างทำความสะอาดคอยล์เย็น
ของพนักงานจาก 29.08 นาที/คอยล์ เหลือ 6.48 นาที/คอยล์ เท่ากับ 77.71% และยังสามารถเพิ่มกำลังการผลิตจาก 17 
คอยล์/วัน เป็น 28 คอยล์/วัน เท่ากับ 64.70% 
คำสำคัญ: เครื่องล้างคอยล์เย็น, การเพิ่มประสิทธิภาพ, การลดข้ันตอนปฏิบัติงาน 
 
Abstract 

 This research aims to increase the efficiency of the evaporator coil cleaning process. The 
researcher has collected data on the performance of the employees. For statistical analysis, use One-
Sample T-Test, multiply performance chart, and Flow process chart for analysis and design of automatic 
evaporator cleaner. The result is a reduction in employee performance from 11 steps/coil to 6 steps/coil. 
Reduce the cleaning time of the employee's evaporator coil from 29.08 minutes/coil to 6.48 
minutes/coil, equal to 77.71%, and can also increase the production capacity from 17 coils/day to 28 
coils/day, equal to 64.70%. 
Keywords: Evaporator coil cleaning machine, optimization, Minimization of operating procedures 
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1.  บทนำ 
ปัจจุบันเครื่องปรับอากาศได้เข้ามามีบทบาทสำคัญ

อย่างยิ่งในอุตสาหกรรมต่างๆ เพื่อใช้ควบคุมอุณหภูมิ 
ความชื้น และคุณภาพของอากาศ ให้เหมาะสมต่อ
ความต้องการของมนุษย์ และยังช่วยในการเก็บรักษา
คุณภาพของว ัตถุด ิบให้สามารถอยู ่ได ้นานยิ ่งขึ้น 
อุตสาหกรรมที่ได้นำเครื่องปรับอากาศมาใช้งานไดแ้ก่ 
อุตสาหกรรมการผลิตอาหาร การเก็บรักษาอาหาร 
การผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมที ่ใช้
ความเย็นในการขนส่ง  ห้างสรรพสินค้า สถานศึกษา 
ร้านสะดวกซื้อ และครัวเรือน เป็นต้น  

 

 

รูปที่ 1 เครื่องปรับอากาศ Carrier ขนาด 40,000 
Btu/h 

 
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทที่เป็นกรณีศึกษาดังรูปที่ 1 

คอยล์เย็นซึ ่งแสดงในรูปที ่ 2  เป็นส่วนประกอบท่ี
สำค ัญท ี ่ ช ่ วยทำให ้ เก ิดความเย ็นท ี ่ อย ู ่ภายใน
เครื่องปรับอากาศ โดยอาศัยแรงลมจากมอเตอร์ท่ีผ่าน
เข้ามาดังนั ้นเม ื ่อถ ูกใช้งานไปนานๆจะมีคราบส่ิง
สกปรกหรือฝุ่นละอองเข้ามาติดอยู่ภายในช่องว่าง
ระหว่างคอยล์เย็นส่งผลให้อากาศไหลผ่านไม่เต็ม
ประสิทธิภาพและทำให้เครื่องปรับอากาศต้องทำงาน
หนัก 

 

 
 

รูปที่ 2 คอยล์เย็นเครื่องปรับอากาศ 
 

จากการศึกษาพบว่าเมื ่อใช้งานไประยะเวลา 5 ปี  
มีคราบส่ิงสกปรกอุดตันสะสมท่ีคอยล์เย็นหนาแน่น 

 

 
 

รูปที่ 3 คราบท่ีสกปรกท่ีอุดตันอยู่ภายในของคอยล์
เย็น 

 

จากรูปท่ี 3 แสดงให้เห็นถึงคราบสะสมของฝุ่น
ละอองที่ติดอยู่ด้านในของคอยล์เย็นเช่น คราบฝุ่น 
ควัน เช้ือรา หยากใย่ และส่ิงแปลกปลอม 

 
ตารางที่ 1 แผนภูมิการปฏิบัติงานทวีคูณขั้นตอนการ
ล้างคอยล์เย็นก่อนปรับปรุง 

 
จากการเก ็บข ้อม ูลพบว ่าใช ้ ระยะเวลาการ 

Refurbish ของกระบวนการล ้างทำความสะอาด
คอยล์เย็นของเครื่องปรับอากาศใช้เวลานาน 30.56 
นาที/คอยล์ มีผู ้ปฏิบัติงานในพื ้นที ่ 2 คน และมี
ประส ิทธ ิภาพต่ำใช ้คนในการปฏ ิบ ัต ิงาน โดยมี
กระบวนการปฏิบัติงาน 11 ขั้นตอน ดังแสดงในตาราง
ท่ี 1 และรูปท่ี 4 [1] 
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รูปที่ 4 กระบวนการล้างทำความสะอาดคอยล์เย็น 
 

ในงานวิจ ัยฉบับนี้ผ ู ้ว ิจ ัยได้ร ่วมมือกันบร ิษัท
ออกแบบและพัฒนาเครื่องล้างทำความสะอาดคอยล์
เย็นแบบอัตโนมัติให้สามารถปรับตั ้งค่าตามความ
เหมาะสมต่อการใช้งาน เพื่อเป็นการลดขั้นตอนการ
ทำงานของพนักงานและเพิ ่มประสิทธิภาพในการ
ทำงานให้กับพนักงานมากขึ้น 

 
2. ทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 
2 .1 การ เพ ิ ่ มส ิทธ ิภาพการผล ิ ต  (Productivity) 
กระบวนการในการปฏิบัติงานเพื่อให้ได้ สินค้า บริการ 
หรืองานที่มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องงการของ
ลูกค้า ด้วยวิธีการในการลดต้นทุน ลดการสูญเสียทุก
รูปแบบ การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า การใช้เทคโนโลยี
ที ่เหมาะสมการพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานใน
องค์กรและการใช้ทคนิคการทำงานต่างๆ เข้ามาเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพ ในการทำงาน [2] 
                         
                                                           (1) 
 
2.2 การศึกษาวิธีการทำงานการรวบรวมข้อมูลขั้นตอน
วิธีการทำงานและปัญหาการทำงานต่างๆ เพื่อนำมา
พิจารณาหาแนวทางการแก้ไขต่อไปในการบันทึกการ
ทำงานจะใช้สัญลักษณ์ทีเป็นมาตรฐาน สากลแทน

ขั้นตอนการทำงานต่างๆ ด้วยแผนภูมิกระบวนการ
ผลิต (Flow process chart) [3] 

 
ตารางที่ 2 สัญลักษณ์ที่ใช้ในการบันทึกขั้นตอนการ
ทำงาน 

สัญลักษณ์ ความหมาย 
 กิจกรรมการปฏิบัติงาน 
 กิจกรรมการเคล่ือนย้าย 
 กิจกรรมตรวจสอบ 
 การรอหรือหยุดช่ัวคราว 
 การหยุดหรือการเก็บถาวร 

2.3 ประสิทธิภาพด้านเวลาการทำงานที่เพิ ่มขึ ้นการ
ปรับปรุงเวลาในขั ้นตอนการดำเนินงานนั ้นเพื ่อให้
ระยะเวลาในการดำเนินงานทั้งกระบวนการลดสั้นลง
เพ ื ่อท ี ่จะสามารถทำการผล ิตส ินค ้าได ้มากขึ้น 
ประสิทธิภาพด้านเวลาการทำงานสามารถคำนวณได้
ดังนี้ [4] 

                                                           (2) 
 

2.4 การประเมินผลประสิทธ ิภาพการผลิต การ
เปรียบเทียบอัตราส่วนของชนิดกิจกรรมหรือส่วนต่าง
หลังการปรับปรุง สามารถคำนวณได้จากสมการ [5] 

                                                             
                                                          (3) 
 
2.5 การแจกแจงแบบปกติ (Normal distribution) 
ซึ่งแสดงในรูปที่ 5 สามารถใช้กับข้อมูล สถานการณ์ 
และปรากฏการณ์ต่างๆได้หลากหลาย เช่น น้ำหนัก 
ส่วนสูง อายุการใช้งาน ค่าใช้จ่าย ความเร็ว คะแนน
สอบ และปริมาณผลผลิตการเกษตร เป็นต้น มีรูปแบบ
การแจกแจงแบบปกติ แสดงด้วยเส้นโค้งความหน้าจะ
เป็น ที่มีพื้นที่ใต้เส้นโค้งทั้งหมดเป็น 1 ลักษณะของ
เส้นโค้งเป็นรูประฆังคว่ำ มีจุดศูนย์กลางที่ค่าเฉล่ีย 
และสมมาตรรอบค่าเฉลี่ย ซึ่งทำให้ ค่าเฉลี่ย มัธยฐาน
และฐานนิยม อยู่ท่ีจุดเดียวกัน [6] 

ประสิทธิภาพ =
หลังปรับปรุง − ก่อนปรับปรุง

ก่อนปรับปรุง
× 100 
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รูปที่ 5 การแจกแจงแบบปกติ 
 

3. การออกแบบเคร่ืองล้างคอยล์เย็นแบบอัตโนมัติ  
ทางผู ้ว ิจัยได้ทำการออกแบบพัฒนาเครื ่องล้าง

คอยล์เย็นแบบอัตโนมัติ ดังแสดงในรูปที่ 6 เพื่อเข้ามา
ช่วยในการล้างทำความสะอาดคอยล์เย็นให้ง่ายขึ้น ลด
ขั้นตอนทำงานของผู้ปฏิบัติงาน และสามารถปรับต้ัง
ค่าการล้างทำความสะอาดได้  ซึ่งวิธีการทำงานแสดง
ในรูปท่ี 7 

 

รูปที่ 6 เครื่องล้างคอยล์เย็นแบบอัตโนมัติ 
 

ผู้วิจัยได้ศึกษาและออกแบบเครื่องล้างคอยล์เย็น
แบบอัตโนมัติโดยให้สามารถล้างคอยล์เย็นได้ครั้งละ 5 
คอยล์และสามารถเพิ่มคอยล์เย็นเข้าสู ่กระบวนการ
ล้างคอยล์ได้ต่อเนื่อง มีส่วนประกอบด้ังนี้  

1.  รถเข็นคอยล์เย็นทางเข้า  
2.  ถังน ้ำสำหร ับแช่คอยล์เย ็นเพ ื ่อให้คราบส่ิง

สกปรกอ่อนตัวลง  
3. ท่ีจับ/ยกคอยล์เย็นใช้สำหรับจับคอยล์เย็นไปยัง

ตำแหน่งตามคำส่ังของโปรแกรม  
4.  ถังฉีดน้ำแรงดันสูงด้วยแรงดัน 200 psi ใช้สำ

หลับฉีดคอยล์เย็นเพื่อทำความสะอาด  
5.  ถังเป่าลมใช้สำหรับเป่าให้น้ำที่ค้างอยู่ท่ีคอยล์

เย็นออกจากคอยล์เย็น  

6. รถเข็นคอยล์เย็นทางออก 

 

รูปที่ 7 วิธีการใช้งานเครื่องล้างคอยล์เย็นแบบ
อัตโนมัติ 

 
4. สรุปผลการทดลอง 
 
ตารางที่ 3 แผนภูมิการปฏิบัติงานทวีคูณ ขั้นตอนการ
ล้างทำความสะอาดคอยล์เย็นของเครื่องปรับอากาศ 
หลังปรับปรุง 

 
จากตารางท่ี 3 มีผู้ปฏิบัติงานท้ังหมด 2 คน เครื่อง

ล้างทำความสะอาดคอยล์เย ็นใช้เวลาในการล้าง 
17.36 นาที/คอยล์ เท่ากับ 73.84% พนักงานทั้งสอง
คนใช้เวลาในการปฏิบัต ิหน้าที ่ 6.15 นาที/คอยล์ 
พนักงานคนที ่ 1 ใช้เวลาปฏิบัติหน้าที ่ 5.65 นาที 
เท่ากับ 24.03% พนักงานคนที ่ 2 ใช้เวลาในการ
ปฏิบัติหน้าท่ี 3.1 นาที เท่ากับ 13.19%  
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ตารางที่ 4 แผนภูมิกระบวนการไหล Flow process 
chart ขั้นตอนการล้างทำความสะอาดคอยล์เย็น หลัง
ปรับปรุง 

 
จากตารางท่ี 4 แสดงเวลารวมในการล้างคอยล์เย็น 

23.51 นาที/คอยล์ โดยแบ่งการทำงานของคนแล้ว
เครื่องจักรได้ดังนี้ 

1.    ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 4 ขั้นตอน  ใช้เวลา 
6.15 นาที/คอยล์ 

2.    ขั ้นตอนการรอเครื่องล้างทำความสะอาด
คอยล์เย็น 1 ข้ันตอน ใช้เวลา 17.36 นาที/คอยล์ 
 
ตารางที่ 5 ใบบันทึกผลการทดลองการจับเวลาการ
ปฏิบัติหน้าหน้าท่ีของพนักงานหลังปรับปรุง 

 
จากตารางที่ 5 แสดงข้อมูลการจับเวลาการปฏบิัติ

หน้าที่ของพนักงานนำมาวิเคราะห์การแจกแจงแบบ
ปกติ Normal Test และการว ิ เคราะห ์ค ่ า One-
Sample T-Test  ดังแสดงในรูปท่ี 8 

 

 

 

รูปที่ 8 การวิเคราะห์ Normal Test 
 

จากผลการวิเคราะห์การแจกแจงข้อมูลแบบปกติ
ได้ดังสมติฐาน 

    𝐻𝑜  : ข้อมูลท่ีนำมาวิเคราะห์ มีการแจกแจงปกติ 

    𝐻1  : ข้อมูลท่ีนำมาวิเคราะห์ มีการแจกแจงไม่ปกติ 
จากผลการวิเคราะห์ค่า P-Value ที ่ได้จากการ

คำนวณ 20 ชุดข้อมูลหลังปรับปรุง เท่ากับ 0.112 
มากกว่าค่าระดับนัยสำคัญ α = 0.05 จึงยอมรับสมติ
ฐานหลัก 𝐻𝑜ข้อมูลที่นำมาวิเคราะห์ มีการแจกแจง
ปกติ ที ่ค่าความเชื่อมั ่น 95% ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 6.48 
นาที 

 
ตารางที่ 6 การวิเคราะห์ค่า One-Sample T-Test 

 
จากตารางท่ี 6 การวิเคราะห์ค่า One-Sample T-

Test เพื่อทดสอบเวลาในการล้างคอยล์เย็น โดยต้ังสม
ติฐานเวลาการทำงานเท่ากับ 6.49 นาที ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เท่ากับ 0.697 และค่าเฉลี่ย เท่ากับ 0.156 
ท่ีค่าความเช่ือมั่น 95% 

                      𝐻𝑜 :   µ = 6.49 

                      𝐻1 :   µ ≠ 6.49 
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จากผลการทดลอง One-Sample T-Test ค่า P-
Value ท่ีได้ 0.934 มีค่าความเช่ือมั่นมากกว่าค่าระดับ
นัยสำคัญที่ α = 0.05 จึงยอมรับสมติฐานหลัก H0  
เวลาในการล้างคอยล์เย็นเท่ากับ 6.49 นาที 

 
ตารางที่ 7 การเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานก่อน ปรับปรุง และ หลังปรับปรุง  

  
จากตารางที่ 7 ลดเวลาการทำงานของพนักงาน

จาก 29.08 นาที/คอยล์ เหลือ 6.48 นาที/คอยล์ ลด
เวลาของพนักงานไปได้ 22.6 นาที/คอยล์ คิดเป็น 
77.71% และเพิ ่มจำนวนการล้างทำความสะอาด
คอยล์เย็นจาก 17 คอยล์/วัน เพิ่มเป็น 28 คอยล์/วัน 
เพิ่มเป็น 11 คอยล์/วัน คิดเป็น 64.70% การทดลองนี้
เป็นการศึกษาข้อมูลเฉพาะเครื่องปรับอากาศขนาด 
40,000 Btu/h เท่านั้น 
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การเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดวางสินค้าในร้านค้าปลีกขนาดกลาง จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ด้วยวิธีการวิเคราะห์แบบเอบีซี 

Shelf space optimization in medium-sized retailers in Kalasin Province 
using ABC analysis 
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บทคัดย่อ  
งานวิจัยนี้เป็นการจัดการสินค้าคงคลังโดยทฤษฎีวิเคราะห์แบบเอบีซี (ABC Analysis) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการจัดวางสินค้าภายในคลังสินค้า และดำเนินกิจกรรม 5ส ภายในคลังสินค้า ซึ ่งจะทำให้สามารถแยก
ประเภทตามหลักการแบ่งกลุ่มด้วยระบบวิเคราะห์แบบเอบีซี และใช้กิจกรรม 5ส ทำให้สินค้าคงคลังมีความเป็นระเบียบ
มากยิ่งข้ึน สามารถหยิบจ่ายได้สะดวก โดยทำการจัดหมวดหมู่ของสินค้าภายในคลังใหม่ ซึ่งจะให้ความสำคัญของสินค้าแต่
ละชนิดตามปริมาณการขาย โดยจะจัดเรียงสินค้าท่ีมีปริมาณการขายมากสุดไว้ใกล้บริเวณหน้าร้าน โดยกำหนดสินค้าท่ีมี
ปริมาณการขายมากท่ีสุด ปานกลางและน้อยสุด จะแบ่งให้อยู่ในกลุ่ม C, B และ A ตามลำดับ กลุ่ม C ปริมาณการขายอยู่
ท่ีร้อยละ 40-60 ของปริมาณการขายสินค้าคงคลังท้ังหมด โดยจำแนกเป็นกลุ่มสินค้า 21 รายการ กลุ่ม B ปริมาณการขาย
อยู่ท่ีร้อยละ 20-40 ของปริมาณการขายสินค้าคงคลังท้ังหมด โดยจำแนกเป็นกลุ่มสินค้า 13 รายการ และกลุ่ม A เป็นกลุ่ม
ที่มีปริมาณการขายสินค้าคงคลังน้อยที่สุดอยู่ที่ร้อยละ 10-20 ของปริมาณการขายสินค้าคงคลังทั้งหมด โดยจำแนกเป็น
กลุ่มสินค้า 37 รายการ หลังจากทำการแบ่งกลุ่มและจัดวางสินค้าในตำแหน่งใหม่ให้สอดคล้องกับระบบการวิเคราะห์แบบ
เอบีซี และกิจกรรม 5ส ทำให้สามารถจัดกลุ่มสินค้าได้อย่างชัดเจนสินค้าไม่มีการปะปนกัน ส่งผลให้พื้นท่ีบริเวณเคาน์เตอร์
หน้าร้านก่อนการปรับปรุง มีพื้นที่ว่าง 1 ตารางเมตร หลังการปรับปรุงพบว่า พื้นที่ว่างบริเวณเคาน์เตอร์หน้ารา้นเพิ่มข้ึน 
5.25 ตารางเมตร คิดเป็นร้อยละ 80.95 ของพื้นบริเวณเคาน์เตอร์หน้าร้าน ทำให้สามารถเพิ่มพื้นท่ีในการเคลื่อนย้ายสินค้า
ได้สะดวกมากข้ึน ถือเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการคลังสินค้าได้ 
คำสำคัญ: สินค้าคงคลัง ร้านค้าปลีก การแบ่งกลุ่มด้วยระบบเอบีซี 
 
Abstract 
 This research focuses on a retailer store inventory management by using the ABC Analysis and 
the 5s theory to organize and manage an inventory for the purpose of increasing the warehouse storage 
efficiency. ABC Analysis results in a warehouse arrangement which is sorted by product sales volume 
consisting of three product types: drinks, condiments, and alcoholic beverage. According to the research, 
the highest sales volume at 40-60% of sales product is specified to category C (21 products). Moderate 
sales volume at 20-40% of sales product is specified to category B (13 products). The lowest sales 
volume at 10-20% of sales product is specified to category A (37 products). After the rearrangement of 
products by using ABC analysis and 5s theory, the available space in cashier area increases from 1 square 
meter to 5.25 square meter. The result shown that using ABC Analysis and 5s theory can increase the 
warehouse efficiency by increasing the free space in warehouse by 80.95%. 
Keywords: Inventory, Retail, ABC Classification
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1.  บทนำ 
1.1  ที่มาและความสำคัญ 

สินค้าคงคลัง (Inventory) หมายถึง ปริมาณ
สินค้าหมุนเวียน ที ่มีไว ้ใช้สำหรับการผลิต การจัด
จำหน่ายในอนาคต เช่น วัตถุดิบ เครื่องด่ืม ผลิตภัณฑ์
สำเร็จรูป เครื่องครัว เป็นต้น สินค้าคงคลังนั้น เรียก
อีกอย่างหนึ่งว่า สินค้าคงเหลือ มีส่วนประกอบอัน
สำคัญ ได้แก่ สินค้าสำเร็จรูป งานระหว่างทำหรือ
สินค้าระหว่างผลิต ซึ่งรวมไปด้วย วัตถุดิบ วัสดุท่ีใช้ใน
การผลิต ซึ่งสินค้าคงเหลือจัดเป็นสินทรัพย์ประเภท
หมุนเวียนของกิจการที่มีไว้เพื่อ ขายในการประกอบ
ธุรกิจตามปกติ และมีไว้เพื่อใช้ในการผลิตสินค้าหรือ
บริการเพื่อขายต่อไป [1] 

การจัดการสินค้าคงคลังจึงเป็นหัวใจหลักในการ
พัฒนาประเทศ จะต้องได้รับการส่งเสริมให้เกิดความรู้
ความเข้าใจแนวคิดการจัดการคงคลัง ที่จะนำไปใช้ใน
การวางแผนกลยุทธ์พัฒนาปรับกระบวนการทางธุรกิจ
ความสัมพันธ์ระหว่างคู่ค้า เพื่อนำไปสู่การจัดการทาง
ธุรก ิจอย ่างสอดคล้อง และสามารถสนองความ
ต้องการของลูกค้าขั้นสุดท้ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในที ่สุด ร้านค้ากรณีศึกษาในงานวิจัยนี ้ เป ็นร ้าน
ประเภทค้าปลีก โดยงานวิจัยนี้มุ่งเน้นด้านการจัดการ
สินค้าคงคลัง ในส่วนของการจัดการสินค้าคงคลังนั้น
พบกับปัญหา สินค้าคงคลังไม่มีการจัดเก็บอย่างเป็น
ระเบียบ สินค้าผสมผสานกันไปแบบไม่มีหลักการ ไม่มี
การแบ่งแยกประเภทของสินค้า มีทางเดินที่แคบ ทำ
ให้การค้นหาสินค้าเป็นไปอย่างยากลำบาก การหยิบ
จ่ายไม่มีความสะดวกไม่มีความคล่องตัว ระบบดูแล
รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยยังไม่ดี และบางครั้ง
ที ่ลูกค้ามาซื้อสินค้าก็ไม่ได้สินค้าตามที่ต้องการ อัน
เนื่องมากจากไม่มีการเช็คสต็อกสินค้าที่สม่ำเสมอ ทำ
ให้การบริหารสินค้าคงคลังขาดประสิทธิภาพ 

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นเป็นส่ิงท่ีให้คณะผู้วิจัย
ได้จัดการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ ภายในร้านค้าปลีกขนาด
กลาง (ร้านยิ้มรับ) จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยการจัดการ
สินค้าคงคลังด้วยวิธีการวิเคราะห์แบบเอบีซี (ABC 
Analysis) เพื่อที่จะได้แยกสินค้าออกเป็นหมวดหมู่  
เพื ่อที่จะได้ง่ายต่อการค้นหาสินค้า และเพื่อให้เกิด

ความเป็นระเบียบ สะอาด และสามารถเข้าไปหยิบ
สินค้าได้รวดเร็ว และง่ายขึ้น อีกทั้งทางคณะผู้วิจัยได้
จ ัดทำ ก ิจกรรม 5ส คือ สะสาง สะดวก สะอาด 
สุขลักษณะ สร้างนิสัย ในการแก้ปัญหาลูกค้ามาซื้อ
สินค้าแต่ไม่ได้สินค้าตามที่ต้องการ และยังสามารถ
ป้องกันสินค้าขาดมือภายในคลัง 
1.2  วัตถุประสงค ์

1.2.1 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดวางสินค้าโดย
ใช้หลักการวิเคราะห์แบบ ABC (ABC Classification) 

1.2.2 เพื่อดำเนินการจัดกิจกรรม 5ส ให้มีความ
เหมาะสมกับการจัดการสินค้าคงคลัง 
 
2.  งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

การว ิ เคราะห์จ ัดกล ุ ่มด ้วยระบบเอบ ีซี  (ABC 
Analysis) คือ เป็นแนวคิดที่ให้ความสำคัญกับการจัด
กลุ่มสินค้าเป็น 3 กลุ่มเพื่อง่ายในการบริหารจัดการ
ตามกลุ ่มส ินค ้า  การจ ัดลำด ับม ีหลายแบบตาม
แนวนโยบายที่ต้องการใช้บริหารขององค์กรเช่น การ
จัดลำดับสินค้าตามมูลค่าสินค้าคงคลังที่ถือครองรวม
ต่อป ีของแต่ละรายการ มูลค่าขายสินค้าแต่ละรายการ 
หรือส่วนแบ่งกำไรของสินค้านั้น โดยจัดแบ่งตามเกณฑ์
การพิจารณา เช่น ใช้จำนวนรายการวัสดุ (Unit) มา
คิดร่วมกับมูลค่า (Value) ซึ่งอาจเป็น มูลค่าการถือ
ครอง หรือมูลค่าการขาย หรือมูลค่าส่วนแบ่งกำไร 
เพื่อจัดแบ่งกลุ่มเอบีซี (ABC Analysis) หรือ (Always 
Better Control) เน้นการจัดวางสินค้าให้มีขนาดเล็ก 
จัดเก็บอย่างมีประสิทธิภาพ เพื ่อลดต้นทุนในการ
จัดการคลังสินค้า ประหยัดแรงงาน และเวลาในการ
จัดการคลังได้ดี โดยกลุ่ม A เป็นสินค้าที่มีปริมาณการ
ขายน้อยที่สุด ประมาณร้อยละ 10 - 20 ของปริมาณ
การขายสินค้าคงคลังทั้งหมดกลุ่ม B เป็นสินค้าที่มี
ปริมาณการขายปานกลาง ประมาณร้อยละ 20 - 40 
ของปริมาณการขายสินค้าคงคลังทั้งหมด และกลุ่ม C 
เป็นสินค้าที่มีปริมาณการขายมากที่สุด ประมาณร้อย
ละ 40 - 60 ของปริมาณการขายสินค้าคงคลังท้ังหมด 
การวางแผนผังคลังสินค้า อัตราการหมุนเวียนสินค้า
คงคลัง การแบ่งประเภทสินค้า ABC มาช่วยในการจัด
วางแผนผังในคลังสินค้า เพื่อให้มีพื้นที่จัดเก็บและทำ
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ให้ง ่ายต่อการขนถ่ายสินค้า การจัดการอัตราการ
หมุนเวียนของสินค้าคงคลัง เพื่อลดสินค้าคงคลังและ
การแบ่งสินค้าตามแบบมาตรฐาน ทำให้เพิ่มพื้นที่ใน
การจัดเก็บ เคลื่อนย้ายสินค้าได้สะดวกและลดต้นทุน
สินค้าคงคลัง [2, 3] 

หลักแนวคิดและกิจกรรม 5ส ถือเป็นเทคนิคการ
จัดระบบ หรือวิธีการจัดการปรับปรุง สถานที่ทำงาน 
หรือสภาพการทำงานให้เกิดความสะดวก ความเป็น
ระเบียบร้อย ความสะอาดที่เอื้อให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุดในการทำงาน ความปลอดภัย และคุณภาพของ
งานอันเป็นปัจจัยพื้นฐานในการเพิ่มผลผลิตซึ่ง  5ส 
ประกอบด้วย สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ 
สร้างนิสัย [4] การดำเนินกิจกรรม 5ส ส่งผลให้มี
ประสิทธิภาพสูงขึ ้นสามารถลดขั ้นตอน และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้พื้นท่ีในคลังสินค้า รวมถึงการหยิบ
สินค้าผิดลดลง และส่งผลต่อต้นทุนการดำเนินงานใน
กิจกรรมด้านโลจิสติกส์ของบริษัทลดลง [5]  
 
3.  วิธีการดำเนินงาน 

คณะผู้จัดทำโครงการฯ ได้แบ่งลำดับการดำเนิน
งานวิจัยดังนี้  
3.1  เคร่ืองมือที่ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัย 

1.  การระดมสมอง (Brainstorming) 
2.  แผนผังสาเหตุและผล (Cause and Effect 

Diagram) 
3.  การวิเคราะห์จัดกลุ่มด้วยระบบเอบีซี (ABC 

Analysis) 
4.  ก า ร จ ั ด ก า ร คล ั ง ส ิ น ค ้ า  ( Warehouse 

Management) 
5.  กิจกรรม 5ส  

3.2  ขั้นตอนการดำเนินการวิจัย 
 ดำเนินการวิจัยตามกรอบแนวคิด ดังรูปท่ี 1 

 

รูปที่ 1 ขั้นตอนการดำเนินการวิจัย 

3.3  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
คณะผู้วิจัยได้ทำการออกพื้นท่ีเพื่อเก็บข้อมูลจาก

เจ ้าของร ้านและพน ักงาน  ต ั ้ งแต ่กระบวนการ
เคลื่อนย้ายสินค้าเพื่อนำมาจัดวางที่ชั้น ไปถึงการนำ
สินค้าเข้าไปเก็บในคลังสินค้า และการสังเกตการ
ทำงาน โดยระยะเวลาการเก็บข้อมูล 6 เดือน เริ่มเก็บ
ข้อมูลต้ังแต่ เดือนมกราคม 2563 – เดือนมิถุนายน 
2563 ทั้งในช่วงวันธรรมดาและช่วงเทศกาล ว่าควรมี
การจัดวางสินค้าแบบใดที่จะสามารถทำให้ตำแหน่ง
การจัดวางสินค้าตอบสนองความต้องการของลูกค้า 
และมีระยะทางเคล่ือนย้ายน้อยท่ีสุด โดยแบ่งประเภท
สินค้าเป็นดังต่อไปนี้ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เครื่องด่ืม
ท่ัวไป เครื่องปรุงรส  
3.4  การวิเคราะห์ข้อมูล 

นำจำนวนสินค้าท่ีขายในระยะเวลา 6 เดือน ท่ีได้
เก็บรวบรวมข้อมูล มาวิเคราะห์ตามวิธีการแบบ ABC 
(ABC Classification) และนำแนวคิดกิจกรรม 5ส มา
ประยุกต์ใช้ในร้านค้าปลีกขนาดกลาง  
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4.  ผลการดำเนินงาน 
ทางคณะผู้วิจัยดำเนินการนำข้อมูลที่ได้จากการ

สัมภาษณ์ เก็บรวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์ และเสนอ
แนวทางแก้ไข้ปัญหา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
4.1  การดำเนินงานภายในคลังสินค้าก่อนปรับปรุง 
 ก่อนการปรับปร ุง  สถานประกอบการมีการ
จัดเก็บสินค้าท่ีไม่เป็นระเบียบ และใช้เวลานานในการ
หาสินค้า เนื่องจากสินค้ามีจำนวนมาก จากการศึกษา
ปัญหาพบว่าก่อนการปรับปรุงทางเดิน มีสินค้ากระจัด
กระจายไม่เป็นหมวดหมู่ ทำให้ไม่สะดวกในการขน
ย้ายสินค้าและการค้นหาสินค้า ดังรูปที่ 2 ได้มีการ
จำแนกสินค้าตามการวิเคราะห์แบบ (ABC Analysis) 
ทั ้ง 3 ประเภท ได้แก่ เครื ่องดื ่มทั ่วไป เครื ่องด่ืม
แอลกอฮอล์ และเครื่องปรุงดังตารางที่ 1, 2 และ 3 
ตามลำดับ 
 
ตารางที่ 1 สรุปการจำแนกสินค้าประเภทเครื่องด่ืม
ท่ัวไปตามการวิเคราะห์แบบ (ABC Analysis) 

กลุ่ม รายการ ปริมาณการขาย ร้อยละ 

A 18 2,598 18.66 
B 6 1,674 20.14 
C 10 5,664 61.20 

  

ตารางที่ 2 สรุปการจำแนกสินค้าประเภทเครื่องด่ืม
แอลกอฮอล์ตามการวิเคราะห์แบบ (ABC Analysis) 

กลุ่ม รายการ ปริมาณการขาย ร้อยละ 

A 3 300 11.39 
B 2 642 24.37 
C 2 1,692 64.24 

 
ตารางที่ 3 สรุปการจำแนกสินค้าประเภทเครื่องปรุง
ตามการวิเคราะห์แบบเอบีชี (ABC Analysis) 

กลุ่ม รายการ ปริมาณการขาย ร้อยละ 

A 16 1,018 19.85 
B 5 535 20.04 

C 9 1,430 60.11 

4.2  การดำเนินงานภายในคลังสินค้าหลังปรับปรุง 
 จากการนำทฤษฎีวิเคราะห์แบบเอบีซี  (ABC 
Analysis) ทำให้ทราบถึงตำแหน่งการจัดวางสินค้า
ใหม่ดังรูปท่ี 3 
 นอกจากนี้ยังใช้เครื ่องมือ 5ส เพื่อช่วยในการ
บริหารจัดการพื้นที่ภายในคลังสินค้าที่มีพื้นที่ใช้สอย
บริเวณตู้สินค้าและเคาน์เตอร์ หลังจากปรับปรุงทำให้
มีพื้นท่ีใช้สอยเพิ่มขึ้น 5.25 ตารางเมตร ดังรูปท่ี 4 

 

 
รูปที่ 2 แผนผังคลังสินค้า ก่อนการปรับปรุง 
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รูปที่ 3 แผนผังคลังสินค้า หลังการปรับปรุง 
 

  
(ก) (ข) 

รูปที่ 4 พื้นท่ี (ก) ก่อนปรับปรุง (ข) หลังปรับปรุง 
 
5.  สรุปและอภิปรายผล 
 จากการวิเคราะห์แบบเอบีซี (ABC Analysis) ทำ
ให้มีการจัดคลังสินค้าใหม่ จึงเรียงลำดับตามปริมาณ
การใช้สินค้าจากกลุ่ม C เป็นกลุ่มที่มีปริมาณการขาย
สินค้าคงคลังมากที่สุด ประมาณร้อยละ 40-60 ของ
ปริมาณการขายสินค้าคงคลังทั ้งหมด โดยมีสินค้า
ดังต่อไปนี้ เช่น นมวัวแดงจืด 200 มล. น้ำด่ืม 550 มล. 
เบียร์ลีโอ 620 ซีซี เหล้าขาวขวดเล็ก และซอสฝาเขียว
ตราภูเขาทอง 200 ซีซี เป็นต้น กลุ่ม B เป็นกลุ่มที ่มี

ปริมาณการขายสินค้าคงคลังปานกลาง ประมาณร้อยละ 
20-40 ของปริมาณการขายสินค้าคงคลังท้ังหมดโดยแยก 
สินค้าดังต่อไปนี้ เช่น แลคตาซอยรสหวาน โค้ก 330 มล. 
เบียร์ช้าง บรั ่นดีร ีเจนซี่ 700 ซีซี น้ำตาลมิตรผล 1 
ก ิโลกร ัม และน้ำมันปาล์มตรามรกต เป็นต้น และ 
กลุ่ม A เป็นกลุ่มที่มีปริมาณการขายสินค้าคงคลังน้อย
ท่ีสุด ประมาณร้อยละ 10-20 ของปริมาณการขายสินค้า
คงคลังท้ังหมด โดยแยกสินค้าดังต่อไปนี ้ เช่น อิซิตันเย็น 
แฟนต้าน้ำส้ม เหล้าขาวขวดใหญ่ และเบียร์สิงห ์
 กิจกรรม 5ส ทำให้พื้นท่ีบริเวณเคาน์เตอร์หน้าร้าน
ก่อนการปรับปรุงซึ่งมีที ่ว่าง 1 ตารางเมตร หลังการ
จ ัดการส ินค ้าคงคล ัง  พบว ่าม ีพ ื ้นท ี ่ว ่างบร ิ เวณ
เคาน์เตอร์หน้าร้านเพิ่มขึ้น 5.25 ตารางเมตร หลังการ
ปรับปรุง คิดเป็นร้อยละ 80.95 
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การออกแบบการกระจายทรัพยากรทางการแพทย์  
กรณีศึกษา โรงพยาบาลในเขตจังหวัดชัยภูมิ 

     MEDICAL RESOURCES DISTRIBUTION SYSTEM DESIGN  
      : A CASE STUDY OF HOSPITALS IN CHAIYAPHUM PROVINCE 

 
  วิชญ์ชพล พลต้ือธนะกูล1* และ  จารุพงษ์ บรรเทา1   
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บทคัดย่อ   

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอการออกแบบการกระจายทรัพยากรทางการแพทย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
และลดต้นทุนในการขนส่งของคลังทรัพยากรทางการแพทย์บริษัทกรณีศึกษาร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุขจังหวัดไปยัง
โรงพยาบาลในเขตจังหวัดชัยภูมิ ด้วยการประยุกต์ใช้ตัวแบบทางคณิตศาสตร์สำหรับปัญหาการจัดเส้นทางการขนส่ง
(Vehicle routing problem: VRP)  การศึกษาเริ่มจากการศึกษาข้อมูลด้านโลจิสติกส์ของโรงพยาบาล และศึกษาปัญหา
การขนส่งที่มีข้อจำกัดคือ รถบรรทุก 1 คัน จะต้องนำทรัพยากรทางการแพทย์ไปส่งโรงพยาบาลทั้งหมด 16 แห่ง โดย
รูปแบบการขนส่งเดิมไม่เกิดความคุ้มค่าและสูญเสียต้นทุนทางโลจิสติกส์ จากการประยุกต์ใช้ตัวแบบทางคณิตศาสตร์
ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด พบว่า มีการจัดเส้นทางที่เหมาะสมที่สุดได้จำนวน 5 เส้นทาง มีระยะทางรวมเท่ากับ 711.84 
กิโลเมตร และสามารถลดต้นทุนในการเดินทางได้เท่ากับ 11,019.07 บาท / สัปดาห์    
คำสำคัญ : การขนส่ง,การกระจายทรัพยากรทางการแพทย์,โลจิสติกส ์
 
Abstract 

This research presents the designing of medical resources distribution for a case study of 
Medical Resources Company in collaboration with the Provincial Health Department to Hospitals in 
Chaiyaphum Province to increase efficiency and reduce transportation costs. In addition, mathematical 
models for Vehicle Routing Problem (VRP) are used for solving such transport problems. This research 
started with the study of hospital logistics  and  problem of limited transportation.That is one truck 
must bring medical resources to 16 hospitals in which the original transport model is not cost-effective 
and loses logistics costs for each trip. From the application of the mathematical model under the 
specified conditions, it was found that the most suitable routes were arranged for 5 routes with a total 
distance of 711.84 kilometers and reduced transportation costs by 11,019.07 baht / week.   
Keywords: Transportation, Medical Resources Distribution, Logistics 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

mailto:witchapon.po@rmuti.ac.th


 
การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์  วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  และสถาปัตยกรรมศาสตร์ คร้ังที่ 12 
วันที่ 20  สิงหาคม  2564  ณ  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   

 

 
ESTACON12 | 404 

1. บทนำ 
การบริหารโลจิสติกส์ในการให้บริการสุขภาพ

(Healthcare Logistics) เร ิ ่มเข ้ามาม ีบทบาทกับ
วงการสาธารณสุขมากขึ้นรัฐบาลได้จัดเป็นประเด็น
สำคัญในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับ
ที่ 9 โดยมีแผนการปรับปรุงระบบโครงสร้างพื ้นฐาน
ของประเทศเพื่อส่งเสริมให้เกิดการขนส่งต้นทุนต่ำ
และการพัฒนาบุคลากรทางด้านโลจิสติกส์รวมท้ัง
กระตุ้นให้ท้ังภาครัฐและเอกชนเห็นความสำคัญในการ
ปรับปร ุงกระบวนการทำงานของตนเองเพ ื ่อลด
ต้นทุนโลจิสติกส์อีกด้วยสำหรับในธุรกิจหรือการ
ให้บริการสุขภาพแล้ว ต้นทุนที่สำคัญขององค์กรคือ 
ทร ัพยากรทางการแพทย ์  ได ้แก ่  ยาเวชภ ัณฑ์  
เครื่องมือแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาโรค เช่น เข็ม
ฉีดยา อุปกรณ์ทำแผล และฯลฯ เป็นต้น [1]  
    การบริหารทรัพยากรทางการแพทย์ของบริษัท
กรณีศึกษาร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุขจังหวัดและ
โรงพยาบาลเป็นเรื ่องที่ต้องได้รับการออกแบบและ
พัฒนาจากปัญหาการขนส่งเดิมท่ีใช้ทรัพยากรรถขนส่ง
ท่ีไม่เกิดความคุ้มค่าสำหรับการขนส่ง การศึกษาผู้วิจัย
ได้เลือกศึกษาเส้นทางการขนส่งของโรงพยาบาลเขต
จังหวัดชัยภูมิตามเขตการรับผิดชอบของสำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัด สามารถอธิบายปัญหาได้ดังนี้  
โรงพยาบาลในเขตจังหวัดชัยภูมิจำนวน 16 แห่ง มี
ความต้องการทรัพยากรทางการแพทย์ เช่น ถุงมือ
ตรวจโรค ยาเวชภัณฑ์ และเครื่องมือแพทย์ เป็นต้น 
คลังทรัพยากรทางการแพทย์(Medical Resource 
Warehouse: MRW) จะต้องนำรถขนส่งจำนวน 1 คัน 
ส่งทรัพยากรทางการแพทย์ที่มีปริมาณบรรจุได้ไม่เต็ม
จำนวนบรรทุกที่สามารถบรรทุกได้ในแต่ละรอบและ
ต้องเดินทางไป-กลับเป็นจำนวน 16 เส้นทาง มี
ระยะทางรวมและเกิดเที ่ยวเปล่าเท่ากับ 2083.22 
กิโลเมตร ดังรูปท่ี 1  

 

 

         รูปที่ 1 การขนส่งทรัพยากรทางการแพทย์ 
 
2. ทบทวนงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 ผู ้ว ิจัยได้ศึกษาต่อโดยการทบทวนงานวิจัยของ
กนกวรรณ สุภักดี [2] การแก้ปัญหาการจัดเส้นทาง
การเดินทาง ในการซ่อมบำรุงเครื่องมือแพทย์เพื่อลด
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางด้วยวิธีโมดิไฟล์อัลกอริทึม
แบบประหยัดโดยทำการทดลองเปรียบเทียบกับการ
จัดเส้นทางวิธีปัจจุบันวิธีการจัดกลุ่มและวิธีการจัด
เส้นทางแบบอัลกอริทึมแบบประหยัดผลการว ิ จัย
พบว่า  วิธีโมดิไฟล์อัลกอริทึมแบบประหยัดสามารถ
ลดค่าใช้จ่ายได้มากกว่าวิธีปัจจุบัน42.31% วิธีการจัด
กลุ ่มตามอำเภอ 8.33 % และวิธ ีอัลกอริทึมแบบ
ประหยัด 3.20 % 

พิชญ์และเปรมพร [3] เรื่องการศึกษาปัญหาการ
จัดเส้นทางการขนส่ง (Vehicle routing problem: 
VRP) ของรถบรรทุกมีวัตถุประสงค์เพื่อลดระยะทางใน
การขนส่งที่ไม่มีสินค้าผลการศึกษาสรุปได้ว่าวิธีเพื่อน
บ้านใกล้ที ่สุดมีระยะทางขนส่งที ่สั ้นที่สุด โดยการ
ขนส่งแบบเดิมมีระยะการขนส่งโดยรวมอยู่ท่ี 4,118 
กิโลเมตร มีสัดส่วนการขนส่งแบบไม่มีสินค้าอยู่ท่ี 
40.79 % ส่วนการจัดเส้นทางการขนส่งวิธีเพื่อนบ้าน
ใกล้ที ่สุดมีระยะการขนส่งโดยรวมอยู ่ที ่ 3,722.9 
กิโลเมตร ซึ่งมีการขนส่งแบบไม่มีสินค้าอยู่ท่ี 34.50 %    

จณัสญา แก้วประสิทธิ์ [4] ศึกษาแนวทางการเพิ่ม
อัตราการบรรทุกเต็มกรณีศึกษาโรงงานประกอบ
รถยนต์ ศึกษากระบวนการขนส่งในปัจจุบันพบว่า
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อัตราการบรรทุกเต็มเฉลี่ยเท่ากับ 53.25 % หลังจาก
นั้นจึงได้ทําการวิเคราะห์หาแนวทางการแก้ไขปัญหา
โดยใช้แผนผังก้างปลาและได้ทําการออกแบบการ
ขนส่งใหม่ซึ่งผลของการออกแบบการขนส่งใหม่ทําให้
อัตราการบรรทุกเต็มเพิ่มข้ึนเป็น 64.32 %   

อกนิษฐ์ สันธินาค และคณะ [5] ทำการศึกษาการ
จัดเส้นทางการขนส่งแบบแบ่งส่งสินค้าและรถหลาย
ขนาดด้วยวิธ ีว ิว ัฒนาการโดยใช้ผลต่างของบริษัท
ขนส่งเครี่องด่ืมเพื่อการลดต้นทุนการขนส่งสินค้า โดย
การหาคำตอบจากตัวแบบจำลองทางคณิตศาสตร์จาก 
Baron Solver และเปรียบเทียบกับวิธีวิวัฒนาการโดย
ใช้ผลต่าง ผลจากการจัดเส้นทางที ่ได้สามารถลด
ต้นทุนการขนส่งของบริษัทกรณีศึกษาลงจากเดิม
11.01 %และ 10.66 % ตามลำดับ  

จาร ุพงษ ์  บรรเทา  และคณะ [6]  เสนอการ
ประยุกต์ใช้ตัวแบบทางคณิตศาสตร์สำหรับปัญหาการ
จัดเส้นทางการขนส่ง (VRP) ในการจัดเส้นทางการ
ขนส่งสินค้าประเภทสุราแช่ เพื่อลดต้นทุนในการขนส่ง
และเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าประเภทสุราแช่
จากผลการทดลองภายใต้เงื ่อนไขที่กำหนด พบว่า
เส้นทางใหม่ที ่จัดขึ ้นมามีระยะทางที่สั ้นลงจากเดิม 
โดยมีระยะทางลดลง 143.41 กิโลเมตร หรือลดลง 
19.83% สำหรับการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
มีการลดลงของต้นทุนในการเดินทาง 1,195.50 บาท/
สัปดาห ์หรือลดลงไป 18.84%  

การออกแบบเส้นทางการกระจายทรัพยากรทาง
การแพทย์จะช่วยลดปัญหาการจัดเส้นทางขนส่ง
(Vehicle routing problem: VRP) ทำให้ผู้วิจัยได้ทำการวิจัย
และออกแบบระบบการกระจายทร ัพยากรทาง
การแพทย์เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการขนส่ง
ระหว ่ า งบร ิษ ัทกรณ ีศ ึกษารวมก ับหน ่ วยงาน
สาธารณสุขและโรงพยาบาลในเขตจังหวัดชัยภูมิเพื่อ
ลดต้นทุนทางโลจิสติกส์และมีการจัดเส้นทางขนส่ง
ใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 
 
 

3.  วิธีการดำเนินงานวิจัย 
วิธ ีการดำเนินงานวิจัยนี ้เร ิ ่มจากศึกษากำหนด

หัวข้อที่จะทำการศึกษาและศึกษาปัญหาต่างๆ ศึกษา
ทฤษฎีและงานวิจัย เก็บรวบรวมข้อมูลที่ศึกษาและ
ประยุกต์ใช้ตัวแบบทางคณิตศาสตร์สำหรับการจัด
เส้นทาง จากนั้นวิเคราะห์ผลการจัดเส้นทาง สรุปผล
และอภิปรายผล 
3.1  การเก็บรวบรวมข้อมูลที่เก่ียวข้อง 
 ข้อมูลของงานวิจัยนี้ประกอบด้วย 1) พื้นท่ีต้ัง
และพิก ัดของคลังทร ัพยากรทางการแพทย ์และ
โรงพยาบาลประจำจังหวัดชัยภูมิจำนวน 16 แห่ง 
 2) จำนวนรถขนส่งท่ีขนส่งจำนวน 1คัน มีขนาดบรรจุ
ได้ครั้งละ 100 กล่อง 3) ความต้องการทรัพยากรทาง
การแพทย์พิจารณาจากยอดความต้องการรวบรวม
รายสัปดาห์ 4) ข้อมูลระยะทางระหว่างคลังทรัพยากร
การแพทย์และโรงพยาบาลประจำจังหวัดชัยภูมิ 
 
ตารางที ่1 ความต้องการทรัพยากรทางการแพทย์ 

รหัส โรงพยาบาล 
ปริมาณบรรทุก 

(กล่อง) 

H1 โรงพยาบาลชยัภูม ิ 80 
H2 โรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ 24 
H3 โรงพยาบาลแกง้คร้อ 24 
H4 โรงพยาบาลคอนสวรรค ์ 23 
H5 โรงพยาบาลคอนสาร 25 
H6 โรงพยาบาลจัตุรัส 22 
H7 โรงพยาบาลซับใหญ ่ 21 
H8 โรงพยาบาลเทพสถิต 21 
H9 โรงพยาบาลเนินสง่า 23 
H10 โรงพยาบาลบ้านเขว้า 18 
H11 โรงพยาบาลบ้านแท่น 20 
H12 โรงพยาบาลบำเหน็จณรงค ์ 23 
H13 โรงพยาบาลภักดีชุมพล 22 
H14 โรงพยาบาลภูเขียว 21 
H15 โรงพยาบาลหนองบัวแดง 22 
H16 โรงพยาบาลหนองบัวระเหว 21 
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3.2  การกำหนดตัวแบบทางคณิตศาสตร์ 
 งานวิจัยนี้ได้พิจารณาประยุกต์ใช้ตัวแบบทาง
คณิตศาสตร์สำหร ับการจัดเส้นทางยานพาหนะ 
(Vehicle Routing Problem: VRP)  ดังนี้ 
 ดัชนี 
  i,j คือ โรงพยาบาลหรือคลังทรัพยากรทาง
การแพทย์ ท่ี i หรือ j ; i,j = 0,…,16 หรือ N  
  k คือ รถบรรทุก  k = 1 
       p คือ จุดส้ินสุดและเริ่มต้นของ รพ.ใดๆ 
 พารามิเตอร์ 
  Dij คือ ระยะทางในการเดินทางจากรพ. i ไป j 
  ak คือ  ความจุของรถบรรทุก 
  qi คือ ปริมาณความต้องการสินค้า 
 ตัวแปรตัดสินใจ 
          Xij

k คือ 1 เมื่อยานพาหนะ k มีการเดินทางไป
จากโรงพยาบาล i ไป j และ 0 เมื่อไม่มีการเดินทาง 
  Ui

k คือค่าตัวแปรตัดสินใจเพื่อกำจัดเส้นทาง
การเดินรอบไม่ครบหรือทัวร์ย่อย (Sub Tour) 
        Yi

k
 คือ 1 เมื่อโรงพยาบาล i ถูกเดินทางผ่าน

โดยยานพาหนะ k และ 0 เมื่อไม่มีการเดินทาง              

สมการเป้าหมาย 


K N N

k=1 j=0 i=0

k
ij ijMin= D X

 
(1) 

สมการขอบข่าย 

∑ X0j
k  ≥ 1

N

j=1

 

 
 
k = 1              

 
 
(2) 

∑ Xip
k - ∑ Xpj

k  = 0

N

j=o

N

i=0

 

 
p = 1,…,N, k = 1 

 
(3) 

∑ Yi
k = 1

K

k=1

 

 
i = 1,…,N               

 
(4) 

∑ qiYi
k ≤ ak

N

i=1

 

 
 

k = 1                  
 
 

(5)    

Yi
k≤ ∑ Xji

k

N

j=0

 

 
 

i = 1,…,N , k = 1             
 
 

(6) 

∑ ∑ Xij
k ≥ 1

N

i=0

K

k=1

 

 
 

j = 1,…,N               
 
 

(7) 

 k {0,1}ijX
 

 (8) 

 

สมการป้องกันไม่ให้เกิดทัวร์ย่อย 
Ui

k≥Uj
k+qi-ak+ (ak×(Xij

k+Xij
k)) -Xij

k(qi+qj) 
 

(9) 
 

Ui
k≤ak-X0i

k (ak-qi) (10) 
  

Ui
k≤qi+ ∑ qjXji

k

N

j=1

 
(11) 

         K = 1, i = 0,…,N  และ  j  = 1,...,N เมื่อ i ≠ j    
  โดยท่ีสมการท่ี 1 หมายถึงการขนส่งมีระยะทางท่ีส้ัน
ที่สุด สมการที ่ 2 เป็นการประกันว่ารถบรรทุก k จะ
เดินทางจากคลังแพทย์ 0 ไปยังรพ. j อย่างน้อย 1จุด 
สมการที่ 3 เป็นการประกันว่าโรงพยาบาลจะถูกเดิน
ทางเข้าและออกเท่ากัน สมการที่ 4 เป็นการประกันว่า
โรงพยาบาลจะได้รับการเดินทางผ่านจากรถบรรทุกอย่าง
น้อย 1 คัน  
สมการท่ี 5 เป็นการประกันว่ารถบรรทุกสินค้าไม่เกิน
จำนวนที่สามารถบรรทุกได้ สมการที่ 6 เป็นการประกัน
ว่าการเดินทางเข้ารพ. i ได้ก็ต่อเมื ่อรถบรรทุก k เดิน
ทางผ่านรพ. i จากเส้นทางของรพ. j จุดใดจุดหนึ่งเท่านั้น 
สมการที่ 7 เป็นการประกันว่ารพ. j ใด ๆ จะได้รับการ
เดินทางผ่านโดยรถบรรทุกใดๆอย่างน้อย 1 ครั้งโดยใช้
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เส้นทางท่ีผ่านจากรพ. i ใด ๆ สมการท่ี 8 สมการเงื่อนไข
ท่ีแสดงให้เห็นว่า ตัวแปรท้ังหมด X สามารถเป็น 0 หรือ 
1 และสมการที่ 9 ถึง 11 เป็นสมการป้องกันไม่ให้เกิด
ทัวร์ย่อย (Sub Tour) 
3.3  การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับ
ปัญหาการจัดเส้นทางการขนส่งยานพาหนะ 

1) เปล่ียนแปลงสมการทางคณิตศาสตร์และสมการ
ข้อจำกัด ตามหัวข้อท่ี 3.2 ให้อยู่ในรูปแบบของโปรแกรม
สำหรับแก้ปัญหาค่าท่ีดีท่ีสุด 

2) ตรวจสอบร ูปแบบของโปรแกรมสำหรับ
แก้ปัญหาค่าท่ีดีท่ีสุด  

3) ทำการประยุกต์ใช้ระยะทางจริงโดยการจัด
เส้นทางการเดินทางนี้จะต้องเดินทางไปโรงพยาบาลท้ัง 
16 แห่ง 

 
4.  ผลการดำเนินการวิจัย 
4.1  ผลจากการประมวลผลของโปรแกรมสำเร็จรูป 
 งานวิจัยนี้ได้นำเสนอวิธ ีการแก้ปัญหาการจัด
เส้นทางการขนส่งทรัพยากรทางการแพทย์ของบริษัท
กรณีศึกษาด้วยโปรแกรมสำหรับแก้ปัญหาค่าที่ดีที่สุด 
โดยการจัดเส้นทางการขนส่งทรัพยากรทางการแพทย์
ของโรงพยาบาลกรณีศึกษามีทั้งหมด 16 แห่ง รวมถึง 
จากผลการทดสอบการจัดเส้นทางการขนส่ง ดังนี้ 
 

ตารางที ่2 ผลลัพธ์การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูป 
 

เส้นทางท่ี ลำดับเส้นทาง 
ระยะทาง 
(กิโลเมตร) 

ปริมาณบรรทุก 
(กล่อง) 

1 H0-1,H1-0 9.94 80  
2 H0-4,H4-14, 

H14-3,H3-0 
154.86 23+21+24=68 

3 H0-8,H8-13, 
H13-12,H12-7, 
H7-0 

199.04 21+22+23 
+21=87 

4 H0-9,H9-16, 
H16-6,H6-10, 
H10-0 

84.4 23+21+21 
+18=83 

5 H0-11,H11-2, 
H2-5,H5-15, 
H15-0 

263.6 20+24+25 
+22=91 

รวม 711.84 410 

4.2  ลักษณะการประยุกต์ใช้  
ผลจากการจ ัดเส ้นทางจะได ้ เส ้นทางขนส ่งท่ี

เหมาะสมจำนวน 5 เส้นทาง ได้ระยะทางรวมเท่ากับ 
711.84 กิโลเมตร โดยสามารถใช้เป็นแนวทางในการ
วางแผนขนส่งทรัพยากรทางการแพทย์ได้ดังรูปท่ี 2 

 

รูปที่ 2 รูปแบบการขนส่งท่ีประยุกต์ 
 

4.3  การวิเคราะห์ผลการประยุกต์ใช้ 
จากการจัดเส้นทางการขนส่งทรัพยากรทางการ

แพทย์ของบริษ ัทกรณีศึกษาด้วยตัวแบบ VRP มี
ระยะทางลดลงจาก 2083.22 กิโลเมตร เป็น 711.84 
กิโลเมตร คิดเป็นลดต้นทุนได้เท่ากับ 11,019.07 บาท 
นอกจากนี้เมื่อมีการเพิ่มความต้องการทรัพยากรทาง
การแพทย์ในแต่ละโรงพยาบาลได้ผลการจัดเส้นทาง
นำมาเปร ียบเท ียบกับการจัดเส ้นทางการขนส่ง
แบบเดิมได้ดังนี้ 

 
ตารางที ่3 ปริมาณบรรทุกและระยะทางที่เปลี่ยนแปลง 

 

ปริมาณ
บรรทุก 
(กล่อง) 

จำนวนเส้นทาง 
ระยะทาง 
(กิโลเมตร) 

ปริมาณ
บรรทุกรวม 

(กล่อง) 
410 5 711.84 410 

410+5% 5 711.84 431 
410+10% 5 711.84 452 
410+15% 6 790.10 472 
410+20% 7 828.48 492 

จากตารางพบว่า เมื่อมีความต้องการทรัพยากร
มากขึ้นจะทำให้ระยะทางและจำนวนเส้นทางเพิ่มข้ึน



 
การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์  วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  และสถาปัตยกรรมศาสตร์ คร้ังที่ 12 
วันที่ 20  สิงหาคม  2564  ณ  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   

 

 
ESTACON12 | 408 

ตามไปด้วย โดยการขนส่งจำนวน 5 เส้นทางจะ
สามารถเพิ ่มปร ิมาณบรรทุกได้ไม่เกิน 10% จาก
ปริมาณเดิม 
5. สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
5.1  สรุปผล 
 ปัญหาและวัตถุประสงค์ของงานวิจัยจากการศกึษา
ปัญหาการขนส่งมีข้อจำกัดคือ รถบรรทุก 1 คัน จะต้อง
นำทรัพยากรทางการแพทย์ไปส่งโรงพยาบาลทั้งหมด 
16 แห่ง โดยรูปแบบการขนส่งเดิมไม่เกิดความคุ้มค่า
และสูญเสียต้นทุนทางโลจิสติกส์คิดเป็นระยะทางเทา่กบั 
2,083.22 กิโลเมตร จึงได้มีการประยุกต์ใช้ตัวแบบทาง
คณิตศาสตร์เพื ่อศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาการจัด
เส้นทางขนส่ง VRP ของกรณีศึกษาเพื่อให้มีรูปแบบการ
ขนส่งที่เหมาะสมและสามารถลดต้นทุนการขนส่งได้ 
  ผลจากการประยุกต์ใช้ตัวแบบทางคณิตศาสตร์
ภายใต้เง ื ่อนไขที่กำหนด พบว่า มีการจัดเส้นทางที่
เหมาะสมที่สุดได้จำนวน 5 เส้นทาง มีระยะทางรวม
เท่ากับ 711.84 กิโลเมตร ทำให้ระยะทางลดลงจากเดิม 
1,371.38 กิโลเมตรและคิดเป็นต้นทุนในการเดินทางที่
ลดลงได้เท่ากับ 11,019.07 บาท  
 นอกจากนี้เส้นทางที่ได้เราสามารถเพิ่มปริมาณ
บรรทุกได้อีก 10% จากปริมาณเดิมโดยที่รูปแบบการ
เดินทางไม่มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ได้ระยะทางที่น้อย
และคุ้มค่าที่สุดซึ่งสามารถนำเส้นทางที่ได้จากการวิจัย
เป็นแนวทางในการวางแผนและออกแบบการกระจาย
ทรัพยากรทางการแพทย์ได้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
5.2  ข้อเสนอแนะ 

เนื ่องจากนโยบายสัดส่วนการขนส่งทรัพยากร
ทางการแพทย์มีการเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์
ซึ่งมีผลกระทบโดยตรงกับปริมาณบรรทุกและระยะ
การเดินทาง ดังนั้นเมื ่อมีการเปลี่ยนแปลงปริมาณ
ความต้องการจะทำให้ต ้องมีการจัดรูปแบบและ
พัฒนาการขนส่งทรัพยากรทางการแพทย์ใหม่เพื่อให้
ได้ระยะทางและเกิดต้นทุนในการขนส่งน้อยท่ีสุด 
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Die Material by Taguchi Method 
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บทคัดย่อ  

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อค่าความเค้นอัดตกค้างในกระบวนการยิงอนุภาคแข็งบน
วัสดุผลิตแม่พิมพ์ทุบขึ้นรูปร้อนเกรด JIS-SKD61 โดยกำหนดปัจจัย 3 ปัจจัย คือ อัตราการครอบคลุมผิว ,ขนาดเม็ดโลหะ
และแรงดันลมโดยออกแบบการทดลองตามหลักเทคนิคแบบออโทกอนอลอะเรย์ ตามแนวทางของ “ทากูชิ” ผลที่ไดจ้าก
การทดลองนำมาคำนวณค่าสัญญาณต่อสิ่งรบกวนสูงสดุ (Max Signal-to-noise Ratio) เพื่อหาเง่ือนไขท่ีเหมาะสม จากนัน้
ทำการวิเคราะห์ความแปรปรวนเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการทดลองและทำการพยากรณ์ จากการศึกษาพบว่า 
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อค่าความเค้นอัดตกค้างที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ได้แก่ อัตราการครอบคลุมผิว,ขนาดเม็ดโลหะและ
แรงดันลมและเงื่อนไขที่เหมาะสมจากการวิเคราะห์ด้วยวิธีการทากูชิ แนะนำให้เลือกใช้อัตราการครอบคลุมผิวระดับที่ 2 
คือ 200% ขนาดเม็ดโลหะระดับท่ี 2 คือ 0.1 มิลลิเมตรและแรงดันลมระดับท่ี 1 คือ 0.2 เมกกะปาสคาล  
คำสำคัญ: วิธีทากูชิ, งานทุบข้ึนรูปร้อน, การยิงอนุภาคแข็ง, วัสดุแม่พิมพ์, ความเค้นตกค้าง 
 
Abstract 

This research aims to study parameters that have an influence in compressive residual stress in 
solid particle bombarding process on hot forging die material JIS-SKD61 grade. Three factors; coverage 
ratio, shot size, and air pressure for experiment have been defined by taguchi method. The experimental 
results have been calculated the S/N ratio for select the Max signal-to-noise ratio for the optimal 
processing parameters. Next, variance analyzing is operated for experimental validity testing. And 
prediction. From the study with confidence 95%, Factor that have an influence on compressive residual 
stress are coverage ratio, shot size, and air pressure. The results from taguchi method suggest to selecting 
coverage ratio, shot size and air pressure at 200%, 0.1 mm and 0.2 Mpa, respectively.  
Keywords: Taguchi method, Hot Forging, Shot peening, Die material, Residual stress 
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1. บทนำ 
 กระบวนการทุบขึ้นรูปเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพ
และประหยัดสำหรับอุตสาหกรรมผลิตช้ินส่วนโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ [1] ซึ่ง
กระบวนการทุบขึ้นรูปชิ้นงานร้อน (Hot forging) เป็น
หนึ่งในกระบวนการท่ีใช้ในการผลิตช้ินส่วนยานยนต์และ
ผล ิตภ ัณฑ ์อ ื ่นๆ ในอ ุตสาหกรรมหลายประเภท 
กระบวนการทุบขึ้นรูปร้อนนี้ถ้าเทียบกับกระบวนการ
แปรรูปชิ้นงานแบบอื่น ๆ ที่ต้องการให้มีรูปร่างและ
ขนาดท่ีซับซ้อนเหมือนกัน จะพบได้ว่ามีข้อได้เปรียบกว่า
กระบวนการอื่น ๆ  เป็นอย่างมาก อาทิเช่น เวลา ต้นทุน 
และค ุณสมบ ัต ิ ทางกลของช ิ ้ นงาน (Mechanical 
Property) เป็นต้น 
 อย่างไรก็ดีแม้จะมีข้อได้เปรียบที่ไม่อาจจะปฏิเสธ
หลายประการของกระบวนการทุบขึ้นรูปร้อน แต่ปัจจัย
หลักของกระบวนการทุบขึ้นรูปร้อนคือแม่พิมพ์ที่ใช้ใน
กระบวนการซึ่งเป็นปัจจัยท่ีสำคัญต่อคุณภาพและต้นทุน
ต่อการผลิตชิ้นงาน ยังคงประสบปัญหาบางอย่าง คือ 
การสึกหรอของพิมพ์ (Tools Wear) อายุการใช้งาน
แม่พิมพ์ท่ีส้ัน (Tools life) ซึ่งส่ิงนี้จะเป็นการเพิ่มต้นทุน
การผลิตและส่งผลเสียต่อคุณภาพของช้ินงาน [2] และยัง
เป็นการเพิ ่มต้นทุนการผลิตจากการซ่อมบำรุงและ
เปลี่ยนแม่พิมพ์ ประเมินค่าใช้จ่ายแม่พิมพ์ทุบขึ้นรูปท่ี
เกิดขึ้นโดยประมาณ 15 - 40% ของต้นทุนการผลิต [1] 
ตัวแปรท่ีสำคัญของอายุการใช้งานของแม่พิมพ์ทุบขึ้นรูป
คือ 1.คุณสมบัติของวัสดุที่ทำแม่พิมพ์ 2. การออกแบบ
แม่พิมพ์ 3.กระบวนการทางความร้อนและการปรับ
สภาพผิวแม่พิมพ์ 4. ขั้นตอนและตัวแปรในการทุบข้ึนรูป 
สำหรับกลไกการเสียหายของแม่พิมพ์ทุบขึ้นรูปเมื ่อใช้
งานไปได้ระยะหนึ่งจะเกิดความล้า (Fatigue) และการ
สึกหรอ (Wear) ขึ้นทั้งนี้อาจจะเกิดจากสาเหตุใดสาเหตุ
หนึ่งหรือเกิดพร้อมกันก็ได้ [3-6] 
 กระบวนการยิงอนุภาคแข็งเป็นหนึ่งในวิธีการท่ีช่วย
เพิ่มความต้านทานการล้า (Fatigue Strength ) ซึ่งความ
ล้า ( Fatigue)  เป็นตัวการท่ีจะส่งผลให้สึกหรอ แตกร้าว 
ของแม่พิมพ์ โดยการยิงอนุภาคแข็ง มีวิธีการคือยิงเม็ด

โลหะในขนาดระดับไมครอนด้วยความเร็วสูง โดยการอัด
อากาศพร้อมกับเม็ดโลหะให้เข้าไปกระแทกกับพื้นผิว
ของช้ินงานเป้าหมาย ด้วยกระบวนการนี้ทำให้ได้พื้นผิว
ท ี ่ ด ีข ึ ้ นและม ีความเค ้นกดตกค ้างส ู ง (Residual 
Compressive Stress) [7-8] ความเค ้นอ ัดตกค ้ าง ท่ี
เกิดขึ้นที่วัสดุจะช่วยต้านทานการแตกร้าวที ่เกิดจาก
ความล้าและชะลอการโตของรอยแตกจากความล้าของ
วัสดุได้ [9-11] ซึ ่งมีผลโดยตรงต่อความแข็งแรงของ
พื้นผิวและความทนทานต่อการสึกหรอของแม่พิมพ์ทุบ
ขึ้นรูป 
 งานวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเพื่อศึกษาปัจจัยและหา
สภาวะที่เหมาะสมในกระบวนการยิงอนุภาคแข็งที่มีผล
ต่อความเค้นอัดตกค้างท่ีผิวแม่พิมพ์ทุบขึ้นรูปร้อนเกรด 
JIS-SKD61 เพื ่อเป็นแนวทางในการเพิ ่มคุณภาพของ
ชิ้นงานและลดต้นทุนการผลิต นำมาซึ่งแนวทางในการ
แก้ปัญหาการผลิตในภาคอุตสาหกรรมได้ในอนาคต 
 
2.  วัสดุและวิธีการทดลอง  
 ในการทดลองวัสดุท่ีใช้ในการทดลองเป็นเหล็กกล้า
เครื่องมือร้อนเกรด JIS-SKD 61 มีคุณสมบัติดังตาราง 
1 ซึ่งเหล็กชนิดนี้เป็นเหล็กที่ใช้ผลิตแม่พิมพ์ทุบขึ้นรูป
ร้อน (Hot Forging Die) โดยชิ้นงานทดสอบที่ใช้ใน
การทดลองครั ้งนี ้จะมีขนาด ความยาว 76.2 มม. 
ความกว้าง 18.98 มม. ความหนา 5 มม. ดังรูปท่ี 1 
ชิ ้นงานทุกชิ ้นมีผิวสำเร็จที ่ผ่านกรรมวิธ ีการผลิต
เช ่น เด ียวก ับแม ่พ ิมพ ์ท ุบข ึ ้นร ูปร ้อนและผ ่าน
กระบวนการอบชุบทางความร ้อน (Hardening + 
Nitriding) ความแข็งอยู ่ ท่ี  48 HRC. เช ่นเดียวกับ
แม่พิมพ์ทุบขึ้นรูปร้อนทุกประการ และผ่านการขัดผิว
ซึ่งผิวของช้ินงานทดสอบมีความหยาบผิวเฉล่ียท่ี Ra = 
0.35 ไมโครเมตร 

 
ตารางที่ 1 ส่วนประกอบทางเคมีของวัสดุ JIS-SKD61 

C  SI Mn Cr Mo V 
0.35  0.95 0.45 5.35 1.24 0.81 
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รูปที่ 1 ช้ินงานทดสอบ 
 

 โดยรูปแบบการทดลองช้ินงานทดสอบจะถูกยิงเม็ด
โลหะมากระทบกับผิวช ิ ้นงาน ในการทดลองจะ
ควบคุมระยะการยิงระหว่างหัวย ิง  (Nozzle) กับ
ชิ้นงานทดสอบ (Specimen) คือ 100 มิลลิเมตร หัว
ย ิงทำมุมองศากับชิ ้นงานที ่ 90 องศา ดังร ูปที ่  2 
สำหร ับการออกแบบการทดลองแบบออร ์ ทอ
กอนัลอะเรย์ L18 (Mix Level Design) โดยปัจจัย
เป็นปัจจัยหลักที่ใช้ในกระบวนการยิงอนุภาคแข็ง คือ 
อัตราการครอบคลุมผิว (Coverage Ratio) ขนาดของ
เม็ดโลหะ (Shot Size) และแรงดันลมท่ีใช้ยิงเม็ดโลหะ 
(Air Pressure) โดยปัจจัยและระดับของปัจจัยในการ
ทดลองแสดงในตารางท่ี 2 ซึ่งเมื่อออกแบบการทดลอง
แบบออร์ทอกอนัลอะเรย์ L18 (Mix Level Design) 
จะได้การทดลองทั้งหมด 18 การทดลอง การทดลอง
จะทำซ้ำที่ 2 ครั ้ง (Replication) รวมเป็น 36 การ
ทดลอง เพื่อความแม่นยำของการทดลองและไม่ให้
ส้ินเปลืองมากเกินไป   
 

 
 

รูปที่ 2 รูปแบบของกระบวนการยิงอนุภาคแข็ง 
 
 
 

ตารางที่ 2 ปัจจัยและระดับการทดลอง 
 

Factors 
Process Parameters 

Low 
(1) 

Medium 
(2) 

High 
(3) 

Symbol 

Coverage 100 200  CR 
Shot Size 0.05 0.1 0.3 SS 

Air Pressure 0.2 0.4 0.6 AP 

 
การว ัดความเค้นตกค้างที ่ผ ิวชิ ้นงานใช้เครื ่อง

ว ิ เคราะห ์การเล ี ้ยวเบนร ังส ี เอ ็กซ ์(X-ray Diffract 
Meter) ยี่ห้อ PULSTEC รุ่น µ̅-360n full2D ดังรูปท่ี 
3   
 

 
 

รูปที่ 3 เครื่องวิเคราะห์การเล้ียวเบนรังสีเอ็กซ์ 
(X-ray diffract meter) 

 
3.  ผลการทดลอง 
 หลังจากได้ทดลองจากการเปลี่ยนระดับของแต่
ปัจจัยท่ีแตกต่างกันดังในตารางท่ี 3 เก็บข้อมูลของแต่
ละการทดลองมาวิเคราะห์เพื่อหาปัจจัยและระดับท่ี
เหมาะสมผ่านโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ Minitab 
โดยจะพิจารณาค่าสัญญาณต่อส ิ ่งรบกวน (The 
signal-to noise ratio; S/N) โ ด ย ส ำ ห รั บ
ผลตอบสนองของค่าความเค้นอัดตกค้างจะพิจารณา
ในรูปแบบค่ายิ ่งมากยิ่งดี (The larger the-better) 
ดังในสมการที่ 1 สำหรับการพิจารณาตามหลักทากูชิ
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เพ ื ่อกำหนดค่าระดับปัจจัยท ี ่ เหมาะสมสามารถ
พิจารณาได้จากตารางค่าเฉลี่ยของแต่ละปัจจัยที ่มี
ค่าสูงสุดในตาราง อัตราส่วนสัญญาณต่อสิ่งรบกวน 
S/N ration (Signal-to-noise Ratio) ดังในตารางท่ี 
4 จะพบได้ว่าสภาวะที่เหมาะสมสำหรับค่าความเค้น
อัดตกค้างได้จากการกำหนดอัตราการครอบคลุมผวิที่ 
200% ขนาดของเม็ดโลหะ 0.1 มิลลิเมตรและแรงดัน
ลมที่ 0.2 เมกะปาสคาล (CR2 SS2 AP1) หรือสามารถ
เลือกระดับของแต่ละปัจจัยจากกราฟผลตอบสนองค่า
อัตราส่วนสัญญาณต่อสิ่งรบกวน S/N Ratio (Signal-
to-noise Ratio) ดังแสดงในรูป 3 
 
ตารางที ่3 ค่าเฉล่ียผลตอบสนองจากระดับของตัว
แปรท่ีแตกต่างกัน 

 
 

กรณีค่ายิ่งมากยิ่งดี (The larger-the-better) 
 

 
𝑆𝑁𝐿 = −10 log  (

1 

𝑛
∑

1

𝑦𝑖
2

𝑛

𝑖=1

)      
(1) 

 
 เมื่อ n = จำนวนครั้งของเงื่อนไขการทดลอง 
  yi = ผลการทดลองแต่ละครั้ง 
 
ตารางที่ 4 ค่าเฉล่ียอัตราส่วนสัญญาณต่อส่ิงรบกวน 
S/N Ratio ของระดับแต่ละปัจจัยของค่าความเค้นอัด
ตกค้าง 

 
Level 

Factors 
CR SS AP 

1 62.07 61.51 63.10* 
2 62.86* 63.17* 62.62 
3  62.71 61.66 
Delta 0.79 1.66 1.44 
Rank 3 1 2 

 
ตารางที่ 5 ค่าเฉล่ียของระดับแต่ละปัจจัยของค่า
ความเค้นอัดตกค้าง 

 
Level 

Factors 
CR SS AP 

1 1273 1193 1437 
2 1403 1447 1361 
3  1374 1216 
Delta 120 254 221 
Rank 3 1 2 

 
 
 
 
 
 

Exp. CR SS AP RS S/N 

1 1 1 1 1245 61.90 
2 1 1 2 1142 61.14 
3 1 1 3 1110 60.90 
4 1 2 1 1332 62.49 
5 1 2 2 1463 63.30 
6 1 2 3 1252 61.94 
7 1 3 1 1421 63.05 
8 1 3 2 1291 62.21 
9 1 3 3 1206 61.62 
10 2 1 1 1348 62.59 
11 2 1 2 1234 61.82 
12 2 1 3 1080 60.66 
13 2 2 1 1651 64.35 
14 2 2 2 1571 63.92 
15 2 2 3 1416 63.02 
16 2 3 1 1628 64.32 
17 2 3 2 1467 63.32 
18 2 3 3 1233 61.81 
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รูปที่ 3 กราฟผลตอบสนองค่าอัตราส่วนสัญญาณต่อ
ส่ิงรบกวน S/N Ratio ของค่าความเค้นอัดตกค้าง 

 

รูปที่ 4 กราฟผลตอบสนองค่าเฉล่ียของค่าความเค้น
อัดตกค้าง 

 ขั้นตอนการตรวจสอบความถูกต้องของการทดลอง
และอิทธิพลหลักของกระบวนการยิงอนุภาคแข็งจะ
ตรวจสอบด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวน(Analysis 
of Varian) ของค่า S/N ratio ของความเค้นอัดตกค้าง 
สำหรับการทดลองนี้กำหนดให้ความเชื่อมั่นที่ 95% 
(α= 0.05) ได้ทดสอบดังในตารางท่ี 6  
 
ตารางที่ 6 การวิเคราะห์ความแปรปรวนสำหรับ S/N 
Ratio ของค่าความเค้นอัดตกค้าง 
Factor SS DF MS F P 

CR 2.8433 1 2.8433 14.68 <0.05 
SS 8.8743 2 4.4371 22.91 <0.05 
AP 6.4361 2 3.2180 16.62 <0.05 

Error 2.3232 12 0.1936   
Total 20.4770 17    

 จากตารางที่ 6 พบว่าค่า P-Value ของอัตราการ
ครอบคลุมผิว (CR) ขนาดเม็ดโลหะ (SS) และแรงดัน
ลม (AP) มีค่าน้อยกว่า 0.05 แสดงว่าปัจจัยทั ้ง 3 
ปัจจัยมีผลต่อความเค้นอัดตกค้างอย่างมีมีนัยสำคัญ 
 เมื่อนำปัจจัยท่ีเหมาะสมของการยิงอนุภาคแข็งไป
พยากรณ์แบบวิธ ีการทากูช ิด ังสมการที ่  2 ค่า ท่ี
เหมาะสมท่ีได้คือ 1609 เมกะปาสคาล  
 

𝑌𝑜𝑝𝑡𝑖𝑚𝑎𝑙 =  𝑚 + ∑ [(𝑚𝑖,𝑗)
𝑂𝑝𝑡

− 𝑚]

𝑛

𝑗=1

 
 

(2) 

  
 เมื่อ (mi,j)opt = ค่าท่ีเหมาะสมตามกรณี 

       m = ค่าเฉล่ียรวม 
              n  = จำนวนปัจจัย 
 
 จากนั ้นทำการทดลองยืนยันผลตามเง ื ่อนไขท่ี
เหมาะสมผลจากการกำหนดอัตราการครอบคลุมผิวที่ 
200% ขนาดของเม็ดโลหะ 0.1 มิลลิเมตรและแรงดัน
ลมท่ี 0.2 เมกะปาสคาล (CR2 SS2 AP1) ที่ได้จากการ
ทดลองดังตารางท่ี 7 

 
ตารางที่ 7 ผลการทดลองยืนยันผล 

  ทำการยืนยันผลด้วย T-test โดยใช้สมการที่ 3 
แล้วนำค่า t ที่ได้มาเปรียบเทียบกับค่า t ที่ช่วงระดับ
ความเช่ือมั่นท่ี 95% หรือระดับนัยสำคัญ 0.05 ของ 3 
ตัวอย่างการทดลอง แบบ Two-tails มีค่าเท่ากับ 
4.303 โดยถ้าหากค่า t ท่ีคำนวณได้จากสมการท่ี 3 มี
ค่าน้อยกว่าค่าวิกฤต 4.303 จะสามารถยอมรับได้ว่า
ผลการทดลองกับค่าพยากรณ์ไม่แตกต่างกันผลการ
ทดสอบดังตารางท่ี 8 

Exp. CR SS AP RS 

1 2 2 1 1662 
2 2 2 1 1639 
3 2 2 1 1612 
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𝒕 =  

(𝑋 − 𝜇)

(
𝑆𝐷

√𝑛
)

  (3) 

 
 เมื่อ �̅� = ค่าเฉล่ียของการยืนยันผล 
       μ = ค่าพยากรณ์แบบทากูชิ  
           SD = ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
       n = จำนวนการทดลองยืนยัน 
 
ตารางที่ 8 ผลการทดสอบหาค่า t ของการทดลอง
ยืนยันผล 
 RS t<4.303 result 
Prediction 1609 1.985< 

4.303 
Accept 
able Confirmation 1638 

 หลังจากนั้นทำการหาช่วงความความเชื่อมั ่นจาก
การยืนยันผลที ่ได ้จากเง ื ่อนไขที ่ เหมาะสมที ่ สุด 
สามารถหาช่วงความเชื่อมั ่นได้ดังสมการที่ 4 ซึ ่งค่า
ความเค้นอัดตกค้างที ่จะได้จากกำหนดอัตราการ
ครอบคลุมผิวท่ี 200% ขนาดของเม็ดโลหะ 0.1 
มิลลิเมตรและแรงดันลมท่ี 0.2 เมกะปาสคาล (CR2 
SS2 AP1) โดย 95% จะมีค่าความเค้นอัดตกค้างอยู่
ระหว ่าง 1575 เมกะปาสคาล ถึง  1699 เมกะ
ปาสคาล และส่วนที่เหลือ 5% จะมากและน้อยกว่า 
ช่วงดังกล่าวในจำนวนเท่าๆกัน คือ 2.5% 

 
 𝑳𝒐𝒘𝒆𝒓 = 𝝁 ≥ �̅� − 𝒕𝜶

𝟐
,𝒏−𝟏

𝑺/√𝒏 

𝑼𝒑𝒑𝒆𝒓 = 𝝁 ≤ �̅� + 𝒕𝜶
𝟐

,𝒏−𝟏
𝑺/√𝒏 

 
(4) 

 
 เมื่อ �̅� = ค่าเฉล่ียของการยืนยันผล 

 μ = ค่าเฉล่ียช่วงความเช่ือมั่นประมาณการ     
        n = จำนวนการทดลองยืนยัน 
        S  = ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
     𝑡𝛼

2
,𝑛−1  = ค่าสถิติ t ท่ีเปิดได้จากตารางท่ี 

    df = n-1 

4. สรุปผล 
 บทความนี้นำเสนอวิธีการเลือกปัจจัยและระดับท่ี
เหมาะสมของกระบวนการยิงอนุภาคแข็ง ท่ีให้ความ
เค้นอัดตกค้างที่ผิวของวัสดุแม่พิมพ์ทุบขึ้นรูปร้อนโดย
ใช้วิธีของทากูชิจากปัจจัยที่ต้องการศึกษา คือ อัตรา
การครอบคลุมผิว ขนาดของเม็ดโลหะและแรงดันลม 
ซึ่งผลการทดลองพบว่าปัจจัยท้ัง 3 ปัจจัยมีผลต่อความ
เค้นอัดตกค้างของชิ้นงานทดลองที่ระดับนัยสำคัญ 
0.05 และการว ิเคราะห์แบบวิธ ีทากูชิ เง ื ่อนไขท่ี
เหมาะสมค ือ อ ัตราการครอบคล ุมผ ิวท ี ่  200 
เปอร์เซ็นต์ ขนาดเม็ดโลหะขนาด 0.1 มิลลิเมตรและ
แรงดันลมที่ 0.2 เมกกะปาสคาล ซึ่งระดับปัจจัยท่ี
เหมาะสมดังกล่าวจะส่งผลต่อการปรับปรุงผิวของ
ชิ ้นงานให้ดีขึ ้น โดยผิวของชิ ้นงานมีความเค้นอัด
ตกค้างสูงซึ่งค่าความเค้นอัดตกค้างจะเป็นตัวต้านทาน
การสึกหรอจากความล้าของวัสดุได้และเป็นแนวทาง
ในการเพิ่มคุณภาพของแม่พิมพ์และลดต้นทุนการผลิต 
นำมาซ ึ ่ งแนวทางในการแก ้ป ัญหาการผล ิตใน
ภาคอุตสาหกรรมการทุบข้ึนรูปร้อนได้ในอนาคต 
  
5. กิตติกรรมประกาศ  
 ผู้วิจัยขอขอบคุณ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี ่ปุ่น 
ที ่สนุนสนับงานวิจ ัยคร ั ้งนี ้และขอขอบคุณบร ิษัท 
Oxiso (thailand) co. ltd ท่ีสนับสนุนการทดลองการ
ย ิงอน ุภาคแข ็งและอนุเคราะห ์ในการใช ้ เคร ื ่อง
ว ิเคราะห์การเลี ้ยวเบนรังสีเอ ็กซ ์ (X-ray diffract 
meter) 
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การส่งเสรมิเทคโนโลยีผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยถ่านไม้ไผ่เพ่ือพัฒนาชุมชน ตำบลถ้ำฉลอง 
อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

Promoting of Technology to generate electricity with bamboo charcoal for 
community development, Tham Chalong Subdistrict, Mueang District, Uttaradit. 
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บทคัดย่อ 
      การศึกษาครั้งนี้มุ่งส่งเสริมเทคโนโลยีผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยถ่านไม้ไผ่ เพื่อแก้ไขปัญหาวัสดุเหลือใช้ในชุมชน มีผู้เข้าร่วม
โครงการทั้งสิ้น จำนวน 20 คน ประกอบด้วย สมาชิกกลุ่ม จำนวน 15 คน ผู้สนใจ จำนวน 1 คน และเจ้าหน้าท่ี จำนวน 4 คน 
โดยถ่ายทอดองค์ความรู้ของเทคโนโลยีให้กับสมาชิกกลุ่ม ท้ังทฤษฎี และการปฏิบัติทดลองจริง ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน ภายหลังการดำเนินโครงการสมาชิกมีความสนใจในการนำเทคโนโลยีไปใช้ในการประกอบกิจกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ 
จำนวน 1 กลุ่ม และมีผู ้ที ่สนใจเข้าศึกษาดูงานภายหลังการถ่ายทอดเทคโนโลยี จำนวน 41 คน มีรูปแบบวิธีการวิจัยแบบ
ผสมผสาน ระหว่างวิธีวิจัยเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ เครื ่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง 
แบบทดสอบ แบบสอบถาม ผลการศึกษา พบว่า การประเมินความรู้ความเข้าใจในการส่งเสริมเทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาวัสดุ
เหลือใช้ในชุมชนก่อนการส่งเสริมเทคโนโลยีผู ้เข้าร่วมมีความรู้ความเข้าใจ ร้อยละ 13.33 และหลังการส่งเสริมเทคโนโลยี
ผู้เข้าร่วมมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้น ร้อยละ 86.67 โดยชุมชนสามารถนำความรู้ท่ีได้รับจากการถ่ายทอดไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวันและเห็นความสำคัญของเทคโนโลยีท่ีจะนำเข้ามาในชุมชน 
คำสำคัญ: การส่งเสริม,เทคโนโลยีผลิตกระแสไฟฟ้า,ถ่านไม้ไผ่,พัฒนาชุมชน 
 
Abstract 
      This study aims to promote technology to generate electricity with bamboo charcoal. to solve 
the problem of waste materials in the community There were a total of 20 participants in the project, 
consisting of 15 group members, 1 interested person and 4 staff members By transferring knowledge of 
technology to group members, both theory and practice. Through the process of community 
participation after the project implementation, 1 group is interested in applying technology for product 
processing activities and there are 41 people who are interested in studying after the technology transfer 
there is an integrated research methodology. Between quantitative research methods and qualitative 
the research instruments were unstructured interview forms, tests, questionnaires. The results of the 
study found that the cognitive assessment of technology promotion to solve the problem of waste 
materials in the community before technology promotion, 13.33 percent of the participants had a 
knowledge and understanding, and after the technology promotion, the participants had a hundred 
percent more knowledge. 86.67 Each, with the community able to apply the knowledge gained from 
the transfer to apply in their daily lives and see the importance of technology to bring into the 
community. 
Keywords: Promotion, Power Generation Technology, Bamboo Charcoal, Community Development. 
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1.  บทนำ 
     การประกอบธุรกิจรูปแบบต่างๆ จำเป็นต้องมี
ปัจจัยการผลิตพื้นฐานในด้านพลังงานทั้งเชื ้อเพลิง 
ความร้อน และกระแสไฟฟ้า เพื่อทำให้กระบวนการ
แปรรูปวัตถุดิบให้สามารถเป็นไปตามที่ต้องการและมี
คุณภาพ และต้องให้มีความสอดคล้องกับการแสดง
ความรับผิดชอบต่อสังคม โดยทางภาครัฐมีนโยบาย
สนับสนุนการใช้พลังงานทางเลือก และพลังงาน
ทดแทนในรูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะการสนับสนุนใน
พื้นที่ชุมชนชนบทซึ่งเป็นพื้นที่ที ่มีการจัดการให้เกิด
การใช้พลังงานทดแทนได้ง่ายกว่าพื้นที่ชุมชนเมือง 
(วิจิตร จันทรมาศ และคณะ, 2557) เนื่องจากชุมชน
ชนบทมีแหล่งพลังงานที่ใช้กันมาก คือ พลังงานชีว
มวล ซึ่งได้มาจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เช่น 
แกลบ ชานอ้อย เศษไม้ ทำให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเอง
ด้านพลังงานได้ ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ สร้างอาชีพ 
(วิสาขา ภู่จินดาและคณะ, 2557) ดังนั้นการส่งเสริม
การใช้พลังงานทดแทนในชุมชนต้องอาศัยเทคโนโลยีท่ี
เหมาะสมก ับสภาพด ้านส ังคม  เศรษฐก ิจ และ
ส่ิงแวดล้อมของชุมชน 
    ชุมชนในพื ้นที ่หมู ่บ้านถ้ำฉลอง ตำบลถ้ำฉลอง 
อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ จัดตั ้งกลุ ่มวิสาหกิจ
ชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่ ตำบลถ้ำฉลอง ได้ดำเนิน
กิจกรรมรวมกลุ่มเพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ ได้ดำเนิน
กิจกรรมการผลิตพืชไม้ ประเภทไม้ไผ่ แปรรูปผลผลิต
ทางการเกษตรจากไม้ไผ่ อาทิเช่น ไม้ตะเกียบ ไม้เสียบ
ลูกชิ ้น ไม้ปิ ้งไก่ ฯลฯ ซึ ่งจำเป็นต้องใช้แหล่งผลิต
พล ั ง ง านท ั ้ ง กระแสไฟฟ ้ า  และความร ้ อน ใน
กระบวนการผลิตหรือแปรรูป ทำให้การดำเนินต้อง
รับภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 1500 
บาทต่อเดือน ซึ่งหากสามารถมีแหล่งผลิตพลังงาน
ไฟฟ้าเป็นของตนเองได้ จักทำให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าได้เป็นอย่างดี  
   ดังนั้นแหล่งผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยถ่านไม้ไผ่เป็น
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชนอย่างยิ่งเนื่องจากเป็น
การนำวัสดุเหลือใช้จากการดำเนินกิจกรรมการแปรรูป

ไม้ไผ่แล้วทำการเพิ ่มคุณค่าให้เป็นวัสดุเชื ้อเพลิง
พลังงานเพื่อนำเข้ากระบวนการแปรสภาพเป็นก๊าซ
เชื้อเพลิง (ดังภาพท่ี 1) และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เพื่อนำเข้าสู่ห้องเผาไหม้ของเครื่องยนต์สันดาปภายใน
แล ้ ว ไปข ับ เคล ื ่ อนอ ุปกรณ ์ผล ิ ตกระแสไฟฟ้า 
(Generator) เพื ่อนำมาใช้ในการประกอบกิจกรรม
ต่าง ๆ ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน อันเป็นแนวทางการ
ลดค่าใช้จ่ายพลังงานไฟฟ้าได้อย่างดียิ ่ง  ตามแนว
พระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  (รัช
การท่ี 9) เกี ่ยวกับการพัฒนาพลังงาน ที่ต้องการลด
การนำเข้าพลังงานจากภายนอกท้องถิ ่น  และนำ
พลังงานที่มีอยู ่ในท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชนเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของชุมชน ชุมชนสามารถ
พึ่งพาพลังงานท่ีผลิตขึ้นได้เองภายในชุมชนหรือนำเข้า
พลังงานจากภายนอกท้องถิ่นให้น้อยที่สุด ซึ่งช่วยให้
การพัฒนาพลังงานในระดับประเทศมั่นคงและยั่งยืน
ตามไปด้วย (สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
กระทรวงพลังงาน) 
 

                      

 

ภาพที่ 1 กระบวนการผลิตก๊าซชีวมวล (ก๊าซซิฟิเคช่ัน) 
 
 

  ดังนั้นการส่งเสริมเทคโนโลยีผลิตกระแสไฟฟ้าด้วย
ถ่านไม้ไผ่เพ ื ่อสร ้างความร ู ้ความเข้าใจเก ี ่ยวกับ
เทคโนโลยีผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยถ่านไม้ไผ่ในการนำ
เทคโนโลยีไปใช้เพื่อแก้ไขปัญหาวัสดุเหลือใช้ในชุมชน
มาใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยให้สมาชิกได้ทราบถึง
หลักการทำงาน กระบวนการทำงาน ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ ผ่านกระบวนการแบบมีส่วนร่วม อันจะ
นำไปสู่การแพร่กระจายของเทคโนโลยีเพิ่มข้ึน ซึ่งเป็น
แนวทางที่จะนำไปสู่การพัฒนาพลังงานหมุนเวียนให้
ประสบความสำเร็จได้อย่างยั่งยืนในอนาคต 
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2. วัตถุประสงคข์องการวิจัย 
     1. เพื่อส่งเสริมเทคโนโลยีผลิตกระแสไฟฟ้าด้วย
ถ่านไม้ไผ่ในการพัฒนาชุมชนอย่างเหมาะสม  
     2. เพื่อประเมินความพึงพอใจต่อเทคโนโลยีผลิต
กระแสไฟฟ้าด้วยถ่านไมไ้ผ่ 
 
3. วิธีดำเนินการวิจัย  
3.1.  ประเภทของการวิจัย 
      การศ ึ กษาว ิ จ ั ยแบบผสมผสาน  (Mixed – 
Methodology Research) ร ะหว ่ า ง ว ิ ธ ี ว ิ จ ั ย เ ชิ ง
ปริมาณ (Quantitative Research) และเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research ) 
3.2.  เครื่องมือท่ีใช้ในงานวิจัย  
     1. แบบสัมภาษณ์แบบไม ่ม ี โครงสร ้าง โดย
สัมภาษณ์ข้อมูลจากประธานกลุ่มและสมาชิกกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนให้ทราบถึงปัญหาและความต้องการ
ของชุมชน 
     2. แบบทดสอบประเมินความรู้ความเข้าใจต่อ
เทคโนโลยีผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยถ่านไม้ไผ่ ที ่ผู ้วิจัย
สร้างขึ้น จำนวน 2 ฉบับ ฉบับละ 15 ข้อ ลักษณะเป็น
แบบทดสอบเลือกตอบ (Check list) 2 ตัวเลือก 
      3. แบบสอบถามประเม ินความพ ึงพอใจต่อ
เทคโนโลยีผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยถ่านไม้ไผ่ จำนวน 1 
ชุด มีลักษณะเป็นคำถามปลายปิด และปลายเปิด โดย
เนื้อหาของเครื่องมือแบ่งออกเป็น 3 ตอน 
3.2.  การเก็บข้อมูล 
     การเก ็บรวบรวมข้อมูล การว ิจ ัยคร ั ้งนี้  รวม
ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลประมาณ 6 เดือน 
มีรายละเอียดดังนี้ 
 1.  สำรวจสภาพพื้นที่ ปัญหาและความต้องการ
ของชุมชน เพื่อกำหนดเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม  
 2.  ถ่ายทอดเทคโนโลยี ผ่านกระบวนการแบบมี
ส่วนร่วม โดยมีผู้นำชุมชนละเจ้าหน้าท่ีองค์การบริหาร
ส่วนตำบลถ้ำฉลอง เป็นตัวเชื ่อมในการดำเนินการ 
ผ่านการทดลองปฏิบัติจริง 

  

  

ภาพที่ 2 การถ่ายทอดเทคโนโลยีผลิตกระแสไฟฟ้า
ด้วยถ่านไม้ไผ่ 

 
 3.  พัฒนาแนวทางการเพิ่มคุณค่าเทคโนโลยี ให้
สอดคล้องกับร ิบทของชุมชน โดยพิจารณาความ
เหมาะสมถึงตัวแทนการนำเทคโนโลยีไปใช้งานร่วมกับ
ประธานกลุ่ม รวมทั้งดำเนินการแนะนำเทคโนโลยี
แบบเฉพาะกลุ่มสมาชิก 
 4.  เก็บรวบรวมข้อมูลการใช้งาน ความคุ ้มค่า 
ปัญหาท่ีเกี่ยวข้อง ข้อเสนอแนะ และวิเคราะห์ข้อมูล 
 5.  ประเมินความพึงพอใจต่อเทคโนโลยีผลิต
กระแสไฟฟ้าด้วยถ่านไม้ไผ่ 
 6.  ติดตามผลการส่งเสริมเทคโนโลยี เพื่อให้ได้
ข้อมูลการนำเทคโนโลยีไปสู่การใช้ประโยชน์ได้จริง  
 7.  สรุปผลการส่งเสริมเทคโนโลยี  
3.3.  การวิเคราะห์ข้อมูล 
      การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ตรวจสอบความ
สมบูรณ์ของแบบทดสอบและแบบสอบถามท่ีได้รับคืน 
และดำเนินการหาค่าทางสถิติ ประมวลผลข้อมูลด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Excel 2013 และ
นำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปตารางประกอบ
คำบรรยาย  ว ิ เคราะห ์ โดยการหาค ่ าร ้ อ ย ละ 
(Percentage) 
      การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ คณะผู้วิจัยได้
สังเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์และพรรณนา
ข้อมูลเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยศึกษาสภาพความ
เป็นจริงของชุมชน 
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4.  ผลการศึกษา   
 
ตารางที ่1 การแปรผลการทดสอบประเมินความรู้
ความเข้าใจ  

คะแนน 
ก่อนการ
ถ่ายทอด  

หลังการ
ถ่ายทอด  

ระดับ
ความรู้ฯ 

1. คะแนน 12 
ข้อ ขึ้นไป 

(13.33) (86.67) มาก 

2. คะแนน 8 - 
11 ข้อ 

 (66.67)  (13.33) ปาน
กลาง 

3. คะแนน 
น้อยกว่า 7 ข้อ 

20.00)  (0.00) น้อย 

   จากตารางการแปรผลการทดสอบประเมินความรู้
ความเข้าใจ พบว่า จำนวนผู ้ตอบแบบประเม ินมี
ความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้น ผู้ท่ีตอบถูกคะแนน 12  ข้อ 
ขึ้นไป อยู่ในระดับมาก คะแนนก่อนการถ่ายทอดคิด
เป็นร้อยละ 13.33 และหลังการถ่ายทอด 86.67 และ
คะแนน 8 - 11 ข้อ อยู่ในระดับปานกลางคะแนนก่อน 
คิดเป็นร้อยละ 66.67 และหลัง คิดเป็นร้อยละ 13.33 
(ดังตารางท่ี 1) 
 
ตารางที่ 2 ผลการปฏิบัติการใช้งานเทคโนโลยีผลิต
กระแสไฟฟ้าด้วยถ่านไม้ไผ่ของตัวแทน 

ประเด็น 
การปฏิบัติ 
ถูก ไม่ถูก 

การใส่เช้ือเพลิง / - 
การจุดติดเช้ือเพลิง / - 
การปรับความเร็วรอบเครื่องผลิต
ไฟฟ้า 

/ - 

การหยุดใช้งานเครื่องผลิตไฟฟ้า / - 
การหยุดใช้งานเครื่องผลิตไฟฟ้า
ช่ัวคราว 

/ - 

จากการต ิดตามการใช ้ งานเทคโนโลย ี ผ ลิต
กระแสไฟฟ้าด้วยถ่านไม้ไผ่ของผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ชุมชนท่ี พบว่า ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนสามารถ
ปฏิบัต ิได ้อย ่างถูกต้องในแต่ละประเด็นด้วยการ

สัมภาษณ์และการทดสอบปฏิบัติให้ดู (ดังตารางท่ี 2) 
พบว่า มีปัญหาเกี่ยวกับการปรับตั้งความเร็วรอบท่ี
เหมาะสมสำหรับการปรับต้ังเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ดังนั้น
การแก้ปัญหาการใช้งานเทคโนโลยีผลิตกระแสไฟฟ้า
ด้วยถ่านไม้ไผ่เกี่ยวกับการปรับต้ังความเร็วรอบเครื่อง
กำเน ิดไฟฟ้าของผู ้ประกอบการข้างต้นผู ้ว ิจ ัยได้
ดำเนินการเข้าสถานประกอบการเพื่อช่วยแนะนำการ
ใช้งานอย่างต่อเน ื ่องเม ื ่อม ีการใช้งาน  ณ สถาน
ประกอบการ 

 
5.  อภิปรายผล 
    จากการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลการส่งเสริม
เทคโนโลยีผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยถ่านไม้ไผ่เพื่อพัฒนา
ชุมชน ในครั้งนี้แสดงให้เห็นว่า ชุมชนตำบลถ้ำฉลอง
เป็นชุมชนที ่ม ีความเหมาะสมกับเทคโนโลยีผลิต
กระแสฟ้าด้วยถ่านไม้ไผ่ ชุมชนมีเศษวัสดุเหลือใช้จาก
การแปรรูปผลิตภัณฑ์จำนวนมากและเพื่อส่งเสริมให้
ชุมชนรู้จักเพิ่มคุณค่าวัสดุเหลือใช้ในชุมชนจึงกำหนด
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับชุมชน เพื่อให้ชุมชนสามารถ
บริหารจัดการพลังงานแบบพึ่งพาตนเอง สอดคล้องกับ 
(พิรัฐ อินพานิช, ม.ป.ป.) ที ่ดำเนินโครงการวางแผน
พลังงานชุมชนเพื ่อให้ท้องถิ ่นสามารถบริหารจัด
การพลังงานแบบพึ่งพาตนเองอย่างครับวงจรและ
ยั่งยืน ผ่านองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) โดยใช้
เทคโนโลยีพลังงานทดแทนท่ีเหมาะสม เน้นให้สามารถ
ใช้พลังงานได้อย่างยั ่งย ืน สร ้างความเข้าใจของ
ชาวบ้านและชุมชน ผ่านกระบวนการรู้จักตนเองรู้
ศ ักยภาพวัตถุด ิบในท้องถิ ่นที ่สามารถนำมาเป็น
พลังงานทดแทนเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร 
นำไปสู ่การวางแผนพลังงานทดแทนและอนุร ักษ์
พลังงานในชุมชน ควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อม ซึ่ง
สอดคล้องกับ (สุลีกร สุปัน, 2562) ศึกษาการจัด
การพลังงานชุมชนอย่างยั่งยืนผลการศึกษาในภาพรวม
พบว่า พลังงานชุมชนจะยั่งยืน ส่ิงสำคัญคือการบริหาร
จัดการพลังงานชุมชนเพื่อก่อให้เกิดพลังงานอย่าง
ย ั ่ งย ืนได ้น ั ้น  ควรสร ้างแนวทางการบร ิหาร จัด
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การพลังงานชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมและเห็นผลในเชิง
ประจักษ์ โดยอาศัยกระบวนการทั้ง 4 ขั ้นตอน คือ 
การวางแผน การจัดองค์กร การชี้นำ (ภาวะผู้นำและ
การจูงใจ) และการควบคุมองค์กร นอกจากนี้ยังต้อง
อาศัยการสนับสนุนจากทุกฝ่าย ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน 
ภาคประชาชน การมีส่วนร่วมของชาวบ้านในชุมชน
นอกจากนี้เทคโนโลยีผลิตกระแสฟ้าด้วยถ่านไม้ไผ่
สามารถพัฒนาชุมชนด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และ
ด้านส่ิงแวดล้อม ด้านเศรษฐกิจประชาชนในชุมชนรู้จัก
การนำวัสดุเหลือใช้มาเพิ่มมูลค่าให้เกิดประโยชน์ และ
สามารถลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานลง ด้านสังคม เกิด
แหล่งเรียนรู ้ด้านพลังงานสะอาดภายในชุมชนซึ่ง
สามารถส่งเสริมให้ชุมชนเกิดความร่วมมือและการมี
ส่วนร่วมเพิ่มขึ ้น ด้านสิ่งแวดล้อม สามารถช่วยลด
ปัญหาด้านมลภาวะทางอากาศที่เกิดจาฝุ่นควันจาก
การเผาทำลายวัสดุเหลือใช้ ซึ่งสอดคล้องกับ (สำนัก
ส่งเสร ิมการมีส ่วนร ่วมของประชาชน กระทรวง
พลังงาน, 2561) กล่าวว่าการพัฒนาพลังงานอย่าง
ยั่งยืนจะส่งผลในทุกมิติ ดังนี้ 1. ด้านเศรษฐกิจ เมื่อมี
การประหยัด การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ก็
จะทำให้เกิดเง ินออม ลดรายจ่าย เพิ ่มรายได้ เกิด
อาชีพใหม่ๆท่ีใส่ใจต่อส่ิงแวดล้อม 2.ด้านสังคมเกิดการ
รวมกลุ่มส่งเสริมการทำงานแบบมีส่วนร่วม แบ่งปัน
ความรู้สู่การศึกษาที่นำมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ใน
ชีวิตจริง 3. ด้านสิ่งแวดล้อมมีอากาศที่ดี ฟื้นฟูสภาพ
ดินน้ำ การใช้ประโยชน์จากต้นไม้อย่างยั่งยืน  
     ด ั ง น ั ้ น  ด ้ านก ารส ่ ง เ สร ิ ม เทค โน โลย ี ผ ลิต
กระแสไฟฟ้าด้วยถ่านไม้ไผ่ต้องอาศัยผู ้มีความรัก 
เข้าใจในการนำพลังงานทางเลือกมาใช้ประโยชน์อย่าง
จริงจัง และให้ชุมชนเห็นถึงความสำคัญของพลังงาน
ทางเลือก ชุมชนจะมีความร ู ้ เพ ิ ่มขึ ้น ซ ึ ่งจะเป็น
ตัวกำหนดทิศทางการพัฒนาพลังงานและเกิดการจัด
การพลังงานชุมชนอย่างยั่งยืน  
 
 
 

6.  สรุปผลการดำเนินงาน 
    จากการศ ึกษาการส ่ ง เสร ิม เทคโนโลย ี ผ ลิต
กระแสไฟฟ้าด้วยถ่านไม้ไผ่  พบว่า ระยะท่ี 1 ได้
ดำเนินการแนะนำ สาธิต และติดตั้งเทคโนโลยีผลิต
กระแสไฟฟ้า และเทคโนโลยีการเผาถ่านคุณภาพสูง
อันเป็นวัตถุดิบหลักเพื ่อผลิตกระแสไฟฟ้า พบว่า
ผู้ประกอบการให้ความสนใจถึงการนำวัสดุเหลือใช้มา
ใช้ประโยชน์อย่างมาก นอกจากนี้ผู ้นำชุมชน และ
ผู้ประกอบการมีความสนใจท่ีจะทำให้เกิดแหล่งเรียนรู้
ด้านเทคโนโลยีพลังงานสะอาดให้กับสมาชิกในชุมชน
ได้เรียนรู้ โดยเบื้องต้นมีต้องการให้ชุมชนนำเทคโนโลยี
การเผาถ่านคุณภาพสูงด้วยถัง 200 ลิตร มาใช้ใน
ชุมชน เนื ่องจากมีปัญหาด้านมลภาวะทางอากาศ
ภายในชุมชน ด้านเทคโนโลยีผลิตกระแสไฟฟ้าด้วย
ถ่านไม้ไผ่ พบว่า ผู้ประกอบการมีความสนใจน้อยกว่า
เทคโนโลยีการเผาถ่านคุณภาพสูง เนื่องจากต้องอาศัย
ผู ้มีความรัก เข้าใจในการนำพลังงานสะอาดมาใช้
ประโยชน์อย่างจริงจัง ประกอบกับการจัดสรรเวลา
ของผู้ประกอบการส่วนใหญ่มุ ่งเน้นให้กับการสร้าง
รายได้ภายในกลุ่มจากการแปรรูปผลิตภัณฑ์  
    ระยะที่ 2 ส่งเสริมความเข้าใจและเพิ่มทักษะการ
นำไปใช้ประโยชน์และเพิ่มคุณค่าวัสดุเหลือใช้อย่าง
ต่อเนื่องโดยจักได้ดำเนินการแนะนำการใช้เทคโนโลยี
แบบเชิงรุกเพิ่มข้ึนเพื่อให้สมาชิกกลุ่มผู้ประกอบการมี
ความรู ้ความเข้าใจในตัวเทคโนโลยีเพิ ่มขึ ้นและได้
ทดสอบทดลองใช ้งานเพ ื ่อให ้ เก ิดท ักษะการใช้
ประโยชน ์และนำไปส ู ่ การขยายผลโดยการนำ
เทคโนโลยีมาติดต้ังเพื่อใช้ประโยชน์กับตนเองและการ
ประกอบกิจการเพิ่มขึ้น 
    จากการส่งเสร ิมความรู้  ความเข้าใจการผลิต
กระแสไฟฟ้าด้วยถ่านไม้ไผ่ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความ
สนใจการเตรียมวัตถุดิบสำหรับการผลิตกระแสไฟฟ้า 
คือ การเผาถ่านคุณภาพสูงแบบไร้ควัน ทำให้ชุมชนได้
ดำเนินการรวมกลุ่มเพื่อสร้างเตาเผาถ่านคุณภาพสูง
แบบไร้ควันเป็นจำนวน 18 ถังเพื่อจัดทำเป็นถ่านเพื่อ
เตรียมพร้อมและเพื่อจำหน่าย อันจักสามารถสร้าง
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เป็นอาชีพประจำในห่วงโซ่นี้ได้รวมทั้งยังสามารถเป็น
วิธีการกำจัดวัสดุเหลือใช้อย่างถูกวิธีและมีส่วนร่วมใน
การรักษาสภาพแวดล้อมไม่ให้เกิดมลภาวะรบกวนจาก
การเผาถ่านแบบพื ้นบ้าน ซึ ่งเป็นการแก้ปัญหาใน
ชุมชนอย่างยั่งยืนและสร้างรายได้ไปพร้อมกันอย่าง
แท้จริง 
 
7.  ข้อเสนอแนะ 
    ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช ้

1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถนำผลการ
ศึกษาวิจัยไปเป็นข้อมูลในการสนับสนุนการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนแนวทางการส่งเสริม
การใช้เทคโนโลยีด้านพลังงานสะอาดมาใช้ประโยชน์
อย่างจริงจัง เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
    ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 

1. ควรวางแผนการส่ง เสร ิมแนวทางการวาง
แผนการบริหารจัดการ การใช้พลังงานทางเลือก 
เพื่อให้ชุมชนเห็นถึงความสำคัญของพลังงานทางเลือก 

2. ควรม ีการจ ัดทำฐานข ้อม ูลการบร ิหาร จัด
การพลังงานชุมชนท่ีประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ 
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การศึกษาอัตราการหลอมไหลของพลาสติกเกรดรีไซเคิลผสมสารตัวเติมธรรมชาติจากร้าน
จำหน่ายเครื่องด่ืม 

Study of Melt flow rate of Recycled Polypropylene mix with Natural Filler  
form Beverage Cafe 
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บทคัดย่อ  
งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาเบ้ืองต้นเกี่ยวกับความสามารถในการข้ึนรูปของพลาสติกพอลิโพรพิลีนเกรดรีไซเคิลผสม

สารตัวเติมนำมาจากจากร้านจำหน่ายเครื่องดื่ม เพื่อให้ทราบถึงอิทธิพลของการผสมสารตัวเติม และอุณหภูมิที่ใช้ในการ
ทดสอบที่ส่งผลต่อค่าอัตราการหลอมไหลซึ่งเป็นสมบัติที่สำคัญสำหรับกระบวนการผลิต การคอมพาวนด์พอลิโพรพลิีน
เกรดรีไซเคิลผสมสารตัวเติมโดยเครื่องผสมเกลียวคู่ และทดสอบสมบัติตามมาตรฐาน ASTM ตลอดจนวิเคราะห์ผลดว้ย
กระบวนการทางสถิติ ผลการศึกษาพบว่าการผสมสารตัวเติม ส่งผลต่อค่าดัชนีการหลอมไหลโดยทำให้อัตราการหลอมไหล
ลดลง แต่สำหรับชนิดของสารตัวเติมไม่ได้ส่งผลต่อค่าอัตราการหลอมไหลอย่างมีนัยสำคัญ  อุณหภูมิที่ใช้ในการทดสอบ
ส่งผลต่อค่าอัตราการหลอมไหลอย่างมีนัยสำคัญ โดยมีแนวโน้มท่ีสูงข้ึนเมื่อเพิ่มอุณหภูมิในการทดสอบ พอลิเมอร์ผสมสาร
ตัวเติมในการวิจัยนี้สามารถนำไปข้ึนรูปเป็นผลิตภัณฑ์ด้วยกระบวนการอัดรีด  
คำสำคัญ: อัตราการหลอมไหล พอลิโพรพิลนีรีไซเคิล การวิเคราะห์ความแปรปรวน 
 
Abstract 
 This research is a primary study of process ability of recycle polypropylene mixed with fillers 
obtain from Beverage Café. To know the effect of the filler added and the tested temperature on melt 
flow rate, which is an important property for the production process. Compounding recycled grade 
polypropylene with filler by twin screw mixer and test properties according to ASTM standards, as well 
as analyze the results by statistical processes. The results showed that the filler added affects to 
reducing melt flow rate. However, the type of filler did not significantly affect the melt flow rate. The 
tested temperature significantly affects the melt flow rate. It tends to increase with increasing test 
temperature. The filler-mixed polymers in this study can be molded into products by extrusion process. 
Keywords: Melt flow rate, Recycled Polypropylene, ANOVA 
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1.  บทนำ 
การวิจัยทางด้านวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเป็น

หัวข้อที่มีความท้าทาย และเป็นสิ่งที่แวดวงวิชาการให้
ความสำค ัญอ ันเน ื ่องด ้วยป ัญหาโลกร ้อน ป ัญหา
ทรัพยากรท่ีมีอย่างจำกัด และมลภาวะท่ีเกิดขึ้น จึงมีการ
นำว ัสดุที ่ ใช ้แล้วมาทำการว ิจ ัย และพัฒนาโดยมี
เป้าหมายเพื่อลดปัญหาดังกล่าวท่ีเกิดขึ้น แหล่งท่ีมาของ
วัสดุเหล่านี้ในพื้นที่คือธุรกิจเครื ่องดื่มซึ่งมีจำนวนมาก
เนื่องจากเป็นธุรกิจเกี่ยวกับอาหารที่มีการบริโภคอยู่ทุก
วัน เมื่อเกิดการบริโภคแล้วจะเกิดเป็นวัสดุเหลือทิ้งจาก
สองส่วนคือ จากผู้ขายจะมีเศษวัสดุเหลือทิ้งจากการทำ
เครื่องด่ืม เช่น กากกาแฟ เป็นต้น ส่วนท่ีสองคือผู้บริโภค
จะเกิดเป็นขยะบรรจุภัณฑ์ เช่น ถุงหิ้ว ขวด แก้วน้ำ เป็น
ต้น คณะผู้วิจัยได้มีความสนใจนำวัสดุท่ีใช้แล้วเหล่านี้มา
สร้างเป็นผลิตภัณฑ์ด้วยการนำพลาสติกที่รีไซเคิลจาก
บรรจุภัณฑ์ และเศษวัสดุที่เหลือจากการผลิตเครื่องด่ืม
มาขึ้นรูปใหม่ แต่ก่อนจะไปถึงการสร้างเป็นผลิตภัณฑ์
นั ้นสิ ่งสำคัญคือการวิจัยเพื ่อศึกษาว่าวัสดุเหลือใช้
เหล่านั้นมีความเป็นไปได้ที ่จะสามารถนำไปผลิตเป็น
ผลิตภัณฑ์ด้วยกรรมวิธีทางอุตสาหกรรมได้หรือไม่ จึง
จำเป็นต้องมีการศึกษาเบื้องต้นในส่วนนี้เป็นลำดับแรก  

การทดสอบค่าอัตราการหลอมไหล (melt flow rate, 
MFR) เป็นการทดสอบเพื่ออธิบายถึงความหนืดของพอลิ
เมอร์หลอมภายใต้แรงกดคงที่ และมีอัตราการเฉือนต่ำ 
การทดสอบนี้มีการกำหนดไว้เป็นมาตรฐานของ ASTM 
และ ISO สามารถทดสอบได้กับเทอร์โมพลาสติกทุก
ประเภท รวมถึงเทอร์โมพลาสติกคอมโพสิต หลักการ
ของการทดสอบสามารถแสดงได้ดังรูปที่ 1 เริ่มจากการ
นำตัวอย่างท่ีมีลักษณะเป็นเม็ดเข้าไปในกระบอกท่ีมีการ
ให้ความร้อน (heated barrel) ตามระยะเวลาที่กำหนด 
จากนั้นจะนำก้านลูกสูบ (piston) สวมลงไปพร้อมวางตุ้ม
น้ำหนักด้านบน (weight on top) จะเกิดเป็นน้ำหนักท่ี
กดลงบนพอลิเมอร์หลอมและไหลผ่านช่องแม่พ ิมพ์
แม่พิม์ท่ีมีขนาดคงท่ีตามเวลาท่ีกำหนด จากนั้นทำการช่ัง
น้ำหนักที่ได้มีหน่วยเป็นกรัมต่อ 10 นาที (gram/10 
min) ค่าอัตราการหลอมไหลเป็นตัวชี้วัดความสามารถ

ในการ ไหลของพอล ิ เมอร ์ ขณะทำการข ึ ้ น รู ป  
นอกจากนี้ยังสามารถบอกน้ำหนักโมเลกุล และสมบัติ
อื่น ๆ เช่น สมบัติทางกล สมบัติทางความร้อนของพอ
ลิเมอร์นั้น ๆ ได้อีกด้วย [1-3] 

 

 

รูปที่ 1 โครงสร้างพื้นฐานสำหรับการทดสอบค่าอัตรา
การหลอมไหล [1] 

 
ในงานวิจัยนี้จึงเป็นการศึกษาเบื้องต้นของการนำ

พลาสต ิกร ี ไซเค ิลจากบรรจ ุภ ัณฑ ์ เคร ื ่องด ื ่ มชนิ ด 
พอลิโพรพิลีนมาผสมกับเศษวัสดุ 2 ชนิด จากธุรกิจ
เครื ่องดื่ม และศึกษาความเป็นไปได้ในการขึ้นรูปเป็น
ผลิตภัณฑ์ด้วยกระบวนการทางอุตสาหกรรมโดยใช้การ
ทดสอบค่าอัตราการหลอมไหลซึ่งมีจุดประสงค์ดังนี้  1) 
เพื่อศึกษาว่าการผสมสารตัวเติม และการใช้สารตัวเติม
ต่างชนิดกันส่งผลต่อค่าดัชนีการหลอมไหลอย่างมี
นัยสำคัญหรือไม่ 2) อุณหภูมิท่ีใช้ในการทดสอบท่ีต่างกัน
ส่งผลต่อค่าอัตราการหลอมไหลอย่างมีนัยสำคัญหรือไม่ 
และ 3) พอลิเมอร์ท่ีผสมสารตัวเติมในงานวิจัยนี้มีสมบัติ
ที ่เหมาะสมกับกระบวนการขึ้นรูปด้วยกรรมวิธีใดทาง
อุตสาหกรรม โดยรายละเอียดการวิจัยมีดังนี้ 

 
2.  การดำเนินงานวิจัย  
2.1  วัสดุ และกระบวนการเตรียมเบื้องต้น 

พลาสต ิกร ี เกรดไซเค ิลท ี ่ ใช ้ ในงานว ิจ ัยน ี ้ คือ 
พอลิโพรพิลีนที่ได้จากบรรจุภัณฑ์สำหรับเครื่องดื่ม โดย
นำมาบดเพื่อลดขนาด้วยเครื่องย่อยทางกลให้เป็นเศษช้ิน
เล็ก ๆ ขนาดประมาณ 5x5 มิลลิเมตร สารตัวเติมท่ีใช้ใน
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งานวิจัยนี้อยู่ในรูปของผงกากจากการเตรียมเครื่องด่ืม 2 
ชนิด ซึ่งได้จากร้านขายเครื่องดื่มในท้องถิ่น เตรียมโดย
การนำมาตากแดดจนแห้งสนิท จากนั้นนำไปร่อนผ่าน
ตะแกรงขนาดช่อง 0.6 มิลลิเมตร (30 mesh) และนำมา
อบท่ีอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียสเพื่อลดความช้ินอีกครั้ง  
2.2.  การออกแบบการทดลอง  

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาความสามารถในการขึ้นรูป
ด้วยกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมโดยใช้สารตัวเติม
มาผสมกับพอลิโพรพิลีนรีไซเคิลในอัตรา 25 phr (part 
per hundred part of resin  หรือ อัตราส่วนน้ำหนัก
สารตัวเติมที่ใช้เทียบกับน้ำหนักพอลิโพรพิลีนหนึ่งร้อย
ส่วน) โดยอัตราการผสมนี้เป็นที่นิยมใช้สำหรับการวิจัย
เบื ้องต้นของพอลิเมอร์คอมโพสิตที ่ผสมสารตัวเติม
ธรรมชาติ และงานวิจัยท่ีผ่านมา [6] 

การทดสอบค่าอัตราการหลอมไหลของพลาสติก
เกรดรีไซเคิลที่ผสมสารตัวเติม 2 ชนิด และแบบไม่เติม
สารตัวเติม (Factor A) ณ อุณหภูมิการทดสอบต่างกัน 3 
อุณหภูมิ (Factor B) โดยมีการต้ังช่ือตัวแบบทดลองตาม
ชื่อย่อของพลาสติกรีไซเคิล ชนิดของสารตัวเติม และ
อุณหภูมิการทดสอบตามลำดับ เช่น rPP-1-230 หมายถึง 
พอลิโพรพิลีนรีไซเคิลผสมสารตัวเติมชนิดที่ 1 และทำ
การทดสอบค่าอัตราการหลอมไหลท่ีอุณหภูมิ 230 องศา
เซลเซียส และตัวแบบทดลองอื่น ๆ ในงานวิจัยนี้สามารถ
แสดงได้ดังตารางท่ี 1  

 
ตารางที่ 1 ตัวแบบทดลองในงานวิจัยนี้ 

ชื่อตัวแบบ
ทดลอง 

ชนิดสารตัวเติม (A) อุณหภูมิการทดสอบ
ค่าอัตราการหลอม
ไหล (B)  

rPP-0-210 ไม่ผสมสารตัวเติม 210°C 
rPP-0-230 ไม่ผสมสารตัวเติม 230°C 
rPP-0-250 ไม่ผสมสารตัวเติม 250°C 
rPP-1-210 ชนิดที่ 1 210°C 
rPP-1-230 ชนิดที่ 1 230°C 
rPP-1-250 ชนิดที่ 1 250°C 
rPP-2-210 ชนิดที่ 2 210°C 
rPP-2-230 ชนิดที่ 2 230°C 
rPP-2-250 ชนิดที่ 2 250°C 

2.3  การคอมพาวนด์ และการทดสอบสมบัติ 
 นำพอลิโพรพิลีนรีไซเคิล และผงสารตัวเติมมาอบ
เพื่อลดความช้ืนท่ีอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 2 
ชั่วโมงจากนั้นนำพอลิโพรพิลีนรีไซเคิลกับสารตัวเติมไป
ผสมในเครื่องผสมทางกลแบบแห้งเป็นเวลา 20 นาที
ก่อนนำไปคอมพาวนด์ด้วยเครื ่องผสมแบบเกลียวคู่ 
(Twin screw mixer) ที ่อุณหภูมิ 230 องศาเซลเซียส 
และนำไปบดให้กลายเป็นเม็ดสำหรับนำไปทดสอบค่า
อัตราการหลอมไหล (Melt flow rate) ตามมาตรฐาน 
ASTM D 1238 ใช้น้ำหนักกด 2.16 กิโลกรัมที่อุณหภูมิ 
210 ถึง 250 องศาเซลเซียส  
2.3  การวิเคราะห์ผล 
 แต่ละตัวแบบการทดลองได้ทำการทดสอบทั้งส้ิน 
20 ครั้ง (n=20) หลังจากการทดสอบค่าอัตราการหลอม
ไหลแล้วขั้นต่อไปคือการนำข้อมูลมาวิเคราะห์ผลทาง
สถิติ ได้แก่ ค่าเฉลี ่ย ส่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน การ
วิเคราะห์ความแปรปรวน หลังจากนั้นทำการอภิปรายผล 
 
3.  ผลการทดสอบค่าอัตราการหลอมไหล 

ค่าอัตราการหลอมไหลของงานวิจัยนี ้โดยสรุป
สามารถแสดงได้ดังรูปที่ 2 ในรูปแบบของกราฟแท่ง 
และแสดงเป็นตัวเลขดังตารางท่ี 2  
 

 

รูปที่ 2 ค่าอัตราการหลอมไหลของงานวิจัยนี้ 

ผลการทดสอบอัตราการหลอมไหลของพลาสติกพอ
ลิโพรพิลีนรีไซเคิลมีค่าเฉลี่ย 3.882 กรัม/10 นาที ท่ี
อุณหภูมิ 210 องศาเซลเซียส และมีแนวโน้มสูงขึ้นตาม
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อุณหภูมิที ่เพิ ่มขึ ้นโดยมีค่าเฉลี่ย 6.982 และ 8.659 
กรัม/10 นาที เมื่อเพิ่มอุณหภูมิเป็น 230 และ 250 องศา
เซลเซียสตามลำดับ แต่สำหรับพอลิโพรพิลีนรีไซเคิลท่ี
ผสมสารตัวเติมมีแนวโน้มท่ีต่างไป พอลิโพรพิลีนรีไซเคิล
ที่ผสมสารตัวเติมชนิดที่ 1 ทดสอบ ณ อุณหภูมิ 210, 
230 และ 250 องศาเซลเซียสมีค่าเฉลี่ย 4.269, 4.530 
และ 4.131 กรัม/10 นาที ตามลำดับ สำหรับพอลิโพรพิ
ลีนรีไซเคิลที ่ผสมสารตัวเติมชนิดที ่ 2 มีแนวโน้มท่ี
คล้ายกันเมื่อใช้อุณหภูมิการทดสอบ 210 องศาเซลเซียส
มีค่าอัตราการหลอมไหลเฉล่ีย 4.203 กรัม/10 นาที และ
เพิ่มเป็น 4.439 กรัม/10 นาที เมื ่อเพิ่มอุณหภูมิการ
ทดสอบเป็น 230 องศาเซลเซียส แต่เมื ่อเพิ่มอุณหภูมิ
การทดสอบเป็น 250 องศาเซลเซียสมีค่าอัตราการหลอม
ไหลลดลงโดยมีค่าเฉลี่ย 3.965 กรัม/10 นาที ทั้งนี้ค่า
อัตราการหลอมไหลของพอลิโพรพิลีนรีไซเคิลท่ีผสมสาร
ตัวเติมชนิดที่ 1 มีค่าสูงกว่าพอลิโพรพิลีนรีไซเคิลที่ผสม
สารตัวเติมชนิดท่ี 2 เล็กน้อย 
 
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานจาก
การทดสอบอัตราการหลอมไหล 

ชื่อตัวแบบ
ทดลอง 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
rPP-0-210 3.882 0.110 
rPP-0-230 6.982 0.471 
rPP-0-250 8.659 0.878 
rPP-1-210 4.269 0.486 
rPP-1-230 4.530 0.378 
rPP-1-250 4.131 0.198 
rPP-2-210 4.203 0.630 
rPP-2-230 4.439 0.575 
rPP-2-250 3.965 0.355 

 
4.  การวิเคราะห์ทางสถิติ 

จากผลการทดสอบค่าอัตราการหลอมไหลที่แสดง
ไปข้างต้น เพื่อให้ทราบถึงอิทธิพลของชนิดสารตัวเติม 
และอุณหภูมิที่ใช้ในการทดสอบนั้นส่งผลผลลัพธ์ที่ได้
อย่างมีนัยสำคัญหรือไม่จึงได้เลือกใช้การวิเคราะห์
ความแปรปรวนแบบสองทาง (Two way ANOVA) ท่ี

ความเชื่อมั่น 95% (α=0.05) โดยกำหนดสมมติฐาน
ในการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสองทางดังนี้ 

สมมติฐานที่ 1 ทดสอบค่าเฉลี่ยของตัวแปรชนิด
ของสารตัวเติม (A) ดังสมการ (1)  

0 1 20
:H A A A  = =              (1) 

0 1 21
:H A A A                 (1) 

สมมติฐานที ่  2 ทดสอบค่าเฉล ี ่ยของต ัวแปร
อุณหภูมิการทดสอบ (B) ดังสมการ (2)  

0 1 20
:H B B B  = =             (2) 

0 1 21
:H B B B                (1) 

สมมติฐานที่ 3 ทดสอบค่าเฉลี่ยของทั้งสองตัวแปร 
(AB) ดังสมการ (3)  

0 1 20
:H AB AB AB  = =         (3) 

0 1 21
:H AB AB AB    (        1) 

สำหรับผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสองทาง
สามารถแสดงได้ดังรูปท่ี 3 จากผลลัพธ์จากการวิเคราะห์
พบว่าค่า P-Value ของตัวแปรชนิดของสารตัวเติม (A) 
ตัวแปรอุณหภูมิการทดสอบ (B) และท้ังสองตัวแปร (AB) 
มีค่าน้อยกว่า 0.000 ซึ่งต่ำกว่าค่านัยสำคัญ 0.05 ท่ี
กำหนด จึงปฏิเสธสมมติฐานหลักทั ้ง 3 สมมติฐาน 
สามารถบอกได้ว่าทั้งชนิดของสารตัวเติมที่ต่างกัน และ
อุณหภูมิการทดสอบที่แตกต่างกันส่งผลต่อค่าอัตราการ
หลอมไหลอย่างมีน ัยสำคัญ ขั ้นตอนต่อไปคือการ
เปร ียบเท ียบรายค ู ่  หร ือการเปร ียบเท ียบพหุ คูณ 
(Multiple Comparisons) ของแต่ละตัวแปรว่าคู่ใดบ้าง
ที่มีผลลัพธ์ค่าอัตราการหลอมไหลที่แตกต่างกันด้วย
ว ิธ ีการทดสอบของฟ ิชเชอร ์  (Fisher) หร ือ Least 
Significant Difference (LSD) โดยมีผลเปรียบเทียบตัว
แปรชนิดของสารตัวเติมดังรูปที่ 4 และผลเปรียบเทียบ
ตัวอุณหภูมิท่ีใช้ทดสอบดังรูปท่ี 5 
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เมื ่อดูที ่เส้นประซึ่งมีค่าเท่ากับ 0 หากมีผลช่วง
ความเช่ือมั่นของความแตกต่างของคู่ใดทับเส้นนี้แสดง
ว่าคู ่ตัวแปรที ่นำมาเปรียบเทียบนั้นมีค่าอัตราการ
หลอมไหลไม่แตกต่างกัน ซ ึ ่งจากร ูปที ่ 4 ผลการ
เปรียบเทียบตัวแปรชนิดของสารตัวเติมพบว่ามีเพียงคู่
เทียบสารตัวเติมชนิดที่ 1 กับชนิดที่ 2 ที่ส่งผลต่อ
อัตราการหลอมไหลท่ีไม่ต่างกัน สามารถบอกได้ว่าพอ
ลิโพรพิลีนรีไซเคิลที่ไม่ผสมสารตัวเติมใด ๆ มีอัตรา
การหลอมไหลต่างจากสูตรที่มีการผสมสารตัวเติม 
และจากรูปท่ี 5 พบว่าการเทียบอุณหภูมิการทดสอบท่ี 
230 กับ 250 องศาเซลเซียสมีผลช่วงความเช่ือมั่นทับ
เส้น 0 แสดงว่าการใช้อุณหภูมิในช่วงดังกล่าวไม่ได้
ส่งผลต่อค่าอัตราการหลอมไหลอย่างมีนัยสำคัญ แต่
ค่าอัตราการหลอมไหลจะเกิดความแตกต่างอย่าง
ชัดเจนเมื่อใช้อุณหภูมิ 210 องศาเซลเซียส 

 
รูปที่ 3 ผลการวิเคราะห์ Two Way ANOVA 

 

รูปที่ 4 ผลการวิเคราะห์ LSD ของตัวแปรชนิดสารตัว
เติม 

 

รูปที่ 5 ผลการวิเคราะห์ LSD ของตัวแปรอุณหภูมิท่ี
ใช้ในการทดสอบ 

 
5.  การวิจารณ์ผลการวิจัย  
 จากผลการทดสอบค่าอัตราการหลอมไหล ตลอด
จาการวิเคราะห์ทางสถิติทำให้ทราบว่าพอลิโพรพิลีนรี
ไซเคิลมีค่าอัตรากรหลอมไหลลดลงเมื่อผสมสารตัว
เติม แต่ผลจากการผสมสารตัวเติมต่างชนิดมีค่าอัตรา
การหลอมไหลท่ีไม่แตกต่างกัน สำหรับการเพิ่มขึ้นของ
อุณหภูส่งผลให้ค่าอัตราการหลอมไหลมีแนวโน้มท่ี
สูงขึ้น ซึ่งค่านี้แปรผกผันกับค่าความหนืดของพอลิเม
อร์หลอม กล่าวได้ว่าเมื ่อพอลิเมอร์หลอมมีค่าอัตรา
การหลอมไหลสูง (high melt flow rate) จะมี ค่า
ความหนืดต่ำ (low viscosity) ในทางกลับกันหากพอ
ลิเมอร์หลอมมีค่าอัตราการหลอมไหลต่ำ (Low melt 
flow rate) จะมีค่าความหนืดสูง (high viscosity) [4] 
การผสมสารตัวเติมส่งผลต่อค่าความหนืด และอัตรา
การไหลของพอลิเมอร์ผสม จากการผสมสารตัวเติม
ส่งผลต่อความหนาแน่นของพอลิเมอร์หลอม จาก
การศึกษาพบว่าพอลิเมอร์ที่ผสมสารตัวเติมธรรมชาติ 
เช่น ผงไม้ ขี ้เลื ่อย กากกาแฟ พบว่าการผสมสารตัว
เติมธรรมชาติส่งผลทำให้ค่าอัตราการหลอมไหลลดลง 
เนื่องจากแรงยึดเหนี่ยวระหว่างสารตัวเติมกับพอลิ
เมอร์ที ่ต่ำ อีกทั้งการใช้พอลิเมอร์รีไซเคิลนั้นมีการ
ปนเปื้อนจากกระบวนการรีไซเคิล ลดความเป็นเนื้อ
เดียวกันของวัสดุจึงทำให้การไหลยากขึ้นและมีความ
หนืดสูงขึ้น [5-7] สำหรับความสามารถในกระบวนการ
ผลิตด้วยกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมสามารถ
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วิเคราะห์ได้จากค่าอัตราการหลอมไหล โดยในงานวิจัย
นี้พอลิโพรพีลีนรีไซเคิลท่ีผสมสารตัวเติมมีค่าอยู่ในช่วง 
3.965 ถึง 4.530 กรัม/10นาที สามารถขึ้นรูปได้ด้วย
กระบวนการอัดรีด (Extrusion) ที่ต้องการค่าอัตรา
การหลอมไหลในช่วง 1-5 กรัม/10นาที แต่ทั ้งนี ้ยัง
สามารถนำไปขึ ้นร ูปด้วยกระบวนการฉีดได้ หาก
สามารถปรับตั้งค่าของเครื่องจักรที่สามารถทำให้ค่า
การไหลตัวสูงขึ้นถึงประมาณ 5-20 กรัม/10นาที [8-
9] แต่ในการศึกษานี้พบว่าการใช้อุณหภูมิ 230 และ 
250 องศาเซลเซียสให้ค ่าอัตราการหลอมไหลไม่
แตกต่างกัน จึงควรเลือกอุณหภูมิ 230 องศาเซลเซียส
เพื่อให้ลดต้นทุนด้านพลังงาน 
 
6.  สรุปการวิจัย 
 จากจุดประสงค์ของการวิจัย การดำเนินงาน และ
ผลท่ีได้จากการวิเคราะห์สามารถสรุปได้ว่า  
    - การผสมสารตัวเติม ส่งผลต่อค่าดัชนีการหลอม
ไหลอย่างมีนัยสำคัญโดยทำให้อัตราการหลอมไหล
ลดลง แต่สำหรับชนิดของสารตัวเติมไม่ได้ส่งผลต่อค่า
อัตราการหลอมไหลอย่างมีนัยสำคัญ  
    - อุณหภูมิท่ีใช้ในการทดสอบส่งผลต่อค่าอัตราการ
หลอมไหลอย่างมีนัยสำคัญ โดยมีแนวโน้มที่สูงขึ้นเมื่อ
เพิ่มอุณหภูมิในการทดสอบ 
    - พอลิเมอร์ผสมสารตัวเติมธรรมชาติในการวิจัยนี้
สามารถนำไปขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์ด้วยกระบวนการ
อัดรีด (Extrusion)  
 
6.  กิตติกรรมประกาศ 
 ขอขอบคุณสาขาว ิศวกรรมอุตสาหการ สาขา
ว ิ ศ วก ร รมว ั สด ุ  คณะว ิ ศ วก ร รมศาสตร ์ แล ะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน ท่ีสนับสนุนเครื่องมือสำหรับการดำเนินงานวิจัย 
คณะผู้วิจัยจึงขอขอบคุณมา ณ ท่ีนี้ 
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บทคัดย่อ  
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสมบัติทางกายภาพและสมบัติทางกลของวัสดุผสมพอลิแลคติกแอซิดกบัถ่าน

ไม้ไผ่ ในอัตราส่วน 100:0, 98.75:1.25, 97.50:2.50 และ 96.75:3.25 wt% ตามลำดับ แล้วทำการข้ึนรูปชิ้นทดสอบด้วย
เครื่องอัดข้ึนรูปร้อน ในการทดสอบสมบัติเชิงกล ทำการทดสอบความต้านทานแรงกระแทก ความต้านทานแรงดึง และการ
ทดสอบความแข็ง ผลการทดสอบพบว่า ค่าความต้านทานแรงกระแทกและค่าการยืดตัวมีค่าลดลงเมื่อปริมาณของถ่านไม้
ไผ่เพิ่มข้ึน ในขณะท่ีค่าความต้านทานแรงดึงสูงสุดมีค่าลดลง แต่ค่ายังมอดูลัสและค่าความแข็งเพิ่มข้ึนเมื่อปริมาณของถ่าน
ไม้ไผ่เพิ่มข้ึน ในการทดสอบลักษณะผิวของการแตกหักโดยใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดพบว่าลักษณะของ
วัสดุผสมพอลิแลคติกแอซิด  กับถ่านไม้ไผ่มีผิวขรุขระมากข้ึนเมื่อปริมาณการเติมถ่านไม้ไผ่เพิ่มข้ึน 
คำสำคัญ: พอลิแลคติกแอซิด ถ่านไม้ไผ่ วัสดุผสม   
 
Abstract 
 This research aims to study on the physical and mechanical properties of composites of 
Polylactic acid (PLA) and bamboo charcoal (BC). The samples were prepared by mixing PLA and bamboo 
charcoal at the ratios of 100: 0, 98.75: 1.25, 97.50: 2.50 and 96.75: 3.25 wt%, respectively, the specimens 
were formed by a hot compression molding. The mechanical properties tested were: perform Impact 
test, Tensile test and Hardness test. The results showed the impact strength and elongation at break 
decreased with an increase in the bamboo charcoal content while the value of the tensile strength 
decreased. The Young's modulus and hardness values increased with an increase in the quantity of 
bamboo charcoal. The fractured surface characteristics were evaluated by using Scanning Electron 
Microscope and it was found that an increase in the quantity of bamboo charcoal caused rougher surface 
characteristics in the PLA/bamboo charcoal composites. 
Keywords: Polylactic Acid, Bamboo Charcoal, Composites Materials. 
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1.  บทนำ 
ไผ่ (Bamboo) เป็นพืชที่มีการนำมาใช้ประโยชน์

หลายด้านในประเทศไทย เมื่อนำมาผลิตเป็นถ่านไม้ไผ่
จะเป็นถ่านที่มีสมบัติในการดูดซับสารพิษ ดูดกลิ่นไม่
พึงประสงค์หรือกล่ินอับช้ืนได้ เนื่องจากโครงสร้างของ
ถ่านไม้ไผ่มีลักษณะเป็นรูพรุนขนาดเล็ก โดยสารพิษ
หรือกลิ่นเหม็นอับต่าง ๆ จะแพร่เข้าสู่รูพรุนของถ่าน
ไม้ไผ่ หากถ่านมีรูพรุนมากก็จะทำให้ดูดซับสารพิษ
หรือกลิ่นเหม็นอับได้มากตามไปด้วย นอกจากนี้ถ่าน
ไม้ไผ่ยังสามารถปล่อยประจุลบ (Anion; Negative 
ion) ที่ช่วยในการกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตได้ 
ซึ่งจะทำให้ออกซิเจนภายในร่างกายเพิ่มขึ้น ส่งผลให้
สมองปลอดโปร่ง และระบบการไหลเวียนโลหิตดีขึ้น 
อย่างไรก็ตาม เพื่อให้ได้ถ่านไม้ไผ่ที่มีสมบัติดังที่กล่าว
มาข้างต้น ต้องผ่านกรรมวิธีการผลิตที ่ทำให้ไม้ไผ่
กลายเป็นถ่านสมบูรณ์ที ่สุดจะต้องมีปริมาณค่าของ
ถ่านคงท่ี (Fixed carbon) ไม่ต่ำกว่า 85 wt%  

ถ่านไม้ไผ่ (Bamboo Charcoal, BC) ที ่ผ่านการ
เผาที่อุณหภูมิมากกว่า 800 ºC ประกอบไปด้วยธาตุ
คาร์บอนเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งมีอยู่ประมาณ 87-97 wt% 
และอาจมีองค์ประกอบอื่น ๆ อยู่บ้าง เช่น ออกซิเจน 
ไฮโดรเจน กำมะถัน และไนโตรเจน เป็นต้น แต่ธาตุ
เหล่านี้รวมกันจะไม่เกินร้อยละ 20 ขององค์ประกอบ
ทั้งหมด มีรูพรุนมากกว่าถ่านไม้ทั่วไป หากนำมาแผ่
กระจายเป็นพื้นที่จะได้พื้นที่มากถึง 300-700 ตร.ม./
กรัม มีค่าความต้านทานไฟฟ้าต่ำ ไม่เกิน 100 โอห์ม
ในขณะท่ีถ่านไม้ท่ัวไปเมื่อนำมาแผ่ออกเป็นพื้นท่ีจะได้
พื้นท่ีประมาณ 50 ตร.ม./กรัม [1-5] 

ดังนั้นสมบัติของถ่านไม้ไผ่ที่ได้กล่าวมาข้างต้น ทำ
ให้ผ ู ้จ ัดทำมีแนวคิดที ่จะนำถ่านไม้ไผ่  (Bamboo 
Charcoal, BC) ท่ีได้จากการเผาด้วยเตาเผาแบบจำกัด
อากาศออกซิเจนหรือให้มีอยู่น้อยมาก และเผาด้วย
อุณหภูมิท่ีต่างกันมาผสมกับพลาสติกชนิดพอลิแลคติก
แอซิด (PLA) แล้วทำการศึกษาสมบัติทางกายภาพ
และสมบัติทางกลท่ีได้ ของวัสดุผสมพอลิแลคติกแอซิด 
(PLA) กับถ่านไม้ไผ่ (BC) 

2.  วิธีการดำเนินการวิจัย 
2.1  วัสดุและอุปกรณ์ 

วัสดุประกอบไปด้วยผงถ่านไม้ไผ่ เม็ดพลาสติก
พอลิแลคติคแอซิด (PLA) อุปกรณ์ประกอบไปด้วย บีก
เกอร์ เครื ่องชั่งน้ำหนัก ตู้อบ เครื ่องอัดขึ้นรูป และ
เครื่องผสมแบบปิด   
2.2.  กระบวนการเตรียมผงถ่านไม้ไผ่ 

เผาไม้ไผ่ให้เป็นถ่านด้วยเตาเผาที่จำกัดอากาศ
ออกซ ิ เจนหร ือให ้ม ีอย ู ่น ้อยมาก  โดยเร ิ ่ มจาก
อุณหภูมิห้องไปจนถึงอุณหภูมิ 900 ºC ( 1 ชั ่วโมง)  
นำถ่านออกจากเตา แล้วทำให้เย็นตัวในน้ำ ทำการบด
และกรองถ่านท่ีบดแล้วด้วยตะแกรง ( 100 µm) 
2.3  กระบวนการเตรียมและทดสอบชิ้นงาน 

ทำทำการผสมพอลิแลคติกแอซิด กับถ่านไม้ไผ่ 
ในอัตราส่วน 100:0, 98.75:1.25, 97.50:2.50 และ 
96.75:3.25 ตามลำดับ โดยผสมในเครื่องผสมแบบปิด 
ใช้อุณหภูมิ 190 °C ความเร็วรอบของใบกวน 50 rpm 
เป็นเวลา 15 นาที หลังจากนั้นนำไปผ่านกระบวนการ
บดเป็นเม็ดเล็กๆ และจัดเก็บในท่ีแห้ง เพื่อรอนำไปขึ้น
รูปชิ้นงานทดสอบด้วยเครื่องอัดขึ้นรูปร้อนท่ีอุณหภูมิ 
190 °C เป็นเวลา 15 นาที 5 นาที โดยขึ้นรูปชิ้นงาน
ให้มีขนาดตามมาตรฐาน ASTM D256, ASTM D638 
และ ASTM D2240ทดสอบความต ้านทานแรง
กระแทกตามมาตรฐาน ASTM D256ทดสอบความ
ต้านทานแรงดึงตามมาตรฐาน ASTM D638 การ
ทดสอบความแข็งตามมาตรฐาน ASTM D2240 การ
ทดสอบสมบัติทางกายภาพโดยใช้กล้องจุลทรรศน์
อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM) 

 
3.  ผลการวิจัยและอภิปราย 

ค่าความต้านทานแรงดึงสูงสุดของวัสดุผสมพอลิแล
คติกแอซิดกับถ่านไม้ไผ่ ท่ีปริมาณการเติมถ่านไม้ไผ่ 0, 
1.25, 2.50 และ 3.25 wt% แสดงค่าความต้านทาน
แรงดึงสูงสูดคือ 64.38, 59.18, 53.18 และ 51.11 
MPa ตามลำดับ โดยท่ีปริมาณถ่านไม้ไผ่ 0 wt% มีค่า
ความต้านทานแรงดึงสูงสุด และที่ปริมาณถ่านไม้ไผ่ 
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3.25 wt% มีค่าความต้านทานแรงดึงต่ำสุด ดังแสดง
ในรูปท่ี 1 ซึ ่งการเติมถ่านไม้ไผ่เข้าไปทำให้ความ
ต้านทานแรงดึงสูงสุดลดลง ทั้งนี้อาจเป็นผลจากถ่าน
ไม้ไผ่ที ่เติมเข้าไปไม่ได้ทำหน้าที่เสริมความแข็งแรง
ให้กับพอลิแลคติกแอซิด เพียงแต่ไปลดปริมาณของพอ
ลิแลคติกลง แลพด้วยถ่านไม้ไผ่มีความแข็ง และมี
ปริมาณคาร์บอนสูง เมื ่อเพิ่มปริมาณถ่านไม้ไผ่ท ี ่มี
สมบัติดังกล่าวเข้ากับพอลิแลคติกแอซิดจึงส่งผลให้
สมบัติความต้านทานแรงดึงลดลง [6-7] 

 

 

รูปที่ 1 ค่าความต้านทานแรงดึงสูงสุด (Tensile 
Strength) ของวัสดุผสมPLAกับถ่านไม้ไผ่ 

 

 

รูปที่ 2 ค่ายังมอดูลัส (Young's Modulus) ของวัสดุ
ผสมPLAกับถ่านไม้ไผ่ 

 
ค่ายังมอดูลัสของวัสดุผสมพอลิแลคติกแอซิดกับ

ถ่านไม้ไผ่ ที่ปริมาณการเติมถ่านไม้ไผ่ 0, 1.25, 2.50 
และ 3.25 wt% แสดงค่าย ังมอดูล ัสคือ 1191.69, 
1247.67, 1341.28 และ 1381.58 MPa ตามลำดับ 
โดยท่ีปริมาณถ่านไม้ไผ่ 0 wt% มีค่ายังมอดูลัสต่ำท่ีสุด 
และที่ปริมาณถ่านไม้ไผ่ 3.25 wt% มีค่ายังมอดูลัสสูง

ที ่สุด ดังแสดงในรูปท่ี 2 ซึ ่งสอดคล้องกับผลการ
ทดสอบความต้านทานแรงดึงที่ได้อธิบายไว้ข้างต้น 
โดยการเติมถ่านไม้ไผ่ในปริมาณท่ีเพิ่มขึ้นส่งผลให้วัสดุ
มีความแข็งมากขึ้น แนวโน้มของค่ายังมอดูลัสดังแสดง
ในรูปท่ี 2 จึงมีค่าเพิ่มสูงขึ้น[6-8] 

ค่าการยืดตัวของวัสดุผสมพอลิแลคติกแอซิดกับ
ถ่านไม้ไผ่ ที่ปริมาณการเติมถ่านไม้ไผ่ 0, 1.25, 2.50 
และ 3.25 wt% แสดงค่าการยืดตัวคือ 4.12, 3.13, 
2.86 และ 2.35 % ตามลำดับ โดยท่ีปริมาณถ่านไม้ไผ่ 
0 wt% มีค่าการยืดตัวสูงท่ีสุด และท่ีปริมาณถ่านไม้ไผ่ 
3.25 wt% มีค่าการยืดตัวต่ำที่สุด ดังแสดงในรูปท่ี 3 
โดยค่าการยืดตัวลดลงตามปริมาณการเพิ่มขึ ้นของ
ปริมาณของถ่านไม้ไผ่ จากผลการทดสอบแรงดึงท่ี
กล่าวมาข้างต้น ช้ีให้เห็นชัดเจนว่าการเพิ่มปริมาณของ
ถ่านไม้ไผ่ ส่งผลต่อสมบัติความต้านทานแรงดึง โดย
เพิ่มความแข็งให้กับชิ้นงานอันเป็นผลมาจากสมบัติ
ของถ่านไม้ไผ่ และการลดลงของปริมาณของพอลิแล
คติกแอซิดของช้ินงาน [6-8] 

 

รูปที่ 3 ค่าการยืดตัว (%Elongation at Fracture) 
ของวัสดุผสมPLAกับถ่านไม้ไผ่ 

 
ค่าความต้านทานแรงกระแทกของวัสดุผสมพอลิ

แลคติกแอซิดกับถ่านไม้ไผ่ ท่ีปริมาณการเติมถ่านไม้ไผ่ 
0, 1.25, 2.50 และ 3.25 wt% แสดงค่าความต้านทาน
แรงกระแทกคือ 2.63, 2.56, 2.49 และ 2.44 kJ/m2 
ตามลำดับ โดยที่ปริมาณถ่านไม้ไผ่ 0 wt% มีค่าความ
ต้านทานแรงกระแทกสูงท่ีสุด และท่ีปริมาณถ่านไม้ไผ่ 
3.25 wt% มีค่าความต้านทานแรงกระแทกต่ำที่สุด 
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ดังแสดงในรูปท่ี 4 ผลการทดสอบแรงกระแทกให้ผล
ในทิศทางเช่นเดียวกับท่ีพบในการทดสอบสมบัติความ
ต้านทานแรงดึง 

โดยผลการทดสอบแรงกระแทกของช้ินทดสอบท่ีมี
ปร ิมาณการผสมถ่านไม้ไผ่เพ ิ ่มสูงข ึ ้นม ีค ่าความ
ต้านทานแรงกระแทกลดลง สาเหตุสำคัญของผลที่ได้
ในส่วนนี้เนื่องจากการเติมถ่านไม้ไผ่ที่ปริมาณเพิ่มข้ึน 
ทำให้วัสดุผสมพอลิแลคติกแอซิดกับถ่านไม้ไผ่มีสมบัติ
ทีแข็งและเปราะมากขึ้น ดังนั้นเมื่อถูกเติมเข้าไปในพอ
ลิแลคติกแอซิด จึงทำให้ว ัสดุผสมมีความแข็งและ
เปราะเพิ่มมากขึ้นตามปริมาณการเติมถ่านไม้ไผ่ ท่ี
เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ค่าความต้านทานแรงกระแทกลดลง 
เมื่อปริมาณการเติมถ่านไม้ไผ่เพิ่มขึ้น [6-8] 

 

 

รูปที่ 4 ค่าความต้านทานแรงกระแทก (Impact 
strength) ของวัสดุผสมพอลิแลคติกแอซิดกับ      

ถ่านไม้ไผ่ 
 

ค่าความแข็งของวัสดุผสมพอลิแลคติกแอซิดกับ
ถ่านไม้ไผ่ ที่ปริมาณการเติมถ่านไม้ไผ่ 0, 1.25, 2.50 
และ 3.25 wt% แสดงค่าความแข็งคือ 70.38, 76.12, 
79.08 และ 82.38 (Shore D) ตามลำดับ โดยท่ี
ปริมาณถ่านไม้ไผ่ 0 wt% มีค่าความแข็งต่ำท่ีสุด และ
ที่ปริมาณถ่านไม้ไผ่ 3.25 wt% มีค่าความแข็งสูงที่สุด 
ดังแสดงในรูปท่ี 5 ซึ่งการเติมถ่านไม้ไผ่เข้าไปทำให้ค่า
ความแข็งเพิ ่มขึ ้น ซึ ่งสอดคล้องกับผลการทดสอบ
ความต้านทานแรงดึงและความต้านทานแรงกระแทก
ท่ีได้อธิบายไว้ข้างต้น [6-8] 

 

รูปที่ 5 ค่าความแข็ง (Hardness, shore D) ของวัสดุ
ผสมPLAกับถ่านไม้ไผ่ 

 
ลักษณะทางกายภาพของพื้นผิวการแตกหักของ

วัสดุผสมพอลิแลคติกแอซิดกับถ่านไม้ไผ่ จากการ
ทดสอบด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด
ที่ปริมาณการเติมถ่านไม้ไผ่ 0, 1.25, 2.50 และ 3.25 
wt% พบว่า ที่ปริมาณการเติมถ่านไม้ไผ่ 0 wt% มี
ลักษณะผิวการแตกหักค่อนข้างเรียบ และเส้นรอย
หยักบริเวณการแตกหักน้อย เมื่อเปรียบเทียบกับการ
เติมถ่านไม้ไผ่ 3.25 wt% ซึ่งมีลักษณะผิวการแตกหัก
ค่อนข้างขรุขระ และมีเส้นรอยหยักมากกว่า ดังแสดง
ในรูปท่ี 6 โดยปริมาณถ่านไม้ไผ่เพิ่มขึ้นส่งผลให้ผิวการ
แตกหักขรุขระเพิ่มขึ้น ผลการทดลองที่ได้ในส่วนนี้ไม่
สอดคล้องกับผลการทดสอบทางกล เนื่องจากวัสดุท่ีมี
ความแข็งและเปราะเพิ่มขึ้นควรมีลักษณะพื้นผิวการ
แตกหักที่มีความเรียบมากขึ้น ทั้งนี ้อาจเป็นเพราะ
อนุภาคของถ่านไม้ไผ่ที ่เติมลงไปทำให้ผิวของการ
แตกหักขรุขระมากขึ้นเมื่อปริมาณการเติมถ่านไม้ไผ่
เพิ่มขึ้น [6-8] 
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รูปที่ 6 พื้นผิวการแตกหักของวัสดุผสมPLAกับถ่านไม้
ไผ่ ท่ีปริมาณ (a) 0, (b) 1.25, (c) 2.50 และ (d) 3.25 
wt% ถ่านไม้ไผ่ ด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบ

ส่องกราด (SEM) ท่ีกำลังขยาย 1,000x 
 

4.  สรุป 
เมื่อปริมาณของถ่านไม้ไผ่เพิ่มมากขึ้นส่งผลให้ค่า

ความต้านทานแรงกระแทก ค่าการยืดตัวและค่าความ
ต้านทานแรงดึงสูงสุดลดลง ในขณะที่ค่ายังมอดูลัส 
และค่าความแข็งเพิ่มขึ้น 

ล ักษณะทางกายภาพจากกล ้องจ ุลทรรศน์
อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM) แสดงให้เห็นถึง

ลักษณะการกระจายตัวของอนุภาคถ่านไม้ไผ่ในวัสดุ
ผสมพอลิแลคติกแอซิดกับถ่านไม้ไผ่ ซึ ่งพบปริมาณ
เพิ่มมากขึ้นตามปริมาณท่ีเติมลงไป ผิวการแตกหักจึงมี
ความขรุขระเพิ่มขึ้น 
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บทคัดย่อ  

งานวิจัยนี้รับโจทย์ปัญหาจากกลุ่มแม่บ้านเดชอุดมพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ที่แปรรูปสมุนไพร
ออกจำหน่ายเป็นสินค้าโอทอปได้แก่ น้ำสมุนไพรชนิดต่างๆ ลูกประคบ สมุนไพรแปรรูป ฯลฯ กระบวนการแปรรูปสมุนไพร
ทางกลุ่มประสบปัญหาแรงงานคนหายาก ผลผลิตต่ำ ต้องการพัฒนากระบวนการแปรรูปและเพิ่มผลผลิตการแปรรูป
สมุนไพรด้วยเครื่องจักร กลุ่มผู้วิจัยจึงเสนอแนวทางแก้ปัญหาดังกล่าว โดยประดิษฐ์เครื่องหั่นสมุนไพรประเภทหัวแบบหมุน
เหวี่ยง เพื่อให้มีข้อมูลในการตัดสินใจนำสิ่งประดิษฐ์ มาใช้แทนแรงงานคน จึงต้องมีการศึกษาประสิทธิภาพเครื่องหั่น
สมุนไพรประเภทหัวแบบหมุนเหวี่ยง ตามหลักวิชาการ โดยใช้สมุนไพรตัวอย่างท่ีแปรรูปยากคือ หัวข่า และสมุนไพรท่ีทาง
กลุ่มใช้ในปริมาณมากคือ หัวกระชายดำ หัวขมิ้น ทดลองหั่นที่ความหนา 2 มิลลิเมตร จากผลการศึกษาดังกล่าว สรุป
ประสิทธิภาพการหั่น ได้เท่ากับ 66.52, 79.95 และ 78.53 กิโลกรัม/ชั่วโมง ตามลำดับ 
คำสำคัญ: หั่นหัวสมุนไพร, เครื่องหั่นสมุนไพร, การหมุนเหวี่ยง   
 
Abstract 
 This research accepted the problem from  Det Udompattana  group Mueang district Nakhon 
Ratchasima Province.  That processed herbs is sold as OTOP products.  They are herb juice, compress 
etc.  They have a shortage of labor, low productivity. They want to upgrade their production by machine. 
Researchers group propose to use herb cutter centrifugal type.  Using rare herbs is galangal and large 
quantities is black ginger and turmeric.  The efficiency of the herb cutter centrifugal type at a thickness 
of 2 mm, galangal, black ginger and turmeric. The result was 66.52, 79.95 and 78.33 kg / hour, according 
to the trunk. 
Keywords:  Herb cutter,  Herb Slicer,  Centrifugation 
 
1.  บทนำ 

ประเทศไทยมีการใช้สมุนไพรเป็นยารักษาโรคภัย
ไข้เจ็บมาเป็นเวลานานและมีความนิยมเพิ่มมากขึ้น 
สมุนไพรที ่ได ้ร ับความนิยมสูงส่วนใหญ่เป็นพวก
สมุนไพรทางด้านอายุวัฒนะและสมุนไพรทางด้าน
ความสวยงาม เป็นโอกาสดีต่อวิสาหกิจชุมชน กลุ่ม
แม่บ้าน ที่มีภูมิปัญญาสามารถนำมาสร้างอาชีพแปร
รูปสมุนไพร สร้างรายได้ให้แก่สมาชิก และแก่ชุมชน 

การแปรรูปสมุนไพรประเภทหัวได้แก่ หัวข่า หัว
กระชายดำ หัวขมิ้น ฯลฯ จากการศึกษากลุ่มแม่บ้าน
เดชอุดมพัฒนา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา และกลุ่มสมุนไพรพ่อลอย  อำเภอสีค้ิว 
จังหวัดนครราชสีมา ประสบปัญหาการใช้แรงงานคน
ในการหั่นสมุนไพรคือ แรงงานหายาก ผลผลิตต่ำและ
ทำให้ต้นทุนสูง 
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ดังนั้น ในการแก้ปัญหาดังกล่าวข้างต้น กลุ่มผู้วิจัยได้
ประดิษฐ์เครื่องหั่นสมุนไพรประเภทหัว แบบหมุนเหวี่ยง 
ทดแทนแรงงานคน และเพื่อให้ทราบประสิทธิภาพการ
ทำงานของเครื ่องหั ่นสมุนไพรประเภทหัว แบบหมุน
เหวี่ยง จึงต้องศึกษาประสิทธิภาพการผลิตของเครื่อง
ดังกล่าวด้วยหลักวิชาการทางด้านวิศวกรรมอุตสาการ 
1.1 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 

1)  เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการหั่นหัวข่า 
2)  เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการหั่นหัวกระชายดำ 
3)  เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการหั่นขม้ิน 

1.2 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1)  เพื ่อเพิ ่มประสิทธิภาพการแปรรูปสมุนไพร

ประเภทหัว 
2)  เพื ่อทราบประสิทธิภาพการหั ่นหัวข่า  หัว

กระชายดำ หัวขมิ้น ฯลฯ ด้วยเครื่องหั่นสมุนไพรประเภท
หัว แบบหมุนเหวี่ยง 

1.3  กรอบแนวคิด ทฤษฎีที่ใช้ในงานวิจัย 
      การหั่นสมุนไพรประเภทหัวโดยท่ัวไป กลุ่มแม่บ้าน
ฯ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ใช้การหั่นด้วยมือ ด้วยแรงงานคน
โดยมีอุปกรณ์คือ เขียง และมีด ในการหั ่น จากการ
ทำงานดังกล่าว สมมติฐานว่า ถ้ามีการประดิษฐ์ห้องหมุน
เหวี่ยงมีใบกวาดด้านใน ติดมีดไว้ด้านข้าง แล้วป้อนหัว
สมุนไพรลงไปในห้องหมุนเหวี่ยง ใบกวาดจะกวาดหัว
สมุนไพรวิ่งตัดกับใบมีด ทำให้เกิดการหั่นเป็นแผ่นบางๆ 
ที ่สามารถลดเวลาการหั ่นสมุนไพรประเภทหัว เพิ่ม
ประสิทธิภาพการหั่นสมุนไพรประเภทหัวเช่น หัวข่า หัว
กระชายดำ หัวขมิ้น ฯลฯ โดยเป็นการประยุกต์ใช้ทฤษฎี
การเหวี่ยงหนีศูนย์ (Centrifugation) มาประดิษฐ์เครื่อง
หั่นสมุนไพรประเภทหัว  
 
2. วิธีดำเนินงานวิจัย  

การศึกษาประสิทธิภาพเครื่องหั่นสมุนไพรประเภท
หัว แบบหมุนเหวี่ยง เพื่อให้งานวิจัยดังกล่าวมีความ
ถูกต้องสมบูรณ์ มีการศึกษาเกี่ยวกับ ลักษณะสมุนไพร
ประเภทหัวได้แก่ หัวข่า หัวกระชายดำ หัวขมิ้น การหั่น

สมุนไพรประเภทหัว เครื่องหั่นสมุนไพรประเภทหัวแบบ
หมุนเหวี่ยง และการทดสอบประสิทธิภาพเครื ่องหั่น
สมุนไพรประเภทหัวแบบหมุนเหวี่ยง มีแนวทางศึกษาดัง
รายละเอียดต่อไปนี ้ 
2.1 ลักษณะสมุนไพรประเภทหัว 

1)  ข่า มีลักษณะทางพฤกษศาสตร ์เป็นพืชล้มลุกท่ี
มีลำต้นเป็นกอ มีเหง้าอยู่ใต้ดิน เหง้ามีสีน้ำตาลอมแสดมี
เส้นแบ่งข้อช่วงสั้นๆ เนื้อในเหง้ามีสีขาวรสขมเผ็ดร้อน 
แต่ไม่เผ็ดเหมือนกับขิง มักมีกลิ่นหอมฉุน ข่าเป็นพืชใบ
เดี่ยว ใบยาวปลายใบมนขอบใบเรียบ ก้านใบยาวเป็น
กาบหุ้มซ้อนกัน ดอกเป็นช่อสีขาวนวล ผลกลมสีแดงส้ม
มีรสเผ็ดร้อน มีลักษณะดังรูปท่ี 1 

 

 

 รูปที่ 1 แสดงลักษณะข่า 
 
 2)  กระชายดำ เป ็นพ ืชท ี ่ม ีสรรพคุณเป ็นยา
สมุนไพร สารสกัดจากกระชายดำมีฤทธิ์ต้านเช้ือมาลาเรีย 
เชื้อราและไมโครแบคทีเรีย ต้านการเกิดโรคภูมิแพ้และ
ต้านการเกิดแผลในกระเพาะอาหาร ในสัตว์ทดลองพบว่า 
มีฤทธิ์ขยายหลอดเลือดแดงที่ถูกแยกออกจากกายของ
หนูขาว และสร้างไนตริกออกไซค์ (NO) บริเวณเยื่อบุ
หลอดเลือดดำของรกเด็ก กระชายดำเป็นพืชล้มลุก
ตระกูลเดียวกับ ขิง ข่า ขมิ้น แต่หัวเล็กกว่ามีเหง้าใต้ดิน 
เนื้อเหง้ามีสีม่วงเข้มเกือบดำ กล่ินหอมเฉพาะตัวใบ เรียว
ยาว ขอบใบเป็นสีม ่วงออกดอกตั ้งแต่แตกใบ และ
ออกเป็นระยะจนกว่าใบจะเหี่ยวเฉาตาย กระชายดำเป็น
สมุนไพรท่ีมีสรรพคุณเป็นท่ีรู้จักกันดี ในเรื่องอายุวัฒนะ 
หรือโสมไทยเป็นสมุนไพรที่หารับประทานยากไม่เป็นท่ี
นิยม ปัจจุบันมีการปลูกเป็นพืชเศรษฐกิจ มีลักษณะดัง
รูปท่ี 2  
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รูปที่ 2 แสดงลักษณะกระชายดำ 

 
       3) ขม้ิน มีลักษณะทางพฤกษศาสตร์ พืชล้มลุกมี
เหง้าอยู่ใต้ดินเนื้อในของเหง้า ขมิ้นชันมีสีเหลืองเข้ม 
จนสีแสดจัดมีกล่ินหอมเฉพาะตัว ใบรูปเรียวยาวปลาย
แหลมคล้ายใบพุทธรักษา ดอกออกเป็นช่อ มีก้านช่อ
แทงจากเหง้าโดยตรง ออกตรงกลางระหว่างใบคู่ในสุด
ดอกสีขาว มีแถบสีเหลืองคาด มีกลีบประดับสีขาวหรือ
เขียว มีลักษณะดังรูปท่ี 3 
 
 
 
 
 

 

รูปที่ 3 แสดงลักษณะขม้ิน 
 

2.2  กระบวนการหั่นสมุนไพรประเภทหัว 
การหั่นสมุนไพรประเภทหัวของกลุ่มแม่บ้านฯ 

และวิสาหกิจชุมชน หั่นด้วยมือจากแรงงานคน โดยมี
อุปกรณ์ที่ใช้ได้แก่ เขียง และมีด[2] ดังรูปที่ 4 ความ
หนาของแผ่นสมุนไพรม ีความหนาระหว่าง 2-5 
มิลลิเมตร เพื่อนำไปตากแดดให้แห้ง 

 
 
 
 
 
 

 

 

รูปที่ 4 การหั่นสมุนไพรประเภทหัว[5] 
  

2.3  เคร่ืองหั่นสมุนไพรประเภทหัวแบบหมุนเหว่ียง 
 เครื่องหั่นสมุนไพรประเภทหัวแบบหมุนเหวี่ยงมี
หลักการทำงานดังนี้ เตรียมสมุนไพรประเภทหัวใน
ถาดป้อน ใช้มือกวาดสมุนไพรลงในช่องป้อน สมุนไพร
ประเภทหัวจะถูกเหวี่ยงด้วยใบกวาดตัดกับมีดหั่นท่ีติด
ด้านข้างห้องเหว ี ่ยง สมุนไพรที ่ถ ูกหั ่นจะว ิ ่งออก
ด้านข้างของห้องเหวี่ยงตรงช่องยึดมีดหั่น ลงสู่ภาชนะ
รองรับ ลักษณะเครื่องหั่นสมุนไพรประเภทหัวแบบ
หมุนเหวี่ยง ดังรูปท่ี 5  
 

 

รูปที่ 5 เครื่องหั่นสมุนไพรประเภทหัวแบบหมุนเหวี่ยง[5] 
 
      ลักษณะจำเพาะเครื่องหั่นสมุนไพรประเภทหัว
แบบหมุนเหวี่ยง มีดังนี้ 
 1) เครื่องมีขนาด กxยxส  40X50X30 เซ็นติเมตร 
 2) ใช้มอเตอร์กระสลับขนาด 0.5 แรงม้า 220 
โวลต์ 
 3) ช่องป้อนมีขนาดโต 100 มิลลิเมตร 
 4) ชุดใบกวาดแบบ 4 ใบ ท่ีความเร็ว 1,450 รอบ 
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2.4  การทดสอบเคร่ืองหั่นสมุนไพรประเภทหัวแบบ
หมุนเหว่ียง 
 การทดสอบเครื่องหั่นสมุนไพรประเภทหัวแบบ
หมุนเหวี ่ยง หั ่นสมุนไพรสามชนิดได้แก่ หัวข่า หัว
กระชายดำ หัวขมิ้น  หั่นชนิดละ 10 ครั้ง ทั้งสามชนิด 
และบันทึกผลการทดลอง มีข้ันตอนและรายละเอียดดังนี้ 
       1) เตรียมสมุนไพร หัวข่า หัวกระชายดำ หัวขม้ิน  
ท่ี ล้างทำความสะอาดเรียบร้อย อย่างละ 10 กิโลกรัม 
 2) เทสมุนไพรลงในถาดป้อนครั้ง 1 กิโลกรัม 
 3) เปิดเครื่อง และป้อนสมุนไพรจนหมด บันทึกผล 
 4) ทำการทดลองตามขั้นตอนที่ 1-3 ของสมุนไพร
ท้ังสามชนิดอย่างละ 10 ครั้ง 
 5) คำนวณหาเวลามาตรฐาน และประสิทธิภาพการ
หั่นฯ 
 
3.  ผลการทดลอง 

การทดลองประสิทธ ิภาพเคร ื ่องห ั ่นสมุนไพร
ประเภทหัวแบบหมุนเหวี่ยง ใช้สมุนไพรสามชนิดได้แก่ 
หัวข่า หัวกระชายดำ หัวขมิ้น  หั่นชนิดละ 10 ครั้ง ท่ี
ความหนาการตั้งหั่น 2 มิลลิเมตร ดังตารางท่ี 1 

 
ตารางท่ี 1 ผลการทดลองหั่นสมุนไพรประเภทหัว ท่ี
ความหนา 2 มิลลิเมตร 
ครั้งที ่ เวลาหั่นสมุนไพร 1 กิโลกรัม (วินาที) หมายเหตุ 

หัวข่า หัวกระชายดำ หัวขมิ้น 

1 40.25 35.45 34.50  
2 44.16 37.93 38.78  
3 42.32 32.28 40.14  
4 45.83 35.64 33.28  
5 43.14 34.98 32.98  
6 45.60 37.94 35.94  
7 46.18 39.43 37.47  
8 44.02 35.45 39.44  
9 39.25 35.19 33.19  
10 40.91 34.96 39.96  

เฉลี่ย 43.17 35.93 36.57  

 
3.1  หาเวลามาตรฐาน 

การหาเวลามาตรฐานเป็นการหาเวลากลางท่ี
พนักงานทุกคนสามารถทำงานได้โดยต้อง จับเวลา
ทำงานจริง คำนวณเวลาปกติ กำหนดเวลาเผื่อ[3] ดัง
สูตรนี้ 
  NT = Selected Time x Rating Factor        (1) 
  Std  =  NT  +  A(NT)                              (2)  
 
เมื่อ           Std     =  เวลามาตรฐาน   
                NT     =  เวลาปกติ    
                  A    =  เวลาเผ่ือ 
 Selected Time =  เวลาเฉล่ียของงานย่อย 

Rating Factor =  อัตราความสามารถในการ
ทำงานของผู้ปฏิบัติงาน 

-  การประเมินอัตราความสามารถการทำงานของคน
ทดสอบการหั่น = 0.09 
การหาเวลาปกติ (NT) 
1) เวลาปกติการหั่นหัวข่า 

NT = 43.17 x 1.09   = 47.06  วินาที 
2) เวลาปกติการหั่นหัวกระชายดำ = 39.16  วินาที 
3) เวลาปกติการหั่นหัวขมิ้น = 39.86  วินาที 

และการคำนวณหาเวลามาตร(Std) โดยต้องมีการ
กำหนดเวลาเผ่ือก่อน ดังนี้ 

1) เวลาเผ่ือกิจส่วนตัว  =  5 %   
2) เวลาเผ่ือความล่าช้า  = 0 % 
3) เวลาเผ่ือความเมื่อยล้า = 10% 
 

1) เวลามาตรฐานหั่นหัวข่า 

     Std = 47.06 + (0.15(47.06)) 
          = 54.12  วินาที 
2) เวลามาตรฐานหั่นหัวกระชายดำ 

     Std = 39.16 + (0.15(39.16)) 
          = 45.03  วินาที 
3) เวลามาตรฐานหั่นหัวขมิ้น 
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     Std = 39.86 + (0.15(39.86)) 
          = 45.84  วินาที 
 

3.2  หาประสิทธิภาพเคร่ืองหั่นสมุนไพรประเภทหัว
แบบหมุนเหว่ียง 
      - ประสิทธิภาพเครื่องหั่นหัวข่าท่ี 1 ช่ัวโมง  
                   =  3600 / 54.12 

          = 66.52 กิโลกรัม / ช่ัวโมง 
 

4.  สรุปผลการวิจัย 
สรุปผลการศึกษาประสิทธิภาพเครื่องหั่นสมุไพร

ประเภทหัวแบบหมุนเหว ี ่ยง เพ ื ่อให้ทราบความ 
สามารถในการหั่นสมุนไพรประเภทหัวแต่ละชนิด เช่น 
หัวข่า หัวกระชายดำ และหัวขมิ้น  สามารถนำผลท่ีได้
ไปประเมินเวลาทำงาน ประมาณราคาค่าแรงพนักงาน 
และคิดต้นทุนการแปรรูปสมุนไพร รายละเอียดดัง
ตารางท่ี 4 

  
ตารางที่ 4 สรุปประสิทธิภาพการหั่นสมุนไพรประเภท
หัว 

ชนิดสมุนไพร ประสิทธิภาพการหั่น 
(กิโลกรัม/ช่ัวโมง) 

หัวข่า 66.25 
หัวกระชายดำ 79.95 
หัวขมิ้น 78.83 
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การศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตแผ่นช้ินไม้อัดจากต้นโสน  
Feasibility Study on the Production of Particleboard from Sesbania Trees 
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บทคัดย่อ  
 ต้นโสนถูกใช้ในการเพาะเห็ดตับเต่าเพื่อให้เจริญเติบโตเป็นดอกเห็ดที่สมบูรณ์โดยหลังเก็บเห็ดแล้วต้นโสนจะถูก
ตัดและเผาท้ิง งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้อรรถประโยชน์จากต้นโสนในการผลิตแผ่นชิ้น
ไม้อัดซึ่งเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับต้นโสนและช่วยลดปัญหาการเผาท้ิงอันก่อให้เกิดมลภาวะต่อชุมชน ในการศึกษาครั้งนี้ได้
นำต้นโสนมาสับย่อยและคัดขนาดไม่เกิน 25 มม. จากนั้นนำไปผสมกับกาวไอโซไซยาเนตซึ่งมีส่วนผสมของกาวร้อยละ 5, 
10, 15 และ 20 ตามน้ำหนักของชิ้นไม้ และใส่ลงในแม่พิมพ์เพื่ออัดแผ่นขนาด 250x250 ตร.มม. ท่ีแรงอัด 613 กก./ตร.
ซม. ท่ีอุณหภูมิ 130˚C ใช้เวลาในการอัด 30 นาที จากนั้นนำชิ้นงานท่ีได้มาทดสอบ ผลการทดสอบพบว่า ค่าความชื้นของ
ไม้โสนอัดแผ่นอยู่ในช่วงร้อยละ 2.59-3.57 ค่าความหนาแน่นอยู่ในช่วง 365.26-411.04 กก./ลบ.ม. ค่าการพองตัวอยู่
ในช่วงร้อยละ 15.43-30.20 และค่ามอดุลัสแตกร้าว อยู่ในช่วง 6.14-7.23 MPA ซึ่งคุณสมบัตินี้ยังไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
มอก. 876-2547 อย่างไรก็ตามแผ่นไม้โสนอัดท่ีได้สามารถนำมาใช้ประดิษฐ์ของท่ีระลึกเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนได้ และ
ผลการศึกษาครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ในการศึกษาองค์ประกอบสำคัญในการการผลิตแผ่นชิ้นไม้อัดจากต้นโสนตามเกณฑ์
มาตรฐานต่อไป 
คำสำคัญ: ต้นโสน แผ่นชิ้นไม้อัด อรรถประโยชน ์
 
Abstract 
 Sesbania trees are used in cultivating king bolete mushrooms in Phra Nakhon Si Ayutthaya. After 
harvesting the mushroom, the trees are cut and burned. This research, therefore, aims to study the 
feasibility of utilizing the sesbania to make particleboard in order to add value to this tree waste and to 
reduce the problem of burning which causes pollution. In the experiment, Sesbania trees were chopped 
and sorted for no more than 25 mm in size, and then mixed with isocyanate adhesive with the adhesive 
content of 5, 10, 15, and 20% based on the weight of the particles. After that, the mixture was pressed 
in a 250x250 mm2 mold with the compressive strength of 613 kg/cm2 at 130˚C for 30 minutes before 
testing. The test results showed that the moisture ranged from 2.59 to 3.57%, the density ranged from 
365.26 to 411.04 kg/m3, the thickness swelling ranged from 15.43 to 30.20%, and the modulus of rupture 
ranged from 6.14 to 7.23 MPA. Although the tested values did not meet the TIS 876-2547 standard, the 
particleboard can be used to produce souvenirs as the community income. The results will also 
beneficial for further study of other significant components in making particleboard from the Sesbania 
to reach the standard. 
Keywords: Sesbania Trees, Particle board, utilizing 
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1.  บทนำ 

ต้นโสนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ถูกนำมาเอื้อ
ในการเพาะเห็ดตับเต่าเพ ื ่อให ้เช ื ้อเห็ดเดินและ
เจริญเติบโตเป็นดอกเห็ดที่สมบูรณ์ ซึ ่งปัจจุบันเห็ด
ตับเต่าน ับเป็นพ ืชเศรษฐก ิจสำคัญในท้องถ ิ ่น ท่ี
เกษตรกรนำมาเป็นอาชีพทางเลือกในการยกระดับ
รายได้เพื่อนำไปสู่การพัฒนาการดำรงชีพแบบพอเพียง
และมั่นคง หลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วในช่วงเดอืน
สิงหาคมถึงมกราคม เป็นช่วงท่ีต้นโสนเริ่มทยอยแก่ไม่
สามารถนำมาเป็นพี่เลี ้ยงในการเพาะเห็ดตับเต่าได้ 
ดังนั้นทางเกษตรจะทำการตัดต้นโสนท้ิง 

ท้ังนี้เพราะในปัจจุบันการเจริญเติบโตของป่าไม้ใน
ประเทศไทยไม่ทันต่อการตอบสนองในการใช้ไม้อัด จึง
ต้องมีการพัฒนาการใช้ต้นไม้ท่ีมีขนาดเล็ก ขึ้นได้ท่ัวไป
ที ่ม ีการเจริญเติบโตรวดเร ็วและหาได้ง ่าย นำมา
ดัดแปลง เพื่อใช้งานแทน จึงเป็นทางเลือกที่ดีทั้งเรื่อง
การแก้ปัญหามลภาวะและการพัฒนาต่อยอดเพื่อก่อ
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ของชุมชน  ผู ้ว ิจัยจึงเกิด
แนวความคิดในการนำต้นโสนมาทดลองทำเป็นแผ่น
ชิ้นไม้อัดเป็นอีกทางเลือกในการสร้างมูลค่าของต้น
โสน และเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการสร้างรายได้ของ
ชุมชนต่อไป  

ดังนั้น งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความ
เป็นไปได้ในการใช้อรรถประโยชน์จากต้นโสนในการ
ผลิตแผ่นช้ินไม้อัดเพื่อเพิ่มมูลค่าจากขยะธรรมชาติ ลด
ปัญหาจากขยะธรรมชาติ และลดปัญหาจากการเผา
ขยะซึ่งก่อให้เกิดสภาวะโลกร้อนได้  
 
2.  ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

โสน (Sesbania) [1] เป็นพืชต่างถิ่นที่ถูกนำเข้ามา
ปลูกเพื่อใช้เป็นพืชบำรุงดิน เนื่องจาก โสนเป็นพืช
ตระกูลถั่วท่ีมีรากปมของเช้ือไรโซเบียมช่วยในการตรึง
ไนโตรเจนได้ รวมถึงการใช้ประโยชน์จากดอกในการ
ประกอบอาหาร  โดย เฉพาะ โสนห ินหร ื อ โสน

รับประทานดอก ท้ังนี้ โสนท่ีพบในประเทศไทย ได้แก่ 
โสนหิน โสนอินเดีย และโสนแอฟริกัน เป็นต้น ลำต้น 
มีลักษณะทรงกลมหรือเป็นเหลี ่ยม ตั้งตรง และสูง
ชะลูด มีความสูงได้ถึง 4 ม. ลำต้นแตกกิ่งค่อนข้างน้อย 
ทำให้เป็นทรงพุ่มโปร่ง เปลือกลำต้นมีสีเขียวเข้ม และ
มีปุ ่มปมทั ่ว (เฉพาะโสนแอฟริกัน) เปลือกลำต้น
สามารถลอกออกเป็นเส้นได้ และใช้รัดของแทนเชือก 
ส่วนเนื้อไม้เป็นไม้เนื ้ออ่อน มีลักษณะเปราะหักง่าย 
สามารถใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตกระดาษได้ ทั ้งนี้ 
หลังจากติดผลจนแก่แล้ว ใบโสน และต้นโสนจะค่อยๆ
เห่ียวเหลือง และตายในเวลาไม่นาน 

ว ัสด ุท ี ่ ใช ้ทดแทนไม ้  [2] (Wood-substitute 
Composites)  เ ป ็ น ว ั ส ดุ ท ี ่ ป ร ะ ก อ บ ไ ป ด ้ ว ย
ส่วนประกอบ 2 ชนิดขึ้นไป โดยมีวัสดุประเภทไม้หรือ
ลิกโนเซลลูโลส ที่ใช้ในรูปลักษณะต่างๆ กัน เช่น แท่ง
ไม้จร ิง (Solid Wood) ไม ้บาง (Veneer) แถบไม้  
(Strand) ชิ ้นไม้ (Particle) หรือเส้นใย (Fiber) ฯลฯ 
มาประกอบกันขึ้นเป็นแผ่น โดยอาจจะใช้สารเช่ือมยึด
ติด หรือสารเติมแต่งอื ่นๆ ทั้งนี ้ส่วนประกอบแต่ละ
ชนิดจะต้อง แสดงสมบัติของแต่ละส่วนแยกกันอย่าง
เด่นชัด แต่เมื่อนำมา ผสมกันจะมีสมบัติที่ส่งเสริมกัน
หรือมีคุณสมบัติคล้ายคลึงกัน และสามารถนำมาใช้ใน
งานทดแทนไม้จริงธรรมชาติได้ 

ปาร์ติเกิลบอร์ด หรือแผ่นช้ินไม้อัด [3]  ปัจจุบันมัก
เป็นผลิตภัณฑ์เพ ื ่อใช้สำหร ับงานภายในอาคาร
มากกว่าใช้งานภายนอกอาคาร โดยเฉพาะการใช้งาน
ในอุตสาหกรรมประเภทเฟอร์นิเจอร์และงานตกแต่ง
ภายใน นอกจากอุตสาหกรรม การผลิตปาร์ติเกิล
บอร์ด ยังเป็นทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับผลิตภัณฑ์
วัสดุทดแทนไม้ หรือแผ่นชิ้นไม้อัด เพราะสามารถใช้
วัตถุดิบจากไม้ หรือเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรได้ 
โดยเลือกใช้ช้ินไม้หรือเส้นใยในการผลิตผสมกับสารยึด
ติด สารเคลือบผิวกันซึม และสารเติมแต่งประเภท
อื ่นๆ ผ่านขบวนการขึ ้นร ูปด้วยการอัดร้อน และ
ทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพ และทางกล เพื่อให้
ตรงตามมาตรฐานอุตสาหกรรมท่ีกำหนด  
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จากการสำรวจงานวิจัยก่อนหน้า พบว่ามีนักวิจัย
ให้ความสนใจในการศึกษาการผลิตไม้อัด จากวัสดุ
เหลือใช้จากธรรมชาติดังนี้ อิสรีย์ และคณะ ศึกษาการ
ผลิตไม้อัดจากเศษเหลือไม้กฤษณา หลังจาท่ีได้ช้ินงาน
แล้ว ทำการทดสอบสมบัติทางกายภาพและกลสมบัติ
ขอ ง แผ ่ น ช ิ ้ น ไม ้ อ ั ดตามมาตรฐาน  European 
Standard (EN) [4] ทศพร โพธิ์เนียม ใช้ต้นธูปฤาษี 
ผสมกาวยูเร ียฟอร์มัลดีไฮด์ เป็นตัวประสาน ตาม
อัตราส่วน โดยใช้กล่องเตรียมอัดขนาด 20 x 20 ซม. 
อัดด้วยความร้อน 120 oC อัดเป็นเวลา 3 นาที และ
แผ่นชิ้นไม้อัดที่ได้ไปทดสอบมาตรฐานอุตสาหกรรม 
และความพึงพอใจของผู ้บริโภค [5] Muhammad-
Fitri S และคณะ ศึกษาการใช้ ต้นสตอ ต้นยูคา และ
ต้นกระทุ่ม สำหรับผลิตไม้อัด โดยการผลิตไม้อัดชนิด 
5 ชั้น และ 7 ช้ัน เพื่อเปรียบเทียบคุณสมบัติทางกล
ตาม มาตรฐาน Japanese Agricultural Standard 
(JAS) [6] 

 
3.  วิธีการดำเนินงานวิจัย 

ในการศึกษาการผลิตแผ่นชิ้นไม้อัดจากต้นโสนใน
ครั้งนี้ ผู้วิจัยมีการวางแผนการทดลอง กำหนดวิธีการ
และการวิเคราะห์ข้อมูลไว้ดังนี้ 
3.1 เตรียมวัตถุดิบหลักคือช้ินไม้โสน โดยนำต้นโสนมา
ทำการสับย่อยด้วยเครื่องสับย่อย พร้อมทั้งคัดขนาด
ช้ินไม้ ขนาดไม่เกิน 25 มม. 
3.2 นำชิ ้นไม ้ที ่ ได ้ผสมกาวไอโซไซยาเนต โดยมี
ส่วนผสมของกาวร้อยละ 5, 10, 15 และ 20 ตาม
น้ำหนักช้ินไม้ ดังแสดงใน ตารางท่ี 1 
 
ตารางที่ 1 ปริมาณกาวที่ผสมในแต่ละสูตรของแผ่น
ช้ินไม้อัดจากต้นโสน 

สูตร ปริมาณกาว (ร้อยละ) 
A 5 
B 10 
C 15 
D 20 

3.3  นำส่วนผสมที่ได้ใส่ลงไปในแม่พิมพ์ ทำการอัด
แม่พิมพ์ขนาด 250x250 ตร.มม. ด้วยแรงขนาด 613 
กก./ตร.ซม. อุณหภูมิในการอัด 130 oC ระยะเวลาใน
การอัด 30 นาที 
3.4 ทำการทดสอบคุณสมบัติของแผ่นชิ้นไม้อ ัดท้ัง
คุณสมบัติกายภาพ โดยมีการทดสอบคุณสมบัติของ
แผ่นชิ้นไม้อัดทั้งคุณสมบัติกายภาพ ได้แก่ ความช้ืน 
(moisture) และความหนาแน่น (density) คุณสมบัติ
ทางกล ได้แก่ การพองตัว (Thickness Swelling) มอ
ดุลัสแตกร้าว (modulus of rupture) ตามมาตรฐาน 
มอก. 876-2547  
3.5 สรุปผลการทดลอง 
 
4.  ผลการวิจัย 

หลังจากทดสอบคุณสมบัต ิทางกายภาพ และ
คุณสมบัต ิทางกล สามารถสร ุปเป็นหัวข ้อต ่ างๆ 
ดังต่อไปนี้ 
4.1  ความชื้น (moisture) 

จากการทดสอบความชื้น พบว่า แผ่นชิ้นไม้อัด
จากต้นโสน ที่อัดด้วยกาวไอโซไซยาเนต ปริมาณร้อย
ละ 5, 10, 15 และ 20 ของน้ำหนักชิ้นไม้อบแห้ง ให้
ค่าความช้ืนอยู่ในช่วงร้อยละ 2.59-3.57 ดังภาพท่ี 1 

 

 

รูปที่ 1 ปริมาณความช้ืนของแผ่นช้ินไม้อัด 
 

4.2  ความหนาแน่น (density) 
จากการทดสอบหาค่าความหนาแน่น พบว่า แผ่น

ชิ ้นไม้อัดจากต้นโสน ที ่อ ัดด้วยกาวไอโซไซยาเนต 
ปริมาณร้อยละ 5, 10, 15 และ 20 ของน้ำหนักช้ินไม้

ชดุข้อมูล1. A. 

3.57

ชดุข้อมูล1. B. 

3.00

ชดุข้อมูล1. C. 

3.14 ชดุข้อมูล1. D. 

2.59
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อบแห้ง ให้ค่าความหนาแน่นในช่วง 365.26-411.04 
กก./ลบ.ม.  ดังรูปท่ี 2 

 

 

รูปที่ 2 ปริมาณความหนาแน่นของแผ่นช้ินไม้อัด 
 
4.3  การพองตัว (Thickness Swelling) 

จากการทดสอบการพองตัว พบว่า แผ่นช้ินไม้อัด
จากต้นโสน ที่อัดด้วยกาวไอโซไซยาเนต ปริมาณร้อย
ละ 5, 10, 15 และ 20 ของน้ำหนักชิ้นไม้อบแห้ง ให้
ค่าการพองตัวอยู่ในช่วงร้อยละ 15.43-30.20 ดังรูปท่ี 
3 ซึ่งค่าความพองตัวดังกล่าวของชิ้นทดสอบไม่ผ่าน
มาตรฐาน โดยค่ามาตรฐานกำหนดอยู่ที ่ร้อยละ 12 
อย่างไรก็ตามเมื่อเพิ่มปริมาณกาวไอโซไซยาเนตส่งผล
ให้ค่าการพองตัวลดลงตามลำดับ 

 

 

รูปที่ 3 การพองตัวตามความหนาของแผ่นช้ินไม้อัด 
 

4.4  มอดุลัสแตกร้าว (modulus of rupture) 
จากการทดสอบมอดุลัสแตกร้าว พบว่า แผ่นช้ิน

ไม้อัดจากต้นโสน ท่ีอัดด้วยกาวไอโซไซยาเนต ปริมาณ
ร้อยละ 5, 10, 15 และ 20 ของน้ำหนักชิ้นไม้อบแห้ง 
ให้ค่ามอดุลัสแตกร้าว อยู่ในช่วง 6.14-7.23 ดังรูปท่ี 4 
ซ ึ ่ ง เม ื ่อเปร ียบเท ียบก ับมาตรฐานพบว ่าไม ่ผ ่าน

มาตรฐาน อย่างไรก็ตามเม่ือเพิ่มปริมาณกาวไอโซไซยา
เนตส่งผลให้ค่ามอดุลัสแตกร้าวเพิ่มขึ้นตามลำดับ 

 

 

รูปที่ 4 ค่ามอดุลัสแตกร้าวของแผ่นช้ินไม้อัด 
 

5.  สรุปผล 
จากการศึกษาหาความเป็นไปได้ในการผลิตแผ่น

ชิ้นไม้อัดจากต้นโสนในครั้งนี้ ได้วางแผนการทดลอง
จำนวน 4 สูตร แต่ละสูตรทำการทดลองซ้ำ 3 ครั้ง 
โดยเปร ียบเท ียบปริมาณกาวที ่ เปล ี ่ยนแปลงไป 
ปริมาณกาวไอโซไซยาเนตท่ีใช้อยู่ท่ี ร้อยละ 5, 10, 15 
และ 20 ของน้ำหนักชิ้นไม้อบแห้ง ตลอดจนศึกษา
คุณสมบัติของไม้อัด ตามมาตรฐาน มอก. 876-2547 
พบว่า สูตรที่ดีที่สุดของการทดลองในครั้งนี้คือสูตร D 
ซึ่งมีปริมาณกาวอยู่ท่ี ร้อยละ 20 แต่อย่างไรก็ตามสูตร
ดังกล่าว เมื ่อเปรียบเทียบกับมาตรฐาน มอก. 876-
2547 ไม่ผ่านมาตรฐานดังกล่าว ดังแสดงในตารางท่ี 2 

เนื่องจากไม้อัดดังกล่าวมีช่องว่างเป็นจำนวนมาก
เป็นสาเหตุมาจากขนาดของอนุภาคชิ้นไม้มีขนาดท่ี
ใหญ่ถึง 25 มม.ส่งผลให้การอัดไม้อัดบางตำแหน่งเกิด
ช่องว่าง ส่งผลให้เมื่อทดสอบคุณสมบัติของค่ามอดุลัส
แตกร้าวได้ค่าที่ต่ำกว่ามาตรฐาน แต่ในขณะเดียวกัน
เมื ่อเพิ ่มปริมาณกาวไอโซไซยาเนตทำให้ช่องว ่าง
ดังกล่าวเกิดน้อยลง รวมทั้งการนำชิ้นไม้โสนมาผลิต
เป็นแผ่นชิ้นไม้อัด จำเป็นต้องคำนึงถึงปัจจัยสำคัญ
หลายๆ อย่างด้วยกันได้แก่ ชนิดไม้และรูปร่างของช้ิน
ไม้ การคัดแยกสิ่งเจือปนในไม้ ซึ่งจะเป็นอุปสรรคต่อ
การติดประสานของกาวประเภทที ่ใช ้น ํ ้าเป็นสาร 
ละลาย ในส่วนของขั้นตอนการผสมกาวสำหรับยึดติด
ชิ้นไม้ ก็เป็นอีกหนึ่งขั้นตอนที่สำคัญ เพราะถ้าหากมี
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ยล

ะ)

สตูร

ชดุข้อมูล1, A, 

6.14

ชดุข้อมูล1, B, 

6.83

ชดุข้อมูล1, C, 

6.96

ชดุข้อมูล1, D, 

7.23

มอ
ดุล

สัแ
ตก

ร้า
ว(M

P
A

) 

สตูร
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การกระจายของกาว และสารผสมอื่นๆไม่สม่ำเสมอ 
จะส่งผลให้บริเวณนั้นมีการยึดติดของชิ้นไม้ที่ไม่ดีพอ 
ส่งผลให้แผ่นช้ินไม้อัดไม่แข็งแรง [2] 
ตารางที ่ 2 แสดงการเปรียบเทียบคุณสมบัต ิตาม
มาตรฐาน มอก. 876-2547 [8] 

คุณสมบัติ มาตรฐาน 
มอก. 876-2547 

ไม้อัดจากต้นโสน 
สูตร D 

1.ความชื้อ (moisture) ร้อยละ 4-13 ร้อยละ 2.59 
2. ความหนาแน่น (density) 400-900 mg/m3 411.04 mg/m3 

3. การพองตัว  
(Thickness Swelling) < ร้อยละ 12 ร้อยละ 15.43 

4. ม อ ด ุ ล ั ส แ ต ก ร ้ า ว 
(modulus of rupture) > 14 MPa 7.23 MPa 

 
6.  ข้อเสนอแนะ 

จากผลการศึกษาการผลิตแผ่นช้ินไม้อัดจากต้นโสน
ในครั้งนี้ เห็นได้ว่าเมื่อเพิ่มปริมาณกาวไอโซไซยาเนต
ส่งผลให้ไม้อัดมีคุณสมบัติที่ดีขึ ้นมากกว่า ไม้อัดที่มี
ปริมาณกาวไอโซไซยาเนตท่ีต่ำกว่า แต่ถึงกระนั้นยังไม่
ผ ่านมาตรฐาน มอก.876-2547 ด ังน ั ้นเพ ื ่อให้
คุณสมบัติที ่ดีขึ้น ควรจะต้องลดขนาดของชิ้นไม้โสน 
เพิ่มปริมาณกาว และใช้วัสดุอื่นที่มีคุณสมบัติที่ดีกว่า
มาทดแทนการใช้โสนในบางส่วน 
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บทคัดย่อ  

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคาดหวังต่อการใช้จักรยาน กลุ่มตัวอย่างคือนักศึกษาและบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา จำนวน 400 คน สำรวจข้อมูลด้วยแบบสอบถาม ประกอบด้วย 3 
ส่วน ได้แก่ ข้อมูลคุณลักษณะทั่วไป ความต้องการใช้จักรยาน และความคาดหวังต่อการใช้จักรยาน โดยใช้สถิติเชิง
พรรณนา (Descriptive Statistics) ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี ่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน จากผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นนักศึกษา เพศชายในระดับปริญญาตรี มีความต้องการใช้
จักรยานคิดเป็นร้อยละ 66.25 ซึ่งความถ่ีที่ต้องการใช้จักรยานมากที่สุดอยู่ท่ี 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 37.25 
นอกจากนี้ผู้วิจัยได้ศึกษปัจจัยความคาดหวังต่อการใช้จักรยาน พบว่า ปัจจัยความคาดหวังท่ีมีความสำคัญระดับมากได้แก่ 
การช่วยลดมลพิษทางอากาศ การประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ความปลอดภัยในระหว่างเดินทาง จุดจอดจักรยานท่ี
สะดวก และสภาพจักรยานท่ีพร้อมใช้งาน ตามลำดับ 
คำสำคัญ: ความคาดหวัง, การใช้จักรยาน / ป่ันจักรยาน 
 
Abstract 
 The purpose of this research is to study the expectation of bicycle usage. The samples were 
Rajamangala University of Technology Isan Nakhon Ratchasima students and staff. The questionnaire 
consisted of three parts 1) Individual information 2) Bicycle usage demand 3) Bicycle usage expectation. 
Data analysis consisted of descriptive statistics including frequency, percentage, mean and standard 
deviation. The results showed that most of the samples were male with bachelor's degree; bicycle usage 
demand is the percentage of 66.25, which frequency of usage demand was 2-3 times per week with the 
percentage of 37.25. Furthermore, this researcher also studied on expectation factor of bicycle usage 
and showed that the high level of bicycle usage expectation are reduced air pollution, saving travel 
cost, cycling safety, convenient parking, and availability for use, respectively. 
Keywords: Expectations, Bicycle usage / Bicycling 
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1.  บทนำ 
จากปัญหาภาวะโลกร้อน และการปล่อยก๊าซเรือน

กระจกท่ีเกิดจากการใช้พลังงานที่เพิ่มมากขึ้น ทำให้
แนวโน้มทางเลือกในการเดินทางเปล่ียนไป ผู้คนหันมา
ใช้จักรยานและการเดินมากขึ ้น [1] สอดคล้องกับ
แนวความคิดการพัฒนาแบบยั ่งยืน (Sustainable 
Development) โดยเฉพาะการใช้จักรยาน ซึ่งช่วยลด
การใช้พลังงานและมลพิษที่จะเกิดกับสิ่งแวดล้อม จะ
เห็นได้จากประเทศต่างๆทั่วโลกที่ประชากรเริ่มหันมา
ใช ้ จ ั ก ร ย าน ในช ี ว ิ ตประจำว ั น ม ากข ึ ้ น  เ ช่ น 
สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น จีน และ ออสเตรเลีย เป็นต้น 

ในประเทศไทยพบว ่า หน ่วยงานของภาครัฐ 
องค ์กรอ ิสระ และภาคเอกชน ก ็ได ้ เล ็ง เห ็นถึ ง
ความสำคัญและประโยชน์จากการใช้จักรยาน โดย
เห็นได้จากโครงการต่างๆ เช่น โครงการก่อสร้างและ
พัฒนาเส้นทางจักรยาน รวมถึงการนำรูปแบบการ
เดินทางด้วยจักรยานเข้าเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผน
แม่บทด้านการคมนาคมขนส่งในหลายจังหวัด 

สำหรับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
นครราชสีมา มีเป้าหมายมุ่งสู ่การเป็นมหาวิทยาลัย
ปลอดมลพิษ หร ือ มหาว ิทยาลัยสีเข ียว (Green 
University) ซึ่งหนึ่งในเป้าหมายสำคัญคือการลดการ
ใช้พลังงานและการปล่อยมลพิษจากการจราจรภายใน
มหาวิทยาลัย โดยหันมาใช้รถจักรยานในการสัญจร
เป็นหลัก งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์ในการศึกษา
ความคาดหวังของนักศึกษาและบุคลากรท่ีมีต่อการใช้
จ ักรยาน เพ ื ่อให ้ทราบแนวทางการพ ัฒนาและ
จัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับรูปแบบการ
เดินทางด้วยจักรยานท่ีดีในอนาคต 
 
2.  ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
2.1  แนวคิดเก่ียวกับความคาดหวัง 

Oxford Advanced Learner's Dictionary 
(2000) [2] ได้ให ้ความหมายของความคาดหวัง 
หมายถึง เป็นความเชื่อ เป็นความรู้สึกนึกคิด ของ

บุคคลท่ีคาดการณ์ล่วงหน้า ต่อบางส่ิงบางอย่างว่าควร
จะเป็น หรือควรจะเกิดขึ้น 

สิริวรรค์ อัศวกุล (2528) [3] อธิบายว่าความ
คาดหวัง หมายถึง ความคาดหวังของมนุษย์เป็นการ
คิดล่วงหน้าไว้ก่อน ซึ่งอาจจะไม่เป็นไปตามท่ีคิดไว้ แต่
มีบทบาทสำคัญต่อพฤติกรรมของบุคคล 

ชิษณุกร พรภาณุวิชญ์ (2540) [4] ได้กล่าวถึง 
ความคาดหวังของผู้รับบริการว่า เมื่อผู้รับบริการมา
ติดต่อหรือรับบริการใดๆ ก็มักจะคาดหวังว่าจะได้รับ
การบริการอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งผู้ให้บริการจำเป็นท่ี
จะต้องรับรู้และเรียนรู้เกี่ยวกับ ความคาดหวังพื้นฐาน 
และรู้จักสำรวจความคาดหวังเฉพาะของผู้รับบริการ 
เพื่อสนองบริการที่ตรงกับความคาดหวัง ซึ่งจะทำให้
ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจหรือความประทับใจ 
2.2 งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

พงษ์ศักดิ์ สุริยวนากุล (2553) [5] ศึกษาการใช้
จักรยานยนต์ของนิสิตมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ 
ว ิทยาเขตเฉลิมพระเก ียรติ โดยผลของโครงการ
ประเมินออกมาได้ใน 3 ลักษณะคือ 1) การประหยัด
พลังงานเชื ้อเพลิงจากการใช้จักรยานแทนการใช้
จักรยานยนต์คิดเป็นปริมาณเชื้อเพลิงท่ีประหยัดได้
ทั ้งสิ ้น 15,762 ลิตรต่อปี 2) จำนวนมลภาวะทาง
อากาศท ี ่ ลดลง เน ื ่ องจากการใช ้จ ักรยานแทน
จ ั ก ร ย า น ย น ต ์ ใ น ร ู ป ข อ ง ก า ร ป ล ่ อ ย ก ๊ า ซ
คาร์บอนไดออกไซด์จำนวน 61,472 กิโลกรัมต่อปี  
3) อัตราการใช้พลังงานของนิสิตในรูปของการเผา
ผลาญแคลอรี่ซึ่งแต่ละคนสามารถเผาผลาญแคลอรี่ได้
เฉล่ียจำนวน 600 กิโลแคลอรี่ต่อวัน 

สมภาพ สุวรรณกวีการ (2558) [6] งานวิจัยนี้มี
วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการใช้จักยานให้กับนักศึกษา
และบุคลากรของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี ผู้วิจัยได้สำรวจความต้องการของนักศึกษา
และบุคลากร ทั้งผู้ที่ใช้และไม่ใช้จักรยานโดยการใช้
แบบสอบถาม พบว่า มีผู้ต้องการใช้จักรยานในการ
เดินทางจำนวนน้อย เนื่องจากระยะทางไกล เสี่ยงต่อ
การเกิดอุบัติเหตุ อากาศร้อน/เปียกฝน สภาพทางไม่ดี 
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ไม่มีเส้นทางจักรยาน ไม่สะดวกในการเข้าถึงท่ีหมาย มี
สัมภาระท่ีต้องบรรทุก และความล่าช้าในการเดินทาง 

กมลวรรณ ปราณอมรกิจ [7] ทำการศึกษาและ
สำรวจข้อมูลเพื่อการส่งเสริมการใช้จักรยานสำหรับ
นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
พบว่าปัจจุบันมีผู้ใช้จักรยานร้อยละ 9.9 โดยในกลุ่มผู้
ที่ไม่ใช้จักรยาน เป็นผู้ที่เคยใช้จักรยานมาก่อนสูงถึง
ร้อยละ 21.4 สาเหตุหลักผู้ท่ีเคยใช้จักรยานแล้วเลิกใช้ 
เน ื ่องมาจาก 2 สาเหตุหลัก คือ สาเหตุความไม่
ปลอดภัยที่ต้องเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน 
และสาเหตุเนื่องจากจักรยานที่เคยใช้ถูกลักขโมย ถึง
ร้อยละ 28.6 และ 23.2 ตามลำดับ 

วิโรจน์ ศรีสุรภานนท์ [8] ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการ
จัดการที ่จอดรถจักรยาน ผลการศึกษาพบว่าผู ้ใช้
จักรยานจะนิยมมาใช้ที่จอดรถจักรยานที่จัดเตรียมไว้
หรือไม่นั้น ขึ ้นกับการออกแบบที่จอดจักรยาน และ
ตำแหน่งของการติดตั้งที่จอดจักรยาน ที่จอดจักรยาน
ควรติดต้ังใกล้กับประตูทางเข้าหลักของสถานที่หรือ
อาคารที่ผู ้ใช้จักรยาน ต้องการเดินทางไปประกอบ
กิจกรรม และตั้งอยู่ในบริเวณที่คนทั่วไปมองเห็นได้
ชัดเจนสวยงาม 

 
3.  การดำเนินการและเคร่ืองมือที่ใช้การวิจัย 
3.1  รูปแบบการวิจัย 

งานว ิจ ัยน ี ้ ใช ้ร ูปแบบการว ิจ ัยเช ิงปร ิมาณ
(Quantitative Research) และเก็บรวบรวมข้อมูล
ด้วยแบบสอบถาม (Questionnaire) 
3.2  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรที่ศึกษาคือนักศึกษาและบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา 
จำนวน 400 คน จากการคำนวนโดยใช้ใช้สูตรของ 
Taro Yamane [9] 
3.3 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือวิจัยท่ีใช้คือแบบสอบถาม โดยแบ่ง
ข้อมูลออกเป็น 3 ส่วนดังนี ้

ส่วนที ่ 1 ข้อมูลคุณลักษณะทั่วไป ได้แก่ เพศ 
อาชีพ และระดับการศึกษา 

ส่วนที ่  2 ข้อมูลความต้องการ  ได้แก่ ความ
ต้องการการใช้จักรยาน และความถ่ีในการใช้งาน 

ส่วนที่ 3 ปัจจัยความคาดหวังต่อการใช้จักรยาน 
แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 1) ปัจจัยความคาดหวังดา้น
ประโยชน์ท่ีเกิดจากการใช้จักรยาน ได้แก่ การช่วยลด
มลพิษทางอากาศ ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
และผลดีต่อสุขภาพจากการใช้จักรยาน [5] 2) ปัจจัย
ความคาดหวังด้านสิ่งอำนวยความสะดวกในการใช้
จักรยาน ได้แก่ ความปลอดภัยในระหว่างเดินทาง
[6],[7] ร่มเงาในระหว่างเดินทาง [6] จุดจอดจักรยาน
ที่สะดวก [8] สภาพจักรยานที่พร้อมใช้งาน [8] และ
ความเพียงพอของจักรยาน ซึ ่งเป็นปัจจัยที ่ผู ้ว ิจัย
นำเสนอ โดยงานวิจัยนี้ใช้แบบสอบถามแบบประเมิน
ค่าของ Likert (Rating Scale) แบ่งออกเป็น 5 ระดับ 
ซึ่งระดับมากที่สุดมีค่าเท่ากับ 5 และระดับคะแนน
น้อยที ่ส ุดมีค ่าเท่าก ับ 1  จากนั ้นให้ผ ู ้ เช ี ่ยวชาญ
ตรวจสอบคุณภาพด้านความเที ่ยงตรงเชิงเนื ้อหา 
(Content Validity) เพ ื ่ อทดสอบค ่ าด ั ชน ี ค ว าม
สอดคล้อง IOC หากมีค่ามากกว่า 0.6 จะแสดงถึง
ความเที่ยงตรงเชิงเนื ้อหากับวัตถุประสงค์การวิจัย 
[11] จากผลการทดสอบพบว่า ตัวแปรความคาดหวัง
ต่าง ๆ มีค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.7-1.0 
3.4  การวิเคราะห์ข้อมูล 

งานว ิจ ัยมีร ูปแบบการว ิจ ัยเช ิงปร ิมาณ ซึ่ ง
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 
Statistics) ประกอบด้วย ค ่าความถ ี ่  ค ่าร ้อยละ 
ค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 
4.  ผลการวิเคราะห์ 
4.1  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลคุณลักษณะทั่วไป 

การวิเคราะห์ข้อมูลคุณลักษณะทั่วไปของกลุ่ม
ตัวอย่างพบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชาย 
จำนวน 223 คน คิดเป็นร้อยละ  55.75 เพศหญิง
จำนวน 177 คน คิดเป็นร้อยละ 44.25 ส่วนใหญ่มี
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อาชีพเป็นนักศึกษาร้อยละ 89.40 และการศึกษาอยู่
ในระดับปริญญาตรี ร้อยละ 87.75 รายละเอียดแสดง
ดังตารางที ่1 

 
ตารางที ่1 ข้อมูลคุณลักษณะท่ัวไป 

ข้อมูล รายละเอียด 
จำนวน
(คน) 

ร้อยละ 

เพศ ชาย 223 55.75 
 หญิง 177 44.25 

อาชีพ นักศึกษา 358 89.40 
 บุคลากร 42 10.60 

ระดับ ปริญญาตร ี 351 87.75 
การศึกษา ปวช./ปวส. 41 10.25 

 ปริญญาโท 7 1.75 
 ปริญญาเอก 1 0.25 

4.2  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการ 
การวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการการใช้จักรยาน 

พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความต้องการการใช้จักรยาน
จำนวน 265 คน คิดเป็นร ้อยละ 66.25 และไม่
ต้องการใช้จักรยานจำนวน 135 คน คิดเป็นร้อยละ 
33.75 ซึ่งความถี่ของความต้องการใช้งานสูงสุดคือ 
2-3 ครั ้งต่อสัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 37.25 แสดง
รายละเอียดดังตารางที่ 2 
 
ตารางที ่2 ข้อมูลความต้องการใช้จักรยาน 

ข้อมูล รายละเอียด 
จำนวน
(คน) 

ร้อยละ 

ความถ่ี > 5 ครั้ง/สัปดาห์ 37 9.25 
ในการใช้ 4-5 ครั้ง/สัปดาห์ 34 8.5 
จักรยาน 2-3 ครั้ง/สัปดาห์ 149 37.25 

 1 ครั้ง/สัปดาห์ 45 11.25 
  ไม่ต้องการใช้

จักรยาน 
135 33.75 

 
 

4.3  ผลการวิเคราะห์ปัจจัยความคาดหวัง 
ปัจจัยความคาดหวังด้านประโยชน์ท่ีเกิดจากการ

ใช้จักรยานของกลุ่มตัวอย่างพบว่า ปัจจัยที่มีระดับ
ความสำคัญมากได้แก่ การช่วยลดมลพิษทางอากาศ
โดยม ีค ่าเฉล ี ่ยส ูงท ี ่ส ุดเท ่าก ับ  3.93 (SD=0.98 ) 
รองลงมาคือประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.74 (SD=1.01) ส่วนปัจจัยที่มีระดับ
ความสำคัญปานกลางได้แก่ ผลดีต่อสุขภาพจากการใช้
จ ั ก ร ย าน ม ี ค ่ า เ ฉล ี ่ ย เท ่ าก ับ  3 .31 (SD=0 .92 ) 
รายละเอียดแสดงดังตารางที ่3 
 
ตารางที่ 3 ปัจจัยความคาดหวังด้านประโยชน์ที ่เกิด
จากการใช้จักรยาน 

ปัจจัยความคาดหวัง 
ค่า 

เฉลี่ย 
S.D. 

ระดับ
ความ 
สำคัญ 

1. ช่วยลดมลพิษทาง
อากาศ [5] 

3.93 0.98 มาก 

2. ประหยัดค่าใช้จ่าย
ในการเดินทาง [5] 

3.74 1.01 มาก 

3. ผลดีต่อสุขภาพจาก
การใช้จักรยาน [5]  

3.31 0.92 
ปาน
กลาง 

 
ปัจจัยความคาดหวังด้านสิ่งอำนวยความสะดวก

ในการใช้จักรยานของกลุ่มตัวอย่างพบว่า ปัจจัยที่มี
ระดับความสำคัญมากได้แก่ ความปลอดภัยในระหว่าง
เดินทาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.61 (SD=1.02) จุดจอด
จักรยานที่สะดวก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.51 (SD=0.93) 
และสภาพจักรยานที่พร้อมใช้งาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.45 (SD=0.97) ส่วนปัจจัยท่ีมีระดับความสำคัญปาน
กลางมีค่าเฉล่ียสูงสุดได้แก่ ความเพียงพอของจักรยาน 
มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.37 (SD=0.80) รองลงมาคือร่มเงา
ในระหว่างเดินทาง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.87 (SD=0.89) 
รายละเอียดแสดงดังตารางที ่4 
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ตารางที่ 4 ปัจจัยความคาดหวังด้านสิ่งอำนวยความ
สะดวกในการใช้จักรยาน 

ปัจจัยความคาดหวัง 
ค่า 

เฉลี่ย 
S.D. 

ระดับ
ความ 
สำคัญ 

1. ความปลอดภ ัยใน
ระหว่างเดินทาง [6],[7] 
2. จุดจอดจักรยานท่ี
สะดวก [8] 
3 .  สภาพจ ักรยาน ท่ี
พร้อมใช้งาน [8] 
4. ความเพ ียงพอของ
จักรยาน 

3.61 
 

3.51 
 

3.45 
 

3.37 

1.02 
 

0.93 
 

0.97 
 

0.80 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

ปาน
กลาง 

5. ร ่มเงาในระหว ่ า ง
เดินทาง [6] 

2.87 0.89 ปาน
กลาง 

 
5.  สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
5.1  สรุปผลการวิจัย 

ผลการวิเคราะห์สรุปได้ว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
เป็นเพศชายซึ่งเป็นนักศึกษาในระดับปริญญาตรี มี
ความต้องการใช้จักรยานคิดเป็นร้อยละ 66.25 และมี
ความถี่ในการใช้จักรยานมากที ่สุดคือ 2-3 ครั้งต่อ
สัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 37.25 ของกลุ ่มตัวอย่าง
ทั้งหมด สำหรับปัจจัยความคาดหวัง ซึ่งแบ่งออกเป็น 
2 กลุ่มได้แก่ ปัจจัยด้านประโยชน์ที ่เกิดจากการใช้
จักรยานที่มีระดับความสำคัญมาก ได้แก่ การช่วยลด
มลพิษทางอากาศ รองลงมาคือประหยัดค่าใช้จ่ายใน
การเดินทาง และปัจจัยความคาดหวังด้านสิ่งอำนวย
ความสะดวกในการใช้จักรยานที่มีระดับความสำคัญ
มาก ได ้แก ่  ความปลอดภ ัยในระหว ่างเด ินทาง 
รองลงมาคือจุดจอดจักรยานที ่สะดวก และสภาพ
จักรยานที่พร้อมใช้งาน ส่วนปัจจัยความคาดหวังของ
ทั้งสองกลุ่มที ่มีระดับความสำคัญปานกลาง ได้แก่ 
ผลดีต่อสุขภาพจากการใช้จักรยาน ความเพียงพอของ
จักรยาน และร่มเงาในระหว่างเดินทาง 

 

5.2  อภิปรายผลการวิจัย 
ผลจากการศึกษาทำให้ทราบว่า ปัจจัยความ

คาดหวังที่ผู้วิจัยได้ศึกษาจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องนั้นมี
ความสอดคล้องกับความคาดหวังของนักศึกษาและ
บุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
นครราชสีมา ได้แก่ ปัจจัยการช่วยลดมลพิษทาง
อากาศและประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง [5] ซึ่ง
เป็นความคาดหวังด้านประโยชน์ท่ีจะเกิดจากการใช้
จักรยาน รวมถึงปัจจัยเรื่องความปลอดภัยในระหว่าง
เดินทาง [6],[7] จุดจอดจักรยานที่สะดวกและสภาพ
จักรยานที่พร้อมใช้งาน [8] ซึ่งเป็นความคาดหวังด้าน
สิ่งอำนวยความสะดวกในการใช้จักรยาน โดยปัจจัย
ทั้งหมดนี้ จะทำให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและพัฒนาการใช้
จ ักรยานของมหาว ิทยาล ัย  ได ้ทราบถ ึ งลำ ดับ
ความสำคัญและความจำเป็นในด้านต่างๆ เพื่อนำไปใช้
เป็นแนวทางการพัฒนาท่ียั่งยืนต่อไปในอนาคต 
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บทคัดย่อ  
       งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทำการคำนวณและวิเคราะห์เส้นทางหนีไฟและเวลาในการอพยพหนีไฟในอาคารสูง 
โดยอาคารกรณีศึกษานี้เป็นอาคารโรงพยาบาลสูง 34 ชั้น (127 เมตร) ต้ังอยู่ในกรุงเทพ ซึ่งอาคารกรณีศึกษาจัดเป็นประเภท
อาคารสูงและอาคารขนาดใหญ่พิเศษตามกฎกระทรวง โดยวิธีวิจัยที่ใช้คือการวิเคราะห์การไหล (Hydraulic Analogy) ใน
การคำนวณหาความสามารถในการอพยพหนีไฟของชุดบันไดจำนวน 2 ชุด (ST 1, 3, 5 และ ST 2, 4, 6) ใน 3 พื้นท่ี (A, B, 
C) ของชั้นที่ 15-29 ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าระยะเวลาในการอพยพหนีไฟของบันได ST 1, 3, 5 ในพื้นท่ี A, B, C มีค่า
เท่ากับ 1.15, 0.85 และ 0.97 นาที และบันได ST 2, 4, 6 ในพื ้นท่ี A, B, C มีค่าเท่ากับ 1.75, 1.29 และ 1.48 นาที 
ตามลำดับ ซึ่งผลการวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานท่ีกำหนดให้ระยะเวลาในการอพยพหนีไฟภายใน 5 นาที 
คำสำคัญ: ระยะเวลาการอพยพหนีไฟ, การป้องกันอัคคีภัย, การวิเคราะห์การไหล   
 
Abstract 
 This research aims to calculate and analyze the fire escape route and evacuation time in a high-rise 
building. A case study building is a hospital building with 34 floors (127 m) and located in Bangkok. The building 
is classified as high-rise and extra-large building in accordance with the ministerial regulation. The research 
method used the hydraulic analogy to calculate the capability of fire evacuation on two sets of stairs (ST 1, 3, 
5 and ST 2, 4, 6) with three zones (A, B, C) on 15-29 floors. The results showed that the fire evacuation time of 
ST 1, 3, 5 in zone A, B, C are 1.15, 0.85 and 0.97 minutes and ST 2, 4, 6 in zone A, B, C are 1.75, 1.29 and 1.48 
minutes, respectively. These results are within the standard that determines the fire evacuation time within 5 
minutes. 
Keywords: Fire Evacuation Time, Fire Protection, Hydraulic Analogy 

 

1.  บทนำ 
    การบริหารจัดการด้านอัคคีภัยถือเป็นเรื่องที่ทุก
ภาคส่วนให้สำคัญ ซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดเพลิงไหม้สร้าง
ความสูญเสียเป็นอย่างมากทั ้งชีว ิตและทรัพย์ สิน 
ตลอดจนส่งผลกระทบทางด้านจิตใจของผู้ประสบเหตุ  
การเกิดอัคคีภัยในอาคารขนาดใหญ่หรืออาคารขนาด
ใหญ่พิเศษโดยเฉพาะอาคารโรงพยาบาลจึงต้องมีการ

ดูแลเป็นพิเศษเพราะเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้จะมีหลาย
ปัจจัยในการจะอพยพเคล่ือนย้ายคนไข้ให้ปลอดภัย 
 จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่าได้มีการศึกษา
ทางด้านการวิเคราะห์เส้นทางหนีไฟและการอพยพหนี
ไฟในอาคารสูงโดยมีงานวิจัยท่ีทำการศึกษาด้วยวิธีเชิง
ทดลอง (Experiment) ในการวิเคราะห์เส้นทางและ
การอพยพหนีไฟ ศึกษาเกี่ยวกับความแตกต่างของ
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แรงดันบันไดหนีไฟและการเคล่ือนท่ีของควันขณะเกิด
เพลิงไหม้ในอาคารสูง ซึ่งพบว่าการเปิดประตูบริเวณ
พื้นที่เกิดไฟไหม้ทำให้เกิดลักษณะการกระจายตัวของ
ควันไฟในอาคารเปลี่ยนไปทำให้การออกแบบขนาด
ของพัดลมอัดอากาศต้องคำนึงถึงอิทธิพลของประตู
บันไดหนีไฟท่ีเปิดอยู่ด้วยและเพื่อป้องกันไม่ให้ควันเข้า
สู่พื้นที่ การออกแบบระบบอัดอากาศเพื่อเพิ่มแรงดัน
ต้องคำนึงถึงการรั่วซึมของอากาศในอาคารด้วย [1-2]  
 โดยงานว ิ จ ั ยอ ี กกล ุ ่ มหน ึ ่ ง ใ ช ้ แบบจ ำลอง
คอมพิวเตอร ์ (Simulation) เป็นเครื่องมือในการ
จำลองเหตุการณ์เพื ่อทำการประเมินเวลาในการ
อพยพหน ี ไฟทางบ ันไดหน ี ไฟการศ ึ กษา การ
แพร่กระจายควันไฟ หาค่าความแตกต่างของความดัน
ในช่องบันไดหนีไฟ และว ิเคราะห์ระบบป้องกัน
อัคคีภัยในอาคารขนาดใหญ่ [3-7] 
    การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทำการคำนวณเวลา
ในการอพยพหนีไฟในอาคารโรงพยาบาลสูง 127 
เมตร จำนวน 34 ชั้น ซึ่งจัดเป็นอาคารสูงและอาคาร
ขนาดใหญ่พิเศษตามกฎกระทรวงฉบับที่ 33 [8] โดย
ใช้วิธีการวิเคราะห์การไหล (Hydraulic Analogy) ซึ่ง
เป็นว ิธ ีท ี ่ ได ้ร ับการยอมรับทั ้งในระด ับชาต ิและ
นานาชาติ รวมทั้งสมาคมป้องกันอัคคีภัยแห่งชาติของ
ส ห ร ั ฐ อ เ ม ร ิ ก า  (National Fire Protection 
Association: NFPA)  
 
2.  วิธีการดำเนินงานวิจัย 
     ในการศึกษานี้เริ ่มต้นจากรวบรวมข้อกำหนดท่ี
เก ี ่ ย วก ับการตร วจสอบ เส ้นทางหน ี ไฟ  ตาม
กฎกระทรวงและมาตรฐานการป้องกันอัคคีภัยของ
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย [8-9] 
   โดยการคำนวณโดยวิธ ีการว ิเคราะห์การไหล 
(Hydraulic Analogy) ม ีการต ั ้ งสมม ุต ิฐานว ่ าคน
เดินทางไปตามเส้นทางหนึ ่งจนถึงจุดปลอดภัย ซึ่ง
อธ ิบายได ้ว ่าเวลาอพยพเป ็นความสัมพ ันธ ์ของ
ความเร็วในการเคลื่อนที่ตามทางราบ ทางลาดหรือ

บันได ขึ้นอยู่กับค่าความหนาแน่นของคนต่อหน่วย
พื้นท่ี โดยมีปัจจัยท่ีต้องพิจารณาดังสมการท่ี (1)-(7) 

D = P/A (1) 
เมื่อ D คือ ความหนาแน่น (คนต่อตารางเมตร)  

P คือ จำนวนคน (คน)  
A คือ ขนาดพื้นท่ี (ตารางเมตร)  

 กรณีความหนาแน่น (D) มากกว่า 0.55 คนต่อ
ตารางเมตร ผู้อพยพจะไปด้วยความเร็วอิสระที ่ไม่
ขึ้นกับความเร็วผู้อพยพคนอื่น 

V= k-0.266kD                  (2) 
กรณีความหนาแน่น (D) น้อยกว่า 0.55 คนต่อ

ตารางเมตร  
V= 0.85k (3) 

เมื่อ V คือ ความเร็วการเคล่ือนท่ี (เมตรต่อวินาที)  
k คือ ตัวแปรความเร็ว (เมตรต่อวินาที)  

 การเคล่ือนท่ีจำเพาะ (Fs) สามารถหาได้คำนวณดัง
สมการ (4)  

Fs = DV (4) 
เมื่อ D คือ ความหนาแน่น (คนต่อตารางเมตร) 
 V คือ ความเร็วการเคล่ือนท่ี (เมตรต่อวินาที) 
 โดยท่ีค่าการเคล่ือนท่ีจำเพาะสูงสุด (Fsm) สามารถ
หาได้จากสมการ (5) โดยท่ีค่า k เป็นสัมประสิทธิ์ของ
ขนาดของลูกตั้งและลูกนอน 

Fsm = D(k-0.266kD) (5) 
 อ ัตราการไหลเคล ื ่อนท ี ่  (Fc) ของคนคือการ
พิจารณาว่าส่วนใดในเส้นทางหนีไฟมีค่าอัตราเคล่ือนท่ี
ต่ำสุดซึ่งส่วนนั้นจะมีผลต่อเวลาของการหนีไฟออก
จากอาคารดังสมการ (6)  

Fc = FsWe (6) 
เมื ่อ We คือ ความกว้างที่ใช้ในการหนีจริงของทาง
นั้นๆ (เมตร)  
 ความกว้างที่ใช้จริง คือ การรักษาระยะห่างของ
ช่องทางผ่าน (Corridor) ช่องบันได ประตู และอื่นๆ 
ท่ีกีดขวางการเคล่ือนท่ี โดยคำนวณได้จากสมการ (7) 

We = W – (2 x BL) (7) 
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เมื่อ  W คือ ความกว้างสุทธิของส่วนประกอบทางหนี
ไฟนัน้ๆ และ BL เป็นระยะช้ันขอบเขต (เซ็นติเมตร) 

ระยะเวลาหนีไฟทั้งหมด (T) เป็นเวลาการอพยพ
จากจุดหนึ่งไปยังทางออกบนเส้นทางหนีไฟสามารถ
คำนวณได้ดังสมการ (8) 

T = [P/ =Fc] / 60 (8) 
 อาคารนี้ใช้เวลาในการหนีไฟแบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 
เวลาในการอพยพออกจากห้อง เวลาในการเดินทางไป
ยังทางออกหรือบันได และเวลาที่ใช้ในการอพยพลง
บันได โดยได้กำหนดตัวแปร ดังนี้  

T(stairway) = ระยะทางอพยพ/ความเร็ว (9) 
 T(total) คือ เวลาที่ใช้ในการอพยพทั้งหมด คำนวณ
ได้ดังสมการ  

T(total) = T(door) + T(corridor) +T(stairway) (10) 
  
3.  ผลการวิจัย 
   ในการวิเคราะห์ได้แบ่งอาคารออกเป็น 4 พื้นท่ี 
เรียกแต่ละพื้นท่ีว่า โซน A, B, C และ D โดยช้ันใต้ดิน
เป็นลานจอดรถจำนวน 4 ช้ัน (B1-B4) ช้ัน 1–14 เป็น
ส่วนการรักษาผู้ป่วยนอก ชั้น 15–29 เป็นส่วนการ
รักษาพยาบาลผู้ป่วยใน และชั้น 30 เป็นดาดฟ้า ใน
งานวิจัยนี้ได้ทำการคำนวณเวลาในการอพยพในส่วน
ของชั้น 15-29 เนื่องจากเป็นส่วนการรักษาพยาบาล
ผู้ป่วยในและคำนวณความสามารถจากบันไดทั้ง 2 
ขนาดไว้เป็นมาตรฐานโดยใช้ค่า Fs ในช่องผ่านที่มาก
ท่ีสุดคือเท่ากับ Fsm (ค่าการเคล่ือนท่ีจำเพาะสูงสุด) 
3.1  ผลการตรวจสอบเส้นทางหนีไฟ บันไดหนีไฟ 
และประตูหนีไฟ 
     จากการลงพื้นท่ีสำรวจอาคารพบว่ามีบันไดหนีไฟ
หลักทั้งหมด 6 บันได แบ่งเป็น (1) ST 1-2 Zone D 
(2) ST 3 Zone A (3) ST 4 Zone B และ (4) ST 5-
6 Zone C โดยที่ ST 1,3,6 มีขนาดประตู 100 ซม.
ความกว้างชานพัก 300 เซนติเมตร สำหรับ ST 2,4,5 
มีขนาดประตู 90 เซนติเมตร ความกว้างช่องบันได 
110 เซนติเมตร ความกว้างชานพัก 150 เซนติเมตร 
โดยมีส่วนประกอบที ่เป็นไปตามมาตรฐาน ได้แก่ 

ความสูงระหว่างชั้น วัตถุแนวดิ่งและแนวราบ และ
ผนังเป็นผนังทนไฟที่ตรงตามมาตรฐานมีในส่วนป้าย
ทางออกหรือทางบอกช้ันในบันไดหนีไฟท่ีไม่ชัดเจน 
3.2  ความสามารถในการอพยพของบันได ST 1,3,6   
      จากการศึกษาพบว่าบันไดหลักมีความสูงระหว่าง
ชั้น 3 เมตร ความกว้างของบันได ST 1,3,6 เท่ากับ 
1.5 เมตร มีขนาดลูกตั้งเท่ากับ 178 มิลลิเมตร และมี
ขนาดลูกนอนเท่ากับ 250 มิลลิเมตร  บันได ST 1,3,6 
มีความกว้างท่ีใช้ได้จริงเท่ากับ 1.2 เมตร เมื่อนำความ
กว้างที่วัดได้หักลบด้วยขอบของระยะห่างในช่องผ่าน
ท้ัง 2 ข้างตามข้อกำหนดคือข้างละ 15 เซนติเมตร ทำ
ให้ได้ค่าความกว้างท่ีใช้จริง (We) เท่ากับ 1.2 เมตร  
       ค่าการเคลื่อนที่จำเพาะสำหรับบันไดที่ทางออก
แบบเข้าหนึ ่งกระแสและออกหนึ ่งกระแสจากจุด
เปล่ียนถ่ายโดยใช้ค่า Fs ในช่องผ่านท่ีมากท่ีสุดคือ Fsm 
เท่ากับ 1.32 ดังนั้นค่า Fs ของบันไดที่คำนวณได้จึง
เท่ากับ 1.54 คนต่อวินาทีต่อเมตร ซึ่งมีค่ามากกว่า 
Fsm ของบันไดที่มีลูกตั้ง 178 มิลลิเมตรและลูกนอน 
280 มิลลิเมตร ตามข้อกำหนดดังนั้นจึงใช้ค่า Fsm ใน
การคำนวณต่อไปโดยมีค่าเท่ากับ 1.01 คนต่อวินาที
ต่อเมตร ค่าความหนาแน่นบริเวณทางออกทางบนัได 
(D) มีค่าเท่ากับ 1.75 คนต่อตารางเมตร โดยกำหนดให้
ค่า k เท่ากับ 1.08 และใช้ค่า Fs ของบันไดเท่ากับ Fsm

ความเร็วของการเคลื่อนที่ (V) เริ่มต้นในเส้นทางของ
บันไดมีค่าเท่ากับ 0.91 เมตรต่อวินาที  ระยะทางใน
การอพยพระหว่างชั้นของบันไดต้องมีการปรับค่า
ความสูงของบันไดหนีไฟให้มีค่าเทียบเท่ากับระยะทาง
เคลื่อนที่ตามแนวราบโดยตัวแปลงค่า (Conversion 
Factor) ซึ่งขึ้นกับขนาดของลูกตั้งและลูกนอน สำหรับ
อาคารนี ้ใช ้ค ่าของตัวแปลงค่าเท่าก ับ  1.85 และ
สามารถคำนวณระยะทางทั ้งหมดได้เท่ากับ 11.55 
เมตร ระยะเวลาในการอพยพต่อช ั ้น (T(stairway)) 
คำนวณได้เท่ากับ 12.69 วินาที อัตราการไหลเคล่ือนท่ี 
(Fc) ของคนในบันไดนี ้คำนวณเท่ากับ 1.21 คนต่อ
วินาที ดังนั้นบันได ST 1,3,6 สามารถอพยพคนเข้าสู่
บันไดได้จำนวน 13.35 คน ในระยะเวลา 12.69 วินาที 
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3.3  ความสามารถในการอพยพของบันได ST 2,4,5   
      บันได ST 2,4,5 ความกว้างที่ใช้ได้จริงเท่ากับ 
0.8 เมตรเมื่อนำความกว้างท่ีวัดได้หักลบด้วยขอบของ
ระยะห่างในช่องผ่านทั้ง 2 ข้างตามข้อกำหนดคือข้าง
ละ 15 เซนติเมตร ทำให้ได้ค่าความกว้างท่ีใช้จริง (We) 
เท่ากับ 0.8 เมตร 
       ค่าการเคลื่อนที่จำเพาะสำหรับบันไดที่ทางออก
ใช้ค่า Fs ในช่องผ่านที่มากที่สุดคือ Fsm เท่ากับ 1.32 
ดังนั้นค่า Fs ของบันไดท่ีคำนวณได้จึงเท่ากับ 2.31 คน
ต่อวินาทีต่อเมตรซึ่งมีค่ามากกว่า Fsm ของบันไดดังนั้น
จึงใช้ค่า Fsm เท่ากับ 1.01 คนต่อวินาทีต่อเมตร 
     ค่าความหนาแน่นบริเวณทางออกทางบันได (D) 
เท่ากับ 1.75 คนต่อตารางเมตร เลือกใช้ค่า k เท่ากับ 
1.08 และใช้ค่า Fs ของบันไดเท่ากับ Fsm ความเร็ว
ของการเคล่ือนท่ี (V) เริ่มต้นในเส้นทางของบันไดมีค่า
เท่ากับ 0.91 เมตรต่อวินาที  
 ระยะทางในการอพยพระหว่างชั ้นของบันได 
คำนวณได้ระยะทางทั้งหมดได้เท่ากับ 12.47 เมตร 
ระยะเวลาในการอพยพต่อชั้น (T(stairway)) คำนวณได้
เท่ากับ 11.34 วินาที อัตราการเคลื่อนที่ (Fc) ของคน
ในบันไดนี้เท่ากับ 0.80 คนต่อวินาที ดังนั้นบันได ST 
2,4,5 สามารถอพยพคนเข้าสู ่บันไดได้จำนวน 9.07 
คน ในระยะเวลา 11.34 วินาที 
3.4  เวลาในการอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัย 
      ตารางที่ 1 แสดงผลการคำนวณเวลารวมของขั้น
ท่ี 15-29 โดยพบว่าผู้ใช้อาคารสามารถอพยพออกจาก
พื้นท่ี ST 1,3,6 ท่ี Zone A ในเวลา 1.15 นาที Zone 
B ในเวลา 0.85 นาที Zone C ในเวลา 0.97 นาที 
สำหรับพื้นที่ ST 2,4,5 ผู ้ใช้อาคารสามารถอพยพท่ี 
Zone A ในเวลา 1.75 นาที Zone B ในเวลา 1.29
นาที และ Zone C ในเวลา 1.48 นาที  
 
 
 
 
 

ตารางที่ 1 ผลการคำนวณเวลารวม ที่ช้ัน 15 - 29 
ชั้น Z 

o 
n 
e 

T 

door  
T 
staiway  

T 
corridoor 

สรุปเวลา
ทั้งหมด  

วินาท ี นาที 

15 
ถึง 
29 

A 24.06 24. 0
6 

20.62 68.73 1.15 

B 17.81 17. 8
1 

15.26 50.88 0.85 

C 20.42 20. 4
2 

17.51 58.36 0.97 

15 
ถึง 
29 

A 48.11 36. 0
8 

20.62 104.8 1.75 

B 35.61 26. 7
1 

15.26 77.59 1.29 

C 40.85 30. 6
4 

17.51 88.99 1.48 

 
4.  สรุปผลการวิจัย 
    การคำนวณระยะเวลาอพยพหน ี ไฟโดยว ิ ธี  
Hydraulic Analogy เป็นเคร ื ่องมือในการคำนวณ
ระยะเวลาอพยพหนีไฟพบว่าผู ้ ใช้อาคารสามารถ
อพยพออกจากพื ้นที ่ ST 1,3,6 ที ่ Zone A,B,C ใน
เวลา 1.15, 0.85, 0.97 นาที (ตามลำดับ) พื้นที่ ST 
2,4,5 ผู ้ใช้อาคารสามารถอพยพที ่ Zone A,B,C ใน
เวลา 1.75, 1.29, 1.48 นาที (ตามลำดับ) ผลการ
คำนวณแสดงให้เห็นว่าระยะเวลาในการอพยพของ
อาคารเป็นไปตามมาตรฐานกำหนด คือ เส้นทางหนีไฟ
ต้องอพยพคนไปยังจุดปลอดภัย ภายใน 5 นาที แต่
เน ื ่องจากเป็นอาคารโรงพยาบาลซึ ่งม ีคนไข้ที ่ไม่
สามารถเคล่ือนย้ายด้วยตัวเองได้ จึงมีปัจจัยอื่นในการ
เคลื่อนย้าย ดังนั้นเมื ่อเปรียบเทียบกับเวลาที่มีการ
ซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี เวลาในการอพยพจริงจึงใช้
เวลาในการอพยพที่นานกว่า โดยที่ Zone A,B,C ใช้
เวลา 3.0 , 3.15 , 3.06 นาที โดยที ่เวลาอพยพมี
ความสัมพันธ์ของความเร็วในการเคลื่อนที่ตามทาง
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ราบ ทางลาดหรือบันได ซึ่งขึ้นอยู่กับค่าความหนาแน่น
ของคนต่อหน่วยพื้นท่ีและปัจจัยอื่นๆโดยรอบ 
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การลดภาระความล้าของกล้ามเนื้อด้วยวิธีทางการยศาสตร์ในเก้าอ้ีนั่งเรียนบรรยาย 
Reducing muscle fatigue by an ergonomic method lecture chairs 
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63 คน โดยมีจุดประสงค์เพื่อศึกษาระดับเสี่ยงในการนั่งเรียนบรรยายตามหลักการยศาสตร์ ออกแบบและปรับปรุงเก้าอี้นั่ง
เรียนบรรยายให้เหมาะสมตามหลักการยศาสตร์ จะใช้แบบประเมินความเสี ่ยงทางการยศาสตร์ซ ึ ่งประกอบด้วย  
แบบสอบถามภาวะ ความรู้สึกไม่สบายจากการทำงาน และการประเมินท่าทางในการทำงานด้วยวิธี RULA (Rapid Upper 
Limb Assessment) โดยนำผลการประเมินความเสี ่ยงทางด้านการยศาสตร์มาปรับปรุงเก้าอี ้นั ่งเรียนบรรยาย  ผล
การศึกษาพบว่า แบบสอบถามความรู้สึกไม่สบายจากการทำงานของผู้ปฏิบัติงานบนเก้าอี้มีผลต่อระดับความรู้สึกเมื่อยล้า
ของผู้ปฏิบัติงานบริเวณหลังส่วนล่าง 67.75% ,หลังส่วนบน 52.00% ,คอ 47.00% และแขนส่วนบน 46.75% ตามลำดับ 
และวัดผลกระแสไฟฟ้ากล้ามเนื้อ จากนั้น นำมาวิเคราะห์ปัญหาสาเหตุและแนวทางแก้ไข โดยใช้แผนภูมิก้างปลาในการหา
สาเหตุเพื่อหาปัญหาที่เกิดขึ้นและหาแนวทางแก้ไขจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยออกแบบและสร้างเก้าอี้นั่งเรียนบรรยาย
ตามหลักการยศาสตร์ข้ึนมา จากนั้นทำการเปรียบเทียบเทคนิคการประเมินความเสี่ยงทางการยศาสตร์ 
 ผลการดำเนินงานพบว่า เก้าอี้นั่งเรียนบรรยายสามารถลดความเสี่ยงทางการยศาสตร์ในการนั่งเรียนบรรยายลงได้ 
โดยหลังจากการออกแบบและสร้างเก้าอี้นั่งเรียนบรรยายพบว่า นักศึกษามีความรู้สึกเจ็บปวดตามบริเวณดังกล่าวลดลง 
การประเมินความเสี่ยงด้วยวิธี RULA ด้านซ้ายมีคะแนนเฉลี่ยลดลงจากเดิม 5.67 เหลือ 3.00 และการประเมินความเสี่ยง
ด้วยวิธี RULA ด้านขวามีคะแนนเฉลี่ยลดลงจากเดิม 6.05 เหลือ 3.14 ที่ระดับนัยสำคัญของโครงการ P-Value < 0.05 
และผลการวัดกระแสไฟฟ้ากล้ามเนื้อ (EMG) พบว่า หลังการออกแบบและสร้างเก้าอี้นั่งเรียนบรรยายค่ากระแสไฟฟ้า
กล้ามเนื้อลดลงท่ีระดับนัยสำคัญของโครงการ P-Value < 0.05 
คำสำคัญ: แบบสอบถามภาวะความรู้สึกไม่สบายจากการทำงาน, RULA, EMG 
 
Abstract 
 This thesis is a study of the ergonomic risk factors in sitting lecture of 63 students with the 
objective of studying the risk of sitting in lecture according to ergonomic principles. Design and improve 
the chair for lecture to be suitable according to ergonomic principles Will use the ergonomic risk 
assessment form which consists of Condition questionnaire Discomfort from work and the evaluation of 
work posture using RULA (Rapid Upper Limb Assessment) method. By using the results of the risk 
assessment of ergonomics to improve the lecture chair the results of the study showed that 
Questionnaire: The discomfort of a chair operator affected the level of fatigue among operators in the 
lower back 67.75%, the upper back 52.00%, the neck 47.00%, and the upper arm 46.75% respectively. 
And measure the muscle electric current, then analyze the problem, cause and solution by using the 
fishbone chart to find the cause in order to find the problem and find the solution from the related 
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research. By designing and building an ergonomic chair for lecturing Then compare the ergonomic risk 
assessment techniques. 
 The operating results showed that Lecture chairs can reduce the ergonomic risks of sitting down 
to lecture. after designing and building a chair for lecturing, it was found that the students felt less pain 
in the area. The left-hand RULA risk assessment decreased from 5.67 to 3.00, while the RULA right-sided 
risk assessment decreased from 6.05 to 3.14 at the P-Value <0.05. And the results of the Muscle Current 
Measurement (EMG) were found that after the design and construction of a chair for lecture lectures, 
the muscle electric current decreased at the significance level of the P-Value <0.05. 
Keywords: Body Discomfort, RULA, EMG 

 

1.  บทนำ 
 การศึกษาเก้าอี้การยศาสตร์เป็นการศึกษาแนวโน้ม
การออกแบบเก้าอ ี ้ท ี ่สนองตอบความต้องการของ
ผู ้บร ิโภคโดยพิจารณาสุขภาพความปลอดภัยและ
ประสิทธิภาพในการทำงานซึ่งเป็นฐานความรู้ของนัก
ออกแบบและผู ้ว ิจัยในการออกแบบแบบเก้าอี ้การย
ศาสตร ์โดยสามารถนำไปปรับใช้ได้กับกลุ่มผู้บริโภคกลุ่ม
ต่าง ๆ [4] 
 ในปัจจุบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษามีการจัดการ
เร ียนการสอนทั ้ งภาคทฤษฎีและภาคปฏ ิบ ัต ิของ
สถาบันการศึกษาตามรูปแบบชั้นเรียนเป็นลักษณะการ
เรียนการสอนด้วยวิธีบรรยายนักศึกษาจะต้องใช้เวลาใน
การนั่งเรียนบนเก้าอี้ไม่น้อยกว่า 2 ช่ัวโมงต่อวิชาสำหรับ
เก้าอี ้ที ่ใช้งานอยู่ในปัจจุบันมักไม่ได้ออกแบบมาให้มี
ความเหมาะสมหรือไม่ได้นำหลักการทางด้านการย
ศาสตร ์ มาใช ้ ในการออกแบบ หากพ ิ จารณาถึ ง
องค์ประกอบของการเรียนการสอนด้วยวิธีบรรยายเก้าอี้
นับว่าเป็นองค์ประกอบท่ีสำคัญในการนั่งเรียน ซึ่งการนำ
หล ักการทางด ้านการยศาสตร ์มาช ่วยในการจัด
สภาพแวดล้อมนับเป็นสิ่งที ่ควรจะให้ความสำคัญมาก 
ด้วยเหตุที ่ว ่าสภาพแวดล้อมทางการเร ียนร ู ้ย ่อมมี
ผลกระทบโดยตรงต่อประสิทธิภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของขนาดความกว้างความสูงของโต๊ะ
เก้าอี้ [3] 
 จากข้อมูลข้างต้นผู ้วิจัยจึงมีความสนใจในการนำ
หลักการยศาสตร์มาออกแบบและปรับปรุงเก้าอี้นั่งเรียน
บรรยายให้เหมาะสมตามหลักการยศาสตร์ โดยนำการวัด

ขนาดสัดส่วนร่างกายมาเป็นเกณฑ์เพื ่อให้เกิดความ
เหมาะสมกับมนุษย์ท้ังร่างกายจิตใจมีความ 
ปลอดภัยและเพิ่มประสิทธิภาพในการนั่งเรียนบรรยาย 
 
2.  วัตถุประสงค ์ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 
2.1 เพื่อประเมินความเสี่ยงในการนั่งเรียนบนเก้าอี้นั่ง
เรียนบรรยายแบบเดิมด้วยหลักการยศาสตร์ 
2.2 เพื่อเสนอแนวทางการแก้ไขปรับปรุง โดยการสร้าง
เก้าอี้นั่งเรียนบรรยายแบบใหม่ ให้ถูกต้องตามหลักการย
ศาสตร ์
 
3.  วิธีดำเนินการวิจัย 
ในงานศึกษาวิจัยนี้ได้ใช้วิธีทางการยศาสตร์ ซึ่งมีวิธีการ
ดังนี้ 
3.1  ความรู้สึกเมื่อยล้าของร่างกาย (Body Discomfort 
Map) เป็นแบบสอบถามความไม่สบายจากการประเมิน
ความเสี่ยงด้านการยศาสตร์ของนักศึกษา เพื่อสำรวจ
ภาระงานของกล้ามเนื้อว่ามีความรู้สึกเจ็บปวดหรือไม่
สบายบริเวณไหนบ้าง โดยระบุเป็นระดับคะแนนของ
ความเจ็บปวด หรือไม่สบายจากการทำงาน [2]  
3.2  RULA (Rapid Upper Limb Assessment) เป็น
วิธีท่ีออกแบบเพื่อใช้ประเมินความรุนแรงของท่าทางโดย
เฉพาะงานที่นั่งทำงาน เพื่อทำการประเมินร่างกายท่อน
บนของผู้ปฏิบัติงาน โดยพิจารณามุมหรือการหมุนของ
ข้อต่อ จากนั้นนำคะแนนท่ีได้ มาพิจารณาร่วมกับการใช้
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แรงของกล้ามเนื้อ แล้วนำคะแนนการประเมินที่ได้ เพื่อ
พิจารณาระดับความเส่ียง โดยให้คะแนนระหว่าง 1 ถึง 7  
3.3  การวัดกระแสไฟฟ้ากล้ามเนื้อ (EMG) โดยพิจารณา
จากค่ากระแสไฟฟ้ากล้ามเนื ้อที ่แปลผลออกมา ซึ่ง
กล้ามเนื้อจัดเป็นเนื้อเยื ่อที่ไวต่อสิ่งเร้า สามารถสร้าง
สัญญาณไฟฟ้าและส่งผ่านสัญญาณ เมื่อถูกกระตุ้นด้วย
ส่ิงเร้าดังกล่าวไปตามเส้นประสาทใยกล้ามเนื้อ  
 
4. ผลการวิจัย  
4.1  แบบสอบถามภาวะความไม่สบายจากการทำงาน
(Body Discomfort) จากการตอบแบบสอบถามของ
นักศึกษากลุ่มตัวอย่างจำนวน 63 คน สามารถสรุป
เป็นคะแนน ดังรูปท่ี 1    
 

 
รูปที่ 1 แผนภูมิแสดงระดับเจ็บปวดหรือความรู้สึกไม่
บายจากการทำงานของผู้ปฏิบัติงานบนเก้าอี้นั่งเรียน

บรรยายแบบเดิม  
 

4.2  การประเมินความเสี่ยงด้วยวิธ ี RULA (Rapid 
Upper Limp Assessment)  

 

รูปที่ 2 แสดงแบบการประเมินร่างกายด้วยวิธี RULA 
ก่อนการปรับปรุง [1] 

 จากการประเมินและแปลผลคะแนนความเสี่ยง
รวมในวิธี RULA ของนักศึกษาร้อยละ 20 ของกลุ่ม
ตัวอย่าง จำนวน 21 คน เป็นเพศชาย 11 คนและเพศ
หญิง 10 คน พบว่าคะแนน RULA ด้านซ้ายเฉล่ีย
เท่ากับ 5.67 คะแนน และด้านขวาเฉลี่ยเท่ากับ 6.05 
คะแนน สรุปได้ว่าคะแนน RULA ท้ังสองด้านเฉล่ียอยู่
ระหว่าง 5-6 คะแนน การแปลผลคะแนน หมายถึง 
งานนั้นเริ่มเป็นปัญหา ควรทำการศึกษาเพิ่มเติม และ
ควรรีบปรับปรุง 
4.3  การวัดกระแสไฟฟ้ากล้ามเนื้อ (EMG) ดำเนินการ
วัดโดยใช้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 6 คน  
 
ตารางที่ 1 แสดงค่าภาระงานของกล้ามเนื้อที่วัดด้วย
เครื่องวัดกระแสไฟฟ้ากล้ามเนื้อ นั่งเรียนบนเก้าอี้นั่ง
เรียนบรรยาย (แบบเดิม) 

ตำแหน่งการวัด 
RT1 

(µV) 
LT2 

(µV) 
RT3 

(µV) 
LT4 

(µV) 
ค่าเฉลี่ย 0.221 0.242 0.196 0.260 

 
4.4  วิเคราะห์ปัญหาและหาแนวทางการแก้ไข 
 จากการประเมินภาระงานของนักศึกษาทั ้งด้วย
วิธีการใช้แบบสอบถามภาวะความไม่สบายจากการ
ทำงาน และการประเมินความเส่ียงโดยวิธี RULA เพื่อ
ให้ผลสอดคล้องกันว่าในการนั่งเรียนบนเก้าอี้นั่งเรยีน
บรรยายในปัจจุบันมีความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บของ
กล้ามเนื้อจากการนั่งเรียน 
 นริศ เจริญพร กล่าวว่าหากความสูงของพื ้นท่ี
ทำงานไม่เหมาะสมก็จะเป็นอุปสรรคต่อการทำงาน 
ทำให้ผู้ปฏิบัติงานทำงานไม่สะดวก และจะต้องใช้แรง
เพิ ่มขึ ้น หร ือมีโอกาสเกิดความผิดพลาดในขณะ
ปฏิบัติงาน  
 ดังน ั ้นจึงม ีความจำเป ็นอย่างย ิ ่ ง  ที ่จะต ้อง
พิจารณาโดยการนำเอาหลักการวัดสัดส่วนร่างกาย มา
ใช้สำหรับในการออกแบบสถานท่ีปฏิบัติงาน 
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รูปที่ 3 แสดงเก้าอี้นั่งเรียนบรรยายท่ีได้จากการ
ออกแบบ 

 

รูปที่ 4 แสดงข้อมูลสัดส่วนร่างกายในการกำหนด
ขนาดของเก้าอี้นั่งเรียนบรรยาย [2] 

 

4.5  การวัดขนาดสัดส่วนร่างกาย   
ได้ทำการวัดขนาดสัดส่วนร่างกายของนักศึกษากลุ่ม
ตัวอย่างจำนวนทั้งหมด 63 คน แบ่งเป็นเพศชาย 34 
คน และเพศหญิง 29 คน ซึ่งในการวัดจะใช้มาตรฐาน
ของ Pheasant โดยทางคณะผู้จัดทำเห็นสมควรว่าจะ
ทำการวัดเฉพาะส่วนของร่างกายที่นำไปออกแบบ
เท่าน ั ้น จึงทำการว ัดสัดส่วนทั ้งหมด 6 จุด เพื่อ
ประหยัดเวลาในการเก็บข้อมูล 
 
ตารางที่ 2 แสดงข้อมูลวัดสัดส่วนร่างกายนักศึกษา
กลุ่มตัวอย่างเพศชายท่ีใช้ในการออกแบบเก้าอี้นั่ง
เรียนบรรยาย 

รายการ
สัดส่วน 

ค่าเฉลี่ย 
(เซนติเมตร) 

S.D. 
ค่าเปอร์เซ็นไทล์ 

(เซนติเมตร) 
P5 P95 

SSH 59.59 2.77 55.03 64.14 
SEH 23.59 2.25 19.89 27.28 
EFL 45.49 2.54 41.32 49.66 
PH 43.14 1.69 40.36 45.93 
HB 38.79 2.99 33.86 43.71 
BPL 46.53 1.97 43.29 49.77 

ตารางที่ 3 แสดงข้อมูลวัดสัดส่วนร่างกายนักศึกษา
กลุ่มตัวอย่างเพศหญิงท่ีใช้ในการออกแบบเก้าอี้ 
นั่งเรียนบรรยาย 

รายการ
สัดส่วน 

ค่าเฉลี่ย 
(เซนติเมตร) 

S.D. 
ค่าเปอร์เซ็นไทล์ 

(เซนติเมตร) 
P5 P95 

SSH 53.84 3.24 48.51 59.17 
SEH 22.12 2.95 17.26 26.97 
EFL 43.20 2.88 38.47 47.94 
PH 40.49 1.65 37.77 43.21 
HB 39.70 2.67 35.31 44.10 
BPL 42.27 2.30 38.50 46.05 

4.6  การกำหนดขนาดเก้าอี ้นั ่งเรียนบรรยายสามารถ
สรุปผลได้ดังนี้ 
 4.6.1  ความสูงของเก้าอี้ (SH) สามารถปรับระดับ
ความสูงข ึ ้น-ลง ได ้ต ั ้ งแต่ 41 เซนต ิ เมตร ถ ึง 46 
เซนติเมตร และสามารถพักเท้าท่ีขาเก้าอี้ได้  
 4.6.2  ความกว ้างของเก ้าอี้  (CW) ม ีระยะ 50 
เซนติเมตร และค่าเผ่ือสำหรับการนั่ง 6 เซนติเมตร  
 4.6.3  ความล ึ กของ เก ้ าอี้  (CD) ม ี ระยะ 42 
เซนติเมตร และควรเว้นระยะเผื่อขาพับด้านในจากขอบ
ของเก้าอี้อย่างน้อย 5 - 8 เซนติเมตร เพื่อลดแรงกดเค้น
ท่ีต้นขา  
 4.6.4  ความสูงของพนักพิง (BH) มีระยะ 48 
เซนติเมตร 
 4.6.5  ความยาวที ่รองเข ียน (PL) ม ีระยะ 55 
เซนติเมตร และมีค่าเผ่ือสำหรับการวางของ 5 เซนติเมตร  
 4.6.6  ความสูงของที ่รองเขียน (HP) มีระยะ 67 
เซนต ิ เมตร ใช ้สำหร ับเปอร ์ เซ ็นไทล ์ ท่ี  5 และ 72 
เซนติเมตร ใช้สำหรับเปอร์เซ็นไทล์ท่ี 95 
 4.6.7  ความกว้างท่ีรองเขียน มีระยะ 31 เซนติเมตร 
 4.6.8  มุมเอนของพนักพิง เลือกออกแบบให้มีมุม
ขนาด 100 องศา อ้างอิงจากมาตรฐานการยศาสตร ์ 
 4.6.9  แผ่นรองหลังช่วงลัมบาร์  เลือกใช ้แบบ
เมมโมรี่โฟมท่ีมีขนาดความหนา 12 เซนติเมตร ความยาว 
34 เซนติเมตร ความสูง 32 เซนติเมตร และสามารถปรับ
ได้ตามต้องการ  
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รูปที่ 5 แสดงเก้าอี้นั่งเรียนบรรยายแบบปรับปรุง 

4.7  ผลการประเมินความเสี่ยงทางด้านการยศาสตร์
ของผู ้ที ่ปฏิบัติงานบนเก้าอี ้น ั ่งเร ียนบรรยายแบบ
ปรับปรุง  
 4.7.1 แบบสอบถามภาวะความไม่สบายจากการ
ทำงาน (Body Discomfort) หลังจากการปรับปรุง
เก้าอี้นั่งเรียนบรรยายตามหลักการยศาสตร์  
 

 

รูปที่ 6 แผนภูมิเปรียบเทียบระดับความรู้สึกไม่สบาย
จากการนั่งเรียนบรรยายบนเก้าอี้แบบปรับปรุง 

 จะเห็นได้ว่าหลังจากการนั่งเรียนด้วยเก้าอี ้นั่ง
เร ียนบรรยายด้วยเก้าอี ้น ั ่งเร ียนบรรยายแบบใหม่
ระดับความไม่สบายจากการทำงานในส่วนต่าง ๆ 
ลดลงถ้าเปรียบเทียบกับสถานีงานแบบเดิม 
 4.7.2 การประเมินท่าทางการทำงานในท่านั่ง 
(RULA) หลังจากการปรับปรุงเก้าอี ้นั ่งเรียนบรรยาย
ตามหลักการยศาสตร์  

ตารางที่ 4 เปรียบเทียบผลการประเมินความเส่ียงโดย
วิธี RULA 

 ก่อนปรับปรุง หลังปรับปรุง 
คะแนน 
RULA 
เฉลี่ย 

ซ้าย ขวา ซ้าย ขวา 

5.67 6.05 3.00 3.14 

 สรุปได้ว่าหลังการออกแบบเก้าอี้นั่งเรียนบรรยาย
ตาม การแปลผลคะแนนความเส่ียงรวมในวิธี RULA มี
คะแนนระหว ่าง  3-4 คะแนน หมายถ ึ ง  ควรมี
การศึกษาเพิ่มเติมและติดตามวัดผลอย่างต่อเนื ่อง
อาจจะจำเป็นท่ีจะต้องมีการออกแบบงานใหม่ 
 4.7.3  การวัดกระแสไฟฟ้ากล้ามเนื้อ (EMG) 
 

 

รูปที่ 7 การวัดกระแสไฟฟ้ากล้ามเนื้อของนักศึกษา
กลุ่มตัวอย่างหลังการปรับปรุง 

  

 ผลจากการวัดกระแสไฟฟ้ากล้ามเนื้อของการนั่ง
เรียนบนเก้าอี ้นั่งเรียนบรรยายแบบเดิม และการนั่ง
เรียนบนเก้าอี้นั่งเรียนบรรยายแบบใหม่ ของนักศึกษา
กลุ่มตัวอย่างจำนวน 6 คน 
  
ตารางที ่5 เปรียบเทียบการวัดกระแสไฟฟ้ากล้ามเนื้อ 

ค่าเฉลี่ย 
RT1 

(µV) 
LT2 (µV) RT3 (µV) LT4 (µV) 

แบบเดิม 0.251 0.333 0.288 0.237 
แบบใหม่ 0.165 0.145 0.096 0.166 
ผลต่าง  0.086 0.188 0.192 0.071 

 ผลจากการวัดกระแสไฟฟ้ากล้ามเนื้อเฉล่ียลดลง 
 
5. สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
 ผลจากการศึกษาปัจจัยความเส่ียงทางการยศาสตร์
ของนักศึกษากลุ่มตัวอย่าง พบว่าปัจจัยที่ก่อให้เกิด
ความเส่ียงทางการยศาสตร์ของนักศึกษากลุ่มตัวอย่าง 
คือ ลักษณะท่าทางการนั่งเรียนของนักศึกษากลุ่ม
ตัวอย่าง และอุปกรณ์ในการนั่งเรียน ซึ่งทำให้นักศึกษา
เกิดความเสี่ยงทางการยศาสตร์ ส่งผลให้เกิดความ
เมื่อยล้าตามส่วนต่างๆของร่างกาย การออกแบบและ
สร้างเก้าอี้นั่งเรียนบรรยายตามหลักการยศาสตร์ จาก
การนำหลักทางด้านการยศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการ
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ออกแบบและสร้างเก้าอี ้น ั ่งเร ียนบรรยาย เพื ่อให้
เหมาะสมกับสรีระและการทำงานของนักศึกษา โดย
การนำขนาดสัดส่วนร่างกายของผู้ปฏิบัติงานมาเป็น
เกณฑ์ในการออกแบบ โดยสรุปได้ว่าเก้าอี ้นั ่งเรียน
บรรยายท่ีสามารถปรับระดับความสูงขึ้น-ลงได้ 41-46 
เซนติเมตร มีขนาดความกว้างเบาะนั่ง 50 เซนติเมตร 
ความลึกเบาะนั่ง 42 เซนติเมตร ความสูงของพนักพิง 
48 เซนติเมตร  
และในส่วนของผลการประเมินความพึงพอใจ พบว่า
โดยส่วนมากผู้ปฏิบัติงานมีความพึงพอใจในระดับมาก
ถึงมากที่สุดต่อเก้าอี้นั่งเรียนบรรยายแบบใหม่ที่สร้าง
ขึ ้น การประเมินความเสี ่ยงทางการยศาสตร์ของ
นักศึกษากลุ่มตัวอย่าง โดยการใช้เทคนิคทางการย
ศาสตร์ การประเมินภาวะความไม่สบายจากการ
ทำงาน (Body Discomfort) ผลการประเมินภาวะ
ความไม่สบายจากการทำงาน โดยจำแนกตามส่วน
ต่างๆของนักศึกษากลุ่มตัวอย่างมีความรู้สึกไม่สบายใน
การทำงานในระดับปานกลางถึงระดับมาก จากนั้นจึง
ได้ปรับปรุงเก้าอี้นั่งเรียนบรรยายให้เหมาะสมกับการ
ทำงาน พบว่าความรู้สึกไม่สบายตามส่วนต่างๆของ 
 การประเมินความเส่ียงโดยวิธี RULA ผลการประเมิน
ความเส่ียงจากท่าทางการทำงานโดยวิธี RULA พบว่า
คะแนน RULA เฉลี ่ยหลังการปรับปรุงม ีค ่าลดลง
ด้านซ้ายเท่ากับ 3.00 คะแนนและด้านขวาเท่ากับ 
3.14 คะแนน ถึงแม้ว ่าระดับคะแนนRULA เฉล่ีย
ในช่วงหลังการปรับปรุงจะอยู่ในช่วง 3 - 4 คะแนน ซึ่ง
แปลความหมายคือ ควรมีการศึกษาเพิ ่มเติมและ
ติดตามวัดผลอย่างต่อเนื่องอาจจะจำเป็นที่จะต้องมี
การออกแบบงานใหม่ ดังนั้นการปรับปรุงเก้าอี้นั่งเรียน
บรรยายตามหลักการยศาสตร์ จึงมีส่วนช่วยในการลด
ความเสี่ยงทางการยศาสตร์ที่เกิดขึ้นกับนักศึกษาได้
การวัดกระแสไฟฟ้ากล้ามเนื้อ (EMG) ภาระงานของ
กล้ามเนื้อหลังจากการปรับปรุงเก้าอี้นั่งเรียนบรรยาย
ตามหลักการยศาสตร์ โดยการเปรียบเทียบคล่ืนไฟฟ้า
กล้ามเนื้อก่อนและหลังการปรับปรุงพบว่า ภาระงาน
ของกล้ามเนื้อลดลง ดังนั้น การปรับปรุงเก้าอี้นั่งเรียน

บรรยายตามหลักการยศาสตร์ จึงมีส่วนช่วยในการลด
ภาระงานของกล้ามเนื้อลงได้ จะเห็นได้ว่าการศึกษา
ท่าทางการทำงาน เพื่อลดความเมื่อยล้ากล้ามเนื้อของ
ผ ู ้ปฏ ิบ ัต ิ งาน ม ีความสำค ัญในด ้านต ่าง ๆ มา
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง ซึ ่งจะเป็น
ผลดีโดยตรงต่อตัวผู้ปฏิบัติงานท่ีนั่งเรียนบรรยาย และ
ยังช่วยลดความเสี ่ยงที ่ทำให้เกิดการบาดเจ็บของ
กล้ามเนื้อ ซึ่งจะทำให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถลดท่าทางท่ี
เป็นความเส่ียงทางการยศาสตร์และเพิ่มประสิทธิภาพ
ของการเรียนให้มากยิ่งขึ้น 
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การออกแบบและพัฒนาเครื่องทำความสะอาดช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อลดความสูญเปล่าในการ
ผลิต กรณีศึกษา : บริษัทอิเล็คทรอนิคส์ในจังหวัดนครราชสีมา 

Design and Development of Electronic Parts Cleaning Machine to Reduce 
Production Waste. Case Study : Electronics Factory in Nakhon Ratchasima 

province. 
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บทคัดย่อ  
งานวิจัยนี้เป็นการลดความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นในการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์  ซึ่งความสูญเปล่านี้เกิดขึ้นท่ี

กระบวนการทำความสะอาดชิ้นงานด้วยการแปรงและเป่า จากการวิเคราะห์พบสาเหตุของปัญหาคือมีการทำงานซ้ำซ้อน
และใช้อุปกรณ์ทำงานท่ีหลายชนิดส่งผลให้มีกระบวนการทำงาน 9 ข้ันตอน การแก้ปัญหาคณะวิจัยได้นำเทคนิค ECRS มา
ใช้และได้สร้างเครื่องจักรท่ีสามารถรวมกระบวนการแปรงและเป่าเข้าด้วยกัน จากการดำเนินงานส่งผลให้จำนวนข้ันตอน
การทำงานลดลงเหลือ 7 ข้ันตอน เวลาการผลิตลดลง 15.05 วินาที พนักงานลดลง 2 คน  
คำสำคัญ: การลดความสูญเปล่า, ECRS, การศึกษาการทำงาน, เครื่องจักร  
 
Abstract 
 This research was to reduce waste in electronic components manufacturing. This waste is 
generated in the process of cleaning the workpiece by brushing and blowing. The analysis revealed that 
the cause of the problem was redundant work and the use of various types of equipment. This results 
in a 9-step production process. Solving the problem, the research team use ECRS technique and has 
created a machine that can combine brushing and blowing processes. From the action The number of 
process is reduced to 7 steps, the production time is reduced by 15.05 seconds, the number of 
employees is reduced by 2 man. 
Keywords: Waste Reduction, ECRS, Work study, Machine 
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1.  บทนำ 
งานวิจัยนี้เป็นการแก้ปัญหาเพื่อลดความสูญเปล่า

เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมการผลิตช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์
ของโรงงานแห่งหนึ ่งในจังหวัดนครราชสีมา โดย
โรงงานแห่งนี้เป็นโรงงานรับจ้างผลิตตามการสั่งผลิต
ของลูกค้า โดยลักษณะของสินค้าที่ผลิต เช่น งานปั๊ม
ขึ ้นรูปโลหะ, งานฉีดขึ้นรูปพลาสติก, งานประกอบ, 
การจัดทำเครื่องมืออุปกรณ์สำหรับใช้ในการผลิต, งาน
ตัดโลหะ, งานตกแต่งผิวโลหะและการผลิตช้ินส่วนงาน
ประเภทต่างๆ เป็นต้น ในการดำเนินงานลดความสูญ
เปล่าของการผลิต คณะวิจัยได้ทำการศึกษาขั้นตอน
การผลิตชิ้นงานรหัส AAFA00477 ซึ่งเป็นชิ้นส่วน
อลูมิเนียมปั๊มข้ึนรูปซึ่งมีลักษะดังรูปท่ี 1 

 

รูปที่ 1 ช้ินงานรหัส AAFA00477 
 

จากการเก็บข้อมูลขั้นตอนการผลิตเบื้องต้นพบว่า
ขั้นตอนการผลิตมีทั้งสิ้น 6 ขั้นตอน ได้แก่ 1.) การปั๊ม
ขึ ้นรูปโลหะแบบต่อเนื่อง (Progressive) 2.) การทำ
เกลียว (Tapping) 3.) การล้าง (Washing) 4.) การอบ 
5.) การย้ำของปากของแบริ่งเพื่อติดกับสปริง (Single) 
6.) การทำความสะอาดด้วยการแปรงงาน (Brushing)  

ในการผลิตคณะวิจัยได้สังเกตขั้นตอนการทำงาน
แล้วพบว่าในขั้นตอนที่ 6 ซึ่งเป็นขั้นตอนการทำความ
สะอาดชิ ้นงานก่อนที ่จะบรรจุช้ินงานลงในกล่อง 
ขั้นตอนนี้มีความสูญเปล่าท่ีเกิดจากการทำงานซ้ำซ้อน
และการใช้อุปกรณ์หลายชนิด ซึ ่งส่งผลให้ในการ
ทำงานในขั้นตอนนี้จำเป็นต้องใช้พนักงานจำนวน 2 
คน ส่งผลให้เกิดต้นทุนการผลิตจากค่าแรง  

ดังนั้นในงานวิจัยนี้คณะวิจัยจึงได้ทำการออกแบบ
เครื่องทำความสะอาดช้ินงาน AAFA00477 เพื่อลด
ความสูญเปล่าท่ีเกิดจากการทำงานซ้ำซ้อนและการใช้
อุปกรณ์หลายชนิดในขั้นตอนการทำความสะอาดดว้ย
การแปรงงาน เพื่อให้สามารถลดจำนวนพนักงานลงได้ 
 
2.  การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

ในการแก้ปัญหางานวิจ ัยนี้ เพื ่อให้การดำเนิน
เป็นไปได้ด้วยดี คณะวิจัยได้อาศัยหลักการและทฤษฎี
ต ่าง ๆ เช ่น ทฤษฎ ีความสูญเส ีย 7 ประการ (7 
Wastes) ซึ่งนำมาใช้วิเคราะห์ความสูญเปล่าที่เกิดขึ้น
ในขั ้นตอนการผลิต ทฤษฎีการศึกษาการทำงาน 
(Work Study) นำมาใช้ในการศึกษาเวลาการทำงาน
ก่อนและหลังปรับปรุง ทฤษฎีหลักการออกแบบซึ่ง
นำมาใช้ในการออกแบบเครื่องจักรที่นำเข้ามาช่วยใน
การทำงาน นอกจากทฤษฎีที่กล่าวมา คณะวิจัยได้มี
การทบทวนวรรณกรรมที ่เกี ่ยวข้องพบว่า สรณ์ศิริ  
เรืองโลก [1] ได้ปรับปรุงสายการผลิตโดยใช้หลักการ 
ECRS แล้วทำการจัดสมดุลการผลิตใหม่ ซึ่งหลังการ
ปรับปร ุงสามารถลดจำนวนพนักงานจาก 13 คน 
เหลือ 12 คน และประสิทธิภาพของสายการผลิต
เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 64.14 เป็นร้อยละ 87.80 วุฒิพร 
ศรีไพโรจน์ [2] นำหลักการ ECRS แก้ปัญหาการผลิต
แผงวงจรไฟฟ้ายืดหยุ่นได้ โดยผลลัพธ์สามารถลดจำ 
นวนพนักงานเดิมท่ีใช้ 23 คน ต่อสายการผลิตท่ีลดลง
เหลือ 13คนต่อสายการผลิต รัตนพงษ์ พงษ์สุวรรณ์ 
[3] ได้ประยุกต์ใช้หลักการของ ECRS ในการปรับปรุง
ประส ิทธ ิภาพกระบวนการผลิตช ิ ้นส ่วนอาคาร
สำเร็จรูป 

  
3.  วิธีดำเนินงานวิจัย 
3.1  การเก็บข้อมูล 

การเก็บข้อมูลมีวัตถุประสงค์เพื ่อให้ได้ข้อมูล
สำหรับการวิเคราะห์ปัญหาและเปรียบเทียบผลการ
การแก้ปัญหาหลังจากดำเนินการปรับปรุงเสร็จส้ิน 
โดยข้อมูลท่ีดำเนินการเก็บข้อมูลมีดังนี้ 
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3.1.1 ศึกษาข้ันตอนการทำความสะอาดด้วยการ
แปรงงานพบว่า กระบวนการแปรงงานมีขั้นตอนการ
ทำงาน 4 ข ั ้นตอนหล ัก ได ้แก ่  การแปรงงาน 
(brushing) การเป่างาน (Air blow) การส่องงาน 
(Magnifier) การตรวจสอบสปริง (Jig check) หลังจาก
ทราบขั้นตอนคณะวิจัยได้ศึกษารายละเอียดย่อยของ
การทำงานในแต่ละขั้นตอนและได้จัดทำขั้นตอนการ
ทำงานลงแผนภูมิกระบวนการผลิตดังตารางท่ี 1 

3.1.2 ศึกษาเวลาการทำงานของกระบวนการ
แปรงงาน ในขั้นตอนนี้คณะวิจัยได้ศึกษาเวลาของการ
ทำงานแต่ละขั้นตอนด้วยการจับเวลา ซึ ่งในแต่ละ
ขั้นตอนได้มีการจับเวลาทั้งสิ ้น 15 ครั้ง จากนั้นนำ
เวลาที่ได้มาวิเคราะห์ความเพียงพอของจำนวนครั้ง
การจับเวลาที ่ช่วงระดับนัยสำคัญ 0.05 ซึ ่งผลที ่ได้
แสดงดังตารางท่ี 1 

 
ตารางที ่1 แผนภูมิกระบวนการทำงานก่อนปรับปรุง 

ขั้นตอนการทำงาน 
เวลา

(วินาที) 
สัญลักษณ์ 

⚫   ◼  

1. เดินไปหยิบงานที่พา
เลทนำมาไว้ที่โต๊ะ 

34.82  

 

   

2. แปรงที่รูของชิ้นงาน
จำนวน 7 จุด 

15.65 ⚫     

3. นำงานไปที่ข้ันตอนเป่า
งาน 

10.00  

 

   

4. ทำการเป่างานและเก็บ
ลงบนกล่องบล็อกงาน 

7.30 ⚫     

5. ส่งงานไปยัง ข้ันตอน
ส่องงาน 

10.00  

 

   

6. ทำการส่องงาน 36.93 ⚫     

7. ส่งงานไปข้ันตอน
ตรวจสอบมาตรฐานสปริง 

10.00  

 

   

8. ตรวจสอบมาตรฐาน
สปริงของงาน 

6.91    ◼  

9. นำงานเก็บลงบล็อก 5.00      

 
สำหรับตารางท่ี 1 ขั้นตอนย่อยของการทำงานใน

กระบวนการแปรงงานมี 9 ขั ้นตอนย่อย แบ่งเป็น

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 3 ขั้นตอน ขั้นตอนการขนส่ง 4 
ขั ้นตอน ขั ้นตอนการตรวจสอบ 1 ขั ้นตอน และ
ขั้นตอนการจัดเก็บ 1 ขั้นตอน 

3.1.3 ศึกษาจำนวนพนักงาน พบว่าขั้นตอนการ
แปรงงาน, การเป่างาน, การส่องงาน และการเช็ค
สปริง ใช้พนักงานทำงาน 2, 1, 3 และ 1 คนตามลำดับ 
3.2  การวิเคราะห์และออกแบบวิธีการแก้ปัญหา 

3.2.1 การวิเคราะห์ความสูญเปล่า ในงานวิจัยนี้
คณะวิจัยได้ใช้แผนภูมิเหตุและผลเข้ามาดำเนินการ 
โดยผลการวิเคราะห์แสดงดังรูปท่ี 2 

จากรูปท่ี 2 พบว่าในกระบวนการแปรงงานมี
ความสูญเปล่าที่เกิดจากวิธีการทำงาน ซึ่งวิธีการใน
การดำเนินงานของพนักงงานมีวิธีการท่ีค่อนข้างหลาย
ขั้นตอนและมีวิธีการที่ซ้ำซ้อนกันเนื่องจากต้องหยิบ
ชิ้นงานเข้าออก นอกจากนั้นจากการสังเกตพบว่ามี
การใช้อุปกรณ์ที่หลากหลายมีอุปกรณ์ 2 ชนิด คือ 
แปรงและเครื่องเป่าท่ีทำให้งานแยกออกจากกันส่งผล
ทำให้แยกงานเป็น 2 โต๊ะ จึงต้องทำให้ใช้จำนวน
พนักงานเพิ่มขึ้น  

3.2.2 การออกแบบวิธีการแก้ปัญหา จากการ
วิเคราะห์ประเด็นสาเหตุของความสูญเปล่า คณะวิจัย
นำหล ั กการ  ECRS มาใช ้ โดยการรวมข ั ้นตอน 
(Combine) เพื่อลดปัญหาอุปกรณ์ และขจัดขั้นตอนท่ี
ไม่จำเป็นออก (Eliminate) โดยการออกแบบและ
สร้างเครื่องแปรงและเป่าช้ินงาน เพื่อรวมขั้นตอนการ
ทำงานและลดจำนวนพนักงานลง 

 

รูปที่ 2 แผนผังก้างปลาวิเคราะห์ความสูญเปล่า 
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รูปที่ 3 การออกแบบเครื่องแปรงและเป่าช้ินงาน 

 

ในการออกแบบเครื ่องแปรงและเป่าชิ ้นงาน 
คณะวิจ ัยได้ทำการวาดต้นแบบของเคร ื ่องลงใน
โปรแกรมวาดแบบสามมิติ และในการทำงานของ
เครื่องคณะวิจัยจะใช้การควบคุมการทำงานด้วยระบบ 
PLC โดยภาพต้นแบบของเครื่องแสดงดังรูปท่ี 3 

หลักการทำงานของเครื่องแปรงและเป่าชิ้นงาน
คือ พนักงานจะทำการหยิบช้ินและวางลงบนตำแหน่ง
วางช้ินงาน จากนั้นจะทำการกดปุ่มเพื่อส่ังการให้แปรง
ทำความสะอาดเคลื่อนที่ลงยังรูของชิ้นงาน จากนั้น
แปรงจะหมุนทำความสะอาดแล้วจึงเป่าลมตามลำดับ 
เม ื ่อเสร ็จกระบวนการแปรงทำความสะอาดจะ
เคลื่อนที่ขึ ้น จากนั้นพนักงานจึงทำการหยิบชิ้นงาน
ออกและใส่ช้ินงานใหม่ลงไปแทน 
3.3  การทดสอบการทำงาน 

ในการทดสอบคณะวิจัยได้ดำเนินงานหลังจาก
สร้างเครื่องเสร็จส้ิน โดยรูปเครื่องจักรแสดงดังรูปท่ี 4 
ในการทดสอบเบื้องต้นมีเป้าหมายเพื่อตรวจสอบว่า
เคร ื ่องสามารถทำความสะอาดชิ ้นงานได้อย่างมี
คุณภาพหรือไม่ หากพบว่ายังไม่ได้คุณภาพจะทำการ
ปรับตั ้งระยะเวลาในการหมุนของแปรงทำความ
สะอาดและความแรงของการเป่าลมให้เหมาะสม  

ซึ ่งจากการทดสอบเบื ้องต้นพบว่าเครื ่องจักน
สามารถทำความสะอาดชิ้นงานได้มีคุณภาพ สามารถ
นำไปใช้งานจริงได้  

 

 
 

รูปที่ 4 เครื่องแปรงและเป่าช้ินงาน 
 
3.4  การเปรียบเทียบก่อนและหลังปรับปรุง 

งานวิจัยนี้เป็นการลดความสูญเปล่าของเวลาการ
ทำงานท่ีเกิดจากความซ้ำซ้อนของกระบวนการทำงาน 
ดังนั้นในการเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน คณะวิจัย
จึงทำการจับเวลาการทำงานของเครื ่องจักรจาก
กระบวนการผลิตจริง ซึ่งจะทำการจับเวลาจำนวน 15 
คร ั ้ ง  และว ิ เคราะห ์ความ เพ ี ยงพอของข ้ อมู ล
เช่นเดียวกับข้ันตอนการเก็บวิเคราะห์ข้อมูล 
 
4.  ผลการดำเนินงานวิจัย 

จากการนำเครื่องแปรงและเป่าชิ ้นงานไปใช้ใน
กระบวนการผลิตส่งผลให้ขั้นตอนการทำงานและเวลา
การทำงานเปลี่ยนไป โดยขั้นตอนการทำงานสามารถ
แสดงได้ดังตารางท่ี 2 และเวลาการทำงานใหม่แสดง
ดังตารางท่ี 2  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แปรงทำความ
สะอาดและเป่า

ชิ้นงาน 

ตำแหน่งวาง
ชิ้นงาน 
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ตารางที ่2 แผนภูมิกระบวนการทำงานหลังปรับปรุง 

ขั้นตอนการทำงาน 
เวลา

(วินาที) 
สัญลักษณ์ 

⚫   ◼  

1. นำงานที่พาเลท
นำมาไว้ที่โต๊ะ 

34.82  

 

   

2. ทำความสะอาดด้วย
เครื่องแปรงและเป่า 

7.89 ⚫     

3. ส่งไปข้ันตอนส่อง
งาน 

10.00  

 

   

4. ทำการส่องงาน 36.93 ⚫     

5. ส่งไปข้ันตอน
ตรวจสอบสปริง 

10.00  

 

   

6. ตรวจสอบมาตรฐาน
สปริงของงาน 

6.91    ◼  

7. นำงานเก็บลงบล็อก 5.00      

หลังปรับปรุงจะเห็นได้ว่า เมื่อนำเครื่องแปรงและ
เป่าชิ้นงานมาใช้สามารถลดขั้นตอนการทำงานลงได้ 
โดยก่อนปรับปรุงมีขั ้นตอนการทำงาน  9 ขั ้นตอน 
หลังจากปรับปรุงทำให้ขั ้นตอนการทำงานเหลือ 7 
ขั ้นตอน ในด้านของจำนวนพนักงานและเวลาการ
ทำงาน  เมื่อนำผลลัพธ์ของก่อนและหลังปรับปรุงมา
เปรียบเทียบกันสามารถแสดงผลลัพธ์ได้ดังตารางท่ี 3 

 
ตารางที ่3 การเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน 

กระบวนการ 
เวลาการ

ทำงาน (วินาที) 

จำนวน
พนักงาน 

(คน) 
ก่อน หลัง ก่อน หลัง 

การแปรงงาน 15.65 
7.89 

2 1 
การเป่างาน 7.30 1 
การส่องงาน 36.93 36.93 3 3 
การเช็คสปริง 6.91 6.91 1 1 

รวม 66.78 51.73 7 5 
จากตารางที่ 3 จะเห็นได้ว่าหลังจากที่นำเครื่อง

แปรงและเป่าชิ ้นงานมาใช้ในการผลิตเวลาการผลิต
สินค้าในกระบวนการแปรงและเป่าช้ินงานเหลือ 7.89 
วินาที จากเดิม 22.95 วินาที คิดเป็นเวลาที่สามารถ
ลดลงได้ 15.05 วินาที นอกจากนั้นจำนวนพนักงาน

สามารถลดลงได้จากเดิมที่ใช้พนักงาน 7 คน ลดลง
เหลือ 5 คน คิดเป็นพนักงานท่ีลดลง 2 คน 
 
5.  สรุปผลการดำเนินงาน 

จากการวิเคราะห์ความสูญเปล่าพบว่าการทำงานมี
เครื่องมือในการทำงานมากกว่า 1 ชิ้น และมีขั้นตอน
ทำงานท่ีซ้ำซ้อน ดังนั้นคณะวิจัยจึงได้ทำการออกแบบ
และสร้างเคร ื ่องจักรที ่สามารถรวมเครื ่องมือเข้า
ด้วยกัน ส่งผลให้ข้ันตอนการทำงานลดลงและสามารถ
กำจัดขั้นตอนการขนส่งที่ไม่จำเป็นออกไปได้ ดังนั้น
อาจกล่าวได้ว่าการนำเทคนิคการลดความสูญเปล่า 
ECRS และการสร้างเครื่องทำความสะอาดในงานวิจัย
นี้สามารถแก้ปัญหาความสูญเปล่าในขั้นตอนการทำ
ความสะอาดช้ินงานได้ 
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การลดความสูญเสียในระบบการผลิตสายส่งออกซิเจน 
Waste Reduction in Oxygen Hose Production System 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจัยเรื่อง การลดความสูญเสียในระบบการผลิตสายส่งออกซิเจน จากการใช้สายตาในการตรวจระยะ
ก่อนใช้กรรไกรตัดท่อหด ทำให้ชิ้นงานไม่ได้ขนาดตามที่กำหนดไว้เกิดความสิ้นเปลือง ดังนั ้นคณะผู้วิจัยจึงได้ทำการ
ออกแบบอุปกรณ์ช่วยกำหนดตำแหน่งในการตัดท่อหด เพื่อลดความสูญเสียในกระบวนการผลิต ทำให้สามารถเพิ่ม
ประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต  

จากการทดสอบการทำงานของอุปกรณ์ตัดท่อหดในกระบวนการสายส่งออกซิเจน ผลการศึกษา พบว่า ก่อน
ออกแบบอุปกรณ์ช่วยตัดปริมาณการใช้ท่อหดอยู่ที่ 1,820,591.52 เซนติเมตรต่อปี คิดเป็นความสูญเสียร้อยละ 17.14 
หลังจากทำการนำอุปกรณ์ช่วยตัดไปใช้งานพบว่า ปริมาณการใช้ท่อหดลดลงเหลือ 1,651,969 เซนติเมตรต่อปี คิดเป็น
ความสูญเสียเหลือเพียงร้อยละ 0.32 สามารถลดความสิ้นเปลืองได้ 168,622 เซนติเมตรต่อปี คิดเป็นร้อยละ 10.24 และ
ในเรื่องของการใช้เวลาในการตัดก่อนการออกแบบ และสร้างอุปกรณ์ช่วยตัดใช้เวลา 3.23 วินาทีต่อชิ้น หลังจากทำการ
ออกแบบ และสร้างอุปกรณ์ช่วยตัดใช้ท่อหดใช้เวลา 1.32 วินาทีต่อชิ้น ลดเวลาไปได้ 1.91 วินาทีต่อชิ้น 
คำสำคัญ: การลดความสูญเสีย , ท่อหด , อุปกรณ์ช่วยตัด 
 
Abstract 
 This research entitled “ Waste Reduction in Oxygen Hose Production System”  was conducted 
by using eyes for inspection before using scissors to cut heat-shrink tubes that caused wastes. Therefore, 
the researchers designed an assist equipment for specifying positions of cutting to reduce wastes and 
to increase more efficiency of production system.    
 From working tests of the supplementary equipment for cutting heat- shrink tubes in oxygen 
hose production system, it was found that prior adding this assist equipment 1,820,591.52 cm. of heat-
shrink tubes were used per annum and wastes are at 17.14% , while after adding this assist equipment 
the quantity of heat-shrink tubes were reduced to 1,651,969 cm. per annum and wastes are reduced to 
0.32% that could decrease waste at 168,622 cm. per annum or at 10.24%. In aspect of time spending, 
prior designing and making this assist equipment 3.23 seconds were spent for each workpiece, while 
after designing and making such equipment 1.32 seconds were spent for each workpiece or it could 
decrease time at 1.91 seconds for each workpiece. 
Keywords:  Waste reduction, heat-shrink tubes, cutting assist equipment. 
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1. บทนำ 
1.1  ที่มาและความสำคัญ 
 อุตสาหกรรมการผลิตชิ ้นส่วนเครื ่องมือแพทย์ 
(Medical Device Products) ม ีความสำค ัญมากใน
ปัจจุบัน เป็นอุตสาหกรรมท่ีมีมูลค่าสูง และมีการเติบโต
ได้แม้สถานการณ์เศรษฐกิจจะไม่เอื้ออำนวย เนื่องจาก
เป็นสินค้าที่จำเป็นสำหรับผู้ป่วย ซึ่งในปัจจุบันอัตรา
ผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่มมากขึ้น ทำให้มีความต้องการสายส่ง
ออกซิเจนเพิ่มขึ้นตามไปด้วย โดยมีการส่งออกเครื่องมือ
แพทย์ ในปี 2563 ขยายตัวร้อยละ 5.16 คิดเป็นมูลค่า 
107,766 ล้านบาทต่อปี  แต่ในอุตสาหกรรมการผลิต
ชิ ้นส่วนเครื ่องมือแพทย์ยังต้องเผชิญกับสภาวะการ
แข่งขันท่ีสูง ท้ังจากการเข้ามาของผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์
ข้ามชาติที ่เข้ามาลงทุน และผู้ประกอบการไทยที่ผลิต
สินค้าส่วนใหญ่มีลักษณะใกล้เคียงกัน ซึ ่งในการผลิต
ช้ินส่วนเครื่องมือแพทย์ในแต่ละขั้นตอน ต้องเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความสูญเสียน้อยท่ีสุด จึง
จำเป็นต้องปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน  เพื่อลด
ต้นทุนการผลิตและเวลาในการผลิตให้น้อยลง จำเป็น
อย่างย ิ ่งที ่จะต้องอาศัยปัจจัยต่าง ๆ ไม่ว ่าจะเป็น
เครื่องจักร อุปกรณ์ บุคลากร วิธีการในการผลิตที ่มี
ประสิทธิภาพ สามารถผลิตสินค้าได้อย่างรวดเร็ว และ
ตรงตามมาตรฐานท่ีได้กำหนดไว ้[1] 

 จากกรณีศึกษากระบวนการผลิตชิ้นส่วนเครื่องมือ
แพทย์ ได้เลือกผลิตภัณฑ์สายส่งออกซิเจนสำหรับ
เครื่องช่วยหายใจ เป็นกรณีศึกษา เนื่องจากสายการผลิต
สายส่งออกซิเจนมีข้อผิดพลาดในการผลิตต่อวันเป็น
จำนวนมาก จากการศึกษาเบื้องต้นพบว่า มีการนำวัสดุ
ช้ินส่วนประกอบ ท่อหดมาผลิตเป็นช้ินงาน เกิดการผลิต
ไม่ได้ตามมาตรฐานที่ลูกค้าได้กำหนดไว้กับทางโรงงาน 
ดังแสดงในภาคผนวกที่ ก.1 แสดงขนาดที่ทางลูกค้าได้
กำหนดไว้ที่ 7.5 ± 1 ช้ินงานต้องตรงไม่เอียง แต่ขั้นตอน
การตัดท่อหด พนักงานต้องใช้สายตาตรวจระยะในการ
ตัดชิ้นงาน ทำให้ชิ ้นงานที่มีขนาดยาวเกินไปหรือส้ัน

เกินไป และเอียง ซึ่งไม่สามารถนำมาใช้งานได้ เกิดการ
สิ ้นเปลืองของว ัสดุ ก ่อนออกแบบอุปกรณ์ช่วยตัด
ปริมาณการใช้ท่อหดอยู่ที่ 1,820,591.52 เซนติเมตรต่อ
ปี คิดเป็นความสูญเสียร้อยละ 17.14 หลังจากทำการนำ
อุปกรณ์ช่วยตัดไปใช้งานงานพบว่า ปริมาณการใช้ท่อหด
ลดลงเหลือ 1,651,969 เซนติเมตรต่อปี คิดเป็นความ
สูญเสียเหล ือเพ ียงร ้อยละ 0.32 สามารถลดความ
สิ้นเปลืองได้ 168,622 เซนติเมตรต่อปี คิดเป็นร้อยละ 
10.24 เนื่องจากต้องสั่งชิ้นส่วนประกอบท่อหดเพิ่มเติม
จากปริมาณการคำนวณ และเมื่อตัดท่อหดไม่ได้ขนาด
ตามมาตรฐานที ่ทางลูกค้าได้กำหนด มีทั ้งขนาดที ่ไม่
เท่ากัน และมีความเอียง ทำให้ท่อหดท่ีนำไปใช้งานจะทำ
ให้เกิดความเสียหายของสายส่งออกซิเจนท้ังเส้น และไม่
สามารถนำกลับมาใช้งานได้อีกซึ่งสายส่งออกซิเจน 1 
เส้น คิดเป็นราคาเส้นละ 518  บาท 
 จากการเก็บข้อมูลเบื้องต้น พบว่า ใน 1 เดือนมีสาย
ส่งออกซิเจนท่ีเกิดของเสียจำนวน 330 เส้นต้อเดือน คิด
เป็นมูลค่า 170,940 บาทต่อเดือนเกิดเป็นของเสียใน
สายการผลิตออกซิเจนเป็นจำนวนมาก และเกิดความ
สิ้นเปลืองของวัตถุดิบที่นำมาใช้ประกอบของสายส่ง
ออกซิเจน และการล่าช้าในกระบวนการประกอบ ดังนั้น 
ผู้วิจัยจึงมีการใช้หลักการ QC 7 Tools, วิศวกรรมคุณค่า 
และ Jig and Fixture มาปรับปรุงแก้ไขปัญหา เพื่อเพิ่ม
ประส ิทธ ิภาพในการผลิต ลดต ้นท ุนในการส ั ่ งซื้อ
สินค้าเข้ามาเพิ่ม และลดความล่าช้าของการทำงานใน
กระบวนการผลิต จากกระบวนการตัดท่อหด 
1.2  วัตถุประสงค ์
      1)  ศึกษากระบวนการผลิตสายส่งออกซิเจน 
สำหรับเครื่องช่วยหายใจ            
       2)  เพื่อออกแบบและสร้าง Jig and Fixture ใน
กระบวนการตัดช้ินส่วนประกอบท่อหด 
 
2.  ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
2.1  เคร่ืองมือคุณภาพ 7 ชนิด (QC 7 Tools) 
 QC 7 Tools ได้มีการพัฒนามาจากประเทศญี่ปุ่น 
ซึ่งถือว่าเป็นประเทศที่เรารู้จักกันดีว่ามีการเข้มงวดมาก



 
การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์  วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  และสถาปัตยกรรมศาสตร์ คร้ังที่ 12 
วันที่ 20  สิงหาคม  2564  ณ  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   

 

 
ESTACON12 | 469 

เร ื ่องของคุณภาพของส ินค ้า แต่ในความจร ิงแล้ว
แหล่งกำเนิดความคิดเรื่องคุณภาพนั้นมาจากนักวิชาการ
ทางสหรัฐอเมริกา ไม่ว่าจะเป็น W.E.Deming (ผู้คิดค้น
วงล้อคุณภาพ P-D-C-A) รวมถึง J.M.Juran ได้นำความรู้
ทางตะวันตกมาเผยแพร่ที ่ญี ่ปุ ่น และได้นำมาพัฒนา
จริงจัง สามารถนำมาใช้ในสถานประกอบการได้จริง ซึ่ง
จร ิงแล้ว QC 7 Tools เน ้นไปในทางการแก ้ป ัญหา
คุณภาพมากกว่า โดยเฉพาะการนำ QC 7 Tools ใช้ใน
การทำกิจกรรมกลุ่มควบคุมคุณภาพ (Quality Control 
Cycle : QCC) สามารถนำไปร่วมใช้ในการระดมสมองทำ
ให้ได้ความคิดในการปรับปรุงงานได้ดีกว่าการคิดเพียง
ลำพัง [2] 
2.2  หลักความคิดวิศวกรรมคุณค่า 

หล ั กคว ามค ิ ด ว ิ ศ วก ร รมค ุ ณค ่ า  ( Value 
Engineering: VE) มีจุดมุ่งหมายหลักคือการลดต้นทุน
การผลิต โดยขจัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นออกไปในขณะท่ี
ผลิตภัณฑ์ยังคงไว้ ซึ ่งคุณภาพกระบวนการวิศวกรรม
คุณค่าส่วนใหญ่จึงมุ่งเน้นการลดต้นทุนในส่วนของวัสดุ
และระบบ เพื่อให้สามารถหาวัสดุหรือระบบทดแทน   
อื ่น ๆ ที ่มีคุณภาพสูงกว่าแต่มีต้นทุนที ่ต่ำกว่าหรือ
เทียบเท่ามาทดแทนกัน ซึ่งในการประเมินทางเลือกต่าง 
ๆ สามารถเปรียบเทียบเพื่อหาคุณค่าของงานที่เกิดขึ้น 
(Value Index) ดังนี้  
 

Best Value  =  
𝐹𝑢𝑛𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛+𝑄𝑢𝑎𝑙𝑖𝑡𝑦

𝐶𝑜𝑠𝑡
        (1) 

 
 กระบวนการและขั ้นตอนการใช้หลักความคิด
ว ิ ศวกรรมค ุณค ่ าตามมาตรฐานสากล ( Value 
Engineering Job Plan : VE Job Plan) สามารถแบ่ง
ขั ้นตอนของการวางแผนและการวิเคราะห์เพื่อระบุ
วัตถุประสงค์และมุ ่งเน้นไปที่การทำงานอย่างเป็น
ระบบ (Abdulaziz S. Al-Yousefi,2012) ดังนี้ 
 1) การเก็บรวบรวมข้อมูล (Information Phase) 
เป็นการเก็บข้อมูลในทุก ๆ ด้านที่เกี่ยวข้อง เช่น การ
ออกแบบ หน้าที่การทำงาน ค่าวัตถุดิบ ขนส่งและ
ติดต้ัง เป็นต้น 

 2) การว ิเคราะห์หน้าที ่  (Function Analysis 
Phase) ในขั้นตอนนี้ทำให้หลังทางความคิดวิศวกรรม
คุณค่าแตกต่างจากการลดต้นทุนแบบอื่น ๆ โดยท่ัวไป 
เนื่องจากมีการวิเคราะห์หน้าที ่การทำงานโดยจาก
ประเมินความสำพันธ์ของหน้าที่ อธิบายและแยกแยะ
ปัญหาเพื่อหาข้อสรุป และพัฒนาทางเลือกของการใช้
งาน 
 3) สร้างสรรค์ความคิดเพื่อปรับปรุง (Creative 
Phase) เป็นการพิจารณาว่าหน้าท่ีการทำงานใดท่ีมีค่า
น้อย หน้าที่การทำงานใดเป็นปัญหาที่ต้องแก้ไข โดย
การใช้วิธีการสร้างสรรค์ความคิดให้ได้มากที่สุด เพื่อ
เอาชนะการปิดกั้นความคิด (Mental Blocks) ของ
ผู้ใช้ 
 4) การประเมินผลทางความคิด (Evaluation 
Phase) เป็นการกลั่นกรอง และประเมินทางเลือกท่ี
สร้างสรรค์ขึ้น ว่าทางเลือกใดมีต้นทุนเท่าไร สามารถ
ประหยัดได้แค่ไหน 
 5) การพัฒนา (Development Phase) เป็นการ
วางแผนดำเนินงานในแต่ละทางเลือกที่สร้างสรรค์ขึ้น 
ทั ้งด้านกระบวนการ ระยะเวลาที ่ใช้ ทรัพยากรท่ี
จำเป็น รวมถึงการประเมินปีญหาในด้านของการ
ดำเนินงาน 
 6) นำเสนอและนำไปประยุกต์ใช้ (Presentation 
& Implementation Phase)  เป ็นการกล ั ่นกรอง
ทางเลือกเพื่อให้ได้หน้าที่การทำงานที่คงเดิม แต่มี
ต้นทุนที ่ต่ำลง โดยพิจารณาถึงมาตรฐานของการ
ก่อสร้าง ซึ่งอาจปรึกษาผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านเพื่อการ
เหมาะสมของการใช้งาน [3] 
2.3  การออกแบบอุปกรณ์จับยึด (Jig and Fixture) 
 การออกแบบเครื่องมือเป็นกระบวนการของการ
ออกแบบ และปรับปรุงเครื่องมือ วิธีการ และเทคนิค
ที่จำเป็นหลาย ๆ  อย่างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการ
ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม และเพิ่มผลผลิตให้
สูงขึ้นด้วยการออกแบบเครื่องมือท่ีเกี่ยวกับเครื่องจักร
ในอุตสาหกรรม และเครื่องมือพิเศษอื่น ๆ ทำให้วันนี้มี
การผลิตงานได้อย่างรวดเร็ว และมีปริมาณสูง อีกท้ัง
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ยังทำให้สินค้ามีคุณภาพและประหยัดขึ้นด้วย ซึ่งจะทำ
ให้เป็นที่แน่ใจว่าสินค้าที่ผลิตออกไปจะได้ผลสำเร็จ
เป็นอย่างดี [4] 
2.4  การวิเคราะห์ความสามารถในกระบวนการ 
      ใ น ก า ร พ ิ จ า ร ณาป ร ั บ ป ร ุ ง ค ุ ณภ าพของ
กระบวนการ จะอาศัยการวิเคราะห์ความสามารถของ
กระบวนการมาเป็นตัวสะท้อนถึงศักยภาพ และ
สมรรถนะของกระบวนการ เพื ่อเลือกปรับปรุงใน
กระบวนการที่มีความสามารถต่ำ ซึ ่งการวิเคราะห์
ความสมารถของกระบวนการที่มีความถูกต้อง และ
น่าเชื ่อถือจึงเป็นสิ่งสำคัญต่อการปรับปรุงคุณภาพ 
โดยมีข ั ้นตอนในการวิเคราะห์ความสามารถของ
กระบวนการ 
 การวิเคราะห์ความสามารถของกระบวนการ 
จะต้องอาศัยการเก็บตัวอย่างโดยการสุ่ม (Random 
Sampling) และเพื่อให้การวิเคราะห์ข้อมูลมีความ
น่าเชื่อถือจะต้องทำการเก็บข้อมูลซ้ำ (Replication) 
เพ ื ่อประเมินความผิดพลาดในการเก ็บตัวอย ่ าง 
(Sampling Error) ภายใต้การควบคุมกระบวนการ
ทางสถิติ (Statistical Process Control) จะต้องทำ
ให้ความผันแปรของกระบวนการเป็นไปโดยธรรมชาติ
ก่อนเสมอ ซึ่งแสดงว่ากระบวนการนั้นอยู่ในสภาวะ
ควบคุม จากความผันแปรที่มีสาเหตุจากธรรมชาติ 
แบ ่งออกเป ็น 2 ประเภทคือ ความผันแปรโดย
ธรรมชาติในระยะสั้น และความผันแปรโดยธรรมชาติ
ในระยะยาว [5] 
2.5  งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 อำนาจ มีแสง (2554) ได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับ
การออกแบบเครื ่องมือจับยึดชิ ้นงานประกอบกับ
เครื่องมือทางวิศวกรรมอุตสาหการในการลดความ
สูญเสียจากการทิ้งเศษวัตถุดิบในกระบวนการตัดท่อ
ยางอบแล้ว โดยใช้แผนผังพาเรโตในการคัดเลือกรุ่น
ของผลิตภัณฑ์ท่ีจะทำการศึกษา เครื่องมือคุณภาพยุค
ใหม่ 7 แบบ (7 New QC Tools) โดยใช้แผนผังต้นไม้
ในการวิเคราะห์หาแนวทางการแก้ไขปัญหา การลด

ความสูญเปล่าด้วยหลักการ ECRS และการออกแบบ
เครื่องมือจับยึดช้ินงาน (Jig and Fixture Design)  
 ผลการวิจัยพบว่า สามารถสร้างเครื่องมือจับ
ยึดชิ้นงานในการขึ้นรูปท่อยางให้มีขนาดความยาว
เท่าที่ต้องการ ทำให้ไม่มีการทิ้งเศษวัตถุดิบอีกต่อไป 
ซึ่งหมายถึงการลดความสูญเสียในกระบวนการตัดท่อ
ยางสำหรับช้ินส่วนยานยนต์ลงท้ังหมดร้อยละ 100 คิด
เป็นมูลค่าวัตถุดิบเฉล่ีย 221,870 บาทต่อเดือน และมี
ระยะคืนทุนของการสร้างเครื่องมือจับยึดชิ้นงาน 1.2 
วัน [6] 
  
 ธวัช วิวัฒน์เจริญ สุรพจน์ วัชโรภากุล และ 
สุรศักดิ์ มะธิโตปะนำ (2555) งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์ 
คือ การลดของเสียในกระบวนการผลิตฉีดปลอกเข็ม 
สาเหตุเกิดจากชุดอุปกรณ์ฟิกซ์เจอร์ ที ่ทำจากวัสดุ
ปลอม และการปรับความกลมในขั ้นตอนการผลิต 
หลังจากออกแบบและสร้างชุดอุปกรณ์ฟิกเจอร์ เพื่อ
ช่วยปรับความกลม โดยใช้วัสดุเป็นเหล็กกล้าไร้สนิม
เกรด 304 ผลการทดลอง จากการดำเนินงานเดือน
ตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2554 พบว่า ปริมาณ
วัตถุดิบที่ใชฉีดงานทั้งหมด 875 กิโลกรัม มีปริมาณ
ของเสียท่ีเกิดขึ้น 80.80 กิโลกรัม คิดเป็นของเสียเฉล่ีย
ร้อยละ 9.16 ผลการวิเคราะห์ ค่าดัชนีความสามารถ
ของกระบวนการด้านศักยภาพ Cp เท่ากับ 5.03 และ
ค่าดัชนีความสามารถของกระบวนการด้านสมรรถนะ 
Cpk เท ่ าก ับ 5 .03 ซ ึ ่ งหมายถ ึ งม ีการออกแบบ
กระบวนการผลิตท่ีดีของมาตรฐานอุตสาหกรรม [7] 
  
3.  วิธีดำเนินการวิจัย 

3.1  การเก็บรวบรวมข้อมูลเบื้องต้น 
 ในการศึกษาเก ็บรวบรวมข้อมูลของเส ียใน
กระบวนการผลิตสายส่งออกซิเจน โดยใช้เครื ่องมือ 
QC 7 Tools ได ้ทำการตรวจสอบจากใบ Check 
Sheet ข้อมูลบันทึกของเสียที่เกิดขึ้นใน ขนาดความ
ยาวและเวลาท่ีใช้ในการตัด โดยมีรายละเอียดดังนนี้  
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ภาพที่ 1 กราฟแสดงปริมาณของเสียในกระบวนการ
ผลิตสายส่งออกซิเจน 

 
จากภาพที่ 1 พบว่า กระบวนการที่เกิดของเสีย

มากท่ีสุดคือกระบวนการตัดท่อหด และจะพบของเสีย
ก ็ต ่อเม ื ่อนำท ่อหดไปผ่านความร ้อน แล ้วนำไป
ตรวจสอบการรั่วไหล จึงจะพบของเสีย ทางผู้วิจัยจึง
เลือกขั้นตอนในการตัดท่อหดมาทำการแก้ไขปัญหา 
เพราะเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดของเสียในกระบวนการ
ผลิตสายส่งออกซิเจน เนื่องจากขนาดท่ีตัดออกมาแล้ว
มีท้ังส้ัน-ยาวไม่เท่ากัน และเกิดการเอียง 

 

       
 

ภาพที่ 2 ขนาดท่อหดท่ีตัดออกมาแล้วไม่เท่ากัน และ
ท่อหดท่ีตัดแล้วเอียง 

 
 จากภาพที่ 2 การตัดท่อหดในการตรวจระยะก่อน
ตัด เกิดการตัดท่ีมีขนาดไม่เท่ากัน ช้ินงานเอียงไม่ได้ 90 
องศาตามที่กำหนดไว้ โดยการตรวจสอบทางผู้วิจัยได้ใช้
เคร ื ่องม ือเวอร ์เน ียคาล ิปเปอร ์  และใช ้ เคร ื ่องมือ 
Smartscope ตรวจสอบอีกครั ้ง เพื ่อให้เห็นองศาท่ี
ชัดเจนมากขึ ้นว ่าชิ ้นงานเก ิดการเอียงกี ่องศา เมื่อ
ตรวจสอบช้ินงานแล้ว ถ้าช้ินงานเกิดความเสียหายจะไม่
สามารถนำกลับมาใช้ได้อีก (ทิ้ง) ทำให้ปัญหาที่เกิดใน
ขั้นตอนการตัดท่อหด คือ เกิดของเสียในกระบวนการ
ผลิต และเกิดความส้ินเปลืองในการใช้วัสดุ ทางผู้วิจัยจึง

ได้ทำการเก็บข้อมูลเพิ่มเติมว่ามีสาเหตุใดบ้างที่ทำให้
สายออกซิเจนเกิดของเสียมากท่ีสุด 
3.2 วิเคราะห์หาปัญหาและแนวทางในการแก้ไข
ปัญหา 

การศึกษาสาเหตุในกระบวนการการตัดท่อหด โดย
เก็บข้อมูลจากการลงปฏิบัติงาน และการสังเกตใน
กระบวนการผลิต โดยการใช้แผนภาพก้างปลาในการ
วิเคราะห์สาเหตุแสดงดังภาพที่ 3 เพื่อลดของเสียจาก
กระบวนการ และลดความส้ินเปลืองของวัสดุ 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 3 แสดงการวิเคราะห์ปัญหาขนาดท่อหด 
 

จากการว ิ เคราะห์หาสาเหตุของป ัญหาพบว่ า 
วิธีการไม่เหมาะสม เพราะพนักงานใช้สายตากะระยะใน
การตัดท่อหด ทำให้ความยาวของงานไม่ได้ขนาดตาม
มาตรฐานท่ีกำหนดไว้ จากปัญหาขาดอุปกรณ์ การตัดใช้
กรรไกร มีรอยเรียบ ไม่มีครีบ แต่ช้ินส่วนท่อหดไม่เป็นไป
ตามมาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ การตัดท่อหดด้วยวิธีกะ
ระยะมีขนาดสั้น-ยาว และเอียง เพราะไม่มีอุปกรณ์ใน
การช่วยตัด จึงทำให้การตัดเกิดความส้ินเปลืองในการใช้
วัสดุ  
3.3  แนวทางในการแก้ไขปัญหา 

      หลังจากการวิเคราะห์ปัญหา และหาวิธีแก้ไข
ปัญหาในการตัดท่อหด เพื ่อให้ได้ตามขนาดที ่ไ ด้
กำหนดไว้ โดยการออกแบบอุปกรณ์ช่วยในการทำงาน 
ซึ่งได้แนวคิดจากอุปกรณ์ตัดกระดาษ แต่เนื ่องจาก
อุปกรณ์ตัดกระดาษมีขนาดใหญ่ และไม่มีตัวกดทับ
ก่อนตัด ซึ่งอาจทำให้ชิ ้นส่วนท่อหดที่ตัดออกมาเกิด
การเอียงได้ ทางผู้วิจัยจึงได้ใช้หลักความคิดวิศวกรรม
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คุณค่า (Value Engineering: VE) ในการลดต้นทุน
การผลิต โดยขจัดค่าใช้จ่ายที ่ไม่จำเป็นออกไปใน
ขณะที ่ผลิตภัณฑ์ยังคงไว้  ออกแบบอุปกรณ์จับยึด
ช้ินงานท่ีใช้วัดขนาดก่อนตัด (Jig & Fixture) คุณภาพ
ช้ินงานหลังตัดตามท่ีคาดหวัง ได้ขนาดท่อหดท่ีมีขนาด 
และได้ขนาดตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ ตัดแล้วเรียบ
ไม่มีครีบ ไม่เอียง จึงทำการเลือกใช้อุปกรณ์ในการตัด 
และวัดขนาด 
 

 
ภาพที่ 4 รูปแบบอุปกรณ์จับยึดช้ินงานท่ีใช้วัดขนาด

ก่อนตัด (Jig & Fixture) 
 
4.  ผลการดำเนินงาน 
   จากการออกแบบและสร้างอุปกรณ์ช่วยในการ
กำหนดตำแหน่งในการตัดท่อหด การทดสอบโดยการ
นำท่อหดที่ผ่านการวัดขนาดด้วยเวอร์เนียคาลิปเปอร์ 
และวัดความเอียงด้วยเครื่อง Smart scope พบว่า 
ท่อหดมีขนาดตรงได้ตามมาตรฐาน ไม่เอียง ซึ่งช้ินส่วน
ที่ตัดด้วยอุปกรณ์ช่วยในการกำหนดตำแหน่งสามารถ
นำมาใช้งานได้ทุกชิ ้น ไม ่พบชิ ้นงานที ่ เก ิดความ
เสียหาย และช่วยลดเวลาในการทำงาน 

 

ภาพที่ 5 อุปกรณ์จับยึดช้ินงานท่ีใช้วัดขนาดก่อนตัด 
(Jig & Fixture) 

 การตัดท่อหดหลังการทดลองพบว่า ใช้อุปกรณ์ช่วย
ในการกำหนดตำแหน่งชิ้นส่วนท่อหด ท่อหดที่ตัดได้มี
ขนาดตามมาตารฐานที่กำหนดไว้ รอยตัดเรียบไม่มีครีบ 
สามารถลดเวลาในการตัดลงได้ ดังแสดงในภาพท่ี 6 

 
 

ภาพที่ 6 ผลการตัดท่อหดด้วยอุปกรณ์ช่วยในการ
กำหนดตำแหน่ง จากการสุ่มตรวจ 30 ช้ิน 

 
4.1  เปรียบเทียบประสิทธิภาพ 
      การเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของการตัดท่อ
หด และเวลาในการตัดท่อหดของการทำงานก่อนการ
ปรับปรุง – หลังปรับปรุง ว่าการออกแบบอุปกรณ์ช่วย
ตัดสามารถลดความสูญเสีย ความสิ้นเปลือง และลด
การใช้เวลาในกระบวนการตัดท่อหด 

 
ภาพที่ 7 แสดงผลการเปรียบเทียบขนาดท่อหดก่อน

ปรับปรุง – หลังปรับปรุง 
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จากการเปรียบเทียบขนาดท่อหดที่ตัดได้ ก่อน
การปรับปร ุง และหลังการปรับปร ุง พบว่า หลัง
ปร ับปร ุงเป็นไปตามมาตรฐานที ่กำหนดไว ้ การ
กระจายตัวต่ำ ค่า Cp และ Cpk สูงกว่า 1.33  
 จากการเปรียบเทียบเวลาในขั้นตอนการตัดท่อ
หด พบว่า เวลาในการตัดก่อนมีการออกแบบอุปกรณ์
ช่วยในการกำหนดตำแหน่ง ใช้เวลามากกว่ามีอุปกรณ์
ช่วย และงานย่อยในขั้นตอนการตัดท่อหดที่ใช้เวลา
เยอะที ่สุด คือ การดันท่อหดผ่านคมกรรไกร และ
อุปกรณ์ช่วยตัดสามารถลดเวลาในการตัดได้ 59.41 
วินาที และเปรียบเทียบอัตราการเอียงของท่อหดหลัง
การปรับปรุง พบว่า ก่อนการปรับปรุงองศาท่ีตัดได้อยู่
ที่ร้อยละ 74 และหลังการปรับปรุงอยู่ที่ร้อยละ 100 
ซ ึ ่งสามารถลดของเสียได้ร ้อยละ 26 ของการตัด
ช้ินงานท่ีเกิดของการเอียง 
 

 
ภาพที่ 8 แสดงขนาด เวลา และองศาการเอียงของ

การตัดท่อหดก่อนปรับปรุง – หลังปรับปรุง 
 

5.  อภิปรายผล 
ก่อนจากทำการปรับปรุงแก้ไขปัญหาลดความ

สูญเสียจากการตัดท่อหด โดยการออกแบบและสร้าง
อุปกรณ์ช่วยในการกำหนดตำแหน่ง พบว่าก่อนการ
ปรับปรุงแก้ไขปัญหาขนาดของท่อหดท่ีตัดด้วยการกะ
ระยะ เกิดการตัดที่มีขนาดไม่เท่ากัน ไม่ได้ขนาดตาม
มาตรฐาน และชิ ้นงานเอียง ทำให้ปัญหาที ่เกิดใน
ข ั ้นตอนการต ัดท ่อหด ค ือ เก ิดความสูญเส ียใน
กระบวนการผลิต และเกิดความสิ้นเปลืองในการใช้

ว ัสดุ หลังจากทำการออกแบบ และทำการสร ้าง
อ ุปกรณ์ช่วยตัดชิ ้นส่วนท่อหด สามารถลดความ
สูญเสีย และลดต้นทุนในขั้นตอนการตัดช้ินส่วนท่อหด
ลงได้ ร้อยละ 10.24 ดังนั้นสรุปได้ว่า การออกแบบ 
และจัดทำการสร้างอุปกรณ์ช่วยตัด ทำให้ขนาดของ
ชิ้นส่วนท่อหดอยู่ในมาตรฐานที่กำหนด สามารถลด
ความสูญเสีย และลดต้นทุนในการผลิตลงได้ 
 
6.  กิตติกรรมประกาศ 

 งานวิจัยฉบับนี้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยความอนุเคราะห์
จากอาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ อาจารย์ฤทธิรงค์ 
แจ้งอิ ่ม ที่ได้ให้คำเสนอแนะแนวคิด ตลอดจนแก้ไข
ข้อบกพร่องต่าง ๆ มาโดยตลอดจนปริญญานิพนธ์
ฉบับนี้เสร็จสมบูรณ์ คณะผู้จัดทำจึงขอกราบพระคุณ
เป็นอย่างสูง 
 เนื ่องจากคณะผู ้จัดทำได้ร ับการสนับสนุนจาก 
บริษัท VEM (Thailand) Co.,Ltd. จำกัดในด้านการ
ใช้เวลาการปฏิบัติงานบางส่วนมาทำงานวิจัย และ
อนุญาตให้ฝ่ายต่าง ๆ ในแผนกท่ีเกี่ยวข้องขององกรณ์
ให้การสนับสนุนในด้านข้อมูล กำลังคน ด้านเวลาจึง
ใคร ่ขอบพระคุณเจ ้าหน้าท ี ่พ ี ่ เล ี ้ยงแผนก QMR 
Manager, Production Manager, และแผนก QA 
Engineer ที ่ให้ความรู ้ประสบการณ์ทำงานและให้
คำปรึกษาในเรื่องต่าง ๆ ในองค์กรความรู้ที่ต้องใช้ทำ
ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้จนเสร็จสมบูรณ์ 
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การลดของเสียในกระบวนการผลิตช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์โดยการใช้วิธีทางสถิติ     
West reduction in electronic component process by using statistical process  
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บทคัดย่อ  

วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้เป็นการประยุกต์ใช้วิธีการทางสถิติเพื่อลดของเสียท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการผลิตชิ้นส่วน
อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งในกระบวนการผลิตนั้นพบของเสียท่ีเกิดข้ึนจากปัญหาค่าสัญญาณไม่ได้ตามมาตรฐานจำนวนร้อยละ 6.5 
ผู้วิจัยและบริษัทผู้ผลิตจึงศึกษากระบวนการผลิตจากนั้นจึงใช้วิธีทางสถิติโดยวิธีการทดสอบสมมุติฐานค่าเฉลี่ยระหว่าง  2 
กลุ่มตัวอย่าง ผลการวิจัยพบว่าอุณหภูมิในกระบวนการพิมพ์รหัสการผลิตนั้น ส่งผลให้ค่าสัญญาณที่ปรับตั ้งเกิดการ
เปลี่ยนแปลงจนทำให้เกิดของเสีย ผู้วิจัยและบริษัทผู้ผลิตจึงปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตเพื่อป้องกันไม่ให้ชิ้นงานท่ีปรับต้ัง
ค่าสัญญาณแล้วผ่านอุณหภูมิความร้อนเพื่อป้องกันการเกิดของเสีย จากการปรับกระบวนการพบว่ากระบวนการท่ีปรับปรุง
สามารถลดของเสียได้ร้อยละ 6.5 
คำสำคัญ: ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์, การลดของเสีย, การทดสอบสมมุติฐานค่าเฉลี่ยระหว่าง 2 กลุ่มตัวอย่าง   
 
Abstract 
 This research aims to application of statistical methods to reduce waste in the electronic 
component manufacturing process, which the production process found 6.5% of defected by the 
problem of signal not meet standard. The researchers and the company studied the production process 
and used a statistical method by Two Sample T-Test. The result was found that the temperature in the 
process of marking process effected the signal value being adjusted to cause the defect. Researchers 
and manufacturing companies change the production process to prevent workpiece that setting signals 
passing through heating temperatures to prevent defect. As a process modification, it was found that 
the improved process could reduce defect by 6.5 percent. 
Keywords: Electronic Components, Reduce defect, Two Sample T-Test. 
 
 
 
 



 
การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์  วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  และสถาปัตยกรรมศาสตร์ คร้ังที่ 12 
วันที่ 20  สิงหาคม  2564  ณ  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   

 

 
ESTACON12 | 476 

1. บทนำ 
จากสถานการณ์ในปัจจุบันของประเทศไทยท่ีพบการ

ระบาดของ ไวร ั ส โคโรนาซ ึ ่ งทำให ้ เศรษฐกิ จ
ภายในประเทศไทยเกิดการชะลอตัว [1] และทำให้การ
ผลิตของสินค้าและบริการในประเทศไทยลดลง ส่งผลให้
ผู ้ประกอบการจำเป็นต้องมีการปรับปรุงและพัฒนา
กระบวนการของตนเพื่อให้สามารถอยู่รอดได้ในสภาวะ
เศรษฐกิจปัจจุบัน การปรับปรุงกระบวนการโดยการลด
ของเสียเป็นวิธีหนึ่งที่ผู้ประกอบการนำมาใช้เพื่อให้เกิด
ความได้เปรียบในกระบวนการผลิต [2] ดังกรณีศึกษาใน
งานวิจัยนี้ท่ีนำวิธีการลดของเสียไปใช้ในบริษัทผู้ผลิต
ช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งพบปัญหาเกี่ยวกับค่าสัญญาณ
ของชิ้นงานที่ผลิตไม่ได้ตามมาตรฐาน โดยกระบวนการ
ผล ิตของบร ิษ ัทในกรณ ีศ ึกษาน ั ้นประกอบด ้ วย
กระบวนการดังต่อนี้  กระบวนการประกอบชิ ้นงาน ,  
กระบวนการปรับต้ังค่าสัญญาณ, กระบวนการพิมพ์รหัส
การผลิตและกระบวนการยืนยันค่าสัญญาณ จากนั้นจึง
ส่งชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์จำหน่าย จากการศึกษาข้อมูล
ในกระบวนการของผู ้วิจัยและผู ้ผลิต พบว่ามีชิ ้นงาน
จำนวนร้อยละ 6.5 มีค่าสัญญาณไม่ผ่านมาตรฐานซึ่งถูก
ตรวจพบในกระบวนการยืนยันค่าสัญญาณ จากเหตุ
ดังกล่าวจึงทำให้ผู้วิจัยและผู้ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
ร่วมกันเก็บรวบรวมข้อมูลกระบวนการเพื่อหาสาเหตุ
และนำมาใช้ในการลดของเสียที่เกิดขึ้น โดยผลการเก็บ
ข้อมูลพบว่าในกระบวนการผลิตช้ินงานนั้นช้ินงานทุกช้ิน
จะต้องผ่านกระบวนการกระบวนการปรับต้ังค่าสัญญาณ
ซึ่งกระบวนการนี้ชิ ้นงานจะถูกปรับตั้งค่าให้ผ่านตาม
มาตรฐานทุกช้ิน จากนั้นช้ินงานจะถูกนำเข้ากระบวนการ
กระบวนการพิมพ์รหัสการผลิต ในกระบวนการนี้ช้ินงาน
จะถูกพิมพ์รหัสซึ่งจะใช้ในการบ่งบอกข้อมูลของการผลิต
และถูกนำเข้าอบท่ีอุณหภูม ิ150 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 
10 นาทีเพื่อให้หมึกพิมพ์แห้ง จากนั้นจึงนำชิ้นงานเข้า
กระบวนการยืนยันค่าสัญญาณ ซึ่งจากข้อมูลกล่าวมานั้น
แสดงให้เห็นว่าหลังจากที่มีการปรับตั้งค่าสัญญาณของ
ชิ้นงานจนผ่านมาตรฐานแล้ว ชิ้นงานจะต้องนำไปพิมพ์
รหัสการผลิตและผ่านความร้อน จากนั้นเมื่อนำชิ้นงาน

ไปยืนยันค่าสัญญาณจึงพบของเสียเกิดขึ้น ผู ้วิจัยและ
ผู้ผลิตจึงทำประชุมและสรุปผลการศึกษาปัญหาดังกล่าว 
โดยสรุปว่ากระบวนการท่ีคาดว่าจะส่งผลต่อค่าสัญญาณ
ของชิ้นงานคือกระบวนการให้ความร้อนเพื่ออบหมึก
พิมพ์ในกระบวนการพิมพ์รหัสการผลิตเนื่องจากเป็น
กระบวนการเดียวที่ชิ ้นงานต้องผ่าน ก่อนที่จะพบของ
เสียผู้วิจัยและบริษัทผู้ผลิตจึงต้องการทดสอบผลกระทบ
ของความร้อนในกระบวนการอบที่ส่งผลต่อค่าสัญญาณ
ของช้ินงาน  

การเลือกใช้วิธีการทางสถิติ (Statistical Process) ใน
การเปรียบเทียบและวิเคราะห์มีหลากหลายประเภทท่ี
ถูกนำมาใช้ในภาคอุตสาหกรรมขึ้นอยู่กับลักษณะการ
เก็บข้อมูลรวมถึงข้อจำกัดต่างๆ ของการทดลองท่ี
แตกต่างกันไป [3] ดังนั้นการเลือกใช้สถิติที่เหมาะสมใน
การทดลองนั้นจึงถือว่ามีความสำคัญ เพราะการเลือก
สถิติที ่ เหมาะสมจะทำให้ผลการทดลองและผลการ
วิเคราะห์มีความน่าเชื ่อถือและสามารถนำไปใช้ในการ
วิเคราะห์การทำงานได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ ซึ่ง
วิธีการทางสถิติที่มักถูกนำมาใช้ ในการเปรียบเทียบผล
ความแตกต่างของข้อมูลสองกลุ ่มคือ การทดสอบ
สมมุติฐานแบบ T-Test ซึ่งเป็นการทดสอบสมมุติฐาน
เพื่อเปรียบเทียบข้อมูลสองกลุ่ม [4] โดยผู้วิจัยเลือกใช้
ว ิธ ีการทดสอบสมมุต ิฐานค่าเฉลี ่ยระหว่าง 2 กลุ่ม
ตัวอย่าง (Two Sample T-Test) ซึ่งเป็นวิธีที่ใช้ในการ
ทดลองเปรียบเทียบเทียบผลของข้อมูล 2 กลุ่ม [5] เพื่อ
ใช้เปรียบเทียบผลของสัญญาณท่ีเปล่ียนไปของช้ินงาน  

งานวิจ ัยน ี ้ม ีว ัตถุประสงค์ในการศึกษา ผลการ
เปลี่ยนแปลงค่าสัญญาณของชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์โดย
การเปรียบเทียบระหว่างช้ินงานท่ีต้องผ่านความร้อนและ
ชิ ้นงานที ่ไม่ผ่านความร้อนเพื ่อใช้เป็นข้อมูลในการ
ปรับปรุงกระบวนการเพื่อลดของเสียท่ีเกิดขึ้นในการผลิต
ช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 
 
2.  กระบวนการและเคร่ืองจักรที่ใช้ในงานวิจัย 

กระบวนการผล ิตช ิ ้นส ่ วนอ ิ เล ็กทรอน ิกส ์ ใน
กรณีศึกษาประกอบด้วยขั ้นตอนในการผลิตชิ ้นงาน
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จำนวน 4 ขั้นตอน ดังแสดงในรูปท่ี 1 โดยมีรายละเอียด
ดังนี้ กระบวนการประกอบช้ินงาน,  กระบวนการปรับต้ัง
ค่าสัญญาณ, กระบวนการพิมพ ์รหัสการผล ิตและ
กระบวนการยืนยันค่าสัญญาณ 
 
 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1 กระบวนการผลิตช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 
 

กระบวนการประกอบชิ้นงาน เป็นกระบวนการที่นำ
ช้ินส่วนขนาดเล็กจำนวนมากประกอบรวมจนเป็นชิ้นงาน 
โดยประกอบในห้องที่ควบคุมปริมาณฝุ่นผงเพื่อป้องกัน
และควบคุมกระบวนการให ้สามารถผลิตได ้ ตาม
มาตรฐาน 

กระบวนการปรับตั ้ งค่าสัญญาณ (Adjustment 
process) ในกระบวนการการนี ้จะทำการปรับแต่งค่า
สัญญาณของชิ้นงานให้ได้ตามที่ลูกค้ากำหนด ซึ่งค่า
ส ัญญาณท ี ่ปร ับต ั ้ งประกอบและต ้องตรวจสอบ
ประกอบด้วยค่าสัญญาณ VSWR In และ Out โดยใน
การทดสอบจะใช ้ เคร ื ่ อง  Network Analyzer ของ 
Agilent รุ่น 8753ES ดังแสดงในรูปท่ี 2 ในการตรวจสอบ
ค่าสัญญาณ ในส่วนของการปรับตั้งค่าสัญญาณ จะใช้
แท่งแม่เหล็กกดลงบริเวณผิวหน้าของช้ินงานเพื่อปรับค่า
ให้ได้ตามมาตรฐาน  

 

 

รูปที่ 2 เครื่องมือท่ีใช้ในการตรวจสอบค่าสัญญาณ 

การพิมพ์รหัสการผลิตจะเป็นการพิมพ์รหัสการ
ผลิตลงบนชิ ้นงาน (Marking process) โดยที ่จะใช้
การพิมพ์รหัสเพื่อให้สามารถสืบกลับข้อมูลการผลิตได้ 
กรณีที่ลูกค้าพบของเสียเมื่อนำชิ้นงานไปประกอบบน
แผงวงจรของลูกค้า ในกระบวนการพิมพ์รหัสการผลิต
นี้ เมื ่อพิมพ์แล้วจะต้องนำชิ้นงานไปผ่านความร้อน
เพื่อให้หมึกท่ีพิมพ์นั้นมีความคงทนมากขึ้น โดยจะต้อง
นำชิ้นงานเข้าไปอบในเตาอบที่อุณหภูมิ  150 องศา
เซลเซียสเป็นเวลา 10 นาที โดยเตาอบที่ใช้จะใช้เตา
อบของ Yamato รุ่น DX401 ดังแสดงในรูปท่ี 3 

  

 

รูปที่ 3 เตาอบท่ีใช้ในกระบวนการพิมพ์รหัสการผลิต 
 

กระบวนการยืนยันค่าสัญญาณ (Confirmation 
process) กระบวนการการนี้จะเป็นการตรวจสอบค่า
สัญญาณของชิ้นงานที่ผ่านการปรับตั้งค่าสัญญาณ
มาแล้ว เพื ่อให้มั ่นใจว่างานที ่ผ่านการปรับตั ้งค่า
สัญญาณมาแล้ว นั้นจะผ่านตามมาตรฐานที ่ลูกค้า
กำหนด ซึ ่งจะตรวจสอบค่าสัญญาณเช่นเดียวกับ
กระบวนการปรับต้ังค่าสัญญาณคือค่า VSWR In และ 
Out แต่จะไม่มีการปรับตั้งเพิ่มเติม โดยตรวจสอบจะ
ใช ้ เ ค ร ื ่ อ ง  Network Analyzer ของ  Agilent รุ่ น 
8753ES 
 
3.  ผลการวิจัย 
3.1  การเก็บข้อมูลในงานทดลอง 
 ในส่วนของผลการทดลองและผลการวิเคราะห์
เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงค่าสัญญาณระหว่าง
ช้ินงานท่ีต้องผ่านความร้อนจากกระบวนการพิมพ์รหัส

 การประกอบชิ้นงาน 

 

 

 

การปรับต้ังค่าสัญญาณ 

การพิมพ์รหัสการผลิต 

การยืนยันค่าสัญญาณ 
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การผลิตและชิ ้นงานที ่ไม่ผ่านความร้อน ผู ้ว ิจัยจะ
ตรวจสอบค่า VSWR In และ Out ของช้ินงาน 
 โดยในการวิจัยจะดำเนินการเปรียบเทียบค่า
ผลต่างที่เกิดการเปลี่ยนแปลงของชิ้นงานจำนวน 2 
แบบ ในแต่ละแบบจะเก็บข้อมูลการผลิตจำนวน 10 
ชิ้น สำหรับงานแบบที่หนึ่งจะเป็นกระบวนการผลิต
แบบเดิม ที ่ผ่านกระบวนการปรับตั ้งค่าสัญญาณ , 
กระบวนการพิมพ์รหัสการผลิตลงบนชิ ้นงานและ
กระบวนการยืนยันค่าสัญญาณ จากนั้นจึงคำนวนค่า
ความเปลี ่ยนแปลงของสัญญาณที ่เกิดขึ ้นระหว่าง
กระบวนการปรับตั ้งค่าสัญญาณและกระบวนการ
ยืนยันค่าสัญญาณ สำหรับงานแบบท่ี 2 เป็นวิธีการ
ผล ิตท ี ่ ใช ้ทดสอบ กล ่าวค ือจะเป ็นงานท ี ่ ผ ่าน
กระบวนการปรับตั ้งค่าสัญญาณและกระบวนการ
ยืนยันค่าสัญญาณ โดยท่ีไม่ผ่านกระบวนการพิมพ์รหัส
การผลิตเพื่อให้ชิ ้นงานไม่โดนความร้อน จากนั้นจึง
คำนวณค่าความเปลี่ยนแปลงของสัญญาณที่เกิดขึ้น
ระหว ่ างกระบวนการปร ับต ั ้ งค ่ าส ัญญาณและ
กระบวนการยืนยันค่าสัญญาณ สำหรับงานกลุ่มท่ีสอง 
ดังแสดงไว้ในรูปท่ี 4 
 
 
 
 
 
 
 
        งานกลุ่มท่ี 1      งานกลุ่มท่ี 2 

รูปที่ 4 กลุ่มของช้ินงานท่ีใช้ในการเปรียบเทียบผล 
 
3.2  ผลการทดลองและการวิเคราะห์ผลการทดลอง 

จากการเก็บข้อมูลค่าการเปลี่ยนแปลงของค่า
สัญญาณของงานทั ้งสองแบบที ่จะนำมาใช้ในการ
วิเคราะห์ผล ในเรื่องเกี่ยวกับความอุณหภูมิท่ีส่งผลต่อ
การเปลี่ยนแปลงของค่าสัญญาณหรือไม่นั้น ผู้วิจัยใช้
การทดสอบสมมุติฐานค่าเฉล่ียระหว่าง 2 กลุ่มตัวอย่าง 

โดยมีปัจจัยที ่ใช้ในการทดลองคือ วิธ ีในการผลิต 
สำหรับระดับในการทดลองมี 2 ระดับ ประกอบด้วย 
แบบท่ี 1 คือวิธีการผลิตแบบเดิม และแบบท่ี 2 คือ
วิธีการผลิตท่ีต้องการทดสอบ  

ซึ่งในงานวิจัยจะประยุกต์ใช้หลักการพื้นฐานของ
การทดลองมาใช้ในกระบวนการทดลองเพื่อให้ผลการ
ทดลองมีความถูกต้องและแม่นยำที่สุดประกอบด้วย 
การประยุกต์ใช้หลักการทำซ้ำ (Replication) [6] โดย
ผู้วิจัยจะทำการทดลองในแต่ละแบบจำนวน 10 ครั้ง 
การประยุกต์ใช้การควบคุม (Blocking) [7] ผู้วิจัยจะ
ทำการควบคุมปัจจัยอื ่นๆ ที ่ไม่ได้นำมาใช้ในการ
ว ิเคราะห์ให้อย ู ่ ในสภาวะเดียวกัน ประกอบด้วย 
วัตถุดิบที่ใช้ในการประกอบชิ้นงาน , คนที่ประกอบ
ช้ินงานและคนท่ีทำการตรวจสอบ, วันเวลาท่ีใช้ในการ
ทดลอง ตลอดจนเครื ่องมือเครื ่องจักรที ่ใช้ในการ
ทดลองจะเป็นเครื่องเดียวกัน ในส่วนสุดท้ายผู้วิจัยจะ
ประยุกต์ใช้หลักการสุ่ม (Randomization) จะเป็น
การสุ่มลำดับการทดลองเพื่อไม่ให้เกิดการเอนเอียง
ของข้อมูล (Bias)  

จากนั้นจึงทำการทดลองเพื่อผลิตชิ้นงานตาม
แผนการทดลองท่ีได้วางแผนไว้และเก็บข้อมูลจากการ
ทดลองดังแสดงในตารางที่ 1 เมื่อทำการเก็บข้อมูลท่ี
จะใช้ในการวิเคราะห์แล้ว ผู้วิจัยได้นำข้อมูลดังกล่าว
มาวิเคราะห์การแจกแจงของข้อมูล เพื่อพิจารณาว่า
ข้อมูลมีการแจกแจงแบบปกติ (Normal Probability) 
หรือไม่ เน ื ่องจากเป็นข้อกำหนดในการทดสอบ
สมมุติฐานแบบ T-Test โดยใช้การทดสอบการแจง
แจงปกติที ่ระดับนัยสำคัญ 0.05 =  สำหรับการ
แปลผลนั้นจะพิจารณาจากค่า P-Value ในกรณีท่ี (P-
Value > 0.05) นั ่นแปลผลได้ว ่าการแจกแจงของ
ข้อมูลเป็นแบบปกติ ในทางกลับกันหาก (P-Value < 
0.05) แปลผลได้ว่าข้อมูลไม่ได้แจกแจงแบบปกติ โดย
ผลการวิเคราะห์พบว่าข้อมูลทั้งหมดมีการแจกแจง
แบบปกติ ดังแสดงผลไว้ในตารางท่ี 2  

 
 

 การปรับต้ังค่าสัญญาณ 

การยืนยันค่าสัญญาณ  

 การปรับต้ังค่าสัญญาณ 

การยืนยันค่าสัญญาณ  

 การพิมพ์รหัสการผลิต 
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ตารางที่ 1 การเปลี่ยนแปลงของค่าสัญญาณเมื่อผลิต
แบบท่ี 1 และแบบท่ี 2 

No. VSWR In (dB) VSWR Out (dB) 

แบบที่ 1 แบบที่ 2 แบบที่ 1 แบบที่ 2 

1 0.1190 0.0055 0.0990 0.0499 

2 0.1205 0.0009 0.1188 0.0576 

3 0.0967 0.0058 0.0865 0.0172 

4 0.0953 0.0356 0.0681 0.0677 

5 0.1284 0.0058 0.0780 0.0144 

6 0.0821 0.0327 0.1219 0.0177 

7 0.1099 0.0065 0.1003 0.0937 

8 0.0922 0.0205 0.1009 0.0007 

9 0.0730 0.0299 0.1011 0.0727 

10 0.1045 0.0219 0.0969 0.0425 

 
ตารางที่ 2 ผลการทดสอบการแจกแจงแบบปกติ  

 Mean Stdev P-Value 

VSWR In แบบที่ 1 0.102 0.017 0.929 

VSWR In แบบที่ 1 0.016 0.013 0.072 

VSWR Out แบบที่ 1 0.097 0.016 0.357 

VSWR Out แบบที่ 2 0.043 0.030 0.614 

การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การทดสอบสมมุติฐาน
โดยการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระหว่าง 2 กลุ่มตัวอย่าง 
(Two Sample T-test) นั้นงานวิจัยจะทำการทดสอบ
สมมุติฐานที ่ระดับความเชื ่อมั ่น 0.05 =  โดยใช้
โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลซึ่ง
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล โดยตารางท่ี 3 จะแสดงผลการ
วิเคราะห์ค่าเฉล่ียการเปล่ียนแปลงของค่าสัญญาณเมื่อ
ผลิตแบบท่ี 1 และแบบท่ี 2 สำหรับค่า VSWR In และ
ในตารางท่ี 4 จะแสดงผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยการ
เปลี่ยนแปลงของค่าสัญญาณเมื่อผลิตแบบท่ี 1 และ
แบบท่ี 2 สำหรับค่า VSWR Out 

ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี ่ยระหว่าง 2 
กลุ่มตัวอย่าง สำหรับค่า VSWR In 

VSWR In N Mean StDev SE Mean 

แบบที่ 1 10 0.1022 0.0176 0.0056 

แบบที่ 2 10 0.0165 0.0131 0.0041 

Difference = mu (VSWR In type 1) mu (VSWR 
In type 2) Estimate for difference:  0.08565 
95% CI for difference: (0.07092, 0.10038) 
T-Test of difference = 0 (vs not =):  
T-Value =12.32 P-Value = 0.000   
 

ตารางที่ 4 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี ่ยระหว่าง 2 
กลุ่มตัวอย่าง สำหรับค่า VSWR Out 

VSWR Out N Mean StDev SE Mean 

แบบที่ 1 10 0.0972 0.0165 0.0052 

แบบที่ 2 10 0.0428 0.0309 0.0098 

Difference = mu (VSWR Out type 1) mu 
(VSWR Out type 2) Estimate for difference:  
0.0543 
95% CI for difference: (0.0304, 0.0783) 
T-Test of difference = 0 (vs not =):  
T-Value = 4.91 P-Value = 0.000 

การวิเคราะห์ผลจะพิจารณา โดยพิจารณาค่า P-
Value ของการทดลอง กรณีที่ค่า (P-Value > 0.05) 
นั่นแปลผลได้ว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มข้อมูลทั้งสองกลุ่มไม่
มีความแตกต่างกัน ในทางกลับกันหาก (P-Value < 
0.05) แปลผลได้ว่าค่าเฉลี่ยของข้อมูลทั้งสองกลุ่ม
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ [8] ซึ่งผลจากการทดลอง
และวิเคราะห์โดยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติที่แสดง
ในตารางท่ี 3 และ 4 พบว่าค่า P-Value ของการ
ทดลองมีค่าน้อยกว่า 0.05 ทั้งคู่จึงสรุปได้ว่าค่าเฉล่ีย
ของข้อมูลท้ังสองกลุ่มแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติท่ี 0.05 =  ซึ่งหมายความว่าอุณหภูมิส่งผลให้
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เกิดการเปลี่ยนแปลงของค่าสัญญาณของชิ้นงานท้ัง
ส่วนท่ีเป็น VSWR In และ Out 
3.3  การปรับปรุงกระบวนการเพื่อลดของเสีย 

จากข้อมูลการทดลองและการวิเคราะห์ผลการ
ทดลองสามารถสรุปได้ว่า อุณหภูมิซึ่งช้ินงานได้รับจาก
กระบวนการพิมพ์รหัสการผลิตลงบนช้ินงาน ส่งผลต่อ
ค่าสัญญาณที่เปลี่ยนไปอย่างมีนัยสำคัญ ทำให้ผู้วิจัย
และผู้ผลิตพิจารณาในการเปลี่ยนแปลงกระบวนการ
โดยการปร ับแปลงข ั ้นตอนการผลิตจากเด ิมคือ 
กระบวนการปรับตั้งค่าสัญญาณ, กระบวนการพิมพ์
รหัสการผลิตและกระบวนการยืนยันค่าสัญญาณ เป็น
กระบวนการพิมพ์รหัสการผลิต, กระบวนการปรับต้ัง
ค่าสัญญาณและกระบวนการยืนยันค่าสัญญาณ ดังรูป
ท่ี 5 โดยการเปลี่ยนขั้นตอนการผลิตนี้เปลี่ยนเพื่อให้
ชิ้นงานที่มีการปรับตั้งค่าสัญญาณแล้วไม่โดนอุณหภูมิ
จากกระบวนการพิมพ์รหัสการผลิต ซึ ่งจะเป็นการ
ป้องกันไม่ให้เกิดการเปล่ียนแปลงของค่าสัญญาณของ
ชิ้นงานที่ปรับตั้งแล้ว ส่งผลให้เมื่อทำการผลิตชิ้นงาน
อย่างต่อเนื่องจำนวน 50,000 ช้ิน ผู้ผลิตไม่พบของเสีย
ท่ีเกิดขึ้นเกี่ยวกับค่าสัญญาณ (ลดของเสียได้ร้อยละ 6.5) 

 
 
 

 

 

 

 

 

           ก่อนปรับปรุง          หลังปรับปรุง 

รูปที่ 5 รูปก่อนและหลังการปรับปรุงกระบวนการ 
 

4.  สรุป 
 การปรับปรุงกระบวนการเพื่อลดของเสียที่เกิดขึ้น
ใ น ก ร ะ บ วนก า รน ั ้ น  เ ป ็ น ห น ึ ่ ง ใน กลย ุ ทธ ท่ี
ผู้ประกอบการหรือบริษัทผู้ผลิตสามารถนำไปใช้เพื่อใช้

เป็นข้อได้เปรียบทางการธุรกิจ อย่างไรก็ดีการลด
ต ้นท ุนในกระบวนการน ั ้น  ผ ู ้ประกอบการควร
ทำการศึกษาวิจัยถึงสาเหตุของปัญหา ซึ่งจะใช้เป็น
แนวทางที ่ผู ้ประกอบการจะนำไปแก้ไขปัญหาใน
กระบวนการผลิตและลดของเสียได้ ดังงานวิจัยนี้ได้
ทำการศึกษากระบวนการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
เพ ื ่อลดของเสียที ่ เก ิดขึ ้นในกระบวนการ  โดยใน
งานวิจัยนี้ได้ใช้การทดสอบสมมุติฐานค่าเฉล่ียระหว่าง 
2 กลุ่มตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์ผลของอุณหภูมิที่ส่งผล
ต่อการเปลี่ยนแปลงขอค่าสัญญาณของชิ้นงาน ซึ่งผล
จากการว ิจ ัยพบว ่า  อ ุณหภ ูม ิน ั ้นส ่งผลต ่ อการ
เปลี ่ยนแปลงของค่าสัญญาณของชิ ้นงานอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติ จากนั้นผู้วิจัยและผู้ผลิตจึงนำข้อมูล
ไปใช้ในการปรับปรุงกระบวนการ โดยการปรับลำดับ
กระบวนการผลิตเพื่อไม่ให้ชิ ้นงานที่มีการปรับตั ้งค่า
สัญญาณแล้วโดนความร ้อน ซ ึ ่งการปร ับเปลี ่ยน
กระบวนการดังกล่าวเป็นการปรับลำดับก่อนหลังของ
กระบวนการผลิต ทำให้ผู ้ผลิตสามารถใช้เงื่อนไขใน
กระบวนการผลิตในแต่ละกระบวนการได้ด ังเดิม 
ในขณะที่สามารถลดของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการ
ได้ ดังข้อมูลที่แสดงไว้ในส่วนของผลการทดลอง ซึ่ง
จากการปรับปรุงดังกล่าว ส่งผลให้ผู้ผลิตสามารถลด
ของเสียที่เกิดขึ ้นจากกระบวนการผลิตลงได้ร้อยละ 
6.5  
 
5.  กิตติกรรมประกาศ 
 ขอบพระคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ที่กรุณาให้ทุนและเวลาในการวิจัย รวมถึง
อาจารย์จากหลากหลายมหาวิทยาลัยที ่ร ่วมกัน
ดำเนินการวิจัย 
 
 
 
 
 
 

 การปรับต้ังค่าสัญญาณ 

การยืนยันค่าสัญญาณ  

 การพิมพ์รหัสการผลิต 

การยืนยันค่าสัญญาณ  

 การประกอบงาน 

 การพิมพ์รหัสการผลิต 

 การปรับต้ังค่าสัญญาณ 

 

 การประกอบงาน 
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บทคัดย่อ  
กรณีศึกษานี้เป็นการดำเนินงานในโรงงานแห่งหนึ่งที่มีการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์  ซึ่งเป็นชิ้นส่วนประกอบ

ภายนอกซึ่งมีกระบวนการผลิตหลัก 2 กระบวนการคือ การฉีดขึ้นรูปเป็นชิ้นงาน และกระบวนการพิมพ์สกรีน เก็บข้อมูล
กระบวนการผลิตย้อนหลัง 3 เดือนพบลักษณะข้อบกพร่องของผลิตภัณฑ์ที่พบในกระบวนการผลิตได้แก่ รอยข่วน คราบ
สกปรก รอยบุบ สกรีนไม่ถูกต้องตามแบบ การดำเนินงานแก้ปัญหาใช้เครื่องมือคุณภาพทั้ง 7 เพื่อการเก็บข้อมูล การ
วิเคราะห์ปัญหา และการเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน สาเหตุที่เกิดขึ้นมาจากหลายส่วนแต่มีความสัมพันธ์กัน  โดย
ประเด็นสำคัญที่พบคือวิธีการทำงานที่ใช้อยู่ในปัจจุบันยังไม่เหมาะสมกับกระบวนการผลิต แผนการบำรุงรักษาเครื่องมือ 
และเครื่องจักร ตลอดจนสถาพการทำงานไม่เหมาะสม จึงได้กำหนดมาตรการแก้ไขและดำเนินการตามแผน การเก็บข้อมูล
เพื่อเปรียบผล 3 เดือนก่อนการปรับปรุงมีของเสียเฉลี่ย ร้อยละ 2.06 แต่หลังการปรับปรุงมีของเสียเฉลี่ยเพียงร้อยละ 1.2 
ดังนั้นเพื่อให้คุณภาพของกระบวนการผลิตท่ีปรุงปรุงนี้คงอยู่จึงได้กำหนดข้ันตอนต่าง ๆ เป็นมาตรฐานการทำงานเพื่อรักษา
คุณภาพของการผลิตไว้ 
คำสำคัญ: การลดของเสีย เครื่องมือคุณภาพท้ัง 7 การตรวจสอบคุณภาพ 
 
Abstract 
 This case study is an operation in a factory where electronic components are manufactured. 
which is an external component that has two main production processes, namely injection molding. 
and screen-printing process Collect data on the production process for the past 3 months and found 
defects in the production process, such as scratches, dirt, dents, screens that are not in accordance with 
the design. Troubleshooting operations using 7 quality tools for data collection problem analysis and 
performance comparison the reasons that arise are from many parts but are related. The key point 
found is that the current working methods are not suitable for current process. Plane for tools and 
machinery maintenance as well as inappropriate working schedule. Therefore, corrective measures have 
been established and implemented according to the plan. Data collection to compare the results 3 
months before the improvement had an average waste of 2.06%, but after the improvement, the 
average waste was only 1.2%. Therefore, to maintain the quality of the improved production process, 
different steps were established. It is a working standard to maintain the quality of production. 
Keywords: Defect reduction, QC 7 tools, Quality inspection 
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1. บทนำ 
กรณีศึกษานี้เป็นการดำเนินงานในโรงงานแห่งหนึ่ง

ที ่มีการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ซึ ่งเป็นชิ้นส่วน
ประกอบภายนอกซึ่งมีขั้นตอนการผลิตโดยสังเขปดัง
รูปที่ 1 ซึ่งมีกระบวนการผลิตหลัก 2 กระบวนการคือ 
การฉีดขึ้นรูปเป็นชิ้นงาน และกระบวนการพิมพ์สกรีน 
โดยมีข้อกำหนดจากทางลูกค้าคือ มีขนาดตรงตาม
กำหนด ผิวชิ ้นงานต้องเรียบเนียน ตัวพิมพ์สกรีน
ถูกต้องตามแบบ ไม่มีรอยข่วน และไม่มีการเปื้อนจาก
น้ำมัน หากพบข้อบกพร่องอย่างใดอย่างหนึ่งให้ถือว่า
เป็นของเสีย 

 

รูปที่ 1 กระบวนการผลิตของกรณีศึกษานี้ 
 

ผู้วิจัยได้เริ่มเข้าไปศึกษาวิธีการทำงาน ตลอดจน
เก็บข้อมูลกระบวนการผลิตย้อนหลัง 3 เดือน พบว่า
ของเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตมีร้อยละ 1.6, 
1.8 และ 2.8 ตามลำดับ โดยประเภทของเสียที ่พบ 
และสัดส่วนของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตรวม 

3 เดือนย้อนหลังสามารถแสดงโดยแผนภาพพาเรโตดัง
รูปท่ี 2  

 

 

รูปที่ 2 แผนภาพพาเรโตแสดงประเภทของเสีย และ
ร้อยละสะสม 

 
 ล ักษณะข ้อบกพร ่องของผลิตภ ัณฑ์ท ี ่พบใน

กระบวนการผลิตได้แก่ รอยข่วน คราบสกปรก รอย
บุบ สกรีนไม่ถูกต้องตามแบบ และอื ่น ๆ โดยของ
ข้อบกพร่องที่สำคัญตามกฎ 80 :20 ของพาเรโตคือ 
รอยข่วน และคราบสกปรกซึ่งเป็นข้อบกพร่องสำคัญท่ี
ต้องเร ่งแก้ไขให้ลดลง หร ือหมดไปเพื ่อยกระดับ
คุณภาพของผลิตภัณฑ์ และเป็นการลดต้นทุนใน
กระบวนการผลิต เนื่องจากหาพบช้ินงานท่ีเสียจะต้อง
ทำการผลิตชดเชยเพื ่อให้ได ้ตามปริมาณที ่ล ูกค้า
กำหนด ดังนั้นในกรณีศึกษานี้ผู้วิจัยมีเป้าหมายคือการ
ลดข ้อบกพร ่อง ในกระบวนการผล ิต ปร ับปรุ ง
กระบวนการให้มีคุณภาพด้วยองค์ความรู ้ด้านการ
จัดการอุตสาหกรรมโดยมีการดำเนินงานดังนี้ 

  
2.  วรรณกรรมที่เก่ียวข้อง  

ประเด็นสำคัญของการควบคุมคุณภาพมี 2 ส่วน
คือการแก้ไขปัญหาคุณภาพ และการป้องกันปัญหา
คุณภาพเป็นได้ทั้งปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราว หรือ
ปัญหาเร ื ้อร ัง  ทั ้งน ี ้ต ้องได้ร ับความร ่วมม ือจาก
บุคคลาการในองค์กร ดำเนินงานอย่างมีระบบ และ
ตัดสินใจโดยอาศัยของเท็จจริง โดยเครื่องมือท่ีนิยมใช้
กันมากคือเครื่องมือคุณภาพทั้ง 7 (QC 7 tools) เป็น
เครื่องมือสำหรับการรวบรวมข้อมูล และแสดงข้อมูล
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ต่าง ๆ ท่ีสำคัญเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ปัญหาตลอดจน
ใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจ ซึ ่งมีอยู ่ด้วยกัน 7 
เครื่องมือ ได้แก่ ใบตรวจสอบ ฮิสโตแกรม แผนภูมิพา
เรโต แผนภาพเหตุและผล กราฟ แผนภูมิการกระจาย 
และแผนภูมิควบคุม [1-2] 

จากการศ ึกษางายว ิจ ัยท ี ่ เก ี ่ ยวข ้องก ับการ
ดำ เน ิน ง านท ี ่ ม ี เ ป ้ าหมายการลดของ เส ี ย ใน
กระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมพบว่า การใช้
เครื ่องมือคุณภาพทั้ง 7 ช่วยให้สามารถเก็บข้อมูลท่ี
เกี่ยวข้อง พร้อมท้ังนำไปวิเคราะห์ถึงสาเหตุของปัญหา
ตลอดจนใช้ในการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานได้ 
โดยการวิเคราะห์สาเหตุสามารถแยกเป็นรายประเด็น
ด้วยหลักการ 4 M คือ คน หรือผู้ปฏิบัติงาน (Man) 
วัตถุดิบ (Material) เครื่องจักร/อุปกรณ์ (Machine) 
และวิธ ีการทำงาน (Method) ส่วนกระบวนการ
แก้ปัญหาสามารถใช้เทคนิคต่าง ๆ เช่น กิจกรรมไค
เซ็น (Kaizen) การจัดทำคู่มือมาตรฐานการทำงาน 
การเพิ่มอุปกรณ์ช่วยในการทำงาน หรือการตรวจสอบ
คุณภาพของงาน [3-5] 
 
3.  การดำเนินงาน 
3.1  การศึกษาสภาพปัจจุบัน 

ผู้วิจัยและทีมงานผู้ปฏิบัติงานที่เกี ่ยวข้องของ
โรงงานกรณีศึกษาได้ร่วมกันลงพื้นท่ีการผลิต เพื่อเก็บ
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ปัญหา และ
ร่วมกันหาสาเหตุ ทำให้สามารถรู้ขั้นตอนกระบวนการ
ผล ิตท ี ่ แสดงในร ูปท ี ่  1  จากน ั ้นบ ันท ึกข ้ อมู ล
กระบวนการผลิตให้เป็นแผนภูมิการไหลพบว่าการ
ผลิตจนได้เป็นชิ้นงานนั้นมีทั้งสิ้น 15 ขั้นตอน และได้
ทำการตาวจสอบชิ้นงานพร้อมกับใช้แบบฟอร์ม และ
ใบตรวจสอบเพื่อบันทึกข้อมูล ท้ังนี้ได้พบลักษณะของ
ข้อบกพร่องท่ีเกิดขึ้นในกระบวนการผลิตท่ีเป็นรอยขีด 
และคราบเป ื ้อนด ังแสดงในรูปท ี ่  3 ซ ึ ่ งท ั ้ งสอง
ข้อบกพร่องนี้พบมากในบริเวณมุมของผิวงานด้าน
นอก 

 

    

รูปที่ 3 ลักษณะข้อบกพร่องรอยขีด และคราบเปื้อนท่ี
พบบนผิวชิ้นงาน 

 
3.2 การวิเคราะห์หาสาเหตุ 

หลังจากลงพื้นที่เก็บข้อมูลแล้วขั้นตอนนี้จะเป็น
การวิเคราะห์หาสาเหตุที่ทำให้ผลิตภัณฑ์เกิดของเสีย
โดยจะเป็นการระดมความคิดเห็น โดยใช้แผนภาพ
ก ้างปลาหร ือแผนภาพเหต ุ และผล  (Fishbone 
Diagram or Cause and Effect Diagram) เ ข ้ า ม า
ช่วยในการวิเคราะห์หาสาเหตุดังแสดงในรูปที ่ 4 
สาเหตุที่เกิดขึ้นมาจากหลายส่วน แต่มีความสัมพันธ์
กัน โดยประเด็นสำคัญท่ีพบคือวิธีการทำงานท่ีใช้อยู่ใน
ปัจจุบันยังไม่เหมาะสมกับกระบวนการผลิต ซึ ่งการ
ผลิตของโรงงานกรณีศึกษานี้จะทำการเดินเครื่องตาม
แผนการผลิต สำหรับกระบวนการฉีดบางช่วงมีการเร่ง
การผลิตให ้ได ้ตามเป ้าหมาย จึงทำให้พน ักงาน
พนักงานประจำเครื่องไม่ได้ตรวจสอบความพร้อมของ
เครื่องจักร หรือตรวจสอบคุณภาพของชิ้นงานที่ผลิต
ออกมา ตลอดจนความสะอาดของแม่พิมพ์ที ่ใช้ใน
กระบวนการผลิตเท่าที่ควร อีกทั้งแผนกซ่อมบำรุงมี
คนจำกัดและมีงานต่อเนื่องกันหลายแผนกในโรงงาน 
ส่วนของกระบวนการสกรีนซึ่งจะรับชิ้นงานมาจาก
กระบวนการฉีดและนำชิ้นงานเข้าเข้ากระบวนการ
สกรีนโดยที่ได้ได้มีการตรวจสอบคุณภาพก่อน เพราะ
การตรวจสอบนี้จะดำเนินการโดยแผนกฉีดขึ้นรูป จึง
เป็นไปได้ที่บางครั้งมีชิ้นงานที่ไม่ผ่านคุณภาพมาด้วย 
และหลังจากสกรีนแล้วจึงจะเข้าสู ่กระบวนการ
ตรวจสอบข้ันสุดท้าย ซึ่งดำเนินงานโดยผู้ปฏิบัติงานใน
แผนกสกรีน โดยเมื่อเข้าไปดูท่ีสถานีงานพบว่าแม้จะมี
การติดตั้งไฟส่องสว่างแล้ว แต่ยังไม่ชัดเจนพอที่จะใช้
ตรวจสอบชิ ้นงานที ่มีความละเอียดได้ อีกทั ้งการ
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ตรวจสอบยังต้องใช้ทักษาะและความชำนาญของ
ผู้ปฏิบัติงาน 
 

 

รูปที่ 4 แผนภาพเหตุและผลท่ีวิเคราะห์ได้ใน
กรณีศึกษานี้ 

 
3.3  การปรับปรุงกระบวนการ 
 จากการวิเคราะห์สาเหตุที ่เป็นไปได้แล้วทาง
ผู้วิจัยและคณะทำงานได้เสนอแนวทางปฏิบัต ิเพื่อ
แก้ปัญหาดังนี้ 

- กำหนดให้ผ ู ้ปฏิบ ัต ิงานประจำเคร ื ่องฉีด
ดำเนินการตรวจสอบความพร้อมของเครื่องจักร และ
ทำความสะอาดเบื ้องต้น และบันทึกเป็นรายงาน
ประจำวัน โดยกำหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของ Standard 
working 

- กำหนดให้ผู ้ปฏิบัติงานประจำเครื่องสกรีน
ตรวจสอบช้ินงานท่ีมาจากกระบวนการฉีดขึ้นรูป และ
หลังจากสกรีนแล้วให้ตรวจสอบตามข ้อกำหนด
คุณภาพอีกครั ้ง โดยกำหนดให้เป็นส่วนหนึ ่งของ 
Standard working 

- ทำการเปลี ่ยนหลอดไฟในสถานีสกรีนจาก
หลอดไฟปกติเป็นหลอดไฟ LED ที ่ม ีความสว ่ าง
กว่าเดิม เพื่อให้เพียงพอสำหรับการตรวจสอบชิ้นงาน
ได้ชัดเจนขึ้น 

- นำช้ินงานท่ีมีข้อบกพร่องมาสร้างเป็นตัวอย่าง
ให้สำหรับผู้ตรวจสอบคุณภาพได้ใช้เปรียบเทียบเพื่อให้
สามารถตัดสินใจได้รวดเร็วและถูกต้องมากขึ้น พร้อม

กับทำการฝึกอบรมขั ้นตอนการตรวจสอบให ้กับ
พนักงาน 

 จากมาตรการแก้ไขที่แสดงไปข้างต้นทางโรงงาน
กรณีศึกษาได้ดำเนินการ และปรับกระบวนการทำงาน
ให ้ สอดคล ้ องก ันพร ้ อมจ ั ดประช ุมและอบรม
ผู้ปฏิบัติงานให้ทราบ และเรียนรู้กระบวนการทำงาน
ใหม ่
 
4.  สรุปผลการดำเนินงาน 

หลังจากดำเนินการตามมาตรการแก้ไขแล้วได้มี
การเก็บข้อมูลเพื่อเปรียบผลซึ่งสามารถแสดงได้ดังรูป
ที่ 4 โดย 3 เดือนก่อนการปรับปรุงมีของเสียเฉล่ีย 
ร้อยละ 2.06 แต่หลังการปรับปรุงมีของเสียเฉล่ียเพียง
ร้อยละ 1.2 โดยในเดือนแรกหลังการปรับปรุงมีของ
เสียร้อยละ 1.5 เดือนที่ 2 มีของเสียร้อยละ 1.2 และ
เดือนที่ 3 มีของเสียเพียงร้อยละ 0.9 ซึ่งส่วนสำคัญท่ี
ทำให้การแก้ป ัญหานี ้ประสบความสำเร ็จคือการ
ปร ับปร ุ งกระบวนการทำงานให ้สอดคล ้องกับ
กระบวนการผลิต การสร้างรูปแบบการทำงานใหม่ท่ี
ทำให้ผู ้ปฏิบัติสามารถทำงานได้ง่ายขึ้น รวดเร็วขึ้น 
และสามารถตัดสินใจได้ถูกต้องมากขึ้น ดังนั้นเพื่อให้
คุณภาพของกระบวนการผลิตที่ปรุงปรุงนี้คงอยู่จึงได้
กำหนดขั้นตอนต่าง ๆ เป็นมาตรฐานการทำงานเพื่อ
รักษาคุณภาพของการผลิตไว้ 

 

 

รูปที่ 5 เปรียบเทียบร้อยละของเสียก่อนปรับปรุง และ
หลังปรับปรุง 
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5.  กิตติกรรมประกาศ 
 ผู้วิจัยขอขอบคุณโรงงานกรณีศึกษาท่ีให้โอกาสใน
การเข้าศึกษาเรียนรู้กระบวนการผลิต ตลอดจนได้ทำ
วิจัยกรณีศึกษานี้จนสำเร็จลุล่วงด้วยดี 
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Development of Composites from Plastic Drinking Water Bottle Cap and  
Rubber Wood Sawdust for Wood Plastic Applications 
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บทคัดย่อ  

วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้ เพื่อศึกษาสมบัติทางกลและลักษณะสัณฐานทางวิทยาของวัสดุประกอบไม้พลาสติก
จากฝาขวดน้ำดื่มพลาสติก ผงขี้เลื่อยไม้ยางพาราและมาเลอิกแอนไฮไดร์ ที่อัตราส่วน 97:0:3, 67:30:3, 57:40:3 และ
47:50:3 %wt ตามลำดับ ผสมโดยใช้เครื่องผสมระบบปิด (Internal mixer) จากนั้นนำไปข้ึนรูปด้วยเครื่องอัดข้ึนรูป จาก
ผลการทดลองพบว่า ค่าความแข็ง ค่ามอดูลัสของยัง และค่าความต้านทานแรงกระแทกมีค่าเพิ่มมากข้ึนเมื่อเพิ่มปริมาณผง
ขี้เลื่อยไม้ยางพารา แต่ค่าความต้านทานแรงดึงมีค่าลดลงเมื่อเพิ่มปริมาณผงขี้เลื่อยไม้ยางพารา ค่าต้านทานแรงดัดโค้งท่ี
อัตราส่วน 67:30:3 %wt ของวัสดุประกอบไม้พลาสติกมีค่าสูงสุดเมื่อเทียบกับอัตราส่วนอื่น  ๆ และผลการตรวจสอบ
ลักษณะทางสัณฐานวิทยาพบว่า ท่ีอัตราส่วน 97:0:3 %wt ผิวรอยแตกของวัสดุประกอบไม้พลาสติกมีลักษณะเป็นผิวเรียบ 
ซึ่งบ่งบอกลักษณะการแตกแบบเปราะ และเมื่อทำการเติมผงข้ีเลื่อยไม้ยางพาราเพิ่มมากข้ึน พบว่าผิวรอยแตกหักของวัสดุ
ประกอบไม้พลาสติกมีลักษณะเป็นผิวขรุขระเพิ่มมากข้ึนแสดงถึงลักษณะการแตกแบบเหนียว 
คำสำคัญ: ฝาขวดน้ำด่ืมพลาสติก, ผงไม้ยางพารา, ไม้พลาสติก 
 
Abstract 
 The purpose of this research was to study the mechanical properties and morphology of wood 
plastic composite material from plastic drinking water bottle cap, rubber wood sawdust and Meleic 
anhydride at ratio of 97:0:3, 67:30:3, 57:40:3 and 47:50:3 %wt, respectively, mixed in a closed mixer 
(Internal mixer) and then molded by compression molding. Results showed that the Young’s Modulus 
and the impact strength increased with the amount of rubber wood sawdust while the tensile strength 
decreased when the rubber wood sawdust was added. Flexural strength at the ratio of 67:30:3 %wt of 
wood-plastic composite materials showed the highest value compared with other ratios. The 
morphological examination results showed that at 97:0:3 %wt, the cracked surface of wood plastic 
composite material was smooth. This characterized a brittle and when more rubber wood sawdust was 
added, it was found that the cracked surface of the wood plastic composite material was rougher, 
showing a sticky cracking characteristic.   
Keywords: Plastic Drinking Water Bottle Cap, Rubber wood powder, Wood Plastic 
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1.  บทนำ 
ในปัจจุบันความนิยมในการใช้ขวดพลาสติกในการ

บรรจุเครื่องด่ืมมีเป็นจำนวนมาก เนื่องจากสะดวกในการ
ใช้งาน หาง่ายและมีราคาถูก ผลิตภัณฑ์เหล่านี้จะทำให้
เกิดขยะพลาสติก ซึ่งเป็นสาเหตุประการหนึ่งท่ีก่อให้เกิด
ปัญหาต่อสิ่งแวดล้อมและมีผลต่อสุขภาพอนามัยของ
มนุษย์ ขยะมีปริมาณเพิ่มขึ้นทุกปี [1] นับเป็นปัญหาท่ี
สำคัญของชุมชนซึ่งต้องได้รับการแก้ไข การกำจัดขยะ
โดยการเอาไปเผาก็เป็นสาเหตุหนึ่งที ่ทำให้เกิดมลพิษ 
เกิดแก๊สภาวะเรือนกระจก หรือภาวะโลกร้อน [2] การ
กำจัดอีกทางหนึ่งคือ การนำขยะไปฝังกลบ แต่ต้องเป็น
ขยะที ่สามารถย ่อยสลายได้ และต้องใช้ เวลานาน
พอสมควร จากการสำรวจขยะในบ้านและในบริเวณ
สถานศึกษา พบว่าขยะส่วนใหญ่เป็นขวดพลาสติก การ
สร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ที ่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมไม่เกิด
มลภาวะหลังจากการใช้งานแล้วจึงมีความสำคัญอย่าง
มาก ดังนั้นคณะผู้จัดทำจึงคิดโครงการวิจัยนี้ขึ ้น เพื่อ
ช่วยลดปัญหาขยะ ปัญหาภาวะโลกร้อน และยังเป็นการ
นำเอาของที่เหลือใช้มาทำให้มีค่า ให้เกิดประโยชน์ [3] 
และนอกเหนือจากพลาสติกแล้วยังพบว่ายางพารามี
ราคาตกต่ำ [4] ทำให้ เกษตรกรต้องตัดต้นยางขาย และ
มีขี้เลื่อยไม้ยางพาราเหลือทิ้งเป็นจำนวนมาก ถ้าจะเผา
ทำลายก็จะทำให้เกิดมลพิษต่อส่ิงแวดล้อม จึงมีแนวคิดท่ี
จะนำมาทำให้เกิดประโยชน์มากขึ้น 

ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงสนใจที่จะศึกษาวัสดุประกอบไม้
พลาสติกจากฝาขวดน้ำดื่มพลาสติก (Plastic drinking 
water bottle cap) ซึ่งเป็นพอลิเมอร์ชนิดพอลิเอทิลีน
ชนิดความหนาแน่นสูงรีไซเคิล (Recycled high density 
polyethylene: rHDPE) และผงขี้เรื่อยไม้ยางพารา เพื่อ
ผลิตเป็นวัสดุคอมพอสิตไม้พลาสติกหรือไม้พลาสติก 
เพื่อลดปัญหาด้านส่ิงแวดล้อมจากขยะ และเป็นการเพิ่ม
ทางเลือกอีกทางหนึ่งของการใช้ไม้พลาสติก 

 
2.  วัสดุและวิธีการทดลอง 
2.1  วัสดุ  

2.1.1 ฝาขวดน ้ำดื ่มพลาสติก (Plastic drinking 
water bottle cap) หรือ rHDPE สีน้ำเงินยี่ห้อคริสตัล 

ได้มาจากการรับบริจาคจากบุคลากรและนักศึกษาใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยจะนำมา
ผ่านการย่อยให้มีขนาดเล็กลง  

2.1.2 ผงข ี ้ เล ื ่ อยไม ้ยางพารา  (Rubber wood 
sawdust: Wood) ท่ีมีอายุ 30 ปี จากต้นยางท่ีหมดอายุ
ในการให้ผลผลิตจากสวนยางพาราของ  นายเพ็ชร 
สระแก้ว ท่ีบ้านขนวน ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเดชอุดม 
จังหวัดอุบลราชธานี แล้วนำมาเล่ือยให้มีขนาดเล็กลง ซึ่ง
ใบเล่ือยจะคายผงขี้เล่ือยออกมา ซึ่งมีขนาดอยู่ในช่วง 10 
– 100 μm  

2.1.3 มาเลอ ิกแอนไฮไดร์  (Meleic anhydride: 
MA) เป็นสารเติมแต่งชนิดหนึ่ง ซึ ่งเป็นสารช่วยผสม 
(Compatibilizer) ซ ื ้ อมาจาก  Acros Organics (USA) 
ความบริสุทธิ์ 99% 
2.2  วิธีการทดลอง 

2.2.1 ผสมฝาขวดน้ำดื่มพลาสติก ผงขี้เลื ่อยไม้
ยางพาราและมาเลอิกแอนไฮไดร์ ดังตารางท่ี 1 โดยใช้
เคร ื ่ อ งผสมแบบป ิด  ( Internal mixer: Chareon 
Tut/MX500-D75L90) ที่อุณหภูมิ 170 ๐C ความเร็ว
รอบของโรเตอร์บดผสมท่ี 50 รอบต่อนาที เป็นเวลา 
10 นาที เพื่อให้วัสดุผสมเข้ากันได้ดี 
 
ตารางที่ 1 อัตราส่วนของ rHDPE : wood : MA 
rHDPE (wt%) Wood (wt%) MA (wt%) 

97 0 3 
67 30 3 
57 40 3 
47 50 3 

2.2.2 นำวัสดุที ่ผ่านการผสมไปอัดขึ้นรูปเป็นช้ิน
ทดสอบตามมาตรฐานต่าง ๆ โดยใช้เครื ่องอัดขึ ้นรูป 
( Compression molding: Chareon TuT/PR2 0 -
W300L350 PM-WCL-HMI) ที ่อ ุณหภูมิ  170 ๐C ให้
ความร้อน 5 นาที อัดขึ้นรูป 5 นาที และทำให้เย็นตัว 3 
นาที แล้วนำช้ินงานตัวอย่างท่ีได้ไปวิเคราะห์ผล 

2.2.3 การทดสอบความแข็ง (Hardness test) ตาม
มาตรฐาน ASTM D2240 ด้วยเคร ื ่องว ัดความแข็ง 
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(Shore Durometer Tester: Teclock/GS-720N) โดย
ใช้การวัดแบบ Shore D กดลงบนผิวชิ ้นทดสอบด้วย
น้ำหนัก 5 kg อ่านค่าความแข็งหลังจากกดชิ้นงาน 10 
วินาที  

2.2.4 การทดสอบความต ้านทานแรงด ั ดโค้ ง 
(Flexural test) ตามมาตรฐาน ASTM D790 โดยใช้
เครื ่องทดสอบแรงอเนกประสงค์ (Universal testing 
machine: Lloyd/LR10K plus) โดยใช้ภาระงาน (load) 
10 kN อ ัตราในการกด 10 ม ิลล ิ เมตรต ่อนาที โดย
ระยะห่างระหว่างจุดรองรับท้ังสองด้าน (support span) 
ท่ีใช้คือ 48 มิลลิเมตร  

2.2.5 การทดสอบแรงด ึ ง  (Tensile Test) ตาม
มาตรฐาน ASTM D638 ทดสอบโดยใช้เครื่อง Universal 
testing machine รุ่น LR 10 K Plus โดยใช้อัตราในการ
ดึง 5 มิลลิเมตรต่อนาที ซึ่งค่าท่ีได้จากการทดลองคือ ค่า
ความต ้านทานแรงด ึ ง  (Tensile strength) และค่า
มอดูลัสของยัง (young’s modulus) 

2.2.6 การทดสอบความต ้านทานแรงกระแทก 
(Impact test) ทำการทดสอบตามมาตรฐาน ASTM 
D256 ทดสอบโดยใช้เครื่องทดสอบแรงกระแทก 2.75 J 
(Impact Tester: Instron/CEAST 9050 Impactor II – 
Manual) ทำการทดสอบแบบ Izod-impact test  

2.2.7 การวิเคราะห์ลักษณะทางสัณฐานวิทยาด้วย
กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (Scanning 
electron microscopy (SEM): Hitachi/3400 NVP) 
โดยใช้ผิวหน้าแตกหักของชิ้นตัวอย่างที่ผ่านการทดสอบ
ความต้านทานแรงกระแทก 

 
3. ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
3.1  การทดสอบความแข็ง 

จากการทดสอบความแข็งของวัสดุประกอบไม้
พลาสติกท่ีเตรียมจากฝาขวดน้ำด่ืมพลาสติก ผงขี้เล่ือย
ไม้ยางพาราและมาเลอิกแอนไฮไดร์ ที ่อัตราส่วน 
97:0:3, 67:30:3, 57:40:3 และ 47:50:3 %wt แสดง
ดังรูปท่ี 1 พบว่าค่าความแข็งมีแนวโน้มเพิ่มขึ ้นเมื่อ
เพิ่มปริมาณผงขี้เลื่อยไม้ยางพารา เนื่องจากผงขี้เลื่อย
ไม้ยางพารามีค่าความแข็งมากกว่าพอลิเอทิลีนชนิด

ความหนาแน่นสูงรีไซเคิล เมื่อเติมลงในพอลิเอทิลีน
ชนิดความหนาแน่นสูงรีไซเคิลจึงส่งผลให้วัสดุประกอบ
มีความแข็งเพิ่มขึ้น 
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รูปที่ 1 ผลการทดสอบความแข็งของวัสดุประกอบไม้
พลาสติกจาก rHDPE : Wood : MA ท่ีปริมาณต่าง ๆ 

 
3.2  การทดสอบความต้านทานแรงดัดโค้ง 

จากการทดสอบความต้านทานแรงดัดโค้งของ
วัสดุประกอบไม้พลาสติกที่เตรียมจากฝาขวดน้ำด่ืม
พลาสติก ผงขี้เลื ่อยไม้ยางพาราและมาเลอิกแอนไฮ
ไดร์  ท ี ่อ ัตราส ่วน  97:0:3, 67:30:3, 57:40:3 และ 
47:50:3 %wt แสดงด ังร ูป 2 พบว ่าท ี ่อ ัตราส ่วน 
67:30:3 %wt มีค่าความต้านแรงดัดโค้งสูงสุด และ
เมื่อเติมผงขี้เลื ่อยไม้ยางพาราเพิ่มมากขึ้นพบว่าค่า
ความต้านทานแรงดัดโค้งมีค่าลดลง เนื่องจากเมื่อ
ตรวจสอบลักษณะทางสัณฐานวิทยาของวัสดุด้วย
กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด พบว่าผงขี้
เล่ือยไม้ในปริมาณสูงจะทำให้เกิดการกระจายตัวได้ไม่
ดี โดยจะมีพื้นท่ีบางส่วนเกิดการเกาะรวมกันเป็นกลุ่ม 
ๆ ซึ่งพื้นที่นั้นจะเป็นส่วนที่ผงขี้เล่ือยไม้ยางพาราและ 
พอลิเมอร์เมทริกซ์ในการยึดติด จึงเกิดเป็นจุดบกพร่อง
ของช้ินงาน และเป็นจุดเริ่มต้นของการแตกหัก เมื่อให้
แรงกระทำจึงไม่สามารถรับแรงได้ดีเท่าท่ีควร [3] 
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รูปที่ 2 ผลการทดสอบความต้านแรงดัดโค้งของวัสดุ

ประกอบไม้พลาสติกจาก rHDPE : Wood : MA 
ท่ีปริมาณต่าง ๆ 

 
3.3  การทดสอบแรงดึง 

จากการทดสอบแรงด ึงของว ัสด ุประกอบไม้
พลาสติกที่เตรียมจากจากฝาขวดน้ำดื่มพลาสติก : ผงขี้
เลื่อยไม้ยางพารา : มาเลอิกแอนไฮไดร์ ที่อัตราส่วนการ
ผสม97:0:3, 67:30:3, 57:40:3 และ47:50:3 %wt แสดง
ดังรูปที่ 3 พบว่าค่าความต้านทานแรงดึงมีค่าลดลงเมื่อ
เพิ่มปริมาณผงขี้เลื ่อยไม้ยางพารา ซึ่งเมื ่อตรวจสอบ
ลักษณะสัณฐานวิทยาด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน 
เกิดจากความไม่เข้ากันระหว่างพอลิเอทิลีนชนิดความ
หนาแน่นสูงรีไซเคิลและผงขี้เล่ือยไม้ยางพารา โดยความ
ไม่เข้ากันระหว่างพอลิเมอร์ที่เป็นองค์ประกอบและผงขี้
เลื ่อยไม้ยางพาราสามารถยืนยันได้จากภาพถ่ายจาก
กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด ในรูปท่ี 6 
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รูปที่ 3 ผลการทดสอบแรงดึงของวัสดุประกอบไม้
พลาสติกจาก rHDPE : Wood : MA ท่ีปริมาณต่าง ๆ 

3.4  การทดสอบมอดูลัสของยัง 
จากการทดสอบมอดูลัสของยังของวัสดุประกอบ

ไม้พลาสติกที่เตรียมจากฝาขวดน้ำดื่มพลาสติก ผงขี้
เลื่อยไม้ยางพาราและมาเลอิกแอนไฮไดร์ ที่ส่วนการ
ผสม 97:0:3, 67:30:3, 57:40:3 และ 47:50:3 %wt 
แสดงดังรูปที่ 4 พบว่าค่ามอดูลัสของยังมีแนวโน้ม
เพิ ่มขึ ้นเมื ่อเพิ่มปริมาณผงขี้เลื ่อยไม้ยางพารา ซึ่ง
สอดคล้องกับผลการตรวจสอบลักษณะทางสัณฐาน
วิทยา เนื่องมาจากผงขี้เลื ่อยไม้ยางพาราที่เติมลงใน
เมทริกซ์ของพอลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นสูงรี
ไซเคิลท่ีเพิ่มขึ ้น ทำหน้าที่เป็นสารเสริมแรง และมี
ความสามารถทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงรูปร่าง เมื่อ
มีแรงมากระทำ ช่วยรับแรงและกระจายแรง จึงส่งผล
ให้ค่ามอดูลัสของยังสูงขึ้น [5] 
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รูปที่ 4 ผลการทดสอบมอดูลัสของยังของวัสดุ
ประกอบไม้พลาสติกจาก rHDPE : Wood : MA 

ท่ีปริมาณต่าง ๆ 
 
3.5  การทดสอบความต้านทานแรงกระแทก 

จากการทดสอบความต้านทานแรงกระแทกของ
วัสดุประกอบไม้พลาสติกที่เตรียมจากฝาขวดน้ำด่ืม
พลาสติก ผงขี้เลื ่อยไม้ยางพาราและมาเลอิกแอนไฮ
ไดร์ ที ่อัตราส่วนการผสม 97:0:3, 67:30:3, 57:40:3 
และ 47:50:3 %wt แสดงดังรูปท่ี 5 พบว่าค่าความ
ต้านทานแรงกระแทกมีค่าเพิ่มมากขึ้นเมื่อเพิ่มปริมาณ
ผงขี้เลื ่อยไม้ยางพารา ซึ่งการเพิ่มขึ ้นของค่าความ
ต้านทานแรงกระแทกของวัสดุประกอบไม้พลาสติก
แสดงให้เห ็นว่าวัสดุประกอบไม้พลาสติกมีความ
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ยืดหยุ ่นเพิ ่มขึ ้น ซ ึ ่งสอดคล้องกับผลการทดสอบ
ลักษณะทางสัณฐานวิทยาด้วยกล้องจุลทรรศน์
อิเล็กตรอน ดังรูปท่ี 6 ที่แสดงให้เห็นถึงลักษณะการ
แตกหักของวัสดุประกอบไม้พลาสติก เมื่อทำการเติม
ผงขี้เลื่อยไม้ยางพารา วัสดุประกอบไม้พลาสติกจะมี
ผิวขรุขระมากขึ้น ส่งผลให้เกิดการแตกหักแบบเหนียว 
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รูปที่ 5 ผลการทดสอบความต้านทานแรงกระแทก
ของวัสดุประกอบไม้พลาสติกจาก rHDPE:Wood:MA 

ท่ีปริมาณต่าง ๆ 
 
3.5  การทดสอบลักษณะสัณฐานวิทยา 

การตรวจสอบลักษณะทางสัณฐานวิทยาของวัสดุ
ประกอบไม้พลาสติกจากฝาขวดน้ำด่ืมพลาสติก : ผงขี้
เลื่อยไม้ยางพารา : มาเลอิกแอนไฮไดร์ ที่อัตราส่วน
ก า ร ผ ส ม  97:0:3, 67:30:3, 57:40:3 แ ล ะ 
47:50:3 %wt ตามลำดับ ซึ่งเป็นการทดสอบผิวรอย
แตกของชิ้นงานที่ผ่านการทดสอบความต้านทานแรง
กระแทกโดยใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่อง
กราด (SEM) ที่กำลังขยาย 500 เท่า แสดงดังรูปท่ี 6 
รูปที่ 6(ก) แสดงให้เห็นถึงผิวรอยแตกหักมีลักษณะ
เป็นผิวเรียบ ซึ่งบ่งบอกถึงลักษณะการแตกหักแบบ
เปราะ ซึ่งสอดคล้องกับค่าต้านทานแรงกระแทกท่ีมีค่า
น้อยที่สุด และพบว่าผิวรอยแตกหักมีลักษณะเป็นผิว
ขรุขระมากขึ้นเมื่อเพิ่มปริมาณผงขี้เลื่อยไม้ยางพารา 
ดังรูปท่ี 6(ข) – (ง) ซึ่งแสดงถึงลักษณะการแตกหักเป็น
แบบเหนียวซึ่งสอดคล้องกับค่าความต้านทานแรง

กระแทกที่มีค่าเพิ่มขึ ้นเมื่อเพิ่มปริมาณผงขี้เลื ่อยไม้
ยางพารา 

 

 

 

 

 

รูปที่ 6 โครงสร้างทางจุลภาคจากเทคนิค SEM ของ
วัสดุประกอบไม้พลาสติกจาก rHDPE : Wood : MA  

ท่ี (ก) 97:0:3, (ข) 67:30:3, (ค) 57:40:3  
และ (ง) 47:50:3 
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4. สรุปผลการวิจัย 
ค่าความแข็ง ค่ายังมอดูลัส และค่าความต้านทาน

แรงกระแทกของวัสดุประกอบไม้พลาสติกจากฝาขวด
น้ำดื่มพลาสติก ผงขี้เลื ่อยไม้ยางพาราและมาเลอิก
แอนไฮไดร์ มีค่าเพิ่มขึ้นเมื่อเพิ่มปริมาณผงขี้เลื่อยไม้
ยางพารา ที่อัตราส่วนการผสม 67:30:3 %wt มีค่า
ความต้านแรงดัดโค้งมากท่ีสุด เมื่อเทียบกับอัตราส่วน
อื่น และค่าความต้านทานแรงดึง มีค่าลดลงเมื ่อเพิ่ม
ปริมาณผงขี้เล่ือยไม้ยางพารา  

ผลการตรวจสอบลักษณะทางส ัณฐานว ิทยา 
โครงสร้างจุลภาคด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบ
ส่องกราด พบว่าที่อัตราส่วน 97:0:3 %wt ผิวรอย
แตกของวัสดุประกอบไม้พลาสติกมีลักษณะเป็นผิว
เรียบซึ่งแสดงให้เห็นถึงการแตกแบบเปราะ และเมื่อ
ทำการเติมผงขี้เลื่อยไม้ยางพาราเพิ่มมากขึ้นพบว่าผิว
รอยแตกหักของวัสดุประกอบไม้พลาสติกมีลักษณะ
เป็นผิวขรุขระมากขึ้น ซึ่งแสดงถึงการแตกแบบเหนียว 
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บทคัดย่อ  

การลดความผิดพลาดในการตัดสินใจของกระบวนการตรวจสอบด้วยสายตาในพนักงาน กระทำได้ด้วยการพัฒนา
หรือปรับปรุงมาตรฐานที่ใช้ในการเปรียบเทียบชิ้นงาน โดยเฉพาะเมื่อเอกสารและมาตรฐานในสถานีงานนั้นๆ มีมากกว่า
หนึ่งฉบับ งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนามาตรฐานการเปรียบเทียบชิ้นงานของสถานีงานตรวจสอบด้วยสายตาก่อน
การฉีดข้ึนรูปชั่วคราว ในสายการผลิตหัวฉีดน้ำมันของบริษัทฯ จากการรวบรวมข้อมูลจากงานวิจัย เอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับ
รอยหรือข้อบกพร่องทั้งหมดในสถานีงานดังกล่าวจำนวน 6 ฉบับ และการให้ข้อมูลจากผู้เชี ่ยวชาญ ทำให้การพัฒนา
มาตรฐานการเปรียบเทียบชิ้นงานที่ได้จัดทำในรูปแบบของสมุดเล่มเล็กที่เรียกว่า “สมุดรวบรวมข้อบกพร่อง” เพื่อความ
สะดวกในการพกพาและการฝึกอบรมพนักงาน ผลสรุปจากการฝึกอบรมด้วยสมุดรวบรวมข้อบกพร่องกับพนักงาน 2 กลุ่ม 
ได้แก่ กลุ่มที่มีและไม่มีประสบการณ์กับสถานีงานดังกล่าว กลุ่มละ 4 คน โดยการวิเคราะห์คะแนนของแบบทดสอบกอ่น
และหลังการฝึกอบรม ด้วยโปรแกรม SPSS แบบ Paired Sample t-test สรุปได้ว่า การฝึกอบรมพนักงานท้ัง 2 กลุ่มด้วย
สมุดรวบรวมข้อบกพร่อง สามารถเพิ่มคะแนนหลังการฝึกอบรมในพนักงานทั้ง 8 คนได้ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.01 
และระดับความพึงพอใจในการฝึกอบรมครั้งนี้คิดเป็นร้อยละ 87.36 หรือพนักงานมีความพึงพอใจท่ีมากนั้นเอง  
คำสำคัญ: มาตรฐานการเปรียบเทียบชิ้นงาน, การฝึกอบรม, การตรวจสอบด้วยสายตา, รอยหรือข้อบกพร่อง 
 
Abstract 
 To reduce a human error in decision-making of visual inspection process could be done by 
developing or improve a standard for comparison. Specifically, in station, which had many standards or 
related documents to work on can lead to poor inspection performance or mistaken decision at the 
end. The objective of this research is to develop a standard for comparison with a guideline concept 
which is called “Defects Book” to easily train for inspectors who is experience and non-experience, in a 
Pre-mold station of injection product for collecting data in related 6 documents, literature reviews 
summarization and a detailed feedbacks from experts. The results before and after training by defects 
book can be concluded the scores were statistically significant at a level of 0.01 from SPSS – Paired 
Sample t-test. Also, the satisfaction of inspectors from the training was improved to 87.36 percent, 
considering a very satisfied score. 
Keywords: Standard for Comparison, Training, Visual Inspection, defect 
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1.  บทนำ 
การใช้สายตาของมนุษย์ในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์

แทนการใช้กล้องของเครื่องจักร แม้จะขัดกับนโยบาย
อ ุตสาหกรรม 4.0 แต ่ด ้วยค ่าใช ้จ ่ายในการต ิ ดต้ัง 
บำรุงรักษา และประยุกต์ใช้ระบบดังกล่าวให้เข้ากับ
อุตสาหกรรมที่มีราคาสูง ส่งผลให้ผู้ประกอบการหลาย
ภาคส่วนยังคงเลือกใช้สายตาของมนุษย์ในการตรวจสอบ 
ยกตัวอย่างเช่น  อุตสาหกรรมผลไม้อบแห้ง ที ่ย ังคง
เลือกใช้สายตาของมนุษย์หร ือผู ้ เช ี ่ยวชาญในการ
ตรวจสอบการปนเปื้อนของสารอะฟลาทอกซินในผลไม้ 
หลังจากได้ทดลองใช ้กล้องของเคร ื ่องจักรในการ
ตรวจสอบ และพบว่าค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและ
ประยุกต์ใช ้กล้อง เพ ื ่อให้เก ิดความเสถียรในการ
ตรวจสอบนั้นมีราคาสูง มิหนำซ้ำความถูกต้องในการ
ตรวจสอบของกล้องในเครื ่องจักรยังม ีค่าของความ
ถูกต้องที่น้อยกว่า 80%  [1] มากไปกว่านั้น ในงานวิจัย
ท่ีเปรียบเทียบความสามารถในการจับภาพของกล้องท่ีมี
เซนเซอร์ร ับภาพแบบ CCD และ CMOS ใน 24 ยี ่ห้อ
แตกต่างกัน เทียบกับการจับภาพด้วยสายตาของมนุษย์ 
ยังพบว่า การจับภาพด้วยกล้องของเครื่องจักรไม่สามารถ
เอาชนะการจับภาพด้วยสายตาของมนุษย์ได้เลย และไม่
สามารถเอาชนะได้มาเป็นระยะเวลานานกว่า 40 ปีแล้ว 
นับต้ังแต่มีการประดิษฐ์เซนเซอร์รับภาพแบบ CCD เป็น
ต้นมา [2] ซึ่งเกริกพงษ ์[3] ได้อธิบายถึงเหตุผลท่ีเป็นไป
เช่นนั้น ว่าเกิดเนื่องจากการสุ่มขนาดของความเข้มแสง
ในตัวรับภาพของกล้องเป็นไปด้วยความไม่ต่อเนื ่อง 
(Discrete value) ไม่เหมือนกับการทำงานของเซลล์รับ
ภาพในสายตาของมนุษย์ท่ีเปน็การทำงานของสารเคมีใน
ร่างกาย อีกทั้งการจัดการสภาพแวดล้อมในกล้องของ
เครื่องจักรที่เป็นตัวแปรสำคัญ อย่างการจัดการชิ้นงาน
ในการตรวจสอบ ระยะห่างของเลนส์กล้องถึงตำแหน่ง
ของชิ้นงาน และการจัดการเรื ่องแสงในกล้อง ที่ทำให้
กล้องของเครื่องจักรเสียเปรียบการทำงานของสายตา
มนุษย์อย่างส้ินเชิง  

การจัดต้ังสถานีงานตรวจสอบด้วยสายตาก่อนการฉีด
ขึ้นรูปชั่วคราว บริษัทกรณีศึกษาได้จัดตั้งสถานีงาน
ดังกล่าวขึ้นเพื่อลดต้นทุนในช่วงท่ีเศรษฐกิจไทยและท่ัว
โลกมีอัตราการเจริญเติบโตของธุรกิจถดถอย โดยสถานี

งานนี้สามารถลดต้นทุนได้ 2,800,000 บาท จากการใช้
สายตาของมนุษย์แทนที่การติดตั้งระบบตรวจสอบด้วย
ภาพแบบอัตโนมัติ (Vision Inspection) หรือการติดต้ัง
ระบบเคลื่อนที่ในกล้องหรือผลิตภัณฑ์ แต่เนื ่องจาก
บริษัทกรณีศึกษามีเอกสารและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับ
งานตรวจสอบด้วยสายตาเป็นจำนวนมากถึง 6 ฉบับ ซึ่ง
เอกสารที่มียังไม่มีการระบุรอยหรือข้อบกพร่องได้อย่าง
สมบูรณ์ โดยมีเปอร์เซนต์ความครอบคลุมของเสียท่ี
ตรวจเจอในฉบับท่ีมากท่ีสุดเพียง 45.20% เท่านั้น 

ดังนั้น การพัฒนามาตรฐานการเปรียบเทียบชิ้นงาน
จากงานวิจัยที่เกี ่ยวข้องและเอกสารที่มีในสถานีงาน
ดังกล่าวทั้งหมดจึงเป็นสิ่งที่พึงกระทำ เพื่อให้ได้มาซึ่ง
มาตรฐานในการเปรียบเทียบชิ้นงาน และความรู้ความ
เข้าใจในรอยหรือข้อบกพร่องท่ีเพิ่มขึ้นของพนักงานท้ังท่ี
มีและไม่มีประสบการณ์ในการตรวจสอบช้ินงานในสถานี
งานดังกล่าว ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้ 

 
2.  เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง  
2.1  มาตรฐานการเปรียบเทียบชิ้นงาน 
 มาตรฐานการเปรียบเทียบชิ้นงาน (Standards 
for Comparison) ท่ีใช้ในกระบวนการตรวจสอบด้วย
สายตา เป ็นการให ้คำจำก ัดความของรอยหรือ
ข้อบกพร่องท่ีเกิดขึ้นกับช้ินงานท่ีตรวจสอบด้วยสายตา 
ซึ่งมีผลกระทบโดยตรงกับสมรรถภาพการตรวจสอบ
ด้วยสายตาของพน ักงาน [4]  โดยล ักษณะของ
มาตรฐานการเปรียบเทียบชิ ้นงานที ่พึงมีเพื ่อเพิ่ม
สมรรถภาพการตรวจสอบด้วยสายตาของพนักงาน จะ
สรุปได้ดังตารางที่ 1 ซึ่งงานวิจัยของ [5] ได้ปรับปรุง
มาตรฐานในการตรวจสอบด้วยสายตาของผลิตภัณฑ์
ประเภทวงจรรวม โดยมีการระบุข้อบกพร่องเป็น
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ระบุตำแหน่งเฉพาะของ
ข้อบกพร่อง ระบุเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบ ระบุ
จำกัดของข้อบกพร่อง (Defect Specification) และ
แสดงร ูปตัวอย่างของข้อบกพร่อง สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ [6] ที่ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีการ
ระบ ุช ื ่ อของข ้อบกพร ่อง  (Defect Name) ระบุ
ตำแหน่งของข้อบกพร่อง (Locations) ระบุสาเหตุ



 
การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์  วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  และสถาปัตยกรรมศาสตร์ คร้ังที่ 12 
วันที่ 20  สิงหาคม  2564  ณ  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   

 

 
ESTACON12 | 495 

ของการเก ิดข้อบกพร่อง  (Indicators) และแสดง
รูปภาพของข้อบกพร่อง  
 
ตารางที ่  1 งานว ิจ ัยที ่ เกี ่ยวข้องกับลักษณะของ
มาตรฐานการเปรียบเทียบชิ้นงานที่ดีในกระบวนการ
ตรวจสอบด้วยสายตา 

งานวิจัย
ของ 

ปี การกำหนดวิธีการหรือมาตรฐาน 

McKenzie 
[7] 

1986 การมีคำอธิบายที ่ช ัดเจน เพื ่อแสดงถึง
ความแตกต่างระหว่างชิ้นงานดีที่ยอมรับ
ได้และชิ้นงานเสียที่ยอมรับไม่ได้ 

Jamieson 
[8]  

1966 การกำหนดรอยหรือข้อบกพร่องด้วยคำ
จำกัดความ (Defect definition) และการ
กำหนดคุณลักษณะ (Specification) ของ
รอยหรือข้อบกพร่องน้ัน 

Harris and 
Chaney [9]  

1969 การให้ขอบเขตในการตรวจสอบรอยหรือ
ข้อบกพร่องของชิ้นงานในมาตรฐานการ
เปรียบเทียบชิ้นงาน (Limit standard) 

Gallwey 
and Drury 
[10]  

1986 การจัดทำมาตรฐานการเปรียบเท ียบ
ชิ้นงานให้ครอบคลุมทุกพื้นที่การทำงาน 
กล่าวค ือ มาตรฐานการเปรียบเท ียบ
ชิ ้นงานควรเป ็นฉบับเดียวกันแม ้จะ
ตรวจสอบในพื้นที่ที่แตกต่างกัน เน่ืองจาก
ม ี รอยหร ื อข ้ อบกพร ่ องท ี ่ เก ิ ดขึ้ น
เหมือนกัน เพื ่อป้องกันความสับสนใน
พนักงาน 

Rao et al. 
[11] 

2006 ไม่ควรเจาะจงรายละเอียดของคำจำกัด
ความของรอยหรือข้อบกพร่องมากเกินไป 
มาตรฐานควรจะง่ายต่อความเข้าใจของ
พนักงาน 

2.2. การฝึกอบรมในพนักงานตรวจสอบด้วยสายตา 
การฝึกอบรมพนักงานตรวจสอบด้วยสายตาใน

งานวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยแบ่งการฝึกอบรมออกเป็น 3 ขั้นตอน 
[12] ดังต่อไปนี้ 

1. ข ั ้นตอนก ่อนการฝ ึกอบรม (Pre-Training 
Support ) เป็นการเตรียมความพร้อมของผู้ฝึกอบรม 
และผู ้ เข ้าร ับการอบรม โดยแจงรายะละเอียดของ
วัตถุประสงค์ในการจัดการอบรม และความต้องการท่ี
อยากให้ผ ู ้ เข ้าร ับการอบรมมีความสามารถเพิ ่มขึ้น
หลังจากได้เข้ารับการอบรมนี้  

2. ข ั ้นตอนระหว่ างการฝ ึ กอบรม (Training 
Support) เป็นการเตร ียมความพร้อมของเครื ่องมือ 
อุปกรณ์ เอกสาร และส่ิงอำนวยความสะดวกท้ังหมดท่ีใช้
ในการฝึกอบรม  

3. ขั ้นตอนหลังการฝึกอบรม (End-of-Training 
Support) เป็นการเตรียมข้อมูลตอบกลับ (Feedback) 
จากผู้เข้ารับการอบรม ผู้ฝึกอบรม ในรูปแบบของใบ
ประเมินจากการสังเกตหรือรูปแบบของแบบสอบถาม 
 
3. วิธีการดำเนินงาน 
3.1 การสรุปและรวบรวมข้อบกพร่อง 
    เอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับรอยหรือข้อบกพร่องท้ังหมด 
6 ฉบับในสถานีงาน ดังแสดงในตารางที่ 2 จะเห็นได้
ว ่า รอยหรือข้อบกพร่องที ่ เก ิดขึ ้นจร ิง ม ีจำนวน
มากกว่าท่ีเอกสาร 6 ฉบับระบุ จากการรวบรวมข้อมูล
ระหว่างผู้วิจัยและผู้เชี่ยวชาญ จะสรุปได้ว่า รอยและ
ข้อบกพร่องในเอกสารทั้งหมดมีด้วยกัน 31 ลักษณะ 
แบ่งได้เป็น 7 หมวดหมู่ ได้แก่ รอยขีดข่วน รอยเชื่อม
การบัดกรี การเลเซอร์ การเสียรูป การปนเปื้อน และการ
วางตำแหน่ง ซึ ่งเปอร์เซ็นต์ความครอบคลุมของเสียท่ี
ตรวจเจอได้จริงในอัตราของเสียตั้งแต่เดือน ม.ค. ถึง
เดือน มิ.ย. ปีพ.ศ. 2562 เท่ากับ 64.50 % เท่านั้น ส่งผล 
 

ตารางที่ 2 การรวบรวมและสรุปรอยหรือข้อบกพร่องระหว่างเอกสาร 6 ฉบับ และรอยหรือข้อบกพร่องท่ีเกิดขึ้น
จริง 
ล ั ก ษ ณ ะ ข อ ง ร อ ย ห รื อ
ข้อบกพร่อง 

ฉบับที่ 1 ฉบับที่ 2 ฉบับที่ 3 ฉบับที่ 4 ฉบับที่ 5 ฉบับที่ 6 
รอยหรือ

ข้อบกพร่องที่
เจอ 

จำนวนรอยหรือข้อบกพร่อง
ที่ระบุ 7 7 7 14 10 12 20 

%ความครอบคลุมของเสีย 
7

31
 

= 22.60% 

7

31
 

= 22.60% 

7

31
 

= 22.60% 

14

31
 

= 45.20% 

10

31
 

= 32.30% 

12

31
 

= 38.70% 

20

31
 

= 64.50% 
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ให้เอกสารฉบับท่ี 4 มีเปอร์เซ็นต์ความครอบคลุมของเสีย
มากที่สุดในบรรดาเอกสารทั ้งหมดคิดเป็น 45.20 % 
รองลงมาเป็นเอกสารฉบับที่ 6 และฉบับที่ 5 คิดเป็น 
38.70 % และ 32.30 % ตามลำดับ 
3.2 การจัดทำมาตรฐานการเปรียบเทียบชิ้นงานดี 
และชิ้นงานเสียของสถานีงานตรวจสอบด้วยสายตา
ก่อนการฉีดขึ้นรูปชั่วคราว 
      มาตรฐานการเปรียบเทียบช้ินงานดีและช้ินงานเสีย  
ควรมีคำอธิบายที่ชัดเจน เพื่อแสดงความแตกต่างของ
ช้ินงานดีและช้ินงานเสีย [7] มีคำจำกัดความและกำหนด
คุณลักษณะของ รอยหรือข้อบกพร่อง [8] ระบุขอบเขต
ในการตรวจสอบรอยหรือข้อบกพร่อง [9] ครอบคลุมทุก
พื้นที่ที ่มีการทำงานในการตรวจสอบด้วยสายตา [10] 
และไม่เจาะจงลงรายละเอียดที่ส่งผลให้เกิดความสับสน
มากเกินไปในพนักงาน [11] 
     งานวิจัยนี้ จึงมีหัวข้อในมาตรฐานการเปรียบเทียบ
ชิ้นงานดีและชิ้นงานเสียจากข้อสรุปของงานวิจัยดังได้
กล่าวไปท้ังหมด 4 หัวข้อด้วยกัน ได้แก่ 

1. ชื ่อของข้อบกพร่อง ในภาษาไทยและภาษา 
อังกฤษ 

2. การนิยามของข้อบกพร่องในลักษณะของดีและ
ของเสีย เพื่อเปรียบเทียบให้เห็นถึงลักษณะของความ
แตกต่างในช้ินงานดีและช้ินงานเสีย 

3. ตำแหน่งที่พบได้ของข้อบกพร่อง โดยจะสรุป
จากชิ ้นงานที ่ต้องตรวจสอบในหมวดหมู ่น ั ้นๆ ของ
ข้อบกพร่อง เพื่อให้พนักงานเห็นภาพรวมและขอบเขต
ในการตรวจสอบช้ินงาน ที่มีการครอบคลุมพื้นที ่การ
ตรวจสอบท้ังหมดเรียบร้อยแล้ว 

4. รูปภาพแสดงชิ ้นงานดีและชิ ้นงานเสีย เพื่อ
เปรียบเทียบลักษณะของช้ินงานดีและช้ินงานเสีย 

โดยหัวข้อท้ัง 4 จัดทำในรูปแบบของสมุดเล่มเล็ก ท่ี
เรียกว่า “สมุดรวบรวมข้อบกพร่อง” เพื่อความสะดวกใน
การพกพาและการฝึกอบรมในพนักงาน โดยแบบร่าง 
(Draft) จากการสร ุ ปล ั กษณะของมาตรฐานการ
เปรียบเทียบชิ้นงานดีและชิ้นงานเสีย แสดงได้ดังรูปที่ 1 
(ก) และตัวอย่างมาตรฐานการเปรียบเทียบช้ินงานดีและ
ชิ้นงานเสียที่เกิดขึ้นจริง ในหมวดหมู่รอยเชื่อม แสดงใน

รูปที่ 1 (ข) ซึ่งสมุดรวบรวมข้อบกพร่องท่ีจัดทำขึ้น ได้
ผ่านการยอมรับและพิจารณาค่าความเที ่ยงตรงจาก
ผู้เชี ่ยวชาญแล้ว คิดเป็นค่าเฉลี่ยของความเที่ยงตรง
เท่ากับ 0.95 ซึ่งสรุปได้ว่า สมุดรวบรวมข้อบกพร่องนี้มี
ความสอดคล้องใช้ได้ในการฝึกอบรมพนักงาน 
3.3  การฝึกอบรมพนักงานและการเก็บข้อมูล 
     การฝึกอบรมในงานวิจัยนี้  เป็นการฝึกอบรมด้วย
มาตรฐานการเปรียบเทียบชิ้นงานที่จัดทำขึ้นในรูปแบบ
ของสมุดเล่มเล็ก โดยให้คำจำกัดความมาตรฐานและการ
ใช้งานที ่ชัดเจน ดังที่ [13] ประยุกต์ใช้การฝึกอบรม
รูปแบบนี้เพื่อควบคุมคุณภาพของอุตสาหกรรมการผลิต
เลนส์ (Optical) ในพนักงานตรวจสอบด้วยสายตา  
โดยให้ผู ้อบรมเรียนรู้ประเภทของรอยหรือข้อบกพร่อง
บกพร่อง และลักษณะเฉพาะ (feature) ของเลนส์
แว่นตาธรรมดา รวมถึงความรู ้ ท่ีจำเพาะเจาะจงของ
มาตรฐานการยอมรับ (Acceptance Standard) และ
ความรุนแรงของรอยหรือข้อบกพร่องท่ีมี   
3.3.1  ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม 

 การฝึกอบรมพนักงานมีผู ้เข้าร่วมการฝึกอบรม
ทั้งสิ้น 8 คน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่มีและไม่มี
ประสบการณ์ในการทำงานกับสถานีงานตรวจสอบด้วย
สายตาก่อนการฉีดขึ้นรูปชั่วคราว หากพนักงานมีอายุ
งานกับสถานีงานดังกล่าวมากกว่า 1 ปีจึงจัดเป็นผู ้มี
ประสบการณ์ ซึ่งพนักงานที่เข้าร่วมการฝึกอบรมครั้งนี้
เป็นเพศหญิงท้ังหมด 
3.3.2  เคร่ืองมือที่ใช้ในการฝึกอบรม 
     เอกสารและเครื ่องมือที ่ใช้ในการฝึกอบรม มี
รายละเอียดดังต่อไปนี้  

1. เอกสารช้ีแจงผู้เข้าร่วมงานวิจัย 
2. เอกสารแสดงความยินยอมของผู ้ เข้าร ่วม

โครงการวิจัย 
3. แบบทดสอบก่อนการฝึกอบรมจำนวน 10 ข้อ 
4. สมุดรวมรวมข้อบกพร่อง 
5. แบบทดสอบหลังการฝึกอบรมจำนวน 10 ข้อ 
6. แบบประเมินความพึงพอใจหลังการฝึกอบรม 



 
การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์  วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  และสถาปัตยกรรมศาสตร์ คร้ังที่ 12 
วันที่ 20  สิงหาคม  2564  ณ  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   

 

 
ESTACON12 | 497 

 

(ก) 

 
(ข) 

รูปที่ 1 ลักษณะท่ีดีของมาตรฐานการเปรียบเทียบช้ินงานดีและช้ินงานจากงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง (ก) แบบร่างแสดง
รายละเอียดของมาตรฐานการเปรียบเทียบช้ินงานท่ีควรมี และ (ข) มาตรฐานการเปรียบเทียบช้ินงานดีและช้ินงาน

เสีย ในหมวดหมู่รอยเช่ือม
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

รูปภาพชิ้นงานดี 

รูปภาพชิ้นงานเสีย 

ชื่อข้อบกพร่อง (ไทยและอังกฤษ) 

การนิยามข้อบกพร่องทั้งในลักษณะของดีและของเสีย 
เพ่ือเปรียบเทียบกัน 

ตำแหน่งที่พบได้ของข้อบกพร่อง 
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3.3.3  ขั้นตอนการฝึกอบรม 
 ขั้นตอนการฝึกอบรมพนักงานทั้ง 2 กลุ่ม แบ่ง

ออกเป็น 3 ระยะของการฝึกอบรม ดังแสดงในรูปท่ี 2 
 

 

รูปที่ 2 ผังแสดงวิธีดำเนินงานการฝึกอบรมด้วยสมุด
รวบรวมข้อบกพร่อง 

 
ระยะที่ 1 ขั้นตอนก่อนการฝึกอบรม  
     เร ิ ่มจากเอกสารชี ้แจงผู ้เข้าร่วมงานวิจัย เพื่อ
อธิบายวัตถุประสงค์ วิธีการวิจัย กระบวนการ ขั้นตอน 
และวิธีการท่ีพนักงานต้องปฏิบัติหรือได้รับการปฏิบัติ 
ประโยชน์ท่ีพนักงานพึงได้ร ับ รวมถึงค่าชดเชยการ
เสียเวลาเพื่อให้โครงการวิจัยเป็นไปด้วยความสมัครใจ
ตามจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ เมื่อพนักงานเข้าใจ และ
ยินยอมจึงทำการลงนามในเอกสารแสดงความยินยอม
ของผู ้ เข ้าร ่วมโครงการว ิจ ัย ต่อมาพนักงานจะทำ
แบบทดสอบก่อนการฝึกอบรมจำนวน 10 ข ้อ (10 
คะแนน) ที่ผ่านการพิจารณาความเหมาะสมของเนื้อหา
แบบทดสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ เพื่อดูพื้นฐานความเข้าใจท่ี
มีของพนักงานต่อข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นกับสถานีงานนี้ 
ทำให้ได้คะแนนจากแบบทดสอบก่อนการฝึกอบรม  

ระยะที่ 2 ขั้นตอนระหว่างการฝึกอบรม  
      การฝึกอบรม เป็นการให้ความรู้ด้วยสมุดรวบรวม
ข้อบกพร่องที ่จัดทำขึ ้นจากการศึกษามาตรฐานการ
เปรียบเทียบชิ้นงานดีและชิ้นงานเสียตามงานวิจัย และ
การรวบรวมข้อบกพร่องจากเอกสารทั้ง 6 ฉบับ โดยเริ่ม
จากการอธิบายแผนผังของข้อบกพร่องท่ีมีท้ังหมดเพื่อให้
เห็นถึงภาพรวมของข้อบกพร่องท่ีมีในสถานีงาน จากนั้น
จึงอธิบายสรุปข้อบกพร่องในแต่ละช้ินส่วนประกอบของ
ผลิตภัณฑ์ ก่อนจะอธิบายในแต่ละหมวดหมู่ดังแสดงใน
รูปท่ี 1 ท่ีแสดงให้เห็นถึงการเปรียบเทียบระหว่างช้ินงาน
ดีและชิ้นงานเสียในข้อบกพร่องหมวดนั้นๆ ทั้งในการให้
คำจำกัดความและการแสดงรูปภาพประกอบ 
ระยะที่ 3 ขั้นตอนหลังการฝึกอบรม  
      การเก็บคะแนนหลังการการฝึกอบรม เป็นการใช้
แบบทดสอบที่มีข้อคำถามแบบเดียวกันกับแบบทดสอบ
ก่อนการฝึกอบรม แต่ใช้การสลับข้อคำถามและข้อ
คำตอบ จำนวน 10 ข้อ (10 คะแนน) เช่นเดียวกัน เพื่อให้
ได้คะแนนจากการทดสอบหลังการฝึกอบรม และสุดท้าย 
พนักงานจะประเมินความคิดเห็นต่อการฝึกอบรม ใน
หัวข้อของสม ุดรวบรวมข้อบกพร่องจำนวน 3 ข้อ 
กระบวนการและขั้นตอนการอบรมจำนวน 4 ข้อ และ
การสนับสนุนการอบรมจากองค์กรจำนวน 2 ข้อ โดยมี
ระดับความคิดเห็นตั้งแต่ระดับ 1 (ระดับน้อยที่สุด) ถึง
ระดับ 5 (ระดับมากท่ีสุด) 

 
4.  ผลการดำเนินงาน 
4.1  ผลคะแนนจากแบบทดสอบก่อนและหลังการ
ฝึกอบรม 
 จากรูปที่ 3 คะแนนเฉลี่ยของแบบทดสอบก่อน
และหลังฝึกอบรมของพนักงานท้ัง 8 คน เท่ากับ 5.63 
และ 8.13 คะแนน ตามลำดับ คิดเป็นคะแนนท่ีเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 44.40 โดยพนักงานคนท่ี 1 – 4 เป็นพนักงาน
ท่ีมีประสบการณ์ในสถานีงานตรวจสอบด้วยสายตาก่อน
การฉีดขึ ้นร ูปชั ่วคราว มีคะแนนแบบทดสอบก ่อน
ฝึกอบรมเท่ากับ 7.00, 6.00, 6.00 และ 7.00 คะแนน 
ตามลำดับ คะแนนเฉล่ียก่อนการฝึกอบรมของพนักงานท่ี

แบบทดสอบก่อนการฝึกอบรม 

การฝึกอบรมด้วยสมุดรวบรวมข้อบกพร่อง 

แบบทดสอบหลังการฝึกอบรม 

เริ่มต้น 

การชี้แจงผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม  

แบบประเมินความพึงพอใจหลังอบรม 

สิ้นสุด 

ระ
ยะ

ที่ 
1 

ระ
ยะ

ที่ 
2 

ระ
ยะ

ที่ 
3 
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มีประสบการณ์จึงเท่ากับ 6.50 คะแนน       สูงกว่า
คะแนนเฉล่ียก่อนการฝึกอบรมท้ังหมดอยู่ 0.87 คะแนน  
ขณะที ่พน ักงานคนที ่  5 – 8 เป็นพนักงานที ่ ไม ่มี
ประสบการณ์ในสถานีงานตรวจสอบด้วยสายตาก่อนการ
ฉีดขึ้นรูปช่ัวคราวมาก่อน มีคะแนนจากแบบทดสอบก่อน
การฝึกอบรมเท่ากับ 6.00, 5.00, 3.00 และ 5.00 คะแนน 
ตามลำดับ ทำให้คะแนนเฉลี่ยก่อนการฝึกอบรมของ
พนักงานที่ไม่มีประสบการณ์นี้เท่ากับ 4.75 คะแนน ต่ำ
กว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนการฝึกอบรมทั ้งหมดอยู่ 0.88 
คะแนน และต่ำกว่าพนักงานที่มีประสบการณ์อยู่ 1.75 
คะแนน หลังการฝึกอบรม พนักงานคนที ่ 1 – 4 มี
คะแนนแบบทดสอบหลังฝึกอบรมเท่ากับ 9.00, 8.00, 
8.00 และ 9.00 คะแนน ตามลำดับ คะแนนเฉลี่ยหลัง
ฝึกอบรมของพนักงานที่มีประสบการณ์จึงเท่ากับ 8.50 
คะแนน สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยหลังฝึกอบรมทั้งหมดอยู่  
0.37 คะแนน คิดเป็นคะแนนที่เพิ ่มขึ ้นร้อยละ 30.77 
ในขณะที่พนักงานคนท่ี 5 – 8 มีคะแนนแบบทดสอบ
หลังการฝึกอบรมเท่ากับ 8.00, 9.00, 8.00 และ 6.00 
คะแนน ตามลำดับ คะแนนเฉลี่ยหลังการฝึกอบรมของ
พนักงานท่ีไม่มีประสบการณ์จึงเท่ากับ 7.75 คะแนน ซึ่ง
ยังต่ำกว่าคะแนนเฉล่ียหลังการฝึกอบรมท้ังหมดอยู ่0.38 
คะแนน รวมถึงต่ำกว่าคะแนนเฉล่ียของกลุ่มตัวอย่างท่ีมี
ประสบการณ์อยู่ 0.75 คะแนน โดยคิดเป็นคะแนนท่ี
เพิ่มขึ้นร้อยละ 74.16 

 

รูปที่ 3 ผลของคะแนนจากแบบทดสอบก่อนและหลัง
การฝึกอบรม ด้วยสมุดรวบรวมข้อบกพร่อง (n=8) 

 
4.2  ผลการเปรียบเทียบคะแนนจากแบบทดสอบ
ก่อนและหลังการฝึกอบรมด้วยสมุดรวบรวม
ข้อบกพร่อง โดยใช้สถิติ Paired Sample t-test 
     ผลการเปรียบเทียบคะแนนจากแบบทดสอบก่อน
และหลังการฝึกอบรมในตารางท่ี 3 จะเห็นได้ว่า  ผล
ของคะแนนในแบบทดสอบก่อนและหลังการฝึกอบรม
ของพนักงานที่มีและไม่มีประสบการณ์กับสถานีงาน
ตรวจสอบด้วยสายตาก่อนการฉีดขึ ้นรูปชั ่วคราว 
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ0.01 
หมายความว ่า การฝ ึกอบรมด ้วยสม ุดรวบรวม
ข้อบกพร่องทำให้คะแนนจากแบบทดสอบก่อนและ
หลังการฝึกอบรมของพนักงาน 8 คนเพิ่มขึ้นนั้นเอง 
 
 

ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบคะแนนจากแบบทดสอบก่อนและหลังการฝึกอบรมด้วยสมุดรวบรวม
ข้อบกพร่อง โดยใช้สถิติ Paired Sample t-test 

ช่วงการฝึกอบรม n �̅� S.D. t df Sig. 

ก่อนการฝึกอบรม 8 5.63 1.302 
-5.401 7 0.001** 

หลังการฝึกอบรม 8 8.13 0.991 

** มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ p < 0.01 
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4.3  ผลการประเมินความพึงพอใจ 
      แบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อสมุดรวบรวม
ข้อบกพร่อง และการฝึกอบรม โดยแบ่งหัวข้อของการ
อบรมเป็น 3 หัวข้อ ได้แก่ หัวข้อของสมุดรวบรวม
ข้อบกพร่อง หัวข้อของกระบวนการและการฝึกอบรม 
และหัวข้อของการสนับสนุนจากองค์กร มีการแจก
แจงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังแสดงใน
ตารางท่ี 4 ซึ่งจะพบว่า ระดับความพึงพอใจท่ีมีต่อการ
ฝึกอบรมด้วยสมุดรวบรวมข้อบกพร่องในพนักงาน
ทั้งหมด 8 คน มีความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 87.36 
หรือมีความพึงพอใจท่ีมาก  
 
5.  สรุปผลการดำเนินงาน 
     การฝึกอบรมด้วยสมุดรวบรวมข้อบกพร่องสามารถ
เพิ่มคะแนนจากแบบทดสอบให้พนักงานที่มีและไม่มี
ประสบการณ์ในการทำงานตรวจสอบกับสถานีงาน
ตรวจสอบด้วยสายตาก่อนการฉีดขึ้นรูปช่ัวคราวได้ คิด
เป็นร้อยละ 44.40  โดยพนักงานที่มีประสบการณ์ใน
การทำงานกับสถานีงานดังกล่าว 
 
ตารางที่ 4 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของ
แบบประเมินความพึงพอใจของพนักงานท่ีมีต่อการ
ฝึกอบรมด้วยสมุดรวบรวมข้อบกพร่อง  

ข้อมูลเก่ียวกับการอบรม n = 8 
�̅� 𝑺. 𝑫. 

สมุดรวบรวมข้อบกพร่อง 4.292 0.481 
กระบวนการและข้ันตอนการฝึกอบรม 4.313 0.539 
การสนับสนุนจากองค์กร 4.563 0.527 

คะแนนรวมเฉลี่ยทั้งหมด 4.368 0.517 
ร้อยละของระดับความพึงพอใจ 87.36 

มีคะแนนจากแบบทดสอบที ่เพิ ่มขึ ้นร้อยละ 30.77
สะท้อนให้เห็นว่า การใช้สมุดรวบรวมข้อบกพร่องท่ี
จ ัดทำขึ ้นเพ ื ่อแสดงการเปร ียบเทียบข้อแตกต่าง
ระหว่างช้ินงานดีและช้ินงานเสียท่ีชัดเจน ท้ังในแง่ของ
คำนิยามเพื ่อบรรยายลักษณะของข้อบกพร่องท่ี
กระชับ การระบุตำแหน่งท่ีพบได้ของข้อบกพร่อง และ
การแสดงร ูปภาพประกอบระหว่างชิ ้นงานดีและ

ชิ้นงานเสีย สามารถสร้างความรู้ความเข้าใจที่เพิ่มข้ึน
ให้ก ับพนักงานได้ โดยเฉพาะในพนักงานที ่ไม ่มี
ประสบการณ์กับสถานีงานดังกล่าว เมื่อคะแนนจาก
แบบทดสอบของพนักงานเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดด คิด
เป็นร ้อยละ 74.16 หมายความว่า สมุดรวบรวม
ข้อบกพร่องที ่จัดทำขึ ้น สามารถเพิ ่มความรู้ความ
เข้าใจในข้อบกพร่องของสถานีงานให้กับพนักงานท่ีไม่
ม ีประสบการณ ์ ได ้ เท ี ยบ เท ่ าก ับพน ักงานท ี ่ มี
ประสบการณ์ สมุดรวบรวมข้อบกพร่องท่ีจัดทำขึ้น จึง
สามารถใช้เป็นมาตรฐานการเปรียบเทียบชิ ้นงาน
ให้กับสถานีงานดังกล่าวได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะใน
การฝึกอบรมพนักงานใหม่ที่จะทำงานตรวจสอบด้วย
สายตาในสถานีงานนี้ เพื่อป้องกันปัญหาการร้องเรียน
คุณภาพของผลิตภัณฑ์จากลูกค้า และค่าใช้จ่ายจาก
ของเสียในอนาคต 
5.1  สรุปมาตรฐานการเปรียบเทียบชิ้นงานจาก
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
      มาตรฐานการเปรียบเทียบชิ้นงานดีและชิ้นงาน
เสียที่มีลักษณะดี จะประกอบไปด้วย 4 หัวข้อสำคัญ 
ได้แก่ 1) การระบุช่ือของข้อบกพร่องในภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ 2) การนิยามข้อบกพร่องในลักษณะของ
ดีและของเสีย เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง
ชิ้นงานดีและชิ้นงานเสีย 3) การระบุตำแหน่งที่พบได้
ของข้อบกพร่อง โดยสรุปจากชิ้นงานที่ต้องตรวจสอบ
ในหมวดหมู่นั้นๆ เพื่อแสดงภาพรวมและขอบเขตการ
ตรวจสอบที่ครอบคลุมพื ้นที่การตรวจสอบทั ้งหมด 
และ 4) การแสดงรูปภาพเปรียบเทียบระหว่างลักษณะ
ของช้ินงานดีและช้ินงานเสียของข้อบกพร่อง  
5.2  สรุปผลผลการเปรียบเทียบคะแนนจาก
แบบทดสอบก่อนและหลังการฝึกอบรม 
      ผลการทดสอบก่อนและหลังการฝึกอบรมด้วย
สมุดรวบรวมรวมข้อบกพร่องในพนักงาน จำนวน 8 
คน ที่มีคะแนนเฉลี่ยของแบบทดสอบก่อนและหลัง
ฝึกอบรมของพนักงาน เท่าก ับ 5.63 และ 8.13 
คะแนน ตามลำดับ จะสรุปได้ว่า ก่อนและหลังการ
ฝึกอบรมด้วยสมุดรวบรวมข้อบกพร่องที ่จัดทำขึ้น
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คะแนนแบบทดสอบของพนักงานทั้ง 8 คน แตกต่าง
กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 หมายความ
ว่า การฝึกอบรมด้วยสมุดรวบรวมข้อบกพร่อง ส่งผล
ให้พนักงานทั้ง 8 คนมีความรู้ในข้อบกพร่องที่มีใน
สถานีงานตรวจสอบด้วยสายตาก่อนการฉีดขึ ้นรูป
ช่ัวคราวมากขึ้น  
5.3  สรุปผลของความพึงพอใจในพนักงานที่มีต่อ
การฝึกอบรมด้วยสมุดรวบรวมข้อบกพร่องที่จัดทำ
ขึ้น 
     ระดับความพึงพอใจท่ีมีต่อการฝึกอบรมด้วยสมุด
รวบรวมข้อบกพร่องในพนักงานทั้งหมด คิดเป็นร้อย
ละ 87.36 หรือมีความพึงพอใจที่มาก ซึ่งผ่านเกณฑ์
ความพึงพอใจท่ีต้ังไว้ที่ร้อยละ 80.00  
 
6.  กิตติกรรมประกาศ 
     งานวิจัยนี้ผ่านการรับรองจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ 
จากสำนักงานคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมวิจัย
ในมนุษย์ มหาวิทยาลัยบูรพา ในรหัสโครงการวิจัย G-
HS 024/2563  
     ผู ้จัดทำขอขอบพระคุณผู ้เชี ่ยวชาญทั ้ง 3 ท่าน 
ได้แก่ คุณมัครวรรณ สุคนธารัตน์ คุณภีมวัจน์ จันทร์
เทวี และคุณวีรยุทธ ติยะบุตร ในการสละเวลาเพื่อ
ช่วยระดมสมองและประเมินหาค่าความเหมาะสมและ
ความเที ่ยงตรงของแบบฝึกหัดก่อนและหลังอบรม 
รวมถึงสมุดรวบรวมข้อบกพร่องที่จะใช้เป็นมาตรฐาน
การเปรียบเทียบชิ้นงานในสายการผลิตหัวฉีดน้ำมัน
ของบริษัทกรณีศึกษาต่อไป และขอขอบพระคุณ
บริษัทกรณีศึกษาที ่สนับสนุนทุนการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาและสถานที่ในการฝึกงาน รวมถึงคุณ
สิทธิชัย เพียรมุ่งสัมพันธ์ที่ให้การสนับสนุนข้อมูลเพื่อ
ใช้ในการดำเนินงานวิจัยครั้งนี้  
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บทคัดย่อ  
งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านการจัดการอุตสาหกรรม เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตต้น

กระบองเพชรในครัวเรือน มีวัตถุประสงค์เพื ่อลดเวลารอคอยงานในกระบวนการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพของ
สายการผลิต โดยเริ่มทำการศึกษาข้อมูลและวิเคราะห์ปัญหาของสายการผลิตต้นกระบองเพชร จากการศึกษาพบว่าปัญหา
ท่ีเกิดข้ึนในสายการผลิตมีรูปแบบการทำงานท่ีทำการผลิตไม่ต่อเนื่องกัน จึงทำให้สายงานการผลิตไม่สมดุลกันจึงก่อให้เกิด
การรอคอยงานในกระบวนการผลิตท่ีล่าช้าและเวลาท่ีใช้ในการผลิตเป็นเวลานาน ผู้วิจัยได้ประยุกต์ใช้หลักการ ECRS เข้า
มาปรับปรุงกระบวนการผลิตในการจัดสมดุลสายงานการผลิต และวัดประสิทธิภาพของสายงานการผลิตต้นกระบองเพชร 
จากการคำนวณประสิทธิภาพของสายงานการผลิตก่อนปรับปรุงมีค่าเท่ากับ 45.29% และหลังปรับปรุง พบว่า 
ประสิทธิภาพของสายงานการผลิตสูงขึ้นมีค่าเท่ากับ 67.94% และสถานีงานการผลิตต้นกระบองเพชรก่อนการปรับปรุง   
มีสถานีงานการผลิต 9 สถานีงาน หลังทำการปรับปรุง พบว่า สถานีงานการผลิตต้นกระบองเพชรลดลงเหลือ 6 สถานีงาน 
คำสำคัญ: การเพิ่มประสิทธิภาพสายงานการผลิต, การจัดสมดุลสายงานการผลิต, หลักการ ECRS 
 
Abstract 
 This research is the application of industrial management knowledge. To develop the production 
process of cactus planting in the homemade. The objective is reducing the waiting time in the process and 
increase line efficiency. The problems found production has discontinued and the production line to be 
unbalanced and bottlenecks in the production.  ECRS consists of guidelines to improve the production 
process. Balancing the production line to achieve the implementation of a better job. From the efficiency of 
the process before the improvement with the efficiency value of 45.29% and after the improvement, it was 
found that the efficiency of the process is up to 67.94%. And the work stations in the process before the 
improved ware nine stations. After used the ECRS to improve, it found the stations were three stations.  
Keywords: Line Efficiency, Line Balancing, ECRS 
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1.  บทนำ 
สวนแคคตัสอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เป็น

สวนแคคตัสหรือสวนกระบองเพชร ที่เริ่มปลูกในบ้าน 
เมื่อมีจำนวนสายพันธุ์และจำนวนต้นมากขึ้น จึงเน้น
การปลูกเพื่อจำหน่ายเป็นอาชีพ สามารถสร้างอาชีพ
เลี้ยงดูตัวเองและสมาชิกครอบครัวได้เป็นอย่างดี [2] 
จากการศึกษากระบวนการผลิตกระบองเพชร ใน
ครัวเรือนของชุมชน พบว่า เกิดความสูญเปล่าใน
กระบวนการผลิตต้นกระบองเพชร เช่น การรอคอย
การเติบโต การเน่าเสีย เป็นต้น จากการศึกษาและ
วิเคราะห์ข้ันตอนในกระบวนการผลิตต้นกระบองเพชร 
ทำให้ทราบว่า เวลาที ่ใช้ในแต่ละสายพันธุ ์มีความ
แตกต่างกัน การเคลื่อนไหวของคนปลูกมากเกินไป 
ต้นไม้เกิดความเสียหายระหว่างกระบวนการผลิต 
เน ื ่องจากขาดการควบคุมคุณภาพและการสร ้าง
ม าตรฐาน ในกระบวนการผล ิ ต  ส ่ ง ผลทำ ให้
ประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตลดลง นอกจากนี้ยัง
พบของเส ียหร ื อต ้นไม ้ ตายส ่ วนใหญ ่ เก ิ ด จาก
กระบวนการดูแลต้นไม้ จะแปรผันตามสภาพอากาศ 
ความช้ืนดินปลูกและแสงแดด 

ดังนั้นงานวิจัยนี้ จึงนำเสนอแนวทางการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในกระบวนการเพื่อลดความสูญเปล่าใน
ขั้นตอนการผลิตกระบองเพชร โดยนำเทคนิคทางด้าน
วิศวกรรมอุตสาหการในการปรับปรุงคุณภาพการผลิต
การลดความสูญเปล่าระหว่างการผลิต และการจัด
สมดุลสายการผลิต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตกระบองเพชรให้
สูงขึ้น เพื่อให้กระบวนการผลิตมีมาตรฐาน นำไปสู่การ
เพิ ่มม ูลค่าให้แก่ต ้นกระบองเพชรในสวนแคคตัส
ภายในครัวเรือน 

 
2.  ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง  

งานวิจัยนี้ ประยุกต์ใช้ทฤษฎีและเครื่องมืองานวิจัย
ท่ีเกี่ยวข้องกับการปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการ
ผลิตต้นกระบองเพชร ดังต่อไปนี้  
2.1  ทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 

2.1.1 การศึกษาการทำงาน (Work Study) 
การศึกษาการทำงาน หมายถึง การศึกษาและ

การวัดผลท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษากระบวนการทำงาน 
เพื่อปรับปรุงการทำงานให้ดีขึ้น ด้วยการประยุกต์ใช้
เคร ื ่ องม ือช ่วยส ่ ง เสร ิมมาตรฐานกระบวนการ
ปฏิบัติงานในมีประสิทธิภาพ ในการทำงาน ดังนั้น
การศึกษาการทำงานจึงมีความสัมพันธ์โดยตรงกับการ
เพิ่มผลผลิตและการปรับปรุงกระบวนการทำงาน มี
ว ิธ ีการศึกษาวิธ ี (Method Study) การวัดผลงาน 
(Work Measurement) หรือ จำนวนแรงงานที่ใช้ใน
การทำงาน หาเวลามาตรฐาน (Standard Time) 
2.1.2  ความสูญเปล่า 7 ประการ (7 Wastes) 

ความสูญเปล่าในกระบวนการผลิตที ่ทำให้
สินค้าคุณต่ำและต้นทุนสูง มีสาเหตุหลัก 7 ประการ 
ได้แก่ การผลิตมากเกินไป (Over production) การ
เ ก ็ บ ว ั ส ด ุ ค ง ค ล ั ง  ( Inventory)  ก า ร ข น ส่ ง 
( Transportation)  ก า ร เ ค ล ื ่ อ น ไ ห ว  ( Motion) 
กระบวนการผลิตเกินจำเป็น (Excess Processing) 
การรอคอย (Delay)  และการผล ิตเก ิดของเสีย 
(Defect)  
2.1.3  การลดความสูญเปล่าในการดำเนินงาน (ECRS) 
 แนวทางลดความสูญเปล่าหรือการลด MUDA 
ล ง ส าม า ร ถ ท ำ ไ ด ้ โ ด ย ใ ช ้ ห ล ั ก ก า ร  ECRS ซึ่ ง
ประกอบด้วย การกำจัด (Eliminate) หมายถึง การ
พิจารณาการทำงานปัจจุบันและทำการกำจัดความสูญ
เปล่าทั้ง 7 การรวมกัน (Combine) สามารถลดการ
ทำงานที่ไม่จำเป็นลงได้ การจัดใหม่ (Rearrange) คือ 
การจัดขั้นตอนการผลิตใหม่เพื่อให้ลดการเคล่ือนท่ีท่ีไม่
จำเป็น การทำให้ง ่าย (Simplify) หมายถึง การ
ปรับปรุงการทำงานให้ง่ายและสะดวกขึ้น [1] 
2.2  งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

งานวิจัยที ่เกี ่ยวก ับการยกระดับการดูแลต้น
กระบองเพชร การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี IOT ช่วย
ควบคุมการรดน้ำพืช ควบคุมความช้ืนใต้ดิน พบว่าค่า
ดังกล่าวต่ำกว่าค่าขีดเริ่มเปลี่ยนที่ตั้งไว้ระบบก็จะทำ
การแจ้งเตือนให้ทำการรดน้ำแก่พืช นอกจากการ
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ควบคุมความชื้นที่เหมาะสมแล้ว การถ่ายเทอากาศ
ภายในโรงเร ือนที ่ เหมาะสมทำให ้ย ังผลให ้การ
เจริญเติบโตของต้นกระบองเพชรได้ดีอีกด้วย [2] 

การจัดสมดุลสายการผลิต กรณีศึกษา “ส่วนผลิต 
อุปกรณ์ต่อพ่วงในโรงงานตัวอย่าง” ปัญหาที่พบเวลา
การผลิตของสายงานผลิตภายในและภายนอก ไม่
สมด ุลก ันได ้  หล ังจากที ่ ได ้ว ิธ ี ในการจ ัดสม ดุล
สายการผลิตแล้ว ได้ใช้เทคนิคการปรับปรุงแบบ ECRS 
ได้พบว่า RX162 ได้ผลผลิตเพิ่มขึ ้น 48 และ 49 ช้ิน 
ต่อวัน ส่วนรอบเวลารุ่น RX180 พบว่า ผลผลิตเพิ่มขึ้น 
42 และ 44 ช้ินต่อวัน ตามลำดับ [4] 

 
3.  วิธีดำเนินงานวิจัย 
3.1  ศึกษาสภาพปัจจุบัน 

กรณีศึกษากระบวนการผลิต ใช้เวลาเลี ้ยงต้น
กระบองเพชรในโรงเรือน 20,736,000 วินาที หรือ 8 
เดือน ดังแสดงในรูปที ่ 1 แผนผังกระบวนการผลิต 
ปัจจุบันมี 3 ส่วน คือ การปลูก (สถานีงาน 1-6) เล้ียงใน
โรงเรือน (สถานีงาน 7) และคัดบรรจุ (สถานีงานท่ี 8-9) 

 

 

รูปที่ 1 แผนผังกระบวนการผลิตต้นกระบองเพชร
ก่อนปรับปรุง 

 

กระบวนการผลิตก่อนปรับปรุงมีแผนภูมิการไหล 
ดังในรูปที่ 2 มีระยะเวลาการผลิต 245.5 นาที อัตรา
ผลผลิตในระยะเวลา 100 ต้น การคำนวณหาเวลา
วงรอบ (Cycle Time) จากสมการท่ี (1) 

                   =
TCT
P

 (1) 

เมื่อ  CT  คือ เวลาวงรอบ (วินาที/หน่วย) 
 T คือ ระยะเวลาในการผลิต (วินาที) 
 P คือ อัตราการผลิตในระยะเวลา T (ต้น) 
 

 

รูปที่ 2 แผนภูมิการไหลของกระบวนการก่อน
ปรับปรุง 

 
แทนค่า  

= =
245.5 60 147.3

100
CT  วินาที/หน่วย 

 การคำนวณประส ิทธ ิภาพสายงานการผลิต 
(Efficiency) ก่อนปรับปรุง ดังสมการท่ี (2) 

ลดลง

-

-

-

-

-

-

1. ตวงวัถุดิบวัสดุปลูกใส่ถัง 20

2. น ำวัสดุปลูกไปท่ีผสม 5 3

3. ผสมวัสดุปลูก 30

4. น ำวัสดุปลูกไปวำงท่ีปลูกต้นไม้ 5 3

5. แยกพลอตต้นไม้ไปปลูก 30

6. น ำต้นไม้ไปวำงท่ีปลูกต้นไม้ 10 6

7. เอำกระถำงต้นไม้ใส่ตะกร้ำ 10

8. น ำกระถำงไปวำงท่ีปลูกต้นไม้ 10 6

9. ปลูกต้นไม้ลงกระถำง 150

10. น ำต้นไม้ไปใส่ปุ๋ยฯ 2 1

11. ใส่ปุ๋ยและสำรป้องกันแมลง 50

12. น ำต้นไม้ไปในโรงเรือน 10 6

13. วำงต้นไม้บนโต๊ะในโรงเรือน 10

14. ช่วงเวลำดูแลต้นไม้ 345600

15. น ำต้นไม้ออกจำกโรงเรือน 10 6

16. คัดแยกต้นไม้ 30

17. น ำต้นไม้ไปใส่ถำด 5 3

18. บรรจุต้นไม้จ ำหน่ำย 30

รวม 57 345994 7 8 1 11

กิจกรรม ผลิตภัณฑ์/วัสดุ/คนงำน

กิจกรรม: ข้ันตอนกระบวนกำร

ผลิตต้นกระบองเพชร       

จ ำนวน 100 ต้น                  

 วิธีกำรท ำงำน: ปัจจุบัน/ปรับปรุง

ค ำอธิบำย
ระยะทำง

 (เมตร)

เวลำ 

(นำที)

กิจกรรม

ปฏิบัติงำน

เคล่ือนย้ำย

รอคอย

ตรวจสอบ

คงคลัง

ระยะทำง (เมตร)

ก่อนปรับปรุง หลังปรับปรุง

7

8

1

1

1

57

-

-

-

-

-

-

สัญลักษณ์ หมำย 

เหตุ
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 =


100TotalTimeEffciency
n CT

 (2) 

เมื่อ n คือ จำนวนสถานีงาน (สถานีงาน) 
แทนค่า =  =


600.48 100 45.29%

9 147.3
Effciency  

ผลการคำนวณประสิทธิภาพสายงานการผลิตต้น
กระบองเพชรก่อนปรับปรุงมีค่าเท่ากับ 45.29% 
3.2  วิเคราะห์ปัญหาและหาสาเหตุ 

ผู้วิจัยใช้แผนภูมิก้างปลาหรือแผนภาพแสดงเหตุ
และผลมาวิเคราะห์สาเหตุและผล  แสดงดังในรูปที่ 3 
ร่วมกับแผนภาพทำไม-ทำไม (Why-Why Analysis) 
เพิ่มเติมเพื่อหาสาเหตุท่ีแท้จริง แสดงดังในตารางท่ี 1 
 

 
รูปที่ 3 แผนภาพแสดงเหตุและผล 

 
ตารางท่ี 1 การวิเคราะห์สาเหตุด้วยแผนภาพทำไม-ทำไม 

 

 ผลการวิเคราะห์ พบว่า สถานีงานมีเวลาตาม
กรรมวิธีการผลิตและความชำนาญของคนงาน การ
เคลื่อนไหววัดค่าความชื้นวัสดุปลูกในกระถางต้นไม้ 
พบว่า การวัดค่าความชื้นมีเวลาไม่เท่ากันและเป็นคอ
ขวด อีกทั้งไม่เป็นระเบียบจึงก่อให้เกิดเวลาสูญเปล่า
ในกระบวนการผลิตโดยรวมเท่ากับ 345,994 นาที 
3.3  การดำเนินการแก้ไข 

ผู้วิจัยได้เสนอแนวทางการปรับปรุงการทำงานด้วย
หลักการ ECRS และลดความสูญเปล่าของกระบวนการ
ผลิตต้นกระบองเพชร ดังแสดงในตารางท่ี 2 และรูปท่ี 5 
 
ตารางที่ 2 แนวทางการปรับปรุงการทำงาน โดยใช้
หลักการ ECRS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

What 4 M Why 1 Why 2 Why 3 Why 4 แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำ

คน (Man) ปฎิบัติงำน

คนเดียว

เป็นกำรผลิต

แบบครัวเรือน

จัดหำเคร่ืองมือและ

อุปกรณ์ช่วยอ ำนวยควำม

สะดวกในกำรท ำงำน 

เพ่ือให้กระบวนกำร

ท ำงำนแม่นย ำ ลดควำม

สูญเสียต้นไม้

วิธีกำร 

(Method)

รดน้ ำมำก

ต้นไม้ตำย

คนใช้กำร

สังเกตุ

ควำมช้ืนดิน

ไม่มี

เคร่ืองมือวัด

ควำมช้ืน

ต้นไม้และ

ขนำด

กระถำงมี

ควำมช้ืนไม่

แน่นอน
เคร่ืองจักร

(Machine)

ระบบรดน้ ำ

ไม่เหมำะสม

ไม่มีระบบ

ควบคุมน้ ำ

รดน้ ำแบบเท

ใส่ต้นไม้

ควบคุม

ควำมช้ืนดิน

ไม่ได้

วัตตถุดิบ 

(Material)

กำรเตรียม

วัสดุปลูกล่ำช้ำ

เน่ืองจำก

ส่วนผสม

หลำยอย่ำง

ไม่สำมำรถ

เตรียมไว้

ล่วงหน้ำได้

เพ่ือคงสภำพ

วัตถุดิบ

เป็นวัสดุ

ปลูกท่ีไม่มี

เช้ือรำสะสม

พัฒนำวิธีกำรเตรียมวัสดุ

ปลูก

Why Why Analysis

ผล
ผลิ

ตต่
 ำ

ใช้เคร่ือง IOT ช่วย

ตรวจจับควำมช้ืนดิน 

แสงแดด ควบคุมกำรรด

น้ ำและระบำยถ่ำยเท

อำกำศ

สถานีงาน ECRS การปรับปรุงการท างาน

S ปรับปรุงกระบวนกำรผลิตใหม่ให้สำมำรถเตรียม

วัตถุดิบ เป็นวัสดุปลูกส ำเร็จปรูปสำมำรถจัดเก็บได้

สะดวกและอำยุใช้งำนนำนข้ึน
C รวมสถำนีงำนเข้ำกับ สถำนีงำนท่ี 2

2. ผสมวัสดุปลูก C โดยกำรรวมสถำนีงำนท่ี 1 มำรวมเข้ำกับสถำนีงำนท่ี 2

3. พลอตต้นไม้ E ปรับปรุงให้แยกพลอตต้นไม้พร้อมปลูกในกระถำง

4. กระถำงปลูก E ปรับปรุงต ำแหน่งพ้ืนท่ีใหม่ให้ติดกับปลูกลงกระถำง

5. ปลูกลงกระถำง C รวมสถำนีงำนเข้ำกับ สถำนีงำนท่ี 6

6. ใส่ปุ๋ยและสำร

ก ำจัดแมลง

C โดยกำรรวมสถำนีงำนท่ี 5 มำรวมเข้ำกับสถำนีงำนท่ี 6

7. โรงเรือน

กระบองเพชร

S ปรับปรุงโรงเรือนใหม่ให้มีระบบกำรควบคุมกำร

ท ำงำนด้วย IOT ในกำรควบคุมควำมช้ืนวัสดุปลูก กำร

รดน้ ำ และระบบกำรถ่ำยเทอำกำศ

R ลดข้ันตอนกำรตัดแยกด้วยกำรคัดแยกให้บรรจุต้นไม้

ลงถำดทันที

C รวมสถำนีงำนเข้ำกับ สถำนีงำนท่ี 9

9. บรรจุต้นไม้ C โดยกำรรวมสถำนีงำนท่ี 8 มำรวมเข้ำกับสถำนีงำนท่ี 9

8. คัดแยกต้นไม้

1. วัตถุดิบวัสดุปลูก
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รูปที่ 5 แผนผังกระบวนการผลิตกระบองเพชรหลัง
ปรับปรุง 

 

 
รูปที่ 6 แผนภูมิการไหลของกระบวนการหลังปรับปรุง 
 
 
 

4.  ผลการดำเนินงาน 
หลังจากประยุกต์ใช้หลักการ ECRS ปรับปรุงการ

ทำงานใหม่ ได้แผนภูมิการไหลของกระบวนการ ดัง
แสดงในรูปท่ี 6 ในหนึ่งรอบการผลิต พบว่า ระยะทาง
ขนส่งเดิม 57 เมตรลดเหลือ 20 เมตร สถานีงานเดิม 
9 สถานีงานลดเหลือ 6 สถานีงาน ประสิทธิภาพสาย
งานการผลิตหลังปรับปรุง คำนวณได้จากสมการท่ี (2) 

=  =

600.48 100 67.94%

6 147.3
Effciency  

ผลคำนวณประสิทธิภาพสายงานการผลิตหลังการ
ปรับปรุง พบว่า มีค่าเท่ากับ 67.94% 
 
5.  สรุปผล 

ผลการดำเนินงานหลังปรับปรุงกระบวนการผลิต
ต้นกระบองเพชร โดยเริ ่มจากศึกษาผังกระบวนการ
ผลิตและแผนภูมิกระบวนการไหลของกระบวนการ 
คำนวณประสิทธิภาพก่อนปรับปรุง พบว่า ได้เท่ากับ 
45.29% จากนั้น ผู้วิจัยได้วิเคราะห์สาเหตุปัญหาด้วย
แผนภาพแสดงเหตุและผล และแผนภาพทำไม-ทำไม 
พบว่า เกิดความไม่สมดุลกันในสายงานการปลูกต้นไม้ 
จากน ั ้น ไ ด้ทำการปร ับเปล ี ่ยนการทำงาน โดย
ประยุกต์ใช ้หลักการ ECRS เข ้ามาช่วยปรับปรุง
กระบวนการผลิต ผลที่ได้สถานีงานก่อนปรับปรุงม ี9 
สถานี ง าน  ลดลง เป ็น  6 สถาน ี ง าน  ส ่ ง ผลให้
ประสิทธิภาพเพิ ่มจากเดิม 22.65% ดังนั้น ในการ
ปรับปร ุงประสิทธ ิภาพกระบวนการผลิตได ้ เป็น 
67.94% และผลจากใช้เทคโนโลยี IOT ในโรงเรือน 
พบว่า ต้นไม้เติบโตเร็วกว่าเดิมเป็นระยะเวลา 2 เดือน 

นอกเหนือจากการปรับปรุงที่กล่าวไว้ในงานวิจัยนี้ 
ควรมีการศึกษาเพิ ่มเติม เพื ่อสร้างเครื ่องมือหรือ
อุปกรณ์ช่วยในการผลิตต้นกระบองเพชร เพื ่อให้
คนงานสามารถทำงานได้สะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 

 
 
 
 

ลดลง

-

-

-

-

-

-

1. ตวงวัถุดิบวัสดุปลูกใส่ถัง 20

2. น ำวัสดุปลูกไปท่ีผสม 5 3

3. ผสมวัสดุปลูก 30

4. น ำวัสดุปลูกไปวำงท่ีปลูกต้นไม้ 5 3

5. แยกพลอตต้นไม้ไปปลูก 30

6. น ำต้นไม้ไปวำงท่ีปลูกต้นไม้ 10 6

7. เอำกระถำงต้นไม้ใส่ตะกร้ำ 10

8. น ำกระถำงไปวำงท่ีปลูกต้นไม้ 10 6

9. ปลูกต้นไม้ลงกระถำง 150

10. น ำต้นไม้ไปใส่ปุ๋ยฯ 2 1

11. ใส่ปุ๋ยและสำรป้องกันแมลง 50

12. น ำต้นไม้ไปในโรงเรือน 10 6

13. วำงต้นไม้บนโต๊ะในโรงเรือน 10

14. ช่วงเวลำดูแลต้นไม้ 345600

15. น ำต้นไม้ออกจำกโรงเรือน 10 6

16. คัดแยกต้นไม้ 30

17. น ำต้นไม้ไปใส่ถำด 5 3

18. บรรจุต้นไม้จ ำหน่ำย 30

รวม 57 345994 7 8 1 11

กิจกรรม ผลิตภัณฑ์/วัสดุ/คนงำน

กิจกรรม: ข้ันตอนกระบวนกำร

ผลิตต้นกระบองเพชร       

จ ำนวน 100 ต้น                  

 วิธีกำรท ำงำน: ปัจจุบัน/ปรับปรุง

ค ำอธิบำย
ระยะทำง

 (เมตร)

เวลำ 

(นำที)

กิจกรรม

ปฏิบัติงำน

เคล่ือนย้ำย

รอคอย

ตรวจสอบ

คงคลัง

ระยะทำง (เมตร)

ก่อนปรับปรุง หลังปรับปรุง

7

8

1

1

1

57

-

-

-

-

-

-

สัญลักษณ์ หมำย 

เหตุ
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ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน 
ขั้นตอน ก่อนปรับปรุง หลังปรับปรุง 

ระยะเวลาการผลิต (วินาที) 23,640 16,620 
การเติบโตในโรงเรือน (เดือน) 8 6 
จำนวนสถานีงาน (สถานีงาน) 9 6 
ประสิทธิภาพ (%) 45.29 67.94 
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การลดเวลาการหยุดเดินเครื่องจักรด้วยการวัดประสิทธิผลการซ่อมบำรงุของเครื่องสับ
หัวมันสำปะหลัง 

Downtime Reduction by Maintenance Effectiveness Evaluation of Tapioca Roots 
Cutting Machine 

 
ชุติมา บรรจงปรุ1, จุรีรัตน์ ขอฟุ้งกลาง2, สุดารัตน์ เอ่ียมคงบุญมี3 และ ฤทธิรงค์ แจ้งอิ่ม4,* 

 
1 สาขาวชิาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 340 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง 

อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000  
*ฤทธิรงค์ แจง้อ่ิม : rittrong.ie@hotmail.com, 0892425106 

 
บทคัดย่อ 
 การลดความสูญเสียจากเวลาหยุดเดินเครื่องจักรมีความสำคัญต่อประสิทธิภาพการทำงานของเครื ่องจักร ซึ่ง
ส่งผลต่ออัตราการเดินเครื่อง ระยะเวลาเฉลี่ยของการเกิดเหตุขัดข้อง (MTBF) และระยะเวลาเฉลี่ยของการซ่อม (MTTR) 
งานวิจัยนี้ จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการลดความสูญเสียจากเวลาหยุดเดินเครื่องจักรด้วยการ วัดประสิทธิผลการซ่อม
บำรุงของเครื่องสับหัวมันสำปะหลัง โดยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสังเกตและตรวจเช็คใบแจ้งซ่อม แบบมีส่วนร่วมและ
การสัมภาษณ์เชิงลึกร่วมกับการสนทนากลุ่มจากผู้ให้ข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยแผนผังกางปลา และ Why Why 
Analysis วิเคราะห์เวลาที่สูญเสียรวมถึงวัดประสิทธิผลการซ่อมบำรุง ผลการวิจัยพบว่า เมื่อวิเคราะห์ความสูญเสียจาก
เวลาหยุดเดินเครื่องจักรเกิดการหยุดมากถึง 42 ชั่วโมงหรือคิดเป็นร้อยละ 7 ของเวลาการหยุดเครื่องจักรท้ังหมด ผู้วิจัยจึง
เสนอการลดความสูญเสียจากเวลาหยุดเดินเครื่องจักรด้วยการวัดประสิทธิภผลการซ่อมบำรุงของเครื่องสับหัวมันสำปะหลงั 
พบว่า อัตราการหยุดเดินเครื่องเฉลี่ยลดลงจากร้อยละ 88 ทำให้ค่าระยะเวลาเฉลี่ยของการเกิดเหตุขัดข้อง (MTBF) เพิ่มข้ึน
ร้อยละ 167 และระยะเวลาเฉลี่ยของการซ่อม (MTTR) ลดลงร้อยละ 68 ทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องสับ
หัวมันสำปะหลังเพิ่มขึ ้น ผู ้วิจัยจึงได้เสนอให้ ผู ้ประกอบการให้ความสำคัญต่อการลดความสูญเสียจากเวลาหยุดเดิน
เครื่องจักรด้วยการวัดประสิทธิผลการซ่อมบำรุงของเครื่องสับหัวมันสำปะหลังในกระบวนการสับหัวมันสำปะหลังซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ต่อการดำเนินงานของธุรกิจผลิตแป้งมันสำปะหลังได้ต่อไป 
คำสำคัญ:  การวิเคราะห์ Why Why Analysis, การลดความสูญเสียจากเวลาหยุดเดินเครื ่องจักร , เครื ่องสับหัวมัน
สำปะหลัง 
 
Abstract 
 Reducing wastes from machine downtime is important for machines’ efficiency affecting 
availability rate, mean time between failure (MTBF) and mean time to repair (MTTR), therefore, 
this research aims to study the waste reduction from machine downtime by maintenance 
effectiveness evaluation of tapioca roots cutting machine. This study was conducted by collecting 
data with participative observation, checking remediation work orders and in-depth interview 
together with group discussion of informants. Fishbone Diagram and Why Why Analysis were used 
for analyzing the duration of waste times and also evaluating of maintenance effectiveness. The 
research revealed that waste of time from machine downtime was at 42 hours or 7% of entire 
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machine downtime. The researchers suggested to reduce downtime by evaluating the 
effectiveness of maintenance for those tapioca roots cutting machine. It was found that 
availability rate was reduced from 88% that made the increasing of MTBF up to 167% and MTTR 
was reduced at 68% that made the increasing of working efficiency of those tapioca roots cutting 
machine. Furthermore, the researchers suggested the entrepreneur to place importance on the 
downtime reduction by maintenance effectiveness evaluation of tapioca roots cutting machines 
in the process of roots chopping that shall be benefited for further operations of tapioca flour 
production. 
Keywords:  Why Why Analysis, waste reduction from machine downtime, tapioca roots cutting 
 
1.  บทนำ 
1.1  ที่มาและความสำคัญ 
 อุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลัง เป็นอุตสาหกรรม
ที่สำคัญของประเทศไทย เนื่องจากแป้งมันสำปะหลัง
เป็นผลิตภัณฑ์ที ่สร้างรายได้และสร้างมูลค่าเพิ่มให้
วัตถุดิบทางการเกษตร ปัจจุบันประเทศไทยต้องเผชิญ
วิกฤติ COVID-19 แต่การส่งออกของประเทศไทย
ขยายตัวร้อยละ 3 ในปี 2563 ประเทศไทยส่งออก
ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังสู่ตลาดโลกรวม 2 ,676 ล้าน
เหรียญสหรัฐ จากปี 2562 ประเทศไทยมีมูลค่าการ
ส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังของไทยสู่ตลาดโลกอยู่
ที ่ 2,596 ล้านเหรียญสหรัฐ (อรมน ทรัพย์ทวีธรรม, 
2564)  [6] แสดง ให ้ เห ็ นถ ึ งความต ้ องการขอ ง
อุตสาหกรรมการผลิตแป้งมันสำปะหลัง 

กรณีศึกษาบริษัท โชคยืนยงอุตสาหกรรม จำกัด 
บริษัทดำเนินธุรกิจโรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลัง จาก
การศึกษากระบวนการผลิตแป้งมันสำปะหลัง พบ
ปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการสับหัวมันสำปะหลัง 
สาเหตุเกิดจากบ่อดักหินเต็ม ทำให้ หิน เศษเหล็ก และ
ส่ิงเจือป่นต่าง ๆ ตกลงไปในเครื่องสับหัวมันสำปะหลัง 
จากข้อมูลการซ่อมบำรุงพบว่ามีเวลาในการซ่อมเครื่อง
สับหัวมันสำปะหลังเฉลี่ยครั้งละ 5 ชั่วโมง มีการแตก
ของใบมีดสับหัวมันสำปะหลังร้อยละ 47 ดังภาพที่ 1 
และตะแกรงเครื่องสับหัวมันสำปะหลังฉีกขาดร้อยละ 
37 ดังภาพที่ 2 ส่งผลให้ เสียเวลาและโอกาสในการ
ผลิต จากการซ่อมแซมใบมีดหรือถอดเปลี่ยนใบมีดใน

การสับหัวมันสำปะหลัง และถอดเปลี ่ยนตะแกรง
เครื่องสับหัวมันสำปะหลังใหม่  

 

 

ภาพที่ 1 แสดงภาพการแตกของใบมีดสับหัวมัน
สำปะหลัง 

 

 

ภาพที่ 2 แสดงภาพตะแกรงฉีกขาดของเครื่องสับ
หัวมันสำปะหลัง 

 
จากภาพแสดงให้เห็นถึงการแตกของใบมีด และ

ฉีกขาดของตะแกรงเครื ่องสับหัวมันสำปะหลัง มี
สาเหตุมาจาก หิน เศษเหล็ก และสิ่งเจือปนต่าง ๆ ท่ี
ติดมากับหัวมันสำปะหลัง ตกลงไปในเครื่องสับหัวมัน
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สำปะหลังทำให้ใบมีดสับสับโดน หิน เศษเหล็ก และ
สิ่งเจือปนต่าง ๆ เกิดปัญหาใบมีดสับหัวมันสำปะหลัง
แตก ตะแกรงเครื่องสับหัวมันสำปะหลังเกิดการฉีก
ขาด และอีกสาเหตุที ่ทำให้ตะแกรงเครื่องสับหัวมัน
สำปะหลังเกิดการฉีกขาด เกิดจากเหง้ามันที่มีความ
แข็ง ทำให้ใบมีดสับสับเหง้ามันไม่ได้ทำให้เกิดการดัน
ตะแกรงที ่มีความบางจนทำให้ตะแกรงฉีกขาดได้ 
จำเป็นต้องหยุดไลน์การผลิต เพื่อทำการซ่อมแซม
เครื่องสับหัวมันสำปะหลัง  

ดังนั้นจากปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยได้ออกแบบและ
พัฒนาตะแกรงเครื ่องสับหัวมันสำปะหลังเพื ่อลด
ปัญหาการฉีกขาดของตะแกรงจากปัญหาเหง้ามัน 
และออกแบบใบเช็คชีทในการตรวจสอบบ่อดักหินเพื่อ
แก้ไขปัญหาสิ่งเจือปนที่หลุดเข้าไปในกระบวนการสับ
หัวมันสำปะหลัง 
 
2.  ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
2.1  การเคลื่อนที่ของใบมีดและการป้อน 

การเคลื ่อนที ่ใบมีด และการป้อน จะมีอยู ่ 3 
ลักษณะใหญ่ ๆ คือ (ภรต กุญชร ณ อยุธยา และคณะ 
2539) [1] 

2.1.1 แบบ Sickle Bar เป็นการเคลื ่อนที ่ของ
ใบมีดแบบชักชักมา ในแนวเชิงเส้นเคลื่อนที่เข้าหาพืช 
ในแนวตั้งฉากกับการชักใบมีด 

2.1.2 แบบ Rotary Cutter: เป็นการเคร ื ่องท่ี
ของมีดแบบหมุนวงกลม แล้วเคลื่อนใบมีดไปตัดวัสดุ 
หรือป้อนพืชเข้ามาหาการหมุนเป็นวงกลม พืชจะถูก
ตัดตามแนวรัศมีของใบมีดท่ีหมุนเป็นวงกลม 

2.1.3 การเคลื่อนที่ของใบมีดแบบ Rotary วัสดุ
ตัดจะถูกป้อนเข้าหาใบมีด โดยการเคล่ือนท่ีของใบมีด
เป็นวงกลมอยู่กับท่ี และวัสดุหรือพืชจะถูกป้อนเข้ามา
หาหมุน 
2.2  แรงที่ทำให้วัสดุแตกหรือขาดออกจากกัน 

วิธีการย่อยวัสดุที่ทำให้วัสดุแตก หรือขาดแยก
ออกจากกันนั้น อาจทำได้ 5 แบบ ดังต่อไปนี้ (ภรต 
กุญชร ณ อยุธยา และคณะ, 2539) [1] 

2.2.1 การทุบหรือการตี (Beating) เป็นการใช้
พื้นท่ีของอุปกรณ์ หรือเครื่องมือทุบก้อนของแข็ง 

2.2.2 การบีบ (Pressing) เป็นการกดบีบก้อน
ของแข็ง ด้วยพื้นที่สองด้านของเครื่องมือในทิศทาง
ตรงกันข้ามหรือมากกว่านั้น 

2.2.3 การเฉือน (Shearing) อาศัยการเสียดสี
ระหว่างพื้นท่ีสองด้านของเครื่องมือ 

2.2.4 การกระแทก (Impact) เป็นการใช้พื้นท่ีใช้
งานของเครื่องมือกระทบกับก้อนของแข็ง 

2.2.5 การตัด (Cutting) เป็นการใช้ความคม 
2.3  การวัดประสิทธิผลการซ่อมบำรุง 
 เวลาของเครื่องจักรต่อเนื่องเฉลี่ย Mean Time 
Between Failures (MTBF) หมายถ ึง ระยะเวลา
เฉล่ียก่อนการเสียหายแต่ละครั้งค่า MTBF เป็นการวัด
สมรรถนะความเชื่อถือได้ เป็นเวลาเฉลี่ยที่เครื่องจักร
สามารถทำงานได้ตามปกติ ระหว่างจุดการทำงาน ซึ่ง
เนื่องมากจากการบำรุงรักษาเครื่องจักรที่มีสมรรถนะ
สูง หมายถึง มีค่า MTBF ท่ียาวนาน ดังสมการท่ี (1) 

MTBF =   
เวลาท่ีเดินเครื่อง

จำนวนครั้งท่ีหยุดซ่อม
            (1)                                             

      
 ถ้ามีการปรับปรุงแล้วได้ค่า MTBF เพิ่มขึ ้นกว่า
ช่วงก่อนปรับปรุง แสดงว่าให้ผลการปรับปรุงดีขึ้น 
 เวลาหยุดซ ่อมเฉลี ่ย Mean Time to Repair 
(MTTR) หมายถ ึง เป ็นการว ัดค ่าสมรรถนะการ
บำรุงรักษาได้ ซึ่งสมรรถนะการบำรุงรักษาได้วัดจาก
ค่าเฉลี่ยของเวลาในการซ้อมแซมเครื่องจักรและมี
อิทธิพลอย่างมากจากการออกแบบเครื่องจักร MTTR 
จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับการออกแบบของเครื่องจักร
และความชำนานของช่างในการบำร ุงร ักษา ถ้า
สมรรถนะการบำรุงรักษาได้มีค่าสูง หมายถึง ค่า 
MTTR ท่ีส้ัน ใช้เวลาส้ันในการซ่อมแซมเครื่องจักร ดัง
สมการท่ี (2) 

MTTR =   
เวลาท่ีเครื่องจักรหยุดซ่อม

จำนวนครั้งท่ีหยุดซ่อม
      (2)                                    
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 ถ้ามีการปรับปรุงแล้วค่า MTTR ลดลงกว่าช่วงก่อน
ปรับปรุง แสดงว่าได้ผลการปรับดีขึ้น (วัฒนา และเกียง
ไกร ดำรงรัตน์, 2546) [3] 
 เมื ่อได้คำนวณหาค่า MTTR และ MTBF เพื่อวัด
ประสิทธิผลนั้นจะวัดได้โดยใช้อัตราความพร้อมใช้งาน
ของเคร ื ่องจักร (Availability Factor) และอัตราเสีย 
(Failure Rate) ความพร้อมของเครื่องจักรแสดงให้เห็น
ว่า ถ้าจัดเวลาให้เครื่องจักรทำงาน (Loading) เครื่องจักร
ท่ีมีความพร้อมในการทำงานหรือรับภาระได้กี่เปอร์เซ็นต์
ของเวลาท่ีมีท้ังหมด ดังสมการท่ี (3) 
 

ความพร้อม =  
เวลารับภาระ − เวลาหยุด

เวลารับภาระงาน 
       (3)                                     

 
 เม ื ่อได ้ทำการปร ับปร ุงแล ้วความพร ้อมของ
เครื่องจักร (Availability Factor) จะต้องมีค่ามากกว่า
ช่วงเวลาก่อนปรับปรุง ดังสมการท่ี (4) 
 
อัตราการเสีย (Failure Rate ) =   1

MTBF
          (4) 

 
 เมื ่อทำการปรับปร ุงค่าอ ัตราการเสีย (Failure 
Rate) จะต้องมีค่าลดลงกว่าช่วงการปรับปรุง  
2.4  งานวิจัยที่เก่ียวของ 
 อุกฤษ ธารารัตน์พิสัย (2560) นําเสนอการใช้
หลักการการบำรุงรักษาทวีผลในโรงงานผลิตแผงวงจร
ชนิดยืดหยุ่นได้ในกระบวนการพิมพ์ตะกั่ว ใช้หลักการ 
ทําไม – ทําไม เพื่อวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาที่ทำให้
เครื่องจักรหยุดการผลิตมาทำการปรับปรุงเฉพาะเรื ่อง 
ตามเสาหลักท่ี 1 และพัฒนาต่อยอดไปจนถึงเสาหลักท่ี 2 
ถึง 5 หลังการปรับปรุง พบว่า สามารถเพิ่มเวลาเฉล่ีย
ระหว่างการเสียหายได้ 253.95 ชั่วโมงต่อครั้ง โดยก่อน
การปรับปรุงและหลังการปรับปรุงมีค่า 94.72 และ 
348.67 ชั่วโมงต่อครั้งตามลำดับ และเวลาเฉลี่ยในการ
ซ่อมแซมเครื ่องจักรก่อนการปรับปรุงและหลังการ
ปรับปรุงมีค่า 6.73 และ 2.10 ชั่วโมงต่อครั้งตามลำดับ 
ซึ่งสามารถลดลงได้ 4.63 ชั ่วโมงต่อครั้ง นอกจากนี้ยัง

พบว่า ร้อยละความพร้อมใช้งานเครื่องจักรภายหลัง
ปรับปรุงมีค่าร้อยละ 99.00 ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.19 จาก
ก่อนการปรับปรุง [5] 
 วสันต์ จันทร์นวล (2562) ได้ทำการศึกษาการลด
การชำรุดของเครื่องจักร และเพิ่มค่าเวลาเฉลี่ยก่อนการ
ชำรุดของเครื ่องจักร (Mean time between failure, 
MTBF) โดยมุ่ งเน ้นเคร ื ่องจ ักรท ี ่ส ่ งผลโดยตรงต่อ
กระบวนการผลิต รวบรวมข้อมูลเครื ่องจักรโดยใช้
แนวทางของ 7QC tools และประยุกต์ใช้หลักการของ
ระบบการซ่อมบำรุงแบบทวีผลโดยทุกคนมีส่วนร่วม 
(Total Productive Maintenance, TPM ) รวมถึงมีการ
วิเคราะห์ปัญหาโดยใช้วิธี Why Why Analysis เพื่อหา
วิธีแก้ไขปัญหาของเครื่องจักร ผลการศึกษาด้วยการ
คำนวณประสิทธิผลของเครื่องจักรในงานวิจัยนี้โดยทำ
การวัดผลด้วยค่าความพร้อมใช้ของเครื่องจักร และ 
MTBF, MTTR (Mean time to repair) ซึ ่งผลจากการ
คำนวณพบว่า อัตราการชำรุดของเครื ่องจักรน้อยลง 
เครื ่องจักรมีค่า MTBF โดยเฉลี่ยเพิ่มขึ ้น 87 นาที เมื่อ
คำนวณเทียบเพิ่มขึ ้นร้อยละ 142.4, MTTR โดยเฉล่ีย
ลดลง 21 นาที, มีค่าความพร้อมใช้งานจากเดิมก่อน
ปรับปรุงร้อยละ 68.9 และหลังปรับปรุงร้อยละ 84 ซึ่ง
เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.1 เมื่อคิดเทียบกับค่าความพร้อมใช้
งานปี 2560 มีอัตราเพิ ่มขึ ้นร้อยละ 121.9, ผลสรุป 
พบว่า อัตราการชำรุดเครื่องจักรลดลง 0.00155 ครั้งต่อ
นาที [4] 
 
3.  วิธีดำเนินการวิจัย 
 เก็บรวบรวมข้อมูลการเสียของเครื ่องสับหัวมัน
สำปะหลัง ในการศึกษาการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้
เครื่องมือ QC 7 Tools [1] ได้ทำการเก็บรวบรวมข้อมูล
การซ่อมบำรุงเครื ่องจักรในกระบวนการผลิตแป้งมัน
สำปะหลัง ในขั้นตอนการสับหัวมันสำปะหลัง โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
 1. เก็บรวบรวมข้อมูลการเสียของเครื่องสับหัวมัน
สำปะหลังในปี 2562 ทั้งหมด พบว่า กระบวนการสับ
หัวมันสำปะหลังมีการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใบมีดสับ
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หัวมันสำปะหลังร้อยละ 47 และมีการเปลี่ยนตะแกรง
เครื่องสับหัวมันสำปะหลังร้อยละ 37  
 2. การวัดผลการวิจัยโดยใช้ค่าดัชนีสภาพความ
เชื่อถือและดัชนีของคุณภาพการบำรุงรักษา ได้ทำการ
เก็บรวบรวมข้อมูลเวลาในการเดินเครื่อง เวลาเครื่องจักร
หยุดตามแผน เวลาที่เสียไปกับเครื่องจักรอื่น เวลาการ
เดินเคร ื ่องจร ิง และเวลาการหยุดเคร ื ่องสับหัวมัน
สำปะหลัง 
3.1  วิเคราะห์หาปัญหาและแนวทางในการแก้ปัญหา 

1. วิเคราะห์สาเหตุการเสียของใบมีดสับ  
จากการวิเคราะห์การเสียของใบมีดสับห ัวมัน

สำปะหลัง เกิดจาก หิน เศษเหล็ก และสิ่งเจือปนต่าง ๆ 
ที่ติดมากับหัวมันสำปะหลัง ตกลงไปในเครื่องสับหัวมัน
สำปะหลังทำให้ใบมีดสับสับโดน หิน เศษเหล็ก และ
ส่ิงเจือปนต่าง ๆ จนเกิดปัญหาใบมีดสับหัวมันสำปะหลัง
แตก  

2. วิเคราะห์สาเหตุการเสียของตะแกรงฉีกขาด 
จากการวิเคราะห์การฉีกขาดของตะแกรงเครื่องสับ

หัวมันสำปะหลัง เกิดจาก หิน เศษเหล็ก และสิ่งเจือปน
ต่าง ๆ ท่ีติดมากับหัวมันสำปะหลัง ตกลงไปในเครื่องสับ
หัวมันสำปะหลังทำให้ตะแกรงเครื่องสับหัวมันสำปะหลัง
เกิดการฉีกขาด และอีกสาเหตุที่ทำให้ตะแกรงเครื่องสับ
หัวมันสำปะหลังเกิดการฉีกขาด เกิดจากเหง้าหัวมันที่มี
ความแข็ง ทำให้ใบมีดสับสับเหง้าหัวมันไม่ได้ ทำให้เหง้า
หัวมันดันตะแกรงท่ีมีความบางจึงทำให้ตะแกรงฉีกขาด 
3.2  แนวทางในการแก้ไขปัญหา  

หลังจากทำการวิเคราะห์ปัญหา และหาวิธีในการ
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับเครื่องสับหัวมันสำปะหลัง โดย
ได้ทำการแก้ปัญหา ดังต่อไปนี ้

1. ใบมีดเครื่องสับหัวมันสำปะหลังแตก   
จากการเก็บรวบรวมข้อมูลการล้างบ่อดักหิน มีการ

ล้างบ่อดักหิน 3 ครั้งต่อวัน ไม่เพียงพอต่อจำนวนหินท่ี
ติดมากับหัวมันสำปะหลัง ทำให้บ่อดักหินเต็ม ส่งผลให้
หิน เศษเหล็ก และสิ่งเจือปนต่าง ๆ หลุดเข้าไปในไลน์
การผลิต และหลุดเข้าไปในเครื่องสับหัวมันสำปะหลัง 
ทำให้ใบมีดสับสับโดนหิน เศษเหล็ก และสิ่งเจือปนต่าง 

ๆ ทำให้ใบมีดแตก  และบิ่น และทำให้ตะแกรงเครื่องสับ
หัวมันสำปะหลังฉีกขาด จึงได้ทำการออกแบบตารางการ
ตรวจสอบบ่อดักหินใหม่ จากเดิม 3 ครั้งต่อวัน เป็น 6 
ครั้งต่อวัน 

2. ตะแกรงเครื่องสับหัวมันสำปะหลังฉีกขาด 
หลังจากทำการวิเคราะห์ปัญหา และหาแนวทางใน

การแก้ป ัญหา เพ ื ่อไม ่ให้ตะแกรงเคร ื ่องสับห ัวมัน
สำปะหลังเก ิดการฉีกขาด โดยได้ทำการออกแบบ
ตะแกรงเครื่องสับหัวมันสำปะหลังใหม่ โดยใช้ทฤษฎีการ
ตัดและการสับ และทฤษฎีการเคลื่อนที่ของใบมีดแบบ 
Rotary ทฤษฎีหลักการลดขนาดของวัสดุ ทฤษฎีการตัด
แบบการเฉือน [1] โดยคานจะทำหน้าที่ในการรองรับ
วัสดุท่ีตกลงมาจากสายพาน แล้วใบมีดจะทำการสับลงไป
ในร่องของคานซึ่งมีมีขนาดความหนา 16 มิลลิเมตร และ
ใบมีดมีความหนา 18.7 มิลลิเมตร ทำให้ช่องระหว่าง
ใบมีดและคานห่างกันข้างละ 5 มิลลิเมตร ส่งผลให้ช้ิน
มันท่ีเกิดการสับมีลักษณะละเอียด และมีดท่ีใช้ในการสับ
ไม่จำเป็นต้องมีความคม ซึ่งทางผู้วิจัยได้ออกแบบและ
ปรับปรุงเครื่องสับหัวมันสำปะหลังเพื่อลดปัญหาการฉีก
ขาดของตะแกรงเครื่องสับหัวมันสำปะหลัง 

 

 

 

ภาพที่ 3 แสดงภาพเครื่องสับหัวมันสำปะหลังแบบ
คาน 

 
4.  ผลการดำเนินการออกแบบตารางการตรวจสอบ
บ่อดักหิน 
 การเปรียบเทียบผลการตรวจสอบบ่อดักหินก่อน
การปรับปรุงและหลังการปรับปรุง โดยได้ทำการวัด
ปริมาณหินจากความลึกของบ่อดักหิน และได้ทำการ
ทดสอบการเปิดล้างบ่อดักหิน ดังแสดงในภาพท่ี 4  
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ภาพที่ 4 แสดงภาพการเปรียบเทียบผลการล้างบ่อดัก

หิน 
 

จากภาพที่ 4 พบว่าหิน เศษเหล็ก และสิ่งเจือปน
ต่าง ๆ ท ี ่หล ุดเข ้าไปในกระบวนการส ับห ัวมัน
สำปะหลัง หลังการเปิดล้างบ่อดักหินเพิ่มเป็น 6 ครั้ง
ต ่อว ัน สามารถลดปร ิมาณ ห ิน เศษเหล็ก และ
สิ่งเจือปนต่าง ๆ ที่หลุดเข้าไปในไลน์การผลิต และ
หลุดเข้าไปในเครื่องสับหัวมันสำปะหลังลดลงเหลือ
ร้อยละ 75.16 ทำให้ใบมีดสับหัวมันสำปะหลังไม่เกิด
การแตก และบิ่น ทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของ
เครื่องสับหัวมันสำปะหลังเพิ่มขึ้น และลดต้นทุนใน
การผลิตลงได้ จากการถอดเปลี่ยนใบมีด และเปลี่ยน
ตะแกรงเครื่องสับหัวมันสำปะหลัง 
 
5.  ผลการดำเนินการออกแบบตะแกรงเครื ่องสับ
หัวมันสำปะหลัง 

การเปรียบเทียบผลการปรับเปล่ียนตะแกรงเครื่อง
ส ับห ัวม ันสำปะหลัง ในกระบวนการส ับห ัวมัน
สำปะหลังก่อนการปรับปรุงและหลังการปรับปรุง ดัง
ภาพท่ี 5 

   
           ก.                             ข.  

 

ภาพที่ 5 แสดงภาพการเปรียบเทียบการสับมัน
สำปะหลัง ก. เครื่องสับหัวมันสำปะหลังแบบตะแกรง 

และ ข. เครื่องสับหัวมันสำปะหลังแบบคาน 

จากภาพที ่ 5 แสดงให้เห็นว่าเคร ื ่องสับห ัวมัน
สำปะหลังแบบตะแกรง และเครื่องสับหัวมันสำปะหลัง
แบบคาน สามารถสับหัวมันสำปะหลังให้ม ีความ
ละเอียดเท่ากัน  
 
6.  เปรียบเทียบการวัดประสิทธิผลการซ่อมบำรุง 
 การวัดประสิทธิผลการซ่อมบำรุง [3] สามารถ
คำนวณหาระยะเวลาเฉลี่ยของการเกิดเหตุขัดข้อง 
(MTBF) ก่อน-หลังการปรับปรุง และการคำนวณหา
ระยะเวลาเฉลี่ยของการซ่อม (MTTR) ก่อน-หลังการ
ปรับปรุง ได้ดังตารางท่ี 1 
 
ตารางที่ 1 แสดงการวัดค่าประสิทธิผลการซ่อมบำรุง  

รายการ ก่อนปรับปรุง หลัง
ปรับปรุง 

เวลาในการเดินเครื่อง 
(ชั่วโมง) 

8760 8760 

เวลาเครื่องจักรหยุดตาม
แผน (ชั่วโมง) 

144 144 

เวลาท่ีเสียไปกับ
เครื่องจักรอื่น (ชั่วโมง) 

437 412 

เวลาเดินเครื่องจักรจริง 
(ชั่วโมง) 

8179 8204 

เวลาหยุดเครื่องเครื่อง
สับหัวมันสำปะหลัง 
(ชั่วโมง) 

42 5 

จำนวนการหยุด
เครื่องจักร (ครั้ง) 

8 3 

ระยะเวลาเฉลี่ยของการ
เกิดเหตุขัดข้อง (MTBF) 
(ชั่วโมง) 

1022.37 2734.67 

ระยะเวลาเฉลี่ยของการ
ซ่อม (MTBF) (ชั่วโมง)  

5.25 1.67 

จากการวิเคราะห์ประสิทธิผลการซ่อมบำรุง จาก
ตารางท่ี 1 แสดงให้เห็นถึงเวลาการหยุดของเครื่องสับ
หัวมันสำปะหลังหลังการปรับปรุงลดลงร้อยละ  88 
และทำให้ค่าระยะเวลาเฉลี่ยของการเกิดเหตุขัดข้อง 

122.67
110.5

96.8
75.16

0
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150

3 ครัง้ต่อวนั 4 ครัง้ต่อวนั 5 ครัง้ต่อวนั 6 ครัง้ต่อวนั

ร้อยละการเต็มของบอ่ดกัหนิ
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(MTBF) เพิ่มขึ้นร้อยละ 167 และระยะเวลาเฉล่ียของ
การซ่อม (MTTR) ลดลงร้อยละ 68 

 
7.  ผลการดำเนินงาน 

จากการปรับปรุงแก้ไขปัญหาเครื ่องสับห ัวมัน
สำปะหลัง โดยการเพิ่มรอบเวลาการล้างบ่อดักหิน 
และการออกแบบตะแกรงเครื่องสับหัวมันสำปะหลัง
ใหม่ นั ้นพบว่าก่อนกการปรับปรุงแก้ไขปัญหามีหิน 
เศษเหล็ก และสิ่งเจือปนต่าง ๆ หลุดเข้าไปในเครื่อง
สับหัวมันสำปะหลัง ทำให้มีดสับหัวมันสำปะหลังสับ
โดนหิน เศษเหล็ก และสิ่งเจือปนต่าง ๆ ทำให้ใบมีด
บิ่น และแตก จึงได้ทำการเพิ่มรอบเวลาการเปิดล้าง
บ่อดักหิน จากเดิม 3 ครั้งต่อวัน เป็น 6 ครั้งต่อวัน ซึ่ง
สามารถลดปริมาณ หิน เศษเหล็ก และสิ่งเจือปนต่าง 
ๆ ที่หลุดเข้าไปในเครื่องสับหัวมันสำปะหลังลงได้ร้อย
ละ 75.16 และได้ทำการออกแบบตะแกรงเครื่องสับ
หัวมันสำปะหลังใหม่ จากแบบเดิมเป็นแบบตะแกรง
เปลี่ยนเป็นแบบคาน สามารถลดปัญหาการฉีกขาด
ของตะแกรงเครื่องสับหัวมันสำปะหลังได้ และสามารถ
สับหัวมันสำปะหลังให้มีความละเอียดเท่า ๆ กับเครื่อง
สับหัวมันสำปะหลังแบบตะแกรง การวิเคราะห์ ค่า
ประสิทธิผลการซอมบำรุง แสดงให้เห็นถึงเวลาการ
หยุดของเครื่องสับหัวมันสำปะหลังหลังการปรับปรุง
ลดลงร้อยละ 88 ทำให้ค่าระยะเวลาเฉล่ียของการเกิด
เหต ุข ัดข ้อง (MTBF) เพ ิ ่มข ึ ้นร ้อยละ 167 และ
ระยะเวลาเฉลี่ยของการซ่อม (MTTR) ลดลงร้อยละ 
68 ทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องสับหัวมัน
สำปะหลังเพิ่มขึ้น และลดต้นทุนในการผลิตลงได้ จาก
การถอดเปลี่ยนใบมีด และเปลี่ยนตะแกรงเครื่องสับ
หัวมันสำปะหลัง 
 
8.  อภิปรายผล 
 ก ่อนปร ับปร ุงแก ้ไขป ัญหาเคร ื ่องส ับห ัวมัน
สำปะหลัง โดยการเพิ่มรอบเวลาการล้างบ่อดักหิน 
และการออกแบบตะแกรงเครื่องสับหัวมันสำปะหลัง
ใหม่ พบว่าก่อนกการปรับปรุงแก้ไขปัญหามีหิน เศษ

เหล็ก และสิ่งเจือปนต่าง ๆ หลุดเข้าไปในเครื่องสับ
หัวมันสำปะหลัง ทำให้มีดสับหัวมันสำปะหลังสับโดน
หิน เศษเหล็ก และสิ่งเจือปนต่าง ๆ ทำให้ใบมีดบิ่น 
และแตก หลังจากทำการเพิ่มรอบเวลาการเปิดล้างบ่อ
ดักหิน สามารถลดปร ิมาณ หิน เศษเหล็ก และ
สิ ่งเจือปนต่าง ๆ ที ่หลุดเข้าไปในเครื ่องสับหัวมัน
สำปะหลังลงได้ และการออกแบบตะแกรงเครื่องสับ
หัวมันสำปะหลังใหม่ จากแบบเดิมเป็นแบบตะแกรง
เปลี่ยนเป็นแบบคาน สามารถลดปัญหาการฉีกขาด
ของตะแกรงเครื่องสับหัวมันสำปะหลังได้ ดังนั้น สรุป
ได้ว่าการเพิ่มรอบเวลาการล้างบ่อดักหิน และการ
ออกแบบตะแกรงเครื ่องสับหัวมันสำปะหลังใหม่  
สามารถลดปัญหา หิน เศษเหล็ก และส่ิงเจือปนต่าง ๆ 
ที่เป็นสาเหตุทำให้ใบมีดบิ่น และแตก และสามารถ
แก้ปัญหาการฉีกขาดของตะแกรงเครื่องสับหัวมัน
สำปะหลังได้ 
 
9.  กิตติกรรมประกาศ 
   วิจัยฉบับนี้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยความอนุเคราะห์ 
ช่วยเหลืออย่างดียิ ่งจากอาจารย์ ฤทธิรงค์ แจ้งอิ่ม 
อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย ที่ได้ให้คำปรึกษาแนวทาง
ในการทำวิจัย ตลอดจนช่วยตรวจสอบข้อบกพร่อง
ของงานวิจัยฉบับนี้ รวมทั้งให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์
ในการจัดทำวิจัย 
 เนื ่องจากคณะผู ้จัดทำได้ร ับการสนับสนุนจาก 
บริษัท โชคยืนยงอุตสาหกรรม จำกัด ในด้านการใช้
เวลาการปฏ ิบ ัต ิงานบางส ่วนมาทำว ิจ ัย และได้
สนับสนุนในด้านข้อมูล สถานที่ อีกทั้งยังแนะนำแนว
ทางการวิเคราะห์ปัญหา อันเป็นประโยชน์ในการ
นำมาว ิ เคราะห ์ ในการปร ับปร ุงประ สิทธ ิ  ภาพ
เครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต 
 ขอขอบพระคุณบุพการ ี บูรพาจารย์ และผู ้มี
พระคุณทุกท่านทั้งในอดีตและปัจจุบัน ที่ให้กำลังใจ
และกำลังทรัพย์ในการศึกษา ท่ีสำคัญคือกลุ่มเพื่อน ๆ 
ทุกคน ที่ร่วมแรงร่วมใจกันในการทำวิจัยเล่มนี้ จนทำ
ให้งานสำเร็จได้ตามความมุ่งหมาย  
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Efficiency Improvement of auto packing machine for instant rice 
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บทคัดย่อ  

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการบรรจุข้าวอบแห้งกึ่งสำเร็จรูปด้วยเครื่องบรรจุ
อัตโนมัติ โดยใช้แผนภูมิภาพพาเรโตมาวิเคราะห์หาปัญหาหลัก โดยผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลพบว่ามีการสูญเสียเวลาใน
การเปลี่ยนม้วนฟิล์ม, การ set code date และการแก้ปัญหารอยซีลซองไม่สนิท จึงได้นำหลักการเครื่องมือคุณภาพมา
วิเคราะห์หาสาเหตุโดยใช้แผนผังก้างปลา หลังจากปรับปรุงและนำมาใชจ้ริงสามารถลดเวลาท่ีสูญเสียลงได้ 1.27 ชั่วโมง 
หรือคิดเป็นอัตราลดลงร้อยละ 33.87  และสามารถเพิ่มมูลค่าได้ 68,200 บาทต่อเดือน ส่วนปัญหาจากรอยซีลซองไม่สนทิ 
ผู้วิจัยได้ศึกษาระดับปัจจัยในการปรับต้ังค่าเครื่องจักรให้เหมาะสม โดยใช้หลักการออกแบบการทดลอง Design of 
Experiment แบบ 2K Full Factorial Design เมื่อนำมาใช้ในกระบวนการทำงานจริงพบว่าการสูญเสียฟิล์มลดลง 6.78 
ม้วน หรือคิดเป็นอัตราลดลงร้อยละ 87.82 สามารถลดต้นทุนได้ 16,950 บาทต่อเดือน 
คำสำคัญ: การควบคุมคุณภาพ, การออกแบบการทดลอง, แฟคทอเรียล ดีไซน์, ลดของเสีย 
 
Abstract 

The objective of this research was to improve the efficiency of the automatic packing machine 
by using the Pareto diagram to analyze the main problem. The researcher collected the data and found 
that there was a loss of time in changing the film roll, setting a coding date, and solving the problem of 
incompletely sealed envelopes. Therefore, the principle of the quality tool is analyzed to determine 
the cause using the fishbone diagram and solve the problem. The production process can reduce the 
lost time by 1.27 h or 33.87% and increase the value by 68,200 Bath per month. As for the problem of 
incompletely sealed envelopes, the researcher studied the level of factors in setting the machine to be 
suitable by using the design of experimental 2K Full Factorial Design. Applying the research results to 
the actual working process, it was found that the film loss was reduced by 6.78 rolls or a reduction of 
87.82% and a cost reduction of 16,950 Bath per month. 
Keywords: Quality control, Design of experiment, Factorial designs, Wast reduction 
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1.  บทนำ 
อุตสาหกรรมอาหาร ถือเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมท่ี

สำคัญของไทย เนื่องจากไทยมีผลผลิตทางการเกษตร
ปริมาณมาก และนำมาเป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรม
อาหารทำให้ประเทศไทยมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง 
และเกิดภาวการณ์แข่งขันในตลาดค่อนข้างสูง ผู้ผลิต
จึงได้นำกลยุทธ์การปรับปรุงสินค้าใหม่ เพื่อเพิ่มส่วน
แบ่งทางการตลาด แต่ตลอดปี 2563 จนถึงปัจจุบันท่ี
ผ่านมาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้ส่งผล
กระทบโดยตรงต่อสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของ
ประเทศ ผู้ผลิตจึงจำเป็นต้องลดต้นทุนท่ีไม่จำเป็นโดย
ย ังคงไว ้ซ ึ ่ งค ุณภาพและปริมาณของผลิตภ ัณฑ์ 
กรณีศึกษานี้มุ ้งเน้นไปที่การปรับปรุงกระบวนการ
บรรจุข้าวต้มอบแห้งกึ ่งสำเร็จรูปด้วยเครื ่องบรรจุ
อัตโนมัติซึ่งเป็นสินค้าใหม่ ด้วยการนำวิธี work study 
มาใช้เพื่อศึกษากระบวนการที่มีปัญหาเพื่อลดต้นทุน 
หาแนวทาง เพ ิ ่ มค ุณค ่ า (value) และปร ับปรุ ง
ประสิทธิภาพการผลิต ด้วยการลดการสูญเสียฟิล์มท่ี
ใช้ในการผลิตด้วยการนำการออกแบบการทดลอง 
Design of Experiment แ บ บ  2k Full Factorial 
Design เพ ื ่อหาค ่าระด ับป ัจจ ัยท ี ่ เหมาะสมของ
พารามิเตอร์เครื ่องบรรจุอัตโนมัติมาประยุกต์ใช้ใน
กรณีศึกษานี้ 

 
2.  วิธีการดำเนินงานวิจัย  

เนื ่องจากวัตถุประสงค์ในการว ิจัยครั ้งนี ้ เป็น
การศึกษากระบวนการบรรจุข้าวอบแห้งกึ่งสำเร็จรูป 
เพื่อนำมาวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการ 
และนำไปสู่การปรับปรุงประสิทธิภาพการบรรจุข้าว
อบแห้งกึ่งสำเร็จรูปด้วยเครื่องบรรจุอัตโนมัติ และลด
ของเสียในกระบวนการผลิต โดยประยุกต์ใช้เครื่องมือ
ควบค ุมค ุณภาพ (QC story) การออกแบบและ
ว ิ เ ค ร าะห ์ ก า รทดลอง ( Design and analysis of 
Experiment)แบบ  2k Full Factorial Design และ
การหาระดับปัจจัยท่ีเหมาะสมเข้ามาดำเนินการในการ
แก้ไขปัญหา   โดยมีข้ันตอนการดำเนินงานวิจัย ดังนี้ 

2.1 ศึกษากระบวนการบรรจ ุข ้าวอบแห ้งกึ่ ง
สำเร็จรูปด้วยเครื่องบรรจุอัตโนมัติ 

2.2 ศึกษาสภาพการบรรจุก่อนการปรับปรุง 
2.3 วิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาเพื่อปรับปรุง

กระบวนการ และเพื่อใช้เป็นปัจจัยในการทดลอง 
2.4 ออกแบบการทดลองเพ ื ่อลดของเส ียใน

กระบวนการบรรจุ 
2.5 ดำเนินการทดลองโดยการประยุกต์ใช้เหตุและ

ผลในการปรับปรุงกระบวนการ และใช้การทดลอง
แบบเต็มรูปแบบ 2 ระดับ 2k Full Factorial Design 

2.6 วิเคราะห์ผลการทดลอง 
2.7 สรุปผลการทดลอง 

2.1  ศึกษากระบวนการบรรจุข้าวอบแห้งก่ึง
สำเร็จรูปด้วยเคร่ืองบรรจุอัตโนมัติ  
      ในขั ้นตอนแรกได้ศึกษากระบวนการผลิต ใน
ขั้นตอนการบรรจุข้าวอบแห้งกึ่งสำเร็จรูป ด้วยเครื่อง
บรรจุอัตโนมัติ มีกระบวนการหลักๆ ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1 ขั้นตอนกระบวนการผลิต 
 

2.2  ศึกษาสภาพการบรรจุก่อนการปรับปรุง 
จากการเก็บรวบรวมข้อมูลในกระบวนการผลิต 

ของเครื่องบรรจุอัตโนมัติ Line.L ในเดือนกรกฎาคม-
ธันวาคม 2563 พบว่ามีการหยุดเครื่องจักรระหว่าง
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ผลิต ส่งผลให้ประสิทธิภาพโดยรวมของการผลิตลดลง 
และต้นทุนในการผลิตเพิ่มสูงขึ ้น พบว่ามี 3 ปัญหา
หลักท่ีเกิดขึ้น ดังนี้ 

 

 

รูปที่ 2 แผนภาพพาเรโตแสดงประเภทการหยุด 
 

จากปัญหาข้างต้นพบว่ามีการสูญเสียฟิล์มเนื่องมาจาก
ปัญหาการซีลซองไม่สนิท ส่งผลต่อคุณภาพของสินค้า 
 
ตารางที ่1 แสดงการสูญเสียฟิล์มในการผลิต 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

รูปที่ 3 ตัวอย่างปัญหาท่ีเกิดจากการซีลซอง 

2.3 วิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาเพื่อปรับปรุง
กระบวนการ และเพื่อใช้เป็นปัจจัยในการทดลอง 

จากการวิเคราะห์หาสาเหตุได้เลือกปัญหาท่ีส่งผล
กระทบมากที่สุด 3 ปัญหา คือ การเปลี่ยนม้วนฟิล์ม 
การ set code date และการซีลซอง จากนั้นได้นำ
ปัญหาที ่ เก ิดขึ ้นมาทำการว ิเคราะห์ด ้วยแผนภูมิ
ก้างปลาร่วมกับเทคนิคการระดมสมอง โดยใช้หลักการ 
4M เพื่อค้นหาปัจจัยที่เป็นสาเหตุของการเกิดปัญหา 
และใช้ในการออกแบบการทดลอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 4 แผนภาพแสดงเหตุและผล 
 

ตารางที่ 2 การวิเคราะห์ด้วยหลัก 4M 
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2.4  ออกแบบการทดลองเพื่อลดของเสียใน
กระบวนการผลิต 

จากการวิเคราะห์ในส่วนของ Machine พบว่า
ปัจจัยที่ส่งผลกระทบในการซีลซอง ได้แก่ อุณหภูมิ 
ความเร็ว เวลาซีล และแรงดันลม โดยทำการออกแบบ
การทดลองเพื่อหาระดับปัจจัยท่ีเหมาะสม ประยุกต์ใช้
การออกแบบเต็มรูปแบบ 2 ระดับ 2k Full Factorial 
Design กำหนดระดับปัจจัย 2 ระดับ คือ ระดับต่ำ(-) 
และระดับสูง(+) ประกอบด้วย k ปัจจัย ทำการทดลอง
ท้ังหมด 2x2x2…x2 = 2k  
2.5  ดำเนินการทดลองโดยการประยุกต์ใช้เหตุและ
ผลในการปรับปรุงกระบวนการ และใช้การทดลอง
แบบ เต ็มร ูปแบบ 2 ระด ั บ  2k Full Factorial 
Design 
 ในขั้นตอนนี้เป็นการออกแบบการทดลองเพื่อหา
ค ่าระด ับป ัจจ ัยท ี ่ เหมาะสม เพ ื ่อนำมาปร ับ ต้ัง
ค่าพารามิเตอร์ของเครื่องจักรให้เหมาะสม ในการ
ทดลองนำ 4 ปัจจัยข้างต้น กำหนดให้มีปัจจัยละ 2 
ระดับ ทำการทดลองซ้ำท่ีระดับปัจจัยต่างๆเป็นจำนวน 
2 ซ้ำ ได้จำนวนการทดลองท้ังหมด 2x2x2x2x2 = 32 
การทดลอง 
 
ตารางที่ 3 การแบ่งระดับปัจจัย 

 
 
3.  ผลการดำเนินงานวิจัย 

ผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาการเปล่ียนม้วนฟิล์ม
และปัญหาการ set code date ดำเนินการแก้ไขด้วย
การใช้หลักการเพิ่มประสิทธิภาพสายงานการผลิต 
วิเคราะห์ด้วยหลัก 4M และทำการแก้ไขในแต่ละ
สาเหตุ ในส่วนของปัญหาการซีลซองไม่สนิท เกิดจาก
การใช้ค่าปัจจัย(พารามิเตอร์ของเครื ่องจักร)ที่ไม่
เหมาะสม ทำการทดลองแบบเต็มรูปแบบ 2 ระดับ 2k 

Full Factorial Design ทดลองจำนวน 2 ซ้ำ จำนวน 
32 การทดลอง โดยจัดลำดับการทดลองแบบสุ่ม 
วิเคราะห์ผลกระทบตัวแปรตอบสนอง และให้ความ
สนใจกับตัวที่มีอิทธิพลเป็นหลัก โดยใช้โปรแกรมทาง
สถิติ Minitab 20 โดยกำหนดค่า 𝛼 ที ่ระดับ 0.05 
หรือความเช่ือมั่น 95% 

 

 
 

รูปที่ 5 Residual Plots 
 

ผลการตรวจสอบการกระจาย Residual พบว่า
ข้อมูลมีการกระจายตัวตามแนวเส้นตรง การกระจาย
ตัวของค่าส่วนตกค้างมีรูปแบบการกระจายตัวอิสระ
ต่อกัน ค่าเฉล่ียส่วนตกค้างมีค่าใกล้เคียงหรือเท่ากับ 0 
และไม่พบว่ารูปแบบการกระจายตัวของค่าส่วน
ตกค้างมีลักษณะเป็นแนวโน้ม สรุปได้ว่าข้อมูลที่ได้
จากการทดลองนี้มีความถูกต้องและมีความน่าเช่ือถือ 

 

 

รูปที่ 6 ผลการตอบสนองระดับปัจจัยท่ีเหมาะสม 
 
จากการวิเคราะห์ผลการทดลองโดยใช้ Response 

Optimization สร ุปความเหมาะสมของค ่าระดับ
ปัจจัยแต่ละปัจจัยได้ดังนี้ 
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ตารางที่ 4 ปัจจัยป้อนเข้าท่ีเหมาะสม 

 
 
ตารางที่ 5 เปรียบเทียบผลการดำเนินงานวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.  สรุปผลการทดลอง 

จากผลการแก ้ไขในกระบวนการผลิต พบว่า
สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการบรรจุ โดยลดเวลาท่ี
สูญเสียลงไปได้ 1.27 ชั่วโมงต่อเดือน สามารถเพิ่ม
โอกาสในการผลิต(มูลค่าในการขาย) 68,200 บาทต่อ
เดือน  และลดของเสียลงได้ 6.78 ม้วนต่อเดือน ทำให้
ลดต้นทุนได้ 16,950 บาทต่อเดือน 
 
5. ข้อเสนอแนะ 
 สามารถนำหลักการดำเนินงานวิจัยนี้ไปประยุกต์ใช้
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บทคัดย่อ  
การปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อเพิ ่มผลผลิตยาสมุนไพรรักษาโรคสะเก็ดเงิน โดยประยุกต์ใช้เครื่องมือทาง

วิศวกรรมอุตสาหการ คือ แผนผังสาเหตุและผล การจับเวลา เพื่อเพิ่มผลผลิต ลดปริมาณของเสีย ลดเวลาและปริมาณคน
ในการทำงาน จากการศึกษาพบว่าเวลาการทำงานของกระบวนการค้ันกากสมุนไพรก่อนปรับปรุง คือ 204.86 นาทีต่อถัง 
เมื่อวิเคราะห์ด้วยแผนผังสาเหตุและผลพบว่าปัญหาท่ีทำให้กระบวนการค้ันกากสมุนไพรล่าช้า เกิดจากการขาดเครื่องมือ
ช่วยในการทำงาน ดังนั้นจึงปรับปรุงกระบวนการโดยใช้เครื่องค้ัน พบว่าใช้เวลาเฉลี่ยในการทำงาน 115.85 นาทีต่อถัง ซึ่ง
ลดระยะเวลาในการทำงานได้ถึงร้อยละ 43.45 และเพิ่มปริมาณผลผลิตจาก 714 ขวดต่อถัง เป็น 880 ขวดต่อถัง คิดเป็น
ร้อยละ 12.04 นอกจากนี้การใช้เครื่องค้ันยังช่วยลดจำนวนแรงงานในกระบวนการผลิตได้ 1 คน 
คำสำคัญ: แผนผังก้างปลา, เทคนิคการปรับปรุงงาน, การจับเวลา 
 
Abstract 
 Process improvement and productivity improvement in herbal medicine production by 
implementing industrial engineering technique including cause and effect diagram, time study to 
increase productivity, reduce waste, reduce time and reduce people in the production process. The 
current processing time of herbal medicine production took 204.86 minutes per tank. The analysis of 
cause and effect diagram presents that the problems of this study process were labor time consuming 
and lack of supporting equipment. Therefore, the process improvement by using a juicer showed that 
the processing time took only 115.85 minutes per tank, resulting in the working time reduce by 43.45% 
and the productivity increased from 714 bottles per drum to 880 bottles per drum (12.04%). It could 
reduce the number of labor in the production process by 1 person. 
Keywords: Cause and Effect Diagram, Work Improvement Techniques, Time Study 
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1.  บทนำ 
ในปัจจุบันพบผู ้ป่วยโรคสะเก็ดเง ิน (Psoriasis) 

หรือเรื้อนกวาง 1 ใน 3 ของประชากากรทั้งหมด [1] 
โรคสะเก็ดเงินเป็นโรคผิวหนังเรื ้อรังที่เกิดจากความ
ผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกันทำให้เซลล์ผิวหนังกำพร้า
แบ่งตัวเร็วกว่าปกติจะพบลักษณะผิวหนังหนาตัวขึ้น 
โดยมีอาการคัน ผิวหนังแห้งหนา และลอกออกเป็น
สะเก็ด ทำให้ผู้ป่วยมีความเครียด วิตกกังวล สูญเสีย
ความมั ่นใจในตัวเองอาจส่งผลกระทบต่อการใช้
ชีวิตประจำวันและการเข้าสังคมได้ ในปัจจุบันยังไม่
ทราบสาเหตุของการเกิดโรคท่ีแน่ชัด ทำให้ไม่สามารถ
รักษาให้หายขาดจากโรคได้ อีกทั้งการรักษาในระยะ
ยาวยังพบปัญหาเรื่องการดื้อยา [2] สำหรับวิธีในการ
รักษาโรคสะเก็ดเงินนั้นมีทั ้งแบบแพทย์แผนปัจจุบัน 
จะมีการใช้ยาที ่มีส่วนผสมของสเตียร์รอยด์  ซึ ่งจะ
ส่งผลกระทบต่อร่างกายในระยะยาวหากได้รับยาเป็น
เวลานาน  และส่วนใหญ่เป็นยาที ่มีราคาแพง  [3] 
ดังนั้นแพทย์ทางเลือกหรือการใช้แพทย์แผนไทย คือ
การนำสม ุนไพรมาช ่วยในการร ักษาเป ็นการลด
ค่าใช้จ่าย และช่วยทำให้ผู ้ป่วยดีขึ้น ศูนย์รักษาโรค
สะเก็ดเงิน เทศบาลเมืองท่าช้าง จังหวัดจันทบุรี  นำ
โดยนายเฉลิมพล ศักดิ์คำ นายกเทศมนตรีเทศบาล
เมืองท่าช้าง ก็เป็นอีกแห่งหนึ่งซึ่งเปิดบริการรักษาให้
ฟรีทุกวันพฤหัส ซึ่งก็มีผู้ป่วยจำนวนมากท่ีเดินทางเข้า
มารักษา ซึ่งจากการสอบถามท่ีศูนย์รักษาโรคสะเก็ด
เงินพบว่ากระบวนการในการผลิตสมุนไพรให้ทันต่อ
ปร ิมาณผ ู ้ป ่ วย ซ ึ ่ งม ีจำนวนมากน ั ้นทำได ้ยาก 
โดยเฉพาะกระบวนการผลิตยาสมุนไพรสำหรับทาแผล
ผู้ป่วย ทางศูนย์รักษาโรคสะเก็ดเงินขาดเครื่องมือหรือ
อุปกรณ์จึงทำให้เกิดความล่าช้าในการทำงาน ส่งผลให้
ปริมาณยาที่ได้ไม่เพียงพอต่อความต้องการ ดังนั้น 
คณะผู้วิจัยจึงจะนำความรู้ทางวิศวกรรมศาสตร์ หรือ
เครื่องมือทางวิศวกรรมอุตสาหการ ได้แก่ การศึกษา
งาน การจับเวลา การวิเคราะห์สาเหตุและผล [4] มา
ช่วยในการจัดแนวกระบวนการผลิตใหม่เพื ่อให้ได้
ปริมาณผลผลิตที่มากยิ่งขึ้น เกิดความรวดเร็วในการ

ผลิตและลดแรงงานคนที่จะใช้ในกระบวนการผลิต
แบบเดิม ปรับปรุงการทำงานให้ง่ายและสะดวกขึ้น
โดยออกแบบอุปกรณ์คั ้นกากสมุนไพรเข้ามาช่วยใน
การทำงาน  
 
2.  วิธีการดำเนินงาน  

ในวิธ ีการดำเนินงานได้แบ่งออกเป็น 5 หัวข้อ 
ดังต่อไปนี้ 
2.1  การศึกษา การเก็บข้อมูล และการดำเนินการ
เพื่อขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 

การศ ึกษาข ้อม ูลของกระบวนการผล ิตยา
สมุนไพรชนิดทารักษาโรคสะเก็ดเงิน เพื่อนำข้อมูลท่ีได้
เป็นองค์ประกอบสำหรับการวิเคราะห์หาสาเหตุของ
ปัญหา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดเวลาและปริมาณคน
ในการผลิต เพ ิ ่มผลผลิต  และลดปริมาณของเสีย 
พัฒนากระบวนการผลิตเพื่อให้ได้ปริมาณน้ำสมุนไพร
สำหร ับทาร ักษาโรคสะเก ็ดเง ินท ี ่ มากข ึ ้น  เพื่ อ
ตอบสนองต่อปริมาณผู้มารักษา และเนื่องจากทาง
ศูนย์ร ักษาโรคสะเก็ดเง ินใช้แรงงานในการผลิตยา
สมุนไพรจากผู้ป่วยที่เข้ามารักษามาเป็นอาสาสมัคร
ช่วยงานในศูนย์จึงไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายในการจ้าง
แรงงาน ดังนั้นก่อนทำการเก็บข้อมูลการทดลองต้อง
ขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ให้ผ่านการรับรองก่อน
จึงทำการทดลองได้ ในการทดลองใช้ผู้ปฏิบัติงาน
จำนวนท้ังส้ิน 6 คน 
2.2  การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา 

กระบวนการผลิตยาสมุนไพรชนิดทารักษาโรค
สะเก็ดเงิน นำเครื่องมือในการวิเคราะห์สาเหตุ และผล 
ค ื อ  แผนผ ั งสา เหต ุ และผล ( Cause and Effect 
Diagram) มาวิเคราะห์ดังรูปที่ 1 กระบวนการในการ
ผลิตยาทารักษาโรคสะเก็ดเงินแบบเดิมที่ใช้มือในการ
คั้นกากต้องใช้ระยะเวลาที่นาน นอกจากนี้ยังมีกาก
สมุนไพรบางส่วนท่ีร่วงหล่นไปปนในหม้อท่ีค้ันแล้ว ทำ
ให้ต้องมีกระบวนการกรองสมุนไพรอีกหนึ่งรอบก่อนท่ี
จะนำไปบรรจุขวดผลิตภัณฑ์ และการทำงานด้วยมือ
แบบนี้อาจจะก่อให้เกิดการบาดเจ็บกับตัวผู้ปฏิบัติงาน
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เองซึ่งเป็นผู้ป่วยมีร่องรอยของโรคสะเก็ดเงินอยู่ก่อน
แล้ว และต้องใช้มือแช่ในสมุนไพรหมักเป็นเวลานาน
ถึงแม้จะมีอุปกรณ์ป้องกันเป็นถุงมือก็มีโอกาสท่ีจะเกิด
อาการบาดเจ็บได้ 
2.3  การใช้เครื ่องคั้นกากสมุนไพรในกระบวนการ
ผลิตยาสมุนไพรชนิดทารักษาโรคสะเก็ดเงิน                
     จากการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาโดยใช้แผนผัง
สาเหตุและผล (Cause and Effect Diagram) พบว่า 
ปัญหาผลผลิตยาสมุนไพรไม่เพียงพอนี้สามารถแก้ไข
ได้ โดยการใช้อุปกรณ์เข้ามาแทนการใช้แรงมือบีบ 
อ ุปกรณ์ที ่ ใช ้จะมีแรงกดท่ีมากกว่า สามารถค้ัน
สมุนไพรได้คราวละมาก ๆ ซึ่งอุปกรณ์ที่จะนำมาใชใ้น
การทดลองแทนแรงงานมือคือ เครื่องค้ันกะทิ  
 

 

รูปที่ 1 การวิเคราะห์สาเหตุด้วยแผนผังสาเหตุและผล 
 

2.4  วิธ ีการเก็บตัวอย ่างการคำนวณ และการ
ต้ังสมมติฐาน 
      กระบวนการผลิตยาสมุนไพรชนิดทารักษาโรค
สะเก็ดเงิน มีการทดลองแบ่งออกเป็น 2 วิธี โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 

2.4.1  กระบวนการผลิตยาทารักษาโรคสะเก็ด
เงินด้วยมือ ศูนย์รักษาโรคสะเก็ดเงินจะผลิตยาทาโดย
ใช้สมุนไพรทั้งหมด 7 ชนิด นำมาหมักกับเหล้าขาว 
โดยสมุนไพรประกอบด้วย ยาฉุน ใบพลู กระชายดำ 
บอระเพ็ด ผิวมะกรูด น้ำผ้ึงและเหล้าขาว จากนั้นเข้าสู่
ขั้นตอนแรกการหมักสมุนไพร นำสมุนไพรมีน้ำหนัก
รวม 80 กิโลกรัม ใส่ลงในถังน้ำปริมาตร 200 ลิตร 
และเติมเหล้าขาว 40 ดีกรี ในปริมาณ 100 ลิตร และ

เติมน้ำเปล่าอีก 100 ลิตร หมักทิ้งไว้เป็นเวลา 30 วัน 
จนครบกำหนด ในแต่ละสัปดาห์จะมีผู้ป่วยต้องการยา
ทาเป็นจำนวนมากทางศูนย์จะหมักยาไว้   3-10 ถังต่อ
สัปดาห ์ซึ่งเมื่อครบกำหนดก็จะเข้าสู่ขั้นตอนท่ีสอง คือ
การนำสมุนไพรมากรองนำกากออก กากท่ีจะท้ิงก็ต้อง
มีการนำมาคั้นน้ำหมักสมุนไพรออกด้วยมือ ซึ ่งขั้น
ตอนนี้ก็จะใช้ผู้ปฏิบัติงานรวมทั้งหมด 3 คน และนำน้ำ
สมุนไพรไปกรองอีกรอบเพื่อนำกากที่ปนเปื้อนออก
ก่อนบรรจุลงขวดผลิตภัณฑ์ 

2.4.2  กระบวนการผลิตยาทารักษาโรคสะเก็ด
เง ินด้วยเครื่องคั้นกากสมุนไพร ในขั ้นตอนแรกจะ
เหมือนกันต่างกันที ่ขั ้นตอนที่สอง โดยเปลี่ยนเป็น
เครื่องคั้นกากสมุนไพรจะใช้ผู้ปฏิบัติงานในขั้นตอนนี้
แค่ 2 คน และน้ำสมุนไพรที่ได้นำไปบรรจุขวดได้ โดย
ไม่ต้องผ่านการกรองอีกรอบ 
2.5  วิธีการทดลองกระบวนการผลิตยาสมุนไพร
ชนิดทารักษาโรคสะเก็ดเงิน 
 2.5.1  การสุ่มตัวอย่าง การประมาณจำนวนครั้ง
ในการจับเวลา ในการศึกษาการทำงาน การประมาณ
จำนวนครั้งในการจับเวลา ถือว่ามีความสำคัญอย่าง
มากต่อกระบวนการผลิต จะช่วยบอกจำนวนครั้งใน
การจับเวลาเพื่อเก็บข้อมูลจริงของขั้นตอนการทำงาน
ก่อนนำไปวิเคราะห์ผลต่อ ถ้าเก็บข้อมูลไม่เพียงพอก็
จะทำให้ ข้อมูลที ่ได้มีความคาดเคลื ่อนไม่ตรงตาม
ความเป็นจริงส่งผลต่อขั้นตอนการทำงานอื่น ๆ ได้  
ซึ ่งการประมาณจำนวนครั ้งในการจับเวลาบริษัท 
Maytag ได้นำมาใช้และได้ดัดแปลงหลักการทางสถิติ 
เพื่อช่วยในการหาจำนวนครั้งในการจับเวลาให้ง่ายขึ้น 
สะดวกขึ้น 
 2.5.2  การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ตัวแปรที่ใช้
ในการวิเคราะห์มีดังนี้ ตัวแปรต้น คือ กระบวนการค้ัน
กากสมุนไพรชนิดทารักษาโรคสะเก็ดเงิน มี 2 วิธี คือ 
การคั้นด้วยมือและการคั้นด้วยเครื่องคั้น ตัวแปรตาม 
คือ ระยะเวลาที่ใช้ในกระบวนการคั้นกากสมุนไพร
ชนิดทาร ักษาโรคสะเก็ดเง ิน  ตัวแปรที ่ว ัดผล คือ 
ปริมาณของยาทารักษาโรคสะเก็ดเงิน การวิเคราะห์
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ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระยะเวลา ในกระบวนการ
คั้นกากสมุนไพรชนิดทารักษาโรคสะเก็ดเงินระหว่าง
การค้ันด้วยมือกับการค้ันด้วยเครื่องค้ัน สมมติฐานของ
การ 
ทดสอบเป็นดังนี้ 
ต้ังสมมติฐานหลัก     𝐻0  :     𝜇1 = 𝜇2 

ต้ังสมมติฐานรอง       𝐻1 :     𝜇1 > 𝜇2 
กำหนดตัวแปร 
𝜇1  คือ ค่าเฉล่ียของระยะเวลาท่ีใช้ในกระบวนการค้ัน
กากสมุนไพรชนิดทารักษาโรคสะเก็ดเงินด้วยมือ 
𝜇2  คือ ค่าเฉล่ียของระยะเวลาท่ีใช้ในกระบวนการค้ัน
กากสมุนไพรชนิดทารักษาโรคสะเก็ดเงินด้วยเครื่องค้ัน 
กำหนดให้ทุกสมมติฐานของค่าเฉล่ียระยะเวลาท่ีใช้ใน
กระบวนการคั้นกากสมุนไพรชนิดทารักษาโรคสะเก็ด
เง ินเมื ่อกำหนดให้ค่าระดับนัยสำคัญ (𝛼) เท่ากับ 
0.05 ท่ีระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 
 
3.  ผลการทดลอง และการวิเคราะห์ผลการทดลอง   
    ผลการทดลองกระบวนการคั้นกากสมุนไพรชนิด
ทารักษาโรคสะเก็ดเงินด้วยมือ มีผลดังตารางท่ี 1 การ
หาจำนวนครั้งของการทดลองกระบวนการคั้นกาก
สมุนไพรชนิดทารักษาโรคสะเก็ดเงินด้วยมือจากการ
ประมาณจำนวนคร ั ้ ง ในการจ ับเวลาของบร ิษัท 
Maytag เริ่มการทดลองจับเวลา 5 ครั้ง เนื่องจากรอบ
เวลาการทำงานมากกว่า 2 นาที และพบว่าได้ค่า N = 
8 ครั ้ง ดังนั ้น จึงทำการทดลองต่อจนครบ 8 ครั้ง 
เพื่อให้ข้อมูลมีความน่าเชื่อถือร้อยละ 95 ซึ่งจากการ
เก็บข้อมูลพบว่ากระบวนการคั้นกากสมุนไพรชนิดทา
รักษาโรคสะเก็ดเงินด้วยมือใช้เวลาเฉล่ีย 204.86 นาที  
มีปริมาณกากสมุนไพรอยู่ที่ 62.7 กิโลกรัม สามารถ
ผลิตยาทารักษาโรคสะเก็ดเงินได้ 714 ขวดต่อถัง 1 ถัง 
 
 
 
 

ตารางที่ 1 ระยะเวลากระบวนการคั้นกากสมุนไพร
ชนิดทารักษาโรคสะเก็ดเงินด้วยมือ 
 

คร้ังที่ 
เวลาที่ใช้ 
(นาที) 

ปริมาณของเสียที่
เหลือ 

(กิโลกรัม) 

ปริมาณยาสมุนไพร
ที่ได้ 

(ขวด) 
1 210.97 60.5 689 

2 218.53 59.8 708 

3 209.61 65.3 732 

4 199.26 62.2 699 

5 185.93 65.7 742 

6 209.2 59.7 695 

7 202.2 63.5 720 

8 203.18 64.9 727 

ค่าเฉลี่ย 204.86 62.7 714 

S.D 9.75 2.50 19.12 

  ผลการทดลองกระบวนการคั้นกากสมุนไพรชนิด
ทารักษาโรคสะเก็ดเงินด้วยเครื่องค้ัน แสดงดังตารางท่ี 
2 การหาจำนวนครั้งของการทดลองพบว่าได้ค่า N = 
7 ครั้ง ดังนั้น จึงทำการทดลองต่ออีกจนครบ 8 ครั้ง 
ข้อมูลนี้จึงมีความน่าเช่ือถือร้อยละ 95 ซึ่งจากการเก็บ
ข้อมูลพบว่ากระบวนการคั ้นกากสมุนไพรชนิดทา
ร ักษาโรคสะเก็ดเง ินด้วยเคร ื ่องคั ้น ใช้เวลาเฉล่ีย 
115.85 นาที ม ีปร ิมาณกากสม ุนไพรอย ู ่ท ี ่  47.2
กิโลกรัม และสามารถผลิตยาทารักษาโรคสะเก็ดเงิน 
ได้ 880 ขวดต่อถัง 1 ถัง 
 
ตารางที่ 2 ระยะเวลากระบวนการคั้นกากสมุนไพร
ชนิดทารักษาโรคสะเก็ดเงินด้วยเครื่องค้ัน 
 

ครั้งท่ี 
เวลาท่ีใช้ 
(นาที) 

ปริมาณของเสีย
ท่ีเหลือ 

(กิโลกรัม) 

ปริมาณยา
สมุนไพรท่ีได้ 

(ขวด) 
1 109.53 46.6 895 
2 120.17 49.8 904 
3 119.21 45.6 868 
4 106.56 47.8 875 
5 123.78 46.2 858 
6 125.13 47.5 876 
7 108.50 45.2 884 
8 113.92 48.9 880 

ค่าเฉลี่ย 115.85 47.2 880 
S.D 7.20 1.60 14.57 
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3.1  การวิเคราะห์ความแตกต่างของข้อมูลโดยใช้
การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 
      การว ิ เคราะห ์ความแตกต ่างของค ่า เฉ ล่ีย
ระยะเวลาในกระบวนการคั ้นกากสมุนไพร ม ีผล
ว ิเคราะห์ด ังตารางที ่ 3 ค่า P-Value มีค่าเท่ากับ 
0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่าค่าระดับนัยสำคัญ α เท่ากับ 
0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก 𝐻0 และยอมรับสมมติ
ฐานรอง 𝐻1  นั่นจึงหมายความว่ากระบวนการมีผลต่อ
การเปลี่ยนแปลงระยะเวลาในกระบวนการคั้นกาก
สมุนไพรชนิดทารักษาโรคสะเก็ดเง ิน ซึ ่งค่าเฉล่ีย
ระยะเวลาของกระบวนการคั้นกากสมุนไพรชนิดทา
รักษาโรคสะเก็ดเงินด้วยมือมากกว่าการใช้เครื่องค้ัน
อย่างมีนัยสำคัญ ท่ีระดับความเช่ือถือร้อยละ 95  
 
ตารางที่ 3 ตารางเปรียบเทียบความแตกต่างของ
ค่าเฉลี่ยระยะเวลาในกระบวนการคั้นกากสมุนไพร
ระหว่างการใช้มือกับการใช้เครื่องค้ัน 

 
 
4.  สรุปผลการทดลอง 
    การวิจัยเพื ่อปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื ่อเพิ่ม
ผลผลิตในการผลิตยาสมุนไพรรักษาโรคสะเก็ดเงิน พบว่า
ถ้าใช้กระบวนการคั ้นกากสมุนไพรชนิดทารักษาโรค
สะเก็ดเงินด้วยมือ ใช้เวลาเฉลี่ย 204.86 นาที มีปริมาณ
กากสมุนไพรอยู่ท่ี 62.7 กิโลกรัม และสามารถผลิตยาทา
รักษาโรคสะเก็ดเง ินได้ 714 ขวดต่อถัง 1 ถัง ซึ ่งเมื่อ
วิเคราะห์ด้วยแผนผังสาเหตุและผลแล้วพบว่าควรใช้
เครื่องค้ันเข้ามาช่วยในการทำงาน ซึ่งเมื่อนำเครื่องค้ันมา
ใช้ในกระบวนการผลิต พบว่าใช้เวลาเฉลี่ย 115.85 นาที 
มีปริมาณกากสมุนไพรอยู่ที่ 47.2 กิโลกรัม และสามารถ
ผลิตยาทารักษาโรคสะเก็ดเงินได้ 880 ขวดต่อถัง 1 ถัง
ซ ึ ่งลดระยะเวลาในการทำงานได้ถ ึงร ้อยละ 43.45 
นอกจากนี้ยังลดการปนเปื้อนของน้ำสมุนไพรไปกับกาก

อีกด้วยเห็นได้จากน้ำหนักกากที ่เหลือทิ ้งในกรณีใช้
เครื่องจะได้น้ำหนักกากน้อยกว่าเนื่องจากมีน้ำยาปนใน
กากในปริมาณท่ีน้อยกว่า และปริมาณน้ำยาท่ีได้ต่อถังใน
กรณีท่ีใช้เครื่องค้ันนั้นมีปริมาณมากกว่าใช้มือค้ันถึงร้อย
ละ 12.04 คือได้น้ำยาถังละ 880 ขวด ในขณะท่ีมือค้ันได้
น้ำยาเพียง 714 ขวด นอกจากนี้การใช้เครื่องยังช่วยลด
จำนวนแรงงานในกระบวนการผลิตจาก 6 คนเป็น 5 คน 
คิดเป็นร้อยละ 16.67 ของจำนวนแรงงานท่ีลดลง 
 
5.  กิตติกรรมประกาศ 
 งานวิจัยนี้จะประสบความสำเร็จไม่ได้เลยหาก
ปราศจากการสนับสนุนจากกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัย
ราชภัฏรำไพพรรณี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
รวมไปถึงการให้ความอนุเคราะห์ของศูนย์รักษาโรค
สะเก็ดเงิน ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 
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A Productivity Improving of Agricultural Tools Stamping Process 
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บทคัดย่อ  
งานวิจัยนี้ เพื่อปรับปรุงพัฒนาการออกแบบแม่พิมพ์ปั๊มข้ึนรูปชิ้นงานและสร้างแม่พิมพ์โลหะปั๊มข้ึนรูปเย็น เพื่อลด

ขั้นตอนและต้นทุนในการผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์ทางการเกษตรประเภทเสียม โดยวิธีการดำเนินงาน ผู้วิจัยทำการรวบรวม
ข้อมูลเพื่อทำการสร้างชุดแม่พิมพ์ปั๊มโลหะเสียม ด้วยเครื่องปั๊มข้อเหวี่ยง 25 ตัน มีส่วนประกอบในการป๊ัมเสียมอยู่ 4 ส่วน 
คือ เตรียมแผ่นชิ้นงานเร่ิมต้นเสียม ชุดแม่พิมพ์เสียม โครงสร้างเครื่องปั๊มข้อเหวี่ยง และระบบกลไกส่งกำลัง จากนั้นทดลอง
การทำงานของชุดแม่พิมพ์เพื่อหาประสิทธิภาพ ผลการทดลองพบว่าชุดแม่พิมพ์ปั๊มขึ้นรูปเย็นนี้สามารถปั้มขึ้นรูปชิ้นงาน
ภายใต้ระบบกลไกเครื่องปั๊มข้อเหวี่ยง 25 ตัน ได้ตามข้อกำหนดที่ตั้งไว้ สามารถลดระยะเวลาในขั้นตอนการผลิตจากเดิม  
202 วินาที เหลือ 55 วินาที คิดเป็นระยะเวลาในการผลิตลดลงร้อยละ 72.77 และสามารถลดต้นทุนการผลิตจากเดิม 
3.33 บาท เป็น 2.92 บาท คิดเป็นต้นทุนท่ีลดลงร้อยละ 12.31 
คำสำคัญ: แม่พิมพ์โลหะ, การข้ึนรูปโลหะแผ่น, การออกแบบแม่พิมพ์ 

Abstract 
 This study is to design and develop a sheet metal stamping die with cold-working process as 
well as investigate the effectiveness of the sheet metal stamping die. It is designed to reduce the cost 
of production of agricultural machinery specially shovels. The data collection of this study was collected 
from 25-tons crank press which was used to prepare metal sheet, die set of shovels, structure of crank 
press, and power system. The stamping die was operated to find the effectiveness. The results of this 
study revealed that the sheet metal stamping die was able to press accurate work pieces. In addition, 
it was able to reduce operating time from 202 seconds to 55 seconds or 72.77% of the regular time and 
was able to reduce the total cost of production from 3.33 Baht to 2.93 Baht or 12.01% of the regular 
cost. 
Keywords: Metal Molds, Sheet Metal Forming, Die Design 
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1.  บทนำ 
 อาช ีพของประชากรไทยส่วนใหญ่เป ็นอาชีพ
เกษตรกรรม ซึ่งเป็นอาชีพท่ีเกี่ยวข้องกับการเพาะปลูก
พืชและเลี้ยงสัตว์  แม้เทคโนโลยีจะก้าวหน้ามากขึ้น
นั้นก็ยังจำเป็นที่จะต้องอาศัยผลผลิตจากเกษตรกรรม
เพื ่อการดำรงชีว ิตจึงจำเป็นที ่จะต้องใช้อ ุปกรณ์
เครื่องมือเข้ามาช่วยเพื่อลดแรงและระยะเวลาในการ
เตรียมพื้นท่ีเพราะปลูกและเก็บเกี่ยวผลผลิต ซึ่งในการ
เข ้าส ู ่ประชาเศรษฐก ิจอาเซ ียนอาจทำให ้ส ินค้า
การเกษตรของไทยหลายชนิดได้ร ับผลกระทบจาก
ปัญหาด้านต้นทุนในการผลิตที ่สูงกว่า ดังนั ้นการ
พัฒนาการผลิตอุปกรณ์ทางการเกษตรเพ ื ่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและลดต้นทุนในการผลิตก็มีส่วนสำคัญ 
อย่างเช่น กลุ่มชมชนธุรกิจการผลิตเครื่องมือทางการ
เกษตรกรณีศึกษา โรงงานรวมแบงค์การเกษตรผู้ผลิต
อุปกรณ์การเกษตร จ.สกลนคร เช่น จอบ เสียม ขวาน 
ฉมวก เคียว กระดิ่งควาย และคราด เป็นต้น เพื่อให้
เป็นต้นแบบต่อชุมชนหรือธุรกิจ SME ท่ีผลิตเครื่องมือ
ทางการเกษตร เพราะจะช่วยให้การผลิตรวดเร็วขึ้น 
คุณภาพชิ้นงานดีขึ้นเพราะเป็นการตีขึ้นเย็น ซึ่งจะทำ
ให้คุณสมบัติทางกลและโครงสร้างของชิ้นงานมีความ
แข็งแรงขึ้นเช่นจากกรณีการศึกษาพฤติกรรมการดีด
กลับในการดัดขึ้นรูปตัววีของโลหะแผนที่มีคุณสมบัติ
แอนไอโซทรอปกโดยวิธีไฟไนตเอลิเมนต[1] และตัว
แปรแรงที่ส่งผลต่อการดีด ตัวกลับในกระบวนการดัด
ขึ้นรูป ส่งผลทำให้ชิ ้นงานไม่ได้รูปทรงตามต้องการ 
[2,3] การศึกษาการผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักรกลโดยใช้
หลักการวิศวกรรมย้อนรอย หมายถึง การผลิตช้ินส่วน
ให้มีรูปร่าง และมีสมรรถนะเหมือนหรือคล้ายคลึงกับ
ชิ้นส่วนดังเดิม (Original part) ให้มากที่สุด[4] และ
ปัจจัยต่างๆที่ส่งผลต่อการออกแบบแม่พิมพ์ปั้มขึ้นรูป
โลหะแผ่นและทฤษฎีงานโลหะ [5,6] และลดปัญหา
การขาดแคลนแรงงาน เพราะเมื่อสามารถผลิตช้ินงาน
ได้เร็วขึ้น นั้นหมายความว่าจำนวนชิ้นงานในการผลิต
ต่อกะหรือต่อวันต้องมากขึ้นตามไปด้วย คนงานคน
เดิมก็จะสามารถโยกย้ายไปผลิตช้ินงานหรือผลิตภัณฑ์

ตัวใหม่ได้ตาม การสั่งซื้อของลูกค้า และจะส่งผลให้
ค่าใช้จ่ายในการผลิตลดลงตามไปด้วยในการผลิตท่ี
โดยการผลิตจะผลิตตามจำนวนออร์เดอร์ท่ีลูกค้าส่ัง 

จากปัญหาดังกล่าวคณะผู้วิจัย จึงมีแนวคิดทำการ
ปรับปรุงวิธีการผลิตจากกระบวนการขึ้นรูปร้อนที่มี
เชื้อเพลิงเป็นถ่านและใช้เครื่องเพรสแบบมือโยกด้วย
กำลังคนกระแทก เปลี่ยนเป็นกระบวนการขึ้นรูปเย็น
ด้วยกำลังของเครื่องปั้ม (กรณีศึกษา: มีเครื่องปั้มขึ้น
รูปจำนวน 3 เครื่อง) โดยจะนำเอาผลิตภัณฑ์เครื่องมือ
การเกษตรประเภทเสียมเป็นต้นแบบในการปรับปรุง 
ซึ่งมีอยู่ 3 รุ่นคือ มีรุ่นใหญ่ หนา 1.8 มม. ผลิตได้ 300 
ชิ้นต่อวัน รุ่นกลาง หนา 1.2 มม. ผลิตได้ 350 ชิ้นต่อ
วัน และชิ้นสุดท้ายคือ รุ ่นจิ ๋วหนา 1.2 มม. ผลิตได้ 
400 ชิ้นต่อ โดยกระบวนการผลิตทั้ง 3 รุ่น มีขั้นตอน
การผลิต คือขั้นตอนที่หนึ่งนำแผ่นเหล็กกล้าคาร์บอน
ต่ำตัดตามแบบท่ีกำหนดตามรุ่นต่างๆ แล้วนำไปเผาไฟ 
โดยให้ชิ ้นงานร้อนแดง (อุณหภูมิ 300-400 องศา) 
ขั ้นตอนที่สองนำมาปั้มขึ้นรูปตรงหัว ด้วยเครื่องปั้ม
เพรสแบบใช้มือโยก และขั้นตอนท่ีสามสุดท้ายใช้ค้อน
ตีตกแต่งให้กลมที่สุด เวลาในการผลิตรวมต่อชิ้นจะ
เท่ากับ 4 นาที 
 

 
 
 
     

รูปท่ี 1 ขบวนการตีข้ึนรูปเสียม 
 
2.  วิธีดำเนินการวิจัย 

วิธีการดำเนินงาน เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
ผู้จัดทำ จะทำการดำเนินงานออกเป็น 6 ส่วน ส่วนท่ี
หนึ ่ง ศึกษากระบวนการตีขึ ้นรูปเสียม ส่วนที ่สอง 
ศึกษารูปร่างช้ินงานเริ่มต้นท่ีเหมาะสมในการปั๊มขึ้นรูป
เย็นเครื่องมือการเกษตรประเภทเสียมจิ๋ว ส่วนที่สาม
ทำการออกแบบแม่พิมพ์ ส่วนที่ส่ี  ดำเนินการสร้าง

1                2               3 
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แม่พิมพ์ ส่วนท่ีห้า ทำการทดสอบขึ้นรูปเย็น และส่วน
สุดท้ายคือ เปรียบเทียบผลการตรวจชิ้นงานตัวเดิม
และช้ินงานตัวใหม่ 
2.1  ศึกษากระบวนการปั๊มข้ึนรูปเสียม ณ ปัจจุบัน 

ในกระบวนการผลิตเสียมจิ๋ว ปัจจุบันมีขั้นตอน
การผลิตคือ ตัดเตรียมช้ินงาน นำช้ินงานเผาใช้เวลา 2 
นาที เผาเฉพาะบริเวณปั๊มหัว เมื่อปั๊มเป็นตัวยูเสร็จก็
ได้นำค้อนตีหัวให้กลมต่อมาก็นำไปเชื่อมหัว เจียระไน 
และใส่ด้าม ดังแสดงในรูปท่ี 2 

 

 

รูปท่ี 2 กระบวนการปั๊มข้ึนรูปเสียม ณ ปัจจุบัน 
 

2.2.  ศึกษารูปร่างชิ้นงานที่เหมาะสมในการปั๊มข้ึน
รูปเย็นเคร่ืองมือ การเกษตรประเภทเสียม 

จากการศึกษาหาขนาดรูปร่างช้ินงานท่ีเหมาะสม
ของเครื่องมือการเกษตรประเภทเสียมจิ ๋ว ที่นำมา
ศึกษาหารูปร่าง คือ ช้ินงานเริ่มต้น ปั๊มข้ึนรูปตัวยู และ
ปั๊มหัวกลม โดยใช้เครื่องปั๊มแบบข้อเหวี่ยง 25 ตัน ใน
การผลิตเครื่องมือการเกษตร ดังแสดงในตารางท่ี 1 

 

ตารางที่ 1 แสดงขนาดรูปร่างช้ินงานเสียม 
 

 

2.3  ออกแบบแม่พิมพ์ใหม่ให้เข้ากับงานที่จะปั๊มขึ้น
รูป 
 จากข้อมูลในหัวข้อท่ี 2.2 เมื ่อศึกษาปริมาตร 
รูปร่างของชิ ้นงานเรียบร้อย ก็ได้ทำการออกแบบ
แม่พิมพ์แสดงดังรูปท่ี 3 โดยขั้นตอนการออกแบบ
แม่พิมพ์ปั๊มข้ึนรูป 2 ครั้ง ในการปั๊มครั้งแรกปั๊มเป็นหัว
ตัวยู ขั ้นตอนที ่สองปั ๊มเป็นหัวกลม เพื ่อจัดสร ้าง
แม่พิมพ์ทดสอบตีขึ้นรูปเย็นเครื่องมือการเกษตร ซึ่ง
แม่พิมพ์ท่ีใช้ในการทดสอบการปั๊มข้ึนรูปเย็นเครื่องมือ
การเกษตร 

 
 

 

รูปที่ 3 แสดงชุดแม่พิมพ์เสียม 
 
3.  ทดลองและเก็บผลการทดลอง 
3.1  การประเมินผลระหว่างขึ้นรูปแบบเดิมกับแบบ
ใหม่ 

เมื่อได้ชิ้นงานจากการทดสอบการปั๊มขึ้นรูปเย็น
เสียมจิ๋ว ก็ได้ทำการสุ่มตัวอย่างชิ้นงาน แบบละ 30 
ชิ ้น เพื่อนำมาวัดหาค่าความคาดเคลื่อนและความ
แตกต่างของขนาดของเสียมระหว่างชิ้นงานเดิมและ
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ช้ินงานใหม่ โดยกำหนดจุดวัดอยู่ ทั้งหมด 6  จุด มีจุด A, 
B, C, D, E และ F เพื่อนำมาวิเคราะห์ตรวจสอบว่ามี
ความแม่นยำถูกต้อง ดังตารางท่ี 2 

 
ตารางที ่2 แสดงตัวอย่างตารางเก็บผลการตรวจสอบ
ขนาดของอ ุปกรณ์การเกษตรประเภทเส ียม จ๋ิว 
ระหว่าง ช้ินงานเดิมกับช้ินงานใหม่ 

 
3.2  ผลการปั๊มข้ึนรูปเสียมแบบใหม่ 

ผลการปั๊มขึ ้นรูปเสียมจิ๋วแบบใหม่ จำนวน 30 
ชิ ้น นำชิ ้นงานที่ได้มาวัดหาค่าขนาดชิ ้นงานตามท่ี
กำหนดท้ังหมด 6 ตำแหน่ง คือตำแหน่ง A, B, C, D, E 
และ F ตามลำดับ แสดงดังตารางท่ี 3 

 
ตารางที ่3 แสดงค่าเฉล่ียช้ินงานแบบใหมต่าม
ตำแหน่งวัดช้ินงาน 

 

 จากตารางที่ 3 พบว่าผลจากการปั๊มขึ้นรูปเสียม
แบบใหม่สามารถป๊ัมได้ค่าตามตำแหน่ง A วัดค่าได้ 19 
มิลลิเมตร B เท่ากับ 38 มิลลิเมตร C เท่ากับ 25 
มิลลิเมตร D เท่ากับ 106 มิลลิเมตร E เท่ากับ 40 
มิลลิเมตร และตำแหน่ง F เท่ากับ 19 มิลลิเมตร 
ตามลำดับซึ ่งใกล้กับค่าที ่ว ัดได้จากการปั ๊มขึ ้นรูป
แบบเดิม 
3.3  ผลการเปรียบเทียบการปั๊มข้ึนรูปเสียมแบบเดิม
กับแบบใหม่ 
 ผลการเปร ียบเท ียบการปั ๊มข ึ ้นร ูปเสียมจ๋ิว 
หลังจากปั๊มขึ ้นรูปแบบเดิมกับแบบใหม่ จำนวน 30 
ชิ้น นำชิ้นงานที่ได้มาวัดค่าขนาดชิ้นงานตามตำแหน่ง
ต่างๆดังนี้ โดยกำหนดการวัดท้ัง 6 ตำแหน่ง ในการวัด
ค่าความคาดเคลื่อนจะวัดในตำแหน่ง A, B, C, D, E 
และ F แสดงดังรูปที่ 4 เพื่อนำมาวิเคราะห์ตรวจสอบ
หาขนาดของช้ินงาน 

 

 

รูปท่ี 4 แสดงผลการตรวจสอบขนาดเสียมจ๋ิวที่ผ่าน
การปัม๊ด้วยแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ 

  
จากรูปที ่  4 พบว่าผลจากการปั ๊มขึ ้นร ูปเสียม

แบบเดิมกับแบบใหม่สามารถปั๊มได้ ตำแหน่ง A แบบเดิม
วัดค่าเฉลี่ยได้ 18 มิลลิเมตร แบบใหม่วัดค่าเฉลี่ย 19 
มิลลิเมตร B แบบเดิมวัดค่าเฉลี่ยได้ 38 มิลลิเมตร แบบ
ใหม่วัดค่าเฉลี่ยได้ 38 มิลลิเมตร C แบบเดิมวัดค่าเฉล่ีย
ได้ 25 มิลลิเมตร แบบใหม่วัดค่าเฉล่ียได้ 25 มิลลิเมตร D 
แบบเดิมวัดค่าเฉลี ่ยได้ 106 มิลลิเมตร แบบใหม่วัด
ค่าเฉลี่ยได้ 106 มิลลิเมตร E แบบเดิมวัดค่าเฉลี่ยได้ 40 
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มิลลิเมตร แบบใหม่วัดค่าเฉลี่ยได้ 40 มิลลิเมตร และ
ตำแหน่ง F แบบเดิมวัดค่าเฉลี่ยได้ 18 มิลลิเมตร แบบ
ใหม่วัดค่าเฉล่ียได้ 19 มิลลิเมตร จากผลข้างต้นสรุปได้ว่า 
การขึ้นรูปแบบเดิมและแบบใหม่ในตำแหน่ง B C และ D 
ค่าเท่ากัน ส่วนในตำแหน่ง Aและ F ค่าที ่ว ัดได้จาก
รูปแบบใหม่จะมากกว่า 1 มม.ซึ่งถือว่าค่าใกล้เคียงกัน
มากและผู้ใช้งานยอมรับได้  
3.4  ผลการเปร ียบเท ียบเวลาระหว่างการปั๊ม
รูปแบบใหม่และแบบเดิม          
 จากกระบวนการผลิตเสียมจ๋ิว คณะผู้จัดทำได้จับ
เวลามาในการผลิตมาเปรียบเทียบ แบบเดิมกับแบบ
ใหม ่ซึ่งได้เวลาออกมา ดังรูปท่ี 5 

 

รูปท่ี 5 เปรียบเทียบเวลาในการผลิตเสียมจ๋ิวแบบเดิม
กับแบบใหม่ 

 
 จากรูปที่ 5 แสดงผลการเปรียบเทียบเวลาการปั้ม
ขึ้นรูปแบบเดิมกับแบบใหม่พบว่าขั้นตอนร่างแบบเวลา
เท่ากันคือ 5 วินาที ขั ้นตอนตัดเหล็กตามแบบเวลา
เท่ากันคือ 30 วินาที ขั้นตอนการเผาไฟเวลาแบบเดิมจะ
มีค่าเท่ากับ 120 วินาที ส่วนรูปแบบใหม่จะไม่มีขั้นตอน
ในรูปแบบเผา ขั้นตอนปั้มหัวตัวยูแบบเดิมใช้เวลา 5 
วินาที ส่วนรูปแบบใหม่ใช้เวลา 1 วินาที และขั้นตอนปั้ม
หัวให้กลมแบบเดิมใช้เวลา 42 วินาที ส่วนรูปแบบใหม่ใช้
เวลา 19 วินาที ดังนั้นเมื่อนำเวลาในกระบวนการผลิต

แบบเดิม 202 วินาที กับแบบใหม่ 55 วินาที ซึ่งแบบใหม่
สามารถลดระยะเวลาในการผลิตได้ร้อยละ 72.77  
3.5  การเปรียบเทียบต้นทุน 
 การเปรียบเทียบต้นทุนจะทำการเปรียบเทียบ
โดยมีรายละเอียดดังนี้ คือต้นทุนค่าเหล็กแผ่นและตัด
เหล็กเตรียมช้ินงาน ค่าถ่านเผาเหล็กร้อน ค่าการปั้มให้
เป็นตัวยู ค่าการปั้มหัวกลม แสดงดังรูปท่ี 6 

 

รูปท่ี 6 การเปรียบเทียบต้นทุน 
   
 จากรูปท่ี 6 แสดงผลการเปรียบเทียบต้นทุนการปั้ม
ขึ้นรูปแบบเดิมกับแบบใหม่พบว่าขั้นตอนตัดเหล็กแผ่น
เพื่อเตรียมชิ้นงานในการปั้มมีค่าต้นทุนต่อชิ้นเท่ากับ 
1.67 บาทต่อชิ้น ทั้งแบบเดิมและแบบใหม่ ขั้นตอนเผา
ชิ้นงานให้ร้อนโดยใช้ถ่านไม้ค่าต้นทุนเท่ากับ 0.66 บาท
ต่อชิ้น แบบใหม่ไม่มีขั้นตอนค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ ขั้นตอน
ปั้มหัวให้เป็นตัวยูแบบเดิมมีค่าต้นทุนเท่ากับ 0.5 บาท
ต่อชิ้น แบบใหม่มีค่าต้นทุนเท่ากับ 0.56 บาทต่อช้ิน 
ขั้นตอนปั้มหัวให้กลมแบบเก่ามีค่าต้นทุนเท่ากับ 0.5 
บาทต่อช้ิน แบบใหม่มีค่าต้นทุนเท่ากับ 0.69 บาทต่อช้ิน 
ดังนั้นต้นทุนรวมท้ังหมดการผลิตแบบเท่ากับ 3.33 บาท 
และต้นทุนการผลิตแบบใหม่ 2.92 บาท ซึ่งมีราคาถูก
กว่าแบบเดิม 0.41 บาท 
 
4.  สรุปผลการวิจัย 

การปรับปรุงพัฒนาการออกแบบแม่พิมพ์ปั๊มขึ้นรูป
ชิ้นงานและสร้างแม่พิมพ์โลหะปั๊มขึ้นรูปเย็น เพื่อลด
ขั้นตอนและต้นทุนในการผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์ทาง
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การเกษตรประเภทเสียม พบว่าชุดแม่พิมพ์ปั๊มขึ้นรูป
เย็นนี ้สามารถปั ้มขึ ้นรูปชิ้นงานภายใต้ระบบกลไก
เคร ื ่องปั ๊มข้อเหว ี ่ยง  25 ตัน ได้และสามารถลด
ระยะเวลาในขั้นตอนการผลิตจากเดิม  202 วินาที 
เหลือ 55 วินาที คิดเป็นระยะเวลาในการผลิตลดลง
ร้อยละ 72.77 และสามารถลดต้นทุนการผลิตจากเดิม 
3.33 บาท เป็น 2.92 บาท คิดเป็นต้นทุนที่ลดลงร้อย
ละ 12.31 
 
5.  กิตติกรรมประกาศ 
 ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
และสำนักงานคณะกรรมการว ิจัยแห่งชาติ (วช.)      
งบแผ่นดินประจำ ปี2562 ที่อนุมัติโครงการวิจัยนี้
ได้รับทุนสนับสนุนเพื ่อให้ทำงานวิจัยการปรับปรุง
กระบวนการปั๊มขึ ้นรูปเครื่องมือทางการเกษตรเพื่อ
เพ ิ ่มผลผลิต และสำเร ็จได้ด ้วย ความตั ้งใจของ
คณะผู้วิจัยทุกท่าน ท่ีเป็นผู้รวมวิจัยท่ีดี  
 นอกจากนี้ผ ู ้ว ิจ ัยขอขอบคุณ สาขาว ิศวกรรม      
อ ุตสาหการ คณะอ ุตสาหกรรมและเทคโนโลยี         
มหาเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร 
และโรงงานรวมแบงค์การเกษตรผู ้ผลิตอ ุปกรณ์
การเกษตร ตำบลงิ้วด่อน อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 
ให้ความอนุเคราะห์ในการใช้เครื่องมือ สถานที่ในการ
วิจัย และขอบคุณกองบริหารงานวิจัยสำหรับข้อมูล
แหล่งทุนวิจัย กองคลังที่ช่วยอำนวยความสะดวกใน
การทำวิจัย  
 ท้ายนี้ขอบคุณ บิดา มารดา ครอบครัว เพื ่อน
ร่วมงานและเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่ให้ความสนับสนุน 
และกำลังใจตลอด ในการทำงานวิจัย 
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Improvement in processing of stainless steel product by Reducing Waste  
Case Study at Factory ABC 
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บทคัดย่อ 
         การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ลดของเสียจากกระบวนการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์เหล็กกล้าไร้สนิม (Stainless steel) 
โดยเลือกจากปัญหาท่ีพบบ่อยท่ีสุดท่ีส่งผลต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์กรณีศึกษา โรงงานข้ึนรูปผลิตภัณฑ์สแตนเลส จากการ
เก็บข้อมูลของเสียต่างๆ ที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต แล้วทำการวิเคราะห์โดยใช้หลักการทางวิศวกรรมคือ เครื่องมือ
คุณภาพ 7 ชนิด (7 QC Tools) พบว่าของเสียที่ได้ทำการแก้ไขมี 3 หัวข้อ คือ เกิด 1.ปัญหารูพรุน (porosity) บนแนว
เชื่อม 2. เกิดรอยไหม้บนชิ้นงาน และ 3. การประกอบผลิตภัณฑ์ไม่ตรงตำแหน่งตามแบบ หลังจากที่ทราบถึงของเสียท่ีจะ
ทำการแก้ไขแล้วก็ใช้หลักการ ECRS เข้ามาช่วยใน การปรับปรุงกระบวนการเพื่อลดปัญหาของเสียท่ีเกิดข้ึน ผลการศึกษา
พบว่า อัตราของเสียของแต่ละปัญหา ลดลงโดยท่ี 1. ปัญหา porosity บนแนวเชื่อม ลดลง 17.5% 2. ปัญหารอยไหม้บน
ชิ้นงานลดลง 4.5% 3. ปัญหาประกอบผลิตภัณฑ์ไม่ตรงตำแหน่งตามแบบ ลดลง 50%  
คำสำคัญ: ผลิตภัณฑ์เหล็กกล้าไร้สนิม การลดของเสีย  เครื่องมือคุณภาพ 7 ชนิด  หลักการ ECRS 
 
Abstract 
The objective of this study is to reduce waste of stainless steel product in forming processes by 
considering the most common problems affecting product quality of the Stainless steel forming factory 
case study. From the study of waste occurred in the production process by using 7 QC tools, it found 
that there were 3 types of waste such as the porosity problem on the weld, the burn on the workpiece 
and the weld assembly of the product was not aligned. The ECRS principle is applied to improve the 
process in order to reduce the waste problem. The results of the study showed the porosity on the 
welds decreased by 17.5%, the burn on the workpiece were reduced by 4.5% and the weld assembly 
of the product was not aligned problem was reduced by 50%. 
Keyword : Stainless steel product, Waste reduction, 7 QC Tools, ECRS principle 

 
 
 
 
 



 
การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์  วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  และสถาปัตยกรรมศาสตร์ คร้ังที่ 12 
วันที่ 20  สิงหาคม  2564  ณ  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   

 

 
ESTACON12 | 535 

1.  บทนำ 
    จากการเติบโตของเศรษฐกิจประเทศก่อให้เกิด
อุตสาหกรรมต่างๆทำให้มีความต้องการในเครื่องจักร
เพิ ่มมากขึ ้นซึ ่งปัญหาที ่พบในอุสาหกรรมการผลิต
เครื่องจักรมักจะพบปัญหาที่เกี่ยวกับแนวเชื่อมและ
การประกอบขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นปัญหาที่ส่งผลให้
การผลิตนั้นต้องทำงานซ้ำหลายรอบทำให้เกิดความ
สูญเสียในการผลิต ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
แข่งขันเชิงธุรกิจจึงจำเป็นต้องหาวิธีเพื่อลดต้นทุนใน
การดำเนินงานและเพิ่มกำไรให้มากขึ้น ปัจจุบันตลาด
การค้ามีการแข่งขันสูง ผู ้บริโภคมีความรู้มากขึ้น มี
ช่องทางในการหาข้อมูลสินค้าเพื่อทำการเปรียบเทียบ
คุณภาพและราคาได้สะดวกขึ้น  
   รัชชนนท์ และ คณะ (2563) ได้ทำการศึกษาการ
ลดชิ้นงานเสียของกระบวนการเชื่อมโลหะในสายการ
ประกอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า พบว่าเกิดปัญหาของเสีย
จากกระบวนการเชื่อมโลหะมากที่สุด โดยประยุกต์ใช้
เครื ่องมือควบคุมคุณภาพ 7 ชนิด(7 QC Tools) มา
วิเคราะห์และปรับปรุง ผลปรากฏว่าสามารถลดของ
เสียจากเดิม 4.97% เหลือ 1.09% หรือคิดเป็นต้นทุน
ได้เท่ากับ 522,240 บาทต่อเดือน เช่นเดียวกับ ทศพล 
เกียรติเจริญผลและ คณะ (2563) นำเสนองานวิจัย
เพื่อลดปริมาณยางเสียจากปัญหาเบลดเดอร์รั ่วใน
กระบวนการอบยางรถยนต์อุตสาหกรรม ซึ่งยางเสีย
เกิดได้จาก หลายสาเหตุซึ่งในโรงงานกรณีศึกษาพบว่า
หนึ่งในปัญหาสำคัญ คือ ปัญหาจากเบลดเดอร์รั่ว เป็น
ปัญหาที่เกิดยางเสียมากที ่สุด ถึง 69.3% ผู ้วิจัยใช้
เครื่องมือคุณภาพ 7 ชนิด ในการแก้ปัญหา และพบว่า
สามารถลดอัตราของเสียจาก 69.3% เหลือ 46.7% 
หรือคิดเป็นมูลค่าประมาณ 300,000 บาท/ปี  ในขณะ
ที่งานวิจัยของ เฉลิมศักดิ์ ถาวรวัตร (2560) มุ ่งเน้น
การลดปริมาณของเสียในกระบวนการผลิตลวดเหล็ก
ขึ้นรูปสำหรับเบาะรถยนต์ของบริษัทตัวอย่าง จาก
การศึกษาพบว่าที่แผน CNC เป็นแผนกที่เกิดของเสีย
มากที่สุด โดยเริ่มดำเนินการหลังจากเก็บข้อมูลด้วย
การลำดับความสำคัญของปัญหาด้วยแผนภูมิพาเรโต

และค้นหาสาเหตุของปัญหาด้วยแผนผังแสดงเหตุและ
ผล จากการทดลองพบว่าสามารถลดปริมาณของเสีย
ในขั้นตอนลวดตรงและขั้นตอนตั้งชิ้นงานจาก 386.7 
กิโลกรัมลดลงเหลือ 219.9 กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 
43.13  นอกจากนี้ ยุทธณรงค์ จงจันทร์ และ คณะ 
(2557) ได้ทำการศึกษาการลดของเสียในกระบวนการ
นึ ่งยางรถยนต์   โดยใช้เครื ่องมือคุณภาพ 7 ชนิด 
สำหรับการเก็บข้อมูล และวิเคราะห์เพื่อจัดลำดับ
ความรุนแรงของปัญหา ได้แก่ แผ่นตรวจสอบ ผังพา
เรโต จากนั้นใช้แผนผังต้นไม้ในการวิเคราะห์หาสาเหตุ
ของปัญหา พบว่า ของเสียในกระบวนการผลิตลดลง
จาก 2.39% เหลือ 0.04% คิดเป็นร้อยละ 98.33 
มูลค่าของเสียหลังการปรับปรุงลดลงจาก 5,245,240 
บาท เหลือ 83,336 บาท คิดเป็นร้อยละ 98.41                                                         
   จากการศึกษากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์จาก 
สแตนเลสของโรงงานกรณีศึกษา ซึ่งเป็นระบบการ
ผลิตที่อาศัยงานฝีมือช่างของพนักงานเป็นส่วนใหญ่ 
จากการศึกษาและเก็บข้อมูล สายการผลิตในโรงงาน
พบว่ามีชิ้นงานที่มีข้อผิดพลาดที่ต้องทำการ แก้ไขอยู่ 
ทำให้ต้องเสียเวลาและทรัพยากรในการแก้ไขและ
ปัญหานี ้ เก ิดขึ ้นซ ้ำๆในผลิตภัณฑ์หลายๆตัว  ใน
กระบวนการผลิต เน ื ่องจากพนักงานแต่ละคนมี
เทคนิควิธีการทำงานที่แตกต่างกัน ทำให้เกิดความ
แตกต่างในมาตรฐานของการทำงาน นอกจากนี้งาน
บางชิ้นยังเกิดข้อผิดพลาดจากการทดลองใช้งานอีก
ด้วย  ทำให้ประสิทธิภาพการผลิตต่ำลง ดังนั ้นใน
การศึกษาวิจัยนี ้จึงเป็นการหาแนวทางที ่จะทำให้
ชิ ้นงานทุกงานที่ผลิตนั้นมีมาตรฐานเดียวกันและไม่
เกิดของเสีย โดยการมุ่งเน้นในด้านการตรวจสอบและ
การปร ับปร ุงกระบวนการผลิตโดยประย ุกต ์ ใช้
เครื ่องมือคุณภาพ 7 ชนิด และ ECRS เข้ามาช่วยใน
การแก้ปัญหา  เพื่อทำให้ระบบการผลิตมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 
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2. วิธีการดำเนินงาน 

 

       รูปที่ 1 แสดงขั้นตอนการดำเนินงาน 
 
3. ผลการดำเนินงาน 
3.1  ศึกษากระบวนการผลิต 
  จากการศึกษากระบวนการทำงานการผลิตเครื่อง 
จักรสแตนเลสมีขั้นตอนการทำงานคือ 1. รับเข้าวัสดุ 
2. เก็บวัสดุเข้าคลังสินค้า 3. วางเค้าโครงสำหรับการ
ตัด(Cutting Layout) 4.กระบวนการประกอบและ
เชื่อมชิ้นงาน (Fit-up and welding process) 5. ทำ
เคร ื ่ อ งหมาย เพ ื ่ อ เจาะร ู  (Marking Layout) 6. 
กระบวนการขัดผิวชิ้นงาน (Polishing) 7. ตรวจสอบ
แนวเชื่อม (Penetrant testing) 8. การทดสอบการ
ใช ้ งานของผล ิตภ ัณฑ ์  (Function test) และ 9. 
ตรวจสอบความเรียบร้อยและทำความสะอาด จาก
การสำรวจเบื้องต้นพบว่าของเสียส่วนมากเกิดจากรู
พรุน (porosity) รอยไหม้และการประกอบที่ไม่ตรง
แบบทำให้ต้องเสียเวลาในการแก้ไขซึ่งส่งผลให้เกิด
ค่าใช้จ่ายท่ีไม่จำเป็นเพิ่มมากขึ้น 
 

3.2  รวบรวมปัญหาที่เกิดขึ้น 
 จากการเก็บข้อมูลพบว่าเกิดปัญหาขึ้นจากหลาย
ขั้นตอนในกระบวนการผลิต จึงใช้ check sheet ใน
การรวบรวม และเรียงลำดับความสำคัญโดยใช้ฮิสโต
แกรมพาเรโตดังนี้ 

 

       รูปที่ 2 พาเรโตไดอะแกรม 
                                                   

 เนื่องจากทุกปัญหาส่งผลต่อคุณภาพผลิตภัณฑ์จึง
ต้องทำการแก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้นโดยเป็นการป้องกันเพื่อ
ไม่ใหเ้กิดปัญหาซ้ำอีก โดยต้องทำการวิเคราะห์หา
สาเหตุของแต่ละปัญหาโดยใช้แผนภูมิก้างปลา  
(Fishbone diagram) 
 
ตารางที่ 1 อัตราการเกิดของเสียก่อนดำเนินการ
ปรับปรุงแก้ไขสาเหตุท่ี 1 

 
 
 
 

 
 

ปัญหาที่เกิด จำนวนคร้ังที่
ตรวจ 

จำนวน
ของเสีย 

อัตราของ
เสีย 

เกิด Porosity บนแนว
เชื่อม 

42 12 28.6% 

เกิดรอยไหม้บนชิ้นงาน 42 5 11.9% 
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3.3  การวิเคราะห์โดยใช้แผนภูมิก้างปลาเพื่อหา
สาเหตุที่มีผลกระทบต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ 

 
รูปท่ี 3 แผนภูมิก้างปลาแสดงปัญหาของสาเหตุท่ี 1 

 
3.4  หาแนวทางปรับปรุงข้อผ ิดพลาดจากการ
ทำงาน 
 เมื ่อทราบถึงปัญหาและสาเหตุของปัญหาแล้ว 
จำเป็นต้องหาข้อมูลเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุง
สิ่งที่ผิดพลาดจากการทำงานเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น 
โดยใช้เครื่องมือปรับปรุงงาน ECRS เข้ามาช่วยในการ
แก้ปัญหา 
3.5  การแก้ไขปรับปรุงปัญหาเกิดรูพรุน (Porosity) 
บนรอยเชือ่มและรอยไหม้บนชิ้นงาน 
สาเหตุของปัญหา 
    โดยทั ้ง 2 ปัญหานี ้มีสาเหตุเดียวกันที ่มาจาก
พนักงานเชื ่อมส่วนมากขาดประสบการณ์ในการ
ทำงาน เนื ่องจากสภาพงานมีอุณหภูมิค่อนข้างสูง
พนักงานจึงเปิดพัดลมระหว่างเช่ือมช้ินงานทำให้ลมไป
พัดรอยเชื่อมขณะเดินแนวเชื่อม จึงส่งผลให้เกิด 2 
ปัญหาดังกล่าว  
การแก้ไข 

เลือกใช้หลักการ ECRS โดยเลือกการ Simplify 
เป็นการปรับปรุงกระบวนการให้พนักงานทำการปิด
พัดลมระหว่างเดินรอยเชื ่อมชิ ้นงานทุกชนิดเพื่อ
ป้องกันไม่ให้ลมไปพัดแนวเช่ือม 
 
 
 
 

ผลลัพธ์หลังการแก้ไข 
 
ตารางที่ 2 อัตราการเกิดของเสียหลังดำเนินการแก้ไข
สาเหตุท่ี 1 

ปัญหาที่เกิด จำนวนคร้ังที่ตรวจ จำนวนของเสีย 
เกิด Porosity บนแนว

เชื่อม 
27 3 

เกิดรอยไหม้บนชิ้นงาน 27 2 

 จากการดำเนินการแก้ไขปรับปรุงพบว่าอัตราการ
เกิดรูพรุน และรอยไหม้บนชิ้นงาน ลดลงไป 17.5% 
และ 4.5% ตามลำดับ โดยของเสียจากการเกิดรูพรุน 
คิดเป็นค่าใช้จ่ายรวมค่าอุปกรณ์และแรงงานเฉล่ียครั้ง
ละ 1,104 บาท  ซึ่งจากการแก้ไขสามารถลดของเสีย 
17.5% คิดเป็น 4.7 ครั ้งจากการตรวจสอบหลังจาก
การปรับปรุงกระบวนการ คิดเป็นมูลค่า 5,216.4 บาท 
และของเสียจากการเกิดรอยไหม้คิดเป็นค่าใช้จ่ายรวม
ค่าอุปกรณ์และค่าแรงงานเฉลี่ยครั้งละ 315 บาท ซึ่ง
หลังจากการปรับปรุงสามารถลดของเสีย 4.5% คิด
เป็น 1.2 ครั ้งจากการตรวจสอบหลังจากปรับปรุง
กระบวนการ คิดเป็นมูลค่า 382.7 บาท  รวมค่าใช้จ่าย
ที่สามารถลดได้หลังจากการปรับปรุงกระบวนการ
ทำงานจากสาเหตุท่ี 1 เป็น 5,599.1 บาท 
3.6 การแก้ไขปรับปรุงปัญหาการประกอบชิ้นงานไม่
ตรงตามแบบ 
 
ตารางที่ 3 อัตราการเกิดของเสียก่อนดำเนินการ
ปรับปรุงแก้ไขสาเหตุท่ี 2 

ปัญหาที่เกิด จำนวนคร้ัง
ที่ตรวจ 

จำนวนของ
เสีย 

อัตราของ
เสีย 

ประกอบชิ้นงานไม่
ตรงแบบ 

8 4 50% 
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ภาพที่ 5 แผนภูมิก้างปลาแสดงปัญหาของสาเหตุท่ี 2 
สาเหตุของปัญหา 

หลังจากทำการเชื ่อมแล้วทำให้องศาของขา
ผลิตภัณฑ์เบี้ยวไม่ตรงตามแบบเนื่องจากช่วงท่ีรอลวด
เช่ือมเย็นตัว ลวดเช่ือมยังไม่แข็งตัวดีพอจนไปทำให้ขา
ของผลิตภัณฑ์มีองศาท่ีผิดเพี้ยนไป 
การแก้ไข 

เลือกใช้การ simplify จากหลักการ ECRS ใน
การปรับปรุงกระบวนการโดยทำการดีไซน์อุปกรณ์จับ
ยึด (Jig & Fixture) ในการจับยึดขาของชิ้นงานขณะ
รอลวดเชื่อมเย็นตัว เพื่อให้ขาของผลิตภัณฑ์มั่นคงจน
ลวดเช่ือมแข็งตัว 
ผลลัพธ์หลังการแก้ไข 
 
ตารางที่ 4 อัตราการเกิดของเสียหลังดำเนินการแก้ไข
สาเหตุท่ี 2 

ปัญหาที่เกิด จำนวนคร้ัง
ที่ตรวจ 

จำนวนของ
เสีย 

อัตราของ
เสีย 

ประกอบชิ้นงาน
ไม่ตรงแบบ 

22 0 0 % 

จากการดำเนินการแก้ไขปรับปรุงพบว่าปัญหา
การประกอบชิ้นงานไม่ตรงแบบนั้นไม่เกิดขึ้นอีกเลย
หลังจากทำการแก้ไขปรับปรุง ชิ้นงานที่เสียต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายรวมค่าตัดขาออกและประกอบใหม่ตกช้ินละ 
800 บาท ซึ่งสามารถป้องกันไปได้ 50% ของส่วนท่ี
เหล ือ  22 ต ัว หากคิดเป ็นค ่าใช ้จ ่ายจ ึงสามารถ
ประหยัดไปได้ 8,800 บาท 

 
 
 

3.7 สรุปผลการดำเนินงาน 
ตารางที ่5 สรุปผลการดำเนินงาน 

 
4. สรุป 
 จากการศึกษาพบว่าการนำเครื่องมือคุณภาพ  7 
ชนิด และ ECRS มาช่วยแก้ปัญหาในกระบวนการผลิต 
สามารถลดของเสียจากกระบวนการต่างๆได้ คือ
ป ัญหา 1. ร ูพร ุน(Porosity) ลดอ ัตราของเส ียไ ด้ 
17.5% 2. ปัญหาจากรอยไหม้บนช้ินงานลดของเสียได้ 
4.5% 3. ปัญหาจากองศาชิ้นงานไม่ตรงแบบลดของ
เส ียไ ด้ 50% เป ็นการปร ับปร ุงกระบวนการที ่มี
ประสิทธ ิภาพและทำให้สามารถลดค่าใช้จ ่ายได้
ประมาณ 14,400 บาท  
4.1  ข้อเสนอแนะ 
1. การปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการทำงาน
ของพนักงานอาจใช้วิธีการติดตั้งระบบทำความเย็น
เฉพาะจุดตามสถานีงาน เพื่อลดไม่ให้ลมกระทบต่อ
ช้ินงานโดยตรงขณะทำการเช่ือม 
2. ควรจัดให้มีการอบรมวิธีการทำงานมาตรฐานแก่
พนักงานเพื่อให้การทำงานอยู่ภายใต้มาตรฐานการ
ทำงานเดียวกัน 
 
5.  กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจัยนี ้ได้ร ับการสนับสนุนจากโรงงานผลิต
เครื่องจักรสแตนเลส ABC และสาขาวิชาวิศวกรรม   
อุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์   มหาวิทยาลัย 
ขอนแก่น 
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ปัญหาที่เกิด 

อัตราของ
เสียก่อนทำ
การปรับปรงุ 

อัตราของเสีย
หลังการ
ปรับปรุง 

อัตราของเสีย
ที่ลดได้ 

1.รอย porosity 
บนแนวเชื่อม 

28.6% 11.1% 17.5% 

2.รอยไหม้บน
ชิ้นงาน 

11.9% 7.4% 4.5% 

3.ประกอบ
ชิ้นงานไม่ตรง
แบบ 

50% 0% 50% 
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บทคัดย่อ  
 บริษัท ABC โลจิสติกส์ แห่งหนึ่งพบว่าพนักงานแผนกกระจายและส่งออกสินค้าทำงานไม่ทันเวลา ทำให้ต้องเพิ่ม
ชั่วโมงการทำงานและจ่ายเงินค่าล่วงเวลาเพิ่ม โดยเฉพาะช่วงเทศกาลที่มีความต้องการสินค้าเพิ่มขึ้นมากกว่า 20% และ
จากการสำรวจกระบวนการผลิต พบปัญหาว่ามีจำนวนอุปกรณ์ช่วยในการจัดเก็บและเคลื่อนย้ายสินค้าเช่น กระบะ 
และดอลลี่ (Dolly) วางรออยู่บริเวณหน้ากระบวนการกระจายสินค้าเป็นจำนวนมากเกิดปัญหาคอขวดกระทบต่อพื้นท่ีการ
ทำงานบริเวณใกล้เคียง ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาเพื่อปรับปรุงกระบวนการโดยใช้อุปกรณ์ช่วยในการขนถ่ายวัสดุและใช้เครื่องมือ
ด้านวิศวกรรมอุตสาหการ เช่น เครื่องมือคุณภาพ 7 ชนิด การปรับปรุงงาน (ECRS) การสมดุลสายการผลิต การวางผัง
โรงงาน และการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์เข้ามาช่วยแก้ปัญหา จากการปรับปรุงพบว่า สามารถเพิ่มกำลังการผลิตได้
สูงข้ึน 34% จากเดิมอยู่ท่ี 92,736 ชิ้นต่อวัน เพิ่มข้ึนเป็น 140,000 ชิ้นต่อวัน จำนวนพนักงานลดลงได้ถึง 30 คน คิดเป็น 
56% จากระบบเดิม ค่า Takt time ลดลง 0.15 วินาทีต่อชิ้นคิดเป็น 29% จำนวนกระบะและดอลลี่ ลดลง 23% จำนวน
ข้ันตอนของกระบวนการผลิตลดลง 3 ข้ันตอน คิดเป็น 23% ข้ันตอนของกระบวนการกระจายสินค้าลดลง 1 ข้ันตอน คิด
เป็น 25% ทำให้เวลาลดลง 48 วินาทีต่อสินค้า 10 ชิ้น คิดเป็น 56% และจากการคาดการณ์ผลการนำอุปกรณ์ช่วยในการ
ขนถ่ายวัสดุเข้ามาช่วยในการทำงาน รวมทั้งปรับเปลี่ยนแผนผังการวางเครื่องจักรในกระบวนการผลิต ทำให้สามารถลด
ระยะทางการเคลื่อนท่ีของสินค้าและพนักงานลงได้ 261 เมตร คิดเป็น 51% โดยมีระยะเวลาในการคืนทุนของเครื่องจักร 
2 ปี 5 เดือน 
 
Abstract 
 Currently, the employees of the Sorting department are not working in time to meet demand. 
Causing the need to increase overtime work especially during the festive season when the demand for 
products has increased more than 20%. From the observation of the production process and found that 
a large number of storage and moving aids, such as a pickup bucket and a dolly, in front of the 
distribution process. Cause a bottleneck affecting the work area nearby. To improve the process, an 
appropriate material handling equipments should be considered along with and industrial engineering 
tools such as 7 QC tools using, the method of work improvement (ECRS), production line balancing, 
facility layout and cost analysis. It is clear that production capacity Increased by 34% from 92,736 to 
140,000 pieces per day, the number of employees reduced to 30, representing 56% from the original 
system. Takt time decreased by 0.15 seconds per item or 29%, the number of pickup bucket and dolly 
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decreased by 23%, the number of production steps decreased by 3 steps or 23%, the distribution 
process was reduced by 1 step or 25%, resulting in a reduction of 48 seconds per 10 products equivalent 
to 56%. And found that the use of material handling equipment (sorter system) along with changing the 
layout of machine could help in the sorting process which could reduce the moving distance of goods 
and employees by 261 meters or 51%, with the payback period of the machine 2 years and 5 months. 
 
1.  บทนำ 
 ระบบคลังสินค้าและขนส่งแบบควบคุมอุณหภูมิ
ของไทย มีมูลค่าตลาดราว 2.6 หมื่นล้านบาท หรือมี
สัดส่วนประมาณ 5% ของตลาดโลจิสติกส์ท้ังหมดและ
มีแนวโน้มเติบโต 8% CAGR ในอีก 3 ปีข้างหน้า (กมล
มาลย์ แจ้งล้อม. (2562)  โดยมีปัจจัยหลักจากการ
ขยายตัวของธุรกิจอาหารและเครื ่องดื่มที ่หันมาใช้
ระบบ cold chain logistics มากยิ ่งข ึ ้นเพื ่อรักษา
คุณภาพสินค้าและยกระดับความปลอดภัยให้กับ
ผู ้บร ิโภค เน ื ่องจากเป็นธ ุรก ิจบร ิการที ่ม ีการนำ
เทคโนโลยีท่ีมีความซับซ้อนเข้ามาใช้ในการดำเนินการ
และมีกลุ่มเป้าหมายค่อนข้างที่จะจำเพาะ อย่างไรก็ดี 
ด้วยทิศทางของธุรกิจอาหารซึ่งเป็นอุตสาหกรรมผู้
ว่าจ้างหลักของบริการจัดเก็บและขนส่งสินค้าควบคุม
อุณหภูมิที่มีแนวโน้มขยายตัวมากขึ้น ทำให้มูลค่าของ
ธุรกิจ Cold Chain Management มีศักยภาพในการ
เติบโตสูง  
 บริษัทกรณีศึกษาแห่งนี้จัดเป็นกิจการที่ให้บริการ
ด้านโลจิสติกส์แบบ 1PL (First Party Logistics) ใน
กลุ ่มสินค้าควบคุมอุณหภูมิแบบครบวงจร (Cold 
Chain Logistics) ด้วยบริการคลังสินค้าและบริการ
ขนส่งสินค้าแช่เย็นแช่แข็งโดยเทคโนโลยีท่ีทันสมัยและ
มีประสิทธิภาพสูง แต่ละกระบวนการในระบบการ
ผลิตมีความสำคัญต่อการให้บริการลูกค้า จากการ
สำรวจและเก็บ ข้อมูลพบว่ามีจุดคอขวดท่ีทำให้ระบบ
การผลิตมีกำลังการผลิตต่ำกว่าความต้องการของ
ลูกค้าและมีข้อผิดพลาด คือกระบวนการคัดแยกเพื่อ
กระจายและส่งออกสินค้าท่ีมีกำลังการผลิตสูงสุดน้อย
กว่าค่าเฉล่ียความต้องการของลูกค้าต่อวัน โดยเฉพาะ
ช่วงเทศกาลต่างๆ ท่ีความต้องการเพิ่มขึ้นมากกว่าร้อย
ละ 20 จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องปรับปรุงประสิทธิภาพ

ของกระบวนการผลิตเพื ่อรองรับความต้องการท่ี
เพิ่มขึ้นนี้  
    จากการศึกษาและทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
เช่น คณิศร ภูนิคม (2560) ได้นำเสนอการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตด้วยเทคนิคการ
ปรับปรุงงาน กรณีศึกษา: โรงงานน้ำดื่มใบไผ่เขียว มี
ผลิตภัณฑ์หลักคือน้ำด่ืมบรรจุถังขนาด 20 ลิตร น้ำด่ืม
บรรจุขวดขนาด 600 และ 300 มิลลิลิตร โดยใช้
แรงงานคนในการผลิตเป็นหลัก จากศึกษาพบว่า 
กระบวนการผลิตเป็นไปด้วยความล่าช้าและมีการรอ
คอยของพนักงานซึ ่งเป็นการเสียเวลาโดยเปล่า
ประโยชน์ จึงได้นำเครื่องมือทางวิศวกรรมอุตสาหการ
ต่างๆ เช่น การศึกษางาน การใช้แผนผังก้างปลา การ
ใช ้แผนภ ูม ิการไหล (Flow Process Chart) และ
เทคนิคการปรับปรุงงาน (ECRS) มาช่วยแก้ปัญหา
ให้กับโรงงาน พบว่าหลังการปรับปรุงการทำงานแล้ว 
สามารถลดเวลาความสูญเปล่าในการทำงานได้จาก
เดิม 254.40 วินาที เหลือ 174.16 วินาที คิดเป็น 
32.17%  ในขณะท่ี ทวีศักด์ิ มโนสืบ (2560) ได้เสนอ
วิธีการลดต้นทุนกระบวนการพ่นสี ในแผนกงานสีโดย
ใช้เครื่องมือควบคุมคุณภาพ 7 อย่าง (7 QC Tools) 2 
ชน ิด ได ้แก่  ใบตรวจสอบ (Check Sheet) และ
แผนภูมิเหตุและผล (Cause and effect diagram) 
ในการรวบรวมข้อมูลก่อน-หลังการ ปรับปรุง และ
วิเคราะห์ปัญหา พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพในการ
พ่นสี คือ ค่าเนื้อสี แรงดันไฟฟ้า และแรงดันลม ซึ่งผล
การทดลองทำให้ทราบว่า ค่าแรงดันไฟฟ้า และแรงดัน
ลมท่ี เหมาะสม คือ 90 kV และ 3.5 บาร์ ตามลำดับ 
ค่าเนื้อสีท่ีเหมาะสมขึ้นอยู่กับชนิดของสี โดยสีเทาและ
สีเรียบคือ 60% ส่วนสีขาวคือ 80% จากการทดลอง
ในการตั้งค่าตัวแปรท่ีเหมาะสม ส่งผลให้ปริมาณสีท่ีใช้
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ในการพ่นสีเทาลดลง 1.02 kg คิดเป็น 37.64% สี
เรียบ ลดลง 1.02 kg คิดเป็น 36.17% และ สีขาว
ลดลง 0.84 kg คิดเป็น 22.83% สรุปได้ว่า เครื่องมือ
ท่ีได้ออกแบบ และค่าท่ีได้จากการทดลองแก้ไขปัญหา
ได้สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ 
   ชยุตม์ บันเทิงจ ิตร (2561) ได้ทําการศ ึกษา
คล ั งส ินค ้ าของโรงงานผล ิตบล ็อกแก ้ว  ต ั ้ งแ ต่
กระบวนการจัดเก็บจนถึง กระบวนการขนย้ายบล็อก
แก้วออกจากคลังสินค้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา
รูปแบบการจัดวางผังคลังสินค้าอย่างมีระบบและเพื่อ
ลดเวลาในการขนย้ายบล็อกแก้วออกจากคลังสินค้า ท่ี
ใช้ เวลา 0.7692 นาทีต่อพาเลท ซึ่งมากกว่าค่าท่ีต้ังไว้
ท่ี 0.6 นาทีต่อพาเลท โดยใช้วิธีการวิเคราะห์แบบเอบี
ซี (ABC Analysis) มาช่วยในการจัดกลุ่มบล็อกแก้ว
ตามความต้องการ จากนั้นทําการจําลองสถานการณ์
ของผังคลังสินค้าปัจจุบัน และทดสอบความถูกต้อง
ของแบบจำลองด้วยโปรแกรม Flexsim แล้วจึงวางผัง
คลังสินค้าใหม่ด้วยการจัดเก็บแบบกําหนดตําแหน่ง
ตายตัวตามความถี่ในการใช้งานโดยจัดวางสินค้าที่มี
การเคลื่อนไหวเร็ว (Fast Moving) ไว้ใกล้ประตูเข้า
ออก และทําการจําลองสถานการณ์เพื่อเปรียบเทียบ 
พบว่า สามารถลดเวลาในการขนย้ายบล็อกแก้วจาก 
0.75 เหลือ 0.5455 นาทีต่อพาเลท คิดเป็นร้อยละ 
27.27  
   นอกจากนี้ผู้วิจัยยังมีความสนใจที่จะวิเคราะห์หา
สาเหตุที่แท้จริงว่าการเพิ่มอัตราเร็วของ กระบวนการ
ที ่เป็นจุดคอขวดโดยการเพิ ่มคนอาจไม่ได้ช ่วยให้
ผลผลิตของระบบการผลิตดีขึ ้นโดยเฉพาะแนวโน้ม
ความต้องการที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งข้อจำกัดด้านคุณภาพ
ของสินค้าที่อาจจะเสียหายได้จากการเปลี่ยนแปลง
อุณหภูมิในช่วงระหว่างการทำงานที ่ใช ้เวลานาน
เก ินไป การหาว ิธ ีท ี ่จะ เพ ิ ่ มประส ิทธ ิภาพของ
กระบวนการทำงานท่ีเป็นจุดคอขวด ภายใต้ทรัพยากร
ที่มีอยู่อาจไม่เพียงพอ จึงอาจต้องพิจารณาการลงทุน
กับเครื่องมือทุ่นแรงเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ต้องคำนึงถึงต้นทุน 
และความคุ้มค่าทางด้านเศรษฐศาสตร์เพื ่อเป็นแนว

ทางการตัดสินใจของผู้บริหาร โดยได้ศึกษางานวิจัย
ของ กระวี ตรีอำนรรค.(2562) ซึ่งได้ปรับปรุงการผลิต
วัสดุมุงหลังคาจากหญ้าแฝกโดยการพัฒนาเครื่องจกัร
กึ่งอัตโนมัติต้นแบบ และประเมินสมรรถนะการทำงาน
ของเครื่องและ คุณภาพของตับหญ้าแฝกที่ได้ โดยท่ี
เครื่องต้นแบบทำงานแบบกึ่งอัตโนมัติด้วยการวางราย
หญ้าบนเครื่องจากนั้นเครื ่องซึ่งถูกขับด้วยระบบนิว
แมทติกส์จะทำการพับและ เลื ่อนตับหญ้าเข้าสู ่จักร
เย็บไฟฟ้าเพื่อเย็บให้รายหญ้าพับยึดติดกับก้านไม้และ
ได้เป็นตับหญ้าแฝกต่อไป จากการทดสอบการทำงาน
ของเครื่องโดยแปรผันค่าน้ำหนักของหญ้าต่อตับ เป็น 
0.6 kg, 0.8 kg และ 1.0 kg ท่ีระยะห่าง ของตีนผีจักร
เย็บไฟฟ้า 2 ค่า ระยะตีนผีแบบชิด 0 mm และแบบ
ห่าง 6 mm ด้วยความเร็วของ มอเตอร์ไฟฟ้าในการ
ดันถาดเลื่อนเท่ากับ 20–25 rpm พบว่าการผลิตตับ
หญ้า ที่น้ำหนัก 0.8 kg ต่อตับ ระยะตีนผีแบบห่าง 6 
mm สามารถผลิตตับหญ้าได้สมบูรณ์ดีท ี ่สุด โดย
สามารถป้องกันความร้อนจากแสงอาทิตย์ได้ประมาณ 
8.73 องศาเซลเซียส มีการใช้พลังงานในการผลิตอยู่
ในช่วง 6–9 Wh ต่อตับ และเมื่อเพิ่มน้ำหนักหญ้าใน
การผลิตมากขึ้นจะทำให้ใช้เวลาในการผลิตมากขึ้น 
การทดสอบการใช้งานพบว่าตับหญ้าที่ผลิตได้จาก
เครื่องในทุกน้ำหนักจะต้องมุงซ้อนกัน ด้วยระยะห่าง
ไม่เกิน 15 cm ที่มุมเอียงหลังคาไม่น้อยกว่า 17.35 
องศา จึงจะสามารถป้องกันการรั่วซึมของน้ำได้ และ
ตับหญ้าน้ำหนัก 1 kg ต่อตับ สามารถป้องกันความ
ร ้อนได้ด ีท ี ่ส ุด โดยมีความแตกต่างของอุณหภูมิ
ระหว่าง ด้านในและด้านนอกของหลังคาประมาณ 
10.85 องศาเซลเซียส ในการทดสอบผลิตแบบต่อเนื่อง 
40 ตับ ที ่น ้ำหนัก 1.0 kg ต่อตับ (มีน้ำหนักหญ้า
ใกล้เคียงกับตับหญ้าที่ซื้อจากท้องตลาด) โดยใช้ตีนผี
แบบห่าง เครื่องจักรต้นแบบนี้มีประสิทธิภาพการผลิต
เท่ากับ 85% มีความสิ้นเปลือง ใช้พลังงานเท่ากับ 
205 Wh/hr. และมีอัตราการทำงานเท่ากับ 14 ตับต่อ
ชั ่วโมง และจากการว ิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์
วิศวกรรมท่ีราคาเครื่องเท่ากับ 93,320 บาท และกำไร
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ในการผลิตตับหญ้าอยู ่ที ่ราคา 8 บาทต่อตับพบว่า 
จุดคุ้มทุนอยู่ท่ี 2,580 ตับต่อปี และมีระยะเวลาการ
คืนทุนอยู่ท่ี 11 เดือน  
 ง านว ิ จ ั ยน ี ้ จ ึ ง ไ ด ้ นำ เสนอว ิ ธ ี การปร ับปรุ ง
ประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตเพื่อแก้ปัญหาจุด
คอขวดในระบบการผลิตให้รองรับความต้องการท่ี
เพิ่มขึ้น โดยการออกแบบระบบคัดแยกสินค้า (Sorter 
System) และใช้เครื่องมือด้านวิศวกรรมอุตสาหการ 
เช่น เครื่องมือคุณภาพ 7 ชนิด (7 QC Tools) ECRS 
การสมดุลสายการผลิต (Line balancing) การวางผัง
โรงงานและการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์เข้ามาช่วย
แก้ปัญหา 
 
2.  ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
ระบบคัดแยกสินค้าอัตโนมัติ  (Sorter System) 
หรือ ระบบคัดแยกช้ินงาน/พัสดุ 
 Cross Belt Sorter เ ป ็ น ร ะ บ บ ค ั ด แย ก แบบ
สายพานที่มีประสิทธิภาพสูง รวดเร็ว ใช้พลังงานต่ำ 
เสียงรบกวนน้อยถูกออกแบบมาสำหรับการคัดแยก
สินค้าประเภทต่าง ๆ ได้อยากถูกต้องและแม่นยำ 
สามารถคัดแยกสินค้าได้สูง เหมาะสำหรับธุรกิจ E-
Commerce หรือ ศูนย์ส่งสินค้าที่มีพัสดุหรือสิ่งของ
ปริมาณมากและต้องการความเร็วสูงในการคัดแยก 
ออกแบบเพื่อการคัดแยกชิ้นงานประเภทต่างๆ เช่น 
กล่อง,ถุง,ถาด หรือวัสดุต่างๆได้อย่างถูกต้องแม่นยำใน
ตำแหน่งที ่กำหนด อุปกรณ์สำหร ับคัดแยก หรือ
คัดเลือก วัสดุที่มีลักษณะเฉพาะเหมือนกัน ออกจาก
วัสดุที ่ม ีค ุณลักษณะแตกต่างก ันตามสมบัต ิทา ง
กายภาพ หรือสมบัติเชิงวิศวกรรม 
1. ขนาด  
2. รูปร่างหรือลักษณะทางเรขาคณิตของผลผลิต  
3. ความหนาแน่น  
4. ลักษณะของผิวสัมผัส  
5. คุณสมบัติทางกลของวัสดุ  
6. คุณลักษณะทางไฟฟ้าของวัสดุ 
 

3. วิธีการดำเนินงานวิจัย 
 การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาระบบการกระจายสินค้า 
ผู้จัดทำได้ดำเนินการวิเคราะห์ ตามลำดับข้ันตอนดังนี้ 
1. ศึกษาวิธีการทำงาน 
2. ค้นหาปัญหาและเลือกหัวข้อปัญหาท่ีจะศึกษาวิจัย 
3. ศึกษาค้นคว้ารวบรวมแนวคิดและทฤษฎี งานวิจัยท่ี
เกี่ยวข้อง  
4 .  ก ำหนดขอบ เขตของป ัญห า  คำถาม แ ละ
วัตถุประสงค์การวิจัย  
5. สร้างเครื่องมือเพื่อใช้ในการเก็บข้อมูล 
6. การเก็บรวบรวมข้อมูลและการตรวจสอบข้อมูล 
7. การจัดกระทำข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลทาง
สถิติ 
8. การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาบทสรุปของงานวิจัย 
9. การสรุปผลและการอภิปรายผล 
จากการเก็บข้อมูลได้ผลตามรูปดังนี้ 

 

รูปที่ 1  กราฟแสดงการเปรียบเทียบกำลังการผลิต
ของกระบวนการเมื่อกำลังการผลิตเฉล่ีย 

 

รูปที่ 2  กราฟแสดงการเปรียบเทียบกำลังการผลิต
ของกระบวนการเมื่อกำลังการผลิตเพิ่มขึ้น 20%  

 

101300 131690 takt time = เวลาทีม่/ีสนิคา้ทีต่อ้งการ

92927 120805.1

97113.5 126247.6 0.519588 1 คน
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3.1  ศึกษาระบบงานและสภาพปัญหาในปัจจุบัน 
จะเห็นได้ว่ากระบวนการคัดแยก (Sorting) หรือ

การกระจายสินค้า มีกำลังการผลิตต่ำท่ีสุด แต่ค่าเฉล่ีย
ของความต้องการของลูกค้าต่อวันอยู่ท่ี  97,000 ช้ิน 
ซ ึ ่งในช่วงเทศกาลมีความต้องการเพิ ่มขึ ้น  20% 
คำนวณจากกำลังการผลิตมากที่สุด 120,000 ชิ้น คิด
เป็น 144,000 ช้ิน จะมีการทำงานซ้ำซ้อนจำนวนมาก 
อีกท้ังพนักงานต้องทำงานเพิ่มขึ้นและ ทำงานล่วงเวลา 
ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายท่ีบริษัทจำเป็นต้องเสีย จึงต้องทำการ
ปรับปรุงกระบวนการท่ีมีกำลังการผลิตท่ีน้อยท่ีสุดเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพและเพิ ่มสมดุลในการผลิตสินค้า 
ภายใต้ข้อจำกัดคือพื้นที่ในการทำงานกรณีที่ต้องเพิ่ม
พนักงานจำนวนมาก รวมทั้งถ้าเป็นสินค้า Frozen ท่ี
อุณหภูมิ -25°C จะต้องอยู ่ในบริเวณด้านนอกที ่มี
อุณหภูมิสูงกว่า -25°C ไม่เกิน 30 นาที ซึ่งเวลาที่ผา่น
ไปกับการทำงานที่ซ้ำซ้อนจะทำให้คุณภาพของสินค้า
สูญเสียไปได้ จึงอาจมีความจำเป็นในการลงทุนด้าน
เครื ่องจักรเพื ่อเพิ ่มประสิทธิภาพการทำงานและ
รองรับกำลังการผลิตท่ีเพิ่มขึ้น 

วิเคราะห์ปัญหาคอขวดของแผนกกระจายและ
ส ่งออกส ินค ้า  โดยใช ้หล ัก 4M 1E กับแผนผัง
ก้างปลาเพื่อศึกษาสภาพแวดล้อมปัญหา  

จากหลัก 4M 1E กับผังก้างปลาจะเห็นว่าปัญหา
ท่ีพบคือ การทำงานไม่ทันเวลาท่ีกำหนดเมื่อมีคำส่ังซื้อ
จากลูกค้าเกินขีดความสามารถในการกระจายสินค้า 
อีกทั้งมีการทำงานซ้ำซ้อนจำนวนมากในกระบวนการ
กระจายสินค้า 
3.2 แนวทางการแก้ไข  
 เนื ่องจากข้อจำกัดด้านพื้นที่ในการทำงานและ
การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิมีผลต่อคุณภาพของสินค้า 

ในการแก้ปัญหาคอขวดจึงควรพิจารณาการลงทุนด้าน
เครื่องคัดแยกสินค้าอัตโนมัติในกระบวนการคัดแยก
และกระจายสินค้า เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้า
ที่เพิ ่มขึ ้น และยังสามารถควบคุมอัตราเร็วของการ
ทำงานได้ โดยอาศัยเทคนิคการวิเคราะห์การขนถ่าย
อย่างเป็นระบบ (Systematic Handling Analysis; 
SHA) ดังรูปท่ี 3 
 

 
 
รูปที่ 3  ขั้นตอนของการออกแบบระบบขนถ่ายโดย

อาศัยเทคนิค SHA (ปณิธาน พีรพัฒนา.2557). 
 

3.2.1 วิเคราะห์ข้อมูล P,Q,R,S,T เกี่ยวกับคุณลักษณะ
ของสินค้าท่ีถูกขนย้าย 
P: มีสินค้าท้ังหมด 4 ประเภท ได้แก่ Dry Chilled 
Frozen Vegetable 
Q: ปริมาณรวมของสินค้าทุกประเภทเฉล่ีย 97,000 
ช้ินต่อวัน 
R: กระบวนการการผลิต มีกระบวนการดังนี ้
Receive       Store       Picking                     
Block sorting         Sorting        Temporary                 
 Loading                                                                                                                                                                      
S: มีกระบะ และดอลล่ี ในการช่วยจัดเก็บและขนย้าย
สินค้า 
T: การทำงานแบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ กะเช้า และกะ
บ่าย กะละ 7 ช่ัวโมง 
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3.2.2 การจัดกลุ่มประเภทสินค้า 
สินค้าประเภท Dry จัดเก็บในห้อง สโตร์แห้ง 

อุณหภูมิ 18-25°C สินค้าประเภท Chilled จัดเก็บท่ี
ห้อง Chilled อุณหภูม ิ0-4°C  สินค้าประเภท Frozen 
จัดเก็บที ่ห้อง Frozen อุณหภูมิ -25°C และสินค้า
ประเภทผักจัดเก็บท่ีห้องผัก อุณหภูม ิ8-10°C  

ซึ ่งสินค้าประเภท Dry Chilled Frozen จะจัด
อยู ่กลุ ่มเดียวกันเน ื ่องจากมีกระบวนการทำงาน
เหมือนกัน แตกต่างกันเพียงแค่ห้องควบคุมอุณหภูมิใน
การจัดเก็บ และสินค้าประเภทผัก มีกระบวนการ
ทำงานที่ต่างจากสินค้าอื่นจึงจัดอยู่อีกกลุ่ม แต่มีการ
กระจายสินค้าเท่ากันคือทุกวัน 
3.2.3 การพิจารณาระบบ 
ระบบ Put to light (ระบบเดิม) 

 
ระบบ Sorter system (ระบบใหม่) 

รูปที่ 4 แสดงระบบการทำงานเดิมและระบบใหม่ท่ี
ออกแบบ 

 
ระบบเดิม คือระบบ Put to light เป็นการวาง

สินค้าตามจำนวนและไฟท่ีปรากฏ 
ระบบใหม่ คือ ระบบ Sorter system มีการ

ออกแบบระบบ ดังนี้  
3.2.3.1 ลักษณะโครงสร้าง 
- เครื่องจักรสามารถวางได้ในพื้นท่ี 18,750 มิลลิเมตร 
x 72,000 มิลลิเมตร 

- มีช่องคัดแยกปลายทางไม่น้อยกว่า 120 ช่อง โดยมี
ขนาดความกว้างของช่องไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร 
ความห่างแต่ละช่องไม่ต่ำกว่า 20 เซนติเมตร 
3.2.3.2 คุณสมบัติเครื่องคัดแยก 
- มีความเร็วของเครื่องคัดแยกที่สามารถรองรับได้
อย่างน้อย 400 สาขา ภายในเวลา 7 ช่ัวโมง 
- ต้องสามารถคัดแยกสินค้าได้อย่างน้อย 10,000 ช้ิน
ต่อช่ัวโมง 
- ขนาดและน้ำหนักของสินค้าท่ีต้องผ่านเครื่องคัดแยก 
สามารถคัดแยกได้ ดังนี้ 
- น้ำหนักของสินค้าใหญ่สุดไม่เกิน 10 กิโลกรัม 
- น้ำหนักของสินค้าเล็กสุดไม่เกิน 0.5 กิโลกรัม 
- สามารถคัดแยกสินค้าให้ถึงจุดปลายทางได้อย่าง
แม่นยำ 
- เครื่องติดบาร์โค้ดอัตโนมัติสามารถติดสินค้าได้อย่าง
แม่นยำและรวดเร็ว 
- เคร ื ่องอ ่านบาร ์โค้ดสามารถอ่านและเลือกจุด
ปลายทางได้อย่างถูกต้อง 
3.2.3.3 คุณสมบัติสายพาน 
- ขนาดของชุดสายพานวางสิ่งของขนาดไม่น้อยกว่า 
60 เซนติเมตร 
- ชุดสายพานต้องสามารถหมุนให้สินค้าตกช่องหลาย
ทางได้ท้ังซ้ายและขวา 
- การขัดข้องของชุดสายพานวางสินค้าในขณะทำงาน
ต้องมีสัญญาณแจ้งเตือนการขัดข้องและระบบต้องตัด
การทำงานของชุดสายพานตัวที่ขัดข้องด้วย และระบบ
ต้องตัดการทำงานของชุดสายพานตัวที่ขัดข้องนั้น 
หากนำไปซ่อมแซมแก้ไข ชุดสายพานที่ถอดออกต้อง
สามารถระงับการใช้งานด้วย โดยระบบของเครื่องคัด
แยกยังตงสามารถใช้งานได้เป็นปกติ 
3.2.3.4 ช่องคัดแยกปลายทางมีความกว้างไม่ต่ำกว่า 
60 เซนติเมตร โดยมีคุณสมบัติดังนี้ 
- วัสดุที่ใช้ในการจัดทำช่องคัดแยกปลายทางต้องเป็น
ว ัสดุประเภทฟู้ดเกรดมีอ ุปกรณ์ป ้องกันการเกิด
อุบัติเหตุ 
- ปลายช่องคัดแยกต้องมีแผ่นกันสินค้าตกลงพื้น 
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- ปลายช่องคัดแยกต้องอยู ่ส ูงจากพื ้นในระดับท่ี
เหมาะสมกับสรีระของคนไทย 
- ต้องมีจอแสดงจำนวนอยู่เหนือช่องคัดแยกปลายทาง
ทุกช่อง 
3.2.3.5 การนำสินค้าส่งเข้าจุดป้อนนั้นต้องมีระบบ
สายพานลำเลียงส่งสินค้าแยกต่างหาก ระบบสายพาน
ลำเลียงสินค้าที่นำมาต่อเชื่อมเข้ากับเครื่องคัดแยก มี
คุณสมบัติดังนี้ 
- มีระบบจัดการจำนวนของสินค้าเพื่อส่งเข้าสู่เครื่อง
ติดบาร์โค้ดอัตโนมัติตามจำนวน 
- สายพานลำเลียงแบบแนวตรง 
- ม ีช ุดส ัญญาณไฟแสดงสภาวะการทำงานของ
สายพานลำเลียง 
- ม ีช ุด Sensor สั ่งหยุดการทำงานของสายพาน
ลำเลียงเมื่อมีสินค้าอยู่เต็มสายพานลำเลียง โดยไม่มี
การลำเลียงส่ิงของป้อนเข้าเครื่องคัดแยก 
- มีสวิทซ์ปุ่มกดหยุดการทำงานแบบฉุกเฉิน 
- อุปกรณ์สายไฟหรืออิเล็กทรอนิกส์ต้องมีขนาดท่ี
เหมาะสมและจัดอย่างมีระเบียบ 
3.2.3.6 ระบบควบคุมการทำงานของเครื่องคัดแยก 
ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
- ระบบควบคุมในส่วนของเครื่องคัดแยก 
- มีระบบควบคุมการทำงานของเครื ่องคัดแยกท่ี
สามารถควบคุมเครื่องคัดแยกได้จากห้องควบคุม 
- กรณีที่สินค้าไม่สามารถลงในช่องคัดแยกปลายทาง
ได ้ เน ื ่องจากการเต ็มของช ่องค ัดแยกปลายทาง 
(Chutes) ระบบควบคุมต้องสั่งให้เครื่องคัดแยกยังคง
ทำงานต่อไปจนกว่าสายพานรับสินค้าเดิมวนกลับมา
ยังช่องคัดแยกปลายทางเดิมที่ต้องการจะลงอีกครั้ง
หนึ ่ง และหากสิ ่งของยังไม่สามารถลงช่องคัดแยก
ปลายทางได้อีก ระบบควบคุมต้องส่ังให้เครื่องคัดแยก
ทำงานต่อไปและพาสินค้าที่ค้างบนชุดสานพานรับ
สินค้าไปลงท่ีช่อง Miss sort หรือ Reject ท่ีถูกกำหนด
ไว้ 
- ต้องสามารถควบคุมให้เครื ่องคัดแยกทำงานและ
หยุดเป็นช่วงได้ในกรณีท่ีมีการซ่อมแซมบำรุงรักษา 

- ต้องสามารถจำ Sort Plan ทุกค่าไว้ได้หากอุปกรณ์ท่ี
ใช้ในการจัดทำ Sort Plan ชำรุด เครื่องคัดแยกต้อง
ยังสามารถใช้งานได้ตามปกติต่อไปได้ 
- ระบบควบคุมการทำงานในห้องควบคุม ต้องมีเครื่อง
คอมพิวเตอร์ ซึ่งสามารถแสดงผลได้ไม่น้อยกว่า ดังนี้ 
- แสดงสถานการณ์ทำงานในภาวะปกติ และไม่ปกติ 
- แสดงผังแจ้งตำแหน่งการขัดข้องของเครื่องคัดแยก
ได้ 
- แสดงจำนวนสินค้าท่ีลงช่องปลายทาง 
- แสดงจำนวนสินค้าท่ีลงช่อง Miss Sort หรือ Reject 
- เลือก Sort Plan รวมถึงการปรับเปล่ียนแก้ไขได้ 
- เมื่อสิ่งของชิ้นสุดท้ายได้ถูกส่งและลงช่องปลายทาง
เป็นที่เรียบร้อย เครื่องคัดแยกจะสามารถหยุดตัวเอง
ได้อัตโนมัติเมื่อเครื่องหมุนครบรอบการทำงาน 
3.2.3.7 ระบบความปลอดภัยของเครื่องคัดแยก ต้องมี
ระบบดังนี้ 
- ต้องติดตั้งปุ่ม Emergency Switch รวมถึง Safety 
Switch อื่นๆ กรณีหยุดเครื่องฉุกเฉิน 
- ต้องมีอุปกรณ์ป้องกันการกระชากไฟตามมาตรฐาน 
- ต้องมีสัญญาณแจ้งเตือนเมื่อเครื่องคัดแยกเริ่มทำงาน 
- ต้องมีสัญญาณ Power Condition Alarm เมื ่อมี
เหตุการณ์ต่างๆ 
3.2.4 วิเคราะห์เส้นทางการเคล่ือนท่ี และภาพแสดง
การเคล่ือนท่ี 4.1 หัวข้อหลัก  
3.2.4.1 ระบบ Put to light 
 

 

รูปที่ 5 แผนภาพการไหลของสินค้าโดย ระบบ Put 
to light 

 เส้นทางท่ี 1 เริ่มจากการรับสินค้าบริเวณรับเข้า
สินค้าแล้วจะแยกเป็น 2 เส้นทางคือ รอการจัดเก็บเข้า
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สู ่ระบบ AS/RS หรือ การบรรจุใหม่  (Repacking) 
จากนั้นทั้งสองเส้นทางจะถูกนำเข้าจัดเก็บในระบบ 
AS/RS เพื ่อรอการสั ่งสินค้าต่อไป และเมื ่อมีความ
ต้องการก็จะนำสินค้าออกมาจาก AS/RS ที่บริเวณท่ี
เตรียมไว้ และเคล่ือนท่ีไปยังบริเวณหน้าระบบ Put to 
light เพื่อทำการคัดแยกสินค้าออกตามโซน จากนั้น
ทำการจ่ายสินค้าเข้าสู ่โลเคชั่นต่างๆ โดยระบบ Put 
to light เมื ่อเสร็จกระบวนการจ่ายสินค้าแล้วจะนำ
สินค้าทั้งหมดของทุกโลเคชั่นเก็บไว้ที ่ห้อง Frozen 
อุณหภูม ิ-25°C เพื่อทำการส่งออก ในวันถัดไป  
 เส้นทางท่ี 2 เริ่มต้นจากการรับเข้าบริเวณรับเข้า
สินค้าเช่นกัน แต่สินค้าจะเคลื่อนย้ายเข้าสู่ห้องเฉพาะ
การจัดเรียงและเก็บผักโดยเฉพาะ ซึ่งบริเวณห้องผัก
จะประกอบไปด้วยการบรรจุผักใหม่ การจัดเตรียมผัก 
และการจัดเก็บผักที่อุณหภูมิ 6-10°C จากนั้นทำการ
กระจายสินค้าผ่านระบบ Put to light เพื ่อรอการ
ส่งออก ที ่บร ิเวณห้องเก ็บชั ่วคราว (Temporary 
store) อุณหภูม ิ4-8°C จากนั้นทำการส่งออก ในเวลา
ที่กำหนด และระยะทางการเคลื่อนที่ทั ้งหมด  511  
เมตร โดยท่ีมีการกระจายสินค้าทุกวัน 
3.2.4.2 ระบบ Sorter system 
 

 
รูปที่ 6 แผนภาพการไหลของสินค้าโดย ระบบ 

Sorter system 
 

 ส ินค ้ าประ เภท  Dry, Chilled, Frozen และ 
Vegetable สามารถทำงานบนกระบวนการผลิต
เดียวกันได้ เพราะการใช้เครื่องจักร สามารถจัดการ
เวลาในการส่งออกได้ทันที ไม่ต้องมีกระบวนการรอ
คอยที่บริเวณ Temporary area ทำให้เกิดพื้นที ่ว่าง

รองรับการเพิ่มลูกค้าใหม่ในรูปแบบ 3L หรือการให้
เช่าคลังสินค้าเพื ่อการจัดเก็บสินค้า ทั ้งนี ้ม ีระยะ
ทางการเคล่ือนท่ีท้ังหมด 249 เมตร 
3.2.5 การพิจารณาอุปกรณ์การขนถ่าย  คำนวณ
อุปกรณ์ช่วยขนถ่ายและจำนวนคน 
3.2.5.1 ระบบ Put to light 
กำลังคน = 97,000 ชิ้นต่อวัน / 2,100 ชิ้นต่อคนต่อ
วัน 
       = 46 คน 
แต่มีพนักงานทั้งสิ้น 54 คนรวมถึงหัวหน้างาน เพราะ
มีการเผ่ือคนในกรณีการป่วย ลา และขาดงาน  
จำนวนกระบะ= 97,000/8 ชิ้นต่อกระบะ = 12,125 
กระบะ 
รวมกับจำนวนกระบะที่มีจากกระบวนการแยกสินค้า
เป็นโซน ประมาณ 30% จากทั้งหมด ดังนั้น จำนวน
กระบะทั ้งหมดที ่ใช้ภายในกระบวนการ ประมาณ 
15,700 ช้ิน 
จำนวนกระบะที่ใช้จริง 12,125 ช้ิน 
จำนวนดอลล่ี = 12,125 ชิ้น / 9 กระบะ  = 1,350 
คัน 
รวมกับจำนวนดอลล่ี ท่ีมาจากกระบวนการแยกสินค้า
เป็นโซน ประมาณ 30% จากทั้งหมด ดังนั้น จำนวน
ดอลลี่ทั้งหมดที่ใช้ในกระบวนการมีประมาณ 1,750 
คัน 
3.2.5.2 ระบบ Sorter system 
กำลังคน = 140,000 ช้ินต่อวัน / 5,800 ช้ินต่อคนต่อ
วัน 
   = 24 คน 
พนักงานมีหน้าที ่ในการจัดเรียงบรรจุภัณฑ์เข ้า สู่
กระบะเท่านั้น 1 คนต่อ 4 ตำแหน่ง ทั ้งหมด 120 
ตำแหน่ง 
จำนวนกระบะ = 97,000 ช้ิน / 8 ช้ินต่อกระบะ 
จำนวนกระบะ = 12,125 ช้ิน 
แต่ระบบใหม่ได้นำกระบวนการแยกสินค้าเป็นโซน 
รวมเข้ากับกระบวนการกระจายสินค้า ทำให้ไม่ต้องใช้
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กระบะที ่เกิดจากการแยกสินค้าและแยกโซน จึง
สามารถกำหนดจำนวนกระบะได้ 
ดังนั้น กระบะทั้งหมดที่ใช้ในกระบวนการ ประมาณ 
12,125 ชิ้น เท่ากับจำนวนกระบะที่ใช้จริง 12,125 
ช้ิน 
 จำนวนดอลล่ี = 12,125 ช้ิน / 9 กระบะ 
       = 1,350 คัน 
แต่ระบบใหม่ได้นำกระบวนการแยกสินค้าเป็นโซน 
รวมเข้ากับกระบวนการกระจายสินค้า ทำให้ไม่ต้องใช้
กระบะที ่เกิดจากการแยกสินค้าและแยกโซน จึง
สามารถกำหนดจำนวนดอลล่ี ได้เท่ากับจำนวนทีใช้
จริง 1,350 คัน 
 
4.  ผลการวิจัย 
 
ตารางที ่1 แสดงการเปรียบเทียบระบบเดิมและระบบ
ใหม ่

หัวข้อ ระบบ
เดิม 

ระบบ
ใหม่ 

ลดลง 
(%) 

เพิ่มข้ึน 
(%) 

กำลังการผลิต 
(ชิ้นต่อวัน) 

92,736 140,000 - 34% 

จำนวนพนักงาน 
(คน) 

54 24 56% - 

Takt time (วินาที
ต่อชิ้น) 

0.52 0.37 29% - 

จำนวนกระบะ 
(กระบะ) 

15,700 12,125 23% - 

จำนวนDolly 
(คัน) 

1,750 1,350 23% - 

 จะเห็นได้ว่ากำลังการผลิตสูงสุดของระบบเดิมอยู่
ท่ี 92,736 ชิ ้นต่อวัน กำลังการผลิตสูงสุดของระบบ
ใหม่อยู่ท่ี 140,000 ชิ ้นต่อวัน คิดเป็นกำลังการผลิต
เพิ่มขึ้น 34% จำนวนพนักงานปฏิบัติการลดลง 24 คน 
คิดเป็น 44% จากระบบเดิม ค่า Takt time ลดลง 

0.15 วินาทีต่อชิ้น คิดเป็น 29% จำนวนกระบะและ
จำนวนดอลล่ี ซึ่งเป็นอุปกรณ์เสริมในการช่วยจัดเก็บ
สินค้าและเคล่ือนท่ี ลดลง 23%  
 
ตารางที ่2 แสดงการเปรียบเทียบขั้นตอนการทำงาน 
เวลา และระยะทางการเคล่ือนท่ีของระบบเดิมและ
ระบบใหม่ 
 หัวข้อ ระบบ

เดิม 
ระบบ
ใหม ่

ลดลง 
(%) 

ข้ันตอนของระบบการ
ผลิต (ข้ันตอน) 

13 10 23% 

ข้ันตอนของระบบการ
กระจายสินค้า (ข้ันตอน) 

4 3 25% 

เวลากระจายสินค้าต่อ
สินค้า 10 ชิ้น (วินาที) 

85 37 56% 

ระยะทางการเคลื่อนที่
ของสินค้า (เมตร) 

511 249 51% 

 จะเห็นได้ว่าจำนวนขั้นตอนของระบบการผลิต 
ลดลง 3 ขั ้นตอน คิดเป็น 23% จำนวนขั้นตอนของ
ระบบการกระจายสินค้าลดลง 1 ขั ้นตอน คิดเป็น 
25% ทำให้เวลาลดลง 48 วินาทีต่อสินค้า 10 ชิ้น คิด
เป็น 56% และระยะทางการเคล่ือนท่ีของสินค้าลดลง 
261 เมตร คิดเป็น 51% ด้วยการปรับแผนผังการวาง
เครื่องจักรและการเดิน  
วิเคราะห์ระบบใหม่ทางเศรฐศาสตร์ 
ราคาเครื่องจักร 30,000,000 บาท 
กำลังการผลิตเฉล่ีย ปี 2563 120,000 ช้ินต่อวัน 
กำลังการผลิตเฉล่ีย ปี 2564   97,000 ช้ินต่อวัน 
พนักงานลดลงจากเดิม 30 คน (เง ินเดือน 15,000 
บาท/คน) 
เมื ่อเกิดการจัดระบบการส่งออกแบบ Just in time 
สามารถลดการใช้ห้อง Temporary ได้ 2 ห้อง โดย
ประหยัดค่าไฟเดือนละ 300,000 บาทต่อห้อง 
ระยะเวลาคืนทุน 
เวลาคืนทุน = ราคาเครื่องจักร / กำไรต่อป ี
เวลาคือทุน = 30,000,000 บาท / [((30 คน x 
15,000 บาทต่อคน) x 12 เดือนต่อป)ี + (300,000 
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บาทต่อห้อง x 2 ห้อง x 12 เดือนต่อปี)  = 2 ปี 5 
เดือน   
ดังนั้น เวลาคืนทุนของการลงทุนระบบใหม่อยู่ท่ี 2 ปี 
5 เดือน 
 
5.  สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
   จากผลการปรับปรุงกระบวนการโดยใช้เครื ่องมือ
ต่างๆ รวมทั้งการออกแบบระบบคัดแยกสินค้าโดยใช้
เครื่องคัดแยกสามารถแก้ปัญหาคอขวดในระบบการ
ผลิต ทำให้ระบบการผลิตมีประสิทธิภาพสูงขึ้นได้อย่าง
ชัดเจน 
 
6.  กิตติกรรมประกาศ 
 การที ่ข้าพเจ้าได้มาปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  ณ  
บริษัทเอ็ม-เซนโค โลจิสติกส์ ตั ้งแต่วันท่ี  21 เดือน
ธันวาคม  พ.ศ.  2563 ถึง วันท่ี  11 เดือนเมษายน  
พ.ศ.  2564 ส่งผลให้ข ้าพเจ้าได้ร ับความร ู ้และ
ประสบการณ์ต่างๆ ที่มีค่ามากมาย สำหรับรายงาน
วิชาสหกิจศึกษาฉบับนี้  สำเร็จลงได้ด้วยดีจากความ
ร่วมมือและสนับสนุนจากหลายฝ่าย  ดังนี้ 
1. คุณประทีป    ขำเรือง  
ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายส่งออก 
2. คุณอนุลักษณ์ ศรีแก้ว                       
ตำแหน่ง ผู้จัดการแผนกกระจายส่งออก 
3. คุณมนัญพร  โล่ห์คำ                       
ตำแหน่ง ผู้จัดการแผนกธุรการส่งออก 
4. คุณสิทธิพล    บุญสุข                             
ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกผลิตสินค้า 
 ขอขอบคุณครอบครัวที่คอยให้กำลังใจและคอย
สนับสนุนด้านการเง ิน ขอขอบคุณเพื ่อนที ่คอยให้
คำปรึกษาและอยู่เป็นเพื่อนเมื่อเครียด  ขอขอบคุณ
พ ี ่ ชายคนสน ิทท ี ่ คอยให ้ กำล ั ง ใจ  ขอขอบคุณ            
รศ.ดร ปณิธาน พีรพัฒนา อาจารย์ท่ีปรึกษาการทำสห
กิจศึกษาในครั้งนี้ ที่ช่วยให้คำปรึกษาและคำแนะนำ 
จนทำให้งานวิจัยในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี และ

บุคคลท่านอื ่นๆที ่ไม่ได้กล่าวนามทุกท่านที ่ได ้ ให้
คำแนะนำช่วยเหลือในการจัดทำรายงาน 
 ข้าพเจ้าใคร่ขอขอบพระคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุก
ท่าน ท่ีมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล เป็นท่ีปรึกษาในการ
ทำรายงานฉบับนี้จนเสร็จสมบูรณ์ ตลอดจนให้การ
ดูแลและให้ความเข้าใจเกี ่ยวกับชีวิตของการทำงาน
จริง ข้าพเจ้าขอขอบคุณ ไว้ ณ ท่ีนี้ 
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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประยุกต์ใช้เทคนิควิศวกรรมคุณค่าในกระบวนการศึกษาอัตราการใช้ห้องและการใช้
พลังงานไฟฟ้าในการหาแนวทางประหยัดพลังงานที ่เกิดจากการใช้ห้องเพื ่อการเรียนการสอน ของอาคารคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล โดยใช้วิศวกรรมคุณค่า 6 ขั้นตอน ในการศึกษาวิเคราะห์และหาแนวทางใน
การประหยัดพลังงาน ประกอบด้วย การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์หน้าที่ การสร้างสรรค์ความคิด  การประเมินผล
ความคิด การทดสอบและพิสูจน์ และการเสนอแนะ 

ผลการศึกษาพบว่า 1) การศึกษาอัตราการใช้ห้องพบว่าอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ มีอัตราการใช้ห้องเพื่อการ
เรียนการสอนเฉลี่ยร้อยละ 37.42 สามารถรองรับการใช้งานห้องและการใช้พื้นท่ีเพื่อกิจกรรมการเรียนการสอนในอนาคต
ได้จำนวนมาก 2) การศึกษาการใช้พลังงานไฟฟ้าทำให้ทราบถึงอัตราการใช้พลังงานไฟฟ้าของแต่ละห้อง  การประยุกตใ์ช้
กระบวนการของวิศวกรรมคุณค่าพบว่าแนวทางในการประหยัดพลังงานโดยการจัดสรรการใช้ห้องใหม่ช่วยให้การใช้
พลังงานไฟฟ้าลดลงคิดเป็นร้อยละ 27.28 ของการใช้พลังงานของห้องเรียนและห้องปฏิบัติการในอาคารคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ตลอดปีการศึกษา 2562 
คำสำคัญ: วิศวกรรมคุณค่า, ประหยัดพลังงาน 
 
Abstract 

The objective of this research aimed to application of value engineering in studying the rate of 
room utilization and electricity consumption for energy saving solution that using the room for teaching 
and learning from the buildings of Faculty Engineering, Vongchavalitkul University. Application of value 
engineering in 6 phases for study, analyze and finding solution to saving energy. Consist of information 
phase, function phase, creative phase, evaluation phase, investigation phase and recommendation 
phase. 
 The results are: 1) Study the rate of room utilization found the buildings of the Faculty of 
Engineering have average of room utilization for teaching and learning are 37.42%, that can 
accommodate to using room and space utilization for learning and teaching activities in the future. 2) 
Study of electrical energy consuming, that we found the rate of electricity consumption for each room. 
Application of value engineering processed found energy saving solution by allocate room, that can 



 
การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์  วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  และสถาปัตยกรรมศาสตร์ คร้ังที่ 12 
วันที่ 20  สิงหาคม  2564  ณ  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   

 

 
ESTACON12 | 552 

reduce electricity consumption 27.28% of all electricity consuming from lecture and laboratories activity 
in the buildings of the Faculty of Engineering academic year 2019. 
Keyword: Value Engineering, Energy Saving 
 
1.  ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 

ในประเทศไทยมีแนวโน้มความต้องการใช้งาน
พลังงานไฟฟ้าสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในระยะเวลา 5 ปีท่ี
ผ่านมา (พ.ศ. 2558 - พ.ศ. 2562) การใช้พลังงาน
ไฟฟ้าโดยรวมสูงขึ ้นเฉลี ่ยร ้อยละ 2.72 ต่อปี [1] 
สอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นของประชากรและ GDP และ
พลังงานไฟฟ้าจะเป็นพลังงานที่มีการผลิตและการใช้
งานมากท่ีสุดในอนาคต [2] 

มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลเป็นสถาบัน การศึกษา
ขนาดใหญ่และใช้พลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานหลัก ถูก
จัดให้เป็นอาคารควบคุมตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 เพื่อให้
เป็นไปตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์
พลังงาน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550 และพระราชกฤษฎีกา
กำหนดอาคารควบคุม พ.ศ. 2538 มหาวิทยาลัยได้มี
นโยบายอนุร ักษ์พลังงานและมีโครงการอนุร ักษ์
พลังงาน ซึ่งต้องมีการดำเนินการกำหนดมาตรฐาน
และวิธ ีการจัดการพลังงานในอาคารควบคุมอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งกิจกรรมหลักของมหาวิทยาลัยคือด้านการ
เรียนการสอนซึ่งแต่ละอาคารมีการใช้พลังงานไฟฟ้า
เป ็นพลังงานหลักในการดำเน ินกิจการและเกิด
ค่าใช้จ่ายจากการใช้ไฟฟ้าเป็นจำนวนมากในแต่ละปี 
การจัดสรรการใช้งานห้องเรียนและห้องปฏิบัติการจึง
ถือเป็นกิจกรรมสำคัญที่จะช่วยให้สามารถใช้งานห้อง
ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

งานวิจัยนี้จึงมุ่งเน้นการศึกษาเพิ่มคุณค่าของการใช้
ประโยชน์ของห้องเรียน และยังคงหน้าที่การใช้งาน
หรือการใช้ประโยชน์ด้วยต้นทุนที ่ลดลงตามหลัก
วิศวกรรมคุณค่า โดยทำการศึกษาอัตราการใช้ห้อง
เพื่อการเรียนการสอนจากจำนวนชั่วโมงการใช้ห้อง
บรรยายและห ้องปฏ ิบ ัต ิการ ของอาคารคณะ

วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล และ
ทำการศึกษาการใช้พลังงานไฟฟ้า เพื่อหาแนวทางการ
ประหยัดหรือลดการใช้พลังงานไฟฟ้าโดยประยุกต์ใช้
เทคนิควิศวกรรมคุณค่า 

 
2.  ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 ว ิ ศ วก ร รมค ุณค ่ า  (Value Engineering) เ ป็ น
เทคนิคการเพิ่มผลผลิตหรือคุณค่า โดยให้ความสำคัญ
กับการวิเคราะห์ถึงประโยชน์การใช้งานของผลิตภัณฑ์
หรือบริการ แต่ยังคงหน้าที ่การใช้งานหรือการใช้
ประโยชน์ด้วยต้นทุนท่ีลดลง [3] โดยแบ่งได้ 7 ขั้นตอน 
คือ 1) ขั ้นตอนทั ่ว ๆ ไป (General Phase) 2) การ
ร ว บ ร ว ม ข ้ อ ม ู ล  ( Information Phase) 3) ก า ร
วิเคราะห์หน้าท่ี (Function Phase) 4) การสร้างสรรค์
ความค ิ ด  (Creative Phase) 5) การประ เม ินผล
ความคิด (Evaluation Phase) 6) การทดสอบและ
พิสูจน์ (Investigation Phase) และ 7) การเสนอแนะ 
(Recommendation Phase)  

โดยว ิศวกรรมคุณค่าไม ่ใช ่เพ ียงการลดต้นทุน
เท่านั้น แต่ยังเป็นวิธีการเพื่อให้เกิดสินค้าและบริการท่ี
มีประโยชน์ด้านการใช้งานเพิ่มมากขึ้นและสร้างความ
พึงพอใจให้ผู้ใช้ จากสมการ (1) 

 
  𝑣 = 𝐹

𝐶
                   (1) 

เมื่อ  V หมายถึงคุณค่า (Value) 
 F หมายถึงหน้าท่ีการใช้งาน (Function) 
 C หมายถึงต้นทุน (Cost) 
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หลักการเบื้องต้นของเทคนิควิศวกรรมคุณค่า มี
การนำเทคนิคว ิศวกรรมคุณค่ามาใช้หลากหลาย
แนวทาง [4]  ซึ่งสามารถทำได้ดังนี้  

1) การเพิ่มคุณค่าด้วยการลดต้นทุน ส่วนหน้าท่ี
การใช้งานเท่าเดิม (+V = F/-C) เป็นการปรับปรุง
กระบวนการผลิตที ่สามารถให้กำลังการผลิตและ
ประสิทธิภาพเท่าเดิม แต่สามารถลดค่าใช้จ่ายได้ 

2) การเพิ่มคุณค่าด้วยการเพิ่มหน้าที่การใช้งาน 
โดยท่ีต้นทุนคงท่ี (+V =+F/C) ซึ่งใช้ต้นทุนเท่าเดิมแต่
ได้การใช้งานท่ีดีกว่า 

3) การเพิ่มคุณค่าด้วยการลดต้นทุนและเพิ่มหน้าท่ี
การใช้งาน (+V =+F/-C) ในต้นทุนที่ถูกกว่าและได้
หน้าท่ีการใช้งานท่ีมากขึ้น 

4) การเพิ่มคุณค่าด้วยการลดหน้าที ่การใช้งาน
เหลือเท่าท่ีจำเป็น โดยท่ีลดต้นทุนให้ต่ำลงด้วยอัตราท่ี
มากกว่า (+V = -F/-C) ซึ ่งจะได้ของในราคาที ่ถูก
กว่าเดิมมาก โดยคงหน้าที ่การใช้งานเท่าท่ีจำเป็น
เท่านั้น 

5) การเพิ่มคุณค่าด้วยการเพิ่มต้นทุน แต่หน้าท่ี
การใช้งานเพิ่มขึ้นด้วยค่าท่ีมากกว่า (+V = +F/+C) ใช้
ต้นทุนท่ีมากขึ้นกว่าเดิม แต่ได้หน้าท่ีการใช้งานมากขึ้น
กว่าเดิมมากเมื่อเทียบกับราคา 

การประย ุกต ์ ใช ้ เทคน ิคว ิศวกรรมค ุณค ่า ให้
เหมาะสมกับงานได้อย่างหลากหลายในด้านการจัด
การพลังงานและการลดต ้นท ุน  การศ ึกษาว ิ จัย
ของวร ัญญา ศ ีลาเจร ิญ [4] ศึกษาแนวทางและ
มาตรการการส่งเสริมการจัดการพลังงานในโรงงาน
อุตสาหกรรม โดยการประยุกต์ใช้เทคนิควิศวกรรม
คุณค่า กรณีศึกษาบริษัทเออร์โก้ เฮลธ์แคร์ โพรดัคส์ 
จำกัด โดยทำการสำรวจการใช้พลังงานไฟฟ้าเบื้องต้น
ภายในบริษัท ทั้ง 3 ระบบ ได้แก่ ระบบไฟฟ้ากำลัง 
ระบบปรับอากาศ และระบบแสงสว่าง เพื ่อเสนอ
แนวทางในการประหยัดพลังงาน พบว่าแนวทางท่ี
เหมาะสมต่อศักยภาพและความสามารถในการ

ประหยัดพลังงานคือเน้นการใช้เงินลงทุนน้อย และ
การมีส่วนร่วมของพนักงานในองค์กรเป็นหลัก  

ภาณุวัฒน์ วงค์แสงน้อย และนุชสรา เกรียงกรกฎ 
[5] ศึกษาการประหยัดพลังงานด้วยเทคนิควิศวกรรม
คุณค่า กรณีศึกษาศูนย์รวมนม สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์
สัตว์สกลนคร พบมาตรการการประหยัดพลังงาน
ไฟฟ้าที่สำคัญ 3 มาตรการ ได้แก่ การปรับปรุงสถาน
ที่ตั้งของปั๊มลม การลดจำนวนหลอดไฟฟ้าที่ใช้ในหอ้ง
บรรจุผลิตภัณฑ์ และการปรับปรุงสถานที่ตั้งของชุด
ระบายความร้อนเครื่องปรับอากาศ 

การศึกษาเพื่อลดต้นทุนโดยใช้เทคนิควิศวกรรม
คุณค่า โดยไม่ทำให้หน้าท่ีการทำงานและประสิทธิภาพ
ของเครื่องทำน้ำอุ ่นลดลง จากกรณีศึกษาเครื่องทำ
น้ำอุ่นพลังงานแสงอาทิตย์ของมหาวิทยาลัยธนบุรี โดย
ทำการออกแบบชิ้นส่วนใหม่และเปลี่ยนวัสดุที่ใช้จาก
ท่อทองแดงเป็นท่ออลูมิเนียมพบว่าสามารถลดตน้ทุน
ได ้  2,800 บาท [6] กรณ ีศ ึ กษา เคร ื ่ องกล ั ่นน้ ำ
มหาว ิทยาล ัยราชมงคลล ้านนาตาก ใช ้ เทคนิค
วิศวกรรมคุณค่าเพื่อจัดการทรัพยากรน้ำ วิเคราะห์
การทำงานของเครื ่องกลั ่นน้ำและออกแบบระบบ
หมุนเวียนน้ำท้ิงท่ีใช้ในกระบวนการหล่อเย็นมาใช้ใหม่ 
ให้มีการปล่อยน้ำท้ิงน้อยท่ีสุด พบว่า สามารถประหยัด
ค่าน้ำประปาและค่าไฟฟ้าได้ดีกว่าเมื่อเทียบกับระบบ
เดิม [7] 

นอกจากน ี ้ ย ั งม ีการนำว ิศวกรรมค ุณค ่ามา
ประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมการก่อสร้างในโครงการ
กรณีศึกษาขนาดใหญ่ซึ ่งคาดการณ์ว่าจะช่วยลด
ค่าใช้จ่ายได้ร้อยละ 20-30 รวมถึงลดการใช้พลังงาน
ได้ถึงร้อยละ 7 [8] เช่นเดียวกับหนิง ลี่ [9] ได้ศึกษา
การควบคุมค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างประยุกต์ใช้
วิศวกรรมคุณค่าโดยเพิ่มฟังก์ชันการใช้งานของสินค้า
และลดค่าใช้จ่ายลงได้ ซึ ่งการศึกษาการประยุกต์ใช้
วิศวกรรมคุณค่าในการพัฒนาอาคารสีเขียวในอาคารท่ี
พักอาศัย [10] พบว่าสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายที่ไม่
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จำเป็นลงได้ซึ่งกระบวนการจะทำให้เห็นค่าใช้จ่ายแฝง
และช่วยเพิ่มคุณภาพสินค้าได้อีกด้วย 
 
3.  ขอบเขตงานวิจัย 
 การศึกษาวิจัยในครั้งนี ้มีขอบเขตการศึกษาและ
การเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้  

1) เก็บรวบรวมข้อมูลการใช้ห้องเรียนในแต่ละห้อง 
จากข้อมูลที ่มีการบันทึกการใช้งานห้องของฝ ่าย
วิชาการเท่านั้น โดยรวบรวมข้อมูลย้อนหลังเป็นเวลา 
3 ปีการศึกษา (ปีการศึกษา 2560-2562) เฉพาะ
อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิต
กุล  

2) การเก็บรวบรวมข้อมูลค่าการใช้พลังงานของ
อุปกรณ์ไฟฟ้าในแต่ละห้องเรียน ใช้ข้อมูลจากงานวิจัย
ของ พิชัย ไตรโสม และมารุต โคตรพันธ์ [11] จาก
การศึกษาการจัดการความเสี่ยงเพื่อลดต้นทุนการใช้
พลังงานไฟฟ้าด้วย Balanced Scorecard 

3) เงื่อนไขท่ีใช้ในการจัดสรรห้องคือการเลือกห้อง
ที่ใช้พลังงานน้อยกว่าเป็นอันดับแรก และเลือกห้องท่ี
ใช้พลังงานน้อยลำดับถัดไปหากเกินความจุคาบเรียนท่ี
ห้องสามารถรองรับได้ ซึ่งไม่เกิน 15 คาบ ต่อสัปดาห์
ต่อห้อง (คำนวณจากการจัดสรรเวลาเรียนของคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ 3 ช่วงเวลาต่อวัน คือ 8.00-12.00, 
13.00-16.00 และ 17.00-20.00 )  โดยม ี เง ื ่อนไข
ก ำ ห น ด ค ื อ  ไ ม ่ เ ล ื อ ก ห ้ อ ง ต ่ า ง ป ร ะ เ ภ ทกั น 
(ห้องปฏิบัติการกับห้องบรรยาย) ไม่จัดสรรห้องข้าม
สาขาวิชา และไม่เลือกห้องที่มีขนาดความจุต่ำกว่า
จำนวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน 
 
4.  วิธีดำเนินการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้ประยุกต์ใช้แนวทางของวิศวกรรมคุณค่า 6 
ขั้นตอน ในการศึกษาวิเคราะห์และหาแนวทางในการ
ประหยัดพลังงาน มีการดำเนินการดังนี้ 
4.1  การรวบ

รวมข้อม ูล  (Information Phase) ทำการศ ึกษา
รวบรวมข้อมูลทั้งข้อมูลปฐมภูมิและข้อมูลทุติยภมูิท่ี
เกี่ยวข้อง ได้แก่  

4.1.1 ข้อมูลการใช้ห้อง ทำการเก็บรวบรวม
ข้อมูลการใช้งานห้องจากบันทึกการใช้งานห้องของ
ฝ่ายวิชาการ รวบรวมจำนวนชั่วโมงการใช้งานห้อง 
จำนวนนักศึกษาที่ใช้ห้อง และขนาดพื้นที่ห้อง เพื่อ
หาอ ัตราการใช ้ห ้อง อ ัตราการใช้พ ื ้นท ี ่  และ
ประสิทธิภาพการใช้ห้องที่เหมาะสม ย้อนหลัง 3 ปี
การศึกษา (2560-2562) 

4.1.2 ข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้า โดยใช้ข้อมูล
จากรายงานการวิจัยของ พิชัย ไตรโสม และมารุต 
โคตรพันธ์ [11] ซึ่งได้ทำการรวบรวมข้อมูลการใช้
พลังงานไฟฟ้าของตึกวิศวกรรมศาสตร์เบื้องต้น จาก
อุปกรณ์ไฟฟ้า และอุปกรณ์สื ่อการสอนต่าง ๆ ท่ี
ติดตั้งในอาคารวิศวกรรมศาสตร์ และนำข้อมูลมา

วิเคราะห์หาดัชนีการใช้พลังงานไฟฟ้ารวม ประมาณ
การใช้พลังงานไฟฟ้าในแต่ละเดือนได้ 

4.1.3 ศึกษาข้อมูลจากงานวิจ ัยที ่เกี ่ยวข้อง 
ทฤษฎี จากเอกสาร ตำรา และเว็บไซต์ของกระทรวง
พลังงานหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและค่ามาตรฐาน
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวบรวมแนวทางในการประหยัด
พลังงานที่มีศักยภาพ รวมถึงทฤษฎีวิศวกรรมคุณค่า
เป็นแนวทางหลักในการวิเคราะห์ข้อมูล  
4.2 การวิเคราะห์หน้าที่  (Function Phase) นำ
ข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมด้านการใช้ห้องมา
วิเคราะห์เพื่อหาอัตราการใช้ห้อง อัตราการใช้พื้นท่ี 
และประสิทธิภาพการใช้ห้องที่เหมาะสม ตามเกณฑ์
การว ิเคราะห์การใช้ประโยชน์พ ื ้นที ่อาคารของ 
สถาบันอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ [12] ดัง
สมการท่ี (2) – (4)
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อัตราการใช้ห้อง =
จำนวนชั่วโมงที่ใช้ห้องจริงใน 1 สัปดาห์

จำนวนชั่วโมงที่ควรใช้ห้องอย่างเต็มที่ใน 1 สัปดาห์ x 100
                                                     (2)      

 

อัตราการใช้พ้ืนที่ =
จำนวนนักศึกษาท่ีใช้ห้องจริงใน 1 สัปดาห์ x พ้ืนที่ต่อนักศึกษา 1 คนตามเกณฑ์มาตรฐาน x 100

พ้ืนที่ห้อง x จำนวนชั่วโมงที่ใช้ห้องจริงใน 1 สัปดาห์
        (3)      

 

ประสิทธิภาพการใช้ห้อง  =
อัตราการใช้ห้อง x อัตราการใช้พ้ืนที่

100
                                                                     (4)     

 
 
จากนั้นวิเคราะห์ข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าเพื่อ

หาแนวทางในการประหยัดพลังงานไฟฟ้า โดยจำแนก
ตามห้องท่ีมีการใช้งาน เพื่อหาแนวทางการจัดการการ
ใช้ห ้องให้สอดคล้องกับอัตราการใช้ห ้อง ให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดและประหยัดพลังงาน 
4.3  การสร้างสรรค์ความคิด (Creative Phase) เป็น
ขั้นตอนของการหาแนวทางในการประหยัดพลังงาน
ไฟฟ้าเพื่อปรับปรุงค่าการใช้พลังงานให้ลดลง หลังจาก
การวิเคราะห์หน้าท่ี และได้ข้อมูลการใช้งานห้องแล้ว  
4.4  การประเมินผลความคิด (Evaluation Phase) 
เป็นขั้นตอนของการประเมินความคิดหรือข้อสรุปและ
หาแนวทางปรับปรุงการประหยัดพลังงาน  
4.5  การทดสอบและพิสูจน์ (Investigation Phase) 
นำแนวทางปรับปรุงการประหยัดพลังงานมาพิสูจน์ว่า
สามารถประหยัดพลังงานได้ โดยทำการเปรียบเทียบ
ค่าพลังงานใหม่ท่ีใช้ กับค่าพลังงานท่ีใช้เดิม 
4.6  การเสนอแนะ  (Recommendation Phase) 
เป็นการหาข้อสรุปของปัญหาและเสนอแนะแนว
ทางการปรับปรุงให้ได้ผลตามท่ีต้ังไว้ 
 
5.  ผลการศึกษา 
 ผลการศึกษาตามข ั ้นตอนของว ิศวกรรมคุณค่า
ขั้นตอนที่ 1 การรวบรวมข้อมูล (Information Phase) 
และขั้นตอนท่ี 2 การวิเคราะห์หน้าท่ี (Function Phase) 
มีรายละเอียดดังนี้ 

จากการรวบรวมข้อมูลเพื่อศึกษาสภาพการใช้พื้นท่ี
ตามอัตราการใช้ประโยชน์พื้นที่เพื่อการเรียนการสอน
และศึกษาอัตราการใช้ห้อง จากจำนวนช่ัวโมงการใช้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ห้องบรรยายและห้องปฏิบัติการ และประสิทธิภาพการ
ใช้ห้องของอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
วงษ์ชวลิตกุล โดยทำการเก็บรวบรวมข้อมูลย้อนหลัง 3 
ปีการศึกษา (2560-2562) พบว่า มีอัตราการใช้ห้องเพื่อ
การเรียนการสอนเฉล่ียร้อยละ 37.42 ซึ่งน้อยกว่าเกณฑ์
การว ิ เคราะห ์การใช้ประโยชน ์พ ื ้นท ี ่อาคารของ 
สถาบันอุดมศึกษาท่ีกำหนดไว้ร้อยละ 80 [12] อัตราการ
ใช้พื้นท่ีร้อยละ 8.11 และประสิทธิภาพการใช้ห้องร้อย
ละ 3.32  
 พิจารณาอัตราการใช้ห้องแยกตามสาขาวิชาภายใน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จากรูปที่ 1-4 กราฟในแกนหลัก
แสดงถึงค่าอัตราการใช้ห้อง แกนเอ็กซ์ (X) คือหมายเลข
ห้อง แสดงในรูปกราฟเส้นแทนค่าอัตราการใช้ห้องในแต่
ละปีการศึกษา พบว่าอัตราการใช้ห้องของแต่ละห้อง
แตกต่างกันมาก ในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา อัตราการใช้
ห้องสูงสุดคือร้อยละ 52.50 และต่ำสุดคือ 0 ซึ่งมีบาง
ห้องไม่ถูกใช้งานเลยในบางปีการศึกษา ดังแสดงในรูปท่ี 
1 เช ่นเด ี ยวก ับอ ั ตราการใช ้ห ้ องของสาขาว ิ ชา
วิศวกรรมเครื่องกล (max=73.75%, min=0%) ในรูปท่ี 
3 และอัตราการใช้ห้องของสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
(max= 58.75%, min=7.50%) ในรูปท่ี 2 ส่วนอัตราการ
ใช้ห้องของสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์มีค่าการใช้
งานใกล้เคียงกัน ดังแสดงในรูปท่ี 4  
 เมื่อพิจารณาค่าในแกนรองของแต่ละรูปซึ่งแสดงใน
รูปกราฟแท่งแสดงค่าการใช้พลังงานของแต่ละห้อง 
พบว่าค่าการใช้พลังงานของห้องไม่สัมพันธ์กับอัตราการ
ใช้ห้อง ในห้องที่มีอัตราการใช้ห้องสูงแต่มีค่าการใช้
พลังงานต่ำ และห้องที่มีอัตราการใช้ห้องต่ำแต่มีค่า
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การใช้พลังงานสูง ได้แก่ ห้อง 5123 (รูปที่ 1) ห้อง 
5210-2 (รูปท่ี 2) ห้อง 5117 (รูปท่ี 3) และห้อง 5214 
(รูปท่ี 4) 
 

 

รูปที่ 1 กราฟแสดงอัตราการใช้ห้องในแต่ละปี
การศึกษาของห้องสาขาวิศวกรรมโยธา 

 

 

รูปที่ 2 กราฟแสดงอัตราการใช้ห้องในแต่ละปี
การศึกษาของห้องสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 

 

 

รูปที่ 3 กราฟแสดงอัตราการใช้ห้องในแต่ละปี
การศึกษาของห้องสาขาวิศวกรรมเครื่องกล 

 

รูปที่ 4 กราฟแสดงอัตราการใช้ห้องในแต่ละปี
การศึกษาของห้องสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

 
จากผลการศึกษาในขั้นตอนที่ 1 และ 2 สามารถ

นำแผนงานวิศวกรรมคุณค่า ในขั ้นตอนที ่ 3 การ
สร้างสรรค์ความคิด (Creative Phase) ขั ้นตอนที่ 4 
การประ เม ิ น ผลคว ามค ิ ด  (Evaluation Phase) 
ขั ้นตอนที่ 5 การทดสอบและพิสูจน์ (Investigation 
Phase) และขั ้นตอนที ่ 6 การเสนอแนะ (Recom- 
mendation Phase) เพื่อหาแนวทางในการประหยัด
พลังงาน มีรายละเอียดดังนี้  

ผลการศึกษาข้างต้น ในห้องท่ีมีอัตราการใช้ห้องสูง
แต่มีค่าการใช้พลังงานต่ำ และห้องท่ีมีอัตราการใช้ห้อง
ต่ำแต่มีค่าการใช้พลังงานสูง ซึ ่งไม่สัมพันธ์กัน เมื่อ
ศึกษาถึงรายละเอียดของการใช้พลังงานของแต่ละ
ห้องพบว่าในห้องประเภทเดียวกันมีค่าการใช้พลังงาน
ในแต่ละคร ั ้งแตกต่างก ันเนื ่องจากอุปกรณ์ไฟฟ้า
พื้นฐานที่ติดตั้งอยู่ในแต่ละห้องแตกต่างกัน ผู้วิจัยจึง
เลือกใช้แนวทางในการลดการใช้พลังงานตามหลักการ
ของวิศวกรรมคุณค่าคือ การเพิ่มคุณค่าด้วยการลด
ต้นทุนและเพิ่มหน้าท่ีการใช้งาน (+V =+F/-C) ซึ่งการ
ประหยัดพลังงานไฟฟ้าจะช่วยให้ต้นทุนในการใช้งาน
ห้องเรียนบรรยายและปฏิบัติการลดลงและได้หน้าท่ี
การใช้งานที่มากขึ้น โดยการปรับปรุงรูปแบบการ
จัดสรรการใช้งานห้องให้สอดคล้องกับค่าการใช้
พลังงาน  

ดังน ั ้นมาตรการในการปรับปร ุงการประหยัด
พล ั งงานค ือ การจ ัดสรรการใช ้ห ้อง เร ียน และ
ห้องปฏิบัติการ โดยเลือกห้องที่เหมาะสมที ่สุด ณ 



 
การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์  วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  และสถาปัตยกรรมศาสตร์ คร้ังที่ 12 
วันที่ 20  สิงหาคม  2564  ณ  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   

 

 
ESTACON12 | 557 

ขณะนั้น ภายใต้เงื่อนไขการเลือกจัดสรรการใช้ห้องใน
ห้องที่ใช้พลังงานน้อยก่อนในห้องประเภทเดียวกัน
และจำนวนความจ ุ เท ่าก ัน และเล ือกใช ้ห ้อง ท่ี
เหมาะสมกับขนาดความจุของจำนวนนักศึกษาที่ใช้
งานห้องในแต่ละครั้งโดยไม่ข้ามสาขาวิชา และไม่เกิน
จำนวนครั้งท่ีแต่ละห้องสามารถใช้งานได้ (15 ครั้ง ต่อ
ห้อง ต่อสัปดาห์) โดยทดลองจัดสรรห้องใหม่ในห้องท่ี
ใช้ในการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2562 เป็น
กรณีศึกษา 

ผลการเปร ียบเทียบการจัดสรรห้องเรียนและ
ห้องปฏิบัติการแบบเดิมกับการจัดสรรห้องใหม่พบว่า 
ภาคการศึกษาที ่  1 ปีการศึกษา 2562 ค่าการใช้
พลังงานรวมเดิมเท่ากับ 122,460.24 กิโลวัตต์ และค่า
การใช้พลังงานจากการจัดสรรห้องเรียนใหม่เท่ากับ 
89,259.52 ก ิ โ ลว ั ตต ์  ซ ึ ่ ง ให ้ ค ่ าพ ลั ง ง านลดลง 
33,200.72 กิโลวัตต์ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 
2562 ค่าการใช้พลังงานรวมเดิมเท่ากับ 149,334.92 
กิโลว ัตต์ และค่าการใช้พลังงานจากการจัดสรร
ห้องเรียนใหม่เท่ากับ 108,378.20 กิโลวัตต์ ซึ่งให้ค่า
พลังงานลดลงถึง 40,956.72 กิโลวัตต์ ซึ่งการจัดห้อง
ใหม่ช่วยให้การใช้พลังงานลดลงคิดเป็นร้อยละ 27.28 
ของการใช้พลังงานของห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ
ในอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ตลอดปีการศึกษา 
2562 
 
6.  สรุปผลการวิจัย 

จากการศึกษาอัตราการใช้ประโยชน์พื้นที่เพื่อการ
เรียนการสอนและศึกษาอัตราการใช้ห้องจากจำนวน
ชั่วโมงการใช้ห้องบรรยายและห้องปฏิบัติการ ของ
อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิต
กุล พบว่ามีศักยภาพในการรองรับการใช้งานห้องและ
การใช้พื ้นที่เพื ่อการเรียนการสอนได้อีกจำนวนมาก 
รองรับการใช้งานเพิ่มขึ้นในอนาคต เนื่องจากมีอัตรา
การใช้ห้องเพื่อการเรียนการสอนเฉลี่ยร้อยละ 37.42 
ซึ่งน้อยกว่าเกณฑ์การวิเคราะห์การใช้ประโยชน์พื้นท่ี
อาคารของสถาบันอุดมศึกษาอยู่มาก และเนื่องจาก

อัตราการใช้ห้องน้อยกว่าเกณฑ์ทำให้อัตราการใช้พื้นท่ี
และประสิทธิภาพการใช้ห้องน้อยกว่าเกณฑ์ด้วย 

การศึกษาการใช้พล ังงานไฟฟ้า เพ ื ่อหาแนว
ทางการประหยัดหรือลดการใช้พลังงานไฟฟ้าโดยการ
ประยุกต์ใช้เทคนิควิศวกรรมคุณค่าพบว่าแนวทางการ
ประหยัดพลังงานคือการจัดสรรการใช้ห้องเรียนใหม่
ช่วยให้อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์สามารถลดการใช้
พลังงานลงได้ร้อยละ 27.28 ของการใช้พลังงานของ
ห ้อง เร ียนและห ้องปฏ ิบ ั ต ิก าร ในอาคารคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ตลอดปีการศึกษา 2562 ถึงแม้ว่า
รูปแบบการจัดสรรห้องเรียนยังมีข้อจำกัดเนื่องจาก
ความเป็นวิชาเฉพาะของแต่ละสาขาวิชาทำให้ไม่
สามารถจัดสรรห้องข้ามสาขาวิชาได้แม้จะเป็นห้องท่ี
ใช้พลังงานน้อยกว่า 

 
7.  อภิปรายและข้อเสนอแนะ 

อัตราการใช้ประโยชน์พื้นที่และประสิทธิภาพการ
ใช้ห้องอยู ่ในเกณฑ์ต่ำมากเนื ่องจากมีปัจจัยด้าน
จำนวนนักศึกษาทำให้ไม่เกิดความหนาแน่นของการใช้
พื้นที่และจากการเก็บรวบรวมข้อมูลการใช้ห้องเรียน
ของตึกคณะวิศวกรรมศาสตร์ พบว่าห้องเรียนแต่ละ
ห้องมีความจุขนาดใหญ่กว่าจำนวนนักศึกษาที่เข้าใช้
งาน ซึ่งการใช้ห้องกว่าร้อยละ 59.63 เป็นการใช้งานท่ี
มีความจุของนักศึกษาไม่เกิน 10 คนต่อครั้ง จึงควรมี
การแบ่งพ ื ้นที ่ห ้องหร ือก ั ้นห้องให้ม ีขนาดเล็กลง
เหมาะสมก ับจำนวนน ักศ ึกษาที ่ เข ้าใช ้งานเพื่อ
ประสิทธิภาพในการประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้มากขึ้น 
สอดคล้องกับการว ิเคราะห์ความเสี ่ยงในการใช้
พลังงานจากงานวิจัยของ พิชัย ไตรโสม และมารุต 
โคตรพันธ์ [11] และมีการเสนอแนะแนวทางในการลด
พลังงานไฟฟ้าในรูปแบบต่าง ๆ ไว้อย่างหลากหลาย 
ได้แก่ การเปล่ียนเครื่องปรับอากาศเป็นเทคโนโลยีใหม่ 
(Inverter) เพื่อประหยัดไฟฟ้า การแบ่งพื้นท่ีห้องที่มี
ขนาดใหญ่ออกเป็น 3 ห้อง โดยกั้นห้องแบบใช้บาน
เล ื ่ อนสไลด์  และล ักษณะการ ใช ้ห ้องสามารถ
ปรับเปลี่ยนตามจำนวนนักศึกษาตามความเหมาะสม
ในห้องท่ีมีความเส่ียงต่อการใช้พลังงานสูงอีกด้วย 
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กระบวนการของว ิศวกรรมค ุณค ่าสามารถ
ประยุกต์ใช้ได้หลากหลายช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้า
รวมถึงลดต้นทุนในการใช้อาคารลงได้สอดคล้องกับ
งานวิจัย [4] ซึ ่งพบว่าแนวทางที ่เหมาะสมในการ
ประหยัดพลังงานคือเน้นการใช้เงินลงทุนน้อยและการ
มีส่วนร่วมของพนักงานในองค์กรเป็นหลัก รวมถึงการ
ปรับเปลี่ยนฟังก์ชันการทำงานโดยไม่ทำให้คุณภาพ
ของผลิตภัณฑ์ลดลงเป็นแนวทางที ่ช่วยลดการใช้
พลังงานและต้นทุนลงได้ [5][8][9]  

ทั้งนี ้หากจำนวนห้องเรียนมีปริมาณมากควรใช้
อัลกอริทึมอื่น ๆ ในการจัดสรรห้องร่วมด้วยเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการจัดการและลดระยะเวลาในการ
จัดสรรห้อง 
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บทคัดย่อ  

การค้นคว้าอิสระนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดจำนวนของเสียที่มาจากอาการลวดทองเสียหายในการผลิตชิ้นส่วน
อุปกรณ์รับส่งสัญญาณทางแสง โดยประยุกต์ใช้วิธีการซิกซ์ ซิกมาเข้ามาช่วยในการปรับปรุง ข้ันตอนแรกการกำหนดปัญหา
ซึ่งพบว่าจำนวนของเสียท่ีมาจากอาการลวดทองเสียหาย 4 อันดับแรกมาจากกระบวนการ Lens attach, TX attach, RX 
attach และ Electrical test ในขั้นตอนการวัด ซึ่งพบว่าพนักงานมีความถูกต้องและแม่นยำในการตรวจสอบชิ้นงาน ใน
ข้ันตอนการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาพบว่าปัจจัยท่ีทำให้เกิดลวดทองเสียหายคือกระบวนการเคลื่อนย้ายงานไม่เหมาะสม
และพารามิเตอร์ในการจับชิ ้นงานไม่เหมาะสม ในขั้นตอนการปรับปรุงกระบวนการ เมื่อได้ตัวแปรหลักแล้วจึงทำการ
ทดลองเพื่อหาค่าระดับที่มีนัยสำคัญและทำการทดลองซ้ำเพื่อยืนยันผล ซึ่งพบว่าในการคัดเลือกปัจจัยที่มีผลต่อตัวแปร
ตอบสนองพบว่าค่าแรงที่ใช้ในการเลื่อน Tray มีผลต่อตัวแปรตอบสนองอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ใน
ขั้นตอนการควบคุมจะทำการควบคุมการแก้ไขปัญหาให้สามารถคงอยู่ได้โดยทำการปรับปรุงเอกสารควบคุมขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งจากการเก็บข้อมูลหลังจากการปรับปรุงกระบวนการ พบว่าสามารถจำนวนของเสียได้เหลือน้อยกว่า 5% 
จากเดิม 10.22% ตรงตามเป้าหมาย 
คำสำคัญ: ซิกส์ ซิกมา, ลดจำนวนของเสีย, อุปกรณ์รับส่งสัญญาณทางแสง 
 
Abstract 
 The purpose of this independent study is reducing the amount of defect caused by gold wire 
deformation of the manufacture of optical transceiver parts by applying Six-Sig ma technique. The first 
step is to determine the problem. The top four process which cause of Wire deformed were from the 
Lens attach, TX attach, RX attach and Electrical test process. In the measurement step, it was found 
that the inspectors were accurate and precise inspection. In analysis step, it was found that the main 
factors causing the wire deformed are improper movement product method and improper gripping 
product parameters. In improvement step, when the key variables were obtained, the experiment was 
performed to determine the level of significance and the experiment was repeated to confirm the result. 
In the selection of factors affecting response variables, it was found force which use for move the tray 
had a significant effect on response variables at 95% confidence level. In the control step, problem 
solving is controlled by updating the work instruction document. Regarding from the data collection 
after process improvement. It was found that the amount of defect was less than 5% from the original 
10.22% which met the target. 
Keywords: Six Sigma, Defect Reduction, Transceiver 
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1.  บทนำ 
เน ื ่องจากสถานการณ์โรคโควิด -19 มีนโยบาย

รณรงค์ให้ทำงานจากบ้าน ส่งผลให้มีการใช้อุปกรณ์
การสื ่อสารมากขึ ้น ทั ้งนี ้บริษัทจึงมีนโยบายการ
ปรับปรุงคุณภาพ เพื่อให้สามารถส่งชิ้นส่วนอุปกรณ์
ร ับส่งสัญญาณทางแสงได้ปร ิมาณมากขึ ้น ซ ึ ่ง ใน
งานวิจัยนี ้เป็นการประยุกต์ใช้ซ ิกส์ ซิกมาในการ
ปรับปรุงกระบวนการผลิต เพื่อมีเป้าหมายในการลด
จำนวนของเสียท่ีมาจากลวดทองเสียหาย 
1.1  วัตถุประสงค์การวิจัย 

สามารถลดจำนวนของเสียลดลงต่ำกว่า 5% ของ
จำนวนงานท่ีผลิตท้ังหมด 
1.2  ขอบเขตของการวิจัย 

การว ิจ ัยน ี ้ เป ็นกรณีศึกษากระบวนการผลิต
ช ิ ้ น ง านของอ ุปกรณ ์ ร ั บส ่ งส ัญญาณแสง  โดย
ทำการศึกษาเฉพาะของเสียท่ีเกิดการลวดทองเสียหาย 
โดยใช้วิธีการทางซิกส์ซิกมา (Six Sigma) 

 
2.  ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
2.1  ซิกส์ ซิกมาคืออะไร (Six Sigma) 

ซิกส์ ซิกมาเป็นวิธีการบริหารที่ชาญฉลาดในการ
บริหารจัดการธุรกิจโดยมุ่งเน้นในการลดความสูญ
เปล่าจากการผลิต (Waste) โดยให้ความสำคัญกับ
ลูกค้าเป็นอันดับแรก โดยจะค้นหาปัญหาเพื่อปรับปรุง
อย่างต่อเนื่องตามหลัก DMAIC  
2.2  ขั้นตอนการพัฒนาโดยใช้ข้ันตอน DMAIC 
2.2.1  ขั้นตอนการระบุปัญหา (D: Define) 

เป็นขั้นตอนการกำหนดขอบเขตของปัญหา , 
ระบุถึงความต้องการของลูกค้าและเป้าหมายของ
โครงการ 
2.2.2  ขั้นตอนการวัด (M: Measure) 

เป็นขั ้นตอนการวัดและรวบรวมข้อมูลเพื่อ
วิเคราะห์และให้ทราบถึงสถานการณ์ปัจจุบันก่อนทำ
การพัฒนาและการพัฒนาจะทำพัฒนาขึ้นได้ระดับใด 
2.2.3 ขั้นตอนการวิเคราะห์ (A: Analyze) 

เป็นขั้นตอนการวิเคราะห์ถึงสาเหตุของปัญหา 
โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ทางสถิติ ซึ่งเป็นการหาค่าปัจจัย 

ซึ่งเป็นสาเหตุของปัญหาท่ีทำให้ผลลัพธ์ ไม่เปนไปตาม
ข้อกำหนด  
2.2.4  ขั้นตอนการปรับปรุง (I: Improvement) 

เป็นขั้นตอนการหาวิธีแก้ไขและทำการปรับปรุง
ในกระบวนที่ก่อให้เกิดปัญหาและสามารถแสดงได้ว่า
สามารถแก้ไขปัญหาได้จริง 
2.2.4  ขั้นตอนการควบคุม (C: Control)  

เป็นระยะสุดท้ายในการปรับปร ุงคุณภาพ 
ขั ้นตอนนี ้อาจจะเป็นขั ้นตอนที ่ยากที ่ส ุดในการ
ดำเนินการนั่นคือการควบคุมผลลัพธ์ให้คงอยู่ได้ 

 
3.  วิธีดำเนินงานวิจัย 

งานวิจัยนี้มีขั้นตอนการดำเนินงานวิจัย ดังนี้  
3.1 ศึกษาข้ันตอนต่าง ๆ ของกระบวนการผลิต  
3.2 ศึกษาวิธีการปรับปรุงทางซิกส์ซิกมา 
3.3 ระบุปัญหาท่ีเกิดขึ้น (Define) 
3.4 ทำการวัดข้อมูล (Measure) 
3.5 วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา (Analyze) 
3.6 ทำการแก้ไขปัญหา (Improve) 
3.7 ควบคุมวิธีแก้ไขปัญหาระยะยาว (Control) 
3.8 สรุปผลการทำวิจัย 
 

4.  ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
4.1  การระบุปัญหา (Define) 

ทำการเก็บข้อมูลของเสียย้อนหลังเป็นเวลา 12 
เดือน พบว่าอาการเสียที่พบมากที่สุดคืออาการลวด
ทองเสียหายซึ่งมีจำนวนถึง 10.22% ดังรูปท่ี 1 

 

 

รูปที่ 1 จำนวนของเสียท่ีมาจากลวดทองเสียหาย 
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รูปที่ 2 จำนวนลวดทองเสียหายในแต่ละกระบวนการ 
 

จากรูปที่ 2 พบว่ากระบวนการที่มีจำนวนของ
ลวดทองเสียหาย 4 กระบวนการแรกคือ RX FAU 
Attach,  Lens Attach, Electrical Test แ ล ะ  TX 
FAU Attach มี งานวิจัยนี้จึงทำการศึกษาและวิจัย
กระบวนการทั้ง 4 กระบวนการ โดยมีเป้าหมายให้
สามารถปรับปร ุงคุณภาพและลดของเสียที ่มาจา
อาการลวดทองเสียให้ลดลง 5%  
4.2  ขั้นตอนการวัด (Measure) 

ในการวิเคราะห์ข้อมูลจำเป็นจะต้องมีระบบการ
วัดข้อมูลท่ีมีประสิทธิภาพและมีความน่าเช่ือถือ ซึ่งใน
การตรวจสอบชิ้นงานจะใช้พนักงานตรวจสอบงานใต้
กล้องกำลังขยายต่ำ ซึ่งในการทดสอบการวัดจะต้อง
ผ่านการวิเคราะห์คุณสมบัติเชิงสถิติ ดังต่อไปนี้ 
4.2.1  การวิเคราะห์ระบบการวัดของข้อมูลนับ  

(1)  เลือกชิ้นงานดีและมีข้อบกพร่องจาก
อาการลวดทองเสียหาย จำนวน 30 ช้ินของแต่ละ
กระบวนการ 

(2)  ตรวจสอบช้ินงานท่ีเลือกมาโดยวิศวกร 
(3)  เลือกพนักงานท่ีทำการตรวจสอบช้ินงาน 

กระบวนการละ 2 คน 
(4)  ทำการตรวจสอบงานใต้กล้องกำลังขยาย

ต่ำ และบันทึกผลลัพธ์ลงบนฟอร์ม 
(5)  ให้พนักงานทำการทดสอบท้ังหมดคนละ 

2 ครั้งและทำการบันทึกผลลัพธ์เช่นเดียวกันทุกคน 
 
 
 
 
 

 

 

รูปที่ 3 ผลการวิเคราะห์ระบบการวัดของพนักงาน 
 

จากรูปที ่ 3 การวิเคราะห์ระบบการวัดจาก
ข้อมูลข้างต้นพบว่าพนักงานสามารถตรวจสอบงานได้
และผ่านเกณฑ์ในการยอมรับของโรงงานกำหนดไว้ 

 
4.3  ขั้นตอนการวิเคราะห์ (Analyze) 
4.3.1  การวิเคราะห์โดยใช้แผนภูมิก้างปลา 

ทำการวิเคราะห์สาเหตุโดยแบ่งสาเหตุหลักเป็น 
4 สาเหตุ ประกอบด้วย ปัญหาจากวัตถุดิบ, วิธีการ, 
เครื่องจักรและคน สามารถอธิบายได้ดังรูปท่ี 4 และ
รูปท่ี 5 

 

 

รูปที่ 4 แผนภูมิก้างปลาของ Lens attach, TX 
attach และ RX attach 

 

 

รูปที่ 5 แผนภูมิก้างปลาของ Electrical test 
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4.3.2  การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบ 
(Failure Mode and Effect Analysis : FMEA) 

ทำการวิเคราะห์ปัจจัยโดยใช้เครื ่องมือการ
วิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบโดยใช้ค่า RPN 
(Risk Priority Number) ในการประเมินค่าสำคัญของ
ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเกิดลวดทองเสียหาย 

 

 

รูปท่ี 6 ค่า RPN ของกระบวนการ Lens attach, TX 
attach และ RX attach 

 

 

รูปท่ี 7 ค่า RPN ของกระบวนการ Electrical test 
 

จากรูปที ่ 6 และรูปที ่ 7 พบว่ามีปัจจัยหลัก
ทั้งหมด 3 ปัจจัยที่มีค่า RPN มีค่ามากกว่า 120 และ
หากค่า RPN มีค่ามากกว่า 120 ลูกค้าต้ังข้อกำหนดไว้
ว ่าจะต้องมีแนวทางแก้ไขปัญหาและเมื ่อทำการ
วิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเกิดของเสียพบว่ามีปัจจัย
ท่ีมีผลสำคัญท้ังหมด 2 แบบคือ  

1.  พารามิเตอร์ท่ีใช้หยิบช้ินงานไม่เหมาะสมใน
กระบวนการ Lens attach, TX attach และ RX 
attach  

2.  กระบวนการในการเคล่ือนย้ายงานไม่
เหมาะสมในกระบวนการ Lens attach, TX attach, 
RX attach และ Electrical test 

4.4  ขั้นตอนการปรับปรุงกระบวนการ (Improve) 
 เป็นการทดลองและหาวิธีแก้ไขและทำการ
ปรับปรุงในกระบวนท่ีก่อให้เกิดปัญหาแบ่งได้ดังนี ้
4.4.1  การทดลองในการเคล่ือนย้ายงานไม่เหมาะสม 

การออกแบบการทดลองสามารถอธิบายได้ดังนี้ 
 

ตารางที ่1 การออกแบบการทดลองของการ
เคล่ือนย้ายงานไม่เหมาะสม 

 

จากการทดลองพบว่า สามารถลดจำนวนของ
เสียท่ีมาจากลวดทองเสียได้ 2.74% จากเดิม 10.22% 
4.4.2 การทดลองในใช้พารามิเตอร์ท่ีใช้หยิบช้ินงานไม่
เหมาะสม 

การทดลองจะกำหนดระดับของปัจจัยเป็นแบบ
คงที่ (Fixed Level) โดยใช้การออกแบบเชิงแฟคโท
เร ี ยล  (Full factorial design) เพ ื ่ อหาต ั วแปร ท่ี
เหมาะสมท่ีสุดในการปรับปรุงกระบวนการ 
 
ตารางที่ 2 ระดับของการพารามิเตอร์ท่ีใช้หยิบช้ินงาน
ไม่เหมาะสม 

 

จากการทดลองสามารถสรุปผลได้ดังนี้ 
(1) ความเร็วของสายพานและระยะของการ

หยิบช้ินงานไม่มีผลต่อตัวแปรตอบสนอง 
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(2) แรงท่ีใช้ในการเล่ือน Tray มีผลต่อตัวแปร
ตอบสนอง 

(3)  ปัจจัยร่วมไม่ส่งผลต่อตัวแปรตอบสนอง 
 

 

รูปที่ 10 ปัจจัยหลักและปัจจัยร่วมที่มีผลและไม่มีผล
ต่อการเกิดของเสียท่ีมาจากลวดทองเสียหาย 

 

 

รูปที่ 11 ปัจจัยหลักท่ีมีผลต่อการเกิดของเสีย 
 

 

รูปที่ 12 ปัจจัยร่วมที่มีผลต่อการเกิดของเสีย 
 

จากรูปท่ี 10, รูปท่ี 11 และรูปท่ี 12 พบว่าจาก
การทดลองเชิงแฟคทอเรียลพบว่า แรงที่ใช้ในการ
เลื่อน Tray ที่ทำให้เกิดลวดทองเสียหายน้อยที่สุดคือ 
25 กรัม โดยสามารถลดของเสียที่มาจากอาการลวด
ทองเสียได้ 2.79% จากเดิม 4.59% 

 
 
 

4.5  ขั้นตอนการควบคุมกระบวนการ (Control) 
เป็นขั้นตอนการควบคุมกระบวนการหลังการ

ทดลอง เพื่อให้สามารถควบคุมพารามิเตอร์และวิธีการ
ทำงานให้สามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด  
โดยมีการแก้ไขเอกสารการปฏิบัติงาน, เอกสารการ
ควบคุมกระบวนการและเอกสารการว ิ เคราะห์
ข้อบกพร่องและผลกระทบหลังการปรับปรุง 

เมื ่อทำการควบคุมกระบวนการพบว่าหลังการ
ปรับปรุงกระบวนการจำนวนของลวดทองเสียหายนั้น
ลดลงโดยเฉล่ียจาก10.22% เหลือเพียง 3.44% 

 

 

รูปที่ 14 ข้อมูลปริมาณของเสียก่อนและหลังการ
ปรับปรุงกระบวนการ 

 
4.6  สรุปผลการวิจัย 

จากการประยุกต์ใช้ซิกส์ ซิกมาในการปรับปรุง
กระบวนการผลิตของอุปกรณ์รับส่งสัญญาณทางแสง 
พบว่าสามารถลดจำนวนของเสียที่มาจากลวดทอง
เสียหายเหลือเพียง 3.44% จากเดิม 10.22% ของ
จำนวนงานทั ้งหมด ทั ้งนี ้งานวิจัยนี ้สามารถบรรลุ
เป้าหมายที ่จะลดจำนวนของเสียให้ลง 5% จาก
จำนวนงานเสียท้ังหมด 
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การดูดซับสีย้อมเมทิลีนบลูและสารละลายโลหะเหล็กด้วยถ่านไม้มะขาม 
Adsorption of Methylene Blue and Ferrous Metal Solution by Using Tamarind 

Charcoal 
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บทคัดย่อ  
งานวิจัยครั้งนี้ศึกษาการดูดซับสีย้อมเมทิลีนบลูด้วยถ่านจากไม้มะขาม ท่ีมีขนาดอนุภาคอยู่ในช่วง 1190 – 1680, 

149 – 210 และ 53 – 74 ไมโครเมตร ในการทดลองแบบแบตซ์ โดยศึกษาไอโซเทอร์ม จลนพลศาสตร์ และศึกษาหาพื้นท่ี
ผิว จากผลการทดลองพบว่า ไอโซเทอร์มการดูดซับของถ่านไม้มะขามสอดคล้องกับแบบจำลองของแลงเมียร์  และ
จลนพลศาสตร์การดูดซับสอดคล้องกับปฏิกิริยาอันดับสองเทียม สำหรับการศึกษาหาพื้นท่ีผิวแสดงให้เห็นว่าถ่านไม้มะขาม
ที่มีขนาดอนุภาคอยู่ในช่วง 53 – 74 ไมโครเมตร มีพื้นที่ผิวสูงที่สุดส่งผลให้มีประสิทธิภาพในการดูดซับสีย้อมเมทิลีนบลู
และสารละลายโลหะเหล็กดีท่ีสุด 
คำสำคัญ: การดูดซับ ถ่านไม้มะขาม เมทิลีนบลู สารละลายโลหะเหล็ก 
 
Abstract 
 The adsorption of methylene blue (MB) by using tamarind charcoal with particle size in the 
range of 1190 – 1680, 149 – 210 and 53 - 74 micrometres was studied in batch experiments. The 
isotherms, kinetics and surface area of methylene blue adsorption were examined. The experimental 
results of MB adsorption were best described by Langmuir isotherm and fit well with pseudo-second 
order model. The surface area study showed that particle size in the range of 53 -74 micrometres had 
the highest surface area. As a result, it has the best absorption efficiency of methylene blue dye and 
ferrous metal solution  
Keywords: Adsorption, Tamarind charcoal, Methylene blue, Ferrous metal solution 
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1.  บทนำ 
ในปัจจุบันสารเคมีอันตรายและเป็นพิษ เช่น สีย้อม 

ยาฆ่าแมลง โลหะหนัก รวมถึงของเสียจากโรงงาน
อุตสาหกรรมและสารเคมีต่างๆ ถูกปล่อยลงแหล่งน้ำ
ธรรมชาติเป็นจำนวนมาก ส่งผลกระทบต่อมนุษย์และ
สิ ่งม ีช ีว ิตในน้ำทั ้งทางตรงและทางอ้อม [1] ทำให้
นักวิทยาศาสตร์เร่งศึกษาหากระบวนการเพื่อใช้ในการ
บำบัดน้ำเสีย เทคโนโลยีที ่ ใช้ในการบำบัดน้ำเสียมี
ด้วยกันหลายวิธี เช่น การกรอง การดูดซับ การบำบัด
ด้วยโอโซน (ozonation) และการบำบัดด้วยคลอรีน 
(chlorination) [2] ซึ ่งกระบวนการดูดซับถือเป็นอีก
กระบวนการท่ีได้รับความนิยมสูง เพราะนอกจากจะเป็น
กระบวนการท่ีง ่ายและมีค่าใช้จ ่ายถ ูกแล ้วย ังเป็น
กระบวนการที่มีประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียสูงอีก
ด้วย 

ถ่านนอกจากมีประโยชน์ในการนำมาเป็นเชื้อเพลิง
แล้ว ถ่านยังมีสมบัติในการดูดซับสูง เหมาะแก่การนำมา
พัฒนาเป็นตัวบำบัดน้ำเสีย ผงถ่านสามารถนำมาดูดซับสี 
โลหะหนัก สารอินทรีย์หรือ   สารอนินทรีย์ได้ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งคาร์บอนกัมมันต์ที่ถูกใช้กันอย่างแพร่หลาย [3] 
แต่อย่างไรก็ตามขั้นตอนในการเตรียมคาร์บอนกัมมันต์มี
หลากหลายกระบวนการและมีขั้นตอนที่ยุ ่งยาก ดังนั้น
หากสามารถเตรียมถ่านจากวัสดุเหลือท้ิงจากธรรมชาติท่ี
มีความสามารถในการดูดซับสูงโดยไม่ต้องผ่านกระบวน
การกระตุ้นจะเป็นการลดขั้นตอนและราคาในการเตรียม
วัสดุดูดซับ 

งานวิจัยนี้จึงทำการศึกษาการดูดซับสีย้อมเมทิ-    ลี
นบลูและสารละลายโลหะเหล็กด้วยถ่านจากไม้มะขาม 
และศึกษาไอโซเทอร์ม จลนพลศาสตร์ และพื้นที่ผิวของ
ถ่านท่ีเตรียมได้ 

 
2.  การทดลอง 
2.1  การเตรียมถ่านไม้มะขาม 

ถ่านไม้มะขามเตรียมจากการนำไม้มะขามมาเผาใน
เตาดินท่ีเกิดจากภูมิปัญญาชาวบ้าน จากนั้นนำถ่านท่ีได้ 
มาบดให้ละเอียดและนำไปคัดแยกขนาดด้วยเครื่องเขย่า 
(Sieve shaker, SSV) ขนาดตะแกรง 1190 – 1680, 149 
– 210 และ 53 – 74 ไมโครเมตร  

2.2  ศึกษาการดูดซับสีเมทิลีนบลู 
ศึกษาไอโซเทอร์มและศึกษาหาพื้นที่ผิวของถ่าน

จากไม้มะขามที่มีขนาดแตกต่างกัน 3 ขนาดคือ 1190 – 
1680, 149 – 210 และ 53 – 74 ไมโครเมตร โดยนำผง
ถ่านไม้มะขามขนาดต่างๆ ปริมาณ 0.25 กรัม ใส่ใน
สารละลายเมทิลีนบลู (MB, Nice chemical Pvt, Ltd.) 
150 มิลลิลิตร ที่ความเข้มข้นเริ่มต้น 3, 10, 20, 30, 40 
และ 50 มิลลิกรัมต่อลิตร กวนทิ้งไว้ในที่มืด เป็นเวลา 7 
ชั ่วโมง จากนั ้นนำสารละลายไปวัดความเข้มข ้นท่ี
เหลืออยู่ด้วยเครื่องยูวี-วิสิเบิลสเปกโตรมิเตอร์ (UV-Vis 
spectrophotometer, Jasco V530) ที ่ความยาวคล่ืน 
664 นาโนเมตร ความสามารถในการดูดซับสารละลาย
เมทิลีนบลูและพื ้นที ่ผ ิวของถ่านไม้มะขามสามารถ
คำนวณได้จากสมการท่ี (1) และ (2) ตามลำดับ [4, 5]  

 
𝑞𝑒 =

(𝐶0−𝐶𝑒)𝑉

𝑀
                          (1) 

 
เมื่อ qe คือ ความสามารถในการดูดซับเมทิลีนบลู,  

mg/g 
     C0 คือ ความเข้มข้นเริ่มต้นของเมทิลีนบลู, mg/L 
     Ce คือ ความเข้มข้นท่ีสมดุลของเมทิลีนบลู,  

mg/L 
     V คือ ปริมาตรของสารละลายเมทิลีนบลู, L  
     M คือ น้ำหนักของผงถ่านท่ีใช้, g 
 

         𝑆𝑀𝐵 = (𝑁𝑔𝑥𝑎𝑀𝐵𝑥𝑁𝑥10−20)/𝑀            (2) 
 
เมื่อ SMB คือ พื้นท่ีผิว, m2/g 
     Ng คือ โมเลกุลของเมทิลีนบลูท่ีถูกดูดซับ, mg/g 
     aMB คือ พื้นท่ีผิว 1 โมเลกุลของเมทิลีนบลู,  

197.2 Å2 
     N คือ เลขอาโวกาโดร, 6.02x1023 mol-1  
     M คือ น้ำหนักโมเลกุลของเมทิลีนบลู, 

373.9 g/mol 
2.3  ศึกษาการดูดซับสารละลายโลหะเหล็ก 

ศึกษาความสามารถในการดูดซับสารละลาย
โลหะเหล็กของผงถ่านไม้มะขาม โดยนำผงถ่านไม้
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มะขามขนาดต ่า งๆ  ปร ิ มาณ 0.25 กร ั ม  ใส ่ ใน
สารละลายโลหะเหล็ก (Ammonium Iron(II) Sulfate 
Hexahydrate) 150 มิลลิลิตร ที่ความเข้มข้นเริ่มต้น 
15 มิลลิกรัมต่อลิตร กวนทิ้งไว้ในที่มืดเป็นเวลา 7 
ช่ัวโมง แล้วนำไปวัดความเข้มข้นของสารละลายโลหะ
เหล็กที่เหลือด้วยเครื่องยูวี-วิสิเบิลสเปกโตรมิเตอร์ ท่ี
ความยาวคล่ืน 510 นาโนเมตร 
 
3. ผลการทดลองและวิจารณ์ผลการทดลอง 
3.1  ไอโซเทอร์มการดูดซับ 

การศึกษาไอโซเทอร์มการดูดซับเพื่อใช้อธิบาย
ลักษณะการดูดซับเมทิลีนบลูของผงถ่านไม้มะขาม 
ผ่านสมการแลงเมียร์ (3) และฟรุนดริช (4) [4]  
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             (3) 

 

n

efe CKq /1=               (4) 

เมื่อ qe คือ จำนวนของเมทิลีนบลูท่ีถูกดูดซับท่ีจุด 
สมดุล, mg/g 

     Ce คือ ความเข้มข้นของเมทิลีนบลูท่ีจุดสมดุล,  
mg/L 

     q0 คือ ค่าปริมาณเมทิลีนบลูสูงสุดท่ีตัวดูดซับ 
สามารถดูดซับได้, mg/g 

     b คือ ค่าคงท่ี ซึ่งสัมพันธ์กับพลังงานการดูดซับ,  
L/mg 

     Kf, n คือ ค่าคงท่ีของฟรุนดริช 
 
จากผลการทดลองการดูดซับเมทิลีนบลูของผง

ถ่านไม้มะขาม พบว่าการดูดซับเกิดขึ้นเร็วในช่วงแรก 
และเริ่มคงท่ี ที่เวลาการดูดซับ 3 ชั่วโมง เมื่อนำมาหา
ค่าตัวแปรต่างๆ ตามตารางท่ี 1 พบว่าไอโซเทอร์มการ
ดูดซับเมทิลีนบลูของผงถ่านไม้มะขามสอดคล้องกับ 
ไอโซเทอร์มการดูดซับแบบแลงเมียร์มากกว่าแบบ
ฟรุนดริช เนื่องจากมีค่าสัมประสิทธ์สหสัมพัทธ์ (R2) 
ใกล้เคียง 1 มากกว่า แสดงให้เห็นว่ากลไกการดูดซับ

บนผิวของผงถ่านจากไม้มะขามมีพฤติกรรมการดูดซับ
แบบชั้นเดียว [6] และเมื่อพิจารณาค่าความสามารถ
ดูดซับสูงสุด พบว่าถ่านไม้มะขามขนาด 53 – 74 
ไมโครเมตร มีความสามารถในการดูดซับมากที ่ สุด 
โดยสามารถดูดซับได้ถึง 43.22 มิลลิกรัมต่อกรัม ซึ่ง
แสดงว่าผงถ่านไม้มะขาม 1 กรัม สามารถดูดซับ
สารละลายเมทิลีนบลูสูงสุด 43.22 มิลลิกรัม  
 
ตารางที่ 1 ค่าการคำนวณค่าคงท่ี ท่ีได้จากสมการของ
แลงเมียร์และฟรุนดริช ของผงถ่านไม้มะขามขนาด 
ต่าง ๆ  

Sample (m) 
1190 - 
1680 

149 - 
210 

53-74 

Langmuir 
model 

b 0.10 0.13 0.07 
q0 3.75 19.64 43.22 
R2 0.9931 0.9853 0.9989 

Freundlich 
model 

Kf 1.81 2.42 2.85 
1/n 0.48 0.59 0.79 
R2 0.9190 0.9591 0.9710 

 
3.2  การหาพื้นที่ผิว 
 เมื ่อการดูดซับเมทิลีนบลูของผงถ่านไม้มะขาม
สอดคล้องกับสมการของแลงเมียร์ซึ่งแสดงถึงการดูด
ซับแบบช้ันเดียวแล้ว ทำให้สามารถคำนวณหาพื้นท่ีผิว
ของผงถ่านไม้มะขามจากการดูดซับสารละลายเมทิ -   
ลีนบลูได้ตามสมการที่ (2) โดยโมเลกุลของเมทิลีนบลู
ที่ถูกดูดซับสามารถหาได้จากไอโซเทอร์มการดูดซับ
ของสารละลายเมทิลีนบลูดังแสดงในรูปท่ี 1 
 
 
 
 
ตารางที ่ 2 ค่าการคำนวณพื ้นที ่ผิวของผงถ่านไม้
มะขามขนาดต่างๆ  
Sample (m) Ng (mg/g) SMB (m2/g) 
1190-1680 2.90 9.21 
149-210 13.04 41.4 
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53-74 18.79 59.65 

รูปที่ 1 ไอโซเทอร์มการดูดซับของสารละลายเมทิลีน 
บลูโดยผงถ่านไม้มะขามขนาดต่าง ๆ 

 
การหาพื ้นที ่ผ ิวของผงถ่านไม้มะขามจากความ 

สามารถในการดูดซับเมทิลีนบลู พบว่าผงถ่านไม้มะขาม
ที่มีขนาดอนุภาคอยู่ในช่วง 53 - 74 ไมโครเมตร มีพื้นท่ี
ผิวมากท่ีสุด รองลงมาเป็นขนาด 149 – 210 และ 1190 
– 1680 ไมโครเมตร ตามลำดับ เพราะอนุภาคขนาดเล็ก
จะมีพื้นท่ีผิวสัมผัสมากกว่าอนุภาคขนาดใหญ่ สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ Asadi A. และคณะ [7] ที่พบว่าอนุภาค
ไทเทเนียมไดออกไซด์ที ่มีขนาดใหญ่กว่าจะมีพื ้นที ่ผิว
น้อยกว่าอนุภาคไทเทเนียมไดออกไซด์ท่ีมีขนาดเล็ก 
3.3  การดูดซับสารละลายโลหะเหล็ก 

จากศึกษาการดูดซับสารละลายโลหะเหล็กของ
ผงถ ่ าน ไม ้ มะขาม พบว ่ าผงถ ่ าน ไม ้ มะขามมี
ความสามารถในการดูดซับสารละลายโลหะเหล็กได้ 
โดยผงถ่านไม้มะขามขนาด 53 – 74 ไมโครเมตร จะมี
ประสิทธิภาพสูงที่สุด คือสามารถดูดซับสารละลาย
โลหะเหล็กได้ 15.55% รองลงมาเป็นผงไม้มะขาม
ขนาด 149 – 210 และ 1190 – 1680 ไมโครเมตร ท่ี
สามารถดูดซับสารละลายโลหะเหล็กได้ 7.5% และ 
2.75% ตามลำดับ เนื ่องจากผงถ่านไม้มะขามขนาด 
53 – 74 ไมโครเมตร มีพื้นที่ผิวสูงที่สุด สอดคล้องกับ
ผลการทดลองการดูดซับสารละลายเมทิลีนบลู 
 
4.  สรุปผลการทดลอง 
 จากการศึกษาการดูดซับเมทิลีนบลูด้วยผงถ่านไม้
มะขาม พบว่าความสามารถในการดูดซับสูงสุดเท่ากับ 
43.22 มิลลิกรัมต่อกรัม ลักษณะการดูดซับบนผิวของ
ผงถ่านไม้มะขามเป็นการดูดซับแบบชั้นเดียว และผง
ถ่านไม้มะขามท่ีเตรียมได้มีพื้นท่ีผิวเป็น 59.65, 41.40 
และ 9.21 m2/g สำหรับผงถ่านไม้มะขามขนาด 53 – 
74, 149 – 210 แ ละ  1190 – 1680 ไ ม โ ค ร เ มตร 
ตามลำดับ เมื่อนำผงถ่านไม้มะขามมาศึกษาการดูดซับ
สารละลายโลหะเหล็กที ่ความเข้มข้นเริ ่มต้น 15 
มิลลิกรัมต่อลิตร พบว่าผงถ่านไม้มะขามปริมาณ 0.25 

กรัม มีความสามารถในการดูดซับสารละลายโลหะ
เหล็กสูงสุดคิดเป็น 15.55% 
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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยครั ้งนี ้มีว ัตถุประสงค์ เพื ่อลดปริมาณแป้งติดไปกับกาก จากกระบวนการของเครื ่องเหวี ่ยงแยก           
จากสาเหตุการอุดตันของรูตะแกรงท่ีใช้แยกแป้งและกากออกจากกัน จากการศึกษาค้นคว้าพบว่า มีงานวิจัย การหาสภาวะ
ที่เหมาะสมในการฉีดล้างด้านหลังตะแกรงของเครื่องเหวี่ยงแยกเพื่อลดการสูญเสียแป้งมันสำปะหลัง ได้ทำการจำลองมุม 
ในการฉีดล้างตะแกรงเครื่องเหวี่ยงแยกท่ีเหมาะสมโดยใช้วิธีบ็อก-เบห์นเคน (Box-Behnken) และหาหาค่าสภาวะท่ีทำให้
ค่าร้อยละการสูญเสียแป้งต่ำท่ีสุดโดยใช้วิธีพื้นผิวตอบสนอง ในการ Simulation ในองศาต่าง ๆ ดังนั้นผู้วิจัยจึงนำผลการ
จำลองดังกล่าวมาทดสอบกับโรงงาน กรณีศึกษา ตามแบบจำลองเพื่อแก้ไขปัญหาการอุดตันของรูตะแกรง ผลการทดลอง
ในการปรับเปลี่ยนองศาในการฉีดน้ำล้าง ส่งผลต่อการอุดตันของตะแกรง จากการปรับหัวฉีด 30 องศา 45 องศา และ    
60 องศา พบว่า มุม 30 องศา สามารถลดการอุดตันหรือสามารถตอบสนองเชิงพื้นผิวได้ดีท่ีสุด ลดลงร้อยละ 30.50 โดยใช้
เวลาในการฉีดล้าง 8 วินาที เวลาหยุดฉีดล้าง 200 วินาที และสามารถลดต้นทุนในการผลิตลงได้ 
คำสำคัญ: ลดการสูญเสียแป้งติดไปกับกาก , ศึกษาทิศทางในการฉีดล้างท่ีเหมาะสม , เครื่องเหวี่ยงแยก 
 
Abstract 
 This research aimed to reduce waste quantity of starch stuck with tapioca residue in processes 
of separator caused by some blockage of sieve holes used for separating starch from residues.  Results 
revealed that there were studies for finding optimum conditions of injection cleaning at the back sieves 
of separators. The study was conducted by simulating angles used in injection cleaning at those sieves 
with Box-Behnken design and finding proper condition to gain minimum percentage of waste by using 
Response Surface Methodology (RSM) in simulation of various degrees. The researchers applied such 
simulation result to test with the factory used as a case story for solving problem of blockage at sieve 
holes. Results revealed that changing of injection angles at 30º, 45º and 60º affecting the sieve blockage, 
it was found that at the angel of 30º made the most reduction of blockage or could have the best value 
of RSM, the blockage was reduced at 30.50% by using time for injection cleaning at 8 seconds, 
suspension of injection at 200 seconds and it could reduce production cost.   
Keywords:  Waste reduction of tapioca starch stuck with residues, studying of proper direction of 
injection cleaning, separator 
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1.  บทนำ      
   อุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลังเป็นอุตสาหกรรมที่มี
ความสำคัญมากของประเทศไทย เนื ่องจากแป้งมัน
สำปะหลังเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถเพิ่มมูลค่าให้กับพืช
เศรษฐกิจของประเทศการส่งออกไปตลาดโลกขยายตัวได้
ดีโดยในปี 2563 ไทยส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังสู่
ตลาดโลก รวม 2,676 ล้านดอลลาร์ ขยายตัวร้อยละ 3 
จากปี 2562  โดยเฉพาะส่งออกไปประเทศคู่เอฟทีเอ 18 
ประเทศ ได้แก่ อาเซียน ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ จีน 
ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ อินเดีย เปรู ชิลี และฮ่องกง มีมูลค่าสูง
ถึง 2,314 ล้านดอลลาร์ คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 86 ของ
มูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังทั ้งหมด ซึ่ง
ขยายตัวถึงร้อยละ 5 เมื ่อเทียบกับปี 2562 [1] ดังนั้น 
เกษตรกรจึงนิยมปลูกมันสำปะหลังเป็นจำนวนมาก
เพราะปลูกง่าย ทนแล้ง ศัตรูพืชน้อย ซึ ่งใน ปี พ.ศ. 
2559-2563 ประเทศไทย มีการส่งออกแป้งมันสำปะหลัง
ปริมาณมากในทุกปี  ในปี พ.ศ. 2559 มีการส่งออกแป้ง 
2,923,440 ตัน ปี 2560 มีการส่งออกแป้ง 3,275,986 
ตัน ในปี พ.ศ. 2561 มีการส่งออกแป้ง 3,130,671 ตัน       
ปี พ.ศ. 2562 มีการส่งออกแป้ง 2,932,897 ตัน และปี 
พ.ศ. 2563 มีการส่งออกแป้ง 2,835,466 ตัน [2] แสดง
ให้เห็นว่าการส่งออกแป้งมันสำปะหลังมีความต้องการท่ี
สูง ดังนั ้น การผลิตแป้งมันสำปะหลังให้ได้คุณภาพ
จะต้องควบคุมกระบวนการผลิตในแต่ละขึ้นตอนให้เกิด
การสูญเสียแป้งน ้อยที ่ส ุดเพ ื ่อให้ได ้ปร ิมาณแป้งท่ี
ต้องการและสามารถลดต้นทุนในกระบวนการผลิตได้ ทำ
ให้บริษัทผู้ผลิตแป้งมันสำปะหลังสามารถแข่งขันกับ
ผ ู ้ผล ิตรายอ ื ่นได้  กรณีศ ึกษา บร ิษ ัท โชคย ืนยง 
อุตสาหกรรม จำกัด ศึกษาปัญหาในกระบวนการผลิต
แป้งมันสำปะหลัง พบว่า ในกระบวนการผลิตแป้งมัน
สำปะหลังเกิดการ สูญเสียแป้งไปกับกากร้อยละ 57 และ
จากการเก็บข้อมูลพบว่าสาเหตุที่ทำให้เกิดการสูญเสีย
แป้งไปกับกากเกิดจากเครื่องเหวี่ยงแยกที่สกัดแยกกาก
กับน้ำแป้งมีมุมในการฉีดล้างตะแกรงไม่เหมาะสมทำให้
ตะแกรงเครื่องเหวี่ยงแยกตันน้ำแป้งไม่สามารถไหลผ่าน
ตะแกรงได้ ส่งผลให้เกิดการสูญเสียแป้งไปกับกาก ดังนั้น 
จุดประสงค์ของงานวิจัยครั้งนี้ เพื่อหาสภาวะการทำงาน

ของการฉีดล้างตะแกรง เพื ่อลดการสูญเสียแป้งใน
ระหว่างกระบวนการผลิต เพื่อศึกษาปัญหาในขั ้นตอน
การสกัดกากกับน้ำแป้งและเพื่อออกแบบแนวทางลดการ
สูญเสียแป้งไปกับกากในกระบวนการผลิตแป้งมัน
สำปะหลังและการวิเคราะห์การตอบสนองเชิงพื ้นผิว
เพื่อให้ได้สภาวะ  ที่เกิดการสูญเสียแป้งน้อยที่สุดและ
สามารถนำไปใช้งานได้จริง จึงต้องมีการทดลองหา
ทิศทางที่เหมาะสมในการฉีดล้างเพื่อลดการอุดตันของ
ตะแกรงและเพิ่มประสิทธิภาพการสกัดของเครื่องเหวียง
แยก และสาเหตุท่ีก่อให้เกิดแป้งติดไปกับกาก โดยจะหา
ทิศทางการฉีดล้างท่ีเหมาะสมของหัวฉีด โดยมีเป้าหมาย 
ท่ีจะลดการสูญเสียแป้งไปกับกากท่ีเกิดจากกระบวนการ
สกัดของเครื่องเหวี่ยงแยกและดำเนินงานให้ได้บรรลุ
วัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ให้มีกำลังการผลิต 900 ตันต่อวัน 
 
2.  ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง  
2.1  เคร่ืองมือคุณภาพ 7 ชนิด (QC 7 Tools) 
 QC 7 Tools ได้มีการพัฒนามาจากประเทศญี่ปุ่น 
ซึ่งถือว่าเป็นประเทศที่เรารู้จักกันดีว่ามีการเข้มงวดมาก
เรื่องของคุณภาพของสินค้า แต่ในความจริงแล้วแหล่ง 
กำเนิดความคิดเรื่องคุณภาพนั้น มาจากนักวิชาการทาง
สหรัฐอเมริกาไม่ว่าจะเป็น W.E.Deming (ผู้คิดค้นวงล้อ
คุณภาพ P-D-C-A) รวมถึง J.M.Juran ได้นำความรู้ทาง
ตะวันตกมาเผยแพร่ที่ญี่ปุ่น และได้นำมาพัฒนาจริงจัง 
สามารถนำมาใช้ในสถานประกอบการได้จริง ซึ่งจริงแล้ว 
QC 7 Tools เน ้นไปในทางการแก ้ป ัญหาค ุณภาพ
มากกว่า โดยเฉพาะการนำ QC 7 Tools ใช้ในการทำ
กิจกรรมกลุ่มควบคุมคุณภาพ (Quality Control Cycle : 
QCC) นำไปร่วมใช้ในการระดมสมองทำให้ได้ความคิดใน
การปรับปรุงงานได้กว่าดีการคิดเพียงลำพัง [3] 
2.2  วิธีการพื้นผิวตอบสนอง (Response Surface 
Methodology : RSM) เป็นวิธีการที่รวบรวมเทคนิค
ทั้งทางด้านคณิตศาสตร์และทางสถิติที ่มีประโยชน์ต่อ
การสร้างแบบจำลองและการวิเคราะห์ปัญหา โดยผลท่ี
สนใจขึ้นอยู่กับหลายตัวแปรและมีวัตถุประสงค์ที่จะหา
ค่าที ่ดีที ่สุดของผลตอบสนองปัญหาเกี ่ยวกับพื ้นผิว
ตอบสนองส่วนมากจะใช้แบบจำลองกำลังหนึ ่งหรือ
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แบบจำลองกำล ังสองในการหาผลตอบสนอง แต่
แบบจำลองท ั ้ งสองชน ิดไม ่ สามารถใช ้ประมาณ
ความสัมพันธ์ตลอดพื้นผิวทั้งหมดของตัวแปรอิสระ ถ้า
พื้นผิวที่เราสนใจอยู่มีขนาดใหญ่ การออกแบบพื้นผิว
ตอบสนองมีวิธีการท่ีนำมาใช้ในการหาค่าท่ีดีท่ีสุดของผล
ตอบอยู่หลายวิธีด้วยกัน ได้แก่ วิธีการกำลังสองน้อย
ที ่สุด การปีนด้วยทางชัน การออกแบบสำหรับฟิต
แบบจำลองอันดับที่หนึ่งและการออกแบบสำหรับการ
ฟิตแบบจำลองอันดับสอง ซึ่งการออกแบบสำหรับฟิต
แบบจำลองอันดับสองนี ้ เป็นการเน้นไปที ่การสร ้าง
แบบจำลองควอดราติกของผลตอบสนอง [4] 
2.3 งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 นริศรา ศรีรุ่งเรือง (2560) แป้งมันสำปะหลังท่ีเกิด
การสูญเสียแป้งไปกับกากระหว่าง กระบวนการโม่เปียก
ในอุตสาหกรรมแป้งมัน สำปะหลัง โดยส่วนใหญ่ของการ
สูญเสียนี้เกิดขึน้ในส่วนของเครื่องเหวี่ยงแยก ท่ีมีการอุด
ตันของรูตะแกรงที่ใช้แยกแป้งและกากออกจากกัน การ
ทดลองถูกออกแบบโดยใช้วิธี      บ็อก-เบนห์เคน (Box-
Behnken) และหาค่าสภาวะที ่ทำให้ค ่าร ้อย ละการ
สูญเสียแป้งต่ำท่ีสุดโดยใช้วิธีพื้นผิวตอบสนองจากผลการ
ทดลองสามารถทำนายสภาวะการทำงานท่ีเหมาะสม 
ของการฉีดล้างด้านหลังตะแกรง คือ ระยะเวลาในการฉีด
ล้าง 63 วินาที เวลาหยุดฉีด 5 วินาที และใช้หัวฉีด
สเปรย์ที ่ทำมุมกับก้านฉีดท่ี 33 องศา พบว่า ปริมาณ
แป้งที่สูญเสียไปในกากหลังการปรับปรุงลดลงร้อยละ 
11.8 ช้ีให้เห็นว่า สามารถรบกวนการเกิดการอุดตันได้
จริง นอกจากนั้นยังสามารถยืดเวลาการทำงานก่อนการ
ทำความสะอาดครั้งถัดไปได้ 2.88 ช่ัวโมงและเพิ่มโอกาส
ในการผลิตได้ถึง 28 ช่ัวโมงต่อปี  
 
3.  วิธีดำเนินการวิจัย 
 1.  ศึกษากระบวนการแยกกากกับน้ำแป้ง และหา
ข้อมูลเบื้องต้นเพื่อให้ทราบถึงปัญหาและสาเหตุท่ี
ส่งผลกระทบทำให้เกิดการสูญเสียแป้ง  
 2.  เก็บข้อมูลการสูญเสียแป้งในกระบวนการผลิต
แป้งมันสำปะหลัง โดยใช้เครื่องมือ QC 7 Tools มาใช้

โดยตรวจสอบจากใบ Check Sheet ของเด ือน
สิงหาคม 2563 
 3.  วิเคราะห์หาปัญหาและแนวทางในการลดการ
ส ูญ เส ี ยแป ้ ง ไปก ับกาก  การศ ึ กษาสา เหต ุ ใน
กระบวนการสกัดแป้งมันสำปะหลัง โดยการเก็บข้อมูล
จากการตรวจปร ิมาณแป ้ง ในกากและส ั ง เก ตุ
กระบวนการผลิต โดยใช้แผนภาพก้างปลาวิเคราะห์
สาเหตุ การใช้แผนภาพก้างปลาวิเคราะห์สาเหตุของ
กระบวนการสกัด พบว่า เครื่องจักรไม่มีประสิทธิภาพ 
โดยมีปัจจัยที่ส่งผลทำให้เครื่องจักรไม่มีประสิทธิภาพ 
คือ มุมในการฉีดล้าง ตะแกรงที่ตันจากโปรตีนยางมัน
เกาะ แรงดันน้ำไม่เพียงพอ เวลาที่ใช้ในการฉีดล้าง 
และเวลาที่หยุดฉีดล้าง ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ ส่งผลทำให้
ปริมาณแป้งที่ติดไปกับกากสูงกว่ามาตราฐานกำหนด 
ผู ้ว ิจัยจึงนำสาเหตุของการเกิดปัญหามาวิเคราะห์
ความเป็นไปได้ของสาเหตุว ่า เกิดจากส่วนใดของ
เครื่องจักรสาเหตุใดท่ีมีความเป็นไปได้มากท่ีสุด 

 

 

ภาพที่ 1 วิเคราะห์ความสูญเสียแป้งไปกับกาก 
 

 4.  วิธีตรวจสอบปริมาณแป้งติดไปกับกาก 
1.  เก็บตัวอย่างกาก นำมาช่ัง 100 กรัม นำกาก

ที่ชั่งได้ไปใส่ในเครื่องปั่น เติมน้ำ 500 มิลลิลิตร ใส่ใน    
เครื่องปั่น ป่ัน 1 นาที 
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 2.  ปั่นเสร็จนำมาเทใส่บีกเกอร์กรองผ่านผ้าขาว
บางกรองต่อด้วยตะแกรง 325 mesh 100 มิลลิลิตร
นำไปเทใส่กรวย ท้ิงไว้ 4 ช่ัวโมง แล้วบันทึกผล 

           

5.  ออกแบบการทดลอง แนวคิดในการออกแบบ
การทดลองเพื ่อช่วยในการทำงาน หลังจากทำการ
วิเคราะห์ปัญหา และหาวิธ ีแก้ไขปัญหาเพื ่อลดการ
สูญเสียแป้งไปกับกาก ร้อยละแป้งท่ีสูญเสียไปในกาก ซึ่ง
เป็นค่าตอบสนองกับแต่ละเงื่อนไขการฉีดล้างตะแกรง
ของกระบวนการเหวี่ยงแยก ผู้วิจัยได้ศึกษาทิศทางใน
การฉีดล้างเพื่อป้องกันไม่ให้ตะแกรงอุดตันโดยทดลอง 
ปรับมุมฉีดล้าง 30 องศา 45 องศา และ60 องศา ด้วย
อัตราการป้อนท่ี 38 ลูกบาศก์เมตรต่อช่ัวโมง ผ่านเข้ามา
ด้านหน้าของตะแกรงขนาด 85 ไมโครเมตร ท่ีมีการหมุน
เหวี่ยงด้วยความเร็วรอบ 1,250 รอบต่อนาที โดยใช้
แรงดันน้ำ 25–30 บาร์ 

 

ภาพที่ 2 กระบวนการทำงานเครื่องเหวี่ยงแยก 
 

4.  ผลการดำเนินการทดลอง 
    จากการทดลองออกแบบทิศทางในการฉ ีดล ้ าง      
เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องเหวี่ยง
แยก ทำการปรับเปลี่ยนองศาในการฉีดล้าง โดยหมุน
ปรับหัวสเปรย์ที่ใช้ฉีดล้างตะแกรง จากเดิม 90  องศา 
ทางผู้ศึกษาจึงได้ทดลองปรับหัวสเปรย์ไปในทิศทางองศา

ต่าง ๆ 45 องศา 30 องศา และ 60 องศา โดยทดลองจาก
การศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง [3] จากงานวิจัยเห็นได้ว่า 
มุม 30 องศา ใช้เวลาในการฉีดล้าง 8 วินาที และเวลาท่ี
ใช้ในการหยุดฉีด 200 วินาที เมื่อนำมาทดลองมีปริมาณ
แป้งติดไปกับกาก 0.85 กรัม ซึ ่งลดลงจากเดิมคิดเป็น 
ร้อยละ 30.50 มุม 45 องศา ใช้เวลาในการฉีดล้าง 8 
วินาที และเวลาท่ีใช้ในการหยุดฉีด 200 วินาที มีปริมาณ
แป้งติดไปกับกาก 0.48 กรัม ลดลง ร้อยละ 17.51 และ
มุม 60 องศา ใช้เวลาในการฉีดล้าง 8 วินาที และเวลาท่ี
ใช้ในการหยุดฉีด 200 วินาที มีปริมาณแป้งติดไปกับกาก 
0.17 กรัม ลดลง ร้อยละ 5.97 จะเห็นได้ว่า มุม 30 องศา 
เป็นมุมการฉีดล้างที่มีประสิทธิภาพสูงสุด และหลังจาก
การทดลอง ปริมาณแป้งที่ติดไปกับกากลดลงซึ่งอยู่ใน
เกณฑ์ที ่ยอมรับได้จากค่าที ่มาตรฐานกำหนด 2.00 
มิลลิลิตร  
 
ตารางที่ 1 ผลการทดลอง ก่อน-หลัง การปรับมุมการ
ฉีดล้างในทิศทางต่าง ๆ 

มุมการฉีดล้าง 
(องศา) 

ปริมาณแป้งที่ติดไปกับกาก 
(กรัม) 

30 1.78 
45 2.15 
60 2.46 
90 2.63 

จากการทดลองจะเห็นได้ว่า มุม 30 องศา สามารถ
ลดปริมาณแป้งติดไปกับกากได้มีประสิทธิภาพมาก
ท่ีสุด ดังแสดงงในภาพท่ี 3 
 

 

ภาพที่ 3 การเปรียบเทียบปริมาณการสูญเสียแป้ง 
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5.  สรุปผลการทดลอง 
 จากการศึกษาวิจัยการลดปริมาณแป้งท่ีติดไปกับกาก
กระบวนการผลิตแป้งมันสำปะหลัง จาก ผลเสียท่ีเกิดขึ้น 
ทำให้ตะแกรงเครื่องเหวี่ยงแยกตัน ส่งผลทำให้เกิดความ
สูญเสียเกิดขึ้นในกระบวนการ ผลิตแป้งมันสำปะหลัง 
ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้ทำการศึกษาวิธีการปรับปรุงการทำงาน 
โดยเสนอให้ปรับเปลี่ยน ทิศทางการฉีดล้างช่วยในการ
ฉีดล้างทำความสะอาดไม่ให้ตะแกรงเครื่องเหวี่ยงแยกตัน 
เพื่อเป็นการลดการ สูญเสียในกระบวนการผลิต จึงได้
ติดตั้งหัวสเปรย์ฉีด 30 องศา เพื่อช่วยให้การฉีดล้าง
ตะแกรงมีคุณภาพมาก ขึ้น และเป็นการลดการสูญเสีย 
และเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตเพิ่มขึ้น จาก
การทดสอบการทำงานในการฉีดล้างตะแกรง ทีได้ไป
ปรับหัวสเปรย์ฉีดล้าง ในกระบวนการ สกัดแยกกากกับ
น้ำแป้ง ผลการศึกษา พบว่า ปริมาณแป้งท่ีติดไปกับกาก
ก่อนการปรับปรุงมุมองศาในการ ฉีดล้างตะแกรงเครื่อง
เหวี่ยงแยกโดยใช้มุม 90 องศา มีปริมาณแป้งติดไปกับ
กาก 2.63 กรัม และหลังจาก ปรับปรุงมุมองศาในการฉีด
ล้างใช้มุม 30 องศา มีปริมาณแป้งที่ติดไปกับกาก 1.78 
กรัม ซึ่งสามารถลด ปริมาณแป้งที่ติดไปกับกากได้ 0.85 
กรัม คิดเป็นร้อยละ 30.50 
 
6.  อภิปรายผล 
  ก่อนทำการแก้ไขปัญหาแป้งที่ติดไปกับกาก    โดย
การปรับหัวสเปรย์ที ่ใช้ในการฉีดล้าง พบว่าก่อนการ
ปรับปรุงแก้ไขปัญหาแป้งติดไปกับกาก ทำให้ปริมาณ
แป้งที่ติดไปกับกากสูงเกินมาตรฐานโรงงานกำหนดซึ่ง
เป็นการทำให้เกิดการสูญเสียในกระบวนการผลิต และ
หลังจากท่ีได้ทำการแก้ไขปัญหา โดยการทดลองหามุมใน
การฉีดล้างตะแกรงเครื่องเหวี่ยงแยก ศึกษาจากวิจัยท่ี
เกี่ยวข้อง [4] สามารถลดการสูญเสียแป้งไปกับกาก ลงได้
ร้อยละ 30.50 ดังนั ้นสรุปได้ว ่า การทดลองหามุมท่ี
เหมาะสมในการฉีดล้างตะแกรงทำให้ปริมาณแป้งที่ติด
ไปกับกากอยู่ในมาตรฐานที่โรงงานกำหนด และสามารถ
ลดการสูญเสียในกระบวนการผลิตลงได้ 
 
 

7.  กิตติกรรมประกาศ  
 ผู ้ว ิจัยขอขอบพระคุณ อาจารย์ฤทธิรงค์ แจ้งอิ่ม 
อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย ที่ได้ให้ความรู้และคำปรึกษา
แก่ผู้วิจัยให้สามารถทำวิจัยจนสำเร็จลุล่วง 
 นอกจากนี ้ ผู ้วิจัยขอขอบพระคุณ ผู้บริหาร และ
พนักงานของบริษัทที ่ดำเนินธุรกิจการผลิตแป้งมัน
สำปะหลังท่ีได้อนุญาติให้นักศึกษาเข้าไปวิเคราะห์สาเหตุ
ปัญหา เก็บรวบรวมข้อมูล รวมถึงการให้คำแนะนำ เพื่อ
หาแนวทางในการแก ้ ไขป ัญหาร ่ วมก ันระหว ่ าง
ผู้ประกอบการและคณะผู้จัดทำงานวิจัยในครั้งนี้ ผู้จัดทำ
หวังเป็นอย่างยิ่งว่างานวิจัยฉบับนี้ จะเอื้อประโยชน์ต่อ
การศึกษาค้นคว้าสำหรับผู้ที่สนใจไม่มากก็น้อย หากมี
ข ้อบกพร ่องประการใด คณะผู ้จ ัดทำขอน ้อมรับ
ข้อผิดพลาดและยินดีรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้รู้ทุกท่าน
ไว้แก้ไขในโอกาสต่อไป หากงานวิจัยฉบับนี้เกิดคุณความ
ดีอันใด คณะผู้จัดทำขอน้อมรับสักการะแด่ผู้ท่ีมีพระคุณ
ข้างต้นทุกท่านมา ณ โอกาสนี ้
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การจัดการคงคลังประเภทบรรจุภัณฑ์ของโรงงานผลไม้แปรรูป 
Packaging Inventory Management of Processed Fruit Factory 
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บทคัดย่อ  

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ท่ีจะจัดการคงคลังบรรจุภัณฑ์ของโรงงานผลิตผลไม้แปรรูปแห่งหนึ่ง จากการศึกษาข้อมูล
เบื้องต้น พบว่า กรณีศึกษามีปัญหาด้านคงคลังบรรจุภัณฑ์มีจำนวนมากและขาดแคลนในบางครั้ง จากทฤษฎีของ ABC 
และ FSN งานวิจัยนี้ได้จัดกลุ่มคงคลังบรรจุภัณฑ์โดยใช้มูลค่าการใช้และจำนวนการใช้ กลุ่ม A และกลุ่ม F เท่านั้นที่จะ
ทำการศึกษาวิจัยซึ่งมีจำนวน 16 รายการ หลังจากนั้นจึงทำการพยากรณ์ความต้องการโดยใช้หลายวิธี เปรียบเทียบ และ
คัดเลือกวิธีการพยากรณ์ที่ดีที่สุด ต่อมาจึงได้ทำการคำนวณหามูลภัณฑ์กันชนและจำนวนการสั่งซื้อ และเปรียบเทยีบผล
การคำนวณกับวิธีการที่ใช้ในปัจจุบัน จากการเปรียบเทียบวิธีการท่ีนำเสนอกับวิธีการท่ีใช้ในปัจจุบัน พบว่า จำนวนครั้งใน
การสั่งซื้อมีจำนวนลดลงเท่ากับ 98 ครั้ง และทำให้ต้นทุนการสั่งซื้อลดลงเท่ากับ 71,342.04 บาท ต้นทุนการการเก็บรักษา
ลดลงเท่ากับ 2,147.98 บาท โดยรวมแล้วต้นทุนมีค่าลดลงเท่ากับ 73,490.02 บาท ซึ่งคิดเป็น 57.85% 
คำสำคัญ: การพยากรณ์, การจัดการสนิค้าคงคลัง, Silver-Meal   
 
Abstract 
 This objective of this research was to manage packaging inventory of a processed fruit factory. 
Based on the preliminary study, it was found that the case study faced with the problem of high 
packaging inventory and shortages sometimes. Using the theories of ABC and FSN, the research started 
with grouping the packaging inventory by using usage values and quantities. Only A and F groups 
including 16 items were emphasized. Thus, demand forecasts were constructed using multiple methods. 
The forecasts were compared and selected. Next safety stocks and order quantities were calculated. 
Finally, comparisons between the proposed order policies and the existing ones were given. It was found 
that the proposed method would reduce 98 ordering times and 71,342.04 baht ordering costs. The 
carrying costs were also reduced by 2,147.98 baht. The total reduction costs were 73,490.02 baht which 
was 57.85%. 
Keywords: Forecast, Inventory Management, Silver-Meal 
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1.  บทนำ 
การจัดการคงคลังท่ีมีประสิทธิภาพต้องควบคุมต้ังแต่

การเข้าออกของสินค้าในคลัง การจัดเก็บสินค้าคงคลัง
อย่างเป็นระเบียบ ง่ายต่อการเข้าถึง มีการกำหนด
ปริมาณของสินค้าคงคลังที่เหมาะสม เพื่อป้องกันสินค้า
ขาดมือทำให้ผลิตสินค้าล่าช้า ลูกค้าอาจเกิดความไม่พึง
พอใจ หรือหากสินค้าคงคลังมากเกินไปจะส่งผลให้สินค้า
ท่ีค้างอยู่ในคลังเกิดการเส่ือมสภาพ รวมถึงเกิดต้นทุนใน
การจัดเก็บสินค้าอีกด้วย วัตถุประสงค์หลักของการ
จัดการคงคลังก็เพื่อให้การดำเนินการของโรงงานเป็นไป
อย่างราบรื่น หรือกล่าวได้ว่า โรงงานจะมีสินค้าที่พร้อม
บริการลูกค้าอย่างเพียงพอ และส่งสินค้าได้อย่างตรงต่อ
เวลา 

ปัญหาของการจัดการคงคลังประเภทบรรจุภัณฑ์ของ
โรงงานกรณีศึกษา คือ ไม่มีการพยากรณ์ความต้องการ
ในการใช้บรรจุภัณฑ์แต่ละชนิด ไม่มีการกำหนดปริมาณ
ในการส่ังซื้อ รวมถึงไม่มีการกำหนดปริมาณสินค้าคงคลัง
สำรอง ทำให้พบปัญหาบรรจุภัณฑ์บางชนิดมีปริมาณ
มากเกินไป และบรรจุภัณฑ์บางชนิดมีน้อยเกินไปจนขาด
มือส่งผลให้การผลิตหยุดชะงัก ในการดำเนินการสั่งซื้อ
ผู ้ดูแลคลังจะสั่งซื ้อเมื ่อพบว่าบรรจุภัณฑ์ภายในคลัง
กำลังจะหมดและส่ังซื้อโดยประมาณจำนวนท่ีต้องการใช้ 
จึงทำให้การสั่งซื้อขาดประสิทธิภาพส่งผลให้เกิดต้นทุน
ในการสั่งซื้อที่สูง จึงควรมีการศึกษาหาแนวทางในการ
แก้ไขปัญหาของการจัดการคงคลังให้มีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น ควรหาวิธีดำเนินการส่ังซื้อท่ีเหมาะสม ซึ่งจะช่วยลด
ต้นทุนรวม โดยนำทฤษฎีต่างๆ มาประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อการจัดการคงคลัง 
 งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาการพยากรณ์ความต้องการ 
การคำนวณหาปริมาณการสั่งซื้อ ปริมาณคงคลังสำรอง
เพื่อความปลอดภัยและจุดสั่งซื ้อ โดยวิเคราะห์ข้อมูล
เฉพาะกลุ่ม AF ท่ีได้จากการจัดกลุ่มด้วยระบบABC และ
FSN ใช ้ข ้อม ูลปร ิมาณความต ้องการส ินค ้าต ั ้ งแต่ 
กรกฎาคม 2561 ถึง มิถุนายน 2563 
 
2.  วรรณกรรมและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
2.1  การจัดกลุ่มสินค้าด้วย ABC Analysis 

 เป็นการแยกประเภทวัสดุคงคลัง เพื่อแบ่งระดับ
การดูแลและควบคุม กลุ่มที่มีมูลค่าสูงจะต้องได้รับการ
ควบคุมสูงสุด ในกลุ่มที่มีมูลค่าต่ำการดูแลและควบคุม
สามารถยืดหยุ่นได้ ซึ่งการแบ่งกลุ่มใช้เกณฑ์คือ กลุ่ม A 
5-15% ของวัสดุคงคลังทั้งหมดจะเป็นสินค้าที่มีมูลค่า
อยู่ราว 70-80% ของมูลค่าวัสดุคงคลังทั้งหมด กลุ่ม B 
30% ของวัสดุคงคลังทั้งหมดจะเป็นสินค้าที่มีมูลค่าอยู่
ราว 30% ของมูลค่าวัสดุคงคลังทั้งหมด กลุ่ม C 50-
60% ของวัสดุคงคลังทั้งหมดจะเป็นสินค้าที่มีมูลค่าอยู่
ราว 5-10% ของมูลค่าวัสดุคงคลังท้ังหมด[1] 
2.2  การจัดกลุ่มสินค้าด้วย FSN Analysis 
 เป็นการจัดกลุ ่มคงคลังตามความถี ่การใช้งาน 
สามารถพิจารณาการจัดกลุ่มได้โดยคำนวณหาอ้ตราการ
ใช้งานจากการนำปริมาณการใช้งานต่อปีหารด้วย
ระยะเวลารวม โดยกำหนดให้บรรจุภัณฑ์ท่ีมีอัตราการใช้
งานสะสม 80% เป็นกลุ่ม F (มีอัตราการหมุนเวียนสูง) 
บรรจุภัณฑ์ท่ีมีอัตราการใช้งานสะสม 15% ถัดมา เป็น
กลุ่ม S (มีอัตราการหมุนเวียนต่ำ) และบรรจุภัณฑ์ที่มี
อัตราการใช้งานสะสม 5% ท่ีเหลือ เป็นกลุ่ม N (ไม่มีการ
หมุนเวียน)  
2.3  การพยากรณ ์
 ในการเลือกวิธีการพยากรณ์ควรพิจารณาว่าสิ ่งท่ี
ต้องการพยากรณ์มีความสอดคล้องกับวิธีการพยากรณ์ท่ี
ต้องการเลือกหรือไม ่[2] เนื่องจากโรงงานกรณีศึกษาเป็น
โรงงานผลิตส ินค ้ าแปรร ูปทางการเกษตร ด ังนั้น
ผลิตภัณฑ์หลายๆชนิดมีการดำเนินการผลิตเป็นแบบ
ฤดูกาล ผู้วิจัยจึงได้ศึกษางานวิจัยท่ีมีการพยากรณ์สินค้า
ท่ีมีแนวโน้มฤดูกาล เช่น งานวิจัยของกัลยา บุญหล้า [2] 
ได้ศึกษาเกี่ยวกับการพยากรณ์นักท่องเท่ียวอุทยานภูหิน
ร่องกล้า ซึ่งพบว่านักท่องเที่ยวนิยมมาอุทยานภูหินร่อง
กล้ากันมากในช่วงเดือนธันวาคมและมกราคม ทำการ
พยากรณ์โดยใช้วิธีปรับให้เรียบแบบโฮลท์และวินเตอร์ท่ี
มีฤดูกาลเชิงผลคูณ วิธีบ็อกซ์และเจนกินส์ และวิธีการ
พยากรณ์รวม วัดผลด้วยค่าร้อยละความคลาดเคลื ่อน
สัมบูรณ์เฉลี่ย ผลการวิเคราะห์พบว่า วิธีปรับให้เรียบ
แบบโฮลท์และวินเตอร์ที ่มีฤดูกาลเชิงผลคูณ มีความ
แม่นยำในการพยากรณ์มากท่ีสุด 
2.4  การสั่งซ้ือ 
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 วราภรณ์ ทศพร [3] ได้ศึกษาวิธีการหาปริมาณการ
สั่งซื ้อที่เหมาะสมของเหล็กแผ่น โดยใช้วิธีการหาการ
สั่งซื ้ออย่างประหยัด (EOQ) สำหรับวัตถุดิบที่มีความ
ต้องการคงท่ี ในส่วนของวัตถุดิบท่ีมีความต้องการไม่คงท่ี
ใ ช ้ ว ิ ธี  Newsboy Model และ  Silver-Meal และ
เปรียบเทียบต้นทุนการสั่งซื ้อปัจจุบันกับ EOQ และ
Newsboy Model ก ับ Silver-Meal ผลการคำนวณ
พบว่า หากเป็นวัตถุดิบท่ีมีความต้องการคงท่ีควรเลือกใช้
วิธ ีการสั ่งซื ้ออย่างประหยัด ส่วนวัตถุดิบที ่มีความ
ต้องการไม่คงท่ีควรเลือกใช้วิธ ีNewsboy Model 
 
3.  วิธีการวิจัย 
 3.1  จัดลำดับความสำคัญของบรรจุภ ัณฑ ์ตาม
หลักการ ABC และ FSN ข ้อม ูลท ี ่จะนำมาทำการ
วิเคราะห์จะเป็นบรรจุภัณฑ์ท่ีอยู่ในกลุ่ม AF เท่านั้น 
 3.2  พยากรณ์ความต้องการบรรจุภัณฑ์แต่ละชนิด 
โดยข้อมูลที่มี ่รูปแบบฤดูกาลจะทำการพยากรณ์ด้วย
วิธีการแบบฤดูกาลดังสมการ(1) และวิธีการพยากรณ์
ของว ินเทอร ์ด ั งสมการ (2) ซ ึ ่ งจะม ีการพ ิจารณา
ส่วนประกอบท่ีเป็นแนวโน้มและฤดูกาล รวมถึงยังมีการ
พิจารณาระดับและความชัน [4] ถ้าไม่มีรูปแบบฤดูกาล
จะพยากรณ์ด้วยวิธีการค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ดังสมการ(3) 
และวิธีการปรับเรียบแบบเอ็กซ์โปเนนเชียลดังสมการ(4) 

𝑆𝐹𝑖 = 𝑆𝑖 𝑥 𝐹𝑡   (1) 

�̂�𝑛(𝑙) = [�̂�0(𝑛) + �̂�1(𝑛)𝑙]�̂�𝑛+𝑙−𝑠  (2) 

 𝑆𝑡+1 =
𝑋𝑡 + 𝑋𝑡−1 + … + 𝑋𝑡−𝑁+1 

𝑁
  (3) 

𝑆𝑡+1 =  𝛼𝑋𝑡 + (1 − 𝛼)𝑆𝑡  (4) 

 3.3  คำนวณหาความคลาดเคลื ่อน 3 ว ิธ ี ได ้แก่ 
ค่าเฉลี ่ยเปอร์เซ็นต์ของความคลาดเคลื ่อนสัมบูรณ์ 
(MAPE), ค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื ่อนกำลังสอง (MSE) 
และค่าเฉล่ียของความเบี่ยงเบนสัมบูรณ์ (MAD)  
 3.4  เปรียบเทียบผลความคลาดเคลื่อนทั้ง 3 แบบ 
วิธีพยากรณ์ที่ดีที่สุดคือวิธีที ่มีความคลาดเคลื่อนน้อย

ท ี ่ ส ุด โดยเล ือกจากว ิธ ีพยากรณ ์ท ี ่ ให ้ ผลความ
คลาดเคล่ือนน้อยท่ีสุดอย่างน้อย 2 แบบ 
 3.5  คำนวณหาต้นทุนรวม ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการ
ส่ังซื้อและค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษา 
 3.6  คำนวณหาค่าสัมประสิทธิ์ความแปรปรวนเพื่อ
ตรวจสอบว่าความต้องการบรรจุภัณฑ์มีความต้องการ
คงท่ีหรือไม่ หากความต้องการคงท่ีจะคำนวณหาปริมาณ
การส่ังซื้อด้วยวิธี EOQ และหากความต้องการไม่คงท่ีจะ
คำนวณหาปริมาณการส่ังซื้อด้วยวิธี Silver-Meal 
 3.7  คำนวณหาจุดสั่งซื้อ และปริมาณคงคลังสำรอง
เพื่อความปลอดภัย  
 3.8  เปรียบเทียบและสรุปผลการดำเนินการ 
 
4.  ผลการวิจัย 
4.1  การจัดกลุ่มตามหลัก ABC-FSN 
 แบ่งกลุ ่ม ABC โดยคำนวณหามูลค่าการใช้งาน 
จากนั้นนำมาเรียงลำดับมูลค่าของบรรจุภัณฑ์จากมากไป
หาน้อย กำหนดให้มูลค่าแต่ละกลุ่มเป็น กลุ่ม A 70% , 
กลุ่ม B 25% และกลุ่ม C 5% จากนั้นแบ่งกลุ่ม FSN โดย
คำนวณหาอัตราการใช้งานต่อเดือนแล้วเรียงลำดับจาก
บรรจุภัณฑ์ที่มีอัตราการใช้งานสูงไปต่ำ โดยกำหนดให้
บรรจุภัณฑ์ท่ีมีอัตราการใช้งานสะสม 80% เป็นกลุ่ม F 
15% ถัดมา เป็นกลุ่ม S และ 5% ท่ีเหลือเป็นกลุ่ม N ซึ่ง
กลุ่ม AF จะมีมูลค่าการใช้งานสูงสุดและมีปริมาณการใช้
งานมากท่ีสุด  
 

ตารางที่ 1 การจัดกลุ่ม ABC-FSN 
กลุ่ม F S N 
A 16 4 0 
B 5 15 3 
C 3 6 17 

4.2  การพยากรณ์ความต้องการบรรจุภัณฑ์ 
4.2.1  การตรวจสอบความเป็นฤดูกาล 
 นำข ้อม ูลการใช ้บรรจ ุภ ัณฑ ์มาทำกราฟเพื่ อ
ตรวจสอบดูความเป็นฤดูกาล หากรูปแบบของปริมาณ
การใช้มีลักษณะขึ้นลงซ้ำๆ ลักษณะเดียวกัน แสดงว่า มี
รูปแบบเป็นฤดูกาล ซึ่งจากบรรจุภัณฑ์ 16 รายการ ใน
กลุ่ม AF มี 12 รายการที่มีลักษณะของข้อมูลเป็นแบบ
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ฤดูกาล และ 4 รายการมีลักษณะของข้อมูลไม่ เป็น
ฤดูกาล 

 

รูปที่ 1 ตัวอย่างกราฟตรวจสอบความเป็นฤดูกาล 
 

4.2.2  สรุปผลการพยากรณ์ความต้องการ 
 ทำการพยากรณ์บรรจุภัณฑ์แต่ละชนิดตามวิธีท่ี
กำหนดไว้ในขั้นตอนที่ 3.2-3.4 ซึ่งสามารถสรุปผลการ
พยากรณ์ได้ดังตารางท่ี 2 

4.3 คำนวณหาต้นทุน  
 ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายในการส่ังซื้อเกิดจากการส่ังซื้อ
สินค้าในแต่ละครั้งโดยไม่แปรผันตามปริมาณการสั่งซื้อ
[5] คิดเป็น ค่าจ้างพนักงาน 108,000 บาทต่อปี ค่า
อินเทอร์เน็ต 2,400 บาทต่อปี ค่าเสื ่อมราคาอุปกรณ์
สำนักงาน 5,000 บาทต่อปี ค่าโทรศัพท์ครั้งละ 10 บาท 
ค่าเอกสารครั ้งละ 10 บาท จากข้อมูล ของโรงงาน
กรณีศึกษามีการส่ังซื้อท้ังหมด 163 ครั้งต่อปี ดังนั้นการ
สั่งซื ้อต่อครั้งคำนวณจากค่าใช้จ่ายรวมต่อปีหารด้วย
จำนวนครั้งท่ีส่ังซื้อเท่ากับ 727.98 บาท 
 ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายในการเก ็บร ักษาเป็น
ต้นทุนที่เกิดขึ้นในการเก็บรักษาสินค้าคงคลังนั้น ๆ [5] 
คิดเป็นค่าจ้างพนักงาน 72,000 บาทต่อป ี ค่าเส่ือมราคา 
 

ตารางที่ 2 สรุปผลการพยากรณ์ความต้องการ 

 
 หมายเหตุ: ข้อมูลท่ีได้รับพบว่ากระดาษห่อท๊อฟฟี่ท้ัง 4 สีมีปริมาณการใช้งานเท่ากัน ผลการคำนวณจึงเท่ากัน 
 

อุปกรณ์สำนักงาน 5,000 บาทต่อปี ต ้นทุนเง ินทุน 
19,508.83 บาทต่อปี ค่าไฟฟ้า 4,017.04 บาทต่อป ีรวม
เป็น 100,526 บาทต่อปี และคำนวณหาสัดส่วนในการ
เก็บรักษาคงคลังต่อปีจากการนำค่าใช้จ่ายรวมมาหาร
ด้วยมูลค่าบรรจุภัณฑ์คงคลังได้เท่ากับ 0.296 หน่วยต่อ
ปี หรือ 0.025 หน่วยต่อเดือน 
4.4 การหาปริมาณการสั่งซ้ือ 
 ทำการตรวจสอบสัมประสิทธิ์ความแปรปรวน หาก
มากกว่า 0.25 แสดงว่ามีความต้องการไม่คงที่ ผลการ
คำนวณพบว่า 12 รายการมีความต้องการไม่คงที่ต้องใช้
วิธี Silver-Meal และ 4 รายการมีความต้องการคงที่ใช้
วิธี EOQ ในการหาปริมาณการส่ังซื้อ 

4.5 การหาปริมาณคงคลังสำรองเพื่อความปลอดภัย
และจุดสั่งซ้ือ 
 การหาปริมาณสินค้าคงคลังสำรองเพื ่อความ
ปลอดภัย(ss) โดยที ่ระยะเวลารอคอยคงท่ี (𝐿𝑇) และ
อัตราการใช้มีความแปรปรวนคำนวณได้จากสมการ (5) 

𝑆𝑆 =  𝑍𝜎𝑑√𝐿𝑇  (5) 
 โดยกำหนดให้มีความเช่ือมั่นท่ี 95% เมื่อเปิดตาราง
ที่ α = 0.05 จะได้ค่า Z = 1.645 และการหาจุดสั่งซื้อ
(ROP) คำนวณได้จากอัตราความต้องการเฉลี ่ย (�̅�) 
ช่วงเวลานำเฉลี่ย (𝐿𝑇̅̅̅̅ ) และปริมาณคงคลังสำรอง(ss) 
แสดงดังสมการ (6) 

𝑅𝑂𝑃 = �̅� ∗ 𝐿𝑇̅̅̅̅ + 𝑆𝑆   (6) 
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ซึ่งสามารถสรุปผลการคำนวณได้ดังตารางท่ี 3 
 
ตารางที่ 3 ผลการคำนวณหาปริมาณคงคลังสำรองเพื่อความปลอดภัยและจุดส่ังซื้อ 

 
4.6  เปรียบเทียบผลการคำนวณ 
 เมื่อเปรียบเทียบค่าใช้ในการส่ังซื้อและค่าใช้จ่ายใน
การเก็บรักษาต่อปี พบว่า ค่าใช้จ่ายท้ังหมดลดลง 
 
ตารางที่ 4 เปรียบเทียบผลแบบเดิมและแบบใหม ่

 
 
5. สรุปผลการวิจัย 

จากการนำรายการบรรจุภัณฑ์ 16 รายการในกลุ่ม 
AF มาพยากรณ์ความต้องการพบว่า ข้อมูลที่มีรูปแบบ
ฤดูกาลจาก 12 รายการ มี 8 รายการท่ีเหมาะกับวิธีแบบ
ฤดูกาล และ 4 รายการ เหมาะสมกับวิธีวินเทอร์ และ 4 
รายการ ที่ไม่มีรูปแบบฤดูกาลเหมาะสมกับวิธีการปรับ
เร ียบเอ ็กซ ์ โปเนนเช ียล และเมื ่อนำมาคำนวณหา
สัมประสิทธิ ์ความแปรปรวน พบว่า บรรจุภัณฑ์ 12 
รายการมีความแปรปรวนสูงจึงใช้วิธี Silver-Meal ใน
การหาปริมาณการส่ังซื้อ และ 4 รายการมีปริมาณการใช้
คงท่ีจึงใช้วิธีการส่ังซื้ออย่างประหยัด  

หลังจากคำนวณหาปริมาณการสั่งซื้อ จุดสั่งซื้อ และ
ปริมาณคงคลังสำรองแล้ว สามารถนำมาคำนวณหาคง
คลังเฉลี่ยและต้นทุนรวม ซึ่งสรุปผลได้ว่า จำนวนครั้งใน
การสั่งซื้อแบบใหม่ลดลง 98 ครั้ง สามารถลดค่าใช้จ่าย
ในการส่ังซื้อลง 71,342.04 บาท ลดค่าใช้จ่ายในการเก็บ
ร ักษาได้ 2,147.98 บาท ดังน ั ้นต้นท ุนรวมลดลง 
73,490.02 บาท คิดเป็น 57.85% 
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การจัดการข้อมูลโลจิสติกส์เพื่อการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ  
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสหัสขันธ์ไดโนโรดโฮมสเตย์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 

The Logistics Management for an Ecotourism of Sahatsakhan Dino Road 
Homestay Community Enterprise in Kalasin Province 
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บทคัดย่อ  

งานวิจัยนี้เป็นการนำเสนอการจัดการข้อมูลทางโลจิสติกส์เพื ่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  
กรณีศึกษากลุ่มวิสาหกิจชุมชนสหัสขันธ์ไดโนโรดโฮมสเตย์ ชุมชนบ้านโนนบุรี จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อการจัดการข้อมูลโลจิสติกส์เพื่อการท่องเท่ียวของชุมชน และเพิ่มช่องทางการเข้าถึงสถานท่ีท่องเท่ียวและโฮม 
สเตย์ผ่านทางแอพพลิเคช่ันการท่องเท่ียวออนไลน์ เพื่อให้ชุมชนเกิดรายได้ การทำวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ทำการลง
พื้นท่ีรวบรวมข้อมูลโดยการระดมความคิดเห็นของผู้ประกอบการท่ีรวมตัวกันเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ซึ่งทางกลุ่มฯ 
ได้บอกถึงปัญหาที่เกิดขึ้น นั้นก็คือการกระจัดกระจายของข้อมูลทางโลจิสติกส์ของสถานที่ท่องเที่ยว แหล่งที่พัก
และการรับรู้ การเข้าถึงกิจกรรมของนักท่องเที่ยว ยังไม่เป็นที่กว้างขวางเพียงพอ ดังนั้นจึงวางแผนรวบรวมข้อมูล
ทางโลจิสติกส์และจัดทำช่องทางการประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวใน อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ และ
ข้อมูลโลจิสติกส์ของกลุ่มฯ ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ กิจกรรมเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรม ซึ่งแบ่งแนวทางการปรับปรุง
ออกเป็น 2 แนวทาง คือ 1. จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียวและท่ีพักโฮมสเตย์ สำหรับนักท่องเท่ียวในพื้นท่ี 
และ 2. นำเข้าข้อมูลรายละเอียดที่พักโฮมสเตย์ ตำแหน่งที่ตั้ง และช่องทางการติดต่อ ในสื่อออนไลน์ (Google 
Maps) และแพลตฟอร์มการท่องเที่ยวสากล (TripAdvisor) ซึ่งจากผลการดำเนินงานพบว่าการประชาสัมพันธ์มี
ความสะดวกต่อนักท่องเท่ียวในการติดต่อ การค้นหาสถานท่ีท่องเท่ียวและโฮมสเตย์ อีกท้ังยังตอบสนองพฤติกรรม
นักท่องเท่ียวที่ปัจจุบันมีการใช้ส่ือออนไลน์ท่ีมากขึ้น ส่งผลให้สามารถขยายฐานข้อมูลโฮมสเตย์จากแพลตฟอร์มรีวิว
ท่องเท่ียวให้เป็นท่ีรู้จักมากขึ้นในหมู่นักท่องเท่ียวไทยและต่างชาติ และสามารถช่วยยกระดับการท่องเท่ียวในพื้นท่ี
อย่างยั่งยืนต่อไป 
คำสำคัญ: การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ การจัดการข้อมูลโลจิสติกส์  การประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียวบนส่ือออนไลน์ 
 
Abstract 
This research presents the logistics information management to promote ecotourism in a case study of 
Sahatsakhan Dino Road Homestay Community Enterprise at Nonburi community, Kalasin Province. The 
aim of this research is to organize the logistics ecotourism information for tourists and to emphasize the 
increasing importance of information technologies in tourism industry. In the first step of research 
methodology is the brainstorm with the community enterprise to analyze the problem. The main 
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problems are scattering of importance logistics information; travel location, accommodation, cultural 
conservation activities, and tourist activities. Then, we collected organized logistics tourism information, 
to create a public relations into 2 channels; 1) Tourism and homestay accommodation attraction sign 
and 2) Homestay accommodation details, location and contact details in Google Maps and TripAdvisor. 
The result shown that public relations are convenient for tourists to contact and the tourists could 
access to logistics information and obtain effective response. 
Keywords: , Ecotourism, Logistics Management, Online Public Relations 
 
1.  บทนำ 
1.1  ที่มาและความสำคัญ 

ในป ัจจ ุบ ันอ ุตสาหกรรมการท ่อง เท ี ่ ย วมี
ความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเป็น
อย่างมาก ทั้งนี้เพราะการท่องเที่ยวสามารถทำรายได้
มหาศาลในสภาวะที ่ประเทศประสบปัญหาภัยแล้ง 
ภาวะซบเซาในภาคการส่งออก ความผันผวนของ
ตลาด และปัญหาทางการเมือง การท่องเที่ยวนี้เองได้
ทำหน้าท่ีเป็นส่ิงขับเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศ ในปี 
พ.ศ. 2560 ประเทศไทยมีนักท่องเท่ียวเดินทางเข้ามา
เที ่ยวในประเทศกว่า 35 ล้านคน ทำรายได้ให้กับ
ประเทศกว่า 1,824 ล้านบาท ส่วนรายได้จากการ
ท่องเที ่ยวภายในประเทศกว่า 930 ล้านบาท และ
แนวโน้มการท่องเที ่ยวในปี  พ.ศ. 2561 คาดว่า
ประเทศไทยจะมีรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งชาวไทย
และชาวต่างชาติกว่า 3 ล้านล้านบาท [1] โดยกระตุ้น
การท่องเที่ยวในท้องถิ่น ภายใต้แคมเปญ Amazing 
Thailand Go Local หรือ เที่ยวท้องถิ่นไทย ชุมชน
เติบใหญ่ เมืองไทยเติบโต ทั้งนี้ เพื่อกระจายโอกาสใน
เชิงพื้นท่ี คือ การเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวเข้าสู่เมือง
รองและชุมชนไม่น้อยกว่า 10 ล้านคน [2] 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีนักท่องเที่ยวชาวไทย
และต่างประเทศเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเป็นลำดับ
สองรองจากภาคใต้ [3] ด้วยพื้นท่ีขนาดใหญ่ทำให้ภาค
อีสานมีความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ และแหล่ง
ประว ัต ิศาสตร ์มากมาย มีสถานที ่ท ่องเที ่ยวทาง
ธรรมชาติหลากหลาย เช่น อุทยานแห่งชาติ เขตรักษา
พันธุ ์สัตว์ป่า และหมู ่บ้านที ่ยังคงเอกลักษณ์ความ
เป็นอยู่แบบด้ังเดิม จังหวัดกาฬสินธุ์เป็นอีกหนึ่งจังหวัด 

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นจังหวัดท่ีมีความอุดม
สมบูรณ์ทางธรรมชาติ ร่องรอยทางโบราณคดีเกี่ยวกับ
ไดโนเสาร์ สถาปัตยกรรมทางพระพุทธศาสนาท่ีงดงาม 
ชนเผ่าละว้าที ่มีความเจริญทางด้านอารยธรรมมา
ประมาณ 1,600 ปี และยังมีวัฒนธรรมอันงดงามที่ยัง
สืบสานอยู่ในปัจจุบัน เช่น บุญคูนลาน ประเพณีเล้ียงผี
ฟ้า เป็นต้น แต่สถานท่ีท่องเท่ียวในจังหวัดกาฬสินธุ์ยัง
ไม่เป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวเนื่องจากการขาดการ
ประชาสัมพันธ์ การให้และการรับข้อมูลข่าวสารไม่
ทั่วถึง อีกทั้งการเดินทางที่มีทางเลือกไม่มากนักจึงไม่
ส่งผลต่อการดึงดูดนักท่องเท่ียว 

จากปัญหาดังกล่าวจังหวัดกาฬสินธุ์จึงได้กำหนด
ยุทธศาสตร์ในการเพิ่มศักยภาพในอุตสาหกรรมการ
ท่องเท่ียวและเกิดการสร้างรายได้ โดยการนำหลักการ
จัดการโลจิสติกส์มาช่วยเพิ่มศักยภาพการให้บริการ
นักท่องเท่ียวไปยังสถานท่ีท่องเท่ียวต่าง ๆได้เป็นอย่าง
ดี โดยจะการนำข้อมูลของแหล่งท่องเที่ยว ข้อมูลของ
โฮมสเตย์ของตำบลโนนบุรีมาประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือ
ออนไลน์เพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้าให้มากยิ่งขึ้น 
1.2  วัตถุประสงค ์

เพื่อการจัดการข้อมูลโลจิสติกส์เพื่อการท่องเท่ียว
ของชุมชนสหัสขันธ์ไดโนโรดโฮมสเตย์ และเพิ่มช่อง
ทางการเข้าถึงสถานท่ีท่องเท่ียวและโฮมสเตย์ผ่านทาง
แอพพลิเคช่ันการท่องเท่ียวออนไลน์ 

 
2.  งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

ผู ้ว ิจ ัยได ้ทำการศ ึกษาทฤษฎีและงานวิจ ัยท่ี
เกี่ยวข้องกับการจัดการโลจิสติกส์เพื่อการท่องเที่ยว 
และการเพิ ่มช่องทางการเข้าถึงที ่พัก และสถานท่ี
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ท่องเที่ยวในพื้นที่ ธณัศวัล กุลศร และคณะ (2559) 
[4] ศึกษาการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์  
กรณีศึกษาพิพิธภัณฑ์สิร ินธร จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้
นำเสนอแนวทางการพ ัฒนาการท ่อง เท ี ่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์ของพิพิธภัณฑ์สิรินธรให้ก้าวหน้า คือ 
การจัดทำแผนแม่บทในการพัฒนาให้ครอบคลุมการ
ท่องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์ ควรมีการพัฒนา ปรับปรุง
สินค้าบริการและปัจจัยสนับสนุนการท่องเท่ียวในด้าน
ต่าง ๆ ได้แก่ คุณภาพการให้บริการของเจ้าหน้าท่ี การ
ปรับภูมิทัศน์ กำหนดเขตพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์ เพิ่มการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ 
สนับสนุนให้คนในชุมชนมีรายได้จากการขายสินค้าให้
นักท่องเที่ยว และการสนับสนุนคนในชุมชนให้เข้าใจ
และร่วมมือร่วมใจในการสร้างเอกลักษณ์ของท้องถิ่น 
จิรายุฑ ประเสริฐศรี และคณะ (2557) [5] พัฒนาส่ือ
มัลติมีเดียเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ ่นสำหรับ
เยาวชนจังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนา
สื่อมัลติมีเดียเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น เพิ่มการ
รับรู้และความพึงพอใจท่ีมีต่อส่ือมัลติมีเดียท่ีพัฒนาขึ้น
ผ่านส่ือสังคมออนไลน์ ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่าง
มีการรับรู้และความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
สามารถนำไปเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ให้แก่
เยาวชนจังหวัดบุรีร ัมย์และผู้ที ่สนใจผ่านสื ่อสังคม
ออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ธกฤต เฉียบแหลม 
และคณะ (2558) [6] นำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับ
การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของ
เมืองเชียงใหม่ โดยถอดองค์ความรู้เชิงประวัติศาสตร์
ผังเมืองเชียงใหม่ โดยใช้หลักการจัดการเชิงวิศวกรรม
ความรู้ผ่านเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนด้านการท่องเท่ียว 
ผลผลิตที่ได้จึงเป็นสื่อสมัยใหม่ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ
สน ับสน ุนการท ่องเท ี ่ยวเช ิงประว ัต ิศาสตร ์และ
วัฒนธรรมของเมืองเชียงใหม่ให้กับนักท่องเที่ยว ท่ี
สนองตอบการใช้งานผ่านอุปกรณ์พกพา ผลงานวิจัย
ข้างต้นทำให้ทราบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีการใช้
งานผ่านอุปกรณ์พกพา เช่น สมาร์ทโฟน ดังนั้นการ
สนับสนุนการท่องเที่ยวด้วยเทคโนโลยีสมาร์ทโฟน 
หรือการเข้าถึงข้อมูลด้วยเทคโนโลยีต่างๆ ก็เป็นอีก

ทางเล ือกหน ึ ่ ง  ท ี ่สน ับสน ุนการท ่อง เท ี ่ ยวทาง
ประวัติศาสตร์ได้ จากงานวิจัยท่ีได้ทำการศึกษาข้างต้น 
สามารถนำมากำหนดเป็นแนวทางในการดำเนินงาน
วิจัยครั้งนี้ได้เป็นอย่างดี 

 

3.  วิธีการดำเนินงาน 
คณะผู้วิจัยได้แบ่งลำดับข้ันตอนการดำเนินงานวิจัย

ดังนี้  

 

รูปที่ 1 ขั้นตอนการดำเนินการวิจัย 
 

3.1  การเก็บรวบรวมข้อมูลเบื้องต้น 
กลุ ่มสหัสขันธ์ไดโนโรดโฮมสเตย์ ตำบลโนนบุรี  

อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ก่อตั้งเป็นโฮมสเตย์
เมื่อปี พ.ศ. 2557 มีสมาชิกเริ่ม 10 หลังคาเรือน ปัจจุบัน
มีสมาชิก 37 หลังคาเรือน ชุมชนแห่งนี้มีจุดเด่นและ
ศักยภาพด้านการพัฒนาการท่องเท่ียว ท้ังในเชิงกิจกรรม
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ซึ่งเน้นด้านประเพณีวัฒนธรรม วิถี
ชีวิต สิ ่งแวดล้อมชุมชน ธรรมชาติ และอาหาร รวมถึง
ความรักถิ่นฐานบ้านเกิดสูง ดังรูปท่ี 2  

  

รูปที่ 2 กิจกรรมท่องเท่ียวเชิงนิเวศของกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนฯ 
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กลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ เคยได้รับรางวัล โฮมสเตย์ดีเด่น 
จากการประกวด GSB Smart Homestay โฮมสเตย์มี
สไตล์ และยังผ่านการรับรองมาตรฐาน โฮมสเตย์ไทยจาก
กระทรวงท่องเท่ียว กรมการท่องเท่ียว โดยชุมชนจะเน้น
กลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีความสนใจทางวัฒนธรรมอีสานท้ัง
ชาวไทยและต่างชาติถือเป็นจุดเด่นของกลุ่มฯ ข้อมูลท่ีได้
จากการระดมสมองร่วมกันกับกลุ่มสหัสขันธ์ไดโนโรด
โฮมสเตย์พบว่า  ถึงแม้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ จะเข้าถึง
ระบบอินเตอร์เน็ตพื้นฐานแล้ว แต่สิ่งที่ยังขาด คือ การ
เข้าถึงแพลตฟอร์มทางส่ือออนไลน์ท่ีเป็นสากล เนื่องจาก
สมาชิกในกลุ่ม เป็นผู้สูงอายุและข้าราชการบำนาญ 

ดังนั้นจึงทำระดมความคิดเห็นของกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนฯ ดังรูปท่ี 3 ซึ่งทางกลุ่มได้บอกถึงปัญหาท่ีเกิดขึ้น 
น ั ้นก ็ค ือการเพิ ่มช ่องทางการประชาสัมพ ันธ ์การ
ท่องเที่ยวและโฮมสเตย์ในพื้นที่ จึงทำการรวบรวมและ
วิเคราะห์ข้อมูลโลจิสติกส์เพื ่อการท่องเที่ยวที่จะเป็น
ประโยชน์แก่นักท่องเที่ยวและกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เพื่อ
เชื่อมการเข้าถึงและการติดต่อระหว่างผู้ประกอบการใน
วิสาหกิจชุมชนฯ และลูกค้า ดังนี้ 

- พิก ัดสถานที ่ท ่องเที ่ยวและร ูปภาพสถานท่ี
ท่องเท่ียว ตำแหน่งท่ีมีนักท่องเท่ียวพลุกพล่าน 

- พิก ัดสถานที ่พ ักและร ูปภาพที ่พ ักโฮมสเตย์  
รายละเอียดการให้บริการท่ีพักโฮมสเตย์ ส่ิงอำนวยความ
สะดวก และช่องทางการติดต่อ ดังรูปท่ี 4 

- รายละเอียดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศของกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนและค่าใช้จ่ายในกิจกรรมต่าง ๆ 

 

  

รูปที่ 3 การระดมความคิดเห็นและกำหนด 
แนวทางการดำเนินงาน 

  

รูปที่ 4 การลงพื้นท่ีเก็บข้อมูลกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ 

3.2  การวิเคราะห์ข้อมูล 
หลังจากทราบปัญหาและความต้องการของ

วิสาหกิจชุมชนฯ จึงกำหนดแนวทางการดำเนินการ
ออกเป็น 2 ด้าน ได้แก่ 

1.  ด้านออฟไลน์: การผลิตป้ายประชาสัมพันธ์
การท่องเท่ียว และท่ีพักโฮมสเตย์ เพื่อติดต้ังในบริเวณ
จุดต่าง ๆ ในอำเภอสหัสขันธ์ ที่มีนักท่องเที่ยวพลุกผ
ล่าน เพื่อประชาสัมพันธ์ที่พักโฮมสเตย์ให้มีความเป็น
สากลมากยิ่งขึ ้น โดยสามารถสแกน QR Code เพื่อ
ระบุตำแหน่งท่ีต้ังแหล่งท่องเท่ียวและโฮมสเตย์ 

2.  ด้านออนไลน์: การนำเข้าข้อมูลโลจิสติกส์เพื่อ
การท่องเที ่ยวในสื ่อออนไลน์หรือแพลตฟอร์มการ
ท ่องเท ี ่ยวสากล ได ้แก ่  Google Maps และแอพ 
TripAdvisor เพื ่อช่วยให้นักท่องเที ่ยวทั ้งไทยและ
ต่างชาติสามารถเข้าถึงข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ กลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนฯ และซึ่งถือเป็นการพัฒนาทางด้าน
การตลาดแบบปากต่อปากโดยอาศัยการรีว ิวจาก
นักท่องเท่ียวที่ถ่ายทอดประสบการณ์ในอีกทางหนึ่ง 
 
4.  ผลการดำเนินงาน 
4.1 การประชาสัมพันธ์ผ่านป้ายประชาสัมพันธ์ 

(ด้านออฟไลน์) 
จากการลงพ ื ้ นท ี ่ เ ก ็ บข ้ อม ู ลพ ื ้ น ฐานและ

รายละเอียดต่าง ๆ ของกลุ่มสหัสขันธ์ไดโนโรดโฮมส
เตย์ โดยระบุเฉพาะที่อยู่ในตำบลโนนบุรี  อำเภอส
หัสขันธ์  จังหวัดกาฬสินธุ์  ซ ึ ่ งมีจำนวนโฮมสเตย์
ทั้งหมด 11 แห่ง และสถานที่ท่องเที่ยวทั้งหมด 12 
แห่ง  

หลังจากนั้นได้นำเอาข้อมูลพิกัดตำแหน่งของ
สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญและโฮมเตย์ทั ้งหมด 23 
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แห่ง ในตำบลโนนบุรี ไปทำการปักหมุดเพิ่มเติมลง
ใ น  Google Maps แ ล ้ ว ท ำ ก า ร ออ กแ บ บป ้ า ย
ประชาสัมพันธ์การท่องเที ่ยว โดยใช้ทฤษฎีการ
จัดการโลจิสติกส์มาช่วยในการออกแบบ และ
นำเอา QR Code มาช่วยในการระบุตำแหน่ง ทำ
ให้สะดวกต่อนักท่องเที่ยวในการค้นหาที่พัก และ
สถานท่ีท่องเท่ียว ดังรูปท่ี 5 

 

 

รูปที่ 5 ตัวอย่างป้ายประชาสัมพันธ์ (ด้านออฟไลน์) 

 
4.3  การประชาสัมพันธ ์ผ ่านแอพพลิเคชั ่นการ
ท่องเที่ยว (ด้านออนไลน์)  

คณะผู ้ว ิจัยได้นำเอาตำแหน่งที ่ตั ้ง ข้อมูลและ
รายละเอียดของโฮมสเตย์ท้ังหมด 11 แห่ง ลงทะเบียนใน
แอพพลิเคชั่น TripAdvisor และ Google Maps ซึ่งเป็น
แพลตฟอร์มรีวิวท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมเป็นอันมาก
ในหมู ่บรรดานักเดินทางที ่ต้องการทริปการเดินทาง
ท่องเที ่ยวที ่สมบูรณ์แบบ ดังรูปที ่ 6 และ 7 เพื ่อให้
นักท่องเท่ียวสามารถสืบค้นข้อมูลรายละเอียดและเข้าถึง
การมีอยู่ของชุมชนได้ จากการดำเนินงาน 
 

 

 

รูปที่ 6 ตัวอย่างฐานข้อมูลในแอพ TripAdvisor 

 

รูปที่ 7 จำนวนผู้เข้าถึง 

 ทำให้สามารถเพิ่มจำนวนผู้เข้าถึงส่ือประชาสัมพันธ์
ถ ึง 1,995 คน จากระยะเวลาการดำเน ินงานเป็น
ระยะเวลา 6 เดือน ตั ้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2564 ถึง
กรกฎาคม 2564 ดังตารางที่ 1 และรูปที่ 8 จะพบว่าผู้
เข้าถึงสื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น
ตามลำดับ แต่เนื่องด้วยสถานการณ์โรคระบาดระรอกท่ี 
3 ของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในประเทศไทย [7] ส่งผล
ให้ยอดผู้เข้าชมลดลงในเดือนเมษายน มิถุนายน และ
กรกฎาคม  
 

ตารางที ่ 1 สถิติผู ้เข้าชมข้อมูลที ่พ ักโฮมสเตย์ใน 
Google Maps 

เดือน ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. 

คน 109 479 275 645 253 234 
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รูปที่ 8 กราฟแสดงสถิติผู้เข้าชมข้อมูลท่ีพักโฮมสเตย์
ใน Google Maps 

 
5.  สรุปและอภิปรายผล 

งานวิจ ัยน ี ้ เป ็นการจัดการโลจิสติกส์ เพ ื ่อการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ กรณีศึกษากลุ่มโฮมสเตย์ ชุมชน
บ้านโนนบุรี จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ทำการประชาสัมพันธ์บ่งช้ี พิกัด และการเพิ่มช่อง
ทางการเข้าถึงโฮมสเตย์ และสถานท่ีท่องเท่ียวในพื้นท่ี 
พร้อมทั้งการประชาสัมพันธ์ผ่านแอพพลิเคชั ่นการ
ท่องเที่ยวออนไลน์ การทำวิจัยในครั้งนี้ คณะผู้วิจัยได้
ทำการลงพื ้นที ่รวบรวมข้อมูลโดยการระดมความ
คิดเห็นของผู ้ประกอบการที ่รวมตัวก ันเป็นกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน ซึ่งทางกลุ่มได้บอกถึงปัญหาที่เกิดขึ้น 
นั ้นก็คือการเพิ ่มช่องทางการประชาสัมพันธ ์การ
ท่องเท่ียวและโฮมสเตย์ในพื้นท่ี ซึ่งได้สรุปแนวทางการ
ป ร ั บ ป ร ุ ง อ อ ก เ ป ็ น  2 แ น ว ทา ง  ค ื อ  1. ก า ร
ประชาสัมพันธ์ผ่านป้ายประชาสัมพันธ์ (ด้านออฟไลน์) 
ประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียว และท่ีพักโฮมสเตย์ และ 
2. การประชาสัมพันธ์ผ่านแอพพลิเคช่ันการท่องเท่ียว 
(ด้านออนไลน์) นำข้อมูลตำแหน่งท่ีต้ังและรายละเอียด
ที่พักโฮมสเตย์ ในสื่อออนไลน์หรือแพลตฟอร์มการ
ท่องเที่ยวสากล ผลการดำเนินงานสามารถออกแบบ
ป้ายประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียวท่ีสามารถสแกน QR 
Code ทำให้สะดวกต่อนักท่องเที่ยวในการหาสถานท่ี
ท่องเท่ียว และโฮมสเตย์ และสามารถขยายฐานข้อมูล
โฮมสเตย์ลงใน Google Maps และแอพ TripAdvisor 
ซึ่งสามารถเพิ่มจำนวนผู้เข้าถึงโฮมสเตย์ได้ 1,995 คน
ภายในระยะเวลา 6 เดือน 
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การขยายขนาดกระบวนการดีเอสเทอริฟิเคชันและการสกัดสำหรับการผลิตลูทีน 

โดยไดเมธิลอีเทอร์เหลว 
Scale up of process for simultaneous de-esterification and extraction for lutein 

production by liquefied dimethyl ether 
 

จักรพงษ์ จุ้ยสุวรรณ1*, อาทิรรณ โชติพฤกษ์1, 
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* Jakkapong.globalrd@gmail.com, 089-473-1845 

 
บทคัดย่อ  

การสกัดกรดไขมันลูทีนเอสเตอร์จากดอกดาวเรืองโดยใช้ไดเมทิลอีเทอร์เหลวเป็นสารสกัด ซึ่งเป็นตัวทำละลายท่ี
ไม่เป็นพิษ โดยท่ีอุณหภูมิและความดันปกติจะอยู่ในสถานะแก๊ส ทำให้ตัวทำละลายแยกออกจากผลิตภัณฑ์ได้ง่ายโดยการ
ลดความดัน งานวิจัยนี ้เพื ่อศึกษาและขยายขนาดกระบวนการผลิตสารลูทีนอิสระจากดอกดาวเรื องโดยการสกัดด้วย       
ไดเมธิลอีเทอร์เหลวพร้อมกับการทำปฏิกิริยาดีเอสเทอร์ริฟิเคชันด้วยสารละลายโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ในเอทานอล จาก
ระดับห้องปฏิบัติการท่ีมีขนาดถังสกัด 100 มิลลิลิตร ไปสู่ระดับกึ่งอุตสาหกรรมท่ีมีขนาดถังสกัดขนาดปริมาตร 5 ลิตร เพื่อ
ออกแบบชุดอุปกรณ์ท่ีใช้ในการสกัดในระดับกึ่งอุตสาหกรรม ซึ่งมุ่งเน้นการออกแบบถังสกัดท่ีมีประสิทธิภาพสามารถเกิด
การผสมระหว่างดอกดาวเรืองกับตัวทำละลายไดเมธิลอีเทอร์เหลวเนื่องจากการผสมระหว่างดอกดาวเรืองกับตัวทำละลาย
ไดเมธิลอีเทอร์เหลวมีผลต่อการสกัด โดยอาศัยหลักการการผสมระหว่างของแข็งกับของเหลวในการคำนวณและออกแบบ 
งานวิจัยนี้พบว่าสามารถคำนวณและออกแบบถังสกัดที่มีประสิทธิภาพในการผสมระหว่างดอกดาวเรืองกับตัวทำละลาย    
ไดเมธิลอีเทอร์เหลวได้ 
คำสำคัญ: การขยายขนาด ,กระบวนการสกัด ,ไดเมธิลอีเทอร์เหลว, ลูทีน   
 
Abstract 
 Extraction of lutein fatty acid esters from marigold flowers using liquefied dimethyl ether (DME) 
which is nontoxic solvent as extractant. Since it is gaseous at normal temperature and pressure, DME 
can be easily removed from the final product by pressurizing. This study will focus on the scale-up of 
process for simultaneous de-esterification and extraction for lutein production by liquefied dimethyl 
ether from lab scale to pilot scale at extractor size 5 liter. The design of extraction process in pilot scale, 
this focuses on the design extractor of efficient mixing marigold flowers and DME. Based on the theory 
of solid-liquid mixing in the calculation and design. Our findings suggest that could be design extractor 
of efficient mixing marigold flowers and DME. 
Keywords: Scale-up, Extraction Process, Liquefied dimethyl ether, Lutein. 
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1.  บทนำ 
ลูทีน เป็นสารที ่มีฤทธิ ์ต่อต้านอนุมูลอิสระ ช่วย

ป ก ป ้ อ ง ค ว าม เ ส ี ยห า ย ขอ งด ว งต า จ า กร ั ง สี
อัลตราไวโอเลตและป้องกันการเสื ่อมสภาพของจอ
ประสาทตา รวมถึงฤทธิ ์การรักษาอาการต้อหิน ต้อ
กระจก [1] ลูทีนจะพบได้ในวัตถุดิบทางธรรมชาติต่าง ๆ 
เช่น ผักคะน้า บร ็อคโคล่ี ข ้าวโพด อง ุ ่น ส้ม ดอก
ดาวเร ือง ไข่แดง เป็นต้น [2] อย่างไรก็ตาม ดอก
ดาวเรืองได้รับการยอมรับว่าเป็นวัตถุดิบที่มีปริมาณ
สารลูทีนอยู่มากที่สุด [3] นอกจากนี้กระบวนการสกัด
โดยใช้ไดเมธิลอีเทอร์เหลว ได้รับความสนใจมากขึ้น
ในช ่วงท ี ่ผ ่านมา เน ื ่องจากเป ็นกระบวนการที ่มี
ประสิทธิภาพสูง และสามารถแยกตัวทำละลายออกจาก
ผลิตภัณฑ์ได้ง่ายเนื่องจากไดเมธิลอีเทอร์อยู่ในสภาวะ
แก๊สที่อุณหภูมิและความดันปรกติ ทั้งนี ้เมื ่อปี 2559 
งานวิจัยของปณัฐพงศ์ ได้ศึกษากระบวนการผลิตสารลู
ทีนอิสระโดยทำการสกัดด้วย ไดเมธิลอีเทอร์เหลวพร้อม
กับการทำปฏิกิริยาดีเอสเทอร์ริฟิเคชัน โดยชุดอุปกรณ์
ที ่ใช ้ในการทดลองมีขนาดถังสกัด 100 มิลลิล ิตร 
สามารถผลิตสารลูทีนอิสระได้ 20.71 มิลลิกรัมต่อ 1 
กรัมดอกดาวเรืองแห้ง [4] ซึ่งมากกว่าเมื่อเปรียบเทียบ
กับกระบวนการอื่น อย่างไรก็ตาม ข้อมูลจากงานวิจัย
ดังกล่าวเป็นการทดลองในระดับห้องปฏิบัติการซึ่ง
จำเป็นต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมระดับกึ่งอุตสาหกรรม 
ก่อนการขยายขนาดเพื่อผลิตในอุตสาหกรรมจริง ดังนั้น
ในงานวิจัยนี้จึงมีความสนใจที่จะศึกษาการขยายขนาด
กระบวนการผลิตสารลูทีนอิสระจากดอกดาวเรืองโดย
การสกัดด้วยไดเมธิลอีเทอร์เหลวพร้อมกับการทำ
ปฏิกิริยาดีเอสเทอร์ริฟิเคชัน จากระดับห้องปฏิบัติการ
ท ี ่ม ีขนาดถ ังสก ัด 100 ม ิลล ิล ิตร ไปส ู ่ ระด ับกึ่ ง
อุตสาหกรรมที่มีขนาดถังสกัดขนาดปริมาตร 5 ลิตร 
เพื่อออกแบบชุดอุปกรณ์ที่ใช้ในการสกัดในระดับกึ่ง
อุตสาหกรรมต่อไป ซึ่งมุ่งเน้นการออกแบบถังสกัดที่มี
ประสิทธิภาพสามารถเกิดการผสมระหว่างดอกดาวเรือง
กับตัวทำละลายไดเมธ ิลอีเทอร ์เหลว และสามารถ
เกิดปฏิกิริยาดีเอสเทอร์ริฟิเคชันได้ดี  

 

2.  วิธีดำเนินการวิจัย  
2.1  ทำการทดลองศ ึกษาป ัจจ ัยของการผสม

ระหว่างดอกดาวเรืองกับตัวทำละลายไดเมธิลอีเทอร์
เหลวต่อการสกัด ทำการทดลองในระดับห้องปฏิบัติการ
ขนาดถังสกัด 100 มิลลิลิตร โดยใช้อัตราส่วนโดยมวล
ของต ัวทำละลายต ่อดอกดาวเร ืองแห ้ ง  33:0.5 
อุณหภูมิห้อง เวลา 1 ช่ัวโมง และใช้ความเร็วรอบในการ
ปั่นกวน 0-400 รอบต่อนาที  

2.2  คำน ว ณแ ละ อ อ ก แ บ บ ถ ั ง ส ก ั ด ท ี ่ มี
ประสิทธิภาพในการผสมระหว่างดอกดาวเรืองกับตัวทำ
ละลายไดเมธิลอีเทอร์เหลว โดยอาศัยหลักการการผสม
ระหว่างของแข็งกับของเหลวในการคำนวณ และอาศัย
ข้อมูลต่างๆ ดังนี้ คุณสมบัติทางกายภาพของของเหลว
และของแข็ง และสภาวะของกระบวนการ จากนั้นนำ
ข้อมูลการออกแบบคำนวณหาความเร็วรอบที่เหมาะสม
ของใบพัดและจากทฤษฎีความเร็วรอบที ่ เหมาะสม
จะต้องทำให้เกิดการไหลแบบปั่นป่วนภายในถังสกัด 
(Reynolds number มากกว่า 10,000) และจะมีข้ันตอน
การคำนวณดังรูปท่ี 1 
 

 
 

รูปที่ 1 แสดงขั้นตอนการออกแบบและคำนวณ 
 
 2.3  สร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ นำข้อมูลท่ี
ได้จากการคำนวณมาสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ 
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โดยใช้โปรแกรม ANSYS Fluent และข้อมูลที่ใช้ในการ
สร้างแบบจำลอง มีดังนี้  
ตัวแปรควบคุม - คุณสมบัติทางกายภาพของของเหลว
และของแข็ง – สภาวะของกระบวนการ – อัตราส่วน
ระหว่างของแข็งและของเหลว – ประสิทธิภาพในการ
ผสม 90 เปอร์เซ็นต์ 
ตัวแปรต้น – ขนาดต่างๆ ของถังสกัดและใบพัด – 
ความเร็วรอบของใบพัด  
ตัวแปรตาม – การกระจายตัวของของแข็งในของเหลว 
ค่าพื้นฐานที่ใช้ในการสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์
ดังตารางท่ี 1 
 
ตารางที ่1 แสดงค่าของตัวแปรต่างๆ ท่ีใช้ในการสร้าง
แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ 
 

ตัวแปร
ควบคุม 

Fluid specific 
gravity 

697.00 kg/m3 

kinematic viscosity 1.84x10-7 m2/s 

Fluid viscosity 0.000288 kg/m.s 

Particle density 334.7 kg/m3 

Particle diameter 425 μm 

Slurry density 680.265 kg/m3 

ตัวแปร
ต้น 

Tank diameter 0.2 m 
Liquid level 0.2 m 
Impeller diameter 0.0666 m 
Impeller speed 300.21 rpm 

 
3.  ผลการวิจัยและอภิปรายผล  
 จากการทดลองปัจจัยของการผสมระหว่างดอก
ดาวเรืองกับตัวทำละลายไดเมธิลอีเทอร์เหลวต่อการ
สกัดในระดับห้องปฏิบัติการ พบว่าความเร็วรอบของ
การปั ่นกวนส่งผลต่อประสิทธิภาพในการสกัด ซึ่ง
พบว่าที่ความเร็วรอบ 400 รอบต่อนาที จะสามารถ
สกัดได้สารสกัดสูงที่สุด 39.53 มิลลิกรัมต่อกรัมดอก
ดาวเรืองแห้ง (ดังรูปท่ี 2) ดังนั้นจากการทดลองนี้

สามารถสรุปได้ว่าการผสมระหว่างดอกดาวเรืองกับตัว
ทำละลายไดเมธิลอีเทอร์เหลวมีผลต่อการสกัด 
 

 
 
รูปที่ 2 แสดงปริมาณสารสกัดเทียบกับความเร็วรอบ 

 
จากการคำนวณสามารถออกแบบขนาดและ

สัดส่วนต่างๆ ของถังสกัดและใบพัดดังรูปท่ี 3 และนำ
ข ้อม ูลการออกแบบคำนวณหาความเร ็วรอบ ท่ี
เหมาะสมของใบพัดได้ความเร็วที่เหมาะสมของใบพัด 
300 รอบต่อนาที และที่ความเร็วรอบนี้สามารถทำให้
เกิด Reynolds number 52,420 ซึ่งทำให้เกิดการ
ไหลแบบป่ันป่วน 

 

 
 
รูปที่ 3 แสดงขนาดและรูปร่างของถังสกัด 
 

 สร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์จากข้อมูลการ
คำนวณขนาด (รูปท่ี 3) และข้อมูลพื้นฐาน (ตารางท่ี1) 
และได้ทำการเปรียบเทียบความเร็วรอบของใบพัด 
ดังนี้ 1. ความเร็วรอบท่ีเหมาะสมท่ีได้จากการคำนวณ
คือ 300 รอบต่อนาที 2. ความเร ็วรอบที ่ต ่ำกว่า
ความเร ็วรอบที ่ เหมาะสมคือ 150 รอบต่อนาที 
เพ ื ่อที ่จะทดสอบการกระจายตัวของของแข็งใน
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ของเหลว และจากแบบจำลองทางคณิตศาสตร์พบว่า
ที่ความเร็วรอบ 150 รอบต่อนาที การผสมระหว่าง
ดอกดาวเรืองกับตัวทำละลายไดเมธิลอีเทอร์เหลว มี
สัดส่วนปริมาตรของของแข็งกระจายตัวอยู ่ในช่วง 
0.1536-0.9839 (ภาพท่ี.4-A) และพบว่าที่ความเร็ว
รอบ 300 รอบต่อนาที การผสมระหว่างดอกดาวเรือง
กับตัวทำละลายไดเมธิลอีเทอร์เหลวมีสัดส่วนปริมาตร
ของของแข็งกระจายตัวอยู่ในช่วง 0.2156-0.2460 
(ภาพท่ี.4-B) และจากข้อกำหนดประสิทธิภาพในการ
ผสม 90 เปอร์เซ็นต์ จะต้องมีสัดส่วนปริมาตรของ
ของแข็งกระจายตัวอยู่ในช่วง 0.2045-0.2500 ซึ้ง
พบว่าท่ีความเร็วรอบ 300 รอบต่อนาที อยู่ในเกณฑ์ท่ี
กำหนด 
 

 
 

รูปที่ 4 แสดงแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ 
 

4.  สรุปผลการวิจัย 
 จากงานวิจัยนี้พบว่าประสิทธิภาพของการผสม
ระหว่างดอกดาวเรืองกับตัวทำละลายไดเมธิลอีเทอร์
เหลวมีผลต่อความสามารถในการสกัดลูทีนจากดอก

ดาวเรือง และจากแบบจำลองทางคณิตศาสตร์พบว่า
การออกแบบถังสกัดขนาด 5 ลิตร โดยอาศัยหลักการ
การผสมระหว่างของแข็งกับของเหลวในการคำนวณ 
ช่วยให้เกิดการผสมระหว่างดอกดาวเรืองกับตัวทำ
ละลายไดเมธิลอีเทอร์เหลวได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
มีประสิทธิภาพมากกว่าร้อยละ 90 
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Abstract 
 Abstract 
 This research aimed to study the quality of workpiece from mold cutting tools made from low 
carbon steel through pack carburizing process using limestone as a catalyst. the statistic analyzing was 
used principle of designing for experiment 3k Factional Design Parameter in the study that divided by 3 
parameters, the carburizing temperature consisted of three levels such as 900, 950 and 1,000 degree 
Celsius the carburizing time consisted of three levels such 2, 4 and 6 hours. the third parameter was in 
energizer content such as 10, 20 and 30 percent the experimental steps were as follows; the knives 
were carburized then austenitized at 780 degrees Celsius for 15 minutes and quenched in water. After 
that, the knives were tempered at 180 degree Celsius for 60 minutes the results showed that the 
optimum factors were temperature at 904 °C, time at 4.42 hours and the amount of catalyst limestone 
at 19.29 percent, resulting in a series of cutting the hardness to 60 HRC. The microstructure was of 
martensite and it showed a little cement distribution and carbide mesh features. It was found out that 
cutting tools made of low carbon steel without the use of a lubricant resulted in a steady increase in 
wearing of the tools after which this gradually stabilized. Based on the statistical analysis, the number 
of cutting times had a significant effect on the quality of the cutting edge. 
Keywords: Punch, Pack carburizing, limestone. 
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1.  Introduction  
 Blanking Die is an upstream industry 
capable of forming large quantities of 
workpieces of the same shape and size at a 
time. On the other hand, the continuous 
forming action causes the blanking die to 
wear. Moreover, wear of the die edge 
assembly is a major factor that affects the 
service life of the die and reduces the quality 
of the workpiece, for example, burr are not 
the size required. Most molded materials are 
JIS SKD1 1  steel, with abrasion resistance and 
wear resistance. From the case of the study of 
blanking die If a low-carbon steel material can 
be applied instead of the material used to 
make blanking die By improving the properties 
of low carbon steel, [1] it has increased 
hardness properties on the surface, but the 
same toughness properties. [2] applications 
improve the surface to increase wear 
resistance in cutting molds to compare the 
catalytic performance of cockle shell and 
calcium carbonates in hardening cane cutting 
knives with pack carburizing process.  [3] 
Comparison of eggshell catalyst and CaCO3 in 
pack carburizing process. [4] Analyze the 
factors affecting effective case depth by 
designing experiments of low carbon steel. 
[5,6] surface hardening using calcium 
carbonate catalysts in pack carburizing 
process. [7,] Determination of optimal 
parameters in pack carburizing using 
limestone catalyst for hardening of sugar cane 
cutters. [8] Influencing factors of hardness in 
pack carburizing process of punch molded 
from low carbon steel using calcium 
carbonate as a stimulant. 

Therefore, the purpose aims to study the 
design of mold cutting tools by using pack 
carburizing process. Using limestone as a 
catalyst affects the quality of the workpiece 
by using experimental design principles. 
Moreover, to study the parameters that affect 
the hardness value and the appropriate value 
that makes the punch hardness equal to 60 ± 
1 HRC. (700 HV.) 

 
2.  Operation 
2.1  Experimental Design 

Mold cutting tools made from low carbon 
steel through pack carburizing process using 
limestone as a catalyst. To study the 
parameters that affect the hardness value, 
and the appropriate value that makes the 
punch hardness equal to 60 ± 2 HRC. (700 HV.) 
Moreover, the research uses experimental 
design principles as a tool for education. The 
parameters used in the study include 3 
parameters including temperature, time, and 
catalytic content, as shown in Table 1. 

 
Table 1 Factors of mold cutting tools through pack 
carburizing process 

 
Factors 

Level 
 

Unit 
Low 
(-1) 

Medium 
(0) 

High 
(+1) 

Temperature (A) 900 950 1,000 °C 
Time (B) 2 4 6 hr. 

Energizer (C) 10 20 30 % 

 
A study of wear on mold cutting tools 

made from low carbon steel through pack 
carburizing process using limestone as a 
catalyst that affects the quality of the 
workpiece. The goal of the experimental 
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design was to make cutting tools set hardness 
of 60 ± 2 HRC. Pack carburizing factor was 
shown in Figure 1. 

 

 
 

Figure 1 Factors of mold cutting tools through 
pack carburizing process 

 
2.2  Pack carburizing process 

Pack carburizing process begins with a set 
of molds cutting tools made from low carbon 
steel (AISI 1 0 2 0 )  packed into a carburizing 
pack. Next, add 19.29% of pack carburizing 
mixture of charcoal and limestone catalyst. 
Next, close the lid and use clay to close the 
air vents. Next, place pack carburizing pack in 
the oven at 904°C, and carbonization baking 
time 4.84 hours. Next, hardened at 780 °C 
austenite, and soak for 30 minutes. Next, bring 
to cool with water. Then, bake to stress relief 
at 180 °C for 1 hour. Lastly, let cool in the air. 
 
3.  Overall operation 
3.1  Chemical Ingredients Inspection 
 Inspection of chemical ingredients of 
mold cutting tools made from low carbon 
steel (AISI 1020) through the pack carburizing 
process. By using design of experiment. The 
results of the carbon content determination 

by spectroscopy showed that mold cutting 
tools made from low carbon steel (AISI 1020) 
through pack carburizing process using 
limestone as a catalyst has carbon content 
increased from 0.2% to 0.68% 
3.2  Hardness and microstructure test 

Mold cutting tools made from low carbon 
steel through the pack carburizing process, 
and micro vicker hardness test. Which has an 
increase in hardness from 26 HRC. to 60 HRC. 
The basic structure is martensite, small dot 
cementite, and lattice carbide scattered, as 
shown in Figure 2. 

 
 

 
 

Figure 2 Microstructure of mold cutting tools 
 
3.3  Workpiece quality 
 The wear of mold cutting tools is 
explained by the change in the cutting marks 
that occur on the cutting tools, sheared 
surface, fracture surface, and burr. From the 
stamping of 10,000 pieces of workpieces 
without using lubricants, the workpiece 
material is made of low carbon steel with a 
thickness of 3 mm, found that the wear of the 
mold cutting tools is Type 2. Type 2 is the first 
part of the blanking die was very worn. When 

Cur
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d = 0.99950

Targ: 700.0

Results
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the number of blanking die increases, the 
wear decreases and stabilizes. An indication of 
wear is burr, which in the mold industry 
should not exceed 10% of the part thickness. 
Moreover, mold cutting tools made from low 
carbon steel through the pack carburizing 
process has 0.3 mm. burr values shown in 
Figure 3 
 

 
 

Figure 3 Workpiece quality 
 

One-way analysis of variance at 95 % 
confidence level (α=0.05) with the packaged 
program.  found that P-Value is 0.00. It showed 
that the number of stampings affects wear 
values of the mold cutting tools was 
statistically significant at 0.05 level as shown 
in Table 2. 
 
Table 2 Statistical analysis of the 
experimental results on the number cutting 
edge on the work piece quality. 

Source DF SS MS F P 

quantity 1 127511175 127511175 303 0.00 

Error 198 833250000 4208333   
Total 198 210836175    

 

Two-way ANOVA indicated that the 
influence of the number of mold cutting tools 
was significantly significant because the P-
Value is less than 0 . 0 5 .  When studying the 
influence characteristics of the number of 
cutting pumps, which are variable variables, 
which can be calculated from forecasting 
equation as shown in Equation 1. 

 

Burr = 0.0320 + 0.000001 x n          (1) 
 

The result showed that coefficent of 
determination (R-Sq) 83 .30%  wear relative 
to the number of cutting pumps. Meanwhile, 
the number of cutting pumps has a positive 
effect on the machining value of the 
workpiece. It means that if the number of 
times blanking die increase, mold cutting tools 
will wear. Then, burr values increased. 

 
4.  Discussion 

The result of 3K Factorial Design showed 
that the suitable factors of mold cutting tools 
made from low carbon steel through pack 
carburizing process using 19.29% limestone as 
a catalyst. Thus, Carbon melting temperature 
at 904 °C, and melting time at 4.42 hours. 
Then, the hardness value of mold cutting 
tools is 60 HCR. The basic structure is 
martensite, small dot cementite, and network 
carbide scattered. The results of the stamping 
of 10,000 pieces of workpieces showed that 
the quality of the workpieces was close to the 
quality of the workpieces obtained by the 
stamping of the tool steel grade JIS SKD11. 
From Figure 4, Trend Analysis change of the 
burr, it was found that the lowest MAPE is 
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11.52. Then, considering the trend of changes 
in คร ี บ  of the specimen at 30,000, it is found 
that burr, tend to decrease. Meanwhile, mold 
cutting tools series has to wear reduced. We 
conclude that may be caused by an increase 
in the face area of the mold cutting tools unit, 
resulting in higher load-bearing capacity. 
 
5.  Results 
 Experimental design of mold cutting tools 
made from low carbon steel through pack 
carburizing process using 19.29% limestone as 
a catalyst. Thus, Carbon melting temperature 
at 904 °C, and melting time at 4.42 hours. 
Then, the hardness value of mold cutting 
tools is 60 HCR. The basic structure is 
martensite, small dot cementite, and lattice 
carbide scattered. The results of the stamping 
work show that mold cutting tools wear of the 
mold sets increases with the number of 
stampings, and wear gradually decreased and 
remained constant. Statistical analysis showed 
that the number of cutting edge that affected 
the quality of the cutting tools was 
significantly significant. 
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การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตข้าวเกรียบว่าว 
กรณีศึกษา กลุ่มแม่บ้านห้วยยาง อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 

Increasing the Efficiency of Kite Cracker Production 
Case Study of Huay Yang Housewife Group, Huai Thalaeng District, Nakhon 

Ratchasima 
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บทคัดย่อ  
การศึกษากระบวนการผลิตข้าวเกรียบว่าวของกลุ่มแม่บ้านห้วยยาง อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา มี

วัตถุประสงค์เพื่อลดระยะเวลาในการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต และหาเวลามาตรฐานในการผลิตข้าวเกรียบวา่ว 
จากแผนภูมิการไหลพบว่าการผลิตข้าวเกรียบว่าวมีกิจกรรม 69 งานย่อย มีระยะทาง 114.8 เมตร ใช้เวลา 396 นาที 15 
วินาที คณะผู้วิจัยจึงได้ใช้แผนภูมิก้างปลาและการวิเคราะห์สาเหตุด้วยแผนภาพทำไม-ทำไมเพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุของ
ปัญหา  และทำการปรับปรุงกระบวนการผลิตข้าวเกรียบว่าวดังนี้ คือ เปลี่ยนมาใช้บรรจุภัณฑ์เป็นกล่องแทนถุง ซ่อมแซม
รอยรั่วของเครื่องนวดแป้งข้าวเกรียบว่าว จัดหาอุปกรณ์รีดแผ่นแป้งมาใช้ทดแทนการรีดแผ่นแป้งแบบเดิม และจัดหาเสื่อ
รองตากที่มีขนาดใหญ่ข้ึน หลังการปรับปรุงสามารถลดกิจกรรมลงได้ 20 งานย่อย ลดระยะทางลง 32.3 เมตร และลดเวลา
ลงได้ 12 นาที 7 วินาที โดยมีเวลามาตรฐานเท่ากับ 0.684 นาทีต่อช้ินงาน 
คำสำคัญ: เวลามาตรฐาน แผนภูมิกา้งปลา แผนภาพทำไม-ทำไม 
 
Abstract 
 Study of the kite cracker production process of Huay Yang housewife group, Huai Thalaeng 
district, Nakhon Ratchasima is objected to reduce production time, increase efficiency and find a 
standard time. The flow chart showed that manufacturing activity has 69 sub-tasks, a distance of 114.8 
meters and 396 minutes 15 seconds. The researchers used Fishbone Diagram and Why-Why Analysis to 
determine the cause of problems and to improve the manufacturing processes are switch to a box 
packaging instead of a bag, repair the leak of the machine, supply of equipment rolled sheet to replace 
and provide a larger mat. After improvement, activities can be reduced 20 sub-tasks, distance 32.3 
meters and 12 minutes and 7 seconds with standard time of 0.684 minutes per piece. 
Keywords: Standard Time, Fishbone Diagram, Why-Why Analysis 
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1.  บทนำ 
กลุ่มแม่บ้านห้วยยาง อำเภอห้วยแถลง จังหวัด

นครราชสีมา เป็นการรวมกลุ่มของผู้สูงอายุเพื่อผลิต
ข้าวเกรียบว่าวจำหน่ายเป็นสินค้า โดยสามารถผลิตได้
จำนวนประมาณ 600 แผ่น/วัน ซึ่งไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการของผู้บริโภคท่ีมีมากกว่า 1,000 แผ่น/วัน จาก
การศึกษากระบวนการผลิตพบว่าปัจจุบันกลุ่มแม่บ้าน
ใช้เวลาว่างเพื่อผลิตและจำหน่ายข้าวเกรียบว่าวเป็น
รายได้เสริมเท่านั้น ทำให้กระบวนการผลิตทั้งหมดใช้
เพียงแรงงานคน และเครื ่องมือที ่มีอยู ่ในการผลิต
เท่านั้น คณะผู้วิจัยจึงได้ศึกษากระบวนการผลิตข้าว
เกรียบว่าวของกลุ่มแม่บ้านโดยมีวัตถุประสงค์ คือ 1) 
เพื่อลดระยะเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต
ข้าวเกรียบว่าวสำหรับผู้สูงอายุ และ 2) เพื่อหาเวลา
มาตรฐานในการผลิตข้าวเกรียบว่าว 

 
2.  วิธีการดำเนินงาน  

ขั ้นตอนการดำเนินงานวิจัย เริ ่มจากการศึกษา
กระบวนการทำข้าวเกรียบว่าว ดังแสดงในรูปท่ี 1  
   จากรูปที่ 1 คณะผู้วิจัยได้จัดทำแผนภูมิการไหล
ของกระบวนการผล ิ ตข ้ าว เกร ี ยบว ่ าว  พบว่ า
กระบวนการผลิตทั้งหมดใช้เวลา 396 นาที 15 วินาที 
แสดงดังตารางที่ 1 ซึ่งใช้เวลามาก คณะผู้วิจัยจึงใช้
หลักการของแผนภูมิก้างปลาเพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุ
ของปัญหาดังแสดงในรูปที ่ 2 และใช้การวิเคราะห์
สา เหต ุ ด ้ วยแผนภาพทำไม -ทำไม  (Why-Why 
Analysis) [1-3] พบว่าสาเหตุหลักๆ ของปัญหามา
จากหลายปัจจัย ได้แก่ ด้านวัตถุดิบ คือ ถุงบรรจุมี
ขนาดเล็กใส่ผลิตภัณฑ์ยาก ทำให้แผ่นข้าวเกรียบว่าว
เสียหายง่าย และด้านเครื่องมือ เครื่องจักร คือ เครื่อง
นวดแป้งชำรุดทำให้สูญเสียวัตถุดิบบางส่วน และด้าน
วิธีการ คือ ขั้นตอนการรีดแป้งใช้เวลานานโดยต้องใช้
คนทำการรีดแป้งให้ได้ขนาดความบางเฉลี ่ยที ่ 0.2 
เซนติเมตร และขั้นตอนการตากแผ่นข้าวเกรียบว่าวให้
แห้งมีความซ้ำซ้อน คือ ต้องตากแผ่นแป้งหลายครั้ง 
จึงจะได้แผ่นข้าวเกรียบว่าวตามจำนวนท่ีต้องการ  
 

 
 

รูปท่ี 1 กระบวนการทำข้าวเกรียบว่าว 
 
ตารางที่ 1 สรุปผลจากแผนภูมิการไหลก่อนการ
ปรับปรุง 
 

Activity ก่อนปรับปรุง 
ปฏิบัติงาน 34 งานย่อย 
เคลื่อนย้าย 13 งานย่อย 
ล่าช้า 0 งานย่อย 
ตรวจสอบ 20 งานย่อย 
เก็บ 2 งานย่อย 
ระยะทาง (เมตร) 114.8 เมตร 
เวลา (นาที/วินาที) 396 นาที 15 วินาท ี
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รูปท่ี 2 ผังก้างปลา 

 
3.  ผลการดำเนินงาน 

จากการว ิ เคราะห์แผนภ ูม ิก ้างปลา และการ
วิเคราะห์สาเหตุด้วยแผนภาพทำไม-ทำไม คณะผู้วิจัย
จะได้ทำการปรับปรุงกระบวนการผลิตข้าวเกรียบว่าว
ดังนี้ 
    1) ด้านวัตถุดิบ จากเดิมใช้ถุงขนาด 6×9 นิ้ว บรรจุ 
แสดงดังรูปที่ 3 เนื่องจากข้าวเกรียบว่าวมีความบาง 
กรอบ และมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 7 เซนติเมตร 
บรรจุ 9 แผ่น/ถุง จึงต้องใช้ความระมัดระวังในการ
บรรจุลงถุง หากบรรจุโดยไม่ระมัดระวังอาจเกิดความ
เสียหายได้ง่าย คณะผู้วิจัยเปล่ียนมาใช้บรรจุภัณฑ์เป็น
กล่องแทนถุงเพื่อให้บรรจุง่ายขึ้น ลดความเสียหายท่ี
จะเกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ และเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ 
โดยบรรจุภัณฑ์ทั้ง 2 ชนิด มีความแตกต่างกัน แสดง
ดังตารางท่ี 2 
 

 
 

รูปท่ี 3 บรรจุภัณฑ์แบบเดิม 

ตารางที่ 2  การเปรียบเทียบบรรจุภัณฑ์ 
 

กิจกรรม บรรจุภัณฑ ์
ราคา  
(บาท/
หน่วย) 

ราคาขายรวม
ผลิตภัณฑ์ 

(บาท) 
ก่อน

ปรับปรุง 
ถุง ขนาด  
6×9 น้ิว 

0.25 25 

หลัง
ปรับปรุง 

กล่องทรงกระบอก 
เส้นผ่านศูนย์กลาง 
10 เซนติเมตร สูง 

5 เซนติเมตร 

10 35 

 
    2)  ด้านเครื่องมือ เครื ่องจักร คณะผู้วิจัยพบว่า
เครื่องนวดแป้งข้าวเกรียบว่าวมีรอยรั่ว ทำให้สูญเสีย
วัตถุดิบบางส่วน จึงได้ใช้แผ่นชิมสแตนเลสทำการอุด
รอยร ั ่ว โดยใช้แผ ่นช ิมสแตนเลส 304 ท่ีไม่ เป็น
อ ันตรายต ่ ออาหาร  และทำให ้ เคร ื ่ อ ง น วด มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ลดการสูญเสียวัตถุดิบลง แสดง
ดังตารางท่ี 3 
 
ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบการซ่อมเครื่อง 

กิจกรรม ปริมาณการสูญเสียวัตถุดิบ (กรัม) 
ก่อนปรับปรุง 20 
หลังปรับปรุง 0 

 
   3)  ด้านวิธีการ แบ่งออกเป็น 

(1) ขั้นตอนการผลิตท่ีใช้เวลานาน คือ การรีด
แป้งซึ่งต้องใช้คนทำการรีดแป้งด้วยท่อพีวีซีให้ได้ความ
บางตามต้องการ โดยในขั้นตอนนี้คณะผู้วิจัยได้ทำการ
จัดหาอุปกรณ์รีดแผ่นแป้งมาใช้ทดแทนการรีดแผ่น
แป้งแบบเดิม แสดงดังรูปที่ 4 สามารถลดเวลาในการ
รีดแผ่นแป้งลง แสดงดังตารางท่ี 4  

 
 
 
 
 
 
 



 
การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์  วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  และสถาปัตยกรรมศาสตร์ คร้ังที่ 12 
วันที่ 20  สิงหาคม  2564  ณ  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   

 

 
ESTACON12 | 600 

 

 
 

รูปท่ี 4 อุปกรณ์รีดแผ่นแป้ง 
 

ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบการรีดแผ่นแป้ง 
 

กิจกรรม 
เวลา  

(วินาที/แผ่น) 

ก่อนปรับปรุง 120 

หลังปรับปรุง 31 

 
(2) ขั้นตอนการผลิตที่มีการทำงานที่ซ้ำซ้อน

กัน คือ การตากแผ่นข้าวเกรียบว่าวให้แห้งโดยต้อง
ตาก 4 ครั ้ง/วัน จึงจะได้แผ่นข้าวเกรียบว่าวตาม
จำนวนท่ีต้องการ เนื่องจากเดิมการตากใช้เส่ือรองตาก
ท่ีมีขนาดเล็ก ทำให้ตากผลิตภัณฑ์ต่อครั ้งได้น ้อย
คณะผู้วิจัยจึงได้จัดหาเสื่อรองตากที่มีขนาดใหญ่ขึ้น
เพื่อเพิ่มปริมาณการตากผลิตภัณฑ์ต่อครั้งให้ได้มาก
กว่าเดิม ทำให้ลดจำนวนครั ้งในการตากลงจาก 4 
ครั้ง/วัน เป็น 3 ครั้ง/วัน แสดงดังตารางท่ี 5 
 
ตารางที่ 5 การเปรียบเทียบเส่ือรองตาก 

กิจกรรม 
จำนวนข้าวเกรียบว่าว 

(แผ่น/คร้ัง) 
ขนาด (ก×ย) 

ราคา 
(บาท/
ผืน) 

ก่อนปรับปรุง 150 110×195 ซม. 230 
หลังปรับปรุง 200 140×195 ซม. 290 

 
        หลังจากที ่คณะผู ้ว ิจ ัยได ้ทำการปรับปรุง
กระบวนการผลิตข้าวเกรียบว่าวแล้ว จึงได้จัดทำ
แผนภูมิการไหลของกระบวนการผลิตใหม่ แสดงดัง
ตารางท่ี 6 

ตารางที ่  6 สรุปผลจากแผนภูมิการไหลหลังการ
ปรับปรุง 

Activity ก่อนปรับปรุง หลังปรับปรุง ลดลง 
ปฏิบัติงาน 34 งานย่อย 24 งานย่อย 10 งานย่อย 
เคลื่อนย้าย 13 งานย่อย 9 งานย่อย 4 งานย่อย 
ล่าช้า 0 งานย่อย 0 งานย่อย - 
ตรวจสอบ 20 งานย่อย 14 งานย่อย 6 งานย่อย 
เก็บ 2 งานย่อย 2 งานย่อย - 
ระยะทาง (เมตร) 114.8 เมตร 82.5 เมตร 32.3 เมตร 

เวลา (นาที/วินาที) 
396 นาที 15 

วินาที 
384 นาที 8 

วินาที 
12 นาที 7 

วินาที 

     
จากตารางท่ี 6 พบว่าหลังการปรับปรุงสามารถ

ลดกิจกรรมลงได้ 20 งานย่อย จากการลดการสูญเสีย
วัตถุดิบที่ใช้ในการปั้นข้าวเกรียบว่าวจากเครื่องจักรท่ี
ไม่สมบูรณ์ ขณะท่ีทำการเพิ่มจำนวนการวางแผ่นแป้ง
บนเสื่อเพื่อนำไปตาก รวมถึงปรับวิธีการรีดแผ่นแป้ง 
ส่งผลให้สามารถลดระยะทางลง 32.3 เมตร และลด
เวลาลงได้ 12 นาที 7 วินาที 
     4) เวลามาตรฐาน 

นำข้อมูลมาทำเป็นเวลามาตรฐานของการ
ทำงานได้ดังนี้ 
- เวลาปกติของงาน          = 0.57 นาที 
- เวลาเผ่ือ 20%              = 0.114 นาที 
- เวลามาตรฐานต่อช้ินงาน  = 0.684 นาที 
- มาตรฐานการผลิต      =  87.72 ช้ินต่อช่ัวโมง 
  หรือ                      =  701.76 ช้ินต่อวัน 
 
5. สรุปผล 

กระบวนการผลิตข้าวเกรียบว่าวมีกิจกรรม 69 งาน
ย่อย ระยะทาง 114.8 เมตร ใช้เวลา 396 นาที 15 
วินาที คณะผู้วิจัยจึงได้ทำการปรับปรุงกระบวนการ
ผลิตข้าวเกรียบว่าวดังนี้ คือ 1) เปลี่ยนมาใช้บรรจุ
ภัณฑ์เป็นกล่องแทนถุงเพื่อให้บรรจุง่ายขึ้น ลดความ
เสียหายท่ีจะเกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ และเพิ่มมูลค่าให้กับ
ผลิตภัณฑ์ 2) ซ่อมแซมรอยรั่วของเครื่องนวดแป้งข้าว
เกรียบว่าวทำให้เครื่องนวดมีประสิทธิภาพมากขึ้น ลด
การสูญเสียวัตถุดิบลง 3) จัดหาอุปกรณ์รีดแผ่นแป้งมา
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ใช้ทดแทนการรีดแผ่นแป้งแบบเดิมทำให้สามารถลด
เวลาในการรีดแผ่นแป้งลง และ 4) จัดหาเสื่อรองตาก
ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อเพิ่มปริมาณการตากผลิตภัณฑ์
ต่อครั้งให้ได้มากกว่าเดิม ทำให้ลดจำนวนครั้งในการ
ตากลง หลังการปรับปรุงสามารถลดกิจกรรมลงได้ 20 
งานย่อย ลดระยะทางลง 32.3 เมตร และลดเวลาลง
ได้ 12 นาที 7 วินาที เมื่อกำหนดเวลามาตรฐานของ
การผลิต จะสามารถเพิ่มผลผลิตขึ้นได้อีกเมื่อทำงาน
วันละ 8 ช่ัวโมง 
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อิทธิพลของค่าความพรุนของตาข่ายสแตนเลสและมุมเอียงทางเข้าห้องอบแห้ง 
ที่ส่งผลต่อพฤตกิรรมการอบแห้งด้วยลมร้อน 

Influence of Stainless Mesh Porosity and Entrance Incline Angle of Drying 
Chamber Affected Hot-Air Drying Behaviors 

 
โสภณ สนิสร้าง1, วรุตม์ เทพจันอัด1, กันทรากร ค าพาพุทธ1, ธนภัทร กองทองนอก1, ปฏิวัติ วรามิตร1*,  

บัณฑิต กฤตาคม1, รตินันท์ เหลือมพล1, รพีพงศ์ เปี่ยมสุวรรณ2, อ าไพศักดิ์ ทีบุญมา3 และ อภินันต์ นามเขต3 
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บทคัดย่อ  

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อน าเสนออิทธิพลของค่าความพรุนของตาข่ายสแตนเลสและมุมเอียงทางเข้าห้อง
อบแห้งที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการอบแห้งด้วยลมร้อน ตาข่ายสแตนเลสเบอร์ 304 ถูกติดตั้งเพื่อส่งเสริมกระบวนการถ่ายเท
ความร้อนของลมร้อนก่อนเข้าห้องอบแห้ง พฤติกรรมการอบแห้งที่ท าการวิเคราะห์ในงานวิจัยนี้คืออัตราการอบแห้ง ค่า
ความสิ้นเปลืองพลังงานจ าเพาะ และประสิทธิภาพเชิงความร้อนของเคร่ืองอบแห้ง ภายใต้เงื่อนไขการอบแห้งคือ ค่าความ
พรุนของตาข่ายสแตนเลส 4, 8, และ 12 ช่องต่อนิ้ว (Pore per inch : PPI) มุมทางเข้าห้องอบแห้ง 30, 45 และ 60 องศา 
อุณหภูมิอบแห้ง 50, 60 และ 70 องศาเซลเซียส ความเร็วลม 2 เมตรต่อวินาที ตามล าดับ ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการทดลอง
อบแห้งคือพริกชี้ฟ้าแดง ผลจากการทดลองพบว่า ค่าความพรุนของตาข่ายสแตนเลสและมุมเอียงทางเข้าห้องอบแห้งส่งผล
ต่อพฤติกรรมการอบแห้งอย่างมีนัยส าคัญ ที่เงื่อนไขการอบแห้ง ค่าความพรุนของตาข่ายสแตนเลสเท่ากับ 8 PPI มุม
ทางเข้าห้องอบแห้งเท่ากับ 30 องศา ค่าอัตราการอบแห้งจะมีค่าสูงสุด ค่าความสิ้นเปลืองพลังงานจ าเพาะจะมีค่าต่ าที่สุด 
และประสิทธิภาพเชิงความร้อนจะมีค่าสูงที่สุด 
ค ำส ำคัญ: การอบแห้ง, ค่าความพรุน, พฤติกรรมการอบแห้ง 
 
Abstract 
 This research aims to present the effect of stainless mesh porosity and the entrance incline 
angle of the drying chamber on hot-air drying behaviors. Stainless mesh No. 304 was installed to enhance 
the heat transfer process of hot air before entering the drying chamber. The drying behaviors which 
drying rate, specific energy consumption, and dryer thermal efficiency were investigated under drying 
conditions which stainless mesh porosities of 4, 8, 12 pores per inch (PPI), entrance incline angles of 
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drying chamber of 30, 45, 60 degrees, drying temperature of 50, 60 and 70 oC and drying air velocity of 
2 m/s, respectively. Thai red chili was selected as a drying sample. The experimental results found that 
stainless porosity and entrance incline angle of drying chamber were significantly affected the drying 
behaviors, where drying condition which stainless mesh porosities of 8 PPI and entrance incline angles 
of drying chamber of 30 degrees, drying rate was highest, specific energy consumption was lowest and 
thermal efficiency was highest.   
Keywords: Drying, Porosity, Drying behaviors 
 
1. บทน า 
 การอบแห้งด้วยลมร้อน ถือเป็นเทคโนโลยีการแปร
รูปอาหารด้วยการท าให้แห้งอีกวิธีหนึ่งซึ่งได้รับความ
นิยมมากในปัจจุบัน เนื่องจากมีต้นทุนการสร้างที่ต่ า
เมื่อเทียบกับวิธีการแปรรูปแบบอ่ืน [1] ส าหรับแหล่ง
ความร้อนที่นิยมประยุกต์ใช้กับเครื่องอบแห้งด้วยลม
ร้อนมากที่สุดก็คือขดลวดความร้อน แต่เนื่องจาก
เครื่องอบแห้งด้วยลมร้อนจากขดลวดความร้อนต้อง
อาศัยการเปลี่ยนรูปพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานความ
ร้อนผ่านขดลวดความร้อน ซึ่งใช้พลังงานไฟฟ้ามากใน
การอบแห้งผลิตภัณฑ์ ท าให้มีต้นทุนสูง และใช้เวลา
มากในการอบแห้ง ดังนั้นจึงมีการประยุกต์ใช้วัสดุพรุน
เข้ามาเป็นตัวส่งเสริมการถ่ายเทความร้อน เนื่องจาก
คุณสมบัติของวัสดุพรุน คือ มีพ้ืนผิวสัมผัสต่อปริมาตร
ที่สูงกว่าวัสดุทึบทั่ว ๆ ไป ส่งผลให้การถ่ายเทความ
ร้อนทั้งในกรณีการพาความร้อน การน าความร้อน 
และการแผ่รังสีความร้อนของอุปกรณ์ใด ๆ ที่มีการใช้
วัสดุพรุนดียิ่งขึ้น และที่ค่าความพรุนน้อย ๆ จะมีการ
ส่งเสริมการถ่ายเทความร้อนได้ดี [2] ซึ่งจะสามารถ
ช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้าจากขดลวดความร้อนได้ 

ที่ผ่านมาได้มีนักวิจัยหลายกลุ่มได้ศึกษาและ
พัฒนาการประยุกต์ใช้วัสดุพรุนในการส่งเสริมการ
ถ่ายเทความร้อนให้กับระบบความร้อนที่สนใจ [3-6] 
ผลการศึกษาพบว่ามีทิศทางไปในทางเดียวกันนั่นก็คือ

มีประสิทธิภาพสูงขึ้นมากกว่าการไม่ติดตั้งวัสดุพรุน 
กล่าวคือ มีอุณหภูมิที่สูงขึ้น ใช้ต้นทุนด้านพลังงาน
ลดลง เนื่องจากคุณสมบัติในการส่งเสริมการถ่ายเท
ความร้อนของวัสดุพรุน 

จากข้อดีของวัสดุพรุนที่กล่าวมาข้างต้น จึงเป็น
เหตุผลให้งานวิจัยนี้สนใจในการประยุกต์ใช้วัสดุพรุน
เพ่ือส่งเสริมการถ่ายเทความร้อนไปยังผลิตภัณฑ์ที่จะ
ท าการอบแห้ง พร้อมทั้งสนใจที่จะศึกษามุมเอียง
ทางเข้าห้องอบแห้งที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการอบแห้ง
ด้วยลมร้อน ซึ่งผลการศึกษานี้จะเป็นประโยชน์และ
เป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงเทคโนโลยีการ
แปรรูปและถนอมอาหารด้วยวิธีการท าแห้งต่อไป 

 
2.  อุปกรณ์และวิธีการทดลอง  
 การทดลองเพ่ือศึกษาอิทธิพลของค่าความพรุนของ
ตาข่ายสแตนเลสและมุมเอียงทางเข้าห้องอบแห้ง ที่
ส่ งผลต่อพฤติกรรมการอบแห้งนั้นประกอบด้วย
อุปกรณ์การทดลอง 2 ส่วนหลัก ๆ ด้วยกันคือ ส่วน
การส่งเสริมการถ่ายเทความร้อนด้วยการประยุกต์ใช้
วัสดุพรุน และส่วนห้องอบแห้ง รายละเอียดของชุด
ทดลอง อุปกรณ ์มีรายละเอียดดังแสดงในรูปที่ 1 
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รูปที่ 1 เครื่องอบแห้งด้วยลมร้อน 
 

หลักการท างานของเครื่องอบแห้งด้วยลมร้อนแบบ
ถาดนี้เป็นการอบแห้งโดยอาศัยหลักการถ่ายเทความ
ร้อนประเภทการพาความร้อนจากขดลวดความร้อน
ไปยังผลิตภัณฑ์อบแห้ง โดยมีการติดตั้งวัสดุพรุนชนิด
ตาข่ายสแตนเลส ดังแสดงในรูปที่ 2 ภายในท่อลมร้อน
เ พ่ือให้ เกิดการส่ง เสริมการถ่ายเทความร้ อนใน
กระบวนการอบแห้ง โดยให้ความสนใจในอิทธิพลของ
ค่าความพรุน และมุมเอียงทางเข้าห้องอบแห้ง ที่ส่งผล
ต่อพฤติกรรมการอบแห้ง ภายใต้เงื่อนไขการทดลอง
คือ ค่าความพรุนของวัสดุพรุน 4, 8, และ 12 ช่องต่อ
นิ้ว (Pore per inch : PPI) มุมทางเข้าห้องอบแห้ง 
30, 45 และ 60 องศา อุณหภูมิอบแห้ง 50, 60 และ 
70 องศาเซลเซียส ความเร็วลม 2 เมตรต่อวินาที 

 

 
 

รูปที่ 2 วัสดุพรุนชนิดตาข่ายสแตนเลส และการ
จ าแนกค่าความพรุน 

เริ่มอบแห้งพริกที่มวลเริ่มต้น 500 กรัม โดยบันทึก
ค่าการลดลงของมวลพริกทุกๆ 5 นาที จนมวลของ
พริกลดลงจนนิ่งหรือคงที่ เมื่อมวลคงที่แล้วจึงน าพริก
ออกจากห้องอบแห้ง จากนั้นน าเข้าตู้อบความชื้นที่
อุณหภูมิ 103 oC เป็นเวลา 72 ชั่วโมง ตามมาตรฐาน 
Association of Official Agricultural Chemists 
(AOAC) จากนั้นชั่งมวลแห้งและค านวณหาปริมาณ
ความชื้นและพฤติกรรมของการอบแห้งต่อไป 
 พฤติกรรมการอบแห้งที่ท าการวิเคราะห์ในงานวิจัย
นี้คือ อัตราการอบแห้ง ค่าความสิ้นเปลืองพลังงาน
จ าเพาะของการอบแห้ง และประสิทธิภาพเชิงความ
ร้อนของเครื่องอบแห้ง โดยท าการวิเคราะห์ผลการ
ทดลองในช่วงความชื้นเริ่มต้นประมาณ   390-430 % 
d.b. จนถึงความชื้นสุดท้ายคงที่ โดยเป็นค่าความชื้น
มาตรฐานแห้ง (Moisture dry basis) ซึ่ งสามารถ
ค านวณไดจ้ากสมการที่ 1 


 t d

d
d

m m
M x100

m
               (1) 

เมื่อ  
mt คือ มวลของผลิตภัณฑ์ที่เวลาใดๆ (g) 
md คือ มวลแห้งของผลิตภัณฑ์ (g) 
 

อัตราการอบแห้ง (Drying rate, DR) สามารถ
ค านวณไดจ้ากสมการที่ 2 

water ,evapm
DR

t
                  (2) 

เมื่อ  
mwater,evap คือ มวลน้ าที่ระเหย (kg) 
t  คือ เวลาที่ใช้ในการอบแห้ง (hr) 
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ค่าความสิ้นเปลืองพลังงานจ าเพาะ (Specific 
energy consumption, SEC) สามารถค านวณหาได้
จากสมการที่ 3 






fan Heater

in f

E E
SEC

(m m )
                 (3) 

เมื่อ  
SEC คือ ความสิ้นเปลืองพลังงานจ าเพาะ 

(MJ/kg of water evaporated) 
Efan คือ พลังงานที่ใช้ในการขับเคลื่อนพัด

ลม (MJ) 
Egas คือ พลังงานไฟฟ้าที่ให้กับขด

ลวดความร้อน (MJ) 
min คือ มวลเริ่มต้นของผลิตภัณฑ์ (kg) 
mf คือ มวลสุดท้ายของผลิตภัณฑ์ (kg) 

 
ประสิทธิภาพเชิงความร้อนของเครื่องอบแห้ง 

สามารถค านวณได้จากสมการที่ 4 

air p,air air
th

heater

m C T
x100

E




     (4) 

 เมื่อ  

 th  คือ ประสิทธิภาพเชิงความร้อน (%) 

 airm


 คือ อัตราการไหลเชิงมวลของลมร้อน 
(kg/s) 

 Cp,air คือ ค่าความร้อนจ าเพาะของลมร้อน
(kJ/kg.K) 

 airT  คือ ผลต่างอุณหภูมิภายในห้องอบ (K) 
 Eheater คือ ค่าก าลังไฟฟ้าของขดลดความร้อน 

(watt) 
 

 
 

3. ผลและวิจารณ์ 
3.1  อิทธิพลของค่าความพรุนและมุมเอียงทางเข้า
ห้องอบแห้งต่ออัตราการอบแห้ง 

 
(ก) มุมเอียงทางเข้าห้องอบแห้ง 30 องศา 

 
(ข) มุมเอียงทางเข้าห้องอบแห้ง 45 องศา 

 
(ค) มุมเอียงทางเข้าห้องอบแห้ง 60 องศา 

รูปที่ 3 อิทธิพลของค่าความพรุนและมุมทางเข้าห้อง
อบแห้งต่ออัตราการอบแห้ง 
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3.2 อิทธิพลของค่าความพรุนและมุมเอียงทางเข้า
ห้องอบแห้งต่อค่าความสิ้นเปลืองพลังงานจ าเพาะ 

 
(ก) มุมเอียงทางเข้าห้องอบแห้ง 30 องศา 

 
(ข) มุมเอียงทางเข้าห้องอบแห้ง 45 องศา 

 
(ค) มุมเอียงทางเข้าห้องอบแห้ง 60 องศา 

 

รูปที่ 4 อิทธิพลของค่าความพรุนและมุมทางเข้าห้อง
อบแห้งต่อค่าความสิ้นเปลืองพลังงานจ าเพาะ 

 
 
 
 

3.3 อิทธิพลของค่าความพรุนและมุมเอียงทางเข้า
ห้องอบแห้งต่อประสิทธิภาพเชิงความร้อน 

 
(ก) มุมเอียงทางเข้าห้องอบแห้ง 30 องศา 

 
(ข) มุมเอียงทางเข้าห้องอบแห้ง 45 องศา 

 
(ค) มุมเอียงทางเข้าห้องอบแห้ง 60 องศา 

 

รูปที่ 5 อิทธิพลของค่าความพรุนและมุมทางเข้าห้อง
อบแห้งต่อประสิทธิภาพเชิงความร้อน 

 
รูปที่ 3 และ 4 แสดงอิทธิพลของค่าความพรุนและ

มุมเอียงทางเข้าห้องอบแห้งที่ส่งผลต่ออัตราการ
อบแห้งและค่าความสิ้นเปลืองพลังงานจ าเพาะของ
การอบแห้ง จะพบว่าเมื่อติดตั้งวัสดุพรุนเพ่ือส่งเสริม
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การถ่ายเทความร้อนของกระบวนการอบแห้งจะท าให้
ค่าอัตราการอบแห้งมีค่าสูงและค่าความสิ้นเปลือง
พลังงานจ าเพาะมีค่าต่ ากว่าไม่ติดตั้งวัสดุพรุน โดยค่า
อัตราการอบแห้งมีแนวโน้มสูงขึ้นเมื่อค่าความพรุนลด
ต่ าลงจาก 4 ไป 8 PPI เนื่องจากเมื่อค่าความพรุนลด
ต่ าลงจะท าให้วัสดุพรุนมีพ้ืนที่ในการถ่ายเทความร้อน
เพ่ิมขึ้นช่วยส่งเสริมการถ่ายเทความร้อนได้ดีขึ้น แต่
เมื่อค่าความพรุนลดต่ าลงไปที่ 12 PPI ปรากฏว่าอัตรา
ก า รอบแห้ ง ล ดต่ า ล ง ก ว่ า  PPI 4 และ  8 ทั้ ง นี้
เนื่องจากว่าที่ค่าความพรุน 12 PPI นี้ ขนาดของรูพรุน
มีขนาดเล็กมากท าให้กีดกันการไหลของอากาศภายใน
ชั้นวัสดุพรุนลดลงการถ่ายเทความร้อนจึงต่ าส่งผลให้
อัตราการอบแห้งมีค่าต่ าว่าที่ค่าความพรุน 4 และ 8 
PPI เช่นเดียวกับค่าความสิ้นเปลืองพลังงานจ าเพาะที่
มีแนวโน้มลดลงเมื่อค่าความพรุนลดต่ าลงจาก 4 ไป 8 
PPI แต่เมื่อค่าความพรุนลดต่ าลงไปที่ 12 PPI ปรากฏ
ว่าค่าความสิ้นเปลืองพลังงานจ าเพาะเพ่ิมสูงกว่า PPI 
4 และ 8 ด้วยเหตุผลเดียวกันกับการเปลี่ยนแปลง
อัตราการอบแห้ง  

ในส่วนของประสิทธิภาพเชิงความร้อน พบว่ามีผล
สอดคล้องกันกับค่าความสิ้นเปลืองพลังงานจ าเพาะ
ด้วยเหตุผลเดียวกัน ดังจะเห็นได้จากรูปที่ 5 
 
4.  สรุปผล 
 ค่าความพรุนและมุมเอียงทางเข้าห้องอบแห้งส่งผล
ต่อพฤติกรรมการอบแห้งโดยที่อัตราการอบแห้งสูง
ที่สุดเท่ากับ 0.0438 kg/hr ที่ PPI 8 มุมทางเข้าห้อง
อบแห้ง 30 องศา ค่าความสิ้นเปลืองพลังงานจ าเพาะ
ต่ าที่ สุ ด เท่ ากับ  55.214 MJ/kgwater ที่  PPI 8 มุม
ทางเข้าห้องอบแห้ง 30 องศา และประสิทธิภาพเชิง
ความร้อนสูงที่สุดเท่ากับ 72.411% ที่  PPI 8 มุม

ทางเข้าห้องอบแห้ง 30 องศา และอุณหภูมิอบแห้ง 
50 °C 
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ระบบเลเซอร์อินเตอร์เฟียโรมิเตอร์แบบ Homodyne quadrature ส ำหรับกำรวัดระยะทำง   
ของแท่นเลื่อนควำมแม่นย ำสูง 

A Homodyne quadrature laser interferometer system for a high precision stage 
displacement measurement  
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บทคัดย่อ  

บทความฉบับนี้น าเสนอการอธิบายพร้อมตัวอย่างระบบเลเซอร์อินเตอร์เฟียโรมิเตอร์แบบ Homodyne 
quadrature ส าหรับการวัดระยะทางของแท่นเลื่อนความแม่นย าสูงโดยการใช้ตัวตรวจจับสัญญาณทางแสง 2 ตัวกับ
เทคนิค fringe interpolation ในระบบการวัดเราใช้การติดตั้งแบบ Michelson อินเตอร์เฟียโรมิเตอร์ส าหรับการวัดระยะ
ทางการเคลื่อนที่ของแท่นเลื่อนความแม่นย าสูงด้วยล าแสงเลเซอร์วัดเดียวและตัวตรวจจับสัญญาณทางแสง 2 ตัวที่มีความ
แตกต่างของเฟส90 องศาเพื่อให้ได้ระยะทาง (Lissajous diagram) อย่างไรก็ตาม Lissajous diagram ดั้งเดิมจากระบบ
เลเซอร์อินเตอร์เฟียโรมิเตอร์แบบ Homodyne quadrature นั้นผิดรูปเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของความเข้มของ
แหล่งก าเนิดแสงเลเซอร์ในกรณีนี้ normalized Lissajous diagram จะถูกค านวณใหม่ให้ถูกต้องและระยะทางของแท่น
เลื่อนความแม่นย าสูงจะถูกก าหนดให้วัด 
ค ำส ำคัญ : เลเซอร์ อินเตอร์ เฟียโรมิ เตอร์แบบ  Homodyne quadrature,  แท่นเลื่อนความแม่นย าสูง ,  fringe 
interpolation, Michelson อินเตอร์เฟียโรมิเตอร์ 
 
Abstract 
 This paper proposes an explanation with an example of a homodyne quadrature laser 
interferometer system for a high precision stage displacement measurement using two detectors and 
the fringe interpolation method. In the measurement system, we apply Michelson interferometer setup 
for measuring the displacement of the high precision stage motion with a single measuring laser beam 
and two detectors with 90o of phase difference in order to obtain displacement (Lissajous diagram). 
However, the original Lissajous diagram of a homodyne quadrature laser interferometer system is 
deformed due to variation of the laser source intensity. In this case, the normalized Lissajous diagram is 
calculated, and the displacement of the high precision stage is determined. 
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Keywords:  Homodyne quadrature laser interferometer, high precision stage, fringe interpolation, 
Michelson interferometer. 
 
1.  Introduction 
 Recently, a field of metrology and a high 
precision engineering has been progressing 
rapidly. A high precision positioning stage with 
nanometer resolution is needed in high 
precision machine. The high precision stage 
needs sensor with nanometer resolution or 
less. Michelson interferometer are also widely 
used as typical sensors with nanometer 
resolution. In order to measure in nanometer 
resolution with high accuracy, Michelson 
interferometer need phase interpolation. For 
a homodyne quadraturelaser interferometer, 
Lissajous diagram is used for phase 
interpolation. A displacement or phase can be 
determined from the angle between two 
signals with 90 degrees phase difference and 
the same amplitude to horizontal and vertical 
axes each other. Some methods, i.e. the 
sinusoidal phase modulation method, can 
apply phase interpolationin the measurement 
system [1,2] for obtaining displacements 
(Lissajous diagram). We found that this 
method can be applied for Michelson 
interferometer. However, the original Lissajous 
diagram of Michelson interferometer is 
deformed due to variation of the laser source 
intensity. In this paper, we obtain the 
displacement from the original Lissajous 

diagram of Michelson interferometer setup by 
adjustment the optics of two interferometer 
arms [3] and deduce the normalized Lissajous 
diagram. 

 
2.  Principle 
 The basic principle of the homodyne 
quadrature laser interferometer using two 
detectors is shown in Fig.1. Weapply Michelson 

interferometer setup for measuring of the high 
precision stage motion. 
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Fig.1 Schematic diagram of ahomodyne 
quadrature laser interferometer system 

 
In this measurement system, a light beam 

emitted from the laser incident on polarized 
beam splitter1 (PBS1) via half-wave 
plate(HWP), and then, it is divided into two 
beams. The first beam reflected from PBS1 
enters the fixed mirror (M1) via quarter-wave 
plate2 (QWP2) and bounces from M1 via 
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QWP2, PBS1, PBS2 and QWP3 reaches to 
photo detector1 (PD1) and photo detector2 
(PD2).Thesecond beam, which goes through 
PBS1, reaches the movable mirror (M2) via 
QWP1. The reflected light from M2 via QWP1, 
PBS1, PBS2 and QWP3 reaches to PD1 and 
PD2. At PD1 and PD2, it is possible to detect 
an interferometer fringe between the 
reflection lights from M1 and M2, and to 
measure the displacement from Michelson 
interferometer setup. In this case, the 
quadrature phase-shift of two interference 
signals can be obtained with phase difference 
of 90o (at PD1 0o, and PD2 90o) [4]. And two 
interference signals can be written by  

𝐼𝑃𝐷1 = 2𝐸𝑀1𝐸𝑀2𝑐𝑜𝑠 (𝜙𝑖𝑛𝑡 +
4𝜋𝑛

𝜆
∆𝑥) (1) 

𝐼𝑃𝐷2 = 2𝐸𝑀1𝐸𝑀2𝑠𝑖𝑛 (𝜙𝑖𝑛𝑡 +
4𝜋𝑛

𝜆
∆𝑥) (2) 

where; EM1, EM2, int, n, and x are the 
amplitudes of the light reflected from the 
fixed mirror(M1) and movable mirror (M2), 
theinitial phase between the interferometer’s 
arms, the refractive index, the wavelength of 
the light source and the displacement shift 
along theX-axis, respectively. Form the 
equation (1) and (2), we can obtain the 
displacement of Michelson interferometer by 
use of Lissajous diagram. 

 
3.  Preliminary and discussion 
 In order to confirm the equation (1) and (2), 
and evaluate the performance of this 

measurement system, we performed the 
experiment for Michelson interferometer as 
shown in Fig.2. In the experiment, the 
experimental conditions and specifications of 
the high precision stageofare shown in Table1 
and Table2, respectively. 

 

 

Fig.2 Experimental setup for a high precision 
stage displacement measurement 

 
Table1 Experimental conditions 
Laser diode wavelength 635 [nm] 
Amplitude applied to the 
high precision stage 

2 [m] 

Frequency applied to the 
high precision stage 

0.5 [Hz] 

Motion Shape Triangular 
Sampling rate 1 [kHz] 
Cut off frequency of low pass 
filter 

100 [Hz] 

 
Table2 Specifications of the high precision 
stage (PI, model: P-753.1CD)  
Travel range 15 [m] 
Resolution 0.1 [nm] 
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Linearity error 0.03 [%] 
Repeatability ±1 [nm] 
Pitch/yaw ±5 [rad] 
Material Steel 

 
The movablemirror (M2) was setup on the 

high precision stage (see in Fig.2). A Laser 
Diode (LD) wavelength of 635 nm was applied  
to the interferometer as a light source. Two 
photodetectors (PD) detected the 
interference signals of displacement when the 
high precision stage moved along   the X-axis. 
 

 

Fig.3 Interference signals of the high precision 
stage motion 

 

 

Fig.4 Lissajous diagram of the high precision 
stage motion 

Figure 3 and Figure 4 show the interference 
signalsand Lissajous diagram of the 
displacement of the high precision stage 
motion by Michelson interferometer, 
respectively. In Fig. 4, the diagram is deformed 
due to variation of the laser source intensity 
and the center is not on the origin. In this case, 
the normalized Lissajous diagram can be 
calculated using equation below 

𝐼′𝑃𝐷1 =
𝐼𝑃𝐷1

√(𝐼2𝑃𝐷1 + 𝐼2𝑃𝐷2)
 

 

                             =𝑐𝑜𝑠 (𝜙𝑖𝑛𝑡 +
4𝜋𝑛

𝜆
∆𝑥)       (3) 

 

𝐼′𝑃𝐷2 =
𝐼𝑃𝐷2

√(𝐼2𝑃𝐷1 + 𝐼2𝑃𝐷2)
 

 

                             =𝑠𝑖𝑛 (𝜙𝑖𝑛𝑡 +
4𝜋𝑛

𝜆
∆𝑥)       (4) 

 

 

Fig.5 Standardized Lissajous diagram of the 
high precision stage motion 
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Fig.6  Displacement of the high precision 
stage motion 

 
The normalized Lissajous diagram is shown 

Fig.5. In Fig.5, the center and radius of the 
diagram are the origin and 1. The 
displacement of the high precision stage 
motionby Michelson interferometers is shown 
in Fig.6. In Fig.6, there is the nonlinear errors 
due to imperfection of optics.However, we 
can apply this method for measurement of 
theultra-precision stage with nanometer 
resolution. 
 
4.  Conclusion and future study 
 In this paper, we have proposed an 
explanation with an example of a homodyne 
quadrature laser interferometer system for a 
high precision stage displacement 
measurement. The measurement principle of 
a homodyne quadrature laser interferometer 
using two detectors is clarified. The 
displacement (Lissajous diagram) can be 
obtained from a high precision stage motion 
with 90o of phase difference. In case of 
deformation of Lissajous diagram due to 
variation of the laser source intensity and the 

center is not on the origin, the normalized 
Lissajous diagram can be obtained. 

By using a homodyne quadrature laser 
interferometer for one system, we could 
measure one direction (1D) of a high precision 
stage motion. From the results, we are 
planning to construct three homodyne 
quadrature laser interferometer systems for 
measuring three directions (3D) of a high 
precision micro CMM motion with nanometer 
resolution. 
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ผลของการทับแบนท่อทีม่ีต่ออัตราการถ่ายเทความร้อนสูงสุดของท่อความร้อนวัสดุพรุนซินเตอร์
ขนาดเล็กที่มีสองแหล่งความร้อน 

Effect of Pipe Flattening on Maximum Heat Transfer Rate of Miniature Sintered–
Wick Heat Pipe with Two Heat Sources 
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บทคัดย่อ  

วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้เพื่อศึกษาผลของการทับแบนท่อที่มีผลต่ออัตราการถ่ายเทความร้อนสูงสุดของท่อ
ความร้อนวัสดุพรุนซินเตอร์ขนาดเล็ก โดยท่อความร้อนท ามาจากท่อทองแดงที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกและ
ความยาวรวมเท่ากับ 6 และ 200 mm ตามล าดับ ความหนาของวัสดุพรุนและผนังท่อเท่ากับ 0.80 และ 0.20 mm 
ตามล าดับ โครงสร้างของวัสดุพรุนเป็นแบบผงทองแดงซินเตอร์ สารท างานที่ใช้ในการศึกษานี้คือ น้ ากลั่นบริสุทธิ์ ท่อความ
ร้อนแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนท าระเหย ส่วนกันความร้อน และส่วนควบแน่น ที่มีความหนาของการทับแบนสุดท้าย
เท่ากับ 4 , 3 และ 2.5 mm ระยะห่างของแหล่งความร้อน 20 mm อุณหภูมิท างานและอุณหภูมิน้ าระบายความร้อนจะ
ถูกควบคุมไว้ที่ 60 ±1°C และ 25±2°C ตามล าดับ ในการศึกษานี้จะให้ภาระความร้อนที่ส่วนท าระเหยด้วยฮีตเตอร์ไฟฟ้า
กระแสตรง การทดลองแบ่งออกเป็น 2 แบบคือ แบบที่ 1 จะควบคุมก าลังไฟฟ้าแหล่งความร้อน 1 ให้มีค่าคงที่ที่ 10 W 
ตลอดการทดลอง ในขณะที่แหล่งความร้อนที่ 2 เพิ่มข้ึนคร้ังละ 10 W จนกระทั่งส่วนท าระเหยเข้าสู่ขีดจ ากัดการแห้ง แบบ
ที่ 2 จะควบคุมก าลังไฟฟ้าแหล่งความร้อน 2 ให้มีค่าคงที่ที่ 10 W ตลอดการทดลอง ในขณะที่แหล่งความร้อนที่ 1 เพิ่มข้ึน
ครั้งละ 10 W จนกระทั่งส่วนท าระเหยเข้าสู่ขีดจ ากัดการแห้ง ซึ่งการทดลองทั้ง 2 กรณีนั้น จะท าการบันทึกการกระจาย
อุณหภูมิเม่ือท่อความร้อนเข้าสู่สภาวะคงตัว จากการทดลองพบว่าที่ความหนาของการทับแบนสุดท้ายเท่ากับ 4 mm มีค่า
การถ่ายเทความร้อนสูงสุดมีค่าเท่ากับ 35.18 W และมีค่าความต้านทานทางความร้อนต่ าที่สุดเท่ากับ 0.051 °C/W  
ค ำส ำคัญ: ท่อความร้อนวัสดุพรุนซินเตอร์, การทับแบน, การถ่ายเทความร้อน, ความต้านทานความร้อน 
 
Abstract 
 The purpose of this research is to study the effect of pipe flattening on maximum heat transfer 
rate of miniature sintered–wick heat pipe with two heat sources. The heat pipes are made from copper 
tube with the outside diameter and total length of 6 mm and 200 mm, respectively. The thicknesses of 
the wick and wall are 0.80 and 0.20 mm, respectively. The wick structure is sintered copper powder. 
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The working fluid used in this study is pure distilled water. The heat pipe is divided into 3 parts: 
evaporator section, adiabatic section, and condenser section with a final flattened thickness of 4, 3 and 
2.5 mm. The distance between the heat sources is 20 mm. The operating temperature and cooling 
water temperature are controlled at 60 ± 1 °C and 25 ± 2 °C, respectively. In this study, a direct current 
was supplied to the heater at the evaporator section. The experiment was divided into 2 categories: 1 
control the first heat source power to be constant at 10 W throughout the experiment while increased 
the power of the second heat source by 10 W in each step until the evaporator section reached the 
dried-out limit. 2 controls the second heat source power to be constant at 10 W throughout the 
experiment. While the first heat source increases by 10 W in each step until the evaporator section 
reached the dried-out limit. In both cases, the temperature distributions were recorded when the heat 
pipe reached steady state. From the experiment, it was found that at the final flattening thickness of 4 
mm, the highest heat transfer was 35.18 W and the lowest thermal resistance was 0.051 °C/W. 
Keywords: Sintered wick heat pipe, Flattening, Heat transfer, Thermal resistance. 
 
1.  บทน า 
 ท่อความร้อน (Heat pipe) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการ
ถ่ายเทความร้อนจากจุดหนึ่งไปยังจุดหนึ่ง โดยอาศัย
หลักการถ่ายเทความร้อน (Heat transfer) ของการ
เปลี่ยนแปลงสถานะของสารท างาน (Working Fluid) 
ที่อยู่ภายในท่อที่มีอุณหภูมิแตกต่างกันโดยไม่อาศัย
พลังงานจากภายนอก กล่าวคือท่อความร้อนสามารถ
ท างานได้ด้วยตัวของมันเอง เมื่อท่อความร้อนได้รับ
ความร้อนจากแหล่งความร้อนจะท าให้สารท างานที่
อยู่ภายในท่อความร้อนเดือด  และกลายเป็นไอ
เคลื่อนที่ผ่านช่องไอไปยังปลายของท่อความร้อนอีก
ด้านหนึ่ง ซึ่งมีอุณหภูมิที่ต่ ากว่าจึงท าให้เกิดการพา
ความร้อน และถ่ายเทความร้อนได้ด้วยตัวเอง ซึ่งเป็น
จุดเด่นของท่อความร้อน และในปัจจุบันท่อที่ ใช้
ส าหรับระบายความร้อนในคอมพิวเตอร์แบบพกพา 
จะถูกท าให้แบนและมีความยาวตามพ้ืนที่ภายใน
ค อม พิ ว เ ต อ ร์ แ บ บ พก พา  เ พ ร า ะ ฉ ะนั้ น ห า ก
คอมพิวเตอร์แบบพกพามีขนาดเล็กมาก ๆ ท่อความ

ร้อนก็จะต้องลดพ้ืนที่หน้าตัดลงไปด้วย แต่ผลของการ
ทับแบนท่อที่มีผลต่ออัตราการถ่ายเทความร้อนสูงสุด
ของท่อความร้อนวัสดุพรุนซินเตอร์ขนาดเล็กนี้ ยังมี
ข้อมูลจากการศึกษาค่อนข้างน้อย ส่วนใหญ่มักศึกษา
ความหนาของการทับแบนที่สภาวะปกติ โครงสร้าง
ของท่อความร้อนทั้งวัสดุ ชนิดของวัสดุพรุน [1-2] 
ความหนาของชั้นวัสดุพรุน [3] การทับแบนท่อความ
ร้อน [4] การทับแบนท่อร่วมกับการดัดโค้งท่อ [5] การ
จ าลองสภาพการถ่ายเทความร้อนระหว่างแหล่งความ
ร้ อนด้ ว ย  FEM 3D [6] และการทั บแบนท่ อ  [7]        
เป็นต้น 

จะเห็นได้ว่าจากงานวิจัยที่ผ่านมานั้นได้มีการศึกษา
ถึงตัวแปรที่มีผลต่อสมรรถนะการถ่ายเทความร้อน
ของท่อความร้อนในแบบต่าง  ๆ รวมถึงผลของ
ระยะห่างระหว่างแหล่งความร้อนสองแหล่งความร้อน
บ้างแล้ว แต่ยังมีข้อมูลจากการศึกษาค่อนข้างน้อย 
โดยการศึกษาของ N. Tharawadee et al. (2013) 
และ W. Intagun et al. (2013) เป็นการศึกษาหาแค่
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แนวโน้มเพ่ือน าไปเขียนสมการทางคณิตศาสตร์เท่านั้น 
ไม่ได้ศึกษาจนถึงการถ่ายเทความร้อนสูงสุด ดังนั้น
งานวิจัยนี้จึงมุ่งเน้นที่จะศึกษาผลของการทับแบนท่อที่
มีผลต่ออัตราการถ่ายเทความร้อนสูงสุดของท่อความ
ร้อนวัสดุพรุนซินเตอร์ขนาดเล็กในเชิงการทดลองเพ่ือ
ใช้เป็นข้อมูลในการออกแบบและการผลิตในการใช้
งาน 

 
2.  วัสดุและข้ันตอนการทดลอง 
 รูปที่  1 แสดงแผนผั ง อุปกรณ์การทดลองซึ่ ง
ประกอบด้วยท่อความร้อนที่ท ามาจากท่อทองแดงที่มี
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 6 mm ความยาว 
200 mm ผนังท่อหนา 0.2 mm วัสดุพรุนภายในท่อ
ความร้อนเป็นแบบผงทองแดงซินเตอร์ที่มีความหนา 
0.8 mm ระยะห่างแหล่งความร้อน 20 mm ทับแบน
ให้มีความหนา 2.5 , 3 และ  4 mm อุณหภูมิน้ าเย็นที่
ใช้ในการระบายความร้อน 25°C โดยอุณหภูมิท างาน
ที่ส่วนกันความร้อนจะถูกควบคุมไว้ที่  60°C เมื่อ
อุณหภูมิท างานและอัตราการไหลเชิงมวลของน้ าเย็น
เข้าสู่สภาวะคงตัวแล้ว จึงท าการบันทึกด้วยเครื่อง
บั น ทึ ก ข้ อ มู ล  ( Yokogawa MW100) ที่ มี ค ว า ม
แม่นย า± 0.1oC ซึ่ งจะรับการถ่ายโอนข้อมูลของ
อุณหภูมิในแต่ละจุดมาจากเทอร์โมคัปเปิลชนิด K 
(Omega Type K ที่มีความแม่นย า± 1oC) ซึ่งจะท า
การติดตั้งเทอร์โมคับเปิลจ านวน 8 จุดไว้กับผิวผนัง
ด้านนอกของท่อความร้อน โดยติดตั้งไว้ที่ส่วนท า
ระเหย  2 จุด  ส่วนกันความร้อน 3 จุด และส่วน
ควบแน่น 3 จุด บล็อกฮีตเตอร์ทองแดง (Copper 
heater block) มีขนาด 20x20x10 mm เป็นอุปกรณ์
ส าหรับให้ความร้อนที่ส่วนท าระเหยของท่อความร้อน 
บล็อกฮีตซิงค์ทองแดงระบายความร้อนด้วยน้ า  
(Copper heat sink block) ใช้ส าหรับระบายความ

ร้อนที่ส่วนควบแน่น มีขนาด 30 x 70 mm โดยที่
อุณหภูมิของน้ าหล่อเย็นที่ทางเข้าจะถูกควบคุมให้คงที่
ตลอดการทดลองที่ 25oC เมื่ออุณหภูมิและอัตราการ
ไหลของน้ าหล่อเย็นเข้าสู่สภาวะคงที่ จึงเริ่มท าการ
บันทึกอุณหภูมิที่จุดต่าง ๆ ไว้ จากนั้นน าข้อมูลที่ได้มา
ท าการค านวณหาอัตราการถ่ายเทความร้อนด้วยวิธี 
calorific method ดังสมการดังต่อไปนี้ 

 p out inQ mC (T T )


   (1) 
เมื่อ 

m

 คือมวลต่อหน่วยเวลา, (kg/ s)  

pC  คือค่าความจุความร้อนท่ีความดันคงท่ี,kJ/kgoC 

c,outT  คืออุณหภูมิน้ าหล่อเย็นที่ทางออกส่วนควบแน่น, 
oC 

c,inT  คืออุณหภูมิน้ าหล่อเย็นทีท่างเข้าส่วนควบแน่น, oC 
 

 
 

รูปที ่1 แผนผังอุปกรณ์การทดลอง 
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ตารางที่ 1 แสดงค่าก าลังที่ไฟป้อนให้กับแหล่งความร้อน 
Case 1 Case 2 

Heater 1 Heater 2 Heater 1 Heater 2 
10 W 
10 W 
10 W 

. 
10 W 

10 W 
20 W 
30 W 

. 
Dry out 

10 W 
20 W 
30 W 

. 
Dry out 

10 W 
10 W 
10 W 

. 
10 W 

 
3. ผลการทดลองและการวิจารณ์ผล 
3.1  ผลของการทับแบนท่อความร้อนที่มีต่ออัตรา
การถ่ายเทความร้อนสูงสุด 

ผลของการทับแบนท่อความร้อนที่มีต่อการถ่ายเท
ความร้อนสูงสุดของท่อความร้อนวัสดุพรุนซินเตอร์ขนาด
เล็กที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 6 mm ความยาว 
200 mm มีการทับแบนท่อความร้อนเท่ากับ 4 , 3 , 2.5 
mm ใช้วัสดุพรุนภายในท่อความร้อนเป็นแบบผงทองแดง
ซินเตอร์ ความหนาของวัสดุพรุนเท่ากับ 0.80 mm 
ระยะห่างระหว่างแหล่งความร้อนเท่ากับ 20 mm พบว่า
เมื่อความหนาของการทับแบนท่อลดลง ส่งผลให้การ
อัตราการถ่ายเทความร้อนลดลงตามไปด้วย เนื่องจากเมื่อ
ท่อความร้อนถูกทับแบนเพ่ิมขึ้นท าให้ขนาดของช่องไอยิ่ง
แคบมากขึ้นไปด้วยสารท างานจึงไหลเวียนได้ยาก ในกรณี
ที่ 1 ส าหรับท่อทับแบนเท่ากับ 4 , 3 และ 2.5 mm 
สามารถถ่ายเทความร้อนได้สูงสุดเท่ากับ 35.18 W , 
25.89 W และ 18.51 W ตามล าดับ และในกรณีที่ 2 
ส าหรับท่อทับแบนเท่ากับ 4 , 3 และ 2.5 mm สามารถ
ถ่ายเทความร้อนได้สูงสุดเท่ากับ 27.89 W , 21.06 W 
และ 12.25 W ตามล าดับ 

 

 

รูปที ่2 การทับแบนท่อที่มีต่ออัตราการถ่ายเทความ
ร้อนสูงสุด 

 
3.2. ผลของการทับแบนท่อที่มีต่อค่าความต้านทาน
ทางความร้อน 

ผลของการทับแบนท่อที่มีต่อค่าความต้านทานทาง
ความร้อนของท่อความร้อนที่มี เส้นผ่านศูนย์กลาง
ภายนอก 6 mm ความยาว 200 mm ภายในท่อความร้อน
เป็นวัสดุพรุนแบบผงทองแดงซินเตอร์ ที่มีความหนาของ
วัสดุพรุนเท่ากับ 0.80 mm พบว่าเมื่อท่อความร้อนถูกทับ
แบนจาก 4 ไป 2.5 mm ส่งผลให้ค่าความต้านทานทาง
ความร้อนมีค่าเพ่ิมขึ้น โดยพบว่าจะเพ่ิมขึ้นอย่างมากที่
ความหนาทับแบน 2.5 mm เนื่องจากเมื่อท่อความร้อนถูก
ทับให้แบนมากขึ้นท าให้ขนาดของช่องไอลดลงตามไปด้วย 
ไอสารท างานจึงไหลเวียนจากส่วนควบแน่นมายังส่วนท า
ระเหยได้ยากขึ้น ในกรณีที่ 1 ส าหรับท่อทับแบนเท่ากับ 
2.5 , 3 และ 4 mm มีค่าความต้านทานทางความร้อน
ต่ าสุด 0.187 °C / W , 0.058 °C / W และ 0.051 °C / W 
ตามล าดับ และในกรณีท่ี 2 ส าหรับท่อทับแบนเท่ากับ 2.5 
, 3 และ 4 mm มีค่าความต้านทานทางความร้อนต่ าสุด 
0.243 °C / W 0.062 °C / W และ 0.055 °C / W ตามล าดับ 
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รูปที ่3 การทับแบนท่อที่มีต่อค่าความต้านทานทาง
ความร้อน 

 
3.3  ผลของรูปแบบการป้อนภาระความร้อนให้กับ
แหล่งความร้อนที่มีต่ออัตราการถ่ายเทความร้อน
สูงสุดของท่อความร้อน 
 ผลของรูปแบบการป้อนภาระความร้อนให้กับ
แหล่งความร้อนที่มีต่ออัตราการถ่ายเทความร้อน
สูงสุดของท่อความร้อนที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 
6 mm ความยาว 200 mm ความหนาของวัสดุพรุน
เท่ากับ 0.80 mm  ระยะห่างระหว่างแหล่งความร้อน
เท่ากับ 20 mm พบว่าเมื่อป้อนภาระความร้อนให้กับ
แหล่งความร้อนแบบ กรณีที่ 1 สามารถถ่ายเทความ
ร้อนได้ดีกว่าการป้อนภาระความร้อนแบบ กรณีที่ 2 
เนื่องจากแหล่งความร้อน 2 ที่มีภาระความร้อนสูงของ
กรณีที่ 1 อยู่ใกล้กับส่วนควบแน่นจึงสามารถถ่ายเท
ความร้อนได้ดีกว่า ส าหรับท่อความร้อนทับแบน
เท่ากับ 2.5 , 3 และ 4 mm  กรณีที่ 1 ให้ค่าการ
ถ่ายเทความร้อนที่ 18.51 W , 25.89 W และ 35.18 
W ตามล าดับ และกรณีที่ 2 ให้ค่าการถ่ายเทความ
ร้อนที ่12.25 W , 21.06 W และ 27.89 W ตามล าดับ 
 

 
รูปที ่4 รูปแบบการป้อนภาระความร้อนให้กับแหล่ง

ความร้อน 
 
4.  สรุป 
 จะเห็นได้ว่าผลของการทับแบนท่อที่มีผลต่ออัตรา
การถ่ายเทความร้อนสูงสุดของท่อความร้อนวัสดุพรุน
ซินเตอร์ขนาดเล็ก มีผลต่อความสามารถในการถ่ายเท
ความร้อนอย่างมาก โดยที่ความหนาของการทับแบน 
4 mm จะมีอัตราการถ่ายเทความร้อนดีท่ีสุด และยังมี
ความต้ านทานทางความร้ อนต่ า อีกด้ วย  หาก
จ าเป็นต้องทับแบนท่อจริง ๆ ควรค านึงถึงท่อความ
ร้ อนยั งสามารถท า งานได้ อยู่  นอกจากนี้ ห าก
จ าเป็นต้องใช้ท่อความร้อนระบายความร้อนมากกว่า
หนึ่งแหล่งควรค านึงถึงรูปแบบในการป้อนภาระให้กับ
ท่อความร้อนด้วย จากการทดลองพบว่ากรณีที่ 1 
สามารถถ่ายเทความร้อนสูงสุดได้เท่ากับ 35.18 W 
ส่วนในกรณี 2 สามารถถ่ายเทความร้อนสูงสุดได้
เท่ากับ 27.89 W ซึ่งในกรณีที่ 1 มีค่าความต้านทาน
ทางความร้อนต่ าสุดที่ 0.051 °C / W ส่วนกรณีที่ 2 มี
ค่าความต้านทานทางความร้อนต่ าสุดที่ 0.055 °C/W 
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บทคัดย่อ  
 การปรับสภาพเป็นวิธีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างวัสดุลิกโนเซลลูโลสและเพิ่มประสิทธิภาพการย่อยสลายด้วย
เอนไซม์ในกระบวนการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้เพื่อเปรียบเทียบสภาวะที่เหมาะสมในการปรับ
สภาพผักตบชวาโดยท าการปรับสภาพด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์และน้ าด่างขี้เถ้าความเข้มข้น 1%-5% (w/v) 
จากนั้นท าการทดสอบประสิทธิภาพการปรับสภาพโดยการย่อยด้วยเอนไซม์เซลลูเลสทางการค้า (0.015 ยูนิตต่อกรัมวัสดุ)         
ในซิเตรทบัฟเฟอร์ พีเอช 5 ที่อุณหภูมิ 25°C เขย่าที่ความเร็วรอบ 150 rmp เป็นเวลา 2 ชั่วโมง พบว่า การปรับสภาพ
ผักตบชวาด้วยน้ าด่างขี้เถ้าความเข้มข้น 3% (w/v) มีประสิทธิภาพการปรับสภาพสูงสุด พบปริมาณน้ าตาลรีดิวซ์ 
0.901±0.09 มิลลิกรัมต่อกรัมวัสดุ ส่วนการปรับสภาพผักตบชวาด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ความเข้มข้น        
1% (w/v) มีประสิทธิภาพการปรับสภาพได้ดี พบปริมาณน้ าตาลรีดิวซ์ 0.521±0.06 มิลลิกรัมต่อกรัมวัสดุ ผลการวิจัยนี้
สรุปได้ว่าสามารถใช้น้ าด่างขี้เถ้าทดแทนการใช้สารเคมีในการปรับสภาพวัสดุเพื่อประยุกต์ใช้ในการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ 
ค ำส ำคัญ: การปรับสภาพ  ผักตบชวา  น้ าด่างขี้เถ้า  โซเดียมไฮดรอกไซด์   
 
Abstract 

The pretreatment alters the structure of lignocellulosic materials, and enhance the enzymatic 
hydrolysis for bioenergy production processes. The objectives of this study were to investigated the 
comparison of water hyacinth pretreatment condition. The water hyacinth were pretreated by 1%-5% 
(w/v) sodium hydroxide and 1%-5% (w/v) lye ash. The enzymatic hydrolysis reaction was performed 
using citrate buffer (pH 5) at 25ºC for 2 hours, 150 rpm with commercial cellulase (0.015 unit/ g substrate).  
The best pretreatment of water hyacinth at 3% (w/v) of lye ash (reducing sugar 0.901±0.09 mg/g 
substrate), pretreatment of water hyacinth was at 1% (w/v) of sodium hydroxide solution (reducing sugar 
0.521±0.06 mg/ g substrate). In summary, the current work demonstrates the successful lye ash 
pretreatment of water hyacinth replace chemical pretreatment for biofuels production processes.  
Keywords: Pretreatment, Water Hyacinth, Lye Ash, Sodium Hydroxide 
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1.  บทน้า 
ผักตบชวาเป็นวัชพืชน้ าที่เจริญในแหล่งน้ านิ่งและ

น้ าไหลไม่แรงนัก โดยสามารถเจริญเติบโตอย่าง
รวดเร็วกีดขวางทางเดินของแหล่งน้ า ซี่งในปี พ.ศ. 
2563 พบผักตบชวาเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ วมี
ลักษณะการแพร่กระจายเต็มแหล่งน้ าในล าน้ ามูล    ต.
สัมฤทธิ์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา ดังรูปที่ 1 ส่งผลเสีย
กับระบบนิเวศน้ า ท าให้ยากต่อการก าจัด ก่อให้เกิดน้ า
เน่าเสียส่งผลกระทบต่อสัตว์น้ า สิ่งแวดล้อม และชีวิต
ความเป็นอยู่ ของมนุษย์อย่ างยิ่ ง  ดั งนั้นหากน า
ผักตบชวามาใช้ให้เกิดประโยชน์จะเป็นแนวทางในการ
ก าจัดวัชพืชในแหล่งน้ าได้อีกด้วย 

 

รูปที่ 1 ลักษณะของผักตบชวาที่เจริญกีดขวางทางน้ า 
ในล าน้ ามูล ต.สัมฤทธิ์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 

     
 ผักตบชวาจัดเป็นหนึ่งในวัสดุลิกโนเซลลูโลสที่มี
โครงสร้างของเซลลูโลสภายในเซลล์ซี่งมีศักยภาพที่
สามารถน ามาผลิตพลังงานชีวภาพได้ [1-2]   แต่
เนื่องจากโครงสร้างของผนังเซลล์ที่ประกอบด้วย
เซลลูโลส เฮมิเซลลูโลส และลิกนิน ร้อยละ 44.71 
14.85 3.06 ของน้ าหนักแห้ง [3]  เชื่อมต่อกันอย่าง
ซับซ้อนจึงจ าเป็นต้องท าการปรับสภาพวัสดุก่อนเข้าสู่

กระบวนการย่อยสลายเซลลูโลสเพ่ือให้ได้น้ าตาลและ
การหมักน้ าตาลด้วยจุลินทรีย์เพ่ือให้ได้ เอทานอล
ส าหรับใช้เป็นพลังงานทดแทนต่อไป แต่โดยทั่วไปแล้ว
การปรับสภาพวัสดุลิกโนเซลลูโลสนั้นนิยมใช้สารเคมี
จ าพวกกรดหรือด่างในการปรับสภาพเพ่ือความ
สะดวกรวดเร็ว ซึ่ง Jongmeesuk และคณะ พบว่า 
การปรับสภาพผักตบชวาด้วย 2% (v/v) H2SO4 

เหมาะสมที่สุด พบปริมาณน้ าตาลรีดิวซ์หลังจากย่อย
สลายด้วยเอนไซม์ 15.63 g/L [4] นอกจากนี้ Zhang 
และคณะ พบว่า การปรับสภาพผักตบชวาด้วย
จุลินทรีย์ร่วมกับกรดเจือจางมีประสิทธิภาพดีที่สุด 
สามารถผลิตเอทานอลได้ 1.40 g/L [5] แต่ในขั้นตอน
การปรับสภาพด้วยสารเคมีต้องใช้อุปกรณ์ราคาสูงที่
ทนต่อการกัดกร่อน นอกจากนี้การใช้สารเคมีประเภท
กรดหรือด่างต้องท าการบ าบัดน้ าให้เป็นกลางก่อน
ปล่อยลงสู่สิ่งแวดล้อมอีกด้วย ดังนั้นในขั้นตอนการ
ปรับสภาพจึงถือว่าต้องใช้ค่าใช้จ่ ายค่อนข้างสูง 
งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบสภาวะที่
เหมาะสมในการปรับสภาพผักตบชวา โดยเก็บ
ตัวอย่างผักตบชวาจากล าน้ ามูล ต.สัมฤทธิ์ อ.พิมาย  
จ.นครราชสีมา ปรับสภาพด้วยสารละลายโซเดียมไฮ
ดรอกไซด์ความเข้มข้น 1-5% (w/v) เปรียบเทียบกับ
การปรั บสภาพด้ วยน้ าด่ า งขี้ เ ถ้ าความ เข้ ม ข้ น             
1-5% (w/v) เพ่ือลดการใช้สารเคมี เป็นแนวทางใน
การลดต้นทุนในกระบวนการผลิตพลังงานชีวภาพ 
นอกจากนี้ยังเป็นการน าวัชพืชน้ ามาใช้ประโยชน์เพ่ือ
ลดมลพิษและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอีกด้วย 

 
2. วิธีด้าเนินการวิจัย 
2.1  การเก็บตัวอย่างผักตบชวา 

เก็บตัวอย่างผักตบชวาที่ล าน้ ามูล ต.สัมฤทธิ์  
อ.พิมาย จ.นครราชสีมา น ามาล้างด้วยน้ าเพ่ือก าจัด
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ฝุ่นละอองและสิ่งตกค้างบนวัสดุ ตัดรากและหั่นให้
เป็นชิ้นเล็ก แล้วใส่ในถาดอะลูมิเนียม น าไปอบในตู้อบ
ลมร้อนที่อุณหภูมิ 70°C เป็นเวลา 24 ชั่วโมง จากนั้น
น าผักตบชวาที่อบแห้งมาปั่นและร่อนด้วยตะแกรง
ร่อน (Laboratory test sieve ยี่ห้อ Endecotts) ที่มี
ขนาดรูพรุน 2.0 มิลลิเมตร และเก็บวัสดุใส่ถุงพลาสติก
เพ่ือการทดลองต่อไป 

 

 

รูปที่ 2 ลักษณะของผักตบชวาที่เก็บตัวอย่างจาก    
ล าน้ ามูล ต.สัมฤทธิ์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 

 
2.2  การเตรียมน้้าด่างขี้เถ้า 

เตรียมน้ าด่างจากขี้เถ้าที่ความเข้มข้น 1%, 2%, 
3%, 4% และ 5% (w/v) โดยชั่งขี้เถ้า 5, 10, 15, 20 
และ 25 กรัม ตามล าดับ จากนั้นเติมน้ ากลั่น 500 
มิลลิลิตร ตั้งทิ้งไว้ให้ตกตะกอน แล้วกรองเอาแต่น้ า
เพ่ือให้ได้น้ าด่างขี้เถ้าส าหรับการทดลองต่อไป 
2.3  การเตรียมสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ 

ชั่งโซเดียมไฮดรอกไซด์ 5, 10, 15, 20 และ 25 
กรัม ตามล าดับ จากนั้นเติมน้ ากลั่น 100 มิลลิลิตร ใช้
แท่งแก้วคนให้สารละลายเป็นเนื้อเดียวกัน และเติมน้ า
กลั่ นปรั บปริ ม า ตร ให้ ไ ด้  500 มิ ลลิ ลิ ต ร  จะ ได้
สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ความเข้มข้น 1%, 2%, 
3%, 4% และ 5% (w/v) ตามล าดับ 

2.4  การปรับสภาพผักตบชวา 
2.4.1 การปรับสภาพผักตบชวาด้วยสารละลาย
โซเดียมไฮดรอกไซด์ 

 ชั่งผงผักตบชวาตัวอย่างละ 10 กรัม ใส่ลงใน
ขวดแก้วที่มีฝาปิดขนาด 8 ออนซ์ เติมสารละลาย
โซเดียมไฮดรอกไซด์ความเข้มข้น 1%, 2%, 3%, 4% 
และ 5% (w/v) ปริมาตร 100 มิลลิลิตรลงในขวดแก้ว 
ส่วนชุดควบคุมเติมน้ ากลั่น ปริมาตร 100 มิลลิลิตร 
ท าการทดลองชุดละ 3 ซ้ า ปิดฝาขวดและวางทิ้งไว้ที่
อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 24 ชั่วโมง  
2.4.2 การปรับสภาพผักตบชวาด้วยน้ าด่างข้ีเถ้า 

 ชั่งผงผักตบชวาตัวอย่างละ 10 กรัม ใส่ลงใน
ขวดแก้วที่มีฝาปิดขนาด 8 ออนซ์ เติมสารละลายน้ า
ด่างขี้เถ้าความเข้มข้น 1%, 2%, 3%, 4% และ 5% 
(w/v) ปริมาตร 100 มิลลิลิตรลงในขวดแก้ว ส่วนชุด
ควบคุมเติมน้ ากลั่น ปริมาตร 100 มิลลิลิตร ท าการ
ทดลองชุดละ 3 ซ้ า  ปิดฝาขวดและวางทิ้ ง ไว้ที่
อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 24 ชั่วโมง  
2.4.3 การล้างวัสดุที่ผ่านการปรับสภาพ  
  น าวั สดุที่ ผ่ านการปรับสภาพมาล้ างด้วย
น้ าประปา โดยเทวัสดุลงบนผ้าขาวบางซึ่งวางบน
ตะแกรง แล้วล้างวัสดุด้วยน้ าประปาซ้ าจนกระทั่งน้ า
ล้างวัสดุมีค่าความเป็นกรด-ด่างเป็นกลาง (pH 7) น า
วัสดุที่ถูกล้างแล้วมาเกลี่ยลงบนจานเพาะเชื้อ จากนั้น
น าไปอบแห้งในตู้อบลมร้อนที่อุณหภูมิ 70°C เป็นเวลา 
24 ชั่วโมง น าวัสดุที่ได้มาปั่นให้ละเอียด และเก็บใน
ถุงพลาสติก เพ่ือทดสอบประสิทธิภาพการปรับสภาพ
โดยการย่อยสลายด้วยเอนไซม์เซลลูเลส 
2.5  การทดสอบประสิทธิภาพการปรับสภาพโดย
การย่อยสลายด้วยเอนไซม์เซลลูเลส  

การทดสอบประสิทธิภ าพการปรับสภาพ 
ประกอบด้วย ผักตบชวาที่ผ่านการปรับสภาพ  1 กรัม 
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เติ ม  0.1 โมลาร์  Citrate Buffer พี เอช เท่ ากับ  5 
ปริมาตร 20 มิลลิลิตร และเอนไซม์เซลลูเลสทาง
การค้ายี่ห้อ Sigma (Commercial cellulase from 
Aspergillus niger 0.015 ยูนิตต่อกรัมวัสดุ) ลงในขวด
แก้วแล้วปิดฝาขวด โดยชุดควบคุมคือผักตบชวาที่ไม่
ผ่ า นการปรั บสภาพ  จ ากนั้ น น า ไปบ่ ม เ ขย่ า ที่
อุณหภูมิห้อง (25±2°C) ความเร็วรอบ 150 rpm เวลา 
2 ชั่วโมง และเก็บตัวอย่างส่วนใสเพ่ือวิเคราะห์ปริมาณ
น้ าตาลรีดิวซ์ด้วยวิธี DNS [6]  
2.6  การวิเคราะห์ทางสถิติ 

 การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ คือ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และ One Way ANOVA โดยการ
วิเคราะห์ความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธี Duncan (โดยใช้
ข้อมูลของทุกชุดตัวอย่าง 3 ซ้ า)  

 
3.  ผลและวิจารณ์ผล 
3.1  ผลการปรับสภาพผักตบชวาด้วยสารละลาย
โซเดียมไฮดรอกไซด์ความเข้มข้น 1-5% (w/v) 

การทดสอบประสิทธิภาพการปรับสภาพของ
ผักตบชวาโดยการย่อยสลายด้วยเอนไซม์เซลลูเลสทาง
การค้า (0.015 ยูนิตต่อมิลลิลิตร) พบว่า ปริมาณ
น้ าตาลรีดิวซ์จากการย่อยสลายผักตบชวาที่ปรับสภาพ
ด้วย 1% , 2% (w/v) NaOH, ชุดควบคุม , 4%, 3%
และ 5% (w/v) NaOH พบปริมาณน้ าตาลรีดิ วซ์  
0.521, 0.420, 0.370, 0.320, 0.300 แ ล ะ  0.260 
mg/g substrate ตามล าดับ ดังรูปที่ 3 เมื่อวิเคราะห์
ข้อมูลทางสถิติแล้ว พบว่า สภาวะที่เหมาะสมในการ
ปรั บ สภ าพผั กตบช ว าด้ ว ย  1% (w/v) NaOH มี
ประสิทธิภาพในการปรับสภาพสูงที่สุด แต่ไม่แตกต่าง
จ า ก ก า ร ป รั บ ส ภ า พ ที่  2% (w/v) NaOH อ า จ
เนื่องมาจากการเติมสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์
ค ว า ม เ ข้ ม ข้ น  1% แ ล ะ  2% (w/v) ส า ม า ร ถ

เปลี่ยนแปลงโครงสร้างของผักตบชวา ช่วยก าจัด
ลิกนินและแยกเฮมิเซลลูโลสออกจากโครงสร้างของ
ผักตบชวาได้ จึงส่งผลให้เอนไซม์เซลลูเลสเข้าไปย่อย
สลายเซลลูโลสได้ดียิ่งขึ้น ท าให้ปริมาณน้ าตาลรีดิวซ์
สูงกว่าผักตบชวาที่ไม่ผ่านการปรับสภาพ ส่วนการ
ปรั บสภาพด้ ว ย  3%, 4% และ 5% (w/v) NaOH      
ไม่เหมาะสมกับการปรับสภาพผักตบชวาเมื่อเทียบกับ
ชุดควบคุม  อาจ เนื่ องจากว่ าความเข้มข้นของ
โซเดียมไฮดรอกไซด์ 3-5% (w/v) มีความเข้มข้นมาก
เกินไปอาจเข้าไปท าลายลิกนิน เฮมิเซลลูโลสและ
ท าลายโครางสร้างของเซลลูโลสในผักตบชวาให้ลดลง
อีกด้วย 

รปูท่ี 3 ผลการทดสอบประสิทธิภาพการปรับ
สภาพผักตบชวาที่ปรับสภาพด้วยโซเดียมไฮดรอกไซด์ 
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รูปที่ 4  ผลการทดสอบประสิทธิภาพการปรับสภาพ
ผักตบชวาที่ปรับสภาพด้วยน้ าด่างข้ีเถ้า 

 
3.2  ผลการปรับสภาพผักตบชวาด้วยน้้าด่างขี้เถ้า
ความเข้มข้น 1-5% (w/v) 

การเตรียมน้ าด่างขี้เถ้าความเข้มข้น 1-5% (w/v) 
แล้ววัดค่าความเป็นกรด-ด่างของน้ าด่างขี้เถ้าด้วย     
พีเอชมิเตอร์แล้ว พบว่า มีค่าความเป็นกรด-ด่างเท่ากับ 
9.67, 9.94, 10.20, 10.25 และ  10.52 ตามล า ดั บ 
เมื่อน าน้ าด่างขี้เถ้าความเข้มข้น 1-5% (w/v) มาใช้ใน
การปรั บสภาพผั กตบชวาและท าการทดสอบ
ประสิทธิภาพการปรับสภาพโดยการย่อยสลายด้วย
เอนไซม์เซลลูเลสทางการค้า (0.015 ยูนิตต่อมิลลิลิตร) 
พบว่า ปริมาณน้ าตาลรีดิวซ์จากการย่อยสลาย
ผักตบชวาที่ปรับสภาพด้วยน้ าด่างขี้เถ้าความเข้มข้น 
3%, 1%, 2% , 4%, 5% (w/v) และชุดควบคุม พบ
ปริมาณน้ าตาลรีดิวซ์ 0.901, 0.671, 0.671, 0.460, 
0.300 และ 0.060 mg/g substrate ตามล าดับ ดัง
รูปที่  4 เมื่อท าการวิเคราะห์ทางสถิติแล้ว พบว่า 
สภาวะที่เหมาะสมในการปรับสภาพผักตบชวาด้วยน้ า
ด่างขี้เถ้าความเข้มข้น 3% (w/v) มีประสิทธิภาพใน

การปรับสภาพสูงที่สุด เมื่อเทียบกับน้ าด่างขี้เถ้า 1%, 
2%, 4%, 5% (w/v) และชุดควบคุม อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 (p≤0.05) น้ าด่างขี้เถ้าสามารถ
ปรับสภาพผักตบชวาได้ทุกชุดการทดลองเมื่อเทียบกับ
ชุดควบคุม ส่วนน้ าด่างขี้เถ้าความเข้มข้น 3% (w/v) 
สามารถปรับสภาพผักตบชวาได้ดีที่สุด อาจเนื่องจาก
การปรับสภาพด้วยน้ าด่างขี้เถ้าช่วยก าจัดลิกนินและ
แยกเฮมิเซลลูโลสออกจากโครงสร้างของผักตบชวาได้ 
จึงส่งผลให้เอนไซม์เซลลูเลสเข้าไปย่อยสลายเซลลูโลส
ได้ดียิ่งขึ้น ท าให้ปริมาณน้ าตาลรีดิวซ์สูงกว่าผักตบชวา
ที่ไม่ผ่านการปรับสภาพ 
 

4.  สรุปผลการวิจัย 
 งานวิจัยในครั้งนี้ได้เปรียบเทียบการปรับสภาพ
ผักตบชวาด้วย 1-5% (w/v) NaOH และการปรับ
สภาพด้วยน้ าด่างขี้เถ้าที่ความเข้มข้น 1-5% (w/v) 
พบว่า การปรับสภาพผักตบชวาด้วยน้ าด่างขี้เถ้าความ
เข้มข้น 3% (w/v) มีประสิทธิภาพในการปรับสภาพ
ผักตบชวาดีที่สุด ผลงานวิจัยในครั้งนี้เป็นแนวทางใน
การประยุกต์ใช้น้ าด่างขี้เถ้าทดแทนสารเคมีในการ
ปรับสภาพผักตบชวาเพ่ือลดต้นทุนในกระบวนการ
ผลิตเอทานอล นอกจากนี้การน าผักตบชวามาใช้ให้
เกิดประโยชน์เป็นแนวทางหนึ่งในการก าจัดวัชพืชน้ า    
ลดมลพิษและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้อีกด้วย 
 

5.  กิตติกรรมประกาศ 
 ขอขอบคุณคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานที่ได้กรุณา
อนุเคราะห์สถานที่ อุปกรณ์และสารเคมีเพ่ือให้การ
ด าเนินการวิจัยในครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี 
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ผลกระทบของการสั่นสะเทือนจ าลองต่อคุณภาพการเก็บรักษาแอปเปิลฟูจิ (M. pumila) 
Effects of Simulated Vibration on the Subsequent Storage Qualities of  

Fuji Apple (M. pumila) 
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บทคัดย่อ  

ตามที่บริษัท ทีเอ็นเค เจริญรุ่งเรืองกิจ จ ากัด ได้ประสบปัญหาแอปเปิลเสียหายระหว่างขนส่งจากประเทศจีนเป็น
จ านวนมาก เพื่อเป็นการลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ดังนั้นผู้ประกอบการจึงได้ร่วมกับคณะผู้วิจัยจัดท าวิจัยโดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเกี่ยวกับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากแรงสั่นสะเทือนจ าลอง โดยได้น าแอปเปิลผ่านการทดสอบ

แรงสั่นสะเทือนจ าลองที่ความถี่ 4 Hz นาน 1 ชม. แล้วเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 01°C %RH75-80 นาน 15 วัน และการ
วัดคุณภาพในวันที่ 3 6 9 12 และ 15 โดยมีการทดสอบแบบท าลายตัวอย่าง ได้แก่ ความหวาน ความเป็นกรดด่าง (pH) 
เนื้อสัมผัส และการวัดแบบไม่ท าลายตัวอย่าง ได้แก่ สีผิวและการวัดค่าการดูดกลืนแสงด้วยเครื่อง NIR spectrometer ใน
การวัดจะท าการสุ่มตัวอย่างจากตัวอย่างทั้งหมด 4 ชั้น พบว่า ความเสียหายเชิงกลมีในลักษณะช้ ามากที่สุดแต่ไม่พบความ
เสียหายแบบถลอกหรือแตก ตัวอย่างที่เสียหายแบบเชิงกลมากที่สุดคือชั้นที่ 2 และ 3 โดยที่ชั้นที่ 1 และ 4 เสียหายแบบ
เชิงกลน้อยที่สุด การศึกษายังพบว่า ตลอดอายุการเก็บรักษา 15 วัน ค่าความหวานและความแน่นเนื้อเพิ่มขึ้น ในขณะที่ค่า 
pH ลดลง ส าหรับการเปลี่ยนแปลงของสีผิวพบว่า ค่า L* ลดลงเล็กน้อย ค่า a* ลดลงอย่างเห็นได้ชัด และค่า b* เพิ่มขึ้น
เล็กน้อย ผลการทดสอบการดูดกลืนแสงด้วย NIR แล้วท านายโดยเปรียบเทียบผลตัวแปรจากการวัดแบบท าลายและแบบ
ไม่ท าลายโดยใช้ NIR  NIR Spectroscopy พบว่า การท านายความหวานได้ดีที่สุด รองลงมาคือท านายสีผิว แต่ไม่สามารถ
ท านายความแน่นเนื้อและpH ของตัวอย่างได้ จากการศึกษาวิจัยนี้มีข้อเสนอแนะส าหรับผู้ประกอบการน าเข้าส่งออกผลไม้
ต่างประเทศ คือ ควรมีการจัดสัดส่วนของบรรจุภัณฑ์โดยใช้เทคนิคการบรรจุเต็มแน่นโดยชั้นบนสุดของกล่องแอปเปิลไม่
ควรให้มีพื้นที่เหลือมากเกินไป เพราะจะท าให้ผลแอปเปิลสามารถเคลื่อนตัวได้อย่างอิสระ ท าให้ผลไม้เสียหายได้ และควร
ใช้โฟมตาข่ายที่มีขนาดหนาขึ้นและคลุมทั่ วทั้งผลของแอปเปิล ในระหว่างที่มีการตรวจติดตามระหว่างขนส่ง  NIR 
Spectroscopy สามารถช่วยท านายการเปลี่ยนแปลงคุณภาพทางเคมี เพื่อช่วยลดการท าลายตัวอย่างได้เป็นอย่างดี  
ค ำส ำคัญ: ความเสียหาย คุณภาพ น าเข้า ขนส่งทางบก เชิงกล 
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Abstract 
 Due to a company named, T.N.K. Chareurnrungrueangkij Co.Ltd., has encountered the massive 
amount of damaged Fuji apple during impart from China. In order to minimize the obstacles that might 
be happen again in the future, hence the co-operative research between postharvest and processing 
division and the company has been established. The aim of this research was to evaluate the 
subsequent damages caused by the vibrated simulation. Fuji apples were subjected to the    vibrated 

simulation at 4 Hz for 1 hr, then kept at 01°C with %RH75-80 for 15 days and the samples were 
sampled at 3 day intervals. The storage qualities were determined for two categories; destructive 
measurements (sweetness, acidity, firmness) and non-destructive measurements (skin color and NIR 
spectroscopy). Samples were stored in the cardboard box and slit into 4 layers. This study found that 
the mechanical damages were observed the most from fruit stored on the second and the third layers. 
On the other hand, there were very small mechanical damages observed from the first and the forth 
layers. During subsequent storage, it was noticed that the sweetness, firmness and b* increase while pH, 
L* and a* reduce. The predictions of subsequent storage qualities using NIR technique were successfully 
done. It was noted that the best predictions was shown by the sweetness parameter prediction follow 
by the skin color parameter prediction. On the other hand, the firmness and the pH parameter 
predictions were not successfully achieved. The suggestions for the import and export business were 
using compressed-packing to avoid free spaces, applying the suitable foam net to minimize damages, 
as well as prediction of chemical properties during export/import transport using NIR Spectroscopy is 
feasible to manage.         
Keywords: damage, quality, import, road transportation, mechanical 
 
1.  บทน า 
 การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวเป็นขั้นตอนหนึ่งที่
ส าคัญมากส าหรับการเก็บรักษาผลผลิตสด เพราะ
หลังจากที่มีการเก็บเกี่ยวผลิตผลเกษตรแล้ว ผลิตผล
เกษตรยังมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง นั่นเป็น
เพราะว่าผลิตผลเกษตรยังคงมีชีวิตอยู่ ปฏิกิริยาทาง
ชีวเคมีในกระบวนการต่าง ๆ เช่นกระบวนการหายใจ 
(Respiration) เพื่อสร้างพลังงาน ภายในเซลล์ยังคง
ด าเนินต่อไป เพื่อที่พยายามจะคงสภาพความมีชีวิตอยู่
ซึ่งเป็นเรื่องธรรมชาติ ในผลิตผลเกษตรบางจ าพวก 
เช่น กล้วย มะม่วง ขนุน แอปเปิ้ล มีการผลิตแก๊สเอท  

ธิลีน (Ethylene) และไปกระตุ้นให้มีการหายใจ ผล
ต่อเนื่องจากความพยายามทางธรรมชาตินี้ส่งผลให้
ผลิตผลเกษตรเกิดความเสื่อมลงเรื่อย ๆ สิ่งที่ เรา
สามารถสัมผัสได้ คือ การเปลี่ยนสี การเหี่ยวย่น 
น้ าหนักที่เบาลง เป็นต้น การควบคุมกิจกรรมเมตา  
โบ-ลิซึมของการหายใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้าง     
เอทธิลีน ซึ่งเป็นปัจจัยหลักส าคัญที่ก่อให้เกิดการเสื่อม
เสียของผลผลิต เพื่อให้ช่วยชะลอความเสื่อม คงสภาพ
ที่ดีไว้ให้นานที่สุดน่าจะเป็นวิถีทางที่ควรปฏิบัติ สาเหตุ
หลักส าคัญที่ส่งผลต่อกระบวนการเสื่อมนี้ ก็ เนื่อง      
มาจากความร้อน หากก าจัดความร้อนจากภายในและ
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ภายนอกผลิตผลเกษตรได้ ก็จะเป็นการช่วยลดหรือ
ชะลอการเปลี่ยนแปลงหลังการเกี่ยวในผลิตผลเกษตร
ได้   

โดยทั่วไปความสูญเสียของผลิตผลเกษตรหลังเก็บ
เกี่ยวอยู่ระหว่าง 5-50% หรือสูงกว่า [2] ในประเทศ
ก าลังพัฒนาอาจมีความเสียหายมากกว่านี้ เนื่องจาก
ในประเทศที่ก าลังพัฒนายังขาดเครื่องมือ เครื่องจักร 
เครื่องทุ่นแรง รวมถึงมีการขนย้าย ขนถ่ายที่ ไม่
เหมาะสม ส าหรับในประเทศที่มีการพัฒนาระบบ
การเกษตรที่ดี ในส่วนของระบบการขน-ย้าย ขนถ่าย 
ผักและผลไม้จะได้รับการพัฒนาเป็นอย่างดี สิ่งเหล่านี้
ช่วยลดความสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยวได้เป็นอย่างดี 
และยังช่วยปรับปรุงคุณภาพของสินค้าแก่ผู้บริโภคได้
อีกด้วยนอกจากนั้นแล้ว การพัฒนาวิทยาการหลังการ
เก็บเกี่ยวยังเป็นส าคัญที่จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันการค้าขายผักและผลไม้ ในตลาด
ต่างประเทศได้อีกด้วย 

 
2.  ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลิตผลหลังการเก็บเกี่ยว
นั้นมีหลายประกอบ เนื่องจากผลิตผลเกษตรยังมีชีวิต
อยู ่กระบวนการต่าง ๆ ที่เคยด าเนินอยู่ภายในเนื้อเยื่อ
ของผลิตผล (Metabolic activities) ขณะที่ยังติดอยู่
บนต้น หลังจากการเก็บเกี่ยวแล้วยังคงมีอยู่ต่อไป อาจ
มีการเปลี่ยนแปลงช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับชนิดของพืช
และสภาพแวดล้อม อาจมีกระบวนการใหม่เกิดขึ้น
ภายในเนื้อเยื่อของผลิตผล ทั้งก่อนและหลังการเก็บ
เกี่ยว มีส่วนเกี่ยวข้องที่ก่อให้เกิดการสูญเสียผลิตผล
หลังการเก็บเกี่ยว ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องทราบถึงการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายในผลิตผลก่อนและหลังการ
เก็บเกี่ยว เพื่อป้องกันความเสียหายของผลิตผลหลัง
การเก็บเกี่ยว [1] 

2.1  การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ เคมี สรีรวิทยา
ของแอปเปิล 

การเปลี่ยนแปลงของสีในระหว่างการสุกของผล 
สามารถใช้เป็นดัชนีชี้ให้ทราบถึงระยะการ สุกได้ 
ผลไม้หลายชนิดใช้ดัชนีสีในการตัดสินใจเก็บเกี่ยว เช่น 
มะเขือเทศ มะละกอ ฯลฯ ดังนั้น การเปลี่ยนแปลง
ของสีผลในระหว่างการสุกและการเก็บรักษา จึงมี
ความส าคัญมากโดยทั่วไป เมื่อผลแก่จัดหรือเริ่มสุก สี
พื้นเดิม (Ground color) จะเริ่มซีดจางลงจากสีเขียว
เข้มเป็นสีเขียวที่อ่อนกว่า และเกิดสีทับ (Over color) 
สีต่าง ๆ เช่น สีเหลือง แดง ม่วง ฯลฯ 

การเปลี่ยนแปลงของรสชาติ รสชาติของผลไม้
เกิดจากการผสมผสานขององค์ประกอบทางเคมี
ภายใน อันได้แก่ปริมาณของแข็งทั้งหมดที่ละลายน้ า
ได้ (Total soluble solids : TSS) หรือที่มักเรียกเป็น
ปริมาณน้ าตาลหรือความหวาน ปริมาณแป้ง ปริมาณ
กรดอินทรีย์ สัดส่วนของปริมาณของแข็งที่ละลายน้ า
ได้กับกรดอินทรีย์ ปริมาณแทนนิน ตลอดจนกลิ่น
เฉพาะตัวของผลผลิตแต่ละชนิด ในแต่ละระยะของ
การเจริญและพัฒนา ผลไม้แต่ละชนิดแต่ละพันธุ์ จะมี
ปริมาณขององค์ประกอบทางเคมีที่แตกต่างกัน ท าให้
มีรสชาติเปลี่ยนแปลงไปตลอดระยะเวลาของการ
เจริญรสชาติของผลไม้ [3] 
2.2  การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวก่อนการจ าหน่าย 
 ผักและผลไม้เป็นอาหารสดและเป็นวัตถุดิบ ซึ่งใช้
เพื่อการแปรรูปอาหาร ผักและผลไม้เป็นอาหารที่เสื่อม
เสียง่าย (Perishable food) เนื่องจากมีปริมาณน้ าสูง 
มีสารอาหารที่เหมาะสมกับการเจริญของจุลินทรีย์  
และมีลักษณะอวบน้ า เมื่อมีแรงกระแทกจากการเก็บ
เกี่ยว แรงทางกายภาพที่มีสาเหตุมาจากแรงกล 
(Mechanical damage) ได้แก่  แรงการกระแทก 
แรงอัด แรงเจาะ การกัดกินของแมลง และสัตว์กัด
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แทะที่เกิดขึ้นก่อนการเก็บเกี่ยว ระหว่างการเก็บเกี่ยว 
การขนส่ง การแปรรูป การเก็บรักษา การปฏิบัติหลัง
การเก็บเกี่ยว จะท าให้ผักผลไม้มีการแตกหัก ช้ ามี
บาดแผล หรือบอบช้ าได้ง่าย ท าให้รสชาติและลักษณะ
เนื้อสัมผัสเสียไป [4,5] 
2.3  หลักปฏิบัติที่ดีส าหรับการขนส่ง 

การขนส่ ง  พาหนะที่ ใช้ ในการขนส่ งสินค้า
ประเภทอาหาร (เรือ เครื่องบิน รถไฟ รถบรรทุกตู้
คอนเทนเนอร์ รถพ่วง) และบรรจุภัณฑ์ที่ใช้เพื่อการ
ขนส่งและจัดเก็บอาหารนั้น ควรจะได้รับการออกแบบ
ที่ดีและสะอาด เพื่อรักษาสภาพอาหารให้คงเดิมและ
ป้องกันการปนเปื้อนของอาหารอาหารควรจะได้รับ
การแช่เย็นระหว่างการขนส่งและการจัดเก็บ เพื่อลด
การเจริญเติบโตของเช้ือจุลินทรีย ์[5] 
2.4  สาเหตุที่ท าใหเ้กิดความเสียหาย 

ปัจจุบันมีการน าเครื่องมือ เครื่องจักร มาใช้ใน
ระบบการผลิตสินค้าเกษตรค่อนข้างมาก เมื่อพิจารณา
ถึงความส าคัญที่จะเกิดความเสียหายต่อผลิตผลเกษตร 
จะพบว่าเป็นการเพิ่มโอกาสในการสูญเสียมากยิ่งขึ้น 
เนื่องจากเครื่องมือเหล่านี้ก่อให้เกิดความเสียหาย
เชิงกลต่อผลิตผลเกษตร ถ้าหากไม่มีการจัดการระบบ
ที่ดีก็จะยิ่งท าให้มีการเสียหายเพิ่มมากขึ้น ความ
เสียหายหรือต าหนิที่เกิดขึ้นกับผลิตผลทางการเกษตร
หลังการเก็บเกี่ยว เนื่องมาจากแรงกระท า เช่น แรง
กระแทกระหว่างการเก็บเกี่ยว การขนส่ง ท าให้เกิด
บาดแผล รอยช้ า ซึ่งความเสียหายเชิงกลของอาหาร 
เป็นสาเหตุน าไปสู่การเสื่อมเสียของอาหาร ด้านอื่นๆ 
เช่น เกิดบาดแผล ท าให้จุลินทรีย์  เช่น รา ยีสต์ 
แบคทีเรีย เข้าไปท าลายได้ง่าย หรือท าให้เกิดปฏิกิริยา
ต่ า งๆ  จาก เอนไซม์  เช่น  enzymatic browning 
reaction สาเหตุของความเสียหายเชิงกล ได้แก่ 

1) การกดทับ (Compression) การกดทับที่มี
ต่อบรรจุภัณฑ์ซึ่งไม่แข็งแรงพอ จะท าให้ผัก ผลไม้บอบ
ช้ าได้ง่าย การกดทับเกิดเนื่องจาก การบรรจุผักผลไม้
มากเกินไปและการจัดวางไม่เหมาะสม มีการเรียงซ้อน
กันหลายชั้นท าให้  สินค้าที่อยู่ข้างล่างได้รับความ
เสียหาย  

2) การกระแทก (Impact) การกระแทกมัก
เกิดขึ้นระหว่างการขนส่งกล่อง ผักผลไม้อาจถูกโยน
หรือกระแทกกับกล่องผลไม้กล่องอื่น หรือตกกระแทก
พื้น สาเหตุเหล่านี้จะส่งผลให้ผักและผลไม้เกิดการเน่า
เสียได ้ 

3) การสั่นสะเทือน (Vibration) เกิดจากการ
สั่นสะเทือนของพาหนะที่ใช้ขนถ่าย ระหว่างการขนส่ง 
การสั่นสะเทือนจะท าให้เกิดการเสียดสีระหว่างผัก
ผลไม้ด้วยกัน หรือ การเสียดสีระหว่างผัก ผลไม้กับ
บรรจุภัณฑ์ก่อให้เกิดรอยช้ า 
 
3.  วิธีการด าเนินงานวิจัย 
 แผนการด าเนินงานวิจัยดังแสดงในรูปที่ 1 โดย
แอปเปิลได้ถูกแบ่งชั้นในแต่ละกล่อง เป็น 4 ชั้น ชั้นละ
22 ผล รวม 88 ผล (รูปที่ 2) โดยได้น าแอปเปิลผ่านการ
ทดสอบแรงสั่นสะเทือนจ าลองที่ความถี่ 4 Hz นาน 1 ชม. 

แล้วเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 01°C %RH75-80 นาน 15 
วัน และการวัดคุณภาพในวันที่ 3 6 9 12 และ 15 โดยมี
การทดสอบแบบท าลายตัวอย่าง ได้แก่ ความหวาน ความ
เป็นกรดด่าง (pH) เนื้อสัมผัส และการวัดแบบไม่ท าลาย
ตัวอย่าง ได้แก่ สีผิวและการวัดค่าการดูดกลืนแสงด้วย
เครื่อง NIR spectrometer (รูปที่ 3 แสดงเครื่องมือที่ใช้
ในการศึกษา) 



 
การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์  วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  และสถาปัตยกรรมศาสตร์ คร้ังที่ 12 
วันที่ 20  สิงหาคม  2564  ณ  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   

 

 
ESTACON12 | 631 

 

รูปที่ 1 แผนการด าเนินงานวิจัย 
 

     

รูปที่ 2 แบ่งตัวอย่าง 4 ชั้น เพ่ือสุ่มตัวอย่าง 

 

 

รูปที่ 3 แสดงเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
 

การทดสอบหาค่าเปอร์เซ็นต์ความเสียหายทาง
กายภาพ โดยสมการความเสียหายเฉลี่ยต่อบรรจุภัณฑ์ 
( Dy%)  (Average damage percentage per 
package, Dy%) โดยใช้สมการที่ 1 

DY% =  
𝑁𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟 𝑜𝑓 𝑑𝑎𝑚𝑎𝑔𝑒𝑛 𝑓𝑟𝑢𝑖𝑡 𝑜𝑓 𝑎 𝑐𝑒𝑟𝑡𝑎𝑖𝑛 𝑠𝑒𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛  𝑖𝑛 𝑎 𝑝𝑎𝑐𝑘𝑎𝑔𝑒

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑓𝑟𝑢𝑖𝑡 𝑖𝑛 𝑡ℎ𝑒 𝑝𝑎𝑐𝑘𝑎𝑔𝑒
 (1) 

 
4.  ผลการศึกษาวิจัย 
4.1  ความเสียหายเชิงกล 

ผลการทดลองหลังจากเขย่าโดยเครื่องเขย่าใน
ความถี่ 4 Hz ตามมาตรฐาน ASTM D999 method 
A2 [6,7,8] เพื่อวัดผลกระทบทางกายภาพ หลังจาก
จ าลองแรงสั่นสะเทือน น าไปเก็บไว้ที่ห้องเย็นเป็นเวลา 
24 ชั่วโมง พบว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นใหม่ หลังการ
ทดสอบสั่นสะเทือนจ าลอง พบเฉพาะรอยช้ าเท่านั้น มี
เพียงก่อนการทดลองเท่านั้นที่พบรอยแตก และรอย
ถลอก ซึ่งความเสียหายเชิงกลนี้น่าจะเกิดในระหว่าง
กระบวนการการเก็บเกี่ยวก่อนขนส่ง  

 
ตารางที่ 1 ความเสียหายเชิงกลที่เกิดขึ้นหลังการ
ทดสอบสั่นสะเทือนจ าลอง 

ชั้น  รอยช้ าเฉลี่ยต่อบรรจุภัณฑ์ Dy (%) 
1 
2 
3 
4 

เฉลี่ย 

45.45 
68.18 
63.63 
45.45 
55.68 

 
จากตารางที่ 1 รอยช้ าเฉลี่ยต่อบรรจุภัณฑ์ Dy% 

หมายถึง จ านวนผลที่เกิดรอยช้ าในบรรจุภัณฑ์ต่อ
จ านวนผลทั้งหมดในบรรจุภัณฑ์ โดยแยกเป็นความ
เสียหายในแต่ละช้ันภายในบรรจุภัณฑ์ ซึ่งพบว่า ในชั้น
ที่ 1 มีความเสียหาย 45.45% ชั้นที่ 2 มีความเสียหาย 
68.18% ซึ่งเป็นค่าเสียหายสูงสุดจากทุกชั้นรองลงมา
เป็น ชั้นที่ 3 เสียหาย 63.63% และชั้นที่ 4 เสียหาย 
45.45% สรุปการทดลองต่อบรรจุภัณฑ์ พบว่าชั้นที่ 2 

ชั้นที่ 1 
ชั้นที่ 2 
ชั้นที่ 3 
ชั้นที่ 4 
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และ 3 มีความเสียหายสูงสุด  และความเสียหายโดย
เฉลี่ยรวมทั้งบรรจุภัณฑ์ เท่ากับ 55% 
4.2  คุณภาพทางเคมีและกายภาพ 
 ผลการทดลองค่าความหวานที่สัมพันธ์กับอายุ
การเก็บรักษา มีความหวานสูงสุดคือ 16.6 ºBrix ค่า
ความหวานต่ าสุดคือ 8.2 ºBrix  ค่าเฉลี่ยความหวาน
เท่ากับ 12.67 ºBrix  ค่า SD เท่ากับ 1.4 และค่า R2 
เท่ากับ 0.8678 เส้นแนวโน้มความหวานกับระยะเวลา
การเก็บรักษามีแนวโน้มเพิ่มขึ้น (รูปที่ 1) 
 

 
รูปที่ 4 การเปลี่ยนแปลงความหวานระหว่างการเก็บ

รักษา 
 

ผลการทดลองค่า pH ที่สัมพันธ์กับอายุการเก็บ
รักษา มีค่า pH สูงสุดคือ 4.1 ค่า pH ต่ าสุดคือ 3.5 
ค่าเฉลี่ยค่า pH เท่ากับ 3.75 ค่า SD เท่ากับ 0.11 และ
ค่า R2 เท่ากับ 0.7474 เส้นแนวโน้มค่า  pH กับ
ระยะเวลาการเก็บรักษามีแนวโน้มลดลง (รูปที่ 5) 

 
รูปที่ 5 การเปลี่ยนแปลง pH ระหว่างการเก็บรักษา 

ผลการทดลองค่าความแน่นเนื้อที่สัมพันธ์กับอายุ
การเก็บรักษา มีค่าความแน่นเนื้อสูงสุดคือ 23.06 
N/mm ค่าความแน่นเนื้อ ต่ าสุดคือ 7.06 N/mm 
ค่าเฉลี่ยความแน่นเนื้อ 13.28 ค่า SD เท่ากับ 2.93 
เส้นแนวโน้มค่าความแน่นเนื้อกับอายุการเก็บรักษามี
แนวโน้มเพ่ิมขึ้น (รูปที่ 6) 

 

 
รูปที่ 6 การเปลี่ยนแปลงความแน่นเนื้อระหว่างการ

เก็บรักษา 
 

ผลการทดลองค่าสี L* ที่สัมพันธ์กับอายุการเก็บ
รักษา มีค่าสี L* สูงสุดคือ 72.12 ค่าสี L* ต่ าสุดคือ 
31.83 ค่าเฉลี่ยสี L* คือ 46.94 ค่า SD เท่ากับ 8.21 
ค่า R2 เท่ากับ 0.8737 เส้นแนวโน้มค่าสี L* กับอายุ
การเก็บรักษามีแนวโน้มลดลงเล็กน้อย (รูปที่ 7) 

 
รูปที่ 7 การเปลี่ยนแปลงความสว่าง (L*) ระหว่างการ

เก็บรักษา 
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ผลการทดลองค่าสี a* ที่สัมพันธ์กับอายุการเก็บ
รักษา มีค่าสี a* สูงสุด  คือ 41.92 ค่าสี a* ต่ าสุด คือ 
-0.83 ค่าเฉลี่ยสี a* คือ 29.55 ค่า SD เท่ากับ 8.84 
เส้นแนวโน้มค่าสี a* กับอายุการเก็บรักษามีแนวโน้ม
ลดลงเล็กน้อย (รูปที่ 8) 

 

 
รูปที่ 8 การเปลี่ยนแปลง a* ระหว่างการเก็บรักษา 

 
ผลการทดลองค่าสี b* ที่สัมพันธ์กับอายุการเก็บ

รักษา มีค่าสี b* สูงสุดคือ 42.69 ค่าสี b* ต่ าสุดคือ 
12.64 ค่าเฉลี่ยสี b* คือ 22.21 ค่า SD เท่ากับ 5.97 
เส้นแนวโน้มค่าสี b* กับอายุการเก็บรักษามีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้นเล็กน้อย (รูปที่ 9) 

 
รูปที่ 9 การเปลี่ยนแปลง b* ระหว่างการเก็บรักษา 

 
4.3 วิเคราะหด์้วยเทคนิค NIR spectroscopy 

เนื่องจากผลไม้มีปริมาณน้ าเป็นองค์ประกอบ
หลัก 80-90% มากกว่าปริมาณองค์ประกอบทางเคมี
อื่น ๆ จึงท าให้สเปกตรัมที่ได้แสดงพีคน้ าที่ต าแหน่ง 

10310 cm-1 (970 nm) 6897 cm-1 (1450 nm) และ 
5155 cm-1 (1940 nm) เด่นชัดกว่าและบดบังพีคที่
เป็นลักษณะเด่นขององค์ประกอบอื่น ๆ เช่น น้ าตาล 
โปรตีน และสารประกอบฟีนอลลิก โดยเส้นสเปกตรัม
ในวันที่ 0 3 6 9 12 และ 15 มีลักษณะเหมือนกัน แต่
มีการกระเจิงแสงที่แตกต่างกันเล็กน้อย 

ผลการทดลองความหวานของแอปเปิลด้วย
เทคนิค NIR Spectrometer แสดงการการกระจาย
ตัวของข้อมูล (Scatter plot) บ่งบอกการท านาย
ความหวานของแอปเปิลพันธุ์ฟูจิด้วยเทคนิค  NIR 
spectroscopy ได้อย่างถูกต้องเมื่อเปรียบเทียบกับค่า
จริงของค่าความหวานที่วัดได้ด้วยเครื่อง  Digital 
refractometer โดยมีการกระจายตัวของค่าความ
หวานอยู่ในช่วง 8.2-16.1 (รูปที่ 10) 

 

รูปที ่10 สมการท านายค่าความหวาน 
 

ผลการทดลองค่า pH ของแอปเปิลด้วยเทคนิค 
NIR Spectrometer แสดงการการกระจายตัวของ
ข้อมูล (Scatter plot) พบว่าการท านายด้วยเทคนิค 
NIR spectroscopy ไม่ตรงกับค่าจริงของ ค่า pH ที่
วัดได้ด้วยเครื่อง pH meter โดยการกระจายตัวของ
ค่า pH อยู่เป็นกระจุก โดยสังเกตจากกราฟ แกน X 
แ ล ะ แ ก น  Y ค่ า ที่ ท า น า ย ด้ ว ย เ ท ค นิ ค  NIR 
spectroscopy ไม่ตรงกับค่าที่วัดจริงด้วยเครื่อง pH 
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meter ดังนั้น สมการนี้ไม่เหมาะสมกับการท านาย 
(รูปที่ 11) 

 

 

รูปที ่11 สมการท านายค่า pH 
 
ผลการทดลองค่าความแน่นเนื้อของแอปเปิลด้วย

เทคนิค NIR Spectrometer แสดงการการกระจาย
ตัวของข้อมูล (Scatter plot) บ่งบอกการท านายค่า
ความแน่นเนื้อของแอปเปิลพันธุ์ฟูจิด้วยเทคนิค NIR 
spectroscopy ได้อย่างไม่เหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบ
กับค่าจริงของค่าความแน่นเนื้อที่วัดได้ด้วยเครื่อง 
Texture analyzer โดยมีการกระจายตัวของค่าความ
แน่นเนื้ออยู่ในช่วง 7.06-23.06 (รูปที่ 12) 

ผลการทดลองสี L* ค่าความสว่าง ของแอปเปิล
ด้ วย เทคนิ ค  NIR Spectrometer แสดงการการ
กระจายตัวของข้อมูล  (Scatter plot) พบว่าการ
ท านายด้วยเทคนิค NIR spectroscopy กับค่าจริง
ของค่าสี L* ที่วัดได้ด้วยเครื่อง Miniscan EZ, สังเกต
จากกราฟได้ว่า แกน Y ค่าที่ท านายด้วยเทคนิค NIR 
spectroscopy ไม่ตรงกับค่าที่วัดจริงจากแกน X ด้วย
เครื่อง Miniscan EZ, Hunter L* a* b* โดยมีการ
กระจายตัวของค่าสี L* อยู่ในช่วง 31.83–72.12 (รูป
ที่ 13) 

Hunter L* a* b* โดยการกระจายตัวของค่าสี 
L* สังเกตจากกราฟได้ว่า แกน Y ค่าที่ท านายด้วย
เทคนิค NIR spectroscopy ไม่ตรงกับค่าที่วัดจริงจาก
แกน X ด้วยเครื่อง Miniscan EZ, Hunter L* a* b* 
โดยมีการกระจายตัวของค่าสี L* อยู่ในช่วง 31.83–
72.12 (รูปที่ 13) 

 

 

รูปที ่12 สมการท านายค่าความแน่นเนื้อ 

 

รูปที ่13 สมการท านายค่า L* 
 
ผลการทดลองสี a* ค่าสีแดง ของแอปเปิลด้วย

เทคนิค NIR Spectrometer แสดงการการกระจาย
ตัวของข้อมูล (Scatter plot) พบว่าการท านายด้วย
เทคนิค NIR spectroscopy กับค่าจริงของค่าสี a* ที่
วัดได้ด้วยเครื่อง Miniscan EZ, Hunter L a b โดย
การกระจายตัวของค่าสี a* สังเกตจากกราฟได้ว่า 
แกน Y ค่าที่ท านายด้วยเทคนิค NIR spectroscopy 
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ไม่ตรงกับค่าที่วัดจริงจากแกน X ด้วยเครื่อง Miniscan 
EZ, Hunter L* a* b* โดยมีการกระจายตัวของค่าสี
อยู่ในช่วง (-0.83)–41.92 (รูปที่ 14) 

 

 

รูปที ่14 สมการท านายค่า a* 
 
ผลการทดลองส ีb* ค่าสีเหลือง ของแอปเปิลด้วย

เทคนิค NIR Spectrometer แสดงการการกระจาย
ตัวของข้อมูล (Scatter plot) พบว่าการท านายด้วย
เทคนิค NIR spectroscopy กับค่าจริงของค่าสี b* ที่
วัดได้ด้ วยเครื่อง  Miniscan EZ, Hunter L* a* b* 
โดยการกระจายตัวของค่าสี b* สังเกตจากกราฟได้ว่า 
แกน Y ค่าที่ท านายด้วยเทคนิค NIR spectroscopy 
ตรงกับคา่ที่วัดจริงที่แกน X ด้วยเครื่อง Miniscan EZ, 
Hunter L* a* b* โดยมีการกระจายตัวของค่าสี b* 
อยู่ในช่วง 12.64-42.69 (รูปที่ 15) 
 
5.  สรุปผลการศึกษา 
 5.1 ความเสียหายเชิงกลที่มากที่สุดคือแบบเกิด
รอยช้ า เปอร์เซ็นต์ค่าความเสียหายแบบเฉลี่ยต่อบรรจุ
ภัณฑ์ (Dy%) โดยที่ชั้นที่ 2 และ 3 เสียหายมากที่สุด 
โดยเสียหาย 68.18% และ 63.63% ตามล าดับ 
 

 

รูปที ่15 สมการท านายค่า b* 
 

5.2 การเปลี่ยนแปลงระหว่างเก็บรักษา ความ
หวานมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญต่ออายุการ
เก็บรักษามากที่สุด  

5.3 สีผิวมีการเปลี่ยนแปลงเข้มขึ้น และ a* มี
แนวโน้มลดลงเล็กน้อย และ b* มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
เล็กน้อย 

5.4 การท านายด้วยเทคนิค NIR spectroscopy 
กับผลการทดลองจริงด้วยเครื่องมือต่าง ๆ พบว่า 
ความหวานสมการท านายมีความเหมาะสม โดยมีค่า 
R2 = 75.76 และมีค่า SE = 0.652  

5.5 สมการท านายมีความเหมาะสมน้อยในการ
ท านายสีผิว โดยที่  L*, a* และb* โดยมีค่า R2 = 
59.29, 38.16 และ 58.8, มีค่า SE = 4.47, 4.46 และ 
3.12 ตามล าดับ  

5.6 ความแน่นเนื้อ และ ค่า pH  สมการท านายไม่
เหมาะสมกับการท านาย โดยมีค่า R2 = 19.87, -
6.999, 38.16 มีค่า SE = 2.43 และ 0.107 ตามล าดับ 

5.7 การวิจัยนี้แนะน าว่าการจัดสัดส่วนของบรรจุ
ภัณฑ์ มีผลอย่างมากต่อความเสียหายของผลแอปเปิล
รวมถึ งการใ ช้ โฟมตาข่ ายที่ มี ขนาดบางและไม่
ครอบคลุมทั่วทั้งผลของแอปเปิล อีกทั้ง ชั้นบนสุดของ
กล่องแอปเปิลมีพื้นที่ เหลือมากเกินไป ท าให้ผล
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แอปเปิลสามารถเคลื่อนตัวได้อย่างอิสระ เนื่องจาก
แรงสั่นสะเทือน  

5.8 เทคนิค NIR Spectroscopy ช่วยท านายการ
เปลี่ยนแปลงคุณภาพทางเคมี เพื่อช่วยลดการท าลาย
ตัวอย่างในระหว่างที่มีการตรวจติดตามระหว่างขนส่ง
ได้เป็นอย่างดี 
 
6.  กิตติกรรมประกาศ 
 ขอขอบคุณอาจารย์ประจ าสาขาวิศวกรรมหลังการ
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คุณสมบัติทางกายภาพของถ่านอัดแท่งจากชานอ้อยที่ใช้น ้ามันพืชใช้แล้วเป็นตัวประสาน 
Physical properties of charcoal briquettes from bagasse using used vegetable oil 

as binder 
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บทคัดย่อ  

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตถ่านอัดแท่งจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร คือ ชาน
อ้อย โดยใช้น้ ามันพืชใช้แล้วและแป้งเปียกเป็นตัวประสานส าหรับการอัดขึ้นรูปถ่าน ในอัตราส่วนผสมโดยมวล คือ 1:0.25 
1:0.5 1:0.75 และ 1:1 จากนั้นน ามาวิเคราะห์คุณสมบัติทางกายภาพ ได้แก่ ความชื้น ความหนาแน่น ดัชนีการแตกร่วน 
และปริมาณเถ้า จากการทดสอบพบว่า ความชื้น 5.12 - 5.96% ความหนาแน่น 2.35 - 3.24 g/cm³ ดัชนีการแตกร่วน 
0.37 - 0.83 เถ้า 83.88 - 87.49% และผ่านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนถ่านอัดแท่ง (มผช. 238/2547) สามารถน าไปใช้
งานได้ และการผลิตถ่านอัดแท่งจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรนี้  ยังเป็นการช่วยจัดการวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรได้
อย่างยั่งยืน 
ค ำส ำคัญ: ถ่านอัดแท่ง ชานอ้อย สมบัติทางกายภาพ ตัวประสาน 
 

Abstract 
 The objective of this research is to study the feasibility of charcoal briquette production from 
agricultural waste which is bagasse. Used vegetable oil and mucilage are used as binders for the charcoal 
extrusion. The mixing ratios for charcoal briquette production are 1: 0.25, 1: 0.5, 1: 0.75 and 1: 1 by mass. 
The physical properties which is moisture content, density, shatter index and ash content from testing 
were analyzed. The testing results found that charcoal briquette produced from bagasse has the 
moisture content of 5.12 - 5.96 %, density of 2.35 - 3.24 g/cm³, shatter index of 0.37 - 0.83, ash content 
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of 83.88 - 87.49 % and pass Thai community products standards (TCPS 238/2547) could be able to use 
and the charcoal briquette production from agricultural waste help sustainably agricultural waste 
management. 
Keywords: Charcoal Briquettes, Bagasse, Physical properties, binder 
 
1.  บทน้า 
 ปัจจุบันมีความต้องการน าพลังงานชีวมวลมาใช้
เป็นพลังงานทดแทน ซึ่งเป็นปัจจัยในการผลิตที่ส าคัญ
ในธุรกิจและในอุตสาหกรรม จึงได้จัดหาพลังงาน
เพ่ือให้มีปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการในการใช้
งาน แต่ในปัจจุบันนี้มีการสูญเสียพลังงานเพ่ิมมากขึ้น 
ท าให้พลังงานลดน้อยลงไป ดังนั้นจึงมีการคิดน าวัสดุ
จากธรรมชาติที่เป็นขยะทางการเกษตรน ามาแปรรูป
ให้เป็นพลังงานเชื้อเพลิง เพ่ือทดแทนพลังงานที่อาจจะ
หมดไปในอนาคต โดยได้มีนักวิจัยได้พยายามศึกษา
เกี่ยวกับเชื้อเพลิงชีวมวล ดังนี้ 

ได้มีการวิจัยทดลองน าวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
หลายชนิดมาผลิตเป็น เชื้ อเพลิ งชีวมวลอัดแท่ ง 
(เชื้อเพลิงเขียว) โดยใช้แป้งเปียกเป็นตัวประสาน เช่น 
สบู่ ด า  [1] เปลือกสับปะรด [2] ผักตบชวา [3] 
นอกจากนี้ได้มีการวิจัยทดลองน าวัสดุเหลือใช้ทาง
การเกษตรหลายชนิดมาผลิตเป็นถ่านอัดแท่งโดยใช้
แป้งเปียกเป็นตัวประสาน เช่น กะลามะพร้าวและถ่าน
เหง้ามนัส าปะหลัง [4] เปลือกกล้วยน้ าหว้า [5] เปลือก
มังคุด [6] ซังข้าวโพด [7] เปลือกมะขาม [8] เปลือก
ทุเรียน [9] กากกาแฟและกากชา [10] เศษวัสดุเหลือ
ใช้ (กะลามะพร้าว ใบไม้แห้ง และขี้เลื่อย) [11]  เศษ
ฟางข้าวและเศษล าไยเหลือทิ้ง [12] เศษวัสดุเหลือใช้
ในการผลิตข้าวหลาม (กะลามะพร้าวและไม้ไผ่) [13] 
ผักตบชวาต่อกะลามะพร้าว [14] ซึ่งเชื้อเพลิงที่ได้จาก
งานวิจัยเหล่านี้มีสมบัติสามารถใช้เป็นเชื้อเพลิง
ทดแทนฟืนไม้ได้เป็นอย่างด ี

ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมีแนวคิดที่จะศึกษาสมบัติทาง
กายภาพของถ่ าน อัดแท่ ง จ ากชาน อ้อย  ด้ ว ย
กระบวนการอัดเย็น โดยใช้น้ ามันพืชใช้แล้วเป็นตัว
ประสาน  เพ่ือใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์
สูงสุดและเป็นทางเลือกของพลังงานทดแทนที่ดีทาง
หนึ่งของประเทศไทยได้อีกด้วย 
 
2.  การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์สมบัติทางกายภาพของถ่านอัดแท่ง
ในงานวิจัยนี้จะพิจารณาปริมาณต่าง ๆ ดังนี้ 
2.1 ความหนาแน่น (Density)  

 
m
V

            (1) 

เมื่อ   คือ ความหนาแน่นของถ่านอัดแท่ง (g/cm³) 
      m  คือ มวลของถ่านอัดแท่ง (g) 
      V  คือ  ปริมาตรของถ่านอัดแท่ง (cm³) 
2.2 ปริมาณความชื น (moisture content) ท า
การวิเคราะห์ตามวิธีมาตรฐาน ASTM D3173 โดยหา
ได้จาก 

              %db= 
i f

f

m m
100%

m
          (2)  

เมื่อ %db  คือ  ความชื้นมาตรฐานแห้ง (%) 
         im  คือ มวลก่อนอบแห้ง (g) 

    fm  คือ มวลหลังอบแห้ง (g ) 
2.3 ปริมาณเถ้า (ash content) ท าการวิเคราะห์
ตามวิธีมาตรฐาน ASTM D3174 โดยหาได้จาก 
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                        i

f

M
A 100%

M
                (3) 

เมื่อ A  คือ ปริมาณเถ้า (%) 
     

iM คือ มวลของถ่านอัดแท่งก่อนเผา (g) 
     

fM คือ มวลของถ่านอัดแท่งหลังเผา (g) 
2.4 ดัชนีการแตกร่วน (Drop Shatter Test) ท า
การวิเคราะห์ตามมาตรฐาน ASTM D 3033 โดยหาได้
จาก 

                         
y

R
x

                   (4) 

เมื่อ R  คือ ดัชนีการแตกร่วน 
      x  คือ มวลของถ่านอัดแท่งก่อนทดสอบ (g) 
      y   คือ  มวลของถ่านอัดแท่งหลังทดสอบ (g) 
 
3.  อุปกรณ์การทดลองและวิธีการทดลอง 
3.1  อุปกรณ์การทดลอง 
  ขั้นตอนในการศึกษาความเป็นไปได้ของการผลิต
ถ่านอัดแท่ง ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังแสดงในรูปที่ 1 
และรูปที่ 2 และตัวประสานทีใช้ในการศึกษาในครั้งนี้
ประกอบไปด้วย แป้งเปียกและน้ ามันพืชใช้แล้ว ซึ่ง
สามารถแสดงดังรูปที่ 3 
 

 
 

รูปที่ 1 แสดงโมลอัดแท่งเชื้อเพลิง 
 

 
 

รูปที่ 2 แสดงเครื่องอัดไฮโดลิค 
 

 
 

รูปที่ 3 แสดงผงถ่านจากชานอ้อยผสมกับตัวประสาน: 
(ก) แป้งเปียก; (ข) น้ ามันพืชใช้แล้ว 

 
3.2  วิธีการทดลอง 
 การศึกษานี้ เป็นการศึกษาถ่านอัดแท่งโดยใช้
เครื่องอัดไฮโดลิคด้วยกระบวนการอัดเย็น เนื่องจาก
วัตถุดิบที่ใช้เป็นเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรที่แห้ง
แล้ว จึงท าให้เชื้อเพลิงไม่สามารถอัดขึ้นรูปได้ ดังนั้นใน
การอัดแท่งเชื้อเพลิง จึงต้องมีการใช้ตัวประสาน เพ่ือ
ท าให้เชื้อเพลิงสามารถขึ้นรูปเป็นแท่งได้ มีขั้นตอนใน
การอัดแท่ง คือ น าเอาผงถ่านมาผสมเข้ากับตัว
ประสานที่เตรียมไว้  จากนั้นน าไปใส่ในโมลอัดแท่ง
แล้วจึงน าไปอัดด้วยเครื่องอัดไฮโดลิค น าแท่งเชื้อเพลิง
ที่ได้ไปวิเคราะห์ข้อมูลตามหัวข้อที่ 2 
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4.  ผลการทดลองและการอภิปราย 
 ผลการศึกษาการอัดขึ้นรูปของถ่านอัดแท่งแสดงได้
ดังตารางที่ 4.1 และคุณสมบัติทางกายภาพของถ่าน
อัดแท่ง แสดงรายละเอียดการอภิปรายผลมีดังต่อไปนี้ 
4.1  ผลการวิเคราะห์ค่าความหนาแน่น 
 ผลการวิเคราะห์ค่าความหนาแน่นของถ่านอัด
แท่งจากชานอ้อยที่มีน้ ามันพืชใช้แล้วและแป้งเปียก
แล้วเป็นตัวประสานในอัตราส่วนต่าง ๆ ตามล าดับ จะ
เห็นได้ว่า ถ่านอัดแท่งจากชานอ้อยที่มีน้ ามันพืชใช้แล้ว
เป็นตัวประสานในอัตราส่วน 1:0.75 และ 1:1 จะให้
ค่าความหนาแน่นอยู่ที่  2.51   g/cm³ และ 2.35 
g/cm³ และถ่านอัดแท่งจากชานอ้อยที่มีแป้งเปียกเป็น
ตัวประสานในอัตราส่วน 1:0.75 และ 1:1 จะให้ค่า
ความหนาแน่นอยู่ที่ 2.86 g/cm³ และ 3.15 g/cm³ 
ดังแสดงในรูปที่ 4 
 
ตารางที่ 4.1 แสดงการอัดขึ้นรูปที่อัตราส่วนผสมโดย
มวลต่าง ๆ 

ชนิด
เชื้อเพลิง 

 

อัตราส่วนผสมโดย
มวล 

(ชีวมวล:ตัว
ประสาน) 

ความสามารถ
ในการอัดขึ้น

รูป 

ชานอ้อย 
+ 

น้ ามันพืชที่
ใช้แล้ว 

1:0.25 อัดไม่ได้ 
1:0.50 อัดไม่ได้ 
1:0.75 อัดได้ 

1:1 อัดได้ 
 

ชานอ้อย   
+ 

แป้งเปียก 

1:0.25 อัดไม่ได้ 
1:0.50 อัดไม่ได้ 
1:0.75 อัดได้ 

1:1 อัดได้ 
 
 

 
 

รูปที่ 4 ความหนาแน่นของถ่านอัดแท่งจากชานอ้อยที่
มีน้ ามันพืชใช้แล้วและแป้งเปียกเป็นตัวประสานใน

อัตราส่วนต่าง ๆ 
 

4.2  ผลการวิเคราะห์ค่าความชื น 
 ผลการวิเคราะห์ค่าความชื้นของถ่านอัดแท่งจาก
ชานอ้อยที่มีน้ ามันพืชใช้แล้วและแป้งเปียกแล้วเป็นตัว
ประสานในอัตราส่วนต่าง ๆ ตามล าดับ จะเห็นได้ว่า 
ถ่านอัดแท่งจากชานอ้อยที่มีน้ ามันพืชใช้แล้วเป็นตัว
ประสานในอัตราส่วน 1:0.50 และ 1:0.75 จะให้ค่า
ความชื้นอยู่ที่ 5.12 และ 5.26% และถ่านอัดแท่งจาก
ชานอ้อยที่มีแป้งเปียกเป็นตัวประสานในอัตราส่วน 
1:0.75 และ 1:1 จะให้ค่าความชื้นอยู่ที่ 5.39 และ 
5.96% ดังแสดงในรูปที่ 5 

 

 
 

รูปที่ 5 ความชื้นของถ่านอัดแท่งจากชานอ้อยที่มี
น้ ามันพืชใช้แล้วและแป้งเปียกเป็นตัวประสานใน

อัตราส่วนต่าง ๆ 
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4.3  ผลการวิเคราะห์ค่าดัชนีการแตกร่วน 
 ผลการวิเคราะห์ค่าดัชนีการแตกร่วนของถ่านอัด
แท่งจากชานอ้อยที่มีน้ ามันพืชใช้แล้วและแป้งเปียก
แล้วเป็นตัวประสานในอัตราส่วนต่าง ๆ ตามล าดับ จะ
เห็นได้ว่า ถ่านอัดแท่งจากชานอ้อยที่มีน้ ามันพืชใช้แล้ว
เป็นตัวประสานในอัตราส่วน 1:0.75 และ 1:1 จะให้
ค่าดัชนีการแตกร่วนอยู่ที่ 0.37 และ 0.38 และถ่านอัด
แท่งจากชานอ้อยที่มีแป้งเปียกเป็นตัวประสานใน
อัตราส่วน 1:0.75 และ 1:1 จะให้ค่าดัชนีการแตกร่วน
อยู่ที่ 0.79 และ 0.80 ดังแสดงในรูปที่ 6 
 

 
 

รูปที่ 6 ดัชนีการแตกร่วนของถ่านอัดแท่งจากชาน
อ้อยที่มีน้ ามันพืชใช้แล้วและแป้งเปียกเป็นตัวประสาน

ในอัตราส่วนต่าง ๆ 
 

4.4  ผลการวิเคราะห์ค่าปริมาณเถ้า 
 ผลการวิเคราะห์ปริมาณเถ้าของถ่านอัดแท่งจาก
ชานอ้อยที่มีน้ ามันพืชใช้แล้วและแป้งเปียกแล้วเป็นตัว
ประสานในอัตราส่วนต่าง ๆ ตามล าดับ จะเห็นได้ว่า 
ถ่านอัดแท่งจากชานอ้อยที่มีน้ ามันพืชใช้แล้วเป็นตัว
ประสานในอัตราส่วน 1:0.75 และ 1:1 จะให้ค่า
ปริมาณเถ้าอยู่ที่ 84.53% และ 83.88% ส าหรับถ่าน
อัดแท่งจากชานอ้อยที่มีแป้งเปียกเป็นตัวประสานใน

อัตราส่วน 1:0.75 และ 1:1 จะให้ค่าปริมาณเถ้าอยู่ที่ 
87.49 % และ 86.34% ดังแสดงในรูปที่ 7 

 

 
 

รูปที่ 7 ปริมาณเถ้าของถ่านอัดแท่งจากชานอ้อยที่มี
น้ ามันพืชใช้แล้วและแป้งเปียกเป็นตัวประสานใน

อัตราส่วนต่าง ๆ 
5.  สรุปผลการทดลอง 
 1. ผลการศึกษาการน าวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร 
ชานอ้อยมาผลิตเป็นถ่านอัดแท่งโดยใช้แป้งเปียกและ
น้ ามันพืชใช้แล้วเป็นตัวประสาน ในอัตราส่วน (1:0.25 
1:0.50 1:0.75 และ 1:1) ตามก าหนด พบว่าถ่านอัด
แท่งจากชานอ้อยสามารถอัดขึ้นรูปได้ในเฉพาะอัดตรา
ส่วน 1:0.75 และ 1:1 ทั้งสองตัวประสาน 
 2. ผลการวิเคราะห์ค่าความชื้น พบว่า ถ่านอัดแท่ง
จากชานอ้อยที่ใช้น้ ามันพืชที่ใช้แล้วเป็นตัวประสานใน
อัตราส่วน 1:0.75 จะให้ค่าความชื้นน้อยสุดที่ 5.12% 
 3. ผลการวิเคราะห์ค่าความหนาแน่น พบว่า ถ่าน
อัดแท่งจากชานอ้อยที่ใช้แป้งเปียกเป็นตัวประสานใน
อัตราส่วน 1:1 จะให้ค่าความหนาแน่นมากสุดที่ 3.15 
g/cm³ 
 4. ผลการวิเคราะห์ดัชนีการแตกร่วน พบว่า ถ่าน
อัดแท่งจากชานอ้อยที่ใช้น้ ามันพืชที่ใช้แล้วเป็นตัว
ประสานในอัตราส่วน 1:0.75 จะให้ดัชนีการแตกร่วน
น้อยสุดที่ 0.37 



 
การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์  วทิยาศาสตร์  เทคโนโลยี  และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 12 
วันที่ 20  สิงหาคม  2564  ณ  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   

 

 
ESTACON12 | 642 

 5. ผลการวิเคราะห์ปริมาณเถ้า พบว่า ถ่านอัดแท่ง
จากชานอ้อยที่ใช้น้ ามันพืชที่ใช้แล้วเป็นตัวประสานใน
อัตราส่วน 1:1 จะให้ปริมาณเถ้าน้อยสุดที่ 83.88% 
 
6.  กิตติกรรมประกาศ 
 ขอขอบคุณห้องปฏิบัติการวิจัยการพัฒนา ใน
เทคโนโลยีของวัสดุพรุน (DiTo-Lab) สาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ และสาขาฟิสิกส์ประยุกต์     
คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ที่ได้ให้การ
สนับสนุนอุปกรณ์การทดลองและสถานที่ในการวิจัย 
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ความดันท างานของเครื่องอัดอากาศที่ส่งผลต่อการใช้พลังงานของระบบผลิตอากาศอัดที่ใช้   
เครื่องอัดอากาศจ านวนสองเครื่อง 

The working pressure of the air compressor that affects to the energy 
consumption of compressed air production system with two air compressors 

 
สาธิต ทลูไธสง*, สัญชัย ร าเพยพัด, อภิเดช บุญเจือ, นพรัตน์ อมัติรัตน์, ธวัชชยั จารุวงศ์วทิยา, ภาณุศักดิ์ มูลศรี และ 

นิวัฒน์ เกตุชาติ  
 

สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานและการปรับอากาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  
744 ถนนสุรนารายณ์ ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000  

*ผู้ติดต่อ: toolthaisong@gmail.com, 089-4884144 
 
บทคัดย่อ  

งานวิจัยนี้ท าการศึกษาการใช้พลังงานของเครื่องอัดอากาศสองเครื่องที่มีล าดับขั้นการท างานแบบขั้นบันไดของ
ระบบผลิตอัดอากาศ การทดลองได้ท าการปรับช่วงของความดันตัดและต่อการท างานของเคร่ืองอัดอากาศแต่ละเครื่องเปน็
สามรูปแบบ คือ แบบ A (6-9 Barg และ 7-9 Barg) แบบ B (5.5-8.5 Barg และ 6.5-8.5 Barg) และแบบ C (5-8 Barg 
และ 6-8 Barg) ผลการทดลองพบว่าพลังงานไฟฟ้ามีค่าเพิ่มขึ้นตามภาระการท างานและความดันท างานที่เพิ่มขึ้น   การ
ท างานแบบ C ใช้พลังงานไฟฟ้าและให้ค่า SEC ต่ าสุด  
ค ำส ำคัญ: เครื่องอัดอากาศ ความดันท างาน  ระบบอัดอากาศ  อนุรักษ์พลังงาน  อากาศอัด   
 
Abstract 
 This research studies the energy consumption of two air compressors with a stepwise step 
sequence of the compressed air production system. The experiments were performed to vary the range 
of cut in pressure and cut off pressure of each air compressor are three configurations: type A (6-9 Barg 
and 7-9 Barg), type B (5.5-8.5 Barg and 6.5-8.5 Barg) and type C (5-8 Barg and 6-8 Barg). The results 
showed that electric power increased with increased load and working pressure. Type C operation uses 
the lowest electrical energy and has the lowest SEC value. 
Keywords: Air compressor, Working pressure, Air compress system, Energy conservation,  Compressed 
air 
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1.  บทน า 
 เครื่องอัดอากาศมีการใช้งานกันทั่วไปในโรงงาน
อุตสาหกรรมต่าง ๆ เพ่ือใช้ผลิตอากาศอัดส าหรับใช้
กับอุปกรณ์นิวแมติกส์ และใช้ส าหรับการเป่าท าความ
สะอาดชิ้นงาน เป็นต้น อีกทั้งเครื่องอัดอากาศยังเป็น
อุปกรณ์ที่ส่งผลต่อการใช้พลังงานไฟฟ้าของโรงงาน
อุตสาหกรรม การใช้พลังงานของเครื่องอัดอากาศนั้น
ขึ้นกับปัจจัยที่ส าคัญคือ ความดันท างาน อัตราการ
ผลิต และการบริหารจัดการการท างาน จึงท าให้
โรงงานส่วนใหญ่ที่ใช้เครื่องอัดอากาศให้ความส าคัญใน
การอนุรักษ์พลังงานในระบบอัดอากาศ ที่ผ่านมามีผู้ที่
ได้ท าการศึกษาการประหยัดพลังงานไว้ดังนี้ Mousavi 
และคณะ [1] ได้ศึกษาการใช้พลังงานของระบบอัด
อากาศที่ใช้เครื่องอัดอากาศที่มีอัตราการไหลต่างกัน
จ านวน 3 เครื่อง ซึ่งประกอบด้วยแบบความเร็วรอบ
คงที่ (FSD) จ านวน 1 เครื่อง และแบบปรับความเร็ว
รอบ (VSD) จ านวน 2 เครื่อง โดยได้เปรียบเทียบการ
ใช้พลังงานของระบบอัดอากาศที่มีจัดล าดับการ
ท างานต่างกันสามรูปแบบ  Guo และคณะ [2] ได้
ศึกษาอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศที่ด้าน
ดูดของเครื่องอัดอากาศที่ส่งผลต่อการใช้พลังงาน ผล
การทดลองพบว่าการลดอุณหภูมิอากาศทุกๆ 1๐C จะ
ช่วยลดพลังงานลงได้ 0.65% และการลดความชื้น
สัมพัทธ์ลงทุก 1% จะลดพลังงานลงได้  0.243% 
Goodarzia และคณะ [3] ท าการศึกษาการแนว
ทางการลดการใช้พลังงานในขั้นตอนการลดความชื้น
ของอากาศอัดที่มีความดันสูง พวกเขาได้แนะน าการ
ใช้สารดูดความชื้นร่วมกับความร้อนจากอากาศอัดใน
การลดความชื้ นของอากาศ อัด  Dindorf [4] ได้
เสนอแนะแนวทางการประเมินศักยภาพในการ
อนุรักษ์พลังงานในระบบอากาศอัดซึ่งประกอบด้วย 
ก าลังงานจ าเพาะ ค่าใช้จ่ายพลังงานรายปี ราคาของ

อากาศอัด การรั่วของอากาศอัด และความดันลดใน
ระบบ ฐากูร และ มานะ [5] ได้ท าการพัฒนาอุปกรณ์
วิเคราะห์การใช้พลังงานไฟฟ้าส าหรับเครื่องอัดอากาศ 
โดยให้สามารถรายงานผลผ่านระบบเครือข่ าย
อินเตอร์เน็ตพร้อมทั้งแจ้งเตือนถ้าหากเครื่องอัด
อากาศมีการใช้พลังงานผิดปกติ เถลิง และคณะ [6] 
ท าการศึกษาการลดการใช้พลังงานของเครื่องอัด
อากาศโดยการแก้ไขการรั่วของอากาศอัด จากการ
ด าเนินการกรณีศึกษาของโรงงานผลิตเหล็กม้วนพบว่า
ช่วยให้สามารถลดการสูญเสียเงินค่าพลังงานไฟฟ้าลง
ได้ 15% จากงานวิจัยที่กล่าวมาแล้วจะพบว่าผู้วิจัย
ล้วนให้ความส าคัญและเสนอแนะหลายแนวทางใน
การประหยัดพลังงานในระบบอัดอากาศ ดังนั้น
งานวิจัยนี้จึงได้ศึกษาถึงการใช้พลังงานของระบบอัด
อากาศที่ใช้เครื่องอัดอากาศสองเครื่องและปรับตั้ง
ความดันท างานต่างๆ กัน ทั้งนี้เพ่ือให้สามารถเป็น
แนวทางในการประหยัดพลังงานในระบบอัดอากาศ  

 
2.  วิธีการด าเนินการวิจัย  
 การวิจัยจะใช้เครื่องอัดอากาศแบบลูกสูบจ านวน 2 
เครื่อง ขนาด 2 kW อัตราการผลิตอากาศอัด 0.0215 
m3/min การท างานเป็นแบบตัด-ต่อ ดังแสดงในรูปที่ 
1 เครื่องอัดอากาศทั้งสองเครื่องจะท าการผลิตอากาศ
อัดเข้าถังทั้งสองถังที่เชื่อมต่อท่อเข้าด้วยกันดังแสดงใน
รูปที่ 2 โดยที่เครื่องอัดอากาศทั้งสองเครื่องจะท างาน
ตามช่วงของความดันในถังเก็บอากาศอัดที่ก าหนดไว้
ในตารางที่  1 โดยมีการก าหนดช่วงของความดัน
ท างานไว้สามช่วง ซ่ึงจะมีค่าความดันต่ าสุดคือ 5 Barg 
และสูงสุดคือ 9 Barg ซึ่งเป็นความดันในช่วงที่มีการใช้
งานกันโดยทั่วไปในโรงงานอุตสาหกรรม การทดลอง
จะมีการก าหนดปริมาณการใช้อากาศโดยเทียบเป็น
เปอร์เซ็นต์ของก าลังการผลิตรวมทั้งสองเครื่องคือ 
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40% 50% 60% และ 70% ปริมาณการไหลของ
อากาศอัดจะถูกตรวจวัดโดยโรตามิเตอร์  การใช้
พลังงานไฟฟ้าของเครื่องอัดอากาศจะท าการบันทึก
ด้วยเครื่องบันทึกพลังงานไฟฟ้า การทดลองจะท าการ
บันทึกข้อมูลเมื่อการท างานของระบบอัอากาศเข้าสู่
สภาวะคงที่โดยจะใช้ข้อมูลเฉลี่ยจ านวน 1 รอบ ของ
การท างาน 

 

 

รูปที ่1 ภาพถ่ายอุปกรณ์การทดลอง 
 

Receiver Tank 2Compressor 2

Receiver Tank 1Compressor 1

Rotameter

kWh 

Meter

 

รูปที่ 2 แผนผังอุปกรณ์การทดลอง 
 

การวิจัยนี้ใช้ค่าการใช้พลังงานจ าเพาะต่อหน่วย
ผลผลิต (SEC) เป็นปริมาณที่ ใช้ส าหรับแสดงถึ ง
ประสิทธิภาพด้านพลังงานของระบบอัดอากาศ 
สามารถหาได้ดังนี้ 

in

air

E
SEC 


    (1) 

 
 

เมื่อ 

inE  คือ พลังงานไฟฟ้าที่จ่ายให้ระบบอัดอากาศ 
(kWh) 

air  คือ ปริมาณอากาศอัดที่ระบบอัดอากาศผลิต 
(m3) 
 
ตารางท่ี 1 การก าหนดค่าความดันท างานที่ภาระของ
ระบบอัดอากาศ 40-70% 

รูปแบบ เครื่องอัดอากาศ 1 เครื่องอัดอากาศ 2 
P  

cut in 
(Barg) 

P  
cut off 
(Barg) 

P  
cut in 
(Barg) 

P  
cut off 
(Barg) 

A 7.0 9.0 6.0 9.0 
B 6.5 8.5 5.5 8.5 
C 6.0 8.0 5.0 8.0 

 
3.  ผลการทดลอง 
 การใช้พลังงานไฟฟ้าของเครื่องอัดอากาศมี
แนวโน้มเพ่ิมขึ้นตามภาระการท างานดังแสดงในรูปที่ 
3 โดยที่แบบ C ใช้พลังงานน้อยที่สุด ในขณะที่แบบ B 
และแบบ A ใช้พลังงานมากกว่าแบบ C เฉลี่ย 33.2% 
และ73.6% ตามล าดับ  
 

 

รูปที ่3 ความสัมพันธ์ของการใช้พลังงานไฟฟ้ากับ
ภาระการท างาน 
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ปริมาณการผลิตอากาศอัดเฉลี่ยต่อรอบการท างาน
ของระบบอัดอากาศแสดงดังในรูปที่ 4 ซึ่งจะเห็นได้ว่า
ปริมาณอากาศอัดที่ผลิตมีปริมาณเพ่ิมขึ้นตามภาระ
การใช้งาน เมื่อพิจารณาแต่ละแบบพบว่าแบบ A จะ
ผลิตอากาศอัดมากกว่าทุกแบบทั้งนี้ เนื่องจากว่า
ระยะเวลาที่ใช้ต่อรอบนั้นมากกว่าแบบ B และแบบ C  

 

 
รูปที ่4 ความสัมพันธ์ของปริมาณการผลิตอากาศ

อัดกับภาระการท างาน 
 

 
รูปที ่5 ความสัมพันธ์ของค่า SEC กับภาระการ

ท างาน 
 

จากข้อมูลการใช้พลังงานและปริมาณการผลิตของ
ระบบอัดอากาศดังที่กล่าวมาแล้วเมื่อน ามาค านวณค่า 
SEC แล้วพบว่าทุกแบบมีแนวโน้มลดลงตามการ
เพ่ิมขึ้นของภาระการใช้งานดังแสดงในรูปที่ 5 เมื่อ
พิจารณาในแต่ละแบบแล้วพบว่าแบบ C ให้ค่า SEC 
เฉลี่ยต่ าที่สุดเท่ากับ 0.068 kWh/m3 ในขณะที่แบบ 

B และ A ให้ค่า SEC มากกว่าแบบ C เฉลี่ย 12% และ 
20.2% ตามล าดับ 
 
4.  สรุปผลการทดลอง 
 จากผลการทดลองช่วงของความดันท างานของ
เครื่องอัดอากาศสองเครื่องที่ก าหนดให้การท างานเป็น
แบบขั้นบันได พบความสัมพันธ์ของการใช้พลังงาน 
การผลิตที่ภาระการท างานต่างๆ ซึ่งสามารถสรุปได้
ดังนี้ 

1) การใช้พลังงานและปริมาณการผลิตอากาศอัดมี
แนวโน้มเพ่ิมข้ึนตามภาระการจ่ายอากาศอัด 

2) ระบบผลิตอากาศอัดที่มีความดันท างานต่ าจะ
ให้ค่า SEC ที่ต่ ากว่าระบบที่มีความดันท างานสูง 
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ความดันตัดและต่อการท างานที่ส่งผลต่อการใช้พลังงานจ าเพาะของเครื่องอัดอากาศ 
Cut in pressure and cut off pressure of operation that affect to the specific 

energy consumption of the air compressors 

 
ธยานี คณฑา, วัชรพงศ์ แจ่มด,ี เสฏฐวุฒิ วาดสูงเนนิ และ สาธิต ทูลไธสง*  

 
สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานและการปรับอากาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  

744 ถนนสุรนารายณ์ ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000  
*ผู้ติดต่อ: toolthaisong@gmail.com, 089-4884144 

 
บทคัดย่อ  

งานวิจัยนี้ท าการศึกษาถึงการก าหนดช่วงของความดันต่อและตัดการท างานที่ส่งผลต่อการใช้พลังงานไฟฟ้าของ
เครื่องอัดอากาศแบบลูกสูบ ตัวแปรที่ท าการศึกษาประกอบด้วยช่วงของค่าความดันต่อและตัดการท างานของเครื่องอัด
อากาศ 8 ค่า (7-9 Barg, 6.5-9 Barg, 6-9 Barg, 5.5-9 Barg, 5.5-8.5 Barg, 5.5-8 Barg และ 5.5-7.5 Barg) และ ค่า
ภาระการท างาน 4 ค่า (40%, 50%,60% และ 70%) ผลจากการทดลองพบว่าความดันท างานที่ต่ าจะท าให้การใช้พลงังาน
จ าเพาะต่อปริมาณการผลิตอากาศอัดลดลง 
ค ำส ำคัญ: เครื่องอัดอากาศ การใช้พลังงานจ าเพาะ การอนุรักษ์พลังงาน 
 
Abstract 
 This research investigates the determination of the pressure ranges for cut in and cut off of 
working compressors that affect the electric power consumption of reciprocating air compressors. The 
study variables consisted of 8 ranges of pressure for cut in and cut off (7-9 Barg, 6.5-9 Barg, 6-9 Barg, 5.5-
9 Barg, 5.5-8.5 Barg, 5.5-8 Barg and 5.5-7.5 Barg). And 4 load values (40%, 50%, 60% and 70%). The 
experimental results showed that low pressure leads to lower specific energy consumption. 
Keywords: Air compressor, Specific energy consumption, Energy conservation. 
 
1.  บทน า 
 เครื่องอัดอากาศถูกน ามาใช้กันอย่างแพร่หลายใน
โรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ ส าหรับขับเคลื่อนอุปกรณ์
ต่าง ๆ ในกระบวนการผลิต รวมทั้งงานซ่อมบ ารุง เป็น
ต้น เครื่องอัดอากาศจะมีสัดส่วนการใช้พลังงานใน
โรงงานเฉลี่ยประมาณ 15% ของการใช้พลังงาน
ทั้งหมดในโรงงาน ตัวแปรส าคัญที่ส่งผลต่อการใช้

พลังงานของเครื่องอัดอากาศ คือ ความดัน อัตราการ
ผลิต อุณหภูมิ และการควบคุมการท างาน จึงท าให้
โรงงานส่วนใหญ่ที่ใช้เครื่องอัดอากาศให้ความส าคัญใน
การอนุรักษ์พลังงานในระบบอัดอากาศ ที่ผ่านมามีผู้ที่
ได้ท าการศึกษาการประหยัดพลังงานไว้ดังนี้ Dindorf 
[1] ได้เสนอแนะแนวทางการประเมินศักยภาพในการ
อนุรักษ์พลังงานในระบบอากาศอัดซึ่งประกอบด้วย 
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ก าลังงานจ าเพาะ ค่าใช้จ่ายพลังงานรายปี ราคาของ
อากาศอัด การรั่วของอากาศอัด และความดันลดใน
ระบบ Mousavi และคณะ [2] ได้ศึกษาการใช้พลังงาน
ของระบบอัดอากาศที่ใช้เครื่องอัดอากาศที่มีอัตราการ
ไหลต่างกันจ านวน 3 เครื่อง ซึ่งประกอบด้วยแบบ
ความเร็วรอบคงที่ (FSD) จ านวน 1 เครื่อง และแบบ
ปรับความเร็วรอบ (VSD) จ านวน 2 เครื่อง โดยได้
เปรียบเทียบการใช้พลังงานของระบบอัดอากาศที่มี
จัดล าดับการท างานต่างกันสามรูปแบบ  Guo และ
คณะ [3] ได้ศึกษาอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ของ
อากาศที่ด้านดูดของเครื่องอัดอากาศที่ส่งผลต่อการใช้
พลังงาน ผลการทดลองพบว่าการลดอุณหภูมิอากาศ
ทุกๆ 1๐C จะช่วยลดพลังงานลงได้ 0.65% และการ
ลดความชื้นสัมพัทธ์ลงทุก 1% จะลดพลังงานลงได้ 
0.243% Goodarzia และคณะ [4] ท าการศึกษาการ
แนวทางการลดการใช้พลังงานในขั้นตอนการลด
ความชื้นของอากาศอัดที่มีความดันสูง พวกเขาได้
แนะน าการใช้สารดูดความชื้นร่วมกับความร้อนจาก
อากาศอัดในการลดความชื้นของอากาศอัด ฐากูร และ 
มานะ [5] ได้ท าการพัฒนาอุปกรณ์วิเคราะห์การใช้
พลังงานไฟฟ้าส าหรับเครื่องอัดอากาศ โดยให้สามารถ
รายงานผลผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตพร้อมทั้ง
แจ้งเตือนถ้าหากเครื่องอัดอากาศมีการใช้พลังงาน
ผิดปกติ เถลิง และคณะ [6] ได้ศึกษาการแก้ไขการรั่ว
ของอากาศอัด ของโรงงานผลิตเหล็กม้วน จากการ
ด าเนินการพบว่าช่วยให้สามารถลดการสูญเสียเงินค่า
พลังงานไฟฟ้าลงได ้15%  

จากงานวิจัยที่กล่าวมาแล้วจะพบว่าผู้วิจัยล้วนให้
ความส าคัญและเสนอแนะหลายแนวทางในการ
ประหยัดพลังงานในระบบอัดอากาศ ดังนั้นงานวิจัยนี้
จึงได้ศึกษาถึงความดันด้านตัดและต่อที่ส่งผลต่อการ
ใช้พลังงานของระบบอัดอากาศที่ใช้เครื่องอัดอากาศ

หนึ่งเครื่อง ทั้งนี้เพ่ือให้สามารถเป็นแนวทางในการ
ประหยัดพลังงานในระบบอัดอากาศได ้ 

 
2.  วิธีการด าเนินการวิจัย  
 การวิจัยใช้เครื่องอัดอากาศแบบลูกสูบจ านวน 1 
เครื่อง ขนาด 2 kW อัตราการผลิตอากาศอัด 0.0215 
m3/min การท างานเป็นแบบตัด-ต่อ ดังแสดงในรูปที่ 
1 เครื่องอัดอากาศจะท าการผลิตอากาศอัดเข้าถัง
แสดงในรูปที่ 2 โดยที่เครื่องอัดอากาศจะมีการท างาน
ตามช่วงของความดันในถังเก็บอากาศอัดที่ก าหนดไว้
ในตารางที่ 1 โดยแบ่งเป็นสองรูปแบบหลัก คือ การ
ปรับลดความดันท างานด้านต่อ (Fix cut off) และการ
ปรับลดความดันท างานด้านตัด (Fix cut in) ช่วงของ
ความดันที่ท าการทดลองจะมีค่าความดันต่ าสุดคือ 5.5 
Barg และสูงสุดคือ 9 Barg ซึ่งเป็นความดันในช่วงที่มี
การใช้งานกันโดยทั่วไปในโรงงานอุตสาหกรรม การ
ทดลองจะมีการก าหนดปริมาณการใช้อากาศโดย
เทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ของก าลังการผลิต คือ 40% 
50% 60% และ 70% ปริมาณการไหลของอากาศอัด
จะถูกตรวจวัดโดยโรตามิเตอร์ การใช้พลังงานไฟฟ้า
ของเครื่องอัดอากาศจะท าการบันทึกด้วยเครื่องบันทึก
พลังงานไฟฟ้า การทดลองจะท าการบันทึกข้อมูลเมื่อ
การท างานของระบบอัอากาศเข้าสู่สภาวะคงที่โดยจะ
ใช้ข้อมูลเฉลี่ยจ านวน 1 รอบ ของการท างาน 
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รูปที ่1 ภาพถ่ายอุปกรณ์การทดลอง 

 

Receiver TankCompressor

Rotameter

kWh 
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รูปที่ 2 แผนผังอุปกรณ์การทดลอง 
 

การวิจัยนี้ใช้ค่าการใช้พลังงานจ าเพาะต่อหน่วย
ผลผลิต (SEC) เป็นปริมาณที่ ใช้ส าหรับแสดงถึ ง
ประสิทธิภาพด้านพลังงานของระบบอัดอากาศ 
สามารถหาได้ดังนี้ 

in

air

E
SEC 


    (1) 

เมื่อ 

inE  คือ พลังงานไฟฟ้าที่จ่ายให้ระบบอัดอากาศ 
(kWh) 

air  คือ ปริมาณอากาศอัดที่ระบบอัดอากาศผลิต 
(m3) 
 
 
 
 
 
 

ตารางท่ี 1 การก าหนดค่าความดันท างานที่ภาระของ
ระบบอัดอากาศ 40-70% 

 No.1 No.2 No.3 No.4 

Fix  cut 
off 

P cut off 
(Barg) 

9.0 9.0 9.0 9.0 

P cut in 
(Barg) 

7.0 6.5 6.0 5.5 

Fix cut 
in 

P cut off 
(Barg) 

9.0 8.5 8.0 7.5 

P cut in 
(Barg) 

5.5 5.5 5.5 5.5 

  หมายเหตุ  P cut off หมายถึง ความดันตดัการท างาน 
     P cut in หมายถึง ความดันตอ่การท างาน 

 
3.  ผลการทดลอง 
 จากการทดลองท าให้เห็นได้ว่าความดันท างานและ
ภาระการท างานนั้นส่งผลต่อค่า SEC ของเครื่องอัด
อากาศทั้งในกรณีของ Fix cut in และ Fix cut off ดัง
แสดงในรูปที่ 3 และรูปที่ 4  ซึ่งเมื่อท าการลดความดัน
ท างานให้ต่ าลงจะท าให้ค่า SEC มีค่าลดลงตาม
หลักการอัดอากาศของเทอร์ โมไดนามิกส์  เมื่ อ
พิจารณาในส่วนของ Fix cut off พบว่าการปรับลด
ความดันท างานจาก 7.0 - 5.5 Barg ท าให้ลดค่า SEC 
ลงได้เฉลี่ย 6% และการเพ่ิมภาระการใช้งานจาก 40-
70% จะช่วยให้ลดค่า SEC ลงได้ 1.15% ส าหรับกรณี
ของ Fix cut in พบว่าการปรับลดความดันตัดการ
ท างานจาก 9.0 - 7.5 Barg ท าให้ลดค่า SEC ลงได้
เฉลี่ย 9.13% และการเพ่ิมภาระการใช้งานจาก 40-
70% จะช่วยให้ลดค่า SEC ลงได้ 1.63%  
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รูปที ่3 ความสัมพันธ์ของค่า SEC กับภาระการ

ท างานแบบ Fig cut off 
 

 
รูปที ่4 ความสัมพันธ์ของค่า SEC กับภาระการ

ท างานแบบ Fig cut in 
 
 เมื่อท าการเปรียบเทียบค่า SEC ของทั้งสองกรณี
แล้วพบว่าการปรับลดความดันท างานด้านตัดให้ต่ าลง
หรือแบบ Fig cut in จะช่วยให้สามารถลดการใช้
พลังงานไฟฟ้าได้มากกว่าการปรับลดความดันด้านต่อ
หรือ Fig cut off 
 
4.  สรุปผลการทดลอง 
 จากผลการทดลองการปรับลดความดันด้านต่อการ
ท างาน (Fig cut off) และการปรับลดความดันด้านตัด
การท างาน (Fig cut in) ของเครื่องอัดอากาศแบบ
ลูกสูบจ านวนหนึ่งเครื่องสามารถสรุปได้ดังนี้ 1 )  ค่ า 

SEC มีแนวโน้มลดลงตามการเพ่ิมขึ้นของภาระการใช้
งานและการลดลงของความดันท างาน  

2) การปรับลดความดันท างานของเครื่องอัด
อากาศด้านตัดการท างานจะช่วยให้สามารถลดค่า 
SEC หรือประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้มากกว่าการปรับ
ลดความดันท างานด้านต่อการท างาน 
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ธนบุรี (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี), 2(1), 22-
32. 
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บทคัดย่อ  

การไพโรซีสขวดพลาสติกด้วยตัวเร่งปฏิกิริยาต่อปริมาณผลิตภัณฑ์และสมบัติน้้ามันเชื้อเพลิง มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาตัวเร่งปฏิกิริยา 3 ชนิด คือ ZSM-5 โดโลไมต์ และดินขาวเคโอลิน โดยมีเงื่อนไขการทดลองแต่ละครั้ง คือ อุณหภูมิ 
ไพโรไลซีส 500 องศาเซลเซียส ระยะเวลาในการทดลอง 90 นาที ขวดพลาสติก 1 กิโลกรัม และตัวเร่งปฏิกิริยา 1 กิโลกรัม 
ผลการวิจัย พบว่า ตัวเร่งปฏิกิริยาทั้ง 3 ชนิด ท้าให้ปริมาณน้้ามันเชื้อเพลิงลดลง โดยตัวเร่งปฏิกิริยาโดโลไมต์ท้าให้ปริมาณ
น้้ามันเชื้อเพลิงลดลงต่้าสุดเป็นร้อยละ 50.3 โดยน้้าหนัก แต่ตัวเร่งปฏิกิริยา ZSM-5 ช่วยให้คุณภาพน้้ามันเชื้อเพลิงดีขึ้น 
เพราะเพิ่มค่าความร้อนได้สูงสุดเป็น 42.8 เมกะจูลต่อกิโกรัม ลดความหนาแน่นต่้าสุดเป็น 846.8 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์
เมตร และลดความหนืดต่้าสุดเป็น 1.0 เซนติสโตรก ส่งผลให้น้้ามันเชื้อเพลิงที่ได้ติดไฟที่อุณหภูมิต่้าสุด 234.6 องศา
เซลเซียส 
ค ำส ำคัญ: การไพโรไลซสี, ขวดพลาสติก, ตัวเร่งปฏิกิริยา   
 
Abstract 
 The catalytic pyrolysis of plastic bottle on product yields and fuel properties was aimed to study 
three catalysts were ZSM-5, dolomite and kaolin. The conditions for each experiment were pyrolysis 
temperature of 500°C, 90 min experiment time, 1 kg of plastic bottle and 1 kg of catalyst. The results 
found that three types of the catalysts reduced the yield of fuel. The dolomite catalyst reduced fuel 
consumption to a minimum of 50.3 wt%. But, the ZSM-5 catalyst improves fuel quality by increasing 
the maximum higher heating value to 42.8 MJ/kg, reduce the minimum density to 846.8 kg/m3 and 
reduced the minimum viscosity to 1.0 cSt, resulting in fuel that has been ignited at a minimum 
temperature of 234.6°C. 
Keywords: Pyrolysis, Plastic bottle, Catalysts 
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1.  บทน้า 
 ขยะพลาสติกเป็นปัญหาระดับโลก เพราะพลาสติก
ย่อยสลายตามธรรมชาติได้ช้ามาก นักวิจัยจึงให้
ความส้าคัญกับวิธีก้าจัดและแปรรูปขยะเพ่ือย่อยสลาย
ให้รวดเร็วขึ้น ซึ่งการแปรรูปขยะพลาสติกเป็นพลังงาน
ทดแทนเป็นอีกวิธีที่ช่วยให้พลาสติกสลายตัวได้เร็วขึ้น 
เช่น การแปรรูปขยะพลาสติกเป็นแก๊สเชื้อเพลิงด้วย
กระบวนการแก๊สซิฟิเคชั่น [1-5] และการแปรรูปเป็น
น้้ามันเชื้อเพลิง [6-8] โดยการแปรรูปเป็นน้้ามัน
เชื้อเพลิงมีความน่าสนใจเพราะว่าผลิตภัณฑ์ที่ ได้
สามารถขนส่งได้ง่าย  

การแปรรูปขยะพลาสติกเป็นน้้ามันเชื้อเพลิงใช้
หลักการการไพโรไลซีส คือ การย่อยสลายอนุภาคของ
พลาสติกด้วยเคมีความร้อนที่มีอุณหภูมิปฏิกิริยา 400-
600 องศาเซลเซียส จากนั้นควบแน่นไอของการ
สลายตัวจากพลาสติกให้เป็นของเหลวหรือน้้ามัน
เชื้อเพลิง ปี 2562 เกยูร ดวงอุปมา และคณะ [6] ได้
ศึกษาการผลิตน้้ามันเชื้อเพลิงจากพลาสติกพีวีซีใน
เครื่องปฏิกรณ์ฟลูอิไดซ์เบด พบว่า การเพ่ิมอุณหภูมิ
ไพโรไลซีสจาก 400 เป็น 450 500 และ 550 องศา
เซลเซียส มีปริมาณน้้ามันเชื้อเพลิงแตกต่างกันร้อยละ 
58.6, 61.4, 64.3 และ 47.1 โดยน้้าหนัก ตามล้าดับ 
เมื่อไพโรไลซีสด้วยตัวเร่งปฏิกิริยาโดโลไมต์และดิน
ขาวเคโอลินที่อุณหภูมิ 500 องศาเซลเซียส พบว่า 
ปริมาณน้้ามันเชื้อเพลิงลดลงเป็นร้อยละ 42.9 และ 
48.6 โดยน้้าหนัก ตามล้าดับ แต่น้้ามันเชื้อเพลิงที่ได้มี
ค่าความร้อนสูงเพ่ิมข้ึนประมาณ 3 เมกะจูต่อกิโลกรัม 

ปี 2563 ชินภัทร ธุระการ และคณะ [7] ได้ศึกษา
ผลของอุณหภูมิไพโรไลซีสต่อปริมาณและสมบัติของ
น้้ามันเชื้อเพลิงจากถุงพลาสติก พบว่า อุณหภูมิที่
เพ่ิมขึ้นจาก 400 เป็น 500 องศาเซลเซียส ท้าให้
ปริมาณน้้ามันเชื้อเพลิงเพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 48.7 เป็น 

65.7 โดยน้้าหนัก และน้้ามันเชื้อเพลิงที่ได้มีค่าความ
ร้อนสูงแตกต่างกัน 32.7 และ 42.7 เมกะจูลต่อ
กิโลกรัม ในปีเดียวกัน กัมปนาท ไชยเพชร และคณะ 
[8] ได้ศึกษาผลของชนิดพลาสติกต่อปริมาณและ
สมบัติของน้้ามันเชื้อเพลิงจากการไพโรไลซีสแบบเร็วที่
อุณหภูมิ 500 องศาเซลเซียส ในเครื่องปฏิกรณ์แบบ
เบดคงที่ พบว่า ขวดพลาสติกและพลาสติกพีวีซี มี
ปริมาณน้้ามันเชื้อเพลิงแตกต่างกันร้อยละ 62.3 และ 
58.6 โดยน้้าหนัก ตามล้าดับ 

ดังนั้น งานวิจัยครั้งนี้จึงมุ่งเน้นการไพโรไลซีสขยะ
ขวดพลาสติกด้วยตัวเร่งปฏิกิริยาสังเคราะห์ ZSM-5 
เปรียบเทียบกับตัวเร่งปฏิกิริยาธรรมชาติ คือ โดไลไมต์ 
และดินขาวเคโอลิน ที่อุณหภูมิปฏิกิริยา 500 องศา
เซลเซียส ในเครื่องปฏิกรณ์แบบเบดคงที่ เพ่ือศึกษา
ปริมาณผลิตภัณฑ์และสมบัติของน้้ามันเชื้อเพลิง  

 
2.  วิธีด้าเนินงานวิจัย 
2.1  วัตถุดิบ 

ขยะขวดพลาสติกถูกน้ามาท้าความสะอาดด้วย
การล้างน้้า จากนั้นตัดเป็นชิ้นเล็กแล้วตากแดดให้แห้ง 
ก่อนน้าไปแปรรูปด้วยการไพโรไลซีสต่อไป 

 

 

รูปที่ 1 ขยะขวดพลาสติก 
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2.2  ตัวเร่งปฏิกิริยา 
ตัวเร่งปฏิกิริยา 3 ชนิด คือ ZSM-5 โดโลไมต์ 

และดินขาวเคโอลิน น้าไปเผาในเตาที่อุณหภูมิ 500 
องศาเซลเซียส 4 ชั่วโมง เพ่ือกระตุ้นให้เกิดรูพรุน 
 

 

 
 

รูปที ่2 ตัวเร่งปฏิกิริยา (ก) ZSM-5 (ข) โดโลไมต์  
(ค) ดินขาวเคโอลิน 

 
2.3  การไพโรไลซีสขยะขวดพลาสติก 

เริ่มต้นด้วยการบรรจุขวดพลาสติกท่ีเตรียมไว้ครั้ง
ละ 1 กิโลกรัม ใส่ในเครื่องปฏิกรณ์ดังรูปที่ 3 โดย  
จากนั้นขันน๊อตยึดฝาเครื่องปฏิกรณ์ให้แน่น กรณีไม่ใช้
ตัวเร่งปฏิกิริยาใส่ใยแก้วในกรองไอร้อนหนัก 20 กรัม 
ส้าหรับกรณีใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาบรรจุครั้งละ 1 กิโลกรัม 
ต่อ 1 การทดลอง  
 การไพโรไลซีสขวดพลาสติกเริ่มจากเปิดการ
ท้างานชุดควบแน่นที่อุณหภูมิ -30 องศาเซลเซียส เมื่อ
อุณหภูมิชุดควบแน่นได้ตามก้าหนดให้เปิดการท้างาน
ของเครื่องปฏิกรณ์และกรองไอร้อนที่อุณหภูมิ 500 
องศาเซลเซียส รวมทั้งเปิดการท้างานของเครื่อง
ตกตะกอนไฟฟ้าสถิตย์ หลังจากไพโรไลซีสประมาณ 
20 นาที จะได้น้้ามันเชื้อเพลิงไหลลงในขวดเก็บ
ด้านล่างของเครื่องตกตะกอนไฟฟ้าสถิตย์ ใช้เวลา 90 

นาที ขยะขวดพลาสติก 1 กิโลกรัม ในเครื่องปฏิกรณ์ก็
จะย่อยสลายตัวจนหมด ขณะที่ขวดสลายตัวจะเกิด
แก๊สที่ไม่สามารถควบแนนได้จึงต้องก้าจัดแก๊สนี้ด้วย
การจุดติดไฟ เพ่ือลดปัญหาเรื่องกลิ่นและควัน 

 

 
 

รูปที่ 3 หน่วยไพโรไลซีสขยะขวดพลาสติก 
 

เมื่อการทดลองสิ้นสุดท้าสมดุลมวลด้วยการชั่ง
น้้าหนักของอุปกรณ์ทั้งหมดที่อยู่ในเส้นทางการเดิน
ของไอเพ่ือค้านวณปริมาณผลได้ของผลิตภัณฑ์ที่
เกิดขึ้น โดยปริมาณน้้ามันเชื้อเพลิงได้จากน้้าหนักของ
ชุดควบแน่น เครื่องตกตะกอนไฟฟ้าสถิตย์ และขวด
เก็บน้้ามันที่เพ่ิมขึ้น ส้าหรับปริมาณเถ้าได้จากการ
ค้านวณน้้าหนักของเครื่องปฏิกรณ์และกรองไอร้อน
ก่อนและหลังการทดลอง ขณะที่ปริมาณแก๊สค้านวณ
โดยความต่าง 

 
 
 
 

เครื่องปฏิกรณ ์

กรองไอร้อน 

ชุดควบแน่น 

ตู้คอนโทล 

เครื่องตกตะกอน
ไฟฟ้าสถิตย ์

(ก) (ข) 

(ค) 
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2.4 การวิเคราะห์สมบัติของน้้ามันเชื้อเพลิง 
ตารางท่ี 1 การวิเคราะห์สมบัติของน้้ามันเชื้อเพลิง 

ล้าดับที่ การวิเคราะห์ มาตรฐาน 
1 ค่าความร้อน DIN 51900 
2 ความหนาแน่น ASTM D4052 
3 ความหนืด ASTM D445 
4 จุดวาบไฟ ASTM D93 
5 จุดติดไฟ ASTM D93 

  
3.  ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

รูปที่  4 คือ น้้ามันเชื้อเพลิงที่ ได้จากขยะขวด
พลาสติก กรณีใช้ตัวเร่งปฏิกิริยา 3 ชนิด มีสีด้าอย่าง
ชัดเจน  

 

   
  

รูปที่ 4 น้้ามันเชื้อเพลิงกรณีใช้ตัวเร่งปฏิกิริยา  
(ก) ZSM-5 (ข) โดโลไมต์ (ค) ดินขาวเคโอลิน 

 

3.1  ผลของการไม่ใช้และใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาต่อ
ปริมาณผลิตภัณฑ์ 
 รูปที่ 5 แสดงให้เห็นว่า การไพโรไลซีสขยะขวด
พลาสติกด้วยตัวเร่งปฏิกิริยาโดโลไมต์มีปริมาณน้้ามัน
เชื้อเพลิงต่้าสุดร้อยละ 50.3 โดยน้้าหนัก แต่เมื่อ
พิจารณาตัวเร่งปฏิกิริยาทั้ง 3 ชนิด ที่ส่งผลต่อปริมาณ

น้้ามันเชื้อเพลิง พบว่า ตัวเร่งปฏิกิริยาดินขาวเคโอลิน
เหมาะส้าหรับน้ามาไพโรไลซีสขยะขวดพลาสติกมาก
ที่สุด เพราะช่วยให้มีปริมาณน้้ามันเชื้อเพลิงสูงสุดร้อย
ละ 54.2 โดยน้้าหนัก อย่างไรก็ตาม การใช้ตัวเร่ง
ปฏิกิริยาไม่ เป็นผลดีต่อปริมาณน้้ ามันเชื้อเพลิ ง 
เพราะว่าตัวเรงปฏิกิริยาช่วยให้เกิดแก๊สมากกว่าร้อย
ละ 10 โดยน้้าหนัก ซึ่งเป็นสาเหตุท้าให้ปริมาณน้้ามัน
เชื้อเพลิงลดลง 
 

 
 

รูปที่ 5 ผลของการไม่ใช้และใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาต่อ
ปริมาณผลิตภัณฑ์ 

 

3.2  ผลของการไม่ใช้และใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาต่อ
สมบัติของน้้ามันเชื้อเพลิง 

รูปที่ 6 แสดงให้เห็นว่า การใช้ตัวเร่งปฏิกิริยา 
ZSM-5 ท้าให้ค่าความร้อนสูงของน้้ามันเพ่ิมขึ้นเป็น 
42.8 เมกะจูลต่อกิโกรัม แต่เมื่อใช้ตัวเร่งปฏิกิริยา 
โดโลไมต์และดินขาวเคโอลินท้าให้ค่าความร้อนน้้ามัน
เชื้อเพลิงลดลงเป็น 40.4 และ 41.1 เมกะจูลต่อ
กิโลกรัม ตามล้าดับ 

(ค) (ข) (ก) 
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รูปที ่6 ผลของการไม่ใช้และใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาต่อค่า

ความร้อนสูงของน้้ามันเชื้อเพลิง 
 

แต่การใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาก็ส่งผลต่อความหนาแน่น
และความหนืดอย่างชัดเจน โดยรูปที่ 7 และรูปที่ 8 
แสดงให้เห็นว่า ตัวเร่งปฏิกิริยา ZSM-5 ลดความ
หนาแน่นได้ต่้าสุดเป็น 846.8 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์
เมตร และลดความหนืดได้ต่้าสุดเป็น 1.0 เซนติสโตรก 

 

 
รูปที ่7 ผลของการไม่ใช้และใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาต่อ

ความหนาแน่นของน้้ามันเชื้อเพลิง 

 
รูปที ่8 ผลของการไม่ใช้และใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาต่อ

ความหนืดของน้้ามันเชื้อเพลิง 
 

นอกจากนี้ การใช้ตัวเร่งปฏิกิริยายังช่วยให้น้้ามัน
เชื้อเพลิงติดไฟง่ายขึ้น ซึ่งรูปที่ 9 แสดงให้เห็นชัดเจน
ว่า ตัวเร่งปฏิกิริยา ZSM-5 ช่วยให้น้้ามันเชื้อเพลิงติด
ไฟได้ที่อุณหภูมิต่้าสุด 234.6 องศาเซลเซียส 

 

 
รูปที ่9 ผลของการไม่ใช้และใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาต่อจุด

วาบไฟ-จุดติดไฟของน้้ามันเชื้อเพลิง 
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4.  สรุปผลการทดลอง 
 การไพโรไลซีสขยะขวดพลาสติกด้วยตัว เร่ ง
ปฏิกิริยา 3 ชนิด พบว่า ท้าให้ปริมาณน้้ามันเชื้อเพลิง
ลดลง โดยตัวเร่งปฏิกิริยาโดโลไมต์ท้าให้ปริมาณน้้ามัน
เชื้อเพลิงลดลงต่้าสุดเป็นร้อยละ 50.3 โดยน้้าหนัก แต่
ตัวเร่งปฏิกิริยา ZSM-5 ช่วยให้คุณภาพน้้ามันเชื้อเพลิง
ดีขึ้น เพราะเพ่ิมค่าความร้อนได้สูงสุดเป็น 42.8 เมกะ
จูลต่อกิโกรัม ลดความหนาแน่นต่้าสุดเป็น 846.8 
กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และลดความหนืดต่้าสุดเป็น 
1.0 เซนติสโตรก ส่งผลให้น้้ามันเชื้อเพลิงติดไฟได้ที่
อุณหภูมิต่้าสุด 234.6 องศาเซลเซียส 
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การเปรียบเทียบประสิทธภิาพการผลิตน ้าร้อนด้วยแผงรับแสงอาทิตย์และฮีตเตอร ์
Comparison of hot water production efficiency with solar panels and heaters 
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บทคัดย่อ  

บทความนี้ได้น้าเสนอการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการผลิตน้้าร้อนด้วยแผงรับแสงอาทิตย์และการผลิตน้้าร้อน
ด้วยฮีตเตอรท์ี่รับพลังงานมาจากโซลาเซลล์ โดยการผลิตน้้าร้อนทั้ง 2 แบบ  ใช้เวลาการทดสอบคร้ังละ 2 ชั่วโมงแล้วบันทกึ
ผล ตั้งแต่เวลา 9.00 – 17.00 น. จากการทดสอบพบว่าการผลิตน้้าร้อนด้วยแผงรับแสงอาทิตย์มีประสิทธิภาพสูงสุดที่  
54.11% และการผลิตน้้าร้อนด้วยฮีตเตอร์มีประสิทธิภาพสูงสุดที่  49.25% และช่วงเวลา 13.00 และ 15.00 น. การ
ผลิตน้้าร้อนด้วยแผงรับแสงอาทิตย์มีประสิทธิภาพสูงกว่าการใช้ฮีตเตอร์  เนื่องจากเป็นช่วงที่มีแสงอาทิตย์ดีที่สุด
และอุณหภูมิสูงสุดของวัน 
ค ำส ำคัญ: โซลาเซลล์ ระบบท้าน้้าร้อน แผงรบัแสงอาทติย์ ประสิทธิภาพ  ฮีตเตอร์   
 
Abstract 
 This article presents a comparison of the efficiency of hot water production with solar panels 
and hot water production  with a heater powered by solar cells.  In both types of tests took 2 hours 
each time and recorded the results from 9:00 AM to 5:00 PM. The tests show that the efficiency of hot 
water production with solar panels is the highest at 54.11%, and hot water production with a heater is 
the most efficient at 49.25%. and during 1.00 AM  and 3.00 AM, producing hot water by solar panels is 
more efficient than using a heater. This was due to the best sunlight and the highest temperature of 
the day. 

Keywords: solar cell , hot water system  , solar panel, efficiency , heater 
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1.  บทน้า 
 ประเทศไทยอยู่บริเวณแนวเส้นศูนย์สูตรของโลก 
จึงมีศักยภาพสูงเหมาะส้าหรับที่จะใช้ประโยชน์จาก
แสงอาทิตย์ ซึ่งพลังงานแสงอาทิตย์ยังเป็นพลังงาน
สะอาดที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย[1]    โดย
การประยุกต์ใช้พลังงานแสงอาทิตย์สามารถใช้ได้ทั้ง
การน้าไปแปลงผันพลังงานในรูปแบบอ่ืนหรือใช้ทาง
ความร้อนได้โดยตรง ที่พักอาศัยเป็นจ้านวนมากอาศัย
แหล่งพลังงานจากธรรมชาติในการผลิตน้้าร้อน    

ระบบท้าน้้าร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เป็นการ
ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในรูปแบบความร้อนจากความ
เข้มของแสงอาทิตย์ที่ตกกระทบต่อผิวโลกมีลักษณะ
การกระจายของแสง   จึงจ้าเป็นต้องมีอุปกรณ์เพ่ือรับ
แสงหรือรวบรวมพลังงานแสงอาทิตย์ให้มีความเข้ม
สูงขึ้น อุปกรณ์นี้เรียกว่า แผงรับพลังงานแสงอาทิตย์ 
ซึ่งเป็นตัวแปลงพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงาน
ความร้อนและเก็บพลังงานความร้อนแล้วถ่ายเทความ
ร้อนให้กับน้้า ท้าให้น้้าที่มีอุณหภูมิต้่ากลายเป็นน้้าร้อน

ที่อุณหภูมิประมาณ 65-70 C  แต่ในกรณีที่สภาพ
อากาศไม่อ้านวย เช่น มีเมฆหนาทึบปกคลุมท้องฟ้า
หลายวันจะท้าให้ระบบไม่สามารถท้าน้้าร้อนได้เลย    
ดังนั้นจึงจ้าเป็นต้องติดตั้งแหล่งพลังงานความร้อน
ส้ารองเป็นอุปกรณ์ก้าเนิดความร้อนและเป็นที่นิยมกัน
อย่างแพร่หลาย คือ ฮิตเตอร์ เป็นอุปกรณ์ทางไฟฟ้าจึง
จ้าเป็นต้องมีการใช้ไฟฟ้าเพ่ือในการท้าความร้อน [2]   
จึงได้น้ามาประยุกต์ใช้กับแผงโซล่าเซลล์ ซึ่งเป็นตัวรับ
พลังงานแสงอาทิตย์และสามารถเปลี่ยนพลังงาน
แสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าผ่านตัวชาร์จเจอร์
เพ่ือให้ให้พลังงานไฟฟ้าที่ได้เอาไปเก็บไว้ที่แบตเตอรี่    
[3] แล้วแบตเตอรี่ท้าหน้าที่จ่ายไฟฟ้าผ่านอุปกรณ์
แปลงผั นพลั ง งาน ไฟฟ้ากระแสตรง เป็น ไฟฟ้า

กระแสสลับ จ่ายไฟฟ้าให้ฮิตเตอร์ได้โดยไม่ต้องพ่ึงพา
กระแสไฟฟ้าจากบ้านเรือน  ท้าให้สามารถผลิตน้้าร้อน
ใช้เองได้ตลอดทั้งปี ซ่ึงการท้างานของระบบท้าน้้าร้อน
ดังกล่าวต้องศึกษาประสิทธิภาพในการผลิตน้้าร้อน
เพ่ือออกแบบช่วงเวลาที่ใช้งานและท้างานร่วมกัน
ระหว่างแผงรับแสงอาทิตย์และการท้างานด้วยฮีต
เตอร์ให้เหมาะสม [4]  

ในบทความนี้ได้ท้าการเปรียบเทียบประสิทธิภาพ
การผลิตน้้าร้อนด้วยแผงรับแสงอาทิตย์กับการผลิตน้้า
ร้อนด้วยฮีตเตอร์   เพ่ือใช้เป็นปัจจัยการออกแบบที่
เหมาะสมกับช่วงเวลาการใช้งาน  ประหยัดพลังงาน 
และมีความคุ้มทุนในการน้ามาใช้งานและยังมีความ
เหมาะสมใช้กับพ้ืนที่ชนบทได้เป็นอย่างดี    

 
2.  ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง  
 การศึกษาประสิทธิภาพการผลิตน้้าร้อนของแผงรับ
แสงอาทิตย์และฮีตเตอร์ได้มีการใช้ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
ต่าง ๆ มากมาย  โดยในบทความนี้ได้ยกตัวอย่าง
ทฤษฎีที่เกี่ยว  ดังนี้  
2.1  ระบบผลิตน ้าร้อน 

 ระบบผลิตน้้าร้อน แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ 1.) 
ไหลเวียนตามธรรมชาติ ใช้หลักการหมุนเวียนตาม
ธรรมชาติ เมื่อน้้าได้รับความร้อนจากแสงอาทิตยจ์ะมี
ความหนาแน่นน้อยลงจึงไหลขึ้นสู่ด้านบนของถังโดย
น้้าเย็นจึงไหลเข้ามาแทนที่  2.) ใชปั๊มน้้าหมุนเวียน  
เหมาะส้าหรับการใช้ผลิตน้้าร้อนที่มีความต้องการใช้
ง านปริ ม าณมาก  และมี ก า ร ใช้ อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง              
3.) ระบบผสมผสาน เป็นการน้าเทคโนโลยีการผลิตน้้า 
ร้อนแสงอาทิตย์มาผสมผสานกับความร้อนเหลือทิ้ง
จากแหล่งต่าง ๆ  โดยทั้ง 2 ระบบสามารถน้ามาใช้
ร่วมกับระบบผลิตน้้าร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือ
ลดขนาดพ้ืนที่แผงรับรังสีความร้อนอีกทั้งยังเป็นการ
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ลดปริมาณพลังงานไฟฟ้า  ระบบผลิตน้้าร้อนทั้ง 3 
ประเภทแสดงได้ดังรูปที่ 1 – 3 ตามล้าดับ 

 
 

รูปที่ 1 ชนิดไหลเวียนตามธรรมชาติ 
 

 
รูปที่ 2 ชนิดใช้ปัม๊น้้าหมุนเวียน 

 

 
รูปที่ 3 ระบบผสมผสาน 

 
 
 
 

2.2. ประสิทธิภาพของระบบท้าน ้าร้อน 
 ระบบผลิตน้้าร้อนสามารถหาประสิทธิภาพการ

ถ่ายเทความร้อนจากความร้อนที่น้้าได้รับกับท่อน้า
ความร้อนได้ดังนี้ [5] 

𝜂𝑜𝑣𝑒𝑟𝑎𝑙𝑙 =
𝑄𝑢

𝑄
                           (1) 

𝑄𝑢 = 𝑚𝑐𝑝(𝑇𝑜𝑢𝑡 − 𝑇𝑖𝑛)  (2) 

𝑄  = 𝐴𝑐𝐺𝑡    (3) 
เมื่อ  

 𝜂𝑜𝑣𝑒𝑟𝑎𝑙𝑙  คือ  ประสิทธิภาพอุณหภูมิของน้้า
ทางเข้าแผงรับแสง 

 𝑄𝑢 คือ พลังงานความร้อนที่น้้าได้รับจาก
ท่อน้าความร้อน 

 𝑄 คือ ความร้อนท่ีแผงรับแสงได้รับ 

 𝑚 คือ มวลของน้้า 

 𝑐𝑝 คือ ความจุความร้อนจ้าเพาะของน้้า 

𝑇𝑖𝑛 , 𝑇𝑜𝑢𝑡 คือ อุณหภูมิของน้้าทางเข้าและออก  

 𝐴𝑐 คือ พ้ืนทีแ่ผงรับแสง 

 𝐺𝑡 คือ ความเข้มรังสีดวงอาทิตย์ที่ตก
กระทบแผง 

2.3  การถ่ายเทความร้อน 
 การถ่ายเทความร้อนที่เกิดขึ้นในการทดสอบการ
ผลิตน้้าร้อนประกอบด้วยการถ่ายเทความร้อนโดยการ
น้าความร้อน (Conduction Heat Transfer) การ
ถ่ายเทความร้อนโดยการพาความร้อน (Convection 
Heat Transfer) และการถ่ายเทความร้อนโดยการแผ่
รังสีความร้อน (Radiation Heat Transfer) เริ่มจาก
แผงรับแสงได้รับความร้อนโดยการถ่ายเทความร้อน
แบบแผ่รังสีความร้อนจากแหล่งก้า เนิดแสงและ
สะท้อนแสงไปยังท่อรับแสง  จากนั้นถ่ายเทความร้อน
ที่ได้แบบการแผ่รังสีความร้อนและการน้าความร้อน
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ให้กับท่อน้าความร้อนภายในท่อรับแสง   ซ่ึงใน
บทความนี้ใช้ท่อทองแดงเป็นท่อน้าความร้อนจากนั้น
ความร้อนที่ได้ถูกถ่ายเทให้กับน้้าที่ไหลวนมารับความ
ร้อนโดยการถ่ายเทความร้อนให้กับน้้าเป็นแบบการน้า
ความร้อนจากท่อน้าความร้อนสู่น้้า    จากนั้นน้้าที่มี
อุณหภูมิสูงขึ้นถูกน้าไปเก็บไว้ที่ถังเก็บน้้าซ่ึงระบบที่ใช้
ในการทดสอบเป็นระบบบังคับ (Force convection) 
 
3.  วิธีด้าเนินการ 
3.1  การออกแบบระบบผลิตน ้าร้อน 
  กา รออกแบบและส ร้ า ง แผ ง รั บพลั ง ง าน
แสงอาทิตย์ร่วมกับเซลล์แสงอาทิตย์  โดยแผงเซลล์
แสงอาทิตย์ผลิตไฟฟ้าเพ่ือประจุเข้าแบตเตอรี่    ซึ่ง
แบตเตอรี่ต่อกับวงจรควบคุมกระแสไฟฟ้ากระแสตรง
เพ่ือเป็นตัวแปลงไฟฟ้าเพ่ือให้ฮีตเตอร์ท้างานได้  ซึ่ง
สามารถอธิบายได้ดังรูปที ่4  

 

 
 

รูปที่ 4 การท้างานของระบบผลิตน้้าร้อน 
 

 
 

รูปที่ 5 รายละเอียดระบบผลิตน้้าร้อน 
 

 
 

รูปที่ 6 ระบบผลิตน้้าร้อนที่สร้างขึ้น 
 
3.2  การทดสอบระบบผลิตน ้าร้อน 

 การทดสอบการผลิตน้้าร้อนจะทดสอบทั้งหมด 2 
การทดสอบ คือ การผลิตน้้าร้อนด้วยแผงรับพลังงาน
แสงอาทิตย์ และการผลิตน้้าร้อนด้วยฮีตเตอร์ ซ่ึงต้ังค่า
ให้ผลิตน้้าร้อนที่ 60 องศาเซลเซียส โดยใช้เวลาการ
ทดสอบครั้งละ 2 ชั่วโมงแล้วบันทึกผล  ต้ังแต่เวลา 
9.00 – 17.00 น.  

 

4.  ผลการทดสอบการผลิตน ้าร้อน 
 ท้าการทดสอบการผลิตน้้าร้อนด้วยแผงรับพลังงาน
แสงอาทิตย ์ท้าการทดสอบ   บันทึกผลการทดสอบได้
ดังตารางที่ 1  
 
ตารางที่  1 การผลิตน้้าร้อนด้วยแผงรับพลังงาน
แสงอาทิตย ์
 

Time 
Temperature (C)  

(%) Tab Tin Tout T 

11.00 32.0 32.80 49.50 16.70 39.47 

13.00 33.90 32.80 55.80 23.00 54.11 

15.00 33.70 33.40 52.30 18.90 44.76 

17.00 33.90 32.50 50.30 17.80 41.90 

Average 33.38 32.88 51.98 19.10 45.06 
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 การทดสอบการท้าน้้าร้อนด้วยฮีตเตอร์  น้า น้้า

เข้าที่ถังน้้าท้าการต้ังค่าอุณหภูมิต่้าสุดที่ 30C และ 

ต้ังค่าอุณหภูมิสูงสุดที่ 60C  บันทึกผลอุณหภูมิได้ดัง
ตารางที่ 2  และบันทึกผลพลังงานไฟฟ้าที่ฮีตเตอร์
ใช้ได้ดังตารางท่ี 3 
 
ตารางท่ี 2 อุณหภูมิที่ฮีตเตอร์ผลิตน้้าร้อน 

Time 
Temperature (C) Q 

(W) Tab Tin Tout T 

11.00 32.20 31.00 60.20 29.20 271.62 

13.00 33.50 32.00 60.30 28.30 282.05 

15.00 35.50 31.80 60.00 28.20 239.93 

17.00 33.80 32.50 60.10 27.60 246.86 

Average 33.75 31.83 60.15 28.33 260.12 

 
ตารางท่ี 3 พลังงานไฟฟ้าที่ฮีตเตอร์ใช้ส้าหรับการผลิต
น้้าร้อน 

Time V 
(V) 

I 
(A) 

P 
(W) 

 
(%) 

11.00 230 2.48 570.40 47.29 
13.00 230 2.49 572.70 49.25 
15.00 230 2.48 570.40 42.06 
17.00 230 2.49 572.40 43.10 

Average 230 2.49 571.48 45.43 
 

จากตาร า งที่  1 – 3 ส ามารถน้ า ข้ อมู ลมา
เปรียบเทียบค่าประสิทธิภาพระหว่าง การใช้แผงรับ
พลังงานแสงอาทิตยก์ับการใช้ฮีตเตอร์ดังรูปที่ 7 

 

 
 

รูปที่ 7 กราฟเปรียบเทียบค่าประสิทธิภาพของ
ระบบท้าน้้าร้อน 

 

จ า ก รู ป ที่  7 เ ป็ น ก ร า ฟ เ ป รี ย บ เ ที ย บ ค่ า
ประสิทธิภาพของระบบท้าน้้ าร้ อนด้วยแผงรั บ
แสงอาทิตย์และฮีตเตอร์ที่รับพลังงานจากโซลาเซลล์   
จากการทดสอบ  จะเห็นว่าการผลิตน้้าร้อนด้วยแผง
รับแสงอาทิตย์มีประสิทธิภาพสูงสุดที่ 54.11% และ
การผลิตน้้าร้อนด้วยฮีตเตอร์มีประสิทธิภาพสูงสุดที่ 
49.25% 
 

5.  สรุป 
 การผลิตน้้าร้อนด้วยแผงรับพลังงานแสงอาทิตย์ 
ในช่วงเวลา 13.00 และ 15.00 น. มีประสิทธิภาพสูง
กว่าการใช้ ฮีตเตอร์ที่รับพลังงานจากโซลาเซลล์   
เนื่องจากเป็นช่วงที่มีแสงอาทิตย์ดีที่สุดและอุณหภูมิ
สูงสุดของวัน   ส่วนการผลิตน้้าร้อนด้วยฮีตเตอร์ที่รับ
พลังงานจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ในช่วงเวลา 11:00 
และ 17:00 น. น้้าร้อนที่ได้มีอุณหภูมิถึง 60 องศา
เซลเซียสตามที่ต้องการ  ท้าให้ได้ประสิทธิภาพที่สูง
กว่าการผลิตน้้าร้อนด้วยแผงรับแสงอาทิตย์ 
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 คณะผู้จัยต้องขอขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยาเป็นอย่างสูง  ที่ให้การสนับสนุนการ
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บทคัดย่อ  
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและพัฒนาเครื่องอัดก้อนวัสดุปลูกจากขุยมะพร้าว โดยออกแบบและสร้าง
แม่พิมพ์ของก้อนวัสดุปลูกที่มีขนาดปากก้อนวัสดุปลูกกว้าง 15 ซม. ก้นของก้อนวัสดุปลูกกว้าง 12 ซม. และความสูงของ
ก้อนวัสดุปลูก 12 ซม. ท าการทดสอบกับแรงอัดขนาด 4, 6, 8 ตัน ที่อัตราส่วนผสมของวัสดุปลูกระหว่างขุยมะพร้าว ดิน 
และกาวแป้งมันส าปะหลัง คือ 1:1:1.5, 1:1:2, 1:1:2.5 โดยน้ าหนัก ผลจากการทดสอบการท างานของเครื่องอัดก้อนวัสดุ
ปลูกเพื่อหาความคงทน และระยะเวลาการย่อยสลายของก้อนวัสดุปลูก พบว่า ก้อนวัสดุปลูกที่มีอัตราส่วนผสม 1:1:2 โดย
น้ าหนัก ในทุกระดับของแรงอัดมีความเหมาะสมกับการน าไปใช้งานการปลูกและขนส่ง โดยเครื่องอัดก้อนวัสดุปลูกนี้มี
ความสามารถในการอัดขึ้นรูปก้อนวัสดุปลูกจากขุยมะพร้าวได้ 360 ใบต่อชั่วโมง 
ค ำส ำคัญ: เครื่องอัดขึ้นรูป ไฮดรอลิกส์ ก้อนวัสดุปลูก ขุยมะพร้าว 
 
Abstract 
 Objective of this research is to study and develop a presses molding machine of planting 
materials from coconut dust. We designed and built a mold of planting material loaf with 15 cm. 
wide mouth size, 12 cm. wide bottom and 12 cm. high of planting material. Compressive strength 
tests were carried out at 4, 6, 8 tons at the ratio of planting material between coconut dust, soil 
and tapioca starch glue were 1:1:1.5, 1:1:2, 1:1:2.5 by weight. The results from the functional test 
of the presses molding machine of planting materials from coconut dust. In order to determine 



 
การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์  วทิยาศาสตร์  เทคโนโลยี  และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 12 
วันที่ 20  สิงหาคม  2564  ณ  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   

 

 
ESTACON12 | 668 

the durability and degradation time of the planting material, it was found that the 1:1:2 mix ratio 
at all compressive strength were suitable for planting and transportation. The presses molding 
machine of planting materials from coconut dust is capable of extruding 360 pieces of plant 
material from coconut dust per hour. 
Keywords: Compression molding machine, hydraulic, the growing media’s mass, coconut coir dust 
 
1.  บทน า 
 ปัจจุบันมีเศษวัสดุพืชเหลือทิ้งจากภาคการเกษตร
และอุตสาหกรรมเป็นจ านวนมาก ซึ่งเศษพืชเหล่านี้ถูก
แปรรูปเพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ในหลากหลายด้าน โดย
ด้านที่น่าสนใจคือ การน ามาอัดขึ้นรูปเพ่ือเป็นกระถาง
ต้นไม้ [1] ทดแทนการใช้กระถางพลาสติก ซึ่งเป็นวัสดุ
ย่อยสลายยาก ก่อให้เกิดปัญหาขยะมูลฝอย และหาก
มีการตกค้างในดินก็อาจมีผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตในดิน
ได้ โดยกระถางต้นไม้ที่ท าจากวัสดุธรรมชาตินั้นหาได้
ง่าย มีวิธีในการท าไม่ยากนัก แต่มีประโยชน์ในการ
ช่วยลดภาวะโลกร้อน ลดปริมาณการเผาขยะ ลดแก๊ส
พิษในอากาศ และน าไปใช้ได้จริง เมื่อไม่ต้องการใช้
แล้วก็สามารถน ามาใช้เป็นปุ๋ยให้กับดินและพืชได้ วิธี
ก าจัดก็ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ ส าหรับ
วัสดุที่สามารถน ามาประดิษฐ์เป็นกระถางต้นไม้ได้ดี 
เช่น ขุยมะพร้าว ฟางข้าว ผักตบชวา กาบกล้วย เป็น
ต้น กระถางต้นไม้ที่ประดิษฐ์ขึ้นมานั้น มีความคงทน 
และความสามารถในการอุ้มน้ าได้มากน้อยแตกต่าง 
กัน ขึ้นอยู่กับชนิดของวัสดุที่น ามาผลิตกระถาง [2] ขุย
มะพร้าว คือ เปลือกมะพร้าวที่ปั่นเอาใยออก หรือปั่น
ให้ละเอียดเป็นขุย ละเอียดประมาณเม็ดทรายแห้ง
สนิท (ไม่ใช่เปลือกสับ) เป็นเศษเหลือของโรงงานท า
เส้นใยมะพร้าวซึ่ง ได้ทุบกาบมะพร้าวเพ่ือน าเส้นใยไป
ท าเบาะนั่งเศษเหลือเหล่านี้เป็นผง ๆ มีคุณสมบัติเบา 
อุ้มน้ าได้ดี และ เก็บความชื้นไว้ได้นานเมื่อจะใช้ต้อง
พรมน้ าให้ขุยมะพร้าวมีความชื้นพอเหมาะไม่แฉะ และ

ไม่แห้ง เกินไปเหมาะส าหรับการควั่นตอนกิ่งไม้เพ่ือ
เพาะช าต้นไม้ [3] และจากการพัฒนาเครื่องขึ้นรูป
ภาชนะจากวัสดุธรรมชาติเพ่ือน ามาท าการอัดขึ้นรูป
กระถางเพาะ พบว่า การขึ้นรูปภาชนะธรรมชาติจาก
ผักตบชวาแห้งและกาบกล้วยตากแห้ง โดยน าวัสดุ
ธรรมชาติ 250 กรัม ผสมกับตัวประสานประเภทกาว
แป้งมันส าปะหลังและแกลบ 200 กรัม เพ่ือขึ้นรูป
ภาชนะนั้น สามารถขึ้นรูปภาชนะได้อย่างสมบูรณ์ที่
แรงดัน 50-70 บาร์ [4] และจากการออกแบบและ
พัฒนาเครื่องอัดแท่งวัสดุปลูกต้นกล้าพืช ที่มีชุดอัด
แท่งวัสดุปลูกต้นกล้าพืชและมอเตอร์ไฟฟ้า เป็น
ส่วนประกอบ พบว่า แท่งวัสดุปลูกต้นกล้าพืชที่มีขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลาง 3 และ 4 นิ้ว เป็นขนาดที่สมบัติ
เหมาะสมในการเจริญเติบโตของพืชที่มีอายุการ
เจริญเติบโตในระยะ 1 เดือน ที่อัตราส่วนผสมของวัสดุ
ปลูกคือ กากตะกอนบ่อบ าบัดน้ าเสียจากโรงงาน
อุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ ต่อ ขุยมะพร้าว ต่อ ดิน
เหนียว 1:0.25:0.5 โดยน้ าหนัก ใช้แรงอัดไฮดรอลิคส์ 
600 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3, 4 
นิ้ว สามารถผลิตแท่งวัสดุปลูกพืชได้ 260 , 203 แท่ง
ต่อชั่วโมง และใช้ก าลังไฟฟ้า 1 ,556, 1,398 วัตต์-
ชั่วโมง ตามล าดับ [5] จากแนวคิดข้างต้น น ามาสู่การ
สร้างเครื่องอัดขึ้นรูปก้อนวัสดุปลูกจากขุยมะพร้าว 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาเครื่องอัดขึ้นรูปก้อนวัสดุ
ปลู กจากขุยมะพร้ าว  และหาอัตราส่ วนผสมที่
เหมาะสมของก้อนวัสดุปลูก 
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2.  ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
2.1 กระถางหรือภาชนะปลูก  
  จากพจนานุกรมฉบับบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 
ให้ความหมายของกระถางไว้ว่า กระถาง หมายถึง 
ภาชนะปากกว้าง มีรูปร่างต่าง ๆ ส าหรับปลูกต้นไม้
และอ่ืน ๆ ตรงกับค าในภาษาอังกฤษว่า Pot ซึ่งให้ค า
จ ากัดความได้ว่า กระถางดินเผา (Clay pot) หรือ
กระถางพลาสติก (Plastic pot) มีรูที่ก้นเพ่ือระบาย
น้ าออก ใช้ส าหรับปลูกต้นไม้มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
ตามความเหมาะสมของต้นไม้ที่ปลูก ส่วนความสูงของ
กระถางขึ้นอยู่กับขนาดของปากกระถาง หรือมีสัดส่วน 
แตกต่างกันไปตามความเหมาะสมของชนิดและความ
สูงของพืชหรือต้นไม้ที่ปลูก กระถางน ามาใช้เพ่ือใส่ดิน
ปลูกพันธุ์ไม้ลงไป ซึ่งอาจจะเป็นภาชนะขนาดเล็กที่ยก
ย้ายเคลื่อนที่ได้สะดวกหรือเป็นภาชนะใหญ่ที่ติดอยู่
กับท่ีเคลื่อนย้ายไปไหนไม่ได้ 
2.2  วัสดุประสานที่ใช้ในการอัดขึ้นรูปกระถาง 
 เป็นวัสดุที่ ใช้ เชื่อมติดวัสดุ  2 ชิ้นเข้าด้วยกัน 
สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ วัสดุประสาน
ธรรมชาติ และวัสดุประสานสังเคราะห์ ซึ่งแต่ละ
ประเภทจะมีคุณสมบัติ และการน าไปใช้งานที่แตกต่าง
กัน โดยกาวแป้งมันส าปะหลัง เป็นวัสดุประสาน
ธรรมชาติที่มีคุณสมบัติรักษาสภาพความเหนียวได้
เหมือนเดิมไม่มีการคืนตัว 
2.3  การอัดขึ้นรูปด้วยระบบไฮดรอลิกส์ 
 เป็นกระบวนการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ที่มีรูปร่างไม่
ซับซ้อนมาก แม่พิมพ์มีราคาไม่สูง เครื่องจักรที่ใช้
ส าหรับอัดขึ้นรูปเป็นเครื่องอัดด้วยระบบไฮดรอลิกส์
ทั่วไป โดยการข้ึนรูปนั้นเริ่มจากน าชิ้นยางที่ยังไม่สุกใส่
ลงไปในเบ้าของแม่พิมพ์ จากนั้นท าการปิดแม่พิมพ์ที่
ใส่เข้าไปในเครื่องอัดเครื่องอัด และใช้แรงดันกดปิด
แม่พิมพ์จนสนิท โดยก่อนจะกดปิดแม่พิมพ์จะมีการ

กด-คลาย ก่อน เพ่ือไล่อากาศออกให้เนื้อยางไหลได้
เต็มเบ้า หลังจากได้รับความร้อนจากเครื่องอัดและใช้
เวลาจนกระทั่งยางสุก แม่พิมพ์จะถูกเปิดออกจึง
สามารถหยิบชิ้นงานออกจากแม่พิมพ์  
 
3. วิธีการด าเนินงาน 
3.1 การวางแผนและด าเนินการ 
 

 
รูปที่ 1 โครงสร้าง และผลการวิเคราะห์ความโก่งของ

คานผนังด้านบนส าหรับติดตั้งกระบอกสูบ 
 

 จากการศึ กษาข้ อมู ล เบื้ อ งต้ นที่ เ กี่ ย วข้ อ ง 
คณะผู้วิจัยได้ท าการออกแบบโครงสร้างและโมลด์
แม่พิมพ์ที่ใช้ส าหรับการอัดขึ้นรูปก้อนวัสดุปลูก ได้ดัง
แสดงในรูปที่ 1  และ 2 ตามล าดับ ซึ่งผลจากการ 
Simulation พบว่า โครงสร้างมีความแข็งแรงเพียงพอ
ในการรับแรงกดตามท่ีได้ออกแบบไว้ 
 

  

รูปที่ 2 แบบด้านข้างและด้านบนของโมลของก้อน
วัสดุปลูก 

 

3.2  การทดสอบการอัดขึ้นรูปก้อนวัสดุปลูก 
 เมื่อเตรียมส่วนผสมต่าง ๆ ได้สัดส่วนพร้อมแล้ว 
จึงตรวจเช็คส่วนประกอบต่าง ๆ ของเครื่องเพ่ือเตรียม
ความพร้อมในการอัดขึ้นรูป จากนั้นน าขุยมะพร้าวกับ
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ดินที่ผ่านการผสมด้วยอัตราส่วนที่ก าหนดและผ่าน
การชั่งน้ าหนักแล้วเทลงในแม่พิมพ์อัดขึ้นรูปก้อนวัสดุ
ปลูก ดังแสดงในรูปที่ 3  
 

 

รูปที่ 3 ขุยมะพร้าวและดินที่ผสมอัตราส่วนเทลงใน
แม่พิมพ์อัดขึ้นรูปก้อนวัสดุปลูก 

 

 จากนั้นโยกคันบังคับทิศทางการไหลของน้ ามันไฮ
ดรอลิกส์เพ่ือให้ตัวกดอัดขึ้นรูปก้อน วัสดุปลูกเคลื่อนที่
ลงมาอัดขุยมะพร้าวและดินที่อยู่ในแม่พิมพ์ตัวล่าง ดัง
แสดงในรูปที่ 4 และโยกคันบังคับทิศทางการไหลของ
น้ ามันไฮดรอลิกส์เพ่ือให้ตัวกดอัดเคลื่อนที่ข้ึน หลังจาก
ท าการกดอัดให้ได้เป็นรูปก้อนวัสดุปลูกแล้ว ดังแสดง
ในรูปที่ 5 เมื่อการอัดขึ้นรูปเสร็จสิ้นจะได้ก้อนวัสดุ
ปลูกจากขุยมะพร้าว ดังแสดงในรูปที่ 6 
 

 

รูปที่ 4 ต าแหน่งคันบังคับทิศทางก้านสูบตัวบนขณะ
เคลื่อนที่ลง 

 

  
รูปที่ 5 ต าแหน่งคันบังคับทิศทางก้านสูบตัวบนขณะ

เคลื่อนที่ขึ้น 
 

   

รูปที่ 6 ก้อนวัสดุปลูก 
 
4.  ผลการศึกษา 
4.1 ความแข็งแรงของก้อนวัสดุ 
 ที่อัตราส่วนผสม 1 :1:1.5 , 1:1:2 และ 1:1:2.5 
แรงกดที่ 4, 6 และ 8 ตัน พบว่า อัตราส่วนผสมที่ 
1:1:1.5 เป็นอัตราส่วนผสมที่มีความแข็งแรงมากที่สุด
โดยสามารถรับความเค้นอัดที่ 880 MN/m2 รองลงมา
ที่อัตราส่วนผสม1:1:2 และ 1:1:2.5 สามารถรับความ
เค้นอัดที่ 640 MN/m2 และ 440 MN/m2ตามล าดับ 
ดังแสดงในรูปที่ 7 

 

 
รูปที่ 7 ความแข็งแรงของก้อนวัสดุปลูก 
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4.2 การย่อยสลายของก้นวัสดุปลูก 
 

 
รูปที่ 8 การย่อยสลายของก้อนวัสดุปลูก 

 

 ที่อัตราสวน 1:1:1.5 , 1:1:2 และ 1:1:2.5 ใช้แรง
กดที 4, 6 และ 8 ตัน โดยทดสอบด้วยการรดน้ าที่
เวลา 9.00 น. และ 16.00 น. เพ่ือติดตามการย่อย
สลายของก้อนวัสดุในทุกระดับของแรงอัด พบว่า 
อัตราส่วนผสม 1:1:2.5 ใช้ระยะเวลาในการย่อยสลาย 
32 ถึง 45 วัน ซึ่งเป็นระยะเวลาที่มากที่สุด รองลงมา
ที่อัตราส่วน 1:1:2 และ 1:1:1.5 ตามล าดับ ดังแสดง
ในรูปที่ 8 
4.3  น้ าหนักของก้อนวัสดุปลูก 
 ที่แรงกด 4 , 6 และ 8 ตัน ส่วนผสม คือ ขุย
มะพร้าว ดิน และตัวประสาน และอัตราส่วนผสม 
1:1:1.5 , 1:1:2 และ 1:1:2.5 เมื่ออัดขึ้นรูปแล้วน้ าหนัก
คงเหลือ 1.7 kg และเมื่อน าไปตากแห้ง พบว่า ก้อน
วัสดุที่อัตราส่วนผสมทั้งสามที่ใช้แรงกด 8 ตัน จะมี
น้ าหนักมากที่สุดเมื่อก้อนวัสดุแห้ง รองลงมาคือ 6 ตัน 
และ 4 ตัน ตามล าดับ ดังแสดงในรูปที่ 9 
  

 
รูปที่ 9 น้ าหนักของก้อนวัสดุปลูก 

 
4.4  การใช้พลังงาน 
 

 

รูปที่ 10 การใช้พลังงานการอัดขึ้นรูปก้อนวัสดุปลูก 
 

 เมื่อท าการอัดแรงได้ถึง 8 ตัน มอเตอร์จะใช้
พลังงานมากขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับการอัดที่ใช้แรง 4 
ตัน ดังนั้น การใช้พลังงานไฟฟ้าขณะอัดขึ้นรูปก้อน
วัสดุปลูกจะใช้พลังงานมากขึ้นตามการเพ่ิมขึ้นของแรง
ที่ใช้กด ดังแสดงในรูปที่ 10 
 
5.  อภิปรายผลและสรุปผล 
 จากการทดสอบก้อนวัสดุปลูกจากขุยมะพร้าว
สามารถสรุปได้ดังนี้คือ 1) ความคงทนของก้อนวัสดุ
ปลูก พบว่า ก้อนวัสดุปลูกที่ใช้แรงอัดขนาด 8 ตัน 
อัตราส่วนผสม 1:1:1.5 สามารถรับแรงกดได้มากที่สุด
ถึง 880 MN/m2 2) การย่อยสลาย พิจารณาจากการ
ย่อยสลายของก้อนวัสดุปลูก พบว่า ก้อนวัสดุปลูกที่ใช้
แรงอัดขนาด 8 ตัน อัตราส่วนผสม 1:1:2.5 ใช้เวลาใน
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การย่อยสลายสูงสุดที่ 48 วัน และ 3) ก้อนวัสดุที่
เหมาะส าหรับการใช้งาน เมื่อพิจารณาทั้งความคงทน
และการย่อยสลายพบว่าก้อนวัสดุที่อัตราส่วนผสม 
1:1:2 จะเหมาะส าหรับการใช้งานมากที่สุดเนื่องจากมี
ค่าการทดสอบความคงทนและการย่อยสลายอยู่
ระหว่างกลาง ซึ่งหมายถึง ก้อนวัสดุปลูกไม่แข็งเกินไป 
และไม่ย่อยสลายช้าหรือเร็วเกินไป 
 
6.  กิตติกรรมประกาศ 
 คณะผู้จัดท าขอขอบคุณนักศึกษา เจ้าหน้าที่ และ
คณาจารย์ประจ าหลักสูตรวิศวกรรมเครื่องจักรกล
หนัก คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา 
ที่ให้การสนับสนุน 
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การออกแบบและสร้างเครื่องฝานกล้วย มันฝรั่ง และแครอท 
The Design and Build a Banana, Potato and Carrot Slicer 
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บทคัดย่อ  

การออกแบบและสร้างเครื่องกล้วย มันฝรั่ง และแครอท เพื่อลดระยะเวลาในการท างานและเพิ่มคุณภาพลด
ความสูญเสี่ยในกระบวนการฝ่านมีวัตถุประสงค์คือ 1.เพื่อศึกษาลักษณะทางกายภาพของกล้วยน้ าว้า แครอท และมันฝรั่ง 
2.เพื่อออกแบบและสร้างเครื่องฝานกล้วย มันฝรั่ง และแครอท และ 3.เพื่อศึกษาความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของเครื่อง
ฝานกล้าย มันฝรั่ง และแครอท 

จากผลการศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพของกล้วย มันฝรั่ง และแครอท โดยมีอายุการเก็บเกี่ยว 90 , 90-100, 
และ 80-100 วันตามล าดับ พบว่า เส้นผ่านศูนย์กลางของกล้วยน้ าว้าส่วนโคน ส่วนกลาง และส่วนปลาย เท่ากับ 35.45, 
37.73 และ32.55 มิลลิเมตร ตามล าดับ ความยาว เท่ากับ 115.7 มิลลิเมตร ความแข็งผิวส่วนโคน ส่วนกลาง และส่วน
ปลาย เท่ากับ  0.013, 0.012 และ 0.012 กิโลกรัมต่อตารางมิลลิเมตร และแรงเฉือนต่ าสุดและสูงสุด เท่ากับ 20.93 - 
23.64 นิวตัน เส้นผ่านศูนย์กลางของมันฝรั่งส่วนโคน ส่วนกลาง และส่วนปลาย เท่ากับ 88.98 , 57.24 และ 55.76 
มิลลิเมตร ตามล าดับ ความยาว เท่ากับ 149.3  มิลลิเมตร ความแข็งผิวส่วนโคน ส่วนกลาง และส่วนปลาย เท่ากับ 0.017, 
0.017 และ 0.017 กิโลกรัมต่อตารางมิลลิเมตร และแรงเฉือนต่ าสุดและสูงสุด เท่ากับ 43.00 - 92.40 นิวตัน และเส้นผ่าน
ศูนย์กลางของแครอทส่วนโคน ส่วนกลาง และส่วนปลาย เท่ากับ 41.9, 36.74 และ 26.01 มิลลิเมตร ตามล าดับ ความยาว
เท่ากับ 172.2 มิลลิเมตร ความแข็งผิวส่วนโคน ส่วนกลาง และส่วนปลาย เท่ากับ  0.014, 0.013 และ 0.013 กิโลกรัมต่อ
ตารางมิลลิเมตร และแรงเฉือนต่ าสุดและสูงสุด เท่ากับ 107.00 - 130.00 นิวตัน คาดการศึกษาคุณลักษณะทางกายภาพ
ของเนื้อ เครื่องฝานกล้วยน้ าว้า มันฝรั่งและแครอท แบบใบมีดหมุน มีขนาดความกว้างxความยาวxความสูง เท่ากับ 
400x400x500 มิลลิเมตร ตามล าดับ และน้ าหนักเท่ากับ 40 กิโลกรัม ท างานโดยการใช้มอเตอร์เกียร์ไฟฟ้า 0.5 กิโลวัตต์ 
อัตราทด 1:20 มีความสามารถในการปรับระดับความเร็วรอบของชั้นตังแต่ 2-4 มิลลิเมตร ทั้งแนวตั้งและแนวนอน ที่
ความเร็วรอบใบมีด 150 และ 200 รอบต่อนาที คมมีดตัดที่มุม 15 องศา และความเร็วรอบที่ 200  รอบต่อนาทีสามารถ
ลั่นชิ้นงานได้ 490  กิโลกรัมต่อวัน พบว่าที่ความหนา 4 มิลลิเมตร ชิ้นที่ฝานได้มีความสมบูรณ์มากที่สุดโดยเที่ยบที่
ความเร็วรอบเม่ากันโดยใช้เวลาน้อยกว่าแรงงานคน 38 วินาที 
ค ำส ำคัญ: เครื่องฝาน, กล้วยน้ าว้า, มันฝรั่ง, แครอท   
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Abstract 
Designing and building bananas, potatoes and carrots to reduce working time and increase 

quality, reducing waste in the process of breaking through is intended as this: 1. To study the physical 
characteristics of bananas Carrots and potatoes 2. To design and build banana slice machine 3. To study 
the economic value of the caper. Potatoes and carrots  

According to the results of the study, the physical properties of bananas The harvest life is 90, 
90-100, and 80-100. The diameter of the bananas was found to be the base of the banana. 35.45, 
37.73 and 32.55 millimeters, respectively. Length equals 115.7 mm. The minimum and maximum 
shear forces are 20.93 - 23.64 N. 88.98, 57.24 and 55.76 mm respectively. Length equals 149.3 mm. 
The minimum and maximum shear forces are 43.00 - 92.40 N and the diameter of the carrot cone. 
41.9, 36.74 and 26.01 mm respectively. Length equals 172.2 mm. The minimum and maximum shear is 
107.00 - 130.00 new Banana Juice Machine Potato & Carrot Rotary Blade It is 400x400x500 mm in 
width and 40 kg in weight, working with an electric gear motor of 0.5 kW, a ratio of 1:20 It has the 
ability to adjust the speed of the rack from 2-4 mm vertically 
andhorizontallyatbladespeedsof150and200ppm The knife sharp edge at an angle of 15 degrees and a 
speed of 200 beats per minute can be 490 kg per da 
Keywords: Slicers, Banana, Potato, Carrot 
 
1.  บทน า 
 กล้วยน้ าว้าเป็นอาหารที่นิยมบริโภค มีสรรพคุณใน
การบ ารุงร่างกายและดูแลสุขภาพ เป็นผลไม้ไทยที่มี
มาแต่โบราณ มีคุณค่าทางอาหาร สามารถรับประทาน
ได้ทุกเพศทุกวัย กล้วยเป็นพืชพ้ืนบ้านของไทยที่ถูก
น ามาใช้ประโยชน์ในทุกสมัย เพราะทุกส่วนของกล้วย
สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้อย่างมากมาย ไม่ว่าจะ
เป็นการท าอาหาร ขนม ของตกแต่ง กระทง หรือ
ภาชนะต่างๆ ปัจจุบันประเทศไทยมีพ้ืนที่ในการเกษตร 
149.26 ล้านไร่ มีพ้ืนที่ปลูกกล้วยประมาณ 0.47 ล้าน
ไร่ โดยเป็นพ้ืนที่ปลูกกล้วยน้ าว้ามากที่สุดประมาณ 
0.36 ล้านไร่ ผลผลิตประมาณ 0.77 ล้านตัน คิดเป็น 
13.4 % (สานักงานเกษตรจังหวัดเลย, 2559) ในการ
รับประทานกล้วยน้ าว้านั้น มีทั้งแบบสุกและแบบดิบ
หรือน ามาแปรรูป กล้วยที่ยังไม่สุกหรือกล้วยที่ก าลัง

ห่าม กลุ่มแม่บ้านมักน ามาแปรรูปเป็นกล้วยฉาบ 
กล้วยเส้น กล้วยม้วน เพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้กับกล้วย โดย
ในขั้นตอนการฝานกล้วยจะใช้มีดไสกล้วยเพ่ือฝาน
กล้วยให้เป็นแบบเส้นท าให้มีอุบัติเหตุคือเกิดมีดบาด
มือบ่อยครั้ง และการควบคุมขนาดความหนาของ
กล้วยเส้น ท าได้ยากเนื่องจากความเร็วไม่สม่ าเสมอ 
อีกทั้งอาจท าให้ใบมีดเสียรูปจากการกระแทก รวมถึง
ในการฝานกล้วยปริมาณมากจ าเป็นต้องใช้แรงงานคน
จ านวนมาก ซึ่งจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการจ้างแรงงาน
เพ่ิมขึ้น จากการทดลองการฝานกล้วยแบบเส้นของ
กลุ่มแม่บ้านที่ใช้มือในการฝานกล้วย พบว่าสามารถ
ฝานกล้วยแบบเส้นได้ จ านวน 0.7 kg/min คุณภาพ
ของกล้วยเส้นมีลักษณะที่ ไม่สมบูรณ์จ านวนมาก 
ขนาดของกล้วยเส้นไม่เท่ากัน เนื่องจากการใช้น้าหนัก
กดของมือที่ไม่สม่ าเสมอ  
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มันฝรั่งเป็นพืชหัวซึ่งมนุษย์ใช้บริโภคประเทศไทยมี
การปลูกมันฝรั่งขึ้นลงตามราคามันฝรั่งในท้องตลาด 
ถ้าหากราคามันฝรั่งดี เกษตรกรก็ปลูกมันฝรั่งมาก เช่น
ในปี พ.ศ. 2512 เนื้อที่ปลูกทั้งหมดทั่วประเทศ 7,240 
ไร่ ในปี พ.ศ. 2513 ลดลงเหลือ 5,272 ไร่ และ ลดลง
อีกในปี พ.ศ. 2514 เหลือ 2,019 ไร่ ส่วน ในปี 2515 
เนื้อที่ปลูกเพ่ิมขึ้นเป็น 6,295 ไร่ มันฝรั่งเป็นพืชฤดู
หนาว และปลูกได้ผลดีทางภาคเหนือ มันฝรั่งเป็นพืชที่
ปลูกง่าย อายุสั้น ปริมาณผลผลิตที่ได้ค่อนข้างสูง คือ 
ให้น้ าหนักหัว ประมาณ 1 ตันต่อไร่ หัวมันฝรั่งมีคุณค่า
ทางอาหารสูง คือ มีปริมาณของแป้ง โปรตีน ไขมัน แร่
ธาตุ และวิตามิน นิยมน ามาเป็นอาหารและแปรูปเพ่ือ
เพ่ิมมูลค่าให้กับหัวมันฝรั่ง กาน ามาท าเป็นอาหารสา
รถท าได้หลายวิธี เช่น ต้ม ทอด และอบ เป็นต้น หัวมัน
ฝรั่งยังสามารถน ามาแปรรูปให้เป็นผลิตภัณฑ์ได้อีก
หลายอย่าง เช่น แป้ง ขนน มันฝรั่งแผ่นทอดกรอบ 
เป็นต้น ส่วนใหญ่ที่เห็นมากตามท้องตลาดคือมันฝรั่ง
ทอดกรอบ ที่ได้จากการน าหัวมันฝรั่งมาฝานให้เป็น
แผ่นบางๆหลากหลายรูปแบบแล้วน าไปทอดในน้ ามัน 
แต่ในขั้นตอนการฝานนั้นต้องใช้แรงงานคนท าให้แผ่น
ของมันฝรั่งนั้นมีความหนาไม่สม่ าเสมอ เสี่ยงต่อการ
เกิดอุบัติเหตุจากใบมีด และใช้แรงงานในการฝานมาก
ท าให้เสียทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายมาก  

แ ค ร อท เ ป็ น พื ช ที่ ช อบ อ า ก า ศ ห น า ว  แ ล ะ
เจริญเติบโตได้ดีหากมีอากาศหนาวเย็น ดังนั้นส าหรับ
ในประเทศไทยของเราจะนิยมปลูกแครอทในช่วง
ปลายเดือนตุลาคม-กุมภาพันธ์ แครอทเป็นพืชที่อุดม
ไปด้วยสาร Beta carotene โดยเฉพาะบริเวณส่วน
ของเปลือกแก่ ซึ่งสามารถเปลี่ยน เป็นวิตามินเอสูง 
(11,000 IU) นอกจากนี้ยังมีวิตามินบี 1 บี 2 และ
วิตามินบี วิตามินเอ ช่วยท าให้ร่างกาย มีภูมิต้านทาน
โรคหวัด ป้องกันมะเร็ง ป้องกันอาการผิดปกติ ใน

กระดูก โรคผิวหนั ง  และรักษาสายตา ในการ
รับประทานแครอทส่วนใหญ่จะน าสว่นของรากมา
รับประทานหรือบางคนเรียกว่าหัว ซึ่งเป็นส่วนที่สะสม
อาหารมีคุณค่าทางอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย
หลายชนิด นิยมน ามาประกอบอาหารหรือเ พ่ือ
จ าหน่ายเป็นอาหารแปรรูป เช่น ผัด ใส่แกงจืด ท าเป็น
ส้มต า ดอง ท าขนม แต่งสีของอาหาร รวมทั้งท าน้ าผัก
สมุนไพรด้วย ในการน าแครอทมาประกอบอาหารหรือ
แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ ต้องท าแครอทให้เป็นชิ้นเล็กๆ
โดยการฝาน การหั่น การสับ หรือการบน เพ่ือให้งาย
ต่อการน าไปประกอบอาหารหรือแปรรูป  โดยการย่อ
ขนาดของแครอทจะใช้มีดเพ่ือท าให้แครอทเป็นชิ้น
เล็กๆหลากหลายรูปแบบ เช่น แบบเส้น แบบแผ่นกลม
แบบลูกเต๋า เป็นต้น ท าให้ผู้ที่ใช้มีดได้รับรับอุบัติเหตุ
จากส่วนนี้บ่อยครั้ง และการควบคุมขนาดหนาของ
ของแครอท ท าได้ยากเนื่องจากความเร็วไม่สม่ าเสมอ 
อีกทั้งอาจท าให้ใบมีดเสียรูปจากการกระแทก รวมถึง
ในการผลิตปริมาณมากจ าเป็นต้องใช้แรงงานคน
จ านวนมาก ซึ่งจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการจ้างแรงงาน
เพ่ิมข้ึน 
 
2.  วิธีการด าเนินงาน 
2.1  การเตรียมตัวอย่าง 

น ากล้วยน้ าว้า มันฝรั่ง และแครอท มาวัดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง และความยาว ด้วยเวอร์เนียคาลิป
เปอร์ แล้วชั่งน้ าหนักด้วยเครื่องชั่งดิจิตอล บันทึกผล
อย่างละ 10 ผลซึ่งกล้วยน้ าว้ามีอายุการเก็บเกี่ยว 90 
วันซึ่งพิจารณาจากเหลี่ยม และมุมของผลจุกหลุดสีด า 
โดยการเลือกผลที่มีรูปร่างขนาดที่ใกล้เคียงกัน มันฝรั่ง
มีอายุการเก็บเกี่ยว 90-100 และแครอทมีอายุการเก็บ
เกี่ยว 80-100 วัน 
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2.2  หลักการออกแบบและสร้างเครื่อง 
2.2.1 หลักการออกแบบ ประกอบด้วย 
   จาการออกแบบเครื่องฝานกล้วยน้ าว้า มันฝรั่ง 
และแครอท ได้ออกแบบให้สามารถใช้งานได้ง่ายและ
สะดวก ออกแบบโดยการหมุนของชุดใบมีดที่ ใช้
ส าหรับฝานมีชุดกลไกและใบมีดที่ท าจากสแตนเลส 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการฝานวัตถุดิบที่ 3 ชนิดนั้น 
การฝานวัตถุดิบของชุดใบมีดนั้นควบคุมด้วยมอเตอร์
เกียร์ไฟฟ้าขนาด 0.5 กิโลวัตต์ ซึ่งมีส่วนประกอบหลัก 
6 ส่วน ได้แก่ ชุดโครงสร้าง ชุดต้นก าลัง ชุดกลไกและ
ใบมีด ช่องป้อนวัตถุดิบ ช่องทางออกวัตถุดิบ และถาด
รับวัตถุดิบที่ผ่านการฝาน 
2.2.2  ออกแบบเครื่อง 

 ผลการออกแบบโครงสร้างเครื่องฝานกล้วย
น้ าว้า มันฝรั่ง และแครอท แบบกึ่งอัตโนมัติ ท าด้วยส
แตนเลส ชนิด 304 ขนาด 25.40 x 25.40 มิลลิเมตร 
หนา 1.5 มิลลิเมตร โครงสร้างขึ้นรูปด้วยการเชื่อม
ไฟฟ้ามีขนาดความกว้าง ความยาว และความสูง 
เท่ากับ 400x400x500 

 

 

รูปที่ 1 แบบลายเส้นเครื่อง 
 

 

รูปที่ 2 ชุดกลไกและใบมีด 
 

2.2.3  การเตรียมตัวอย่าง  
        เตรียมกล้วยน้ าว้าดิบมาปลอกเปลือก ซึ่งมี
ขนาดของผลเฉลี่ยยาวประมาณ 115 มิลิเมตร กว้าง 
34 มิลลิเมตร ซึงอายุการเก็บเกี่ยวนับวันแทงปลีกล้วย 
ได้ 110-140 วัน เนื้อจะมีลักษณะแข็งผสมนิ่มแต่ไม่
สุกงอม (ณรงค์,2557) 
 
3.  วิธีการฝานกล้วย มันฝรั่ง และแครอท แบบ
ใบมีดหมุน 
 3.1 ท าการป้อนกล้วยน้ าว้า มันฝรั่ง และแครอท 
ลงในช่องใส่วัตถุดิบ (ดังรูปที่ 4) 
 3.2 ปรับใบมีดขนาดความยาวหนา 2 มิลลิเมตร 
 3.3 ปรับความเร็วใบมีดในการฝาน 150 รอบ/
นาท ี
 3.4 ท าการเปิดเครื่องฝานกล้วย มันฝรั่ง และแค
รอท จะได้ผลผลิตแบบแผ่นเรียบ (ดังรูปที่4) 

 

รูปที่ 3 ลักษณะการส่งวัตถุดิบไปยังเครื่อง 
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รูปที่ 4 ผลผลิตที่ได้จากการฝาน 
 

 3.5 น าผลผลิตที่ได้จากการฝานวัดขนาดและชั่ง
น้ าหนัก แล้วบันทึกผล  
 3.6 ปรับใบมีดขนาดความยาวหนา 4 มิลลิเมตร 
ตามล าดับ ท าซ้ าตามข้อ 4, 5  
 3.7 ปรับความเร็วการฝาน 200 รอบต่อนาที 
ตามล าดับ ท าซ้ าตามข้อ 4, 5  
 
4.  ผลและวิจารณ์ 
  จะเห็นได้ว่าการฝานที่ได้คุณภาพมากที่สุด ที่
ความเร็วรอบ 200 รอบ/นาที แนวการฝานแบบตั้ง
ขนาดความหนาของแผ่นกล้วย 4 มิลลิเมตร ได้88.66, 
79.66,และ79.33 เ ปอ ร์ เ ซ็ น ต์  ต ามล า ดั บ  ซึ่ ง มี
ความสามารถในการฝานกล้วยได้ค่อนข้างดี แต่
บางครั้ งเมื่อท าการฝานวัตถดิบทั้ งสามชนิดจะมี
วัตถุดิบที่ถูกฝานแล้วแตกหัก ซึ่งท าให้เกิดแผ่นวัตถุดิบ
ที่ไม่ได้คุณภาพ ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับรูปร่างและขนาดของผล
วัตถุดิบที่ป้อนลงไป 
 

 
รูปที่ 5 เครื่องฝาน 

 

 
รูปที่ 6 เปรียบเทียบเวลาในการฝานของเครื่องกับ

แรงงานคน 
         
 จาก รูปที่ 6 จะเห็นได้ว่าการฝานกล้วยที่มีความ
หนาแผ่นกล้วย 4 มิลลิเมตร ใช้ความเร็วในการฝาน 
200 รอบ/นาที ซึ่งเปรียบเทียบดัวยเครื่องฝานกับการ
ฝานดัวยแรงงานคนแล้ว พบว่า ที่ขนาดความหนาน
แผ่นกล้วย 4 มิลลิเมตร ความเร็ว 200 รอบ/นาที การ
ฝานดั วย เครื่ อ ง ใช้ เ วลาน้อยกว่ าการฝานด้ วย
แรงงานคน เท่ากับ 38 วินาที  
 
ตารางที่ 1 แรงเฉือนสูงสุดของกล้วยน้ าว้า มันฝรั่ง 
และแครอท 
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ตารางท่ี 2 ความแข็งผิวเฉลี่ยของกล้วยน้ าว้า มันฝรั่ง 
และแครอท 

 
 

จากตารางที่ 2 พบว่ามันฝรั่งใช้แรงกดในทั้งสาม
ส่วนมากที่สุด แต่ทั้งแครอทและกล้วยน้ าว้า ต้องใช้
แรงกดมากที่บริเวณโคน รองลงมาคือบริเวณตงกลาง
และปลาย ตามล าดับ โดยมีแรงกดเฉลี่ยของวัตถุดิบ
ทั้งสามชนิดนี้มีค่าอยู่ในช่วง 0.65 - 0.93 กิโลกรัม 

ความแข็งของผิวเฉลี่ยของวัตถุดิบทั้ ง 3 ชนิด 
พบว่ามันฝรั่งมีความแข็งของผิวในทั้งสามส่วนมาก
ที่สุด แต่ทั้งแครอทและกล้วยน้ าว้า มีความแข็งของผิว
มากที่สุดบริเวณโคน รองลงมาคือบริเวณตรงกลาง
และปลาย ตามล าดับ โคยความแข็งของผิวเฉลี่ยของ
วัตถุดิบทั้งสามชนิดนี้มีค่าอยู่ในช่วง 0.012 - 0.017 
กิโลกรัมต่อตารางมิลลิเมตร     

จากตารางที่ 3 พบว่ากล้วยน้ าว้ามีขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางเฉลี่ยใหญ่ที่สุดบริเวณกลางผล รองลงมาคือ
บริเวณโคนและปลาย แต่ทั้งแครอทและมันฝรั่งมี
ขนาดใหญ่ที่ สุ ดบริ เ วณโคน กลาง  และปลาย 
ตามล าดับ โดยเส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ยของวัตถุดิบทั้ง
สามชนิดนี้มีค่าอยู่ในช่วง 26.01 - 88.98 มิลลิเมตร 

ความยาวเฉลี่ยของวัตถุดิบทั้ง 3 ชนิด พบว่าแค
รอทมีความยาวมากที่สุด รองลงมาคือ   มันฝรั่ง และ
กล้วยน้ าว้า ตามล าดับ โดยความยาวเฉลี่ยของวัตถุดิบ
ทั้งสามชนิดนี้มีค่าอยู่ในช่วง 115.7 - 172.2 มิลลิเมตร 

น้ าหนักเฉลี่ยของวัตถุดิบทั้ง 3 ชนิด พบว่าแครอท
มีน้ าหนักมากที่สุด รองลงมาคือ มันฝรั่ง และกล้วย

น้ าว้า ตามล าดับ โดยน้ าหนักเฉลี่ยของวัตถุดิบทั้งสาม
ชนิดนี้มีค่าอยู่ในช่วง 54.79 - 172.2 กรัม 
 
ตารางที่ 3 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ย ความยาว
เฉลี่ย และน้ าหนักเฉลี่ยของกล้วยน้ าว้า มันฝรั่ง และ
แครอท 

 
 
จากตารางที่ 3 พบว่ากล้วยน้ าว้ามีขนาดเส้นผ่าน

ศูนย์กลางเฉลี่ยใหญ่ที่สุดบริเวณกลางผล รองลงมาคือ
บริเวณโคนและปลาย แต่ทั้งแครอทและมันฝรั่งมี
ขนาดใหญ่ที่ สุ ดบริ เ วณโคน กลาง  และปลาย 
ตามล าดับ โดยเส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ยของวัตถุดิบทั้ง
สามชนิดนี้มีค่าอยู่ในช่วง 26.01 - 88.98 มิลลิเมตร 

ความยาวเฉลี่ยของวัตถุดิบทั้ง 3 ชนิด พบว่าแค
รอทมีความยาวมากที่สุด รองลงมาคือ   มันฝรั่ง และ
กล้วยน้ าว้า ตามล าดับ โดยความยาวเฉลี่ยของวัตถุดิบ
ทั้งสามชนิดนี้มีค่าอยู่ในช่วง 115.7 - 172.2 มิลลิเมตร 

น้ าหนักเฉลี่ยของวัตถุดิบทั้ง 3 ชนิด พบว่าแครอท
มีน้ าหนักมากที่สุด รองลงมาคือ มันฝรั่ง และกล้วย
น้ าว้า ตามล าดับ โดยน้ าหนักเฉลี่ยของวัตถุดิบทั้งสาม
ชนิดนี้มีค่าอยู่ในช่วง 54.79 - 172.2 กรัม 
 
5.  สรุปผล อภิปราย และประเมินผล 
 จากการสร้างเครื่องสรุปได้ว่ากระบวนการฝาน
กล้วยดัวยเครื่องจักรประกอบไปดัวย โครงเครื่องชุด
ส่งก าลัง ชุดใบมีดหั่น ช่องใส่วัตถุดิบ และช่องทางออก
ของวัตถุดิบ ซึ่งโครงสร้างหลัง ท าจากสแตนเลสตัด
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ประกอบเชื่อมให้มีขนาดมิติ ความกว้าง x ความยาว x 
ความสูง เท่ากับ 400 x 400 x 500 มิลลิเมตร ชุดส่ง
ก าลังเป็นมอเตอร์เกียร์ไฟฟ้าขนาด 0.5 กิโลวัตต์ อัตรา
ทด 1 : 20 ชุดใบมีดฝานแบบหมุนด้านเดียว ปรับ
ความหนาได้ 2 และ 4 มิลลิเมตร และสามารถปรับ
ความเร็วได้ 150 และ 200 รอบ/นาที ถาดรองรับ
เป็นสแตนเลสถอดออกได้ 
     ผลการทดลองเครื่องฝานกล้วยได้ที่ขนาดความ
หนา 2 มิลลิเมตร ความเร็วทั้ง 2 ระดับ พบว่าสมบูรณ์
แบบที่สุด กล้วยที่ฝานเสร็จแล้วน าไปแปรรูปจะไม่
แตกหักง่าย สามารถลดเวลาการท างาน อีกทั้งลด
แรงงานคนในการฝานได้อีกดัวย เมื่อเปรียบเทียบใน
การฝานดัวยแรงงานคน พบว่า แรงงานคนใช้เวลาใน
การฝานนานกว่าฝานดัวยเครื่องจักร 
 
6.  ข้อเสนอแนะ  
 1. ควรออกแบบให้ใบมีดสามารถตัดเฉือนได้ทั้งใบ 
 2. ควรอออกแบบชุดป้อนวัตถุได้ทุกขนาดทั้งกว้าง
และยาว 
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การอบแห้งผิวมะกรูดด้วยเครื่องอบความร้อนที่ติดตั้งท่อเทอร์โมไซฟอนในสภาวะ        
แสงอาทิตย์เทียม 

Drying of Kaffir Lime Peel by Dryer with Thermosyphon under Artificial Sunlight 
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บทคัดย่อ  

งานวิจัยนี้เป็นการอบแห้งผิวมะกรูดด้วยเครื่องอบความร้อนที่ติดตั้งท่อเทอร์โมไซฟอนในสภาวะแสงอาทิตย์
เทียม โดยได้ศึกษาหาความแตกต่างของการอบแห้งด้วยเครื่องอบความร้อนชนิดนี้และวิธีการตากแห้งแบบดั้งเดิม จาก
การศึกษาพบว่าเครื่องอบความร้อนมีประสิทธิภาพร้อยละ 33.94 เมื่อใช้ค่าความเข้มแสงเฉลี่ย 559.6 วัตต์ต่อตารางเมตร 
โดยการอบแห้งด้วยวิธีนี้สามารถลดความชื้นได้ดีกว่าวิธีการตากแห้งแบบดั้งเดิม  ซึ่งสามารถลดความชื้นได้เหลือ 
281.69 %db  ส าหรับการติดตั้งท่อเทอร์โมไซฟอนกับเคร่ืองอบความร้อนยังช่วยให้มีการถ่ายเทความร้อนได้ดี สามารถลด
ความชื้น และช่วยให้อุณหภูมิในเครื่องอบความร้อนสูงขึ้นส่งผลให้ผิวมะกรูดมีการระเหยน้ าได้ดีขึ้น นอกจากนี้การใช้
เครื่องอบความร้อนยังช่วยให้สมุนไพรมีความสะอาดและลดระยะเวลาของการอบแห้งซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการเตรียมยา
รักษาผู้ป่วยได้ 
ค ำส ำคัญ: การอบแห้ง, เทอร์โมไซฟอน, แสงอาทิตย์เทียม, ผิวมะกรูด   
 
Abstract 
 This research is to study drying of kaffir lime peel by the dryer with thermosyphon under artificial 
sunlight. The difference between drying by this dryer and conventional drying was investigated. From 
the result, it was found that the dryer has thermal efficiency of 33.94% when using average light intensity 
of 559.6 W/m2. This drying method can reduce the moisture better than the conventional one which 
the humidity decreases to 281.69 %db. For installation of thermosyphon with dryer, it helps provide 
good heat transfer, reduce humidity and increase the temperature in the dryer, resulting in better 
evaporation from kaffir lime peel. In addition, the use of dryer also helps the herbs to be cleaner and 
shortens the drying time which is beneficial for drug preparation to treat patients. 
Keywords: Drying, Thermosyphon, Artificial Sunlight, Kaffir Lime Peel. 
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1.  บทน า 
 ประเทศไทยเป็นแหล่งที่อุดมสมบูรณ์ด้วยความ
หลากหลายทางชีวภาพซึ่งมีทรัพยากรที่เป็นประโยชน์
ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งมนุษย์น าทรัพยากร
เหล่านี้มาเป็นอาหาร เครื่องนุ่งห่มและยารักษาโรค 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งพืชที่ให้ประโยชน์ในการรักษาโรค
คือสมุนไพร โดยมีการใช้ในการรักษาโรคตามภูมิ
ปัญญาชาวบ้านที่มีมาอย่างช้านานถือเป็นการรักษาที่
เป็นแพทย์ทางเลือกอีกทางหนึ่ง เทศบาลเมืองท่าช้าง
เป็นอีกสถานที่หนึ่งซึ่งมีการใช้สมุนไพรในการรักษา
โรคโดยมีศูนย์รักษาโรคสะเก็ดเงิน ซึ่งเป็นสถานที่หนึ่ง
ในการรักษาที่มีผู้ป่วยสะเก็ดเงินจากทั่วประเทศ โดย
การใช้สมุนไพรจะใช้ในการผลิตยาทาและยาอาบ
ส าหรับผู้ป่วย ซึ่งมีการใช้สมุนไพรที่หาได้จากท้องถิ่น
จังหวัดจันทบุรี โดยสมุนไพรจะต้องมีการใช้ในปริมาณ
มากรวมทั้งการน าสมุนไพรเข้ามาในแต่ละครั้งจะมี
ปริมาณมากเนื่องจากจ านวนของผู้ป่วยที่มีค่อนข้างสูง
จึงจ าเป็นต้องมีกรรมวิธีในการเก็บรักษาและแปรรูป
โดยกรรมวิธีการอบแห้ง 

การอบแห้ ง เป็นการถ่ าย เทความร้อนไปยั ง
ผลิตภัณฑ์เพ่ือไล่ความชื้นออกจากผลิตภัณฑ์ เพ่ือยืด
อายุการเก็บรักษา การตากแดดเป็นการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์อีกอย่างหนึ่งที่มีความสะดวกสบาย แต่อาจ
พบการปนเปื้อนจากฝุ่นละอองและสิ่งสกปรก ซึ่งใน
ด้านการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์จากงานวิจัย
ที่ผ่านมาพบว่าจะใช้เวลาในการไล่ความชื้นได้ดีกว่า
การตากแดด โดยในการอบแห้งด้วยลมร้อนเป็นอีก
วิธีการที่มีความแพร่หลาย สามารถใช้แหล่งความร้อน
ได้หลากหลาย เช่นขดลวดความร้อน พลังงาน
แสงอาทิตย์ ส าหรับแหล่งความร้อนที่มีราคาถูกที่สุด
คือพลังงานแสงอาทิตย์ [1] ในการใช้งานด้านความ

ร้อนมีอุปกรณ์ชนิดหนึ่งที่มีประสิทธิภาพในการถ่ายเท
ความร้อนได้สูงคอืเทอร์โมไซฟอน 
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    รูปที่ 1 ท่อเทอร์โมไซฟอน [2] 
 

เป็นท่อความร้อนที่ไม่มีไส้เป็นอุปกรณ์แลกเปลี่ยน
ความร้อนชนิดหนึ่งที่สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้ 
เช่นระบายความร้อน หรือการลดความชื้นในระบบ
ปรับอากาศ หรือระบบที่ต้องการให้ชิ้นส่วนที่ส าคัญมี
การกระจายอุณหภูมิอย่างสม่ าเสมอ ฯลฯ เทอร์โมไซ
ฟอนท างานโดยใช้หลักการดูดรับความร้อนจากแหล่ง
อุณหภูมิสูงเข้าสู่สารท างานซึ่งมีสถานะเป็นของเหลว
อ่ิมตัวที่บรรจุภายในเทอร์โมไซฟอนเพ่ือให้กลายเป็น
ไอ (ความร้อนแฝง) สารท างานที่กลายเป็นไอจะ
ลอยตัวขึ้นสู่ด้านบนผ่านส่วนกันความร้อนไปยังส่วน
ระบายความร้อนจากนั้นสารท างานจะถูกถ่ายเทความ
ร้อนออก (ส่วนระบายความร้อน) โดยแหล่งอุณหภูมิ
ต่ าที่น ามาระบายความร้อนเช่น น้ า หรือ อากาศ    
สารท างานจะเกิดการควบแน่นกลับเป็นของเหลวไหล
ลงมาสู่ส่วนรับความร้อนด้วยแรงโน้มถ่วงของโลก[3] 
จากสภาพพ้ืนที่ ของจั งหวัดจันทบุ รีที่ เป็ น พ้ืนที่
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เพ่ือเป็นการ
ลดปัญหาทางด้านการทดสอบจากรังสีอาทิตย์จึงได้มี
การจ าลองแสงอาทิตย์เทียมที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับ
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รังสีอาทิตย์ธรรมชาติ ทั้งด้านความยาวคลื่นและความ
เข้มแสงอาทิตย ์[4]  

จากที่กล่าวมาผู้วิจัยได้เล็งเห็นการถ่ายโอนความ
ร้อนที่สูงของท่อเทอร์โมไซฟอนและตู้อบความร้อนใน
การแปรรูปสมุนไพรที่ใช้ในการรักษาโรคสะเก็ดเงิน ที่
ศูนย์รักษาโรคสะเก็ดเงิน เทศบาลเมืองท่าช้าง จังหวัด
จันทบุรี โดยใช้วิธีการอบแห้งซึ่งมีการใช้ตู้อบความ
ร้อนจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีการติดตั้งท่อเทอร์โม
ไซฟอน โดยค านึงถึงความประหยัด ความสะอาดของ
สมุนไพร ผลกระทบจากการใช้งานพลังงานที่มีต่อ
สิ่งแวดล้อม และระยะเวลาที่มีผลต่อการอบแห้งซึ่งจะ
ส่งผลต่อการเตรียมยารักษาผู้ป่วยได้ต่อไป 

 
2.  วิธีด าเนินการวิจัย  
 ผู้วิจัยได้ท าการสร้างตู้อบความร้อนและออกแบบ
ชุดรังสีอาทิตย์เทียมโดยตู้อบความร้อนพลังงาน
แสงอาทิตย์มีขนาดภายในตู้อบกว้างX ยาว Xสูง 
เท่ากับ 0.6X0.6X0.85 เมตรครอบด้วยแผ่นโพลีคาบอ
เนตภายในตู้อบออกแบบให้มีชั้นตากจ านวน 5 ชั้น
และส่วนรับรังสีอาทิตย์ขนาด 0.6X1.4X0.2 เมตร มี
ระบบพัดลมระบายความชื้นออกจากตู้อบความเร็วลม 
1 เมตร/วินาที2 และภายในแผงรับรังสีอาทิตย์มีการ
ติดตั้งท่อเทอร์โมไซฟอนที่ท าจากท่อทองแดงที่มีความ
ยาวส่วนท าระเหย 1.4 เมตรและส่วนควบแน่น 0.2 
เมตร ภายในบรรจุสารท างาน R-134a ที่ปริมาตร 
ร้อยละ 40 ของปริมาตรส่วนท าระเหย[5] จ านวน 5 
ท่อ เพ่ือใช้เป็นในการถ่ายโอนความร้อนในแผงรับรังสี
อาทิตย์ให้เข้าสู่ส่วนของตู้อบได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ตู้อบ
ความร้อนพลังงานแสงอาทิตย์จะแสดงดังรูปที่ 2 

      

           

     

               

                      

 

รูปที่ 2 ตู้อบความร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ 
 

2.1  อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบ  
 1. เครื่องบันทึกข้อมูล HIOKI 8430 ขนาด 10 
ช่องสัญญาณพร้อมสายเทอร์โมคัปเปิล ชนิด K 
 2. เครื่องวัดความเข้มแสง SPM-1116SD 
 3. หลอดทังสเตน-ฮาโลเจน 500 W 220 V ใช้
ส าหรับเป็นชุดก าเนิดรังสีแสงอาทิตย์เทียม 
 4. เครื่องชั่งน้ าหนัก 2 ต าแหน่ง  
 5. ตู้อบความร้อนที่ติดตั้งท่อเทอร์โมไซฟอน 
2.2  การออกแบบชุดรังสีอาทิตย์เทียม 
 1. ออกแบบและติดตั้งหลอดทังสเตน-ฮาโลเจน 
ดังแสดงในรูปที่ 3 

 
รูปที่ 3 ต าแหน่งการติดตั้งหลอดทังสเตน-ฮาโลเจน 
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2.3  การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ในการวิ เคราะห์ข้อมูลสามารถพิจารณาค่า 
ดังต่อไปนี้ 
 1. การค านวณร้อยละความไม่สม่ าเสมอของ
ความเข้มแสงบนพื้นที่ทดสอบ [6] [7] ดังสมการที่ (1) 

   max min

max min

100
G G

G G


  


         (1) 

 โดยที่  Gmax คือความเข้มแสงสูงสุดบนพ้ืนที่
ทดสอบ(วัตต์ต่อตารางเมตร) Gmin คือความเข้มแสง
ต่ าสุดบนพ้ืนที่ทดสอบ(วัตต์ต่อตารางเมตร)   
 2. ความชื้นมาตรฐานแห้ง 

  d

w d
M

d

 
  
 

                  (2) 

เมื่อ  Mw   คือความชื้นมาตรฐานแห้ง (Dry Basis) 
 W    คือ มวลของวัสดุ kg 
   D     คือ มวลวัสดุแห้ง kg 
 3. การค านวณค่าความร้อนจากแผงรังรังสี 

   ( )o iQ mCp T T        (3) 
เมื่อ   m  คืออัตราการไหลเชิงมวลของอากาศที่ไหล
ผ่านตัวเก็บรังสีอาทิตย (kg/s) 

 pC คือคาความจุความร้อนจ าเพาะของอากาศ 
(J/kg °C ) 

 oT คืออุณหภูมิเฉลี่ยของอากาศทางออก 

 iT คืออุณหภูมิเฉลี่ยของอากาศทางเข้า 
 4. การค านวณประสิทธิภาพแผงรั งสี ของ
เครื่องอบความร้อน 

       i o

c t

mCp T T

A G



      (4) 

เมื่อ     cA  คือพ้ืนที่ในการรับรังสีอาทิตย์ 

    tG  คือค่าความเข้มของรังสีอาทิตย์ 
  
 

3.  ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

3.1  ผลของ อุณหภู มิ ในต าแหน่ งต่ า ง  ๆ ของ
เครื่องอบความร้อน 

เมื่อท าการทดสอบการวัดที่จุดต าแหน่งต่างๆของ
เครื่องอบความร้อน พบว่าในการวัดอุณหภูมิแวดล้อม 
จะมีค่าอุณหภูมิเฉลี่ยที่ 28.3 oC และอุณหภูมิขาเข้า
ห้องอบจะมี อุณหภูมิสูงกว่าอุณหภูมิขาออกของ
ห้องอบ เนื่องจากบริเวณดังกล่าวจะมีการระเหยน้ า
ของผิวมะกรูดไปในอากาศร้อนซึ่งความชื้นของผิว
มะกรูดจะส่งผลให้ อุณหภูมิมีค่าลดลง อุณหภูมิ          
ในห้องอบมีค่าอุณหภูมิเฉลี่ยที่ 40.03 oC โดยจะส่งผล
ต่อการอบแห้งผิวมะกรูดได้รวดเร็วยิ่งขึ้นถ้าอุณหภูมิ
ในห้องอบสูงขึ้น ซึ่งอุณหภูมิในส่วนต่าง ๆ แสดงดังรูป
ที่ 4 

 

 
รูปที่ 4 ค่าของอุณหภูมิในส่วนต่างๆของตู้อบ

พลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งท่อเทอร์โมไซฟอน 
 
3.2  ผลของการเปรียบเทียบความชื้นที่ลดลงกับ
เวลาในการอบแห้งและการตากแห้งแบบดั้งเดิม 

เมื่อเริ่มท าการทดสอบ ความเข้มรังสีอาทิตย์
เทียมมีค่าเฉลี่ย 559.6 W/m2 ส่วนทางด้านความชื้น
เริ่มต้นจะมีค่า 306.34 %db ในการทดสอบเริ่มต้นจะ
พบว่าผิวมะกรูดจะยังคงมีค่าความชื้นที่สูง จากนั้น
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ความชื้นในผิวมะกรุดจะค่อย ๆ ลดลงเรื่อย ๆ ผิว
มะกรูดที่มีการระเหยของน้ าจะค่อยๆลดลงจนเข้าใกล้
อัตราการอบแห้งที่คงที่ ส่งผลให้ค่าความชื้นมีการ
เปลี่ยนแปลงที่น้อยลง โดยค่าความชื้นจะอยู่ ที่  
263.64 %db ในการใช้ เครื่ องอบความร้ อนที่ มี
ระยะเวลาในการทดสอบ 8 ชั่วโมงและการตากแบบ
ดั้งเดิมค่าความชื้นจะอยู่ที่ 294.34 %db ซึ่งสามารถ
แสดงดังรูปที่ 5 

 

 
 

รูปที่ 5 การเปรียบเทียบค่าความชื้นของมะกรูด
โดยการตากแห้งแบบดั้งเดิมกับเครื่องอบความร้อน

พลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งท่อเทอร์โมไซฟอน 
 

3.3  ผลของประสิทธิภาพเครื่องอบความร้อน 
จากการทดสอบประสิทธิภาพเครื่องอบแห้งจาก

การน าค่าต่าง ๆ ที่ได้ทดสอบมาท าการค านวณตามค่า
ความเข้มรังสีอาทิตย์เทียมเฉลี่ยและอุณหภูมิที่ท าได้
จากขาเข้าและขาออกของแผงรับรังสีของเครื่องอบ
ความร้อน โดยค่าที่ค านวณได้จะเปลี่ยนแปลงตาม
อุณหภูมิที่ท าได้ของเครื่องอบความร้อนซึ่งแสดงได้ดัง
ตารางที่ 1 

 
 

ตารางที่ 1 ประสิทธิภาพเครื่องอบความร้อนที่ท าการ
ทดสอบภายใต้สภาวะรังสีอาทิตย์เทียม 

ค่าความเข้ม
แสงเฉลี่ย 

ของตัว
เก็บรังสี 

ค่าความร้อนที่ผลิตได้
จากแผงรังสีอาทิตย์ 

559.6 
W/m2 

33.94 % 15955.16 KJ 

 
4.  สรุปผลการวิจัย 
 การวิจัยการอบแห้งสมุนไพรด้วยเครื่องอบความ
ร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งท่อเทอร์โมไซฟอน
พบว่าการอบแห้งด้วยเครื่องอบความร้อนสามารถลด
ความชื้นได้ดีกว่าการตากแห้งแบบดั้งเดิม โดยการ
อบแห้งที่ใช้รังสีอาทิตย์เทียมที่มีค่าความเข้มแสงเฉลี่ย
อยู่ที่ 559.6 W/m2 เครื่องอบความร้อนสามารถลด
ความชื้นเหลือ 263.64 %db  และการติดตั้งท่อเทอร์
โมไซฟอนยังช่วยให้มีการถ่ายเทความร้อนได้ดี โดยใน
ส่วนท าระเหยที่เป็นส่วนรับความร้อนและส่งผ่านไป 
ยั งห้ อ งอบมีค่ า อุณหภู มิ เ ฉลี่ ย ที่  40.03 oC โดย
ประสิทธิภาพของเครื่องอบความร้อนจะอยู่ที่ ซึ่งช่วย
ให้ผิวมะกรูดมีการระเหยน้ าได้รวดเร็วยิ่งขึ้นซึ่งเป็น
ผลดีในการอบแห้ง 
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บทคัดย่อ  
    การศึกษานี้เป็นการทดสอบเพื่อหาปัจจัยที่เกี่ยวของกับการเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องอัดเม็ดอาหารสัตว์ขนาดเล็ก 
มีวัตถุประสงค์เพื่อหาปัจจัยในการเพิ่มประสิทธิภาพการอัดเม็ดอาหารสัตว์ เครื่องอัดเม็ดอาหารสัตว์มีการออกแบบให้
เครื่องมีการท างานด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพที่เหมาะสมกับการใช้งาน โดยใช้มอเตอร์ไฟฟ้าขนาด 220 โวลท์ 2 
แรงม้า 1,450 รอบต่อนาที ส่งก าลังลังไปยังเกียร์ทดรอบขนาด 1:20 และส่งก าลังจากเกียร์ทดรอบไปยังเพลาขับ โดยอาศัย
การกดอัดของลูกกลิ้งทั้ง 2 ลูกกดอัดลงไปกับแผ่นแม่พิมพ์ และการหมุนของแผ่นแม่พิมพ์ที่ความเร็วรอบคงที่จากเกียร์ทด 
การทดสอบได้ก าหนดตัวแปรในการทดลอง 2 ตัวแปร คือ สัดส่วนผสมของน้ าและเวลาในการผสม โดยก าหนดสัดส่วนผสม
ของร าวัตถุดิบต่อน้ า (กก:ลิตร) ระหว่าง 10:1.0, 10:1.5, 10:2.0, 10:2.5, 10:3.0 และก าหนดเวลาที่ใช้ในการผสม 12 
นาที จากผลการทดลองเครื่องอัดเม็ดอาหารสัตว์พบว่าการผสมน้ าน้อยเกินไปจะท าให้วัตถุดิบไม่จับตัวเป็นก้อนและไม่
สามารถขึ้นรูปเป็นเม็ดอาหารสัตว์ได้และส่วนผสมของน้ ามากเกินไปก็จะท าให้วัตถุดิบเหลวจนขึ้นรูปเม็ดอาหารไม่ได้
เช่นกัน และยังพบว่าการอัดเม็ดที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดในการอัดเม็ด ในกรณีที่ใช้ร า  คือ น้ า 2.5 ลิตร ร า 10 กิโลกรัม 
ความชื้น 27.9 %Wb ในเวลา 1 ชั่วโมง เครื่องอัดเม็ดสามารถอัดได้วัตถุดิบได้ถึง 85.7 กิโลกรัม ซึ่งพบว่าปัจจัยที่ส าคัญใน
การผสมอาหารสัตว์คือส่วนผสมของน้ าที่ท าให้การอัดเม็ดของเครื่องมีประสิทธิภาพแตกต่างกัน การอัดเม็ดอาหารสัตว์ท า
ให้สามารถลดระยะเวลาในการผสมอาหารสัตว์ลงและสามารถลดต้นทุนในการซื้ออาหารสัตว์ส าเร็จรูปอีกด้วย 
ค ำส ำคัญ: เครื่องอัดเม็ด, อาหารสัตว์, ส่วนผสม 
 
Abstract 
 This studying is a test to determine the factors associated with optimizing of small animal feed 
pellet machine. The objective was to determine the factor to increase the efficiency of feed pellets. 
The feed pellet machine has designed to highest efficient that suitable for use with the electric motor 
was power drive. It is install with electric motor 220 volt, 2 hp, 1,450 rpm. It sending the power to the 
reduction gear of 1:20 and transmitting power from the reduction gear to the drive shaft by relying on 
the compression of the two rollers pressed into the mold and the rotation of the mold at a constant 
speed from the reduction gear. In the experiment, two experimental parameters were determined with 
mixing ratio of water and mixing time. The mixing ratio of the raw material with the water (kg:liter) 
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between 10:1, 10:1.5, 10:2, 10:2.5, 10:3.0 and set the mixing time of 12 minutes. From the results, it was 
found that the most efficient operating in the case of using bran 10 kg mixing with the water 2.5 liters, 
27.9%Wb of moisture. The pellet machine can press up to 85.7 kg of raw materials in 1 hour. It was 
found that the important factor in the preservation of feed ingredients is the ratio of water, it makes the 
pelletizing effect different. The small pellet feed machine will be can reduce the time it takes to mix 
animal feed and reduce the cost of buying animal feeds. 
Keywords: Pellet machine, animal feed, ingredients 
 
1.  บทน า 
 ปัจจุบันประเทศไทยมีเกษตรกรที่ประกอบอาชีพ
เลี้ยงสัตว์มีอยู่มากมาย ในพ้ืนที่ต่าง ๆ ของทุกภูมิภาค
ของประเทศไทย ข้อมูลจ านวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์
และปศุสัตว์ในปี พ.ศ. 2560 จ านวน 2,810,317 ราย 
[1] จากการศึกษาพบว่าเกษตรกรผู้เลี้ยงปศุสัตว์ส่วน
ใหญ่จะใช้อาหารส าเร็จรูปในการเลี้ยงสัตว์และปัญหา
หลักของเกษตรกรผู้ เลี้ยงสัตว์คือราคาอาหารสัตว์
ส าเร็จรูปที่มีราคาสูง จึงท าให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์มี
ต้นทุนสูงในการเลี้ยงสัตว์อีกด้วย [2] ข้อมูลปริมาณ
การใช้อาหารส าเร็จรูปของเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และ
ปศุสัตว์ ปี 2560 พบว่ามีปริมาณ 19,638,480 ตัน [3] 
วัตถุดิบที่ ใช้มากที่สุดคือข้าวโพดเลี้ ยงสัตว์  จาก
การศึกษาพบว่าวัตถุดิบที่สามารถน ามาใช้ผสมให้เป็น
อาหารสัตว์ได้ เช่น ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันส าปะหลัง
กากถัวเหลือง ฟางข้าว แกลบ ร าข้าว กากถั่ว ต้นพืช
และอ่ืน ๆ เป็นต้น ซึ่งอาหารสัตว์มีความส าคัญต่อราง
กายของสัตว์ ไม่ว่าจะเป็นการเจริญเติบโต การสืบพันธุ์
และการให้ผลผลิต  ซึ่งวัตถุดิบแต่ละอย่างมีสารอาหาร
มากน้อยต่างกันบางอย่างมีโปรตีนมากบางอย่างมี
โปรตีนน้อย หากใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์เพียงอย่างเดียว
เลี้ยงสัตว์ สัตว์จะได้รับสารอาหารไม่ครบตามหมวดหมู่ 
เช่น ให้กินเมล็ดข้าวโพดอย่างเดียว สัตว์ได้รับพลังงาน
เพียงพอ แต่ได้รับสารโปรตีนไม่เพียงพอจึงต้องใช้

วัตถุดิบหลายอย่างผสมกันเป็นอาหาร [4] ซึ่งเกษตรกร
สามารถใช้วัตถุดิบที่กล่าวมานี้เป็นอาหารสัตว์ได้เลย
แต่เกษตรกรก็จะเจอปัญหาที่ว่าสารอาหารในวัตถุดิบ
ไม่เพียงพอต่อสัตว์เลี้ยงเกษตรกรจึงจ าเป็นที่จะต้องน า
วัตถุดิบเหล่านี้มาผสมกันแต่เกษตรกรจะใช้แรงงานคน
ในการผสม อาจท าให้การบดหรือผสมมีขั้นตอนยุ่งยาก
ท าให้เกษตรกรต้องเสียเวลาในการท าอาหารสัตว์ ปัจุ
บันพบว่ามีการใช้เครื่องผสมอาหารสัตว์แล้ว โดยแบ่ง
ออกเป็น 2 รูปแบบ คือ การผสมอาหารสัตว์แนวตั้ง
และการผสมอาหารสัตว์แนวนอน [5] โดยฟาร์มขนาด
ใหญ่มีการใช้งานเนื่องจากสามารถประหยัดระยะเวลา
และลดการใช้แรงงานคนในการผสม มีการศึกษาการ
น าเครื่องผลิตอาหารทีเอ็มอาร์ ส าหรับฟาร์มโคนม
ขนาดเล็ก พบว่าเครื่องสามารถผลิตอาหารผสมรวมได้
ในปริมาณ 250 กิโลกรัมในเวลาไม่เกิน 40 นาที [6] 
อีกทั้งยังมีการสร้างเครื่องผสมอาหารสัตว์ที่สามารถ
ผสมปุ๋ยได้ในเครื่องเดียวกัน [7] มีการศึกษาการสร้าง
เครื่องต้นแบบส าหรับผลิตอาหารสัตว์อัดเม็ด การ
ทดลองของส่วนผสมทั้งหมดที่มีน้ าหนัก 2.0 กิโลกรัม 
ใช้เวลาเฉลี่ย 2.02 นาที ส่วนผสมที่น้ าหนัก 5 กิโลกรัม 
ใช้เวลาในการอัดน้อยที่สุดได้มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 2.13 
นาที ซึ่งเป็นน้ าหนักที่เหมาะสมที่สุด [8]  อีกทั้งมีการ
สร้างเครื่องอัดเม็ดอาหารสัตว์พร้อมระบบอบแห้ง ที่
ภายในห้องอบแห้งนานประมาณ 3 นาที ที่อุณหภูมิ 
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อบแห้งระหว่าง 120 - 130 oC สามารถอัดเม็ดอาหาร
สัตว์ได้ประมาณ 50 กก./ชม [9] มีการศึกษาเครื่อง
อัดเม็ดอาหารสัตว์แบบแผ่นตะแกรงต้นแบบ สามารถ
ผ ลิ ต อ า ห า ร สั ต ว์ มี อั ต ร า ก า ร ผ ลิ ต ต่ อ ชั่ ว โ ม ง 
(Production Rate) 90-180 kg/h [10] แต่พบว่ายัง
ไม่มีการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการเ พ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตของเครื่องอัดเม็ดอาหารสัตว์
ขนาดเล็กที่มีขนาดที่เหมาะสม สามารถใช้งานได้และ
พัฒนาเพื่อน าไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป 

จากแนวคิด เ รื่ อ งการศึ กษาปั จจั ย เ กี่ ย วกั บ
ประสิทธิภาพการผลิตของเครื่องอัดเม็ดอาหารสัตว์
ขนาดเล็ก ท าให้คณะผู้วิจัยน าไปสู่การออกแบบและ
สร้างเครื่องเพ่ือทดสอบใช้ผสมวัตถุดิบที่ใช้เป็นอาหาร
สัตว์เพ่ือหาสัดส่วนการผสมของวัตถุดิบที่เหมาะสมที่
สามารถท าให้เครื่องอัดเม็ดอาหารสัตว์ขนาดเล็ก
เครื่องนี้มีประสิทธิภาพการท างานสูงที่สุด ซึ่งเครื่อง
ผสมอาหารสัตว์และอัดเม็ดอาหารสัตว์สามารถลด
ระยะเวลาในการผสมอาหารสัตว์ลงและสามารถลด
ต้นทุนในการซื้ออาหารสัตว์ส าเร็จรูปอีกด้วย  
เครื่องมือที่ใช้ผลิตอาหารสัตว ์

ปัจจุบันการเลี้ยงสัตว์ได้ปรับรูปแบบจากการเลี้ยง
แบบครัวเรือนมาเป็นการเลี้ยงเชิงพาณิชย์ ซึ่งนิยมใช้ 
อาหารสัตว์ส าเร็จรูปมากขึ้น เนื่องจากสะดวกและ
ให้ผลคุ้มค่า ดังนั้นความต้องการอาหารสัตว์ส าเร็จรูป
จึงมี แนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ ส่งผลให้อุตสาหกรรมการ
ผลิตอาหารสัตว์ส า เร็จรูปในประเทศที่สามารถ
ขยายตวัเพ่ิมมากข้ึนเป็นล าดับ [11] เครื่องมือที่ใช้ผลิต
อาหารสัตว์ สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่มดังนี ้ 

 
  

 

1.  เครื่องบดอาหาร  (Grinder) มีความจ าเป็น    
ในกรณีที่อาหารสัตว์มีขนาดใหญ่และไม่ละเอียด เช่น 
เมล็ดข้าวโพด เมล็ดถั่วเหลือง มันเส้น ปลายข้าว และ
เปลือกกุ้ง เป็นต้น ซึ่งเครื่องบดอาหารสัตว์สามารถ
แบ่งออกเป็น 3 ชนิด คือ  

1.1 เครื่องบดอาหารแบบแฮมเมอร์มิลล์  
(Hammer Mill)  

1.2  เครื่องบดอาหารแบบมินเซอร์ (Mincer) 
1.3 เครื่ องบดอาหารแบบโรลเลอร์มิลล์  

(Rollermill) 
 
 
 
 
 
 

 
     รูปที่ 1 เครื่องบดอาหารสัตว์ [12] 
 

2.  เครื่องอัดเม็ด  (Pelleting Machine) เครื่อง
อัดเม็ดมีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการให้วัตถุดิบอาหาร
สัตว์ที่ได้รับการผสมให้เป็นเนื้อเดียวกัน ได้เปลี่ยนรูป
มาเป็นอาหารเม็ด ซึ่งมีคุณสมบัติที่เหมาะสมแก่การ
น ามาให้สัตว์กิน ซึ่งเครื่องอัดเม็ดอาหารสัตว์สามารถ
แบ่งออกเป็น 3 ชนิด 

 2 .1  เครื่ อ ง อัด เม็ ดอาหารแบบมิ น เ ซอร์  
(Mincer)  

 2 . 2  เ ค รื่ อ ง อั ด เ ม็ ด แ บ บ จ ม  (Pelleting 
Machine) 

 2.3 เครื่องอัดเม็ดลอย (Wet Extruder) 
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รูปที่ 2 เครื่องอัดเม็ดอาหารสัตว์ [12] 
 
2.  อุปกรณ์ และ วิธีการทดสอบ  
    การออกแบบเครื่องอัดเม็ดอาหารสัตว์นั้น จะต้อง
เลือกใช้ชิ้นส่วนที่มีความแข็งแรง รับแรงที่ถูกกระท า
ต่างๆ ได้ด ีซึ่งชิ้นส่วนบางชิ้นไม่มีจ าหน่ายในท้องตลาด 
เช่น ลูกกลิ้งบด แม่พิมพ์ ฯลฯ จึงท าการพิจารณา
เครื่องอัดเม็ดอาหารสัตว์แบบมินเซอร์และสร้างขึ้นมา
เอง โดยเลือกวิธีสร้างแบบง่ายๆไม่ซับซ้อนจนเกินไป
ส าหรับชิ้นงานที่มีลักษณะเฉพาะ เช่น โครงสร้าง
เครื่องบดอัดเม็ดอาหารสัตว์ เพลา และส่วนประกอบ
อ่ืนๆ จะน าเหล็กรูปพรรณมาใช้สร้าง โดยออกแบบให้
ขั้นตอนการสร้างมีการเปลี่ยนรูปร่างวัสดุน้อยที่สุด 
เพ่ือลดเวลาและต้นทุนการผลิต 
2.1  อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบ 

เครื่องอัดเม็ดอาหารสัตว์ที่ออกแบบไว้ดังแสดงใน
รูปที่ 3 และเครื่องอัดเม็ดอาหารสัตว์ที่สร้างขึ้นเพ่ือให้
สามารถท างานได้ส ามารถแสดง ได้ ดั ง รูปที่  4 
ส่ วนประกอบของ เครื่ อ ง อัด เม็ ดอาหารสั ตว์ มี
รายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

หมายเลข 1 โครงสร้างฐานรองรับน้ าหนัก  
หมายเลข 2 แขนจับเข็น 
หมายเลข 3 ระบบตู้ควบคุมไฟฟ้า 
หมายเลข 4 สวิตท์ไฟฟ้า 
หมายเลข 5 มอเตอร์ต้นก าลัง 

หมายเลข 6 ลูกกลิ้งหรือตัวกดทับในการอัดเม็ด 
หมายเลข 7 ตัวครอบภายนอก 
หมายเลข 8 ทางออกเม็ดอาหาร 
หมายเลข 9 เกียร์ทด 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3 แบบแสดงส่วนประกอบของเครื่องอัดเม็ด
อาหารสัตว์ 

 

 

รูปที่ 4 เครื่องอัดเม็ดอาหารสัตว์ 
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รูปที่ 5 แม่พิมพ์เครื่องอัดเม็ดอาหารสัตว์ 
 
2.2  วิธีการท าการทดสอบ 

การทดสอบเครื่องอัดเม็ดอาหารสัตว์  ท าการ
ทดสอบหาอัตราการบดอัดเม็ด โดยใช้ความเร็วรอบ 
72.5 รอบต่อนาที ปรับตั้งกลไกการท างานของเครื่อง
บดอัดเม็ดอาหารสัตว์ให้พร้อมใช้งานและปรับตั้ ง
ระยะห่างของใบมีดก าหนดขนาดเพ่ือให้ได้ขนาด 
ความยาวของอาหารที่ก าหนดไว้ไม่เกิน 15 มิลลิเมตร 
ขั้นตอนการทดลองมีดังนี ้

เริ่มจากการเตรียมวัตถุดิบร า (วัดค่าความชื้นของ
ร าได้ค่ า เฉลี่ ย  9.86  %Wb)โดยชั่ งน้ าหนักตามที่
ก าหนดไว้ผสมน้ า(น้ า 1 ลิตรหนักประมาณ 1 กิโลกรัม)
เข้ากับร าที่ผ่านการชั่งตามสัดส่วนที่ก าหนดไว้ให้เป็น
เนื้อเดียวกันในการทดสอบการบดอัดเม็ดจะทดสอบ

อยู่ 4 ครั้ง โดยอัตราส่วนการผสมวัตถุดิบ (ร า) ต่อน้ า
ดังนี้ 

1)  ครั้ งที่  1 เท่ ากับ  10:1 .0  กิ โลกรัม /ลิ ตร 
(ความชื้น 18.1 %Wb) 

2 )  ครั้ งที่  2 เท่ ากับ  10:1 .5  กิ โ ลกรั ม /ลิ ตร 
(ความชื้น 21.7%Wb) 

3 )  ค รั้ ง ที่  3 เ ท่ า กั บ  10:2.0 กิ โ ล ก รั ม /ลิ ต ร 
(ความชื้น 24.9 %Wb) 

4) ครั้ งที่  4  เท่ ากับ  10:2.5  กิ โลกรัม/ลิตร 
(ความชื้น 27.9 %Wb) 

5)  ครั้ งที่  5  เท่ ากับ  10:3.0 กิ โลกรัม /ลิตร 
(ความชื้น 30.1 %Wb) 

จากนั้นท าการเปิดสวิตซ์ให้เครื่องท างาน  ตัก
วัตถุดิบ แล้วเทวัตถุดิบลงไปตรงช่องป้อนวัตถุดิบเข้า
เครื่องอัดเม็ดอาหารสัตว์เล็กน้อย เพ่ือให้วัตถุดิบอัดตัว
อยู่ในแผ่นแม่พิมพ์ อัดเม็ดอาหารสัตว์ พร้อมกับเริ่ม
จับเวลา 12 นาท ีพอครบก าหนดเวลา ให้กดหยุดเวลา
พร้อมกับปิดสวิตซ์เ พ่ือหยุดเครื่อง สุดท้ายน าเอา
วัตถุดิบที่ผ่านการตวงมาชั่งน้ าหนักแล้วบันทึกค่าเพ่ือ
หาอัตราการบดอัดเม็ด 
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3. ผลการทดสอบและการอภิปรายผล  
ตารางท่ี 1 การทดลองอัดเม็ดด้วยร าผสมน้ า (เฉลี่ย) 

 
จากผลการทดสอบการทดลองอัดเม็ดด้วยร า 

พบว่าวัตถุดิบที่ได้จากการบดอัดเม็ด (การทดลองซ้ า 3 
ครั้งหาค่าเฉลี่ย) โดยผสมใช้เวลาต่อรอบที่ 12 นาที 
การทดลองครั้งที่ 1 ใช้ร า 10 กิโลกรัม :น้ า 1.0 ลิตร 
วัดค่าความชื้น 18.1±0.5%Wb พบว่าไม่สามารถปั้น
ก้อนได้เนื่องจากปริมาณน้ าน้อยเกินไปไม่มีตัวประสาน 
การทดลองครั้งที่ 2 ใช้ร า 10 กิโลกรัม :น้ า 1.5 ลิตร 
วัดค่าความชื้น 21.6±0.5%RH สามารถอัดเม็ดได้ 
4.0±0.5 กิโลกรัม หรือ 20±2.5 กิโลกรัมต่อชั่วโมง 
ลักษณะของวัตถุดิบที่ได้จะมีลักษณะเป็นเม็ดไม่แน่น 
ผิวของวัตถุดิบไม่เรียบ การทดลองครั้งที่ 3 ใช้ร า 10 
กิโลกรัม:น้ า 2.0 ลิตรวัดค่าความชื้น 24.9±0.5%Wb 
สามารถอัดเม็ดได้ 8.0±0.5 กิโลกรัม หรือ 40±2.5 
กิโลกรัมต่อชั่วโมง ลักษณะของวัตถุดิบที่ ได้จะมี
ลักษณะเป็นเม็ดไม่แน่น ผิวของวัตถุดิบไม่เรียบ การ 
 
 
 
 

 

 

 
ทดลองครั้งที่ 4 ใช้ร า 10 กิโลกรัม:น้ า 2.5 ลิตร วัดค่า
ค ว า ม ชื้ น  27.9±0.5%Wb ส า ม า ร ถ อั ด เ ม็ ด ไ ด้  
10.0±0.5 กิโลกรัม หรือ 85±2.5กิโลกรัมต่อชั่วโมง 
ลักษณะของวัตถุดิบที่ได้จะมีลักษณะเป็นเม็ดพอดี
ขนาดของเม็ดออกอย่างต่อเนื่อง และยังพบว่าเวลาที่
ใช้ในการท างานของเครื่องใช้เวลาลดลงเหลือเพียง 7 
นาที ก็สามารถปั้นเม็ดอาหารได้หมดวัตถุดิบ และการ
ทดลองครั้งที่ 5 ใช้ร า 10 กิโลกรัม:น้ า 3.0 ลิตร วัดค่า
ความชื้น 30.1±0.5%Wb พบว่าไม่สามารถปั้นก้อนได้
เนื่องจากปริมาณน้ ามากเกินไปจนท าให้วัตถุดิบเหลว
มากไม่สามารถขึ้นรูปได้ ผลการทดลองสามารถแสดง
ได้ในตารางที่ 1 และลักษณะอาหารอัดเม็ดที่เครื่อง
อัดเม็ดท าได้ในแต่ละอัตราส่วนผสมสามารถแสดงได้
ดังรูปที่ 6 
 
 
 
 
 
 

ครั้งที่ 
อัตราส่วนน้ าหนัก 
ร า(กก.) :น้ า(ลิตร) 
 

ความชื้น 
(%Wb) 

เวลา 
(นาที) 

ก าลังไฟฟ้า 
(W) 

ผลผลิตที่
ได้ 
(Kg) 

ผลผลิตที่เสีย 
(Kg) 

ผลผลิตที่ได้ 
(กก./
ชั่วโมง) 

1 10:1 ไม่สามารถข้ึนรูปได้ วัตถุดิบแข็งเกินไป 
2 10:1.5 21.6±0.5 12 1,780±50 4.0±0.5 6.0±0.5 20±2.5 
3 10:2 24.9±0.5 12 1,780±50 8.0±0.5 2.0±0.5 40±2.5 
4 10:2.5 27.9±0.5 7 1,780±50 10.0±0.5 0 85±2.5 
5 10:3 ไม่สามารถข้ึนรูปได้ วัตถุดิบเหลวเกินไป 
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รูปที่ 6 อาหารสัตว์อัดเม็ดด้วยร า 
 
4.  สรุปผลการทดสอบ 
 เครื่องอัดเม็ดอาหารสัตว์มีการออกแบบเครื่องให้มี
การท างานด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า มีประสิทธิภาพที่
เหมาะสมกับการใช้งาน โดยใช้มอเตอร์ไฟฟ้าขนาด 
220 โวลท์ 2 แรงม้า 1,450 รอบต่อนาที ส่งก าลังลัง
ไปยังเกียร์ทดรอบขนาด 1:20 และส่งก าลังจากเกียร์
ทดรอบไปยังเพลาขับ โดยอาศัยการกดอัดของลูกกลิ้ง
ทั้ง 2 ลูกกดอัดลงไปกับแผ่นแม่พิมพ์ และการหมุน
ของแผ่นแม่พิมพ์ที่ความเร็วรอบคงที่จากเกียร์ทด ใน
การอัดทุกครั้งปริมาตรที่ ได้จากการอัดขึ้นอยู่กับ
ความชื้นของวัตถุดิบแตกต่างกันออกไป จากผลการ
ทดลองเครื่องอัดเม็ดอาหารสัตว์ พบว่าประสิทธิภาพ
การอัดเม็ดโดยใช้ร าเป็นวัตถุดิบ จากอัดราส่วนการ
ผสมวัตถุดิบกับน้ า ที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดในการ

อัดเม็ดคือน้ า 2.5 ลิตร ต่อ ร า 10 กิโลกรัม ความชื้น 
27.9±0.5%Wb ในเวลา 1 ชั่ ว โมง เครื่องอัด เม็ด
สามารถอัดได้วัตถุดิบได้ถึง 85±2.5 กิโลกรัม พบว่า
ปัจจัยที่ส าคัญในการผสมอาหารสัวต์คือส่วนผสมของ
น้ าที่ท าให้การอัดเม็ดของเครื่องมีประสิทธิภาพ
แตกต่างกัน การอัดเม็ดอาหารสัตว์ท าให้สามารถลด
ระยะเวลาในการผสมอาหารสัตว์ลงและสามารถลด
ต้นทุนในการซื้ออาหารสัตว์ส าเร็จรูปอีกด้วย 
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ราชภัฏอุดรธานี ที่สนับสนุนการท าวิจัยในครั้ งนี้  
ตลอดจนเจ้าหน้าที่และนักศึกษาที่ร่วมสร้างเครื่องและ
ท าการทดสอบจนแล้วเสร็จจนส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
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การศึกษาความเป็นไปไดข้องการใช้หัวพ่นไฟที่ใช้น ้ามันเครื่องใช้แล้ว 
เป็นเชื อเพลิงส้าหรับตู้อบ 200 ลิตร 

Feasibility study of used Engine Oil Burner for a 200 Liters Oven 
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บทคัดย่อ  

การอบแห้งคือการใช้พลังงานความร้อนเพื่อระเหยน้้าออกจากผลิตภัณฑ์ซึ่งต้องอาศัยพลังงานจ้านวนมากดังนั้น
การจัดหาพลังงานความร้อนจากแหล่งที่มีราคาถูกและหาได้ง่ายจึงเป็นสิ่งจ้าเป็นต่อการอบแห้ง ซึ่งแหล่งพลังงานที่นิยมกัน
อย่างแพร่หลายคือพลังงานแสงอาทิตย์แต่ก็ยังติดปัญหาเนื่องจากความร้อนที่ได้ยังไม่สูงและใช้ได้เป็นบางเวลา ดังนั้นผู้วิจยั
จึงมีความสนใจที่จะน้าน้้ามันเครื่องใช้แล้วซึ่งเป็นของเสียที่ต้องก้าจัดทิ้งอยู่แล้วกลับมาเป็นพลังงานส้าหรับเตาอบโดยใช้หัว
พ่นไฟที่ใช้น้้ามันเครื่องใช้แล้วเป็นเชื้อเพลิงซึ่งจะออกแบบหัวพ่นไฟให้เกิดการเผาไหม้ขึ้น 2 ครั้ง โดยใช้แผ่นครอบกั้น
อากาศเพื่อแบ่งชั้นการเผาไหม้ โดยในการทดสอบจะเปรียบเทียบกันระหว่างหัวพ่นไฟที่ไม่มีแผ่นกันอากาศ มีแผ่นกัน
อากาศแบบเรียบและแบบหยักฟันปลา ซึ่งจากการทดลองพบว่าว่าหัวพ่นไฟที่ไม่มีแผ่นกันอากาศจะสร้างอุณหภูมิห้องเผา
ไหม้ได้สูงที่สุดแต่ก็ท้าให้ปริมาณ CO และ NOX ในไอเสียสูงที่สุดด้วย ส่วนหัวพ่นไฟที่มีแผ่นกันอากาศจะช่วยลดปริมาณ 
CO และ NOX ในไอเสียลงได้อย่างมากแต่อุณหภูมิห้องเผาไหม้ก็ลดลงไปด้วยเช่นกัน 
ค ำส ำคัญ: น้้ามันเครื่องใช้แล้ว หัวพ่นไฟ เตาอบ   
 
Abstract 
 Drying is the use of heat energy to evaporate water from a product, which requires a lot of 
energy, so the supply of heat from a cheap and readily available source is essential for drying. The most 
popular energy source is solar energy, but it still has problems because the heat is not high and can be 
used for some time. Therefore, the researcher is interested in reusing used engine oil, which is a waste 
that must be disposed of, to be used as fuel for the oven. The burner is designed for two-state 
combustion by using a cover plate to separate the combustion layers. The research compared the 
burner without a cover plate, a flat plate, and a serrated air cover plate. The experiment found that the 
burner without a cover plate creates the highest combustion chamber temperature but also the highest 
CO and NOX content in the exhaust, and also found that the burner with a cover plate significantly 
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reduces the CO and NOX content in the exhaust, but the combustion chamber temperature is also 
reduced. 
Keywords: Used engine oil, Burner, Oven 
 
1.  บทน้า 
 การอบแห้งคือกระบวนการที่ใช้พลังงานจากแหล่ง
ความร้อนเ พ่ือระเหยเอาความชื้ นออกจากตั ว
ผลิตภัณฑ์ ซึ่งพลังงานที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายคือ 
พลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งมีต้นทุนที่ต่้าแต่พลังงาน
แสงอาทิตย์นี้ ไม่สามารถใช้ได้ตลอดเวลา และมี
พลังงานค่อนข้างต่้าจึงต้องใช้เวลามากขึ้นตามไปด้วย
หากใช้พลังงานไฟฟ้าแทนก็จะท้าให้ค่าใช้จ่ายสูงขึ้น
ตามไปด้วย ทางผู้วิจัยจึงเห็นว่าน้้ามันเครื่องใช้แล้วซึ่ง
เป็นของเสียที่ต้องถูกก้าจัดทิ้งน่าจะน้ากลับมาเป็น
พลังงานส้าหรับกระบวนการอบแห้งได้  ซึ่ งจาก
การศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการน้้ามันเครื่องใช้
แล้วพบว่าน้้ามันเครื่องใช้แล้วจะมีน้้าหนักโมเลกุลที่สูง
ท้าให้เกิดการเผาไหม้ที่สมบูรณ์ได้ยาก ดังนั้นทาง
ผู้วิจัยจึงจะเลือกใช้วิธีการเผาไหม้ 2 ครั้งเพ่ือให้เกิด
การเผาไหม้ที่สมบูรณ์ โดยการเผาไหม้ครั้งแรกจะเผา
ไหม้น้้ ามันแบบจ้ากัดอากาศเพ่ือให้ เกิด Carbon 
Monoxide (CO) ให้มากที่สุด หลังจากนั้น การเผา
ไหม้ครั้งที่สองจะเผาไหม้ CO อีกครั้งก็จะเกิดการเผา
ไหม้ที่สมบูรณ์ ซึ่งการแบ่งโซนการเผาไหม้นั้นจะใช้
แผ่นครอบกั้นโซนซึ่งจะเรียกว่าแผ่นกันอากาศต่อไป
โดยแผ่นกั้นโซนนี้จะช่วยให้เกิดการแยกโซนเผาไหม้
ชัดเจนมากขึ้นในการเผาไหม้ โดยการวิจัยจะศึกษา
ลักษณะของแผ่นกั้นโซนว่าลักษณะแผ่นกั้นโซน
ลักษณะใดจะช่วยให้เกิดการเผาไหม้ได้ดีที่สุด รวมไป
ถึงอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง มลพิษทางไอเสีย และ
อุณหภูมิที่เกิดขึ้นที่จุดต่าง ๆ ของอุปกรณ์ด้วย  

 

2.  อุปกรณ์และวิธีการทดลอง  
 ตัวหัวพ่นไฟจะมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมขนาด 15 x 
45 x 10 cm โดยที่ด้านบนจะเจาะเป็นช่องส้าหรับ
เป็นทางเข้าของอากาศขนาด 1.5 x 14 cm จ้านวน 5 
ช่อง ภายในหัวพ่นไฟจะมีถาดส้ าหรับใส่น้้ ามัน
เชื้อเพลิงขนาด 14 x 25 x 2.5 cm โดยมีแผ่นครอบ
กั้นอากาศด้านบนเพ่ือบังคับให้เกิดการเผาไหม้ที่ไม่
สมบูรณ์ภายในถาดน้้ามันเชื้อเพลิง หลังจากนั้นไอเสีย
จากการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์จะถูกดูดเข้าไปสู่ห้องเผา
ไหม้อีกครั้งที่ไต้ตู้อบเพ่ือให้เกิดการเผาไหม้สมบูรณ์ 
และได้พลังงานความร้อนให้กับเตาอบนั่นเอง โดยตู้อบ
ท้าจากถังเหล็กกลม ขนาดความจุ 200 liter มีท่อน้า
ไอเสียความร้อนขนาด 4 in สูง 2 m โดยการทดสอบ
จะท้าการเปรียบเทียบกันระหว่างหัวพ่นไฟที่ไม่มีแผ่น
ครอบกันอากาศ มีแผ่นครอบกันอากาศแบบเรียบ 
และแผ่นครอบกันอากาศแบบหยักฟันปลาซึ่งมีจ้านวน
หยักที่ 4 5 6 และ 7 หยัก ซึ่งการทดลองจะมีการปรับ
ขนาดความกว้างของช่องอากาศทางเข้ากรณีไม่มีแผ่น
กันอากาศที่ 5 cm ส่วนแบบมีแผ่นกันอากาศจะเปิดที่ 
1 2 3 และ 4 cm ในการทดลองจะวัดอุณหภูมิจุดต่าง 
ๆ ด้วย thermocouples type K ซึ่งอยู่ภายในห้อง
เผาไหม้ 3 จุด ภายในตู้อบ อีก 9 จุด และทางออก
ภายในปล่อง ไอเสี ย อีก  1  จุ ด  การวัดปริ มาณ
องค์ประกอบของไอเสียจะตรวจวัดด้วยเครื่ อง
วิเคราะห์ไอเสีย Testo 350 XL พร้อมทั้งวัดอัตราการ
สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงด้วยวิธีวัดมวลของเชื้อเพลิงที่เผา
ไหม้ไปเทียบกับเวลา ซึ่งแผนผังอุปกรณ์สามารถดูได้
จากรูปที่ 1 
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รูปที่ 1 แผนภาพชุดอุปกรณ์การทดลอง 

 
3.  ผลการทดลอง 

ในการแสดงผลจะท้าการเฉลี่ยอุณหภูมิภายในห้อง
เผาไหม้และภายในตู้อบให้เป็นอุณหภูมิเดียวเพ่ือ
สะดวกในการวิเคราะห์และวิจารย์ผลการทดลอง ซึ่ง
ในส่วนของผลจากหัวพ่นไฟที่ไม่มีแผ่นครอบจะมีค่า
เดียวเท่านั้นเนื่องจากการทดสอบจะเปิดต้าแหน่งของ
ช่องเปิดสูงที่สุดไว้ที่ 5 cm อีกทั้งกรณีนี้ไม่มีแผ่นกัน
อากาศให้เลื่อนเปิดนั่นเอง จากรูปที่ 2 จะเห็นได้ว่า
เมื่อเพ่ิมช่องเปิดกว้างขึ้นก็จะท้าให้อุณหภูมิในห้องเผา
ไหม้สูงขึ้นตามไปด้วยซึ่งเกิดจากอากาศที่มากขึ้นก็จะ
ท้าให้เกิดการเผาไหม้ที่มากขึ้นไปด้วยนั่นเองและเมื่อ
เปรียบเทียบระหว่างแบบมีแผ่นกันกับไม่มีแผ่นกัน
อากาศก็จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าเมื่อมีแผ่นกันอากาศ
ก็จะท้าให้อุณหภูมิการเผาไหม้ต่้าลงอย่างชัดเจนอัน
เนื่องจากอากาศที่จะเข้าไปส้าหรับการเผาไหม้มี
ปริมาณลดลงนั่นเอง 
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รูปที่ 2 ความสัมพันธ์ของความกว้างของช่องเปิดกับ
อุณหภูมิห้องเผาไหม้ 

 

 เมื่อเปรียบเทียบลักษณะแผ่นกันอากาศแบบเรียบ
และแบบหยักจะเห็นได้ว่ าแผ่นแบบเรียบจะให้
อุณหภูมิที่สูงกว่าแผ่นกันอากาศแบบหยักซึ่งเกิดจาก
อากาศสามารถไหลผ่านแผ่นแบบเรียบได้ดีว่าแบบ
หยัก และเมื่อแผ่นกันอากาศมีหยักเพ่ิมมากขึ้นก็ยิ่ง
ส่งผลให้อุณหภูมิลดลงมากขึ้น และจะเริ่มมีแนวโน้ม
ใกล้เคียงกันที่จ้านวนหยัก 6 และ 7 หยัก ซึ่งน่าจะเกิด
มาจากจ้านวนหยักที่มากขึ้นจะส่งผลให้อากาศไหลเข้า
ต่างกันได้ไม่มากนัก โดยอุณหภูมิห้องเผาไหม้สูงที่สุด
จะอยู่ที่ 600 °C และต่้าท่ีสุดจะอยู่ที่ 181 °C 
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รูปที่ 3 ความสัมพันธ์ของความกว้างของช่องเปิดกับ
อุณหภูมิภายในเตาอบ 
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จากรูปที่ 3 แสดงให้เห็นได้ว่าอุณหภูมิภายในเตา
อบจะเป็นไปตามอุณหภูมิ ของห้องเผาไหม้ อัน
เนื่องมาจากถังอบจะได้รับความร้อนจากห้องเผาไหม้
นั่นเอง 
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รูปที่ 4 ความสัมพันธ์ของความกว้างของช่องเปิดกับ
อุณหภูมิทางออก 

 
จากรูปที่ 4 จะเห็นได้ว่ากราฟอุณหภูมิทางออกก็มี

แนวโน้มเช่นเดียวกันกับกราฟอุณหภูมิหภูมิห้องเผา
ไหม้คือแบบไม่มีแผ่นกันอากาศจะให้อุณหภูมิสุงที่สุด
และแผ่นเรียบ และแผนหยักจะลดลงตามล้าดับ และ
จะสังเกตุได้ว่า ที่จ้านวน 4 และ 5 หยัก กับ 6 และ 7 
หยัก จะมีแนวโน้มอุณหภูมิทางออกที่ใกล้เคียงกันซึ่ง
น่าจะเกิดจากจ้านวนหยักที่ ใกล้เคียงกันส่งผลให้
อากาศไหลเข้าได้ใกล้เคียงกันด้วย 
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รูปที่ 5 ความสัมพันธ์ของความกว้างของช่องเปิดกับ

ปริมาณ CO ในไอเสีย 
 

จากรูปที่ 5 จะเห็นได้ว่าหัวพ่นไฟที่ไม่มีแผ่นกัน
อากาศจะให้อุณหภูมิสูงแต่ก็จะปริมาณ CO ในไอเสีย
สูงที่สุดที่สุดด้วย ที่ 2331 ppm ซึ่งเกิดจากหัวพ่นไฟที่
ไม่มีแผ่นกันอากาศจะท้าให้อากาศเข้าไปเผาไหม้ได้
มากกว่าหัวพ่นไฟที่มีแผ่นกันอากาศแบบอ่ืน อีกทั้ง
ความร้อนที่สูงก็ได้ไประเหยน้้ามันเชื้อเพลิงได้มากขึ้น
ตามไปด้วยส่งผลให้เกิดส่วนผสมที่หนาเกินไปส่งผลให้
ปริมาณ CO สูงมากขึ้นอย่างชัดเจน ซึ่งสามารถยืนยัน
ได้จากกราฟรูปที่ 7 ที่อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง
ของหัวพ่นไฟที่ไม่มีแผ่นกันอากาศมีค่าสูงอย่างมาก 
และเมื่อสังเกตุแผ่นครอบกันแบบเรียบและแบบหยัก
ปริมาณ CO ก็จะลดลงตามล้าดับซึ่งเกิดจากอากาศถูก
จ้ากัดส่งผลให้การเผาไหม้ลดลง ความร้อนจากการเผา
ไหม้จึงลดลงส่งผลให้เชื้อเพลิงระเหยตัวได้น้อยลง ท้า
ให้อากาศสามารถเข้าท้าปฏิกิริยาได้มากขึ้น และการมี
แผนกั้นอากาศจะช่วยให้เกิดการเผาไหม้ไอเสียซ้้าอีก
ครั้งหนึ่ง จึงท้าให้ CO ในไอเสียมีค่าลดลงอย่างมาก
นั่นเอง โดยจะเห็นได้ว่าที่แผ่นกันอากาศแบบ 6 และ 
7 หยักจะให้แนวโน้ม CO ในไอเสียที่ต่้าที่สุด ซึ่งก็
น่าจะเกิดมาจากจ้านวนหยักที่มากจะส่งผลให้อากาศ
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เข้าได้น้อยลงแต่ก็ช่วยให้อากาศและเชื้อเพลิงผสมกัน
ได้มากขึ้นช่วยให้การเผาไหม้ได้ดีมากขึ้นด้วย โดยค่า 
CO ในไอเสียที่มีค่าต่้าที่สุดคือ 156 ppm ที่แผ่นกัน
อากาศแบบ 7 หยัก ที่ช่องเปิดท่ี 2 cm ซึ่งยังคงเกินค่า
มาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมไทยที่
ก้าหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบาย
ออกจากโรงงาน กรณีการใช้น้้ามันใช้แล้วที่ผ่ าน
กระบวนการปรับคุณภาพและเชื้อเพลิงสังเคราะห์เป็น
เชื้อเพลิงในเตาอุตสาหกรรม พ.ศ. 2548 Carbon 
Monoxide (CO) ไม่เกิน 110 ppm และ Oxide of 
Nitrogen (NOx) ไม่เกิน 200 ppm โดยมีปริมาตร
อากาศส่วนเกินในการเผาไหม้ (% excess air) ร้อย
ละ 50 หรือปริมาณออกซิเจน (% oxygen) ในอากาศ
เสียร้อยละ 7  
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รูปที่ 6 ความสัมพันธ์ของความกว้างของช่องเปิดกับ
ปริมาณ NOX ในไอเสีย 

 

จากรูปที่ 6 จะเห็นได้ว่าปริมาณ NOx ในไอเสียจะ
มีค่าสูงขึ้นเมื่อเปิดช่องเปิดมากขึ้น และจะมีค่าสูงที่สุด
ในกรณีไม่มีแผ่นครอบกันอากาศ ซึ่ง NOx ที่เกิดขึ้นนี้
จะเป็นผลมาจากอุณหภูมิการเผาไหม้คืออุณหภูมิที่สูง
ก็จะส่งผลให้ NOx มีปริมาณสูงขึ้นไปด้วย ซึ่งยืนยันได้
จากกราฟอุณหภูมิในรูปที่ 2 ซึ่งมีแนวโน้มเดียวกันกับ

กราฟของ NOx ดังรูปที่ 6 ซึ่งในส่วนของปริมาณ NOx 
ทุกกรณีทดสอบจะไม่เกิน 100 ppm ซึ่งยังอยู่ ใน
มาตรฐานก้าหนด 
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รูปที่ 7 ความสัมพันธ์ของความกว้างของช่องเปิดกับ
อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง 

 
จากรูปที่ 7 จะเห็นได้วแนวโน้มอัตราการสิ้นเปลือง

เชื้อเพลิงก็จะเป็นไปตามอุณหภูมิของห้องเผาไหม้
เนื่องจากอุณหภูมิจะมีผลโดยตรงต่อการระเหยตัวของ
เชื้อเพลิง ดังนั้นเมื่อยิ่งเปิดช่องให้อากาศเข้ามากขึ้น
การเผาไหม้ก็จะเพ่ิมมากขึ้นส่งผลให้เกิดความร้อนสูง
จึงระเหยเชื้อเพลิงได้มากขึ้นเช่นกัน ซึ่งหัวพ่นไฟที่ไม่มี
แผ่นกันอากาศจะมีอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงมาก
ที่สุดที่ 2.1 kg/hr ส่วนที่ต่้าที่สุดนั้นจะอยู่ที่ 0.4 kg/hr 
ที่แผ่นกันอากาศแบบ 6 หยัก 
 
4.  สรุปผลการทดลอง 
 จากการทดลองสรุปผลได้ว่าหัวพ่นไฟที่ไม่มีแผ่น
กันอากาศจะสร้างอุณหภูมิได้สูงที่สุดแต่ก็จะท้าให้
ปริมาณ CO และ NOX ในไอเสียสูงที่สุดด้วยเช่นกัน 
ส่วนหัวพ่นไฟที่มีแผ่นกันอากาศจะช่วยลดปริมาณ CO 
และ NOX ในไอเสียลงได้อย่างมากแต่ก็ท้าให้อุณหภูมิ
ลดลงมากเช่นกัน ซึ่งจากการทดลองจะเห็นได้ว่าความ
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ร้อนที่ได้จากการเผาน้้ามันเครื่องใช้แล้วมีมากพอที่จะ
น้าไปใช้กับเตาอบแต่ยังคงต้องพัฒนาหัวพ่นไฟให้มี
ปริมาณไอเสียให้อยู่ในมาตรฐานต่อไป 

 
5.  กิตติกรรมประกาศ 
 งานวิจัยนี้จะส้าเร็จไปไม่ได้หากขาดช่วยเหลือจาก 
บุคลากร นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน ที่ได้ให้การสนับสนุนการวิจัยในครั้งนี้  จึง
ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ให้ความช่วยเหลือในครั้งนี ้
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การพัฒนาโยเกิร์ตชนิดคงตัวเสริมน ้าหมากเม่า 
Production of Set Yogurt Supplemented with Mao Juice  

 
นิดา อาบสุวรรณ1์*, สิริชัย หาญกล้า2, กัญรัตน์ อินทปัตย2์ และ วัชระ หาญขุดทด2  
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บทคัดย่อ  

งานวิจัยนี้ศึกษาปริมาณน้ าหมากเม่าที่ใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตโยเกิร์ตชนิดคงตัวโดยแบ่งโยเกิ ร์ตออกเป็น 3 
สูตร ได้แก ่สูตรควบคุม (0%), สูตร 1 (3%) และสูตร 2 (7%) ตามล าดับ โดยสูตร 2 (7%) ให้ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระสูงที่สุด
เมื่อตรวจสอบด้วยวิธี DPPH และ ABTS ซึ่งมีค่าเท่ากับ 0.06±0.00 และ 0.22±0.00 มิลลิกรัมสมมูลของโทรลอกซ์ต่อ
มิลลิลิตร ตามล าดับ ซึ่งสอดคล้องกับปริมาณฟีนอลิกรวมที่ให้ค่าสูงสุดเท่ากับ 0.07±00 มิลลิกรัมสมมูลของกรดแกลลิกต่อ
มิลลิลิตร ค่าพีเอชอยู่ในช่วง 4.52±0.00 ถึง 4.75±0.00 สอดคล้องกับเปอร์เซ็นต์กรดแลคติก จ านวนแบคทีเรียผลิตกรด 
แลคติกอยู่ในช่วง 108 CFU/มิลลิลิตร แสดงให้เห็นว่าเมื่อเพิ่มปริมาณน้ าหมากเม่าในการผลิตโยเกิร์ตท าให้ฤทธิ์ต้านอนุมูล
อิสระสูงขึ้นและคุณสมบัติทางด้านเคมี แบคทีเรียผลิตกรดยังคงอยู่จนกระทั่งเป็นผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตหลังจากการหมัก  
ค ำส ำคัญ: โยเกิร์ตคงตัว น้ าหมากเม่า ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ แบคทีเรียผลิตกรดแลคติก 
 
Abstract 
 This research was to study on the concentration of Mao juice used as an ingredient in the set 
yogurt produced. Yogurts can divide three formulas follow as control (0%), formula 1 (3%) and formula 
2 (7%). The formula 2 (7%) show highest antioxidant activity when examined by DPPH and ABTS assay, 
which were 0.06±0.00 and 0.22±0.00  mg Trolox equivalence/ml, respectively.  This were corresponded 
to highest total phenolic content of 0.07±00 mg gallic acid equivalence/ml. The pH shows about 
4.52±0.00 to 4.75±0.00, and corresponds to % Lactic acid. Furthermore, the count of lactic acid bacteria 
was in the range of 108 CFU/ml. The result indicated that the concentration of Mao juice was found high 
antioxidant activity of yogurt produce. In addition, the chemical properties and lactic acid bacteria were 
found stable to end of yogurt product fermentation.  
Keywords: Set Yogurt, Mao Juice, Antioxidant activity, Lactic acid bacteria 
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1.  บทน้า 
 โยเกิรต์เป็นผลิตภัณฑ์อาหารฟังก์ชันที่นิยมใน
ปัจจุบัน เนื่องจากมีจุลินทรีย์กลุ่มผลิตกรดแลคติกที่ท า
ใ ห้ โ ย เ กิ ร์ ต มี ร ส เ ป รี้ ย ว  ไ ด้ แ ก่  Lactobacillus 
delbrukeii subsp. bulgaricus แ ล ะ 
Streptococcus thermophilus ท าหน้าที่ในการย่อย
น้ าตาลแลคโตส ในนมให้ เป็ นกรดแลคติ ก  [1] 
นอกจากนั้นจุลินทรีย์ในกลุ่มนี้สามารถอาศัยในระบบ
ล าไส้ของมนุษย์ป้องกันการติดเชื้อของจุลินทรีย์ก่อโรค
ในระบบทางเดินอาหาร คุณค่าทางโภชนาการที่ได้รับ
จากการหมักโยเกิร์ตคือกลุ่มกรดอะมิโนขนาดเล็ก 
หรือเส้นเปปไทด์ กรดอะมิโนที่ได้ในบางชนิดท าให้เกิด
สารประกอบที่ให้กลิ่นหอมในโยเกิร์ตได้แก่กลุ่ม อัลดี
ไฮด์ เอมีนอินโดล และฟีนอล เป็นต้น [2] ในปัจจุบันมี
การพัฒนาผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตค่อนข้างหลากหลายไม่ว่า
จะเป็นโยเกิร์ตคงตัว โยเกิร์ตพร้อมดื่ม หรือโยเกิร์ต
ชนิดกวน เพ่ือให้ผลิตภัณฑ์เน้นทางด้านสุขภาพมาก
ขึ้น และอาจจะเพ่ิมสารส าคัญที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพ ได้มี
การเพ่ิมน้ าเบอรี่ในผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตพบว่า โยเกิร์ตมี
ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระที่สูงขึ้นเมื่อตรวจสอบด้วยวิธี 
DPPH [3] 

ห ม า ก เ ม่ า ห รื อ ม ะ เ ม่ า เ ป็ น พื ช ใ น ว ง ศ์  
Euphorbiaceae สกุล Antidesma มีชื่อพฤกษศาตร์
ว่า Antidesma thwaitesianum Mull. Arg. พบใน
พ้ืนที่จังหวัดสกลนครเป็นส่วนมาก อยู่แถบเทือกเขาภู
พาน ถือได้ว่าเป็นพืชท้องถิ่นที่ส าคัญ มีสายพันธุ์ฟ้า
ประทาน สร้างค้อ 1 และ สร้างค้อ 2 เป็นต้น [4] จาก
การรายงานพบว่าน้ าหมากเม่ามีสารส าคัญคือแอนโท
ไซยานิน (Anthocyanin) ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นสารต้าน
อนุมูลอิสระสูง  และพบสารประกอบฟีนอลิกสูง 
(Phenolic) [5] ซึ่งเมื่อน ามาเพ่ิมเข้าไปในผลิตภัณฑ์  

โยเกิร์ตจะท าให้ผลิตภัณฑ์มีความแปลกใหม่และเป็น
อาหารสุขภาพได้ดี โดยทั่วไปผลหมากเม่านิยมน ามา
แปรรูปหลายชนิด ไม่ว่าจะเป็น น้ าผลไม้ ไวน์ แยม 
และหมากเม่ากวน เป็นต้น เพ่ือเป็นแนวทางเลือกใหม่
ให้กับผู้บริโภค จึงน าน้ าหมากเม่ามาเพ่ิมในผลิต
โยเกิร์ตชนิดคงตัว จะท าให้ผลิตภัณฑ์เพ่ิมฤทธิ์ต้าน
อนุมูลอิสระมากขึ้น และเพ่ือเป็นแนวทางในการ
น าไปใช้ต่อผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจต่อไป 

 

2.  วัตถุประสงค์ 
 ศึกษาปริมาณน้ าหมากเม่าต่อการผลิตโยเกิร์ต 
คุณสมบัติทางเคมี แบคทีเรียผลิตกรดแลคติก และ
ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตชนิดคงตัว
เสริมหมากเม่า 

 

3.  วิธีด้าเนินการวิจัย  
3.1  การผลิตโยเกิร์ตเสริมน ้าหมากเม่า 

น าน้ านมวัวปริมาณ 88, 85 และ81 กรัม (สูตร
ควบคุม, สูตร 1 และสูตร 2) อุ่นที่ อุณหภูมิ 50-60 
องศาเซลเซียส จากนั้นเติมน้ าตาลทราย 7 กรัม และ
พาสเจอไรส์ที่อุณหภูมิ 85 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 5 
นาที ลดอุณหภูมิ 42 องศาเซลเซียส เติมน้ าหมากเม่า
(ทางการค้าสายพันธุ์ฟ้าประทาน 100 เปอร์เซ็นต์) 
ปริมาณ 0, 3 และ 7 กรัม (สูตรควบคุม, สูตร 1 และ
สูตร 2) หัวเชื้อทางการค้า (รสธรรมชาติ ยี่ห้อดัชมิลล์) 
5 กรัม  น าไปบรรจุในภาชนะ และบ่มที่อุณหภูมิ 42
องศาเซลเซียส เป็นเวลา 4 ชั่วโมง น าโยเกิร์ตที่ได้ไป
ตรวจสอบคุณสมบัติทางเคมี จุลินทรีย์และฤทธิ์ต้าน
อนุมูลอิสระ  
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3.2  การวิเคราะห์ปริมาณของแข็งที่ละลายได้
ทั งหมด ค่าพีเอชและปริมาณกรดแลคติก 
 น าตัวอย่างมาวัดปริมาณของแข็งที่ละลายได้
ทั้ ง ห มดด้ ว ย  hand refractometer (ATAGO รุ่ น
Hand Held Refractometer MASTER-M ºBrix 0-
33%)  กา ร วั ด ค่ า พี เ อช ด้ ว ย เ ค รื่ อ ง  pH-meter 
(JENWAY รุ่ น  3510) การวิ เคราะห์ปริมาณกรด       
แลคติกตามวิธี AOAC (2000) [6] ในขณะที่จ านวน
แบคทีเรียผลิตกรดแลคติกด้วย ด้วยเทคนิค Serial 
dilution บนอาหาร MRS agar รายงานเป็นหน่วย 
CFU/มิลลิตร 
3.3  การวิเคราะห์ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี  
DPPH และ ABTS   
 วิธี DPPH น าตัวอย่างที่ปริมาตร 50 ไมโครลิตร 
มาท าปฏิกิริยากับสารละลาย 0.1 มิลลิโมลาร์ DPPH 
ปริมาตร 1000 ไมโครลิตร ตั้งทิ้งไว้ในที่มืดเป็นเวลา 
30 นาที น าไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 
517 นาโนเมตร เทียบกับสารมาตรฐานโทรลอกซ์  
 วิธี ABTS น าตัวอย่างปริมาตร 10 ไมโครลิตร มา
ท าปฏิกิริยากับสารละลาย 7.5 มิลลิโมลาร์ ABTS  
ปริมาตร 990 ไมโครลิตร ตั้งทิ้งไว้ในที่มือ 5 นาที วัด
ค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 734 นาโนเมตร 
เทียบกับสารละลายมาตรฐานโทรลอกซ์ 
3.4  การวิเคราะห์ปริมาณฟีนอลิกรวม  

การวิเคราะห์ปริมาณฟีนอลิกรวมเทียบกับสาร
มาตรฐานกรดแกลลิก โดยน าตัวอย่างปริมาตร 100 
ไมโครลิตร เติม สารละลาย 10% Folin-ciocalteus’s 
reagent ปริมาตร 2 มิลลิตร เติม 7.5 เปอร์เซ็นต์ 
โซเดียมคาร์บอเนต (Na2CO3) เติมน้ ากลั่นปริมาตร 
1.5 มิลลิลิตร บ่มไว้ในที่มืดอุณหภูมิห้อง 30 นาที วัด
ดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 765 นาโนเมตร  

3.5  การประเมินผลทางสถิต 
วิ เคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรม SPSS เวอร์ชั่น 

Statistics Viewer 24 แบบ One-Way ANOVA หา
ค่าเฉลี่ยและเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย
โ ด ย วิ ธี  Duncan New Multiple Range Test 
(DMRT) ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95% 

 

4.  ผลและวิจารณ์ผล 
4.1  คุณสมบัติทางเคมีของโยเกิร์ตชนิดคงตัวเสริม
หมากเม่า 
 คุณสมบัติทางเคมีของโยเกิร์ตชนิดคงตัวเสริม
หมากเม่าแสดงดังตารางที่ 1 จากการศึกษาปริมาณน้ า
หมากเม่าต่อการผลิตโยเกิร์ตพบว่า การเติมปริมาณน้ า
หมากเม่าที่ 0%, 3% และ7% ซึ่งพบในสูตรควบคุม, 
สูตร 1 และสูตร 2 ตามล าดับ ท าให้ปริมาณของแข็งที่
ละลายได้ทั้งหมดมีค่าเท่ากันคือ 15±0.00 องศาบริกซ์ 
แสดงว่าระดับการเติมน้ าหมากเม่าในระดับ 3% และ 
7% (สูตร 1และสูตร 2) ท าให้ปริมาณของแข็งที่
ละลายได้ไม่เปลี่ยนแปลง เมื่อพิจารณาค่าพีเอช พบว่า
อยู่ในช่วง 4.52±0.00 ถึง 4.75±0.00 ผลทดสอบทาง
สถิติพบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิตที่
ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 โดยสูตรที่เติมน้ าหมาก
เม่าปริมาณสูงท าให้ค่าพีเอชสูงขึ้นเล็กน้อยซึ่งพบใน
สูตร 1 และสูตร 2 แสดงให้เห็นว่าน้ าหมากเม่าอาจจะ
มีองค์ประกอบของกลุ่ มน้ าตาลท า ให้ เ กิ ดการ
เปลี่ยนแปลงของพีเอชเล็กน้อย ในขณะที่สูตรควบคุม
มีการเปลี่ยนแปลงของพีเอชเร็วกว่าสูตรที่เติมน้ า
หมากเม่าเนื่องจากแบคทีเรียสามารถใช้น้ าตาลแลค
โตสที่อยู่ในนมได้เร็วกว่า [7]  
 การศึกษาเปอร์เซ็นต์กรดแลคติกของโยเกิร์ตชนิด
คงตัวเสริมน้ าหมากเม่าทั้ง 3 สูตรมีความแตกต่างกัน
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อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 
95 พบว่าอยู่ในช่วง 0.38±0.00 ถึง 0.46±0.00 ซ่ึง 
สอดคล้องกับค่าพีเอชของทุกสูตร โดยค่าพีเอชที่ต่ าจะ
ท าให้เปอร์เซ็นต์กรดแลคติกเพ่ิมข้ึน  
 
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมีของ
โยเกิร์ตชนิดคงตัวเสริมหมากเม่า 

สูตร ปริมาณของแข็ง
ที่ละลายได้ 
(องศาบริกซ์) 

พีเอช เปอร์เซ็นต์
กรดแลคติก 

ควบคุม 
(0%) 

15±0.00 4.52±0.00c 0.46±0.00a 

สูตร 1 
(3%) 

15±0.00 4.59±0.00b 0.42±0.00b 

สูตร 2 
(7%) 

15±0.00 4.75±0.00a 0.38±0.00c 

หมายเหตุ 0%. 3% และ 7% คือ ปริมาณน้ าหมากเม่าทีแ่ตกต่างกัน 
 a-c ตัวอักษรภาษาอังกฤษต่างกันในคอลมัน์เดียวกันคอืแตกต่าง

กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถติิทีร่ะดับความเชือ่มั่นร้อยละ 95 

 
4.2  จ้านวนแบคทีเรียผลิตกรดแลคติกของโยเกิร์ต
ชนิดคงตัวเสริมหมากเม่า 

จากการศึกษาจ านวนแบคทีเรียบนอาหารแข็ง 
MRS จ านวนแบคทีเรียผลิตกรดแลคติกแสดงตารางที่ 
2 พบว่าจ านวนแบคทีเรียที่มากที่สุดคือสูตร 1 และ
สูตรควบคุมอยู่ในช่วง 108  ในขณะที่สูตรที่เติมเติมน้ า
หมากเม่าที่ 7% (สูตร 2) พบจ านวนแบคทีเรียอยู่
ในช่วง 107 ซึ่งน้อยกว่าสูตรอ่ืน ๆ แสดงให้เห็นว่า
ปริมาณน้ าหมากเม่าที่สูงท าให้มีผลต่อการเจริญของ
แบคทีเรียผลิตกรดแลคติก อาจจะเนื่องมาจาก
คุณสมบัติของน้ าหมากเม่าที่ค่อนข้างเป็นกรดท าให้มี
ผลต่อการเจริญของแบคทีเรีย แต่อย่างไรก็ตามยังคง
พบแบคทีเรียในผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตที่เสริมด้วยน้ าหมาก
เม่าเช่นกัน จากการรายงานคุณสมบัติของน้ าหมาก

เม่ าพบว่ามีค่ า พี เอชอยู่ ในช่วง  2 .77±0.06  ถึง 
3.74±0.01 ซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีคุณสมบัติค่อนข้างเป็น
กรด [5] 

 
ตารางท่ี 2 จ านวนแบคทีเรียผลิตกรดแลคติกของ
โยเกิร์ตชนิดคงตัวเสริมหมากเม่า 

สูตร แบคทีเรียผลิตกรดแลคติก 
(CFU/มิลลิตร) 

ควบคุม 
(0%) 

6.6×108 

สูตร 1 
(3%) 

7.0×108 

สูตร 2 
(7%) 

6.6×107 

หมายเหตุ 0%. 3% และ 7% คือ ปริมาณน้ าหมากเม่าที่แตกต่างกัน 

 
4.3  ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและปริมาณฟีนอลิกรวม
จากผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตชนิดคงตัวเสริมหม่อน 

ผลการศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและปริมาณ   
ฟีนอลิกรวมแสดงตารางที่ 3 เมื่อตรวจสอบฤทธิ์ต้าน
อนุมูลอิสระด้วยวิธี DPPH พบว่าสูตรโยเกิร์ตที่เติมน้ า
หมากเม่าให้ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระสูงที่สุดคือสูตร 1 
และสูตร 2 เมื่อเทียบกับสูตรควบคุม ตามล าดับ เมื่อ
พิจารณาการตรวจสอบด้วยวิธี ABTS พบว่าฤทธิ์ต้าน
อนุมูลอิสระสูงที่สุดพบในสูตร 2 (7%) การทดสอบผล
ทางสถิตพบว่าฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิตที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95
อย่างไรก็ตามในเบื้องต้นพบว่าปริมาณน้ าหมากเม่าที่
เติมในผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตคงตัวท าให้ฤทธิ์ต้านอนุมูล
อิสระสูงขึ้นตามปริมาณน้ าหมากเม่าที่เติม ซึ่งอาจจะ
เป็นผลของสารประกอบกลุ่มแอนโทไซยานินที่สูงขึ้น
ด้วย ลักษณะของแอนโทไซยานิน จะมีสีม่วงแดง จัด
อยู่ในกลุ่มฟลาโวนอยด์ มีคุณสมบัติในการละลายน้ า
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ได้ โดยสีของแอนโทไซยานินจะเปลี่ยนแปลงไปตาม
สภาวะความเป็นกรดเบส [8] ซึ่งเบื้องต้นในโยเกิร์ตที่
เติมน้ าหม่อนในปริมาณที่สูงจะท าให้ลักษณะของสี
ผลิตภัณฑ์มีสีแดงม่วงเข้มกว่าสูตรควบคุม ในขณะที่
สูตรควบคุม (0%) ยังคงพบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระเมื่อ
ทดสอบด้วยทั้ง 2 วิธี คาดว่าอาจจะเป็นองค์ประกอบ
กลุ่มกรดอะมิโนที่ได้จากกระบวนการหมักโยเกิร์ตซึ่ง
กรดอะมิโนบางชนิดสามารถเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ
ได้ [9] 

การศึกษาปริมาณฟีนอลิกรวม แสดงตารางที่ 3 
จากผลการทดลองพบว่าปริมาณฟีนอลิกรวมให้
ปริมาณสูงที่สุดคือสูตร 2 ซึ่งมีความสอดคล้องกับฤทธิ์
ต้านอนุมูลอิสระที่สูงสุดเท่ากับ 0.07±0.00 มิลลิกรัม
สมมูลของกรดแกลลิกต่อมิลลิลิตร ในขณะที่สูตร
ควบคุม และสูตร 1 ให้ปริมาณสารประกอบฟีนอ      
ลิกรวมเท่ากัน แสดงให้เห็นว่า สารประกอบบางชนิด
อาจจะเป็นกลุ่มน้ าตาลที่มีการรวมตัวท าให้สามารถ
ตรวจสอบได้ในเบื้องต้น อย่างไรก็ตามในสูตร 1 ยังคง
พบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระสูงกว่าสูตรควบคุมซึ่งเป็นผล
มาจากน้ าหมากเม่า 
 
ตารางท่ี 3 ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและฟีนอลิกรวมจาก
โยเกิร์ตทั้ง 3 สูตร 

สูตร DPPH 
activity 

(mgTrolox/ml) 

ABTS 
activity 

(mgTrolox/ml) 

Total 
Phenolic 

(mgGallic/ml) 

ควบคุม 
(0%) 

0.02±0.00c 0.05±0.00c 0.04±0.00b        

สูตร 1 
(3%) 

0.08±0.00a 0.21±0.01b 0.04±0.00b 

    

    
    

 
 
 

 
 

สูตร DPPH 
activity 

(mgTrolox/ml) 

ABTS 
activity 

(mgTrolox/ml) 

Total 
Phenolic 

(mgGallic/ml) 

สูตร 2 
(7%) 

0.06±0.00b 0.22±0.00a 0.07±0.00a 

หมายเหตุ 0%. 3% และ 7% คือ ปริมาณน้ าหมากเม่าทีแ่ตกต่างกัน 
 a-c ตัวอักษรภาษาอังกฤษต่างกันในคอลัมน์เดียวกันคือแตกต่างกันอย่าง

มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อม่ันร้อยละ 95 

 
5.  สรุปผล 
 การศึกษาพัฒนาผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตชนิดคงตัวเสริม
หมากเม่าพบว่าน้ าหมากเม่าความเข้มข้น 100% ที่
เติมเป็นส่วนผสมในการผลิตโยเกิร์ตที่หมัก เป็น
ระยะเวลา 4 ชั่วโมง ยังคงให้คุณสมบัติทางเคมี ที่
ให้ผลตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของโยเกิร์ต รวมถึงมี
จ านวนแบคทีเรียผลิตกรดแลคติกยังคงอยู่เมื่อเติมน้ า
หมากเม่าในระดับ 3% และ 7% (สูตร 1 และ สูตร 2) 
พบว่าผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตที่ให้ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระที่สูง
คือ สูตร 2 ซึ่งสอดคล้องกับปริมาณ  ฟีนอลิกที่มีค่าสูง
เช่นเดียวกัน จากผลการทดลองนี้สามารถน าไปต่อ
ยอดผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตเ พ่ือน าไปพัฒนาโยเกิร์ต
ทางด้านการค้าต่อไป  
 
6.  กิตติกรรมประกาศ 
 ขอบคุณผู้ร่วมวิจัยสาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์
นม (ต่อเนื่อง) ทุกท่าน ที่ให้งานวิจัยด าเนินส าเร็จลุล่วง
ไปได้ด้วยดี สาขาชีววิทยาประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์
และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน   
 
 
 
 



 
การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์  วทิยาศาสตร์  เทคโนโลยี  และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 12 
วันที่ 20  สิงหาคม  2564  ณ  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   

 

 

ESTACON12 | 706 

7. เอกสารอ้างอิง 
[1]  สุนัดดา โยมญาต.ิ  (2557).  โยเกิร์ต, [ระบบ

ออนไลน์], แหล่งที่มา 
http://biology.ipst.ac.th. เข้าดูเม่ือวันที่ 
10/05/2564).  

[2]  Chen C., Zhao S., Hao G., Yu H., Tian H. 
and Zhao G. (2017). Role of lactic acid 
bacteria on the yogurt flavour: A review. 
International Journal of Food Properties, 
Vol. 20(S1), pp. 316-330. 

[3]  Cho W.Y., Hwa S.H., Yang F. and Lee C.H. 
(2020). Quality Characteristics and 
Antioxidant Activity of Yogurt Containing 
Raw Omija and Sugared Omija during 
Storage. Journal of Chemistry, vol. 
(2020), Article ID 1274591, 7 pages. 

[4]  ศิริรัตน์ เถื่อนสมบัติ (2558). รายงานวิจัยเรื่อง 
โครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตมะเม่าพ้ืนที่
จังหวัดสกลนคร, โครงการวิจัยและพัฒนาพืช
ท้องถิ่ น ใน พ้ืนที่ ภาคตะวันออกเฉียง เหนือ
ตอนบน, หน้า 3-4. 

[5]  จิรายุ มุสิกา และ อัมพร แซ่เอียว (2556). ผล
ของสีและสายพันธุ์ของผลหมากเม่าต่อสมบัติ
กายภาพ เคมี และสารเชิงสุขภาพ, รายงานการ
ประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิต
แห่งชาติ ครั้งที่ 29, 20 ธันวาคม 2556, ศูนย์
ป ร ะ ชุ ม น า น า ช า ติ  โ ร ง แ ร ม ดิ เ อ็ ม เ พ ล ส 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, หน้า 392-400.  

 
 

[6]  AOAC. (2000). AOAC, 2000. Official 
Methods of Analysis (17 th ed.): 
Association of Offcial Analytical 
Chemists, Washington, DC. 

[7]  เทพอัปสร  แสนสุ ข  (2559). ผลของสาร ให้ 
ความหวานต่างชนิดต่อคุณภาพโยเกิร์ต, วารสาร
วิทยาศาสตร์ คชสาส์น, หน้า 38-47.  

[8]  ศศิ ธร  อุดชาชน  และ  ศักดิ์ สิ ทธิ์  จันทร์ ไทย  
(2558).  การหาปริมาณแอนโทไซยานินในน้ าเม่า
โดยสเปกโทรฟลูออโรโฟโทเมทรี , วารสารวิจัย 
มข. (บศ.), หน้า 39 -47. 

[9]  Aswal, P., Shukla, A. & Priyadarshi, S.  
(2012).  Yoghurt : preparation,  
characteristics and recent advancements.  
Cibtech Journal of Bio-Protocols, Vol. 
1(2), pp. 32-34. 

 



 
การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์  วทิยาศาสตร์  เทคโนโลยี  และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 12 
วันที่ 20  สิงหาคม  2564  ณ  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   

 

 
ESTACON12 | 707 

การพัฒนาแบบหล่อคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ 
Development on the Mold of Column of Reinforced Mathematical Model 

 
ปฏิวัติ วรามิตร1,2, ฆนัท วิญญูวสิิทธิ์รักษ์1,2, บัณฑติ กฤตาคม1,2, รพีพงศ์ เปี่ยมสุวรรณ1,3*,  

ประไพรพร อุปราช3, อนุชา กล่า่น้อย4, ญาดา พรภักดี4 และภาณุวัฒน์ จนัทร์มาก1,5 
 

1ห้องปฏิบัติการวิจยัการพัฒนาในเทคโนโลยีของวัสดุพรุน 
(Development in Technology of Porous Materials Research Laboratory: DiTo-Lab) 

2สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
3สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต ์คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

4สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
744 ถนนสุรนารายณ ์ต่าบลในเมือง อา่เภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 

5สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
7/1 ถนนนนทบุร ีต่าบลบางกระสอ อ่าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 

*ติดต่อ: rapeepong.pe@rmuti.ac.th 
โทรศัพท์ 044 233 073, โทรสาร 044 233 074 

 
บทคัดย่อ  

งานวิจัยนี้น่าเสนอการประยุกต์ใช้แบบจ่าลองทางคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาแบบหล่อคอนกรีตเสริมเหล็ก  โดยเป็น
การศึกษาอิทธิพลของความหนา (t) เท่ากับ 3, 4 และ 5 mm. ความสูง (h) เท่ากับ 5 m และชนิดวัสดุของแบบหล่อ

คอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ส่งผลต่อความเค้น () ความเครียด () และค่าความปลอดภัย (SF) ของแบบหล่อคอนกรีตเสริม

เหล็ก ด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์  (Finite element method) ผลการศึกษาพบว่า ค่า  สูงสุด มีค่าเท่ากับ 

10,120x104 N/m2 ค่า  สูงสุด มีค่าเท่ากับ 23,410x10-8 และค่า SF สูงสุด มีค่าเท่ากับ 5.914 
ค ำส ำคัญ: แบบหล่อ, คอนกรีตเสริมเหล็ก, ระเบียบวิธีเชงิตัวเลข 
 

Abstract 
 This This research presents the application of mathematical models to develop reinforced 
concrete mold. The influence of mold thickness (t) of 3, 4 and 5 mm., mold height (h) of 5 m, and the 

material type of reinforced concrete mold affects stress (), strain () and safety factor (SF) of reinforced 
concrete mold are investigated using finite element method. The study results have shown that the 
highest stress equals 10,120x104 N/m2, highest strain equals 23,410x10-8 and highest SF equals 5.914. 
Keywords: Mold, Column of reinforced, Numerical method 
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1.  บทน า 
 ในปัจจุบันแบบหล่อคอนกรีตเสริมเหล็ก (Mold of 
column of reinforced concrete) มีความส่ าคัญ
อย่างมาก ในงานทางด้านวิศวกรรมโครงสร้าง 
โดยทั่ ว ไปแบบหล่อจะท่ามาจากวัสดุ  อาทิ เช่น 
ไม้,พลาสติด เหล็ก เป็นต้น แบบหล่อจะท่าหน้าที่รับ
น้่าหนักและแรงดันของคอนกรีตจากการเท 
 ในปี ค.ศ. 2001 S.J. Pantazopoulou และคณะ 
ได้ท่าการศึกษาเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการใช้ 
การ ใช้ วั สดุพอลิ เ มอ ร์ เ ส ริ ม เส้ น ใย ในกา ร เ พ่ิ ม
ความสามารถในการรับน้่าหนัก [1] ในปี ค.ศ 2015 
S.M. Mourad และคณะ ได้ท่าการศึกษาเสาคอนกรีต
เสริมเหล็ก โดยการใช้เฟอร์โรซีเมนต์ในการเพ่ิม
ความสามารถในการรับน้่าหนัก [2-3] ในปี ค.ศ. 2015 
A.S. Abdel-Hay and Y.A.G Fawzy ได้ท่าการศึกษา
เสาคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการใช้ Steel jacketing 
ในการเพ่ิมความสามารถในการรับน้่าหนัก [4] ในปี 
ค.ศ. 2019 J.Y. Chen และคณะ ได้ท่าการศึกษาเสา
คอนกรีตเสริมเหล็ก ท่าการจัดเรียงเหล็กตามแนว
ขวาง โดยใช้ระเบียบวิธี ไฟไนต์ เอลิ เมนต์ในการ
วิเคราะห์หาค่าความเค้น และความเครียดสัมผัส 
ระหว่างคอนกรีต และเหล็กเส้น [5] ในปี ค.ศ. 2019 
Xin-Nie และคณะ ได้ท่าการศึกษาเสาคอนกรีตเสริม
เหล็กภายใต้แรงบิด โดยใช้ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์
ในการวิ เคราะห์หาค่าความแข็งแรงสูงสุด  และ
ข้อบกพร่อง [6] ในปี ค.ศ. 2020 A. Daou และคณะ 
ได้ท่าการศึกษา ได้ท่าการศึกษาเสาคอนกรีตเสริม
เหล็กภายใต้แรงอัด โดยน่าเอาตาข่ายที่ผลิตจากโพลี
เอทธีลีน (Poly Density Polyethylene) เสริมแทน
เหล็ก จากผลการทดลอง พบว่า ตาข่ายที่เสริมแทน
เหล็ก จะไม่ส่งผลต่อความเหนียว การดูดซับ และการ
รับน้่าหนัก [7] ในปี ค.ศ. 2020 H.M.U. Aslam และ

คณะ ได้ท่าการศึกษาเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก โดย 
เหล็กที่ใช้ส่าหรับการทดลองนี้จะเป็น เหล็กแบบเสริม
ไฟเบอร์กลาสโพลิเมอร์  (Glass Fiber Reinforced 
Polymer : GFRP) เปรียบเทียบกับเหล็กกล้า จากผล
การทดลองพบว่า เหล็กแบบเสริมไฟเบอร์กลาสโพลิ
เมอร์  ช่วยเพ่ิมความแข็งแรงตามแนวแกน และ
ทนทานต่อความเสียหายมากกว่า [8] ในปี ค.ศ. 2012 
ได้ท่าการออกแบบความเหมาะสมของเสาคอนกรีต
เสริมเหล็กหน้าตัดสี่เหลี่ยมผืนผ้า โดยการรับแรงดัด
สองทาง [9-10]  

อย่างไรก็ตามงานวิจัยที่ผ่านมาจะเป็นการพิจารณา
เสาคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นส่วนใหญ่ ยังไม่มีนักวิจัย
ท่านใด สนใจที่จะท่าการศึกษาแบบหล่อคอนกรีต
เสริมเหล็ก ดังนั้นงานวิจัยนี้ จะขอน่าเสนอการพัฒนา
แบบหล่อคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือศึกษาแรงที่กระท่า
ต่อแบบหล่อที่มีพฤติกรรมสอดคล้องกับความเป็นจริง 
โดยจะเป็นกรณีของแบบจ่าลองทางคณิตศาสตร์
ส่าหรับบทความวิจัยนี้ เพ่ือศึกษาอิทธิพลของความ
หนา (t) ความสูง (h) และชนิดเหล็กของแบบหล่อเสา
ยาวคอนกรีตเสริมเหล็ก (SS400) ที่ส่งผลต่อความเค้น 

() ความเครียด () และค่าความปลอดภัย (SF) ของ
แบบหล่อคอนกรีตเสริมเหล็ก 

 
2. รายการสัญลักษณ์  
A พ้ืนที่หน้าตัดของแบบหล่อคอนกรีตเสริเหล็ก 
F แรงดันของคอนกรีต 

L ความยาวของแบบหล่อคอนกรีตเสริมเหล็ก 
SF ความปลอดภัยของแบบหล่อคอนกรีตเสริม

เหล็ก 

 ความเครียดของแบบหล่อคอนกรีตเสริมเหล็ก 

 ความเค้นของแบบหล่อคอนกรีตเสริมเหล็ก 
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3.  ทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง 
 ในการวิเคราะห์แบบหล่อคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ส่าหรับงานวิจัยนี้  จะน่าเสนอค่าความเค้น  () 

ความเครียด () และค่าความปลอดภัย (SF) ดัง
สมการต่อไปนี้ 

สมการความเค้น (Stress : ) 

 
F

A
                           (1) 

สมการความเค้น (Strain : ) 


 
L

L
                         (2) 

 
4.  ขั้นตอนการด าเนินงาน 
4.1  การจ าลองการออกแบบโครงสร้างของแบบ
หล่อคอนกรีตเสริมเหล็ก 
 รูปที่ 1 แสดงแบบจ่าลองทางกายภาพของแบบ
หล่อคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยมีความสูงเท่ากับ 5 m 
และความกว้างเท่ากับ 60x60 cm มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
การวิเคราะห์โครงสร้างที่ได้มาตรฐาน และมีความ
ปลอดภัย เนื่องจากเป็นโครงสร้างที่มีความแข็งแรงสูง  
ซึ่งจ่าเป็นต้องค่านึกถึงแรงที่กระท่าต่อแบบหล่อ เมื่อ 
โครงสร้างมีความซับซ้อนยากต่อการค่านวณจึง
จ่าเป็นต้องใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ [11] ทดสอบหา
ค่าความเค้น ความเครียด และความปลอดภัย ค่าที่ได้
เหล่านี้ จ่าเป็นในการช่วยตัดสินใจในการออกแบบ 
และพัฒนาแบบหล่อคอนกรีตเสริมเหล็ก  ว่าจะ
สามารถรับแรงกระท่าได ้และใช้งานได้อย่างปลอดภัย 
 วัสดุที่ใช้ส่าหรับสร้างแบบหล่อคอนกรีตเสริม
เหล็ก คือ เหล็กกล้าคาร์บอน ชนิด SS400 ซึ่งมี
คุณสมบัติของวัสดุ ดังแสดงในตารางที่ 1 

 

 
 

รูปที ่1 ขนาดของแบบหล่อคอนกรีตเสริมเหล็ก 
 
ตารางท่ี 1 คุณสมบัติของวัสดุ SS400 
Density (kg/m3) 7,860 
Young’ Modulus (Pa) 2.05x1011 
Bulk Modulus (Pa) 1.6x1011 
Shear Modulus (Pa) 8x1010 
Tensile Yield Strength (Pa) 2.45x108 
Tensile Ultimate Strength (Pa) 4x108 
Poisson’s Ration 0.26 

 
4.2 เงื่อนไขขอบเขต 
 การศึกษามีสมมุติฐาน และเงื่อนไขขอบเขตที่ใช้
ในการวิเคราะห์ ดังแสดงในตารางที่ 2 และ 3 
 

ตารางท่ี 2 สมมุติฐานที่ใช้ในการวิเคราะห์ 
External Loads Force (N) 26,428.92 
External Loads Gravity (m/s2) 9.81 
Temperature (oC) 35 
Fixtures Fixed (point) 16 
Standard Mesh (mm) 4.7498 
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ตารางท่ี 3 เงื่อนไขขอบเขต 

 

 
 

รูปที ่2 ต่าแหน่งการยึดและการเชื่อมติดของชิ้นงาน 
 

5.  ผลการค านวณและอภิปรายผล 

5.1  ความเค้น (Stress : ) 
 รูปที่ 3 แสดงค่าความเค้น กรณีท่ีความสูงเท่ากับ 
5 m และความหนาเท่ากับ 3, 4 และ 5 mm จากผล
การศึกษาพบว่า ค่าความเค้นสูงสุดของแบบหล่อ
คอนกรีตเสริม ได้แก่ 7,771x104, 6,162x104 และ 
4,554x104 N/m2 ตามล่าดับ 

5.2  ความเครียด (Strain : ) 
 รูปที่ 4 แสดงค่าความเค้น กรณีท่ีความสูงเท่ากับ 
5 m และความหนาเท่ากับ 3, 4 และ 5 mm จากผล
การศึกษาพบว่า ค่าความเครียดสูงสุดของแบบหล่อ

คอนกรีตเสริม ได้แก่ 16,480x10-8, 13,015x10 -8 
และ 9,550x10-8 ตามล่าดับ 
5.3  ความปลอดภัย (Factor of safety: SF) 
 รูปที่ 5 แสดงค่าความปลอดภัย กรณีที่ความสูง
เท่ากับ 5 m และความหนาเท่ากับ 3, 4 และ 5 mm 
จากผลการศึกษาพบว่า ค่าความปลอดภัยสูงสุดของ
แบบหล่อคอนกรีตเสริม ได้แก่ 3.980, 4.412 และ 
5.914 ตามล่าดับ 
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รูปที ่3 ความเค้นของแบบหล่อคอนกรีตเสริมเหล็ก 
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รูปที ่4 ความเครียดของแบบหล่อคอนกรีตเสริมเหล็ก 

รูปแบบ 
ตัวแปร 

ความสูง (h) ความหนา (t) 
1 5 m 3 mm 
2 5 m 4 mm 
3 5 m 5 mm 
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รูปที ่5 ความปลอดภัยของแบบหล่อคอนกรีต 
เสริมเหล็ก 

 
6.  สรุปผลการค านวณ 
 บทความวิจัยนี้เป็นการศึกษาแบบหล่อคอนกรีต
เสริมเหล็กด้วยแบบจ่าลองทางคณิตศาสตร์  ได้แก่  
 1. ความเค้นสูงสุดของแบบหล่อคอนกรีตเสริม
เหล็ก คือ กรณีที่ความหนาเท่ากับ 3 mm และความ
สูงเท่ากับ 5 m คือ 7,771x104 
 2. ความเครียดสูงสุดของแบบหล่อคอนกรีตเสริม
เหล็ก คือ กรณีที่ความหนาเท่ากับ 3 mm และความ
สูงเท่ากับ 5 m คือ 16,480x10-8 
 3. ความปลอดภัยสูงสุดของแบบหล่อคอนกรีต
เสริมเหล็ก คือ กรณีที่ความหนาเท่ากับ 5 mm และ
ความสูงเท่ากับ 5 m คือ 5.914 
 4. จากการจ่าลองโครงสร้างของแบบหล่อคอนกรีต
เสริมเหล็กจะเกิดการเสียรูป หรือพังเสียหายของ
โครงสร้าง ดังนั้นควรเสริมโครงสร้างให้มีค่าความ
ปลอดภัยตามมาตรฐาน 
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สร้างจ่าลองสภาพของชิ้นงาน 
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บทคัดย่อ  

งานวิจัยนี้เป็นการพัฒนาระบบสูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ส าหรับครัวเรือน  วัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อพัฒนา
ระบบสูบน้ าพลังงานทดแทนที่ใช้ในการจัดการน้ าท าการเกษตรบนพื้นที่ส าหรับครัวเรือน  (2) เพื่อพัฒนารูปแบบการ
จัดการน้ าเพื่อการเกษตรบนพื้นที่ส าหรับครัวเรือนด้วยระบบสูบน้ าพลังงานทดแทน  โดยการท างานร่วมกันระหว่าง
มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงกับแผงเซลล์แสงอาทิตย์  จากนั้นท าการออกแบบให้เครื่องสูบน้ าสามารถส่งน้ าในแนวราบ 100 
เมตร ในแนวดิ่ง 12 เมตร  และใช้ปั๊มน้ าที่ขนาดความโตท่อส่งและท่อดูด 1 นิ้ว ใช้มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงขนาด 12 VDC  
ก าลังไฟฟ้า 350 W  ท าหน้ าที่เป็นตัวขับเคลื่อนปั๊มน้ าแบบปั๊มชัก ท่อดูดและท่อส่ง  ขนาด  1 นิ้ว  และใช้พลังงาน
แสงอาทิตย์จากการผลิตไฟฟ้าของเซลล์สุริยะ (Solar - Cell) โดยใช้แผงโซล่าเซลล์ชนาด 330 Watt  37.4 V  8.8  A  
จ านวน 1 แผง,ชนาด 150 Watt  18.3 V  8.2  A  จ านวน 1 แผง ผู้วิจัยได้ก าหนดให้การสูบน้ าใส่ถังน้ าปริมาตร 1000 
ลิตร และท าการจับเวลาเพื่อวัดอัตราการไหลของน้ า และท าตารางเทียบผลการทดลองจะทราบถึงปริมาณการใช้น้ าที่
เกิดขึ้นในระบบสูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์    ผลการวิจัยพบว่า การวัดความเข้มแสงของแสงอาทิตย์ ในช่วงเวลาที่มี
เมฆบังซึ่งเป็นปัจจัยที่รบกวนผลการทดลองบางส่วน ท าให้การผลิตไฟฟ้าลดลง   การเปรียบเทียบก าลังไฟฟ้าระว่างแผง
เซลล์แสงอาทิตย์ แบบเปรียบเทียบกับแบบอนุกรม และแบบขนาน ส่วนแผงเซลล์แสงอาทิตย์เปรียบเทียบให้ก าลังไฟฟ้า  
เฉลี่ย 33.09 (W) ส่วนแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบอนุกรมให้ก าลังไฟฟ้า เฉลี่ย 33.17 (W) ส่วนแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบ
ขนานให้ก าลังไฟฟ้า เฉลี่ย 33.41 (W)  การทดลองเคร่ืองสูบน้ าไฟฟ้ากระแสตรงสามารถสูบน้ าเฉลี่ย 1643.25 ลิตร/ชั่วโมง 
จะเห็นได้ว่าช่วง 13.00 น. เป็นช่วงเวลาที่สามารถสูบน้ า ได้มากที่สุดของวันและประสิทธิภาพของเครื่องสูบน้ าไฟฟ้า
กระแสตรงขณะที่วงจรลดทอนระดับแรงดันทางานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ คือ 99.55 เปอร์เซ็นต์  
ค ำส ำคัญ: ปั๊มน้ าแบบปั๊มชัก, พลังงานทดแทน, พื้นที่ส าหรับครวัเรือน 
 
Abstract 
 This research is to develop a solar water pumping system for households. Objectives: (1) to 
develop a renewable energy water pumping system used in farming water management for households; 
(2) to develop a farming water management model for households with a renewable energy water 
pumping system By working together between direct current electric motors and solar panels. The pump 



 
การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์  วทิยาศาสตร์  เทคโนโลยี  และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 12 
วันที่ 20  สิงหาคม  2564  ณ  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   

 

 
ESTACON12 | 714 

was then designed to deliver 100 meters of water horizontally, 12 meters of vertical water, and uses a 
pump with a 1-inch pipe and suction pipe size. It uses a 350 W 12 VDC electric motor to do the job. 
that drives the water pump Suction and delivery pipe size 1 inch and use solar energy from the power 
generation of solar cells (Solar - Cell) by using 1 panel of 330 Watt 37.4 V 8.8 A type of solar cell, type 
150 Watt 18.3 V 8.2 A. Amount of 1 panel The researcher determined to pump water into a 1000 liter 
water tank and time it to measure the water flow rate. And make a table to compare the results of the 
experiment to know the amount of water that occurs in the solar pumping system. The results showed 
that solar light intensity measurement during cloud cover, a factor that interfered with some of the 
experimental results. reduce the production of electricity Comparison of power between solar panels 
Compared with series and parallel, the comparison solar panels averaged 33.09 (W), serial solar panels 
averaged 33.17 (W) and paralleled solar panels averaged 33.41 (W). Experimental DC electric pumps can 
pump 1643.25 liters of water per hour on average. It can be seen that during 13.00 hrs. is the time that 
water can be pumped. The maximum efficiency of the day and the efficiency of the DC pump while 
the pressure attenuation circuit operates at full efficiency is 99.55%. 
Keywords: water pump reciprocating pump, Renewable Energy, households area 
 
1.  บทน้า 

พลั งงานเป็นสิ่ งส าคัญต่อการด ารงชีวิตของ
สิ่งมีชีวิตทุกชนิดบนโลก ไม่ว่าจะเป็นการเจริญเติบโต
ของสิ่งต่าง ๆ การใช้ชีวิตประจ าวัน โดยปัจจัยหลัก
เหล่านี้ พลังงานที่จ าเป็นต้องใช้ของประชากรโลกย่อม
สูงขึ้นเนื่องจากประชากรบนโลกเพ่ิมขึ้นอยู่ทุกวัน แต่
พลังงานบนโลกนี้มี เท่ า เดิมและกลับจะน้อยลง
เนื่องจากตอบสนองต่อความต้องการได้ไม่เท่าเดิม 
เนื่องจากผลกระทบส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาว
ค่อนข้างที่จะรุนแรงเพ่ิมขึ้นตลอดเวลา  สาเหตุที่เป็น
เช่นนี้ เพราะประเทศที่ท าอุตสาหกรรม ได้ใช้พลังงาน
เพ่ิมขึ้นในการผลิต แต่พลังงานที่ส่วนใหญ่ประเทศ   
ต่าง ๆ ใช้ในการผลิต เริ่มลดน้อยลง และเป็นการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก แล้วประชากร
โลกจะสามารถท าอะไรได้กับวิกฤตการที่ก าลังจะ
เกิดขึ้นนี้ พลังงานทดแทน พลังงานแสงอาทิตย์จึงถูก

น ามาใช้งานอย่างมากแล้วในหลายส่วนของโลก และมี
ศักยภาพในการผลิตพลังงานมากกว่าการบริโภค
พลังงานของโลกในปัจจุบันหลายเท่าหากใช้ประโยชน์
อย่างเหมาะสม พลั งงานแสงอาทิตย์สามารถใช้
โดยตรงเพื่อผลิตไฟฟ้า 

พลังงานที่ใช้ในปัจจุบันเป็นพลังงานที่ได้จากการ
ทับถมของซากพืช ซากสัตว์หรือเรียกว่า พลังงาน
ฟอสซิสซึ่งถูกน ามาใช้งานจากอดีตเป็นเวลานาน จาก
สถิติของกระทรวงพลังงาน และสถิติพลังงานภาพรวม
ของโลก พลังงานนี้จะมีใช้ได้อีกประมาณ 40 ปี หาก
พลังงานนี้หมดลงการน าพลังงานสะอาด หรือพลังงาน
ทดแทนรูปแบบอ่ืนมาใช้งานแทนได้ แหล่งที่มาอาจ
เป็นการน าพลังงานที่มีอยู่ในธรรมชาติ มาเปลี่ยนเป็น
พลังงานไฟฟ้า เช่น การเปลี่ยนพลังงานลมให้เป็น
พลังงานไฟฟ้า การใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ให้เป็น
พลั ง ง าน ไฟ ฟ้ า  โ ดย ไ ด้ อ าศั ยสิ่ ง ป ระดิ ษฐ์ ท า ง
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อิเล็กทรอนิกส์ที่เราเรียกว่า เซลล์แสงอาทิตย์ เพ่ือที่จะ
น ามาใช้ เป็นแหล่งพลังงานเพ่ิมเติมจากแหล่งพลังงาน
ฟอสซิลที่อาจหมดไป ดังนั้นพลังงานทางเลือกจาก
ธรรมชาติ จึงเป็นแนวท างที่จะช่วยให้สถานการณ์
พลังงาน มีแนวโน้มเป็นไปในแนวท างท่ีดีขึ้น 

การน าพลังงานไฟฟ้าที่ได้จากเซลล์แสงอาทิตย์ 
(Solar Cell) มาประยุกต์ใช้กับระบบปั๊มชักสูบน้ าด้วย
มอเตอร์มาสูบน้ าเข้าสวน ไร่ นา ท าให้ประหยัดน้ ามัน
เชื้อเพลิงและไฟฟ้าที่ใช้กับปั๊มน้ า แบบเดิมที่ใช่กันอยู่
ทั่วไปแต่เนื่องจากเกษตรกรยังขาดองค์ความรู้ความ
เข้าใจเรื่องปั๊มน้ าที่ใช้สูบน้ าใช้ไปยังพ้ืนที่ท าการเกษตร
บนพ้ืนที่สูงดังนั้นการวิจัยการจัดการระบบสูบน้ าด้วย
พลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตรส าหรับครัวเรือน  
เป็นการลดค่าใช้จ่ายจึงเป็นอีกท างเลือกหนึ่ง ส าหรับ
เกษตรกรที่อยู่ในพื้นท่ีชนบท หรือระบบไฟฟ้าเข้าไม่ถึง
ผู้ศึกษามีความสนใจที่ต้องพัฒนาการออกแบบระบบ
ชุดปั๊มน้ าใช้พลังงานแสงอาทิตย์ที่สมบูรณ์แบบโดย
สามารถน าไปใช้จริงตามความเหมาะสมแต่ละพ้ืนที่
ของเกษตรกร 

  
2.  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
2.1  ศักยภาพพลังงานแสงอาทิตย์ของประเทศไทย 

ศักยภาพพลังงานแสงอาทิตย์สามารถบอกได้ใน
รูปของปริมาณรังสีดวงอาทิตยที่ตกกระทบในบริเวณ
นั้นๆ  

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

รูปที่ 1 แผนที่ศักยภาพพลังงานแสงอาทิตย์ของเดือน
ต่างๆ 

 
ความเข้มรังสีดวงอาทิตยทุกพ้ืนที่ตลอดทั้งป พบว

ามีคาเทากับ 18.0 MJ/m2-day ซึ่งถือวามีค่าค่อนขา
งสูง 
 

 
 
 
 
 

รูปที่ 2 การแปรค่าความเข้มรังสีดวงอาทิตย์รายวัน
เฉลี่ยต่อเดือนโดยเฉลี่ยทุกพ้ืนที่ทั่วประเทศ 

 
2.2  หลักการพื นฐานของเซลล์แสงอาทิตย์ 

การท างานของเซลล์แสงอาทิตย์ เป็นขบวนการ
เปลี่ยนพลังงานแสงเป็นกระแสไฟฟ้าตรง โดยแสงเป็น
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเมื่อกระทบกับสารกึ่งตัวน าท าให้
เกิดการถ่ายเทพลังงาน ท าให้เกิดการเคลื่อนที่ของ



 
การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์  วทิยาศาสตร์  เทคโนโลยี  และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 12 
วันที่ 20  สิงหาคม  2564  ณ  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   

 

 
ESTACON12 | 716 

กระแสไฟฟ้า (อิเลกตรอน ) ขึ้นในสารกึ่งตัวน าจึง
สามารถต่อกระแสไฟฟ้าไปใช้งาน ดังแสดงในรูปที่ 3  

 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3 ส่วนประกอบของเซลล์แสงอาทิตย์  
 
2.3  หลักการต่อแผงเซลล์แสงอาทิตย์ 

การต่อแผงเซลล์แสงอาทิตย์เพ่ือสร้างอาร์เรย์ คือ
การรวมพลังงานของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ทั้งหมดจาก
อาร์เรย์  ซึ่งการเชื่อต่อเซลล์แสงอาทิตย์เพ่ือสร้าง
อาร์เรย์  สามารถท าได้ 3 วิธี คือ 1.การต่อแบบ
อนุกรม เพ่ือเพ่ิมแรงดันไฟฟ้าขาออกของแผงเซลล์
แสงอาทิตย์ ดังแสดงในรูปที่ 4  2.การต่อแบบขนาน 
เพ่ือเพ่ิมกระแสไฟฟ้าขาออกของแผงเซลล์แสงอาทิตย์  
ดังแสดงในรูปที่  5  3.การต่อแบบผสม เพ่ือเพ่ิม
แรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าขาออกของแผงเซลล์
แสงอาทิตย ์
  

 
 
 

 
 

รูปที่ 4 การต่อแบบอนุกรม 
 
 
 
 

 
 
 

 

 รูปที่ 5 การต่อแบบขนาน 
 
3. วิธีการวิจัย 
3.1  ขั นตอนการวิจัย 
 3.1.1 ค้นคว้าข้อมูลและศึกษาวิธีการวิเคราะห์ 
ผลความเป็นไปได้ในการสร้างระบบสูบปั๊มน้ าพลังงาน
ทดแทน 
 3.1.2 ปฏิบัติการออกแบบระบบปั๊มน้ าพลังงาน
ทดแทนและระบบท่อส่งน้ า เพ่ือออกแบบระบบปั๊มน้ า
พลังงานทดแทนและระบบท่อส่งน้ าที่เหมาะสมกับ
พ้ืนที่ส าหรับครัวเรือน 
 3.1.2 ด าเนินการทดลอง และการติดตั้งอุปกรณ์
เก็บข้อมูล 
3.2  ข้อมูลการวิจัย 
 ติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์ แบบโพลีคริสตัลไลน์ 
(Polycrystalline, Multicrystalline)  รายละเอียด 
ดังแสดงในตารางที่ 1 
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ตารางท่ี 1 แสดงรายละเอียดแผงเซลล์แสงอาทิตย์
แผงที่ 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

ตารางท่ี 2 แสดงรายละเอียดแผงเซลล์ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

รูปที่ 6 พ้ืนที่ติดตั้งอุปกรณ์การทดลอง 
 

 

รูปที่ 7 ติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์ แบบทั้ง 2 แผง 
แบบโพลีคริสตัลไลน์ 

 

รูปที่ 8 ติดตั้งปั๊มน้ าแบบสูบชัก 
 
4.  ผลการทดลอง 
    การทดลองเครื่องสูบน้ าไฟฟ้ากระแสตรงด้วย
พลังงานแสงอาทิตย์ เป็นการทดลองเ พ่ือให้รู้ถึง
ประสิทธิภาพในการท างานของเครื่องสูบน้ าไฟฟ้า
กระแสตรงในสภาวะที่แตกต่างกันไปทั้งในส่วนของ
ระยะท่อและความเข้มแสงที่แตกต่างกันออกไปซึ่งจะ
มีการทดลองดังต่อไปนี้ การทดลองเพ่ือเปรียบเทียบ
การท างานของเครื่องสูบน้ าไฟฟ้ากระแสตรงเมื่อ
โดยตรงกับแผงเซลล์แสงอาทิตย์ การทดลองสูบน้ า
จากบ่อน้ าในธรรมชาติ การทดลองการท างานของ
เครื่องสูบน้ าไฟฟ้ากระแสตรงเมื่อเกิดการบังเงา
บางส่วน การทดลองการท างานของเครื่องสูบน้ าไฟฟ้า

Trina Solar 
TYPE TSM-330PE14A 
Maximum power (Pmax) 330 W 
Maximum power voltage (Vmp)    37.40 V 
Maximum power current (Imp) 8.83 A 
Open circuit current (Voc) 45.80 V 
Short circuit current (Isc) 9.28 A 
Maximum series fuse 15 A 
Power Selection 0-+5 W 
Module Application Class A 
Maximum system voltage IEC 1500 V 

                                                                                               
TYPE SYP150S 
Maximum power (Pmax) 150 W 
Maximum power voltage (Vmp) 18.30 V 
Maximum power current (Imp) 22.30 A 
Open circuit current (Voc) 45.80 V 
Short circuit current (Isc) 8.81 A 
Maximum series fuse 15 A 
Power Selection 0-+4.99 W 
Module Application Class A 
Maximum system voltage IEC 1500 V 
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กระแสตรงเมื่อได้รับแสงน้อยและการทดลองการ
ท างานของเครื่องสูบน้ าไฟฟ้ากระแสตรง  เมื่อระยะ
ท่อราบ 20 เมตร ระยะท่อสูง 12 เมตร และ ระยะท่อ
ลึก 8 เมตร  

การทดลองนี้  ผู้วิจัยใช้ข้อมูลของวันที่  19 -20 
เมษายน 2564 มาวิเคราะห์ จากการทดลองหาค่า 
อัตราการไหลของน้ าที่ ไหลในท่อ  ความเข้มของ
แสงอาทิตย์  และเปรียบเทียบกับการทดสอบแผง
เซลล์แสงอาทิตย์ แล้วน าค่าที่ได้มาทดสอบด้วยการ
จ าลองการสูบน้ าจากบ่อบาดาล  ถูกน ามาค านวณหา
ค่า ได้ผลการทดลองและผลการทดสอบ ดังนี้ 

รูปที่ 9 สมการแบร์นูลลี 
 

 
 

รูปที่ 10 สมการอัตราการไหลของของไหล 
 
 
 
 

รูปที่ 11  สมการการค านวณประสิทธิภาพระบบ 
 
 
 
 

4.3 การทดสอบความเข้มแสงของแสงอาทิตย์ 

รูปที่ 12 กราฟแสดงความเข้มแสงของแสงอาทิตย์ 
 

จากภาพที่ 12 จากกราฟแสดงความเข้มแสงของ
แสงอาทิตย์ ในช่วงเวลาที่มีเมฆบังซึ่งเป็นปัจจัยที่
รบกวนผลการทดลองบางส่วน ท าให้การผลิตไฟฟ้า
ลดลง 
4.2  การเปรียบเทียบก้าลังไฟฟ้าระหว่างแผงเซลล์
แสงอาทิตย์แบบเปรียบเทียบกับแบบอนุกรม และ 
แบบขนาน 

 

      รูปที่ 13 กราฟเปรียบเทียบก าลังไฟฟ้าระหว่าง
แผงเซลล์แสงอาทิตย์ 
 
      จากภาพที่ 13 กราฟเปรียบเทียบก าลังไฟฟ้า
ระหว่างแผงเซลล์แสงอาทิตย์ แบบเปรียบเทียบกับ
แบบอนุ ก รม  และแบบขนาน  ส่ วนแผง เซลล์
แสงอาทิตย์เปรียบเทียบให้ก าลังไฟฟ้า เฉลี่ย 33.09 
(W)  ส่ วนแผงเซลล์แสงอาทิตย์ แบบอนุกรมให้
ก าลั ง ไฟ ฟ้า  เฉลี่ ย  33 .17  (W)  ส่ วนแผง เซลล์
แสงอาทิตย์แบบขนานให้ก าลังไฟฟ้า เฉลี่ย 33.41 (W) 
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4.3 การทดลองเครื่องสูบน ้าไฟฟ้ากระแสตรง 
 
 
 
 

 
 

 
รูปที่ 14 กราฟแสดงอัตราการไหลของน้ า โดยมีระยะ

ท่อราบ 20 เมตร ระยะท่อสูง 12 เมตร และ ระยะท่อ
ลึก 8 เมตร 

 
    จากภาพที่ 14  จากการทดลองเครื่องสูบน้ าไฟฟ้า
กระแสตรงสามารถสูบน้ าเฉลี่ย 1643.25 ลิตร/ชั่วโมง 
จะเห็นได้ว่าช่วง 13.00 น. เป็นช่วงเวลาที่สามารถสูบ
น้ าได้มากที่สุดของวันและประสิทธิภาพของเครื่องสูบ
น้ าไฟฟ้ากระแสตรงขณะที่วงจรลดทอนระดับแรงดัน
ท างานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพคือ 99.55 เปอร์เซ็นต ์
 
5.1 สรุป  

ความเข้มแสงที่แตกต่างกันออกไปซึ่งจะมีการ
ทดลองดังต่อไปนี้ การทดลองเพ่ือเปรียบเทียบการ
ท างานของเครื่องสูบน้ าไฟฟ้ากระแสตรงเมื่อโดยตรง
กับแผงเซลล์แสงอาทิตย์ การทดลองสูบน้ าจากบ่อน้ า
ในธรรมชาติ การทดลองการท างานของเครื่องสูบน้ า
ไฟฟ้ากระแสตรงเมื่อเกิดการบังเงาบางส่วน การ
ทดลองการท างานของเครื่องสูบน้ าไฟฟ้ากระแสตรง
เมื่อได้รับแสงน้อยและการทดลองการท างานของ
เครื่องสูบน้ าไฟฟ้ากระแสตรง  เมื่อระยะท่อราบ 20 
เมตร ระยะท่อสูง 12 เมตร และ ระยะท่อลึก 8 เมตร  
จากการศึกษาพบว่า 

 5.1.1 ความเข้มแสงของแสงอาทิตย์ ในช่วงเวลา
ที่มี เมฆบังซึ่ ง เป็นปัจจัยที่ รบกวนผลการทดลอง
บางส่วน ท าให้การผลิตไฟฟ้าลดลงตามสภาพอากาศ 
 5.1.2  เปรียบเทียบก าลังไฟฟ้าระว่างแผงเซลล์
แสงอาทิตย์ แบบเปรียบเทียบกับแบบอนุกรม และ
แบบขนาน ส่วนแผงเซลล์แสงอาทิตย์เปรียบเทียบให้
ก าลั ง ไฟ ฟ้า  เฉลี่ ย  33 .09  (W)  ส่ วนแผง เซลล์
แสงอาทิตย์แบบอนุกรมให้ก าลังไฟฟ้า เฉลี่ย 33.17 
(W)  ส่ วนแผง เซลล์ แสงอาทิ ตย์ แบบขนาน ให้
ก าลังไฟฟ้า เฉลี่ย 33.41 (W) 
 5.1.3 จากการทดลอง เครื่ อ งสู บน้ า ไ ฟ ฟ้ า
กระแสตรงสามารถสูบน้ าเฉลี่ย 1643.25 ลิตร/ชั่วโมง 
จะเห็นได้ว่าช่วง 13.00 น. เป็นช่วงเวลาที่สามารถสูบ
น้ า ได้มากที่สุดของวันและประสิทธิภาพของเครื่องสูบ
น้ าไฟฟ้ากระแสตรงขณะที่วงจรลดทอนระดับแรงดัน
ทางานได้ อย่ า ง เต็ มประสิ ทธิ ภ าพ  คื อ  99 . 55 
เปอร์เซ็นต ์
 
5.2 อภิปรายผล 
 5 .2 .1  จากการทดลองเครื่ องสูบน้ า ไฟฟ้า
กระแสตรงสามารถสูบน้ าโดยเฉลี่ยพบว่าเมื่อค่าผลต่าง
ความเข้มแสงของแสงอาทิตย์เพ่ิมขึ้น ปริมาณน้ าก็จะ
เพ่ิมข้ึนด้วย 
 5.2.1 โดยทั่วไปช่วงเวลาบ่ายให้ค่าผลต่างการ
เปรียบเทียบก าลังไฟฟ้าระว่างแผงเซลล์แสงอาทิตย์ 
ส่งผลให้ภาระการท างานของเครื่องสูบน้ าเพ่ิมขึ้น ท า
ให้ได้ค่าผลปริมาณน้ าเพ่ิมสูงขึ้น 
 
6.  กิตติกรรมประกาศ 
 ในงานวิจัยฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีโดยได้รับ
ความอนุเคราะห์และการสนับสนุนเป็นอย่างดี จากผู้มี
พระคุณดังท่ีจะกล่าวต่อไปนี้ 
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ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์  สิทธิพร    
ใหญ่ธนายศ และรองศาสตราจารย์  ดร .ปรีดา          
จันทวงษ์ ที่สละเวลาอันมีค่ารับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
งานวิจัยฉบับนี้ โดยได้ให้ค าแนะน า ค าปรึกษาและ
ข้อคิดเห็นต่าง ๆ ตลอดจนช่วยตรวจสอบและแก้ไข
ข้อบกพร่องของงานวิจัยฉบับนี้จนท าให้งานวิจัยฉบับนี้
ส าเร็จได้ด้วยดี ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่าง
สูงไว้ ณ ที่นี้ 
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บทคัดย่อ  
วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้นี้เพื่อท าการพัฒนาถ่านอัดแท่งจากต้นธูปฤาษีให้มีค่าความร้อนผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.238/2547) ที่ก าหนดไว้ว่าถ่านอัดแท่งจะต้องมีค่าความร้อนไม่ต่ ากว่า 5,000 แคลอรีต่อกรัม โดย
การน าถ่านต้นธูปฤาษีไปผสมกับถ่านกะลามะพร้าวที่ได้จากการเผาด้วยกระบวนการคาร์บอนไนเซชันและค่อยน ามา
บดละเอียด อัตราส่วนการผสมที่ใช้ระหว่างถ่านต้นธูปฤาษีและถ่านกะลามะพร้าวประกอบด้วย 4 อัตราส่วนการผสมคือ 
10:0, 9:1, 8:2 และ 7:3 โดยมวล ตามล าดับ ถ่านทั้ง 4 อัตราส่วนการผสมจะถูกน าไปอัดขึ้นรูปโดยวิธีการอัดเย็น ด้วย
เกลียวที่มีระยะพิตช์ 5 ซม. โดยท าการอัดแท่งถ่านมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูกลวง 1 ซม. ยาว 7 ซม. และถ่านอัดแท่งรูป
ทรงกระบอกม ี5 ครีบ เส้นผ่านศูนย์กลาง 5 ซม. และท าการทดสอบคุณสมบัติทางความร้อนทางเชื้อเพลิงถ่านอัดแท่งตาม
มาตรฐาน ASTM เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ทดสอบปริมาณความชื้น ระยะเวลาในการมอดดับ 
และอัตราการเผาไหม้ของถ่านอัดแท่ง พบว่าอัตราส่วนการผสมที่ให้ค่าความร้อนสูงที่สุดคือ 7:3 โดยมีค่าความร้อน, 
ความชื้น, เวลาในการมอดดับ และอัตราการเผาไหม้เท่ากับ 6,880 cal./g ,7.4%, 244 min. เเละ 1.50 g/min ตามล าดับ 
ค ำส ำคัญ: ต้นธูปฤาษ,ี กะลามะพร้าว, มาตรฐานผลติภัณฑ์ชุมชน, ถ่านอัดแท่ง, พลังงานทดแทน   
 
Abstract 
 The purpose of this thesis is to develop charcoal briquettes cattail trees to have the heat value 
through the Thai Community Product Standard 238/2547 which stated that charcoal briquette shall not 
have less calorific value lower than 5,000 cal./gram. The cattail charcoal was mixed with coconut shell 
charcoal obtained from the carbonization process and then crashed. The mixing ratios used between 
cattail charcoal and coconut shell powder consisted of 4 mixing ratios: 10:0, 9:1, 8:2 and 7:3 by mass, 
respectively. The four mixing ratios were extruded by cold pressed process with pitches of 5 cm. The 
charcoal briquette’s hold diameter was 1 centimeter, and its length was 7 cm. The shape of charcoal 
briquette was a cylinder with 5 fins. The diameter of charcoal was 5 cm. The thermal properties of 
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charcoal briquettes were tested in accordance with ASTM standards in accordance with the Community 
Product Standards criteria as well as humidity test, the extinguish duration and combustion rate of 
charcoal briquettes were tested. It was found that the mixing ratio with the highest calorific value was 
the mixing ratio of 7:3. The calorific value, humidity, extinguish duration and combustion rate were 6,880 
cal/g, 7.4%, 244 min and 1.50 g/min, respectively. 
Keywords: Cattail tree, Coconut shell, Thai Community Product Standard, Charcoal Briquettes, 
Renewable Energy. 
 
1.  บทน า 
 การพัฒนาพลังงานของประเทศที่ก าลังพัฒนา ใน
รอบหลายทศวรรษที่ผ่านมา พ่ึงพาเชื้อเพลิงฟอสซิล
เป็นหลัก ทั้งที่ผลิตเองภายในประเทศและน าเข้าจาก
ต่างประเทศ เพ่ือท าให้เศรษฐกิจมีความเข้มแข็ง และ
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน อย่างไรก็ตาม ประเทศ
ที่ก าลังพัฒนาอย่างประเทศไทยเริ่มหันมาใช้พลังงาน
หมุนเวียน เพ่ือลดการปล่อย CO2 มากขึ้น จึงมีการคิด
น าวัสดุจากธรรมชาติที่เหลือใช้น ามาแปรรูปให้เป็น
พลังงานเชื้อเพลิงทางเลือก เพ่ือทดแทนพลังงานที่
อาจจะหมดไปในอนาคต 

สภาวะการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศไทยใน
ปัจจุบัน ราคาน้ ามันที่เพ่ิมสูงขึ้นกว่าในอดีตมาก ท าให้
การใช้ถ่านและฟืนยังคงมีความจ าเป็น โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในเขตพ้ืนที่ชนบท เนื่องจากประชากรส่วน
ใหญ่ยังคงมีรายได้น้อย การเผาถ่านเพ่ือใช้ส าหรับการ
หุงต้มจึงยังคงเป็นที่นิยมของประชาชนในเขตพ้ืนที่
ชนบท แต่การน าไม้มาเป็นเชื้อเพลิงเป็นการท าลาย
ทรัพยากรป่าไม้ให้ลดน้อยลง ซึ่งจะส่งผลต่อความ
สมดุลของธรรมชาติ และปัญหาเขม่าควันที่เกิดข้ึนจาก
การเผาไหม ้ยังท าให้เกิดความสกปรกแก่ภาชนะหุงต้ม
และอาคารบ้านเรือน ทั้งนี้ประเทศไทยจัดเป็นประเทศ
เกษตรกรรม ซึ่งมีผลผลิตทางการเกษตรจ านวนมาก 
อาทิเช่น ข้าว มันส าปะหลัง อ้อย มะพร้าว ปาล์ม

น้ ามัน ข้าวโพด เป็นต้น ซึ่งผลผลิตทางการเกษตร
เหล่านี้จะใช้ประโยชน์ได้เฉพาะบางส่วนเท่านั้น แต่จะ
มี อีกส่วนหนึ่ งที่ถูกทิ้ ง ไว้ โดยไม่ ได้มีการน ามาใช้
ประโยชน์  อาทิ เช่น  กะลามะพร้ าว  ชานอ้อย             
ซังข้าวโพด ฟางข้าว กะลาปาล์มที่เหลือทิ้งจากการ
สกัดน้ ามันปาล์ม ซึ่งสิ่งเหล่านี้ได้ถูกทิ้งไว้ เกิดการทับ
ถมกลายเป็นขยะ ส่งกลิ่นเหม็น เป็นมลพิษทางอากาศ
และส่งผลกระทบต่อประชาชนในบริเวณใกล้เคียง 
การน าวัสดุชีวมวลที่เหลือใช้ภายในท้องถิ่นมาใช้เป็น
เชื้อเพลิงทดแทนฟืนโดยพบว่านอกจากการใช้เป็น
เชื้อเพลิงโดยตรงยังมีการน ามาผลิตเป็นถ่านอัดแท่ง 
เช่น กะลามะพร้าวและเหง้ามันส าปะหลัง [1] กาก
มะพร้าว [2] กะลามะพร้าว [3] ฟางข้าวผสมเศษล าไย
เหลือทิ้ง [5] ซังข้าวโพดและเหง้ามันส าปะหลัง [6] 
ร ว ม ถึ ง วั ส ดุ เ ห ลื อ ใ ช้ ท า ง ก า ร เ ก ษ ต ร จ า พ ว ก
กะลามะพร้าวพันธุ์ต้นสูง ใบไม้จากต้นละมุด และขี้
เลื่อยจากต้นทุเรียน [7] เป็นต้น ซึ่งเชื้อเพลิงที่ได้มี
สมบัติที่สามารถใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทนฟืนไม้ได้เป็น
อย่างดี นอกจากนี้ยังมีการน าวัสดุจ าพวกต้นธูปาษี [8] 
ซึ่งเป็นวัชพืชมาผลิตเป็นถ่านอัดแท่งอีกด้วย 

ดังนั้นงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เ พ่ือประเมิน
คุณสมบัติ ของถ่ าน อัดแท่ งจากต้นธูปฤาษีผสม
กะลามะพร้าวที่สัมพันธ์กัน เช่น ขี้เถ้า อัตราการเผา
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ไหม้ ความชื้น ระยะเวลาในการมอดดับ และปริมาณ
ค่าความร้อน (heating values) 

 
2.  อุปกรณ์และข้ันตอนการทดลอง 
2.1  ขั้นตอนการผลิตถ่านอัดแท่ง 
  น าต้นธูปฤาษีและกะลามะพร้าวมาตากแดดให้แห้ง
โดยจะใช้เวลาประมาณ 5-7 วัน เมื่อต้นธูปฤาษีและ
กะลามะพร้าวแห้งได้ที่แล้วจึงน าไปเผาในถัง 200 ลิตร 
แนวตั้ง ในสภาวะที่มีอากาศจ ากัดเพ่ือให้เกิดกระบวนการ
คาร์บอนไนเซชั่น (โดยวิธีการเผาแบบถมโคน) จากนั้นน า
ถ่านต้นธูปฤาษีและกะลามะพร้าวที่ได้จากการเผาไปบด
ย่อยให้ละเอียดจนเป็นผงถ่าน น าถ่านต้นธูปฤาษีและ
กะลามะพร้าวที่ผ่านการบดย่อยมาผสมกับแป้งมัน
ส าปะหลังและน้ าเปล่าในอัตราส่วน ดังตารางที่ 1 
 

ตารางท่ี 1 อัตราส่วนผสมต่าง ๆ 
อัตรา

ส่วนผสม 
ถ่านต้น
ธูปฤาษ ี

(kg) 

กะลามะพร้าว 
(kg) 

แป้งมัน
ส าปะหลัง (kg) 

น้ าเปล่า 
(kg) 

1 10 0 0.5 2 
2 9 1 0.5 2 

3 8 2 0.5 2 

4 7 3 0.5 2 
  

 น าอัตราส่วนผสมทั้งหมดไปเข้าเครื่องอัดถ่าน
แท่งด้วยวิธีการอัดเย็นที่มีระยะพิตช์ของเกลียว 5 cm 
และขนาดของรูแกนกลางถ่านอัดแท่งเท่ากับ 1.0 cm 
 

  
รูปที่ 1 ลักษณะของ

ถ่านอัดแท่ง 
รูปที่ 2 บอมบ์แคลอริ

มิเตอร์ 

2.2 ขั้นตอนการทดสอบคุณสมบัติของถ่านอัดแท่ง 
2.2.1  การทดลองเพ่ือหาค่าความร้อนของเชื้อเพลิง 

 น าถ่านที่บดละเอียดมาเผาไหม้กับออกซิเจน
บริสุทธิ์ภายใต้ความดันในบอมบ์แคลอรีมิเตอร์ เ พ่ือ
วิเคราะห์ค่าความร้อน (Calorific value) 
ค านวณหาค่าความร้อนของถ่านอัดแท่งจากสมการ 

Q=mc pΔT (1) 
เมื่อ Q คือ ปริมาณความร้อน, kJ 
 m คือ มวลของน้ าในแคลอริมิเตอร์, kg 

 c p  คือ ค่าความจุความร้อน, kJ/kg C  

ΔT  คือ อุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลง, C  
2.2.2  การทดสอบเพื่อหาประสิทธิภาพ 
 หาประสิทธิภาพการใช้งานของถ่านอัดแท่ง เช่น ค่า
ความร้อน ความชื้นมาตรฐานแห้ง ขี้เถ้า อัตราการเผาไหม้ 
ค่าความร้อน (Calorific value) 
ค่าความร้อนของเชื้อเพลิงถ่านอัดแท่งหาได้จากการใช้
บอมบ์แคลอรี่มิเตอร์ โดยค่าความร้อนของเชื้อเพลิง
ถ่านอัดแท่งหาได้โดยสมการต่อไปนี้ 

   w 1 2

f

M m T T
Calorific value

M

  
  (2) 

เมื่อ wM  คือมวลของน้ าในแคลอรี่มิเตอร์ (g) 
 m คือมวลของน้ า (g) 
 2T  คืออุณหภูมิสุดท้ายของน้ า (oC) 
 1T  คืออุณหภูมิเริ่มต้นของน้ า (oC) 
 fM  คือมวลของเชื้อเพลิงตัวอย่าง (g) 
ความชื้นมาตรฐานแห้ง 

  


 d

W d
W 100

d
 (3) 

เมื่อ dW  คือ ความชื้น (%) 
 W  คือ มวลของถ่านก่อนอบแห้ง (g) 
 d  คือ มวลของถ่านหลังอบแห้ง (g) 
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อัตราการเผาไหม้ 
มวลของเชื้อเพลิงที่ใช้ (g)

อัตราการเผาไหม้
ระยะเวลาที่ใช้ทั้งหมด(min)

  (4) 

 

การทดสอบการต้มน้ า (Water boiling test) 
 การหาประสิทธิภาพการใช้งานโดยการต้มน้ า โดย
ใช้น้ ามวล 3,800 กรัม ปิดฝาหม้อต้มน้ า ใช้ถ่านอัดแท่ง
จ านวน 400 กรัม เป็นเชื้อเพลิง โดยจะเริ่มจับเวลา
ตั้งแต่ถ่านติดไฟ สังเกตการแตกปะทุของถ่าน ปริมาณ
ควันขณะติดไฟ วัดอุณหภูมิของน้ า ทุก ๆ 4 นาที 
จนกระท่ังถ่านอัดแท่งเผาไหม้จนหมด บันทึกเวลาที่ใช้
ไป บันทึกมวลน้ า เถ้าที่เหลือ ค านวณประสิทธิภาพเชิง
ความร้อนดังนี้ 

Sensible heat Laten heat
Thermal efficiency

Quantity of fuel used X calorific value




      


wi p 2 1 wi wf

f

M C T T M M L

M H
 

เมื่อ wiM  คือมวลเริ่มต้นของน้ า (g) 
 wfM  คือมวลสุดท้ายของน้ า (g) 
 

pC  คือค่าความร้อนจ าเพาะของน้ า (cal/g-oC) 

 2T  คืออุณหภูมิสุดท้ายของน้ า (oC) 
 1T  คืออุณหภูมิเริ่มต้นของน้ า (oC) 
 L  คือค่าความร้อนแฝงของน้ า (cal/g) 
 fM  คือมวลของเชื้อเพลิง (g) 
 H  คือค่าความร้อนของเชื้อเพลิง (cal/g) 
 

  
(ก) ลักษณะการลุกไหม้   (ข) การวัดอุณหภูมิน้ า 
รูปที่ 3 แสดงลักษณะการลุกไหม้และการวัดอุณหภูมิน้ า 

3.  ผลการทดลองและการวิจารณ์ผล 
3.1  การเปรียบเทียบค่าความร้อนของถ่านอัดแท่ง
กับอัตราส่วนผสมต่างๆ  
 อัตราส่วนการผสมที่มีผลต่อค่าความร้อนของ
ถ่ าน อัดแท่ ง  4 อั ต ร าส่ วน  ( ถ่ านต้ น ธู ปฤาษี  : 
กะลามะพร้าว ) ได้แก่  10:0, 9:1 , 8:2 และ 7:3 
ตามล าดับ พบว่าเมื่อปริมาณถ่านจากกะลามะพร้าว
เพ่ิมขึ้นท าให้ค่าความร้อนที่ ได้มีค่าเ พ่ิมขึ้น  โดย
อัตราส่วนการผสมทั้งสี่มีค่าความร้อนที่ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช. 238/2547) 
เนื่องจากถ่านจากกะลามะพร้าวมีความหนาแน่น
มากกว่าถ่านจากต้นธูปฤาษีจึงท าให้ค่าความร้อนมีค่า
เ พ่ิมขึ้น โดยมีค่าความร้อนเท่ากับ 4,883 5 ,028 
5,341 และ 6,880 แคลอรี/กรัม ตามล าดับ 
 

 
รูปที ่4 กราฟแสดงการเปรียบเทียบค่าความร้อนกับ

ส่วนผสมที่ต่างกัน 
 
3.2  การเปรียบเทียบปริมาณความชื้นของถ่านอัด
แท่งกับอัตราส่วนผสมต่าง ๆ 

การเปรียบเทียบค่าความชื้นของถ่านอัดแท่งจาก
ต้นธูปฤาษีผสมกับกะลามะพร้าว 10:0, 9:1, 8:2 และ 
7:3 ตามล าดับ ซึ่งปริมาณความชื้นในถ่านอัดแท่งก็
เป็นสิ่งที่ต้องค านึงถึงเพราะมีผลต่อการให้ความร้อน
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อัตราส่วนการผสมระหว่างถ่านต้นธูปฤาษี : ถ่านกะลามะพร้าว
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ของถ่านอัดแท่ง ถ้าถ่านอัดแท่งมีปริมาณความชื้นที่
มากเกินไปก็จะไม่เหมาะในการน ามาเป็นเชื้อเพลิง
เพราะจะท าให้ปริมาณความร้อนแคลอรีต่อกรัมลดลง 
ซึ่งจากการทดลองพบว่าค่าความชื้นทั้งสี่อัตราส่วนการ
ผสมมีค่าความชื้นเท่ากับ 6.6%, 6.9%, 7.1% และ 
7.4% ตามล าดับ ถึงแม้ว่าความชื้นจะสูงขึ้น แต่ก็ยังไม่
เกินมาตรฐาน มผช.238/2547 ที่ก าหนดไว้ 

 

 
รูปที ่5 กราฟแสดงการเปรียบเทียบปริมาณความชื้น

ของถ่านอัดแท่งกับส่วนผสมที่ต่างกัน 

 
3.3 การเปรียบเทียบระยะเวลาในการมอดดับของ
ถ่านอัดแท่งกับอัตราส่วนผสมที่ต่าง ๆ 
 การเปรียบเทียบระยะเวลาในการมอดดับของ
ถ่านอัดแท่งที่อัตราส่วนการผสม 10:0, 9:1, 8:2 และ 
7:3 ตามล าดับ โดยระยะเวลาในการมอดดับจะบอก
ถึงความสามารถในการติดไฟของถ่านอัดแท่ง จะเห็น
ได้ว่าถ่านอัดแท่งจากต้นธูปฤาษีที่อัตราส่วนการผสม 
7:3 มีระยะเวลาในการมอดดับที่นานที่สุด เนื่องจากมี
ปริมาณของถ่านจากกะลามะพร้าวที่มากท าให้ถ่านที่
อัตราส่วนการผสมนี้มีความหนาแน่นสูง จึงติดไฟได้ดี
และสม่ าเสมอกว่าอัตราส่วนการผสมอ่ืน ซึ่งถือว่าเป็น
คุณสมบัติของถ่านที่ดีของถ่านอัดแท่ง 

 
รูปที ่6 กราฟแสดงการเปรียบเทียบระยะเวลาในการ
มอดดับของถ่านอัดแท่งกับอัตราส่วนผสมที่ต่างกัน 

 
3.4  การเปรียบเทียบอัตราการเผาไหม้ของถ่านอัด
แท่งกับอัตราส่วนผสมที่ต่าง ๆ 
 การเปรียบเทียบอัตราการเผาไหม้ของถ่านอัด
แท่งที่อัตราส่วนการผสม 10:0, 9:1, 8:2 และ 7:3 
ตามล าดับ พบว่ามีอัตราการเผาไหม้ 3.00, 1.83, 1.66  
และ 1.50 กรัม/นาที ตามล าดับ โดยอัตราส่วนการ
ผสม 7:3 มีอัตราการเผาไหม้ที่ต่ าที่สุด ซึ่งถือว่าเป็น
คุณลักษณะถ่านที่ดี เพราะอัตราการเผาไหม้เป็นหนึ่ง
ในคุณสมบัติที่ส าคัญในการยืนยันคุณภาพของถ่าน 
โดยผลของอัตราการเผาไหม้ต่ าสุดที่ 1.50 กรัม/นาที 
ที่อัตราส่วนการผสมระหว่างถ่านต้นธูปฤาษีกับถ่าน
กะลามะพร้าวที่  7 : 3 และที่ อัตราส่วนการผสม
ระหว่างถ่านต้นธูปฤาษีกับถ่านกะลามะพร้าวที่  10:0 
มีอัตราการเผาไหม้สูงที่สุดที่ 3.00 กรัม/นาที อัตรา
การเผาไหม้มีผลอย่างมากต่อการใช้ถ่านอัดแท่ง ถ่าน
อัดแท่งที่มีอัตราการเผาไหม้สูงหมายความว่าต้องใช้
ถ่านอัดแท่งมากขึ้นในการเผาไหม้ 
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อัตราส่วนการผสมระหว่างถ่านต้นธูปฤาษี : ถ่านกะลามะพร้าว
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รูปที ่7 กราฟแสดงการเปรียบเทียบอัตราการเผาไหม้

ของถ่านอัดแท่งกับอัตราส่วนผสมที่ต่างกัน 
 
4.  สรุป 
 กระบวนการผลิตและทดสอบคุณสมบัติของถ่าน
อัดแท่งจากต้นธูปฤาษีผสมกะลามะพร้าวทั้ ง  4 
อัตราส่วน ได้แก่ 10:0, 9:1, 8:2 และ 7: 3 โดยน้ าหนัก
เมื่อน ามาเปรียบเทียบกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
ถ่านอัดแท่ง มผช. 238/2547 พบว่าถ่านอัดแท่งจาก
ต้นธูปฤาษีผสมกะลามะพร้าวมีประสิทธิภาพการให้
ความร้อนที่ดี เมื่อติดไฟแล้วไม่มีการเกิดสะเก็ดไฟ
กระเด็น อีกทั้งยังไม่มีควันและกลิ่นอีกด้วย และยัง
สามารถให้ความร้อนเป็นระยะเวลาที่ยาวนาน โดยที่
อัตราส่ วนการผสม 7: 3 มีค่ าความร้อน  6,880 
แคลอรี/กรัม ปริมาณความชื้น 7.4% เวลาในการมอด
ดับ 244 นาที และมีอัตราการเผาไหม้ 1.50 กรัม/นาที 
สามารถน ามาใช้ในการผลิตเป็นถ่านอัดแท่งที่ ใช้
ส าหรับการหุงต้มในครัวเรือนได้ อีกทั้งยังเป็นพลังงาน
ทางเลือกและพลังงานทดแทนที่ยั่งยืนอีกด้วย 
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บทคัดย่อ  

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาตัวแบบที่เหมาะสมในการพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าเฉลี่ย (กิโลวัตต์) ขนาด
หม้อแปลงไฟฟ้า 500 เควีเอ ของอุตสาหกรรมสิ่งทอ อ าเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา คือ 
ข้อมูลความต้องการไฟฟ้าเฉลี่ย รายชั่วโมง เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 และ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 เพื่อสร้างตัว
แบบพยากรณ์ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 แบบรายชั่วโมง โดยศึกษาตัวแบบพยากรณ์ด้วยวิธีของอนุกรมเวลาการปรับให้
เรียบแบบโฮลท์วินเตอร์ และวิธีการแยกตัวประกอบ การเปรียบเทียบความแม่นย าของ 2 วิธีการพยากรณ์ด้วยเกณฑ์ของ
ความคลาดเคลื่อน ค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์ของความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์ (MAPE) น้อยที่สุด ผลการศึกษาพบว่าวิธีการปรับให้
เรียบแบบโฮลท์วินเตอร์ในรูปแบบการคูณ เป็นวิธีที่เหมาะสมที่สุดส าหรับการพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าเฉลี่ย 
ค ำส ำคัญ: การพยากรณ์, ความต้องการไฟฟ้า, อนุกรมเวลาแบบโฮลท์วนิเตอร์, วิธีการแยกตัวประกอบ 
 
Abstract 
 The aim of this study is to find a model that can accurately predict the average power demand 
(kW) of 500 kVA transformers in the textile industry in Krathum Baen District, Samutsakhon. Hourly 
average electricity demand data for February 2018 and February 2019 were used in the analysis to 
create an hourly February 2020 forecast model. The Holt-Winters smoothing time series approach was 
used to investigate the forecast models and decomposition method. The two forecasting method’s 
accuracies were compared by the error criteria, mean and minimum percentage of absolute error (MAPE). 
The study's findings revealed that the Holt-Winters smoothing approach performed well in the 
multiplication model. It is the most appropriate approach for predicting average power demand. 
Keywords: Electricity Demand Forecasting, Holt-Winters Time Series, Decomposition Method 
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1.  บทน า 
 กระบวนการผลิตส าหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอ อาจ
แบ่งได้หลัก ๆ คือ อุตสาหกรรมผลิตใยสังเคราะห์ 
ปั่นด้าย อุตสาหกรรมทอผ้า และอุตสาหกรรมฟอกย้อม 
ซึ่งทุกกระบวนการผลิตจ าเป็นต้องใช้พลังงานไฟฟ้า
ส าหรับมอเตอร์ในเครื่องจักร ระบบแสงสว่าง เครื่อง
อัดอากาศ เครื่องสูบน้ า และเครื่องปรับอากาศฉะนั้น
ไฟฟ้าจึงเป็นพลังงานหลักที่ใช้ในโรงงานทอผ้า การศึกษา
การพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าของอุตสาหกรรมสิ่งทอนี้
ได้เลือกท าอุตสาหกรรมสิ่งทอในพ้ืนที่อ าเภอกระทุ่ม
แบน จังหวัดสมุทรสาคร จะเป็นการพยากรณ์ความ
ต้องการไฟฟ้า (กิโลวัตต์ : KW ) แบบรายชั่วโมง หม้อ
แปลงไฟฟ้าขนาด 500 เควีเอ ของอุตสาหกรรมสิ่งทอ 
เพื่อให้รู ้แนวโน้มความต้องการใช้ไฟฟ้าในอนาคต 
และสามารถใช้ เป็นฐานข้อมูลการใช้ ไฟฟ้าให้กับ
อุตสาหกรรมสิ่งทอ เพ่ือให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
สามารถวางแผนการจัดจ าหน่ายพลังงานไฟฟ้าให้
เพียงพอและมีประสิทธิภาพกับความต้องการ ใน
สภาวะการจ่ายไฟปกติ และไม่ปกติ  

 
2.  วิธีการด าเนินการ 
 ข้อมูลความต้องการไฟฟ้าสูงสุด (กิโลวัตต์ : KW) 
ทุกช่วงเวลา 15 นาที จากการอ่านหน่วยมิเตอร์อัตโนมัติ 
(Automatic Meter Reading : AMR) ของการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค ประเภท อุตสาหกรรมสิ่งทอ ขนาดหม้อ
แปลงไฟฟ้า 500 เควีเอ ในพ้ืนที่ อ าเภอกระทุ่มแบน 
จังหวัด สมุทรสาคร เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 และ 
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 เพ่ือสร้างตัวแบบพยากรณ์ 
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 แบบรายชั่วโมง โดยศึกษา
ตัวแบบพยากรณ์ด้วยวิธีของอนุกรมเวลาการปรับให้
เรียบแบบโฮลท์วินเตอร์ และวิธีการแยกตัวประกอบ 

การเปรียบเทียบความแม่นย าของ 2 วิธีการพยากรณ์
ด้วยเกณฑ์ของความคลาดเคลื่อน ค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์
ของความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์ (MAPE) น้อยที่สุด 
ผู้วิจัยใช้โปรแกรม Minitab รุ่นที่ 17 ส าหรับวิธีการ
พยากรณ์นี ้
 
3.  ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
3.1  วิธีการแยกองค์ประกอบ  

การแยกส่วนประกอบของอนุกรมเวลา [1,5] 
แนวโน้มและอิทธิพลของฤดูกาล ไม่เปลี่ยนแปลงตาม
เวลา โดยมี 4 องค์ประกอบ ได้แก่แนวโน้ม (T) วัฏจักร 
(C) ฤดูกาล (S) และเหตุการณ์ผิดปกติ (I) เหตุการณ์
ผิดปกติจะไม่น ามาพิจารณาเนื่องจากไม่สามารถ
คาดการณ์ได้ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไร  โดยสมการของการ
พยากรณ์สามารถแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ คือ 

1. การแยกองค์ประกอบแบบการคูณ (Multiplicative 
Decomposition) 

Y1  =  Tt x Ct x St x It (1) 
2. การแยกองค์ประกอบแบบการบวก (Additive 

Decomposition) 
Yt  =  Tt x Ct x St x It (2) 

3.2  วิธีการปรับเรียบแบบเอ็กซ์โพเนนเชียลแบบ
ของวินเทอร์ (Winter’s Exponential Smoothing 
Method)  

การพยากรณ์โดยวิธีปรับเรียบเอ็กซ์โพเนนเชียล
ข อ ง วิ น เ ท อ ร์  ( Triple Exponential Smoothing 
Method) หรือ Winter’s Method วิธีนี้เหมาะส าหรับ
ข้อมูลที่มีแนวโน้มและ อิทธิพลของฤดูกาล  

วิธีการของวินเทอร์ มีค่าให้ปรับเรียบ 3 ค่าคือ  
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 (alpha) = ค่าคงที่ที่ท าให้เรียบระหว่าง
ข้อมูลกับค่าพยากรณ์มีค่า
ระหว่าง 0-1 

 (gamma) = ค่าคงที่ที่ท าให้เรียบระหว่าง
แนวโน้มจริงกับค่าประมาณ
แนวโน้ม มีค่าระหว่าง 0-1 

 (delta) = ค่าคงที่ที่ท าให้เรียบระหว่างค่า
ฤดูกาลจริงกับค่าประมาณ
ฤดูกาล มีค่าระหว่าง 0-1 

 
วิธีการของวินเทอร์มี 2 รูปแบบคือ 
1. รูปแบบการคูณ (Multiplicative Seasonal 

Model) [4,5] คือลักษณะของการแปรผันตามฤดูกาล
เป็นสัดส่วนกับอนุกรมเวลา สมการที่ใช้ในการพยากรณ์
คือ 
ค่าพยากรณ ์ Ft+m = (Lt + btm)St-s+m (3)  
โดยที่ S = จ านวนฤดูกาลเช่นถ้าจ านวนฤดูกาล  
 m = ระยะที่ต้องการพยากรณ์ไปข้างหน้า 

Lt = ระดับของข้อมูล =    +
Yt 1- L +bt-1 t-1St-s

 (4) 

bt = ส่วนของแนวโน้ม =     L - L + 1 - bt t-1 t-1 (5) 

St =  ส่วนของฤดูกาล =   
Yt + 1 - St-sLt

 (6)  

2. รูปแบบการบวก (Additive Seasonal Method) 
[4,5] คือ ลักษณะของการแปรผันตามฤดูกาลที่มีลักษณะ
เช่นเดิมหรือแตกต่างจากเดิมมากนักในเวลาต่าง ๆ กัน 
สมการที่ใช้ในการพยากรณ์คือ 

ค่าพยากรณ์ Ft+m = Lt + btm + St-s+m (7) 
โดยที่ 
 Lt = ระดับของข้อมูล  

  =      Y + S + 1 - L + bt-s t-1 t-1  (8) 
 bt = ส่วนของแนวโน้ม  

  =     L - L + 1 - bt t-1 t-1 (9) 
 St = ส่วนของฤดูกาล  

  =     Y - L + 1 - St t t-s  (10)  
3.3 ค่าความถูกต้อง (Accuracy) 

ค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์ของความคาดเคลื่อนสมบูรณ์ 
(Mean Absolute Percent Error : MAPE) 

MAPE = 
n

t=1

Y -F100 t t
n Yt

 (11) 

Yt = ค่าจริง, Ft = ค่าพยากรณ์ และ n = จ านวน
ข้อมูลที่พยากรณ ์

ในบทความนี้ ได้ก าหนดค่า  (alpha) = 0.9,        
 (gamma) = 0 - 1 และ  (delta) = 0.01 

 
4.  ผลการวิจัย 
 1.  การพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าเฉลี่ย แบบ
รายชั่วโมงเรียงตามวัน เดือน กุมภาพันธ์ 2563 โดยใช้
โปรแกรม Minitab 17 ในการพยากรณ์ตารางที่ 1 
โดยก าหนดแบบและวิธีการพยากรณ์เป็น  Winters และ 
Decomposition วิธี Multiplicative และ Additive 
ตามล าดับ น าผลการพยากรณ์ที่มี่ค่าเฉลี่ย MAPE ต่ าสุด 
ในแต่ละวัน มาก าหนดแบบและวิธีการพยากรณ์ เพ่ือ
หาค่าสมการพยากรณ ์ตามตารางท่ี 2 
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ตารางท่ี 1 ข้อมูลแบบและวิธีการพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้า 

วันท่ีพยากรณ์เดือน กุมภาพันธ์ 2563 
ค่าความคลาดเคลื่อนการพยากรณ ์ (MAPE) 
Winters Decomposition 

วัน วันท่ี จ านวนวัน Multiplicative Additive Multiplicative Additive 
จ 3 10 17 24  4 12.86 17.45 13.86 24.21 
อ 4 11 18 25  4 5.83 8.85 29.99 33.40 
พ 5 12 19 26  4 8.76 10.64 24.05 26.29 
พฤ 6 13 20 27  4 7.65 9.81 22.65 25.76 
ศุ 7 14 21 28  4 7.86 9.55 20.21 22.63 
ส 1 8 15 22 29 5 7.29 8.28 25.56 29.45 
อา 2 9 16 23  4 10.15 11.31 11.41 11.75 

MAPE เฉลี่ย 8.63 10.84 21.10 24.78 

 
ตารางที่ 2 แสดงรายละเอียดสมการพยากรณ์ความต้องการก าลังไฟฟ้าเฉลี่ย  หม้อแปลงไฟฟ้า 500 เควีเอ แบบ
รายชั่วโมงเรียงตามวันที่ และตัวแทนประเภทวัน เดือน กุมภาพันธ์ 2563 

วัน  สมการ 
เรียงตามวันท่ี ประเภทวัน 

t  MAPE t  MAPE 
จ 0.02 Zt= (165.69961-0.26353t)St 1-96 12.86 (1-24) 8.34 
อ 0.03 Zt = (182.86038-0.09367t)St 1-96 5.83 (49-72) 5.75 
พ 0.01 Zt = (177.91973+0.21088t)St 1-96 8.76 (1-24) 6.71 
พฤ 0.01 Zt = (178.79531+0.14026t)St 1-96 7.65 (1-24) 6.90 
ศ 0.01 Zt = (181.56035+0.11913t)St 1-96 7.86 (1-24) 6.84 
ส 0.01 Zt = (179.42975-0.14669t)St 1-120 7.29 (25-48) 6.43 
อา 0.03 Zt = (147.34916-0.20901t)St 1-96 10.15 (1-24) 8.60 

MAPE เฉลี่ย 8.63  7.08 

 
จากตารางที่  2 หาค่าตัวแทนความต้องการ

ก าลังไฟฟ้าเฉลี่ย ตามประเภทวัน เช่น วันจันทร์ที่ 3, 
10, 17 และ 24 หาค่าช่วงเวลา (t) (1-96) ที่ท าให้ค่า 
MAPE เฉลี่ย ในวันจันทร์ทั้ง 4 สัปดาห์ที่มีค่า MAPE 

เฉลี่ยต่ าสุดคือช่วงเวลา (t) (1-24) เป็นตัวแทน
ประเภทวัน มาสร้างกราฟความต้องการไฟฟ้าเฉลี่ย 
ตามประเภทวัน 
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รูปที่ 1 กราฟข้อมูล เปรียบเทียบผลการพยากรณ์ความต้องการก าลังไฟฟ้าเฉลี่ย หม้อแปลงไฟฟ้า 500 เควีเอ  
         แบบรายชั่วโมงเรียงตามวัน เดือน กุมภาพันธ์ 2563 
 

  

รูปที่ 2 แสดงลักษณะกราฟความต้องการไฟฟ้าเฉลี่ย
ตัวแทนประเภท วัน เดือน กุมภาพันธ์ 2563 

 
 

5.  สรุปผล 
 แบบการพยากรณ์ที ่เหมาะสม ความต้องการ
ไฟฟ้าเฉลี่ย (กิโลวัตต์) ขนาดหม้อแปลงไฟฟ้า 500 
เควีเอ ของอุตสาหกรรมสิ่งทอ อ าเภอกระทุ่มแบน 
จังหวัดสมุทรสาคร เพ่ือสร้างตัวแบบพยากรณ์ เดือน 
กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 แบบรายชั่วโมง พบว่าตัวแบบ
พยากรณ์ด้วยวิธีของอนุกรมเวลาการปรับให้เรียบแบบ
โฮลท์วินเตอร์ วิธีการคูณ ให้ค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์ของ
ความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์ (MAPE) น้อยที่สุด การ
พยากรณ์แบบรายชั่วโมงเรียงตามวัน ให้ค่า MAPE 
เฉลี่ย 8.63 และแบบรายชั่วโมงตัวแทนประเภทวันให้
ค่า MAPE เฉลี่ย 7.08 จากรูปที่ 1 พบว่ากราฟลักษณะ
ความต้องการไฟฟ้ามีรูปแนวโน้มเป็นแบบวัฎจักร
รายวันและรายสัปดาห์  จากรูปที่  2 กราฟการ
พยากรณ์ตัวแทนประเภทวัน ค่าความต้องการไฟฟ้า
ในวันจันทร์ เวลา 06.00 น.ค่าจริง 123.85 กิโลวัตต์ 
ค่าพยากรณ์ 97.25 กิโลวัตต์ ต่ ากว่าทุกวัน ช่วงเวลา 
00.00-08.00 น.ค่าจริง 129.20 กิโลวัตต์ ค่าพยากรณ์ 
104.96 กิโลวัตต์, วันจันทร์ ถึง เสาร์ โหลด ช่วงเวลา 
08.00-12.00 น. ค่าจริงเฉลี่ย 212.55 กิโลวัตต์ และ     

2724211815129631

300

250

200

150

100

Time(hr)

 KW

KW 63
Forecast KW 63

Variable

Time Series Plot of KW 63, Forecast KW 63



 
การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์  วทิยาศาสตร์  เทคโนโลยี  และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 12 
วันที่ 20  สิงหาคม  2564  ณ  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   

 

 
ESTACON12 | 734 

ค่าพยากรณ์เฉลี่ย 212.85 กิโลวัตต์, ช่วงเวลา 13.00
ถึง 17.00 น. ค่าจริงเฉลี ่ย  227.13 กิโลวัตต์ มีค่า
พยากรณ์เฉลี่ย 224.00 กิโลวัตต์ ,ช่วงเวลา 17.00 ถึง
20.00 น ค่าจร ิงเฉลี ่ย  188.67 ก ิโลว ัตต ์ และค ่า
พยากรณ์เฉลี่ย 179.13 กิโลวัตต์, ช่วงเวลา 20.00 ถึง
24.00 น. ค่าจริงเฉลี่ย 163.60 กิโลวัตต์ ค่าพยากรณ์
เฉลี่ย 168.18 กิโลวัตต์ และ วัน อังคาร–เสาร์ เวลา 
00.00 ถึง 08.00 น. มีค่าจริง 149.84 กิโลวัตต์ มีค่า
พยากรณ์ 146.57 กิโลวัตต์ โดยในวัน จันทร์ – เสาร์ 
โหลดลดลงช่วง 12.00 - 13.00 น. และ 17.00 น.และ
วันอาทิตย์ มีโหลดเฉลี่ยค่าจริง 144.68 กิโลวัตต์ มีค่า
พยากรณ์ 144.78 กิโลวัตต์ จึงพอสรุปได้ว่า การท างาน
ของโรงงาน จะแบ่งเป็น ท างานทุกวันตลอด 24 ชม. 
โดยอาจแบ่งการท างานแบบ กะ และท างานวัน จันทร์
ถึง เสาร์ ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. หยุดวันอาทิตย์ 
ซ่ึงพิจารณาลักษณะการใช้ไฟฟ้า วันจันทร์–วันเสาร์จะ
มีรูปแบบลักษณะการใช้ไฟฟ้าที่ เหมือนกันแต่จะ
แตกต่างกับวันอาทิตย์  
ปัจจัยที่มีผลต่อค่าความคลาดเคลื่อนพยากรณ์ 

- การก าหนดค่าคงที่   (alpha),  (gamma) 
และ (delta) มีผลต่อความแม่นย าในการพยากรณ์ 
เช่น อาจะมีค่าความถูกต้องในการพยากรณ์ระยะสั้น
แต่อาจจะมีความคลาดเคลื่อนมากในการพยากรณ์
ระยะยาว  

- ความไม ่แน ่นอน  ณ เวลา ใด  เช ่น เด ือน 
กุมภาพันธ์ 2563 สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโค
ว ิด - 1 9  ใ น ป ร ะ เ ท ศ ไท ย  ท า ใ ห ้ก า ร ผ ล ิต ข อ ง
อุตสาหกรรมลดลงท าให้การพยากรณ์มีค ่าความ
คลาดเคลื่อน 
ประโยชน์ที่ได้จากการพยากรณ์ 

- สามารถใช้เป็นฐานข้อมูลความต้องการไฟฟ้า
ของอุตสาหกรรมสิ่งทอ ในแต่ละช่วงเวลา  

- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสามารถวางแผนการจัด
จ า ห น ่า ย พ ล ัง ง า น ไ ฟ ฟ ้า ใ ห ้เ พ ีย ง พ อ แ ล ะ มี
ประสิทธิภาพกับความต้องการ ในสภาวะการจ่ายไฟ
ปกติ และไม่ปกติ 
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การผลิตถ่านอัดแท่งจากต้นข้าวโพด 
Production of Charcoal Briquettes from Corn Plants 
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บทคัดย่อ  

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อน าเสนอการผลิตถ่านอัดแท่งจากต้นข้าวโพดจากชิ้นส่วนต่างๆของต้นข้าวโพดที่
แตกต่างกัน ได้แก่ ส่วนล าต้น, ส่วนข้อ และ ส่วนปล้อง พร้อมทั้งทดสอบ ค่าความชื้น, ค่าความร้อน, ค่าการมอดดับ และ
ประสิทธิภาพเชิงความร้อนของถ่านอัดแท่งที่ผลิตจากชิ้นส่วนต้นของต้นข้าวโพดที่อัตราส่วนผสมของผงถ่านต่อแป้งมัน
ส าปะหลังและน้ า ในอัตราส่วน 10:1.5:5 โดยมวล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของถ่านอัดแท่งเท่ากับ 5 เซนติเมตร 
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูภายในเท่ากับ 1.5 เซนติเมตร ความยาวของถ่านอัดแท่งเท่ากับ 7 เซ็นติเมตร และระยะพิตช์ของ
เกลียวอัดเท่ากับ 5 เซ็นติเมตร โดยใช้กระบวนการอัดเย็นในการอัดขึ้นรูป ผลการทดสอบพบว่า ถ่านอัดแท่งจากส่วนของ
ล าต้นมีค่าการทดสอบดีที่สุด โดยมีค่าความชื้นเท่ากับ 4.7%db., ค่าความร้อนสูงที่สุดเท่ากับ 5,070 cal/g, ค่าการมอดดับ
สูงที่สุดเท่ากับ 142 นาที และประสิทธิภาพเชิงความร้อนสูงที่สุดเท่ากับ 39.6% และผ่านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 
มผช. 238/2547 
ค ำส ำคัญ: ถ่านอัดแท่ง, ต้นข้าวโพด, ประสทิธิภาพเชงิความร้อน 
 
Abstract 
 This research aims to present the production of charcoal briquettes from different parts of the 
corn plants, which is trunks, joints and internode of corn plants. Moisture content, heating value, backout 
period and thermal efficiency of charcoal briquettes produced from each parts of the corn plants were 
investigated with the mixing ratio of charcoal powder, tapioca starch and water in a ratio of 10:1.5:5 by 
mass. The outside diameter of the charcoal briquette of 5 centimeters, the inside diameter of charcoal 
briquette core of 1.5 centimeters, the length of the charcoal briquette of 7 centimeters, and the pitch 
of the extrusion thread of 5 centimeters. The results showed that charcoal briquette from the trunk of 
corn plants had the best test value, which is a moisture content of 4.7%db., highest heating value of 
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5,070 cal/g, highest backout period of 142 minutes, and highest thermal efficiency of 39.6% and passed 
the Thai community product standard 238/2004.  
Keywords: Charcoal briquettes, Corn plants, Thermal efficiency 

 
1.  บทน า 
 พลังงานถือเป็นปัจจัยพ้ืนฐานที่ส าคัญในการ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนและเป็นปัจจัย
ในการผลิตภาคอุตสาหกรรม พลังงานที่มีใช้อยู่ใน
ปัจจุบัน แบ่งออกได้เป็นสองประเภทใหญ่  ๆ คือ 
พลังงานสิ้นเปลือง พลังงานหมุนเวียน โดยพลังงาน
สิ้นเปลือง คือ พลังงานที่ใช้แล้วหมดไปได้แก่ ถ่านหิน 
หินน้ ามัน ทรายน้ ามัน น้ ามันดิบ เชื้อเพลิงและก๊าซ
ธรรมชาติ ส่วนพลังงานหมุนเวียน คือ พลังงานที่ได้
จากถ่านไม้ ฟืน แกลบ กังหัน น้ า แสงอาทิตย์ ลม 
คลื่น และชีวมวล โดยชีวมวลเป็นพลังงานทางเลือกอีก
ชนิดหนึ่งที่ได้รับความสนใจน ามาผลิตเชื้อเพลิงอัดแท่ง
และมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นเรื่อย ๆ  

ชีวมวล คือ วัตถุหรือสสารที่ได้จากธรรมชาติหรือ
สิ่งมีชีวิตโดยไม่นับการกลายเป็นเชื้อเพลิงฟอสซิล ซึ่ง
ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมที่มีผลผลิตทาง
การเกษตรหลักหลายชนิด เช่น ข้าว น้ าตาล มัน
ส าปะหลัง ยางพารา และน้ ามันปาล์ม เป็นต้น ในอดีต
ชีวมวลส่วนใหญ่จะถูกทิ้งซากให้เป็นปุ๋ยอินทรีย์ภายใน
พ้ืนที่การเพาะปลูกบางครั้งเกษตรกรก าจัดด้วยการเผา
ท าลาย ซึ่งเป็นการสร้างมลพิษให้กับสิ่งแวดล้อม แต่
อันที่จริงแล้วชีวมวลเหล่านี้มีคุณสมบัติในการเป็น
เชื้อเพลิงอย่างดีและให้ค่าพลังงานความร้อนในระดับ
ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้และเนื่องจากภาวะ
ถดถอยของแหล่งพลังงานจึงได้มีการเสาะแสวงหา
แหล่งพลังงานทดแทนที่มีศักยภาพและมีปริมาณที่
มากพอชีวมวล ซึ่งเป็นเป้าหมายส าคัญที่ถูกพิจารณา
เพ่ือเป็นทางเลือกของแหล่งพลังงานใหม่การใช้

ประโยชน์จากพลังงานชีวมวลสามารถน าไปเป็น
เชื้อเพลิงเพ่ือผลิตพลังงานความร้อนไอน้ าหรือผลิต
เป็นกระแสไฟฟ้า ดังนั้นการน าชีวมวลมาใช้จึงช่วยลด
การสูญเสียเงินตราต่างประเทศในการน าเข้าเชื้อเพลิง
และสร้างรายได้ให้กับคนท้องถิ่น นอกจากนี้การผลิต
พลังงานจากเชื้ อ เพลิ งชีวมวลด้วยเทคโนโลยี ที่
เหมาะสม จะไม่ก่อให้เกิดมลภาวะและไม่สร้างสภาวะ
เรือนกระจก 

ปัจจุบันมีการน าพลังงานทดแทนใหม่ ๆ ที่มีความ
เหมาะสมส าหรับการประยุกต์ใช้ในภาคครัวเรือนอาทิ
เช่น การน าวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรกรมาท าให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด ประเทศไทยมีพ้ืนที่ส่วนใหญ่ที่ท า
การเกษตร เช่น ข้าว ข้าวโพด และ ผลไม้ต่าง ๆ การ
ใช้พลังงานชีวมวลโดยกระบวนการที่ใช้ความร้อนจะ
เห็นได้ทั่วไปในลักษณะของการน าถ่านไม้หรือฟืนมา
เผาเพ่ือให้เกิดความร้อน ส าหรับน าไปใช้ในการหุงต้ม
อาหาร หรือประโยชน์ในด้านอื่น ๆ ปัจจุบันทรัพยากร
ป่าไม้ ถ่าน และฟืน หาได้ยากและมีราคาแพงขึ้น 
ดังนั้นจึงได้มีการศึกษาเพ่ือหาพืชชนิดอ่ืน ๆ ที่สามารถ
น ามาผลิตทดแทนถ่านที่ได้จากไม้ จ าพวกผลผลิตทาง
การเกษตรซึ่งไม่สามารถใช้ประโยชน์ในการบริโภค
ของมนุษย์หรือสัตว์ได้ตัวอย่างเช่น กะลามะพร้าว 
เปลือกมังคุด เปลือกทุเรียน ซังข้าวโพด และเปลือก
มะขาม เป็นต้น โดยมีการน ามาผลิตเป็นเชื้อเพลิงอัด
แท่งซึ่งสามารถใช้ทดแทนถ่านไม้ได้ [1-3] แต่ยังไม่
พบว่ามีการน าต้นข้าวโพดมาใช้ในการผลิตเชื้อเพลิง
อัดแท่งดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมีความสนใจที่จะน าต้น
ข้าวโพดมาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเป็นพลังงาน
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ทดแทนซึ่ งก็คือถ่านอัดแท่น เ พ่ือช่วยลดการใช้
พลังงานจากถ่านไม้ธรรมชาติ โดยน าเอาต้นข้าวโพด
มาผลิตเป็นถ่านอัดแท่งพร้อมทั้งทดสอบคุณสมบัติของ
ถ่านอัดแท่งจากต้น 

 
2.  การผลิตและวิธีการทดสอบ  
 ขั้นตอนในการผลิตถ่านอัดแท่งจากต้นข้าวโพด 
เป็นการผลิตถ่านอัดแท่งจากชิ้นส่วนของต้นข้าวโพดที่
แตกต่างกัน ประกอบด้วยวิธีการหลายขั้นตอน ซึ่ง
สามารถจ าแนกได้ดังต่อไปนี้ 
2.1  ขั้นตอนการผลิตถ่านอัดแท่ง 

ขั้นตอนผลิตถ่านอัดแท่งจากต้นข้าวโพดเริ่มจาก
น าต้นข้าวโพดมาตากแห้ง 5 วัน โดยแยกชิ้นส่วนที่จะ
น ามาผลิตถ่านเป็นสามส่วนคือ ส่วนล าต้น ส่วนข้อ 
และ ส่วนปล้อง ของต้นข้าวโพด ดังแสดงในรูปที่ 1  

 

 
 

รูปที่ 1 ชิ้นส่วนต่างๆของต้นข้าวโพด [4] 
 

จากนั้นน าชิ้นส่วนต้นข้าวโพดที่ตากแล้วมาเผาใน
เตาเผาแบบถัง 200 ลิตร แบบแนวตั้ง แล้วน าถ่านที่
ได้มาบดให้ละเอียด โดยขนาดจะต้องไม่เกิน 12 เมช 

(Mesh) ผงถ่านที่ได้จากการบดมาผสมกับแป้งมัน
ส าปะหลังและน้ า ในอัตราส่วน 10:1.5:5 โดยมวล 
แล้วท าการอัดขึ้นรูปแบบเย็นโดยเครื่องอัดชนิดเกลียว
อัด ที่ระยะพิตช์ (p) เท่ากับ 5 เซนติเมตร ดังแสดงใน
รูปที่  2 โดยถ่านอัดแท่งมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
ภายนอกของถ่านอัดแท่ง (D) เท่ากับ 5 เซนติเมตร ขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลางรูภายใน (d) เท่ากับ 1.5 เซนติเมตร 
ความยาวของถ่านอัดแท่ง (L) เท่ากับ 7 เซ็นติ เมตร 
ตามล าดับ 

 
 

รูปที่ 2 ระยะพิตช์ของเกลียวอัด [5] 
 

2.2  การทดสอบคุณสมบัติของถ่านอัดแท่ง 
การทดสอบค่าความชื้นของถ่านอัดแท่งตาม

มาตรฐาน ASTM D 3173 สามารถค านวณได้ดัง
สมการที่ 1 

Md = 
w - d

×100
d

 (%d.b )   (1) 

เมื่อ  
Md คือ ความชื้นมาตรฐานแห้ง (%) 
w คือ มวลวัสดุก่อนอบแห้ง (g) 
d คือ มวลวัสดุหลังอบแห้ง (g) 
 
การทดสอบค่าความร้อนของถ่านอัดแท่ง โดยใช้ 

Bomb calorimeter ตามมาตรฐาน ASTM D 5865 
สามารถค านวณได้ดังสมการที่ 2 

pQ =mC T                (2) 
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เมื่อ  
Q  คือ ปริมาณความร้อน (kJ) 
m  คือ มวลของน้ าในแคลอริมิเตอร์ ( kg ) 
Cp  คือ ค่าความร้อนจ าเพาะของน้ า (kJ/kg*oC) 
T คือ อุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลง (oC) 

 
การทดสอบค่าการมอดดับท าได้โดยการจับเวลา

ในการติดไฟจนมอดเป็นเถ้าทั้งหมดของถ่านอัดแท่ง
โดยท าการทดสอบด้วยการติดไฟถ่านอัดแท่งรอบ
ทดสอบละ 500 กรัมแล้วท าการจับเวลา และในส่วน
ของการทดสอบประสิทธิภาพเชิงความร้อนของถ่าน
อัดแท่งเป็นการทดสอบโดยการต้มน้ า จะใช้ถ่านอัด
แท่งประมาณ 5 ก้อน มวล 500 g เพ่ือเป็นเชื้อเพลิง
ในการต้มน้ าตามมาตรฐานของ VITA (1982) [6] 
สามารถค านวณได้ดังสมการที่ 3 

 p 2 1 i

f

mC T T mL
100

m H

      (3) 

เมื่อ 

  คือ ประสิทธิภาพการให้ความร้อน 
m คือ มวลน้ าที่เหลือจากการทดลอง (g) 
mi คือ มวลน้ าที่ระเหยไป (g) 
L คือ ความร้อนแฝงของน้ า (J/g) 
Cp คือ ความร้อนจ าเพาะของน้ า (J/g*oC) 
T1 คือ อุณหภูมิของน้ าก่อนตั้งไฟ (oC) 
T2 คือ อุณหภูมิของน้ าเดือด (oC) 
mf คือ มวลของถ่านอัดแท่ง (g) 
H คือ ค่าความร้อนของถ่านอัดแท่ง (J/g) 

 
3.  ผลและวิจารณ์ 
 การทดสอบคุณสมบัติของถ่านอัดแท่งจากต้น
ข้าวโพดที่ผลิตจากส่วนต่าง ๆ ของต้นข้าวโพด ได้แก่ 
ข้อ ปล้อง และ ล าต้น โดยเป็นการทดสอบ ค่า

คว ามชื้ น , ค่ าคว ามร้ อน , ค่ า ก า รมอดดั บและ
ประสิทธิภาพเชิ งความร้อนของถ่านอัดแท่ง  มี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
3.1 ค่าความชื้นของถ่านอัดแท่ง 

ถ่านอัดแท่งจากส่วนต่างๆของต้นข้าวโพด

ข้อ ปล้อง ล าต้น
4.58

4.60

4.62

4.64

4.66

4.68

4.70

4.72

10:1.5:3, d=1.5, P=5

ค่า
คว

าม
ชื้น

 (%
 d

b.
)

 

รูปที่ 3 ค่าความชื้นของถ่านอัดแท่ง 
 

จากรูปที่ 3 แสดงค่าความชื้นของถ่านอัดแท่งจาก
ส่วนต่างของต้นข้าวโพด พบว่า ค่าความชื้นของถ่าน
อัดแท่งจากส่วนข้อของต้นข้าวโพดจะมีค่าความชื้นต่ า
ที่สุดเนื่องจากถ่านจากบริเวณข้อของต้นข้าวโพดนี้มี
ความเป็นเส้นใยต่ าจึงดูดซับความชื้นน้อยซึ่งต่างจาก
ถ่านอัดแท่งจากส่วนของปล้องและล าต้น ที่มีความ
เป็นเส้นใยสูงกว่าท าให้การดูดซับความชื้นดีกว่าท าให้
มีความชื้นสูงกว่า โดยมีความชื้นใกล้เคียงกันทั้งถ่าน
จากปล้องและล าต้น โดยมีค่าความชื้นสูงสุดเท่ากับ 
4.7% db. 
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3.2 ค่าความร้อนของถ่านอัดแท่ง 

ถ่านอัดแท่งจากส่วนต่างๆ ของต้นข้าวโพด

ข้อ ปล้อง ล าต้น
4000

4200

4400

4600

4800

5000

5200
10:1.5:3, d=1.5, P=5

ค่า
วา

มร
้อน

 (c
al

/g
)

 

รูปที่ 4 ค่าความชื้นของถ่านอัดแท่ง 
 

จากรูปที่ 4 พบว่าถ่านอัดแท่งจากส่วนข้อของต้น
ข้าวโพดมีค่าความร้อนต่ าสุด ถัดมาคือจากส่วนปล้อง
และถ่านอัดแท่งจากส่วนล าต้นจะมีค่าความร้อนมาก
ที่สุด ทั้งนี้เนื่องมาจากปริมาณคาร์บอนของถ่านจาก
ส่วนล าต้นมีค่ามากกว่าส่วนปล้องและส่วนข้อจึงท าให้
ค่าความร้อนของถ่านอัดแท่งจากส่วนล าต้นของต้น
ข้าวโพดมีค่าสูงที่สุด โดยมีค่าเท่ากับ 5,070 cal/g 
3.3 ค่าการมอดดับของถ่านอัดแท่ง 

ถ่านอัดแท่งจากส่วนต่างๆของต้นข้าวโพด

ข้อ ปล้อง ล าต้น

กา
รม

อด
ดับ

 (m
in

)

137

138

139

140

141

142

143
10:1.5:3, d=1.5, P=5

 

รูปที่ 5 ค่าการมอดดับของถ่านอัดแท่ง 
 
รูปที่ 5 แสดงค่าการมอดดับของถ่านอัดแท่งจาก

ส่วนต่างของต้นข้าวโพด โดยการจับเวลาในการติดไฟ

จนถึงมอดเป็นเถ้า พบว่าค่าการมอดดับจากถ่านอัด
แท่งจากล าต้นของต้นข้าวโพดมีค่าสูงสุด ถัดมาคือจาก
ส่วนปล้องและส่วนข้อ ทั้งนี้เนื่องจากลักษณะความ
เป็นเส้นใยของถ่านและปริมาณคาร์บอนของถ่านจาก
ส่วนล าต้นมีสู งกว่าถ่านจากส่วนอ่ืนซึ่ ง เป็นผลที่
สอดคล้องกับค่าความชื้นและค่าความร้อนจึงท าให้
การลามไฟของถ่านจากส่วนล าต้นเป็นไปได้ช้าท าให้มี
ค่าการมอดดับสูงสุด โดยมีค่าเท่ากับ 142 นาท ี

 

3.4  ค่าประสิทธิภาพเชิงความร้อนของถ่านอัดแท่ง 
ค่าประสิทธิภาพเชิงความร้อนของถ่านอัดแท่ง

เป็นการทดสอบโดยการต้มน้ าตามมาตรฐานของ 
VITA (1982) พบว่า ประสิทธิภาพเชิงความร้อนของ
ถ่านอัดแท่งจากส่วนล าต้นของต้นข้าวโพดมีค่าสูงสุด 
รองลงมาคือจากส่วนปล้อง และส่วนข้อตามล าดับ 
ทั้งนี้เนื่องมาจากค่าความร้อนของถ่านอัดแท่งจากส่วน
ล าต้นมีค่าสูงที่สุดจึงท าให้การทดสอบต้มน้ าเดือดไว
และใช้ปริมาณเชื้อเพลิงน้อยจึงท าให้ประสิทธิภาพเชิง
ความร้อนของถ่านอัดแท่งจากส่วนล าต้นมีค่าสูงที่สุด 
โดยมีค่ า เท่ ากับ  39.6 % ดั งแสดงในรูปที่  6 ซึ่ ง
สอดคล้องกับสมการที่ 3  

ถ่านอัดแท่งจากส่วนต่างๆของต้นข้าวโพด
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รูปที่ 6 ค่าประสิทธิภาพเชิงความร้อน 
ของถ่านอัดแท่ง 
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4.  สรุปผล 
 การผลิตถ่านอัดแท่งจากส่วนล าต้น, ส่วนข้อ และ 
ส่วนปล้อง พร้อมทั้งทดสอบ ค่าความชื้น , ค่าความ
ร้อน, ค่าการมอดดับ และประสิทธิภาพเชิงความร้อน
ของถ่านอัดแท่งที่ผลิตจากชิ้นส่วนต้นของต้นข้าวโพด 
พบว่า ถ่านอัดแท่งจากส่วนของล าต้นมีค่าการทดสอบ
ดีที่สุด โดยมีค่าความชื้นเท่ากับ 4.7%db., ค่าความ
ร้อนสูงที่สุดเท่ากับ 5,070 cal/g, ค่าการมอดดับสูง
ที่สุดเท่ากับ 142 นาที และประสิทธิภาพเชิงความ
ร้อนสูงที่สุดเท่ากับ  39.6 % และผ่านมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน มผช. 238/2547 
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การผลิตถ่านชีวภาพและสารชีวภาพจากทางใบปาล์มด้วยกระบวนการไพโรไลซิสแบบช้า 
Production of bio-charcoal and biological material from oil palm frond  

with slow pyrolysis process. 
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บทคัดย่อ  

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบด้านอุณหภูมิและเวลาไพโรไลซิสที่มีต่อคุณสมบัติทางเคมีของทางใบ
ปาล์มด้วยกระบวนการไพโรไลซิสแบบช้า การให้ความร้อนแก่ทางใบปาล์มในสภาวะไร้ออกซิเจนใช้เครื่องปฏิกรณ์แบบ
แบบอีตเตอร์ไฟฟ้าขนาด 5 kW ในการให้ความร้อน ใช้ไนโตรเจนเป็นแก๊สพามีอัตราการป้อน 5 L/min ด าเนินการปรับ
อุณภูมิและเวลาไพโรไลซิสอยู่ในช่วง 400-700 OC และ 1-3 h หลังจากนั้นน าเอาถ่านชีวภาพและสารชีวภาพวิเคราะห์
คุณสมบัติทางเคมี ค่าความร้อน อัตราผลผลิตและค่าความเป็นกรด-ด่าง ของสารชีวภาพ ผลการศึกษาพบว่าทางใบปาลม์มี
คุณสมบัติเหมาะสมในการน ามาผลิตเป็นถ่านและของเหลวชีวภาพ อุณหภูมิและระยะเวลาไพโรไลซิสที่เหมาะสมอยู่ในช่วง 
400-500 OC และ 2 h ขึ้นไปตามล าดับ ที่อุณหภูมิและระยะเวลาไพโรไลซิสที่เหมาะสมได้ผลผลิตถ่านและสารชีวภาพอยู่
ในช่วง 29.27-36.51% และ 46.82-47.06% โดยถ่านชีวภาพมีค่าความร้อนอยู่ในช่วง 24.10-26.11 MJ/kg ในขณะที่
สารชีวภาพมีความเป็นกรด-ด่างอยู่ในช่วง 1.83-1.97  
ค ำส ำคัญ: ทางใบปาล์ม ถา่นชีวภาพ น้ าส้มควันไม้ ไพโลไลซิสแบบชา้ 
 
Abstract 
 This research was aimed to study effects of pyrolysis temperature and residence time on the 
chemical properties of oil palm frond by slow pyrolysis process. Using a 5 kW electric heater reactor 
to heat oil palm frond on absence of oxygen and feed 5 L/min nitrogen was carrier gas. Adjustments 
temperature and residence time pyrolysis in a range of 400-700 OC and 1-3 h after that, analysis of 
chemical properties, calorific value, production yield of bio-charcoal and the acid – base of biological 
material. The oil palm frond was appropriated to produce bio-charcoal and biological material. The 
optimum pyrolysis temperature and residence time in a range of 400-500 OC and high than 2 h 
respectively, with the yield of bio-charcoal and biological material between of 29.27-36.51% and 46.82-
47.06%. the calorific value of bio-charcoal in a range of 24.10-26.11 MJ/kg, while the acid – base of 
biological material between of 1.83-1.97.         
Keywords: oil palm frond bio-charcoal wood vinegar slow pyrolysis
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1.  บทน า 
 ปัญหาของราคาและผลผลิตของปาล์มน้ ามันที่ผ่าน
มาส่งผลให้เกษตรกร ชุมชน ครัวเรือนของประเทศ
ไทยได้รับผลกระทบอย่างหนักและคาดว่าจะเป็น
ปัญหาที่เกิดขึ้นกับเกษตรกรในอนาคต การพัฒนา
น าเอาเศษวัสดุเหลือทิ้งจากกระบวนการปลูกน้ ามัน
โดยเฉพาะทางใบปาล์มมาพัฒนาเป็นถ่านชีวภาพหรือ
สารชีวภาพ (น้ าส้มควันไม้และน้ ามันชีวภาพ) เป็นอีก
ประเด็นหนึ่งที่มีความสนใจและมีความท้าทายส าหรับ
การเพ่ิมมูลค่าวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรเพ่ือเข้าสู่
สังคมการใช้พลังงานทดแทนอย่างยั่งยืน การเพ่ิม
คุณภาพทางใบปาล์มด้วยกระบวนการไพโรไลซิส
แบบช้าเป็นวิธีการที่ชุมชนมีความคุ้นเคยและท ากันมา
อย่างต่อเนื่อง แต่ส่วนใหญ่จะเน้นให้ความส าคัญกับ  
ชีวมวลกลุ่มไม้เนื้อแข็งและความสามารถน าไปใช้งาน 
ส่วนปริมาณผลผลิต คุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ได้ทั้งใน
รูปของแข็งและของเหลว มีการค านึงต่ ามาก ดังนั้น
เพ่ือให้เกิดองค์ความรู้ในการผลิตถ่านชีวภาพหรือ
สารชีวภาพที่ เหมาะสม งานวิจัยนี้จึงได้แสดงผล
การศึกษาตัวแปรที่ส าคัญ ได้แก่ อุณหภูมิ เวลาและ
คุณสมบัติของถ่านชีวภาพและสารชีวภาพที่ได้จาก
กระบวนการไพโรไลซิสผลิตแบบช้า เพ่ือให้ชุมชน 
เกษตรกร ชาวสวนปาล์มน้ ามันสามารถพิจารณาเลือก
น าไปใช้งานในชีวิตประจ าวัน ส าหรับลดรายจ่ายและ
เพ่ิมรายได้ทางเลือกได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
 
2.  หลักการและทฤษฎี 
 กระบวนการไพโรไลซิสเป็นกระบวนการแตกตัว
หรือสลายโมเลกุลของสารประกอบหรือวัสดุต่าง ๆ ใน
สภาวะปราศจากออกซิ เจน ภายใต้ อุณหภูมิสู ง
ประมาณ 400–800 OC [1] ผลิตภัณฑ์ที่ได้เป็น น้ ามัน
ชีวภาพ (bio-oil), ถ่านชีวภาพ (bio-charcoal) และ

แก๊สที่ไม่ควบแน่น (non-condensable gas) ถ่าน
ชีวภาพใช้เป็นเชื้อเพลิงส าหรับการหุงต้มในระดับ
ครัวเรือนหรือเป็นวัสดุปรับปรุงและเพ่ิมผลผลิตภาค
การเพาะปลูก น้ าส้มควันไม้สามารถน ามาแปรรูปเป็น
ผลิตภัณฑ์สนับสนุนการเพาะปลูกได้หลากหลายทั้งใน
รูปน้ าส้มควันไม้ดิบหรือการกลั่นเป็นต้น [2] ส่วน
น้ ามันชีวภาพเมื่อได้รับการปรับปรุงทางกายภาพหรือ
เคมีสามารถน ามาใช้เป็นน้ ามันเชื้อเพลิงในชุมชนได้ 
[3] การวิเคราะห์ผลผลิตถ่านชีวภาพและของเหลว
ชีวภาพจากกระบวนการไพโรไลซิสแบบช้าวิเคราะห์ได้
ดังต่อไปนี้ [4]   
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Yield (%) = ×100

W
        

(1) 
 
เมื่อ CharW และ LiquidW  คือ มวลของถ่านและ

สารชีวภาพที่ได้จากทางใบปาล์ม ส่วน RawW  มวล
ของทางใบปาล์มที่ป้อนเริ่มต้น 

การวิเคราะห์คุณสมบัติเคมี ได้แก่ ความชื้น สาร
ระเหย คาร์บอนคงตัวและเถ้า ได้ด าเนินการและ
วิเคราะห์ตามมาตรฐาน ASTM D7582 โดยรูปแบบ
สมการค านวณสัดส่วนทางเคมีดังสมการที่ 2-5 [4]  
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เถ้า Ash

S

M
ASH (%) = ×100

M

 
 
 

         (3) 

 

สารระเหย Dry Bu

S

(M - M )
VM (%) = ×100

M
    (4) 

คาร์บอนคงตัว 
 FC (%) = 100- MC+ASH+VM       (5) 
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เมื่อ SM , DryM , AshM และ BuM คือ น้ าหนัก
ตัวอย่างเริ่มต้น น้ าหนักตัวอย่างหลังอบ น้ าหนักเถ้า
และน้ าหนักตัวอย่างหลังเผาตามล าดับ 
 
3.  วิธีการทดลอง 
 การเตรียมตัวอย่างการทดลองเริ่มการตัดทางใบ
ปาล์มแล้วน าไปตากในที่โล่งเป็นเวลา 15 วัน เพ่ือลด
ความชื้นในเบื้องต้นให้เหลือเฉลี่ย 15% จากนั้นท า
การตัดและลดขนาดทางใบปาล์มประมาณ 1X1 นิ้ว 
ก่อนน ามาทดสอบ ดังรูปที่ 1 กระบวนการไพโรไลซิส
แบบช้าใช้เตาปฏิกรณ์ขนาด 5 kW ในการให้ความ
ร้อนในสภาะไร้ออกซิเจน ส่วนประกอบเตาปฏิกรณ์
ประกอบด้วย ชุดให้ความร้อนฮีตเตอร์ไฟฟ้า ห้อง 
ไพโลไรซิส ระบบควบคุมไฟฟ้าและอุณหภูมิ ระบบ
ระบายความร้อนและชุดป้อนไนโตรเจนโดยมีอัตรา
การป้อนเฉลี่ย 5 L/min การลดความชื้นใช้ตู้อบลม
ร้อนของ MEMMERT รุ่น UFB500 ขนาด 108 L 
ควบคุมอุณหภูมิสูงสุดได้ 300 OC การหาน้ าหนักชีว
มวลใช้เครื่องชั่งน้ าหนักแบบดิจิทัล 4 ต าแหน่งของ 
ZEPPER รุ่น BGB224 เครื่องวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง 
ใช้ผลิตภัณฑ์ของHoriba รุ่น LAQUAtwin pH-11 มี
ช่วงการวัดค่า 0.00 – 14.00 

 

      
 

รูปที่ 1 เตาปฏิกรณ์ไพโรไลซิสและการเตรียมชีวมวล 
 

4.  ผลการทดลองและวิจารณ์ 
4.1  คุณสมบัติทางเคมีทางใบปาล์มน  ามัน 

ทางใบปาล์มที่ใช้ทดลองเป็นพันธุ์ลูกผสม (DxP 
เทเนอรา) อายุเฉลี่ย 15 ปี ปลูกในพ้ืนที่มหาวิทยาลัย
แม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ตารางที่ 1 แสดงคุณสมบัติทาง
เคมีชีวมวลทางใบปาล์มน้ ามัน โดยใช้วิธีการวิเคราะห์
โดยประมาณและแบบแยกธาตุ (Air dried basis) ผล
การวิเคราะห์พบว่าปริมาณความชื้น สารระเหย 
คาร์บอนคงตัวและเถ้ามีสัดส่วนเฉลี่ย 6.24% 75.39% 
16.16% และ 2.21% ตามล าดับ ในขณะที่  การ
วิ เ คราะห์ แบบแยกธาตุ สั ดส่ วนของ  คาร์ บอน 
ไฮโดรเจน ออกซิเจน ไนโตรเจนและซัลเฟอร์มีสัดส่วน 
43.86% 5.71% 43.37% 0.14% แ ล ะ 0.11% 
ตามล าดับ ซึ่งมีค่าสอดคล้องกับคุณสมบัติทางเคมีของ
ทางใบปาล์มที่ปลูกในประเทศและต่างประเทศ [5] 
โดยปริมาณคาร์บอนคงตัวและกลุ่มสารระเหยจะมี
ความส าคัญและส่งผลต่อค่าพลังงานในชีวมวลให้
เพ่ิมขึ้น อย่างไรเมื่อเปรียบเทียบกับวัสดุเหลือทิ้งทาง
การเกษตร เช่น ไม้ล าไยปริมาณสัดส่วนคุณสมบัติทาง
เคมีและค่าความร้อนชีวมวลมีค่าใกล้เคียงกัน [6] 
4.2  ผลของอุณหภูมิไพโรไลซิสที่มีต่อคุณสมบัติเคมี 

รูปที่ 2 แสดงผลกระทบของอุณหภูมิไพโรไลซิสที่
มีต่อคุณสมบัติทางเคมีของถ่านชีวภาพ ปริมาณ
ความชื้นและสารระเหยมีสัดส่วนลดลง ในขณะที่
ปริมาณคาร์บอนคงตัวและเถ้าเพ่ิมสูงขึ้น แนวโน้มการ
เพ่ิมขึ้นของคาร์บอนคงตัวส่งผลให้ถ่านชีวภาพมีค่า
ความร้อนเพ่ิมสูงขึ้น ซึ่งจะเป็นผลดีต่อการน าไปใช้งาน
ด้านความเป็นเชื้อเพลิงส าหรับการเผาไหม้ [7] ในทาง
กลับกันการเพ่ิมขึ้นของอุณหภูมิที่สูงเกินไปส่งผลให้
มวลหรือความถ่วงจ าเพาะของถ่านชีวภาพลดลง ซึ่งมี
ผลต่อผลลิตถ่านในแต่ละรอบการเผาและรายได้ของ
เกษตรกรลดลง [8]  

https://www.newyonghua.com/17244427/bgb224
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ตารางที่ 1 คุณสมบัติทางเคมีส าคัญทางใบปาล์ม
น้ ามัน 
องค์ประกอบเคมี ทางใบปาล์ม 
การวิเคราะห์โดยประมาณ (wt%) 
ความชื้น 6.24 
สารระเหย 75.39 
คาร์บอนคงตัว 16.16 
เถ้า 2.21 
การวิเคราะห์แบบแยกธาตุ (wt%) 
คาร์บอน 43.86 
ไฮโดรเจน 5.71 
ออกซิเจน 43.37 
ไนโตรเจน 0.14 
ซัลเฟอร์ 0.11 
ค่าความร้อน 16957.75 

 

 
รูปที่ 2 คุณสมบัติทางเคมีทางใบปาล์มที่เกิดจากการ 

ปรับอุณหภูมิไพโรไลซิส 
 

4.3  ผลของเวลาไพโรไลซิสที่มีต่อคุณสมบัติเคมี 
ในด้านผลกระทบของเวลาไพโรไลซิสที่มีต่อ

คุณสมบัติทางเคมีของถ่านชีวภาพ ดังรูปที่ 3 พบว่า
ปริมาณความชื้น สารระเหย คาร์บอนคงตัวและเถ้า มี
ทิศทางสอดคล้องกับการปรับอุณหภูมิไพโรไลซิส แต่
การเพ่ิมระยะเวลาไพโรไลซิสจะท าให้สัดส่วนการ

เพ่ิมขึ้นและลดลงของคุณสมบัติทางเคมีต่ ากว่าการ
เพ่ิมอุณหภูมิ ซึ่งในทางปฏิบัติสามารถอธิบายได้ว่าการ
เพ่ิมระยะเวลาไพโรไลซิสนั้นมีผลต่อการสลายตัวของ
วัสดุลิกโนเซลลูโลสค่อนข้างต่ าในขณะที่การเพ่ิม
อุณหภูมิไพโรไลซิสมีผลในเชิงปฏิบัติสูงกว่า 
 

 
รูปที่ 3 ผลกระทบของเวลาไพโรไลซิสที่มีต่อ

คุณสมบัติเคมีถ่านชีวภาพ 
 
4.4  ผลผลิตถ่านชีวภาพและของเหลวชีวภาพ 

รู ป ที่  4 แ ส ด ง สั ด ส่ ว น ผ ล ผ ลิ ต ที่ ไ ด้ จ า ก
กระบวนการไพโรไลซิสแบบช้า ได้แก่ ถ่านชีวภาพ 
สารชีวภาพ (น้ าส้มควันไม้และน้ ามันชีวภาพ) และไพ
โรไลซิสแก๊ส โดยถ่านชีวภาพมีแนวโน้มลดลงเมื่อมีการ
ปรับอุณหภูมิเพ่ิมสูงขึ้น การเพ่ิมอุณหภูมิจะท าให้
โครงสร้างของชีวมวลได้แก่ เฮมิเซลลูโลส เซลลูโลส
และลิกนินถูกท าลายลง ส่งผลให้มวลของทางใบปาล์ม
ลดลง ด้านของเหลวชีวภาพมีแนวโน้มเสถียร ในช่วง
อุณหภูมิ 400-500 OC ในขณะที่เมื่ออุณหภูมิสูงกว่า 
500 OC ในส่วนของแก๊สมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นในขณะที่
สารชีวภาพจะมีแนวโน้มลดต่ าลง เนื่องจากการเพ่ิม
อุณหภูมิไพโรไลซิสจะท าให้อัตราการแตกตัวของ
โครงสร้ า งของชี วมวลเร็ ว เ พ่ิมขึ้ นส่ งผลให้ เกิด
สารชีวภาพที่ไม่สามารถควบแน่นได้สูง [9] 
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รูปที่ 4 สัดส่วนองค์ประกอบของไพโรไลซิสแก๊ส ถ่าน
และของเหลวชีวภาพ 

 
4.5  ค่าความร้อนของถ่านชีวภาพ 

ผลการวิเคราะห์ค่าความร้อนของถ่านชีวภาพ
แสดงในรูปที่  5 การเพ่ิมอุณหภูมิส่งผลให้ปริมาณ
คาร์บอนเพ่ิมขึ้นและความชื้นในทางใบปาล์มลดลง 
และส่งผลให้ค่าความร้อนถ่านชีวภาพเพ่ิมสูงขึ้นค่า
ความร้อนถ่านชีวภาพในช่วงอุณหภูมิ 400-700 OC มี
ค่าอยู่ระหว่าง 24.10-27.10 MJ/kg อย่างไรก็ตามเมื่อ
เปรียบเทียบกับค่าความร้อนถ่านหินจะพบว่าถ่าน
ชีวภาพจากทางใบปาล์มที่อุณหภูมิตั้งแต่ 500-700 OC 
มีค่าความร้อนเทียบเท่าถ่านหินชั้นบิทูมินัสที่ มี       
สารระเหยสูงช่วงเกรดบี (B) และเอ (A) ที่มีช่วงค่า
ความร้อน 22.09-26.74 MJ/kg [10] 

 

 

รูปที่ 5 ค่าความร้อนถ่านชีวภาพทางใบปาล์มที่เกิด
จากการปรับอุณหภูมิไพโรไลซิส 

 

4.6  คุณสมบัติของเหลวชีวภาพ 
ด้านสารชีวภาพพบว่าการเพ่ิมอุณหภูมิไพโรไลซิส

จะท าให้ความเป็นกรดลดต่ าลง ดังรูปที่ 6 ซึ่งในช่วง
อุณหภูมิที่ 400-700 OC สสารชีวภาพมีค่าความเป็น
กรด-ด่างอยู่ ในช่วง 1.97-2.13 บ่งบอกว่ามีสภาพ
ความเป็นกรดสูง โดยปกติทั่วไปค่ามาตรฐานความ
เป็นกรด-ด่าง น้ าส้มควันไม้ดิบชุมชนอยู่ในช่วง 2.8-
3.7 [11] เพ่ือให้สารชีวภาพอยู่ในเกณฑ์ที่เป็นไปตาม
มาตรฐานสามารถใช้น้ าหรือน้ ากลั่นเจือจางให้ค่าความ
เป็นกรด-ด่างอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน   

 

 
รูปที่ 6 ค่าความเป็นกรด-ด่างของน้ าส้มควันไม้จาก

กระบวนการไพโรไลซิสทางใบปาล์ม 
 

5. สรุปผลการทดลอง 
 ทางใบปาล์มมีความเหมาะสมส าหรับการผลิตเป็น
ถ่านและสารชีวภาพได้ดี คุณสมบัติทางเคมีพ้ืนฐาน
ส าคัญใกล้เคียงกับชีวมวลประเภทไม้ การเพ่ิมอุณหภูมิ
และเวลาไพโรไลซิสท าให้สารระเหยและความชื้น
ลดลงในขณะที่ปริมาณคาร์บอนคงตัวและเถ้าเพ่ิม
สูงขึ้น อุณหภูมิและระยะเวลาที่เหมาะสมในการผลิต
ถ่านและสารชีวภาพ อยู่ในช่วง 400-500 OC และ 2 h 
ขึ้นไป โดยให้ผลผลิตถ่านและของเหลวชีวภาพสูงสุด
และถ่านชีวภาพมีค่าความร้อนสูงเพียงพอต่อการ
น าไปใช้งานในชุมชน ด้านค่าความเป็นกรด-ด่างของ

0

20

40

60

80

100

400 500 600 700

C
o

m
p

o
si

ti
o

n
 y

ie
ld

 (
%

)

Temperature (C)

Charcoal

Liquid

Gas

0

5

10

15

20

25

30

Raw 400 500 600 700

H
H

V
 (

M
J

/k
g

)

Temperature (C)

1.97 1.83 1.90
2.13

0

1

2

3

4

5

6

7

400 500 600 700

p
H

 

Temperature (C)



 
การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์  วทิยาศาสตร์  เทคโนโลยี  และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 12 
วันที่ 20  สิงหาคม  2564  ณ  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   

 

 
ESTACON12 | 746 

สารชีวภาพจะให้ค่าสูงกว่ามาตรฐานและเมื่อน าไปใช้
งานสามารถใช้น้ าผสมมาเจือจางตามมาตรฐาน  
น้ าส้มควันไม้ดิบชุมชนได้ 
 
6.  กิตติกรรมประกาศ 
 ขอขอบคุณวิทยาลัยพลังงานทดแทนและศูนย์
ความเป็นเลิศทางด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อมและปัญหา
ภัยพิบัติหมอกควัน มหาวิทยาลัยแม่โจ้สนับสนุนพ้ืนที่
แ ล ะ เ ค รื่ อ ง มื อ วิ จั ย  ข อ ข อ บ คุ ณ ส า นั ก ง า น
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ขอขอบคุณโครงการการเพ่ิมคุณภาพชีวมวลเหลือใช้
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บทคัดย่อ  

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินศักยภาพของมาตรการจัดการพลังงานในการลดการใช้พลังงานสู่อาคารที่
ใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์ การศึกษานี้ได้ใช้วิธีวิจัยเชิงทดลอง ได้แก่ การจ าลองการใช้พลังงานในอาคารและมาตรการ
ทางด้านพลังงานหมุนเวียน 2 มาตรการ คือ การติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคาและการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวมวล     
ผลการศึกษา พบว่า บ้านกรณีศึกษามีศักยภาพไปสู่การใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์ได้ การประยุกต์ใช้มาตรการด้านพลังงาน
หมุนเวียนสามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้ารวมได้ 7,531.97 หน่วยต่อปี โดยมาจากการติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคา 
3,089.64 หน่วยต่อปีและ 4,442.33 หน่วยต่อปี จากการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวมวล โดยมีระยะเวลาคืนทุนของทั้งสอง
มาตรการอยู่ที่ 4.65 ปี และ 2.04 ปี ตามล าดับ 
ค ำส ำคัญ: อาคารที่ใช้พลังงานสทุธิเป็นศูนย์, การจัดการพลังงาน, พลังงานหมุนเวียน 
 
Abstract 

The objective of this study is to evaluate the potentials of energy management measures on 
energy consumption reduction towards Net Zero Energy Building (nZEB). This study employed the 
experimental method, including building energy modeling and two renewable energy measures. These 
are installation of roof photovoltaics and biomass-based electricity generation. Results found that the 
case study house has the potentials to be nZEB. The renewable energy applications would reduce total 
energy use by 7,531.97 kWh per year, which is 3,089.64 kWh per year from roof photovoltaics and 
4,442.33 kWh per year from biomass-based electricity generation. The payback periods of two measures 
are 4.65 and 2.04 years, respectively. 
Keywords: Net Zero Energy Building, Energy Management, Renewable Energy 
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1.  บทน า 
     ปัจจุบันการใช้พลังงานในภาคที่อยู่อาศัยเพ่ิมขึ้น
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นผลมาจากการยกระดับคุณภาพ
ชีวิต การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  สถานการณ์
โรคระบาด Covid-19 อีกท้ังการเติบโตของสังคมเมือง
ที่มีการขยายวงเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ท าให้ปริมาณ
การใช้พลังงานไฟฟ้าของประเทศไทยเพ่ิมขึ้นเฉลี่ย 
ร้อยละ 3 ต่อปี [1] การลดการใช้พลังงานโดยการ
ออกแบบหรือปรับปรุงอาคารสู่อาคารที่มีการใช้
พลังงานสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Energy Building: 
nZEB) นอกจากเป็นการลดการใช้พลังงานแล้วยังลด
มลภาวะทางสิ่งแวดล้อมอีกด้วย จากงานวิจัยที่ผ่านมา
พบว่าสุทัศน์ เยี่ยมวัฒนา [2] ได้ศึกษาบ้านต้นแบบ
ประหยัดพลังงานที่ใช้โซลาร์เซลล์  พบว่าการผลิต
ไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม
น้อยมาก ส าหรับ Samy et al. [3] ได้ท าการศึกษา
ระบบผสมผสานเซลล์แสงอาทิตย์ร่วมกับเครื่องผลิต
ไฟฟ้าด้วยก๊าซชีวมวลในฟาร์ม พบว่า การประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีพลังงานสะอาดมีความคุ้มค่า แต่ระบบ
เซลล์แสงอาทิตย์จะมีระยะเวลาความคุ้มทุนน้อยกว่า
เครื่องก าเนิดไฟฟ้าด้วยชีวมวล เนื่องจากเครื่องก าเนิด
ไฟฟ้าชีวมวลต้องมีระบบป้อนเชื้อเพลิงอย่างต่อเนื่อง
รวมทั้งมีระบบการดูแลบ ารุงรักษาที่ต้องใช้ผู้มีความรู้
เชิงเทคนิคเพ่ือควบคุมการท างาน ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ Kohsri [4] ซึ่งได้ออกแบบและพัฒนา
ระบบพลังงานแบบ  Hybrid ประกอบด้วยชีวมวล 
เซลล์แสงอาทิตย์และแบตเตอรี่ พบว่า สามารถรองรับ
ความต้องการพลังงานสูงสุดได้เป็นอย่างดีทั้ ง ใน
ช่วงเวลากลางวันและกลางคืน อีกทั้งระบบสามารถ
รองรับการท างานได้ต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง และยังมี
ระบบไฟฟ้าส ารองจากแบตเตอรี่ 

     บทความนี้ มี วัตถุประสงค์ เ พ่ือจ าลองการใช้
พลังงานและประเมินมาตรการการจัดการพลังงานใน
บ้านพักอาศัยสู่การใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์ (nZEB) 
โดยในการศึกษานี้ได้เริ่มด าเนินการจากการประเมิน
ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าในปัจจุบันเพ่ือก าหนด
เป้าหมายและมาตรการการจัดการพลังงาน จากนั้น
ท าการสร้างแบบจ าลองทางคอมพิวเตอร์ส าหรับบ้าน
กรณีศึกษาและท าการประเมินการใช้พลังงานและ
ความคุ้มค่าของมาตรการต่าง ๆ ที่น าเสนอ ประโยชน์
ที่ได้รับจากการศึกษานี้จะก่อให้เกิดต้นแบบการลด
พลังงานไฟฟ้าในอาคารและยังสามารถอีกต่อยอดสู่
การผลิตเพ่ือจ าหน่ายในเชิงพาณิชย์ ตลอดจนสามารถ
สร้างการมีส่วนร่วมในการลดปริมาณการปลดปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกออกสู่ชั้นบรรยากาศได้ ซึ่งสอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์การพัฒนาประเทศ  
 
2.  แนวทางการจัดการพลังงานสุทธิเป็นศูนย์ 
     จากการศึกษาของพิพัฒน์ ชัยวิวัฒน์วรกุล [5] 
กล่ า วว่ าการ พัฒนาอาคาร ประ เภท nZEB ก่ อ
ผลกระทบที่ชัดเจนทั้งด้านการอนุรักษ์พลังงานและลด
การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยเริ่มจากความ
พยายามปรับลดภาระความต้องการพลังงานในอาคาร 
เมื่อความต้องการพลังงานในอาคารต่ าแล้ว การใช้
ระบบและอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูงจะท าให้การใช้
พลังงานไฟฟ้าลดลงได้อย่างมากถึงร้อยละ 45-80 เมื่อ
เทียบกับอาคารทั่วไป [5] และในปัจจุบันการผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนโดยเฉพาะจากแผงเซลล์
แสงอาทิตย์สามารถคืนทุนได้ในระยะเวลาที่เร็วขึ้น 
ภายใต้สถานการณ์ดังกล่าวท าให้การพัฒนาอาคาร
ธุรกิจขนาดเล็กและบ้านพักอาศัยไปสู่อาคาร nZEB
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สามารถน าไปปฏิบั ติได้จริงและมีความเป็นไปได้
ในทางเศรษฐศาสตร์ (ดังรูปที่ 1) 
 

 
รูปที่ 1 ล าดับการจัดการพลังงานสุทธิเป็นศูนย์ 

ที่มา: พิพัฒน์ ชัยวิวัฒน์วรกุล [5] 
 
3.  การด าเนินการวิจัย  
     กา ร วิ จั ย นี้ เ ป็ น ก า ร วิ จั ย เ ชิ ง ทดลอ ง โดย ใช้
แบบจ าลองพลังงาน Open Studio [6] ประกอบกับ
การวัดค่าจากการทดลองติดตั้งชุดเซลล์แสงอาทิตย์
บนหลังคาและเครื่องก าเนิดไฟฟ้าโดยใช้ก๊าซชีวมวล 
โดยมีขั้นตอนด าเนินการวิจัยดังต่อไปนี้ 1) รวบรวม
ข้อมูลการใช้พลังงานและแบบทางสถาปัตยกรรมของ
บ้านกรณีศึกษา 2) จัดท าแบบจ าลองการใช้พลังงาน
ของบ้าน 3) ท าการจ าลองมาตรการที่น าเสนอเพ่ือไปสู่
อาคาร nZEB และท าการเปรียบเทียบค่าที่ได้จาก
แบบจ าลองกับค่าการใช้ ไฟฟ้าจริ งแล้ วท าการ
ปรับเทียบกับแบบจ าลองพลังงาน 4) วิเคราะห์ผล
การศึกษาทั้งของแบบจ าลองพลังงานและการตรวจวัด
จากการทดลองตามมาตรการที่น า เสนอ และ            
5) ท าการประเมินความคุ้มค่าของมาตรการการจัด
การพลังงานในบ้านกรณีศึกษา 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

รูปที่ 2 แบบแปลนบ้านกรณีศึกษา 
 
 การรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย 1) แปลน
บ้านพักอาศัยตัวอย่างซึ่งมีพ้ืนที่ใช้สอยขนาด 132.25 
ตารางเมตร (ดังรูปที่ 2) และวัสดุกรอบอาคารของ
บ้านกรณีศึกษา 2) ข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าในห้อง   
ต่าง ๆ ของบ้านกรณีศึกษา 3) การก าหนดมาตรการ
การจัดการพลังงานไฟฟ้าและทดลองปฏิบัติการด้วย
ชุดเครื่องปั่นไฟด้วยก๊าซชีวมวลและชุดผลิตไฟฟ้าด้วย
เซลล์แสงอาทิตย์ตามมาตรการที่น าเสนอโดยได้ท า
การวิเคราะห์หาล าดับอุปกรณ์ตามนัยยะส าคัญ (ดัง
ตารางที่ 1) 
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ตารางท่ี 1 ล าดับอุปกรณ์นัยยะส าคัญ 
อุปกรณ์ หน่วยการ

ใช้ (a) 
ชั่วโมง 

ใช้งาน 

(b) 

ศักยภาพ 

การ 

ปรับปรุง 

(c) 

ผลลัพธ ์

(a*b*c) 
ล าดับ 

แอร์
ห้องนอน  

3 

5 

(244.00) 
5 

(8.00) 
3 75 1 

แอร์
ห้องนั่งเล่น 

2 

5 

(185.00) 
5 

(5.00) 
3 75 2 

น้ าอุ่น 1 5 

(168.75) 
1 

(1.50) 
2 20 3 

น้ าอุ่น 2 5 

(87.50) 
1 

(1.00) 
2 20 4 

เครื่องซัก
ผ้า 

5 

(30.00) 
1 

(1.00) 
2 4 5 

 
4.  ผลการวิจัย 
4.1  ผลการจ าลองการใช้พลังงาน 
 ผลจากการจ าลองการใช้พลังงานของบ้านพัก
อาศัยกรณีศึกษา พบว่า แบ่งเป็นการใช้พลังงานใน
ระบบปรับอากาศร้อยละ 49.48 อุปกรณ์ไฟฟ้าอ่ืน ๆ  
ร้อยละ 41.10 และแสงสว่างร้อยละ 0.21 และพัดลม
ร้อยละ 9.21 
4.2  มาตรการผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ 
 ผลการศึกษาจากมาตรการผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์
แสงอาทิตย ์พบว่า สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าใน
ช่วงเวลากลางวันได้มากกว่าเป้าหมายที่บ้านพักอาศัย
กรณีศึกษาใช้พลังงานไฟฟ้าต่อเดือน (185.00 หน่วย) 
โดยระบบเซลล์แสงอาทิตย์สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้า
ได้ 257.47 หน่วยต่อเดือน หรือ 3,089.64 หน่วยต่อปี 
มีระยะเวลาคืนทุนเท่ากับ 4.65 ปี ผลการวิเคราะห์

ท า ง เ ศรษฐศาสตร์ ของการติ ดตั้ ง ระบบ เซลล์
แสงอาทิตย์แสดงไว้ ดังตารางที่ 2 
 

ตารางท่ี 2 การวิเคราะห์ความคุ้มค่าเซลล์แสงอาทิตย์ 
รายการ หน่วยต่อป ี บาทต่อป ี

เป้าหมายเชิงปริมาณ 3,089.64 11,926.13 
ปริมาณการใช้ก่อนปรับปรุง 
(กลางวัน) 

2,220.00 8,569.20 

ปริมาณการใช้หลังปรับปรุง 
(กลางวัน) 

2,400.00 9,264.00 

เงินลงทุน (บาท) 55,500.00 
ระยะเวลาคืนทุน (ปี) 4.65 

 

4.3  มาตรการด้วยเครื่องป่ันไฟด้วยก๊าซชีวมวล 
 ผลการศึกษาจากมาตรการผลิตพลังงานไฟฟ้า
ด้วยก๊าซชีวมวลในระยะเวลา 8 ชั่วโมงต่อวันสามารถ
ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในช่วงเวลากลางคืนได้
มากกว่าเป้าหมายที่บ้าน พักอาศัยกรณีศึกษาใช้
พลังงานไฟฟ้าต่อเดือน (230.25 หน่วย) โดยระบบ
สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ 370.19 หน่วยต่อเดือน 
หรือ 4,442.33 หน่วยต่อปี โดยมีระยะเวลาคืนทุน
เท่ากับ 2.04 ปี โดยผลการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์
ของการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยก๊าซชีวมวลแสดงไว้
ดังตารางที่ 3 
 

ตารางที่ 3 การวิเคราะห์ความคุ้มค่าระบบผลิตไฟฟ้า
ด้วยก๊าซชีวมวล 

รายการ หน่วยต่อป ี บาทต่อป ี
เป้าหมายเชิงปริมาณ 4,442.33 17,147.41 
ปริมาณการใช้ก่อนปรับปรุง 
(กลางคืน) 

2,763.00 10,665.18 

ปริมาณการใช้หลังปรับปรุง 
(กลางคืน) 

3,000.00 11,580.00 

เงินลงทุน (บาท) 35,000 
ระยะเวลาคืนทุน (ปี) 2.04 
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5.  สรุปและข้อเสนอแนะ 
5.1  สรุปผลการวิจัย  
      การศึกษานี้ได้ท าการประเมินหาศักยภาพของ
การจัดการพลังงานบ้านพักอาศัยเพ่ือมุ่งสู่การใช้
พลังงานสุทธิเป็นศูนย์ จากการศึกษา พบว่า ความ
ต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าของบ้านพักอาศัยกรณีศึกษา
มีการใช้พลังงานไฟฟ้าต่อปีเท่ากับ 4,519 หน่วยต่อปี 
เมื่ อมี มาตรการผลิ ตพลั ง ง าน ไฟ ฟ้าด้ ว ย เ ซลล์
แสงอาทิตย์ท าให้การใช้พลังงานของบ้านพักอาศัย
กรณีศึกษามีการใช้พลังงานลดลง 3,089.64 หน่วยต่อ
ปี และเมื่อด าเนินมาตรการการผลิตไฟฟ้าด้วยก๊าซชีว
มวลจะสามารถลดการใช้พลังงานลงได้ 4,442.33 
หน่วยต่อปี  ผลจากการด าเนินมาตรการทั้ งสอง
มาตรการสามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้เท่ากับ 
7,531.97 หน่วยต่อปี ดังนั้นสามารถสรุปได้ว่าการ
ด าเนินมาตรการทั้งสองมาตรการของบ้านพักอาศัยมี
ศักยภาพการลดใช้พลังงานสุทธิ เป็นศูนย์ทั้ ง ใน
ช่วงเวลากลางวันและช่วงเวลากลางคืนเมื่อพิจารณา
ตลอดทั้งปี (Annual Balance) โดยผลการศึกษาที่ได้
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ [7,8] ซึ่งหากมีระบบ
การจัดการพลังงานที่เหมาะสมและยืดหยุ่นทั้งใน
ช่วงเวลากลางวันและกลางคืนโดยที่สามารถลดการใช้
พลั งงานได้ร้อยละ 76.0–78.3 รวมทั้ งผ่ านการ
ประเมินประสิทธิภาพพลังงานตามแนวทางการ
ประเมินแบบอาคารเพ่ือการอนุรักษ์พลังงานของ
กระทรวงพลังงาน (BEC) 
5.2  ข้อเสนอแนะ 

การน ามาตรการการจัดหาพลังงานด้วยพลังงาน
หมุนเวียนไปประยุกต์ใช้ต้องปรับปรุงพ้ืนที่การติดตั้ง
เครื่องก าเนิดไฟฟ้าให้เกิดเสียงดังรบกวนน้อยที่สุด 
รวมทั้งมีพ้ืนที่กักเก็บวัตถุดิบและการบ ารุงรักษาเครื่อง

ก าเนิดไฟฟ้าได้อย่างสะดวก ส าหรับข้อเสนอแนะใน
การวิจัยในอนาคตนั้นควรพัฒนาระบบการป้อน
เชื้อเพลิงส าหรับเครื่องก าเนิดไฟฟ้าด้วยพลังงาน
หมุนเวียนแบบอัตโนมัติเพ่ือให้มีชั่วโมงการใช้งานต่อ
ครั้งยาวนานเพิ่มขึ้น 
 
7.  เอกสารอ้างอิง 
[1]  ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวง

พลังงาน (2563). สถานการณ์การใช้น้ ามันและ
ไฟฟ้าในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2563, [ระบบ
ออนไลน์], แหล่งที่มา : 
http://www.eppo.go.th/index.php/th/ene
rgy-information/situation-oil-
electric?orders[publishUp]=publishUp&iss
earch=1, เข้าดูเม่ือวันที่ 19/05/2564. 

[2]  สุทัศน์ เยี่ยมวัฒนา และ กรธิชา อุ่นไพร (2553). 
การประหยัดพลังงานในอาคารด้วยระบบการท า
ความเย็นแบบธรรมชาติของบ้านพักอาศัยใน
สภาวะแวดล้อมเขตร้อนชื้น , วารสารวิชาการ 
ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเณ
ศวร ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 เมษายน – กันยายน 2553, 
หน้า 1 – 16. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์  วทิยาศาสตร์  เทคโนโลยี  และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 12 
วันที่ 20  สิงหาคม  2564  ณ  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   

 

 

ESTACON12 | 753 

[3]  Samy M. M., Sarhan H. H., Barakat S. and 
AI- Ghamdi S. A.  ( 2018) .  A Hybrid PV – 
Biomass Generation Based Micro-Grid for 
the Irrigation System of a Major Land 
Reclamation Project in Kingdom of Saudi 
Arabia (KSA) – Case Study of Albaha Area, 
2018 IEEE International Conference on 
Environment and Electrical Engineering 
and 2018 IEEE Industrial and Commercial 
Power Systems Europe ( EEEIC/  I&CPS 
Europe), pp. 1 - 8. 

[4] Kohsri S. (2011). Smart Grid Energy 
Management System for Stand Alone 
Renewable Energy Power Generation. 
Master Degree Thesis. Rajamangala 
University of Technology Thanyaburi. 

[5]  พิพัฒน์ ชัยวิวัฒน์วรกุล (2564). ชุมชนที่ใช้
พลังงานสุทธิเป็นศูนย์, [ระบบออนไลน์], 
แหล่งที่มา 
https://www.greennetworkthailand.com, 
เข้าดูเม่ือวันที่ 19/05/2564. 

[6] Hensen J. L. M. and Lamberts R. (2011). 
Building Performance Simulation for 
Design and Operation, Spon Press, 
Canada. 

[7]  Vieira F. M., Moura P. S. and de Almeida 
A. T. (2017). Energy storage system for 
self – consumption of photovoltaic 
energy in residential zero energy building. 
Renewable Energy 103 (2017), p. 308 – 
320. 

[8]  Zhou Y. and Cao S. (2020). Quantification 
of energy flexibility of residential net-zero-
energy buildings involved with dynamic 
operation of hybrid energy storages and 
diversified energy conversion strategies. 
Sustainable Energy, Grids and Networks 21 
(2020) p. 1-23. 

 

https://www.greennetworkthailand.com/


 
การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์  วทิยาศาสตร์  เทคโนโลยี  และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 12 
วันที่ 20  สิงหาคม  2564  ณ  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   

 

 
ESTACON12 | 754 

การประเมินผลกระทบด้านก าลังไฟฟ้าสูญเสียของโครงการโซลาร์รูฟท๊อฟ     
กรณีศึกษา: การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอธัญบุรี 

Assessing the impact of  power loss on solar rooftop project 
 Case study: Provincial Electricity Authority Thanyaburi 
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บทคัดย่อ  

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบด้านก าลังไฟฟ้าสูญเสียของโครงการโซลาร์รูฟท๊อฟ  (Solar 
Rooftop) ที่ติดตั้งในระบบจ าหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอธัญบุรี ในรูปแบบของค่าการสูญเสียก าลังไฟฟ้าจริง 
(Ploss) , ค่าการสูญเสียก าลังไฟฟ้าเสมือน (Qloss) , ดัชนีค่าเฉลี่ยความถี่ที่ระบบเกิดไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI) และดัชนีค่าเฉลี่ย
ระยะเวลาที่ระบบเกิดไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI) โดยท าการศึกษาและวิเคราะห์จากปริมาณการกระจายตัวของโหลดการใช้
ไฟฟ้าและระยะทางเพื่อระบุต าแหน่งในการติดตั้งของโซลาร์รูฟท๊อฟที่เหมาะสมที่สุด โดยใช้โปรแกรม DIgSILENT 
PowerFactory เพื่อสร้างแบบจ าลองระบบจ าหน่ายที่มีโซลาร์รูฟท๊อฟติดตั้ง จากการศึกษาค่าการสูญเสียก าลังไฟฟ้าจริง 
ค่าการสูญเสียก าลังไฟฟ้าเสมือน ดัชนีค่าเฉลี่ยความถี่ที่ระบบเกิดไฟฟ้าขัดข้อง และดัชนีค่าเฉลี่ยระยะเวลาที่ระบบเกิด
ไฟฟ้าขัดข้องมีการปรับปรุงดีขึ้นในกรณีที่มีการติดตั้งโซลาร์รูฟท๊อฟตามการกระจายตัวของโหลดการใช้ไฟฟ้าจาก
แหล่งจ่ายไฟ โดยที่โหลดต้นทางที่มีปริมาณมากไปยังโหลดปลายทางที่มีปริมาณน้อยและโซลาร์รูฟท๊อฟอยู่ใกล้กับโหลด
การใช้งานที่มีปริมาณมาก 
ค ำส ำคัญ: โซลาร์รูฟท๊อฟ , การสูญเสียก าลังไฟฟา้จริง , ค่าการสูญเสียก าลังไฟฟา้เสมือน  , ดัชนีค่าเฉลี่ยความถี่ที่ระบบเกิด
ไฟฟ้าขัดข้อง , ดัชนีค่าเฉลี่ยระยะเวลาที่ระบบเกิดไฟฟ้าขัดข้อง   
 
Abstract 
 This research aims to study Assessing the impact of power loss on solar rooftop project on 
distribution system Provincial Electricity Authority Thanyaburi. This research the active power loss (Ploss), 
the reactive power loss (Qloss)  ,the system average interruption frequency index (SAIFI), the system 
average interruption duration index (SAIDI) The study and analysis identify optimal from load distribution 
quantity and distance to determine the installation location of Solar Rooftop.The reliability indices and 
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power losses will be calculated using data obtained from a simulation and the analysis of a created 
distribution system model in the DIgSILENT PowerFactory. The obtained results of the proposed 
technique are more satisfactory in terms of loss reduction and reliability improvement. In addition the 
active power loss (Ploss),the reactive power loss (Qloss), the system average interruption frequency index 
(SAIFI) and the system average interruption duration index (SAIDI) Improved in case of installing Solar 
Rooftop according to the distribution of the load, the consumption of electricity from the power supply 
Where the source load is high to the low load and the Solar Rooftop is installed close to the high load. 
Keywords: Solar Rooftop , The active power loss (Ploss) ,The reactive power loss (Qloss) , The system 
average interruption frequency index (SAIFI), The system average interruption duration index (SAID) 
 
1.  บทน า 
 ปัจจุบันพลังงานไฟฟ้าเป็นปัจจัยส าคัญในการ
ด ารงชีวิตของมนุษย์ โดยมีแนวโน้มความต้องการ
พลังงานไฟฟ้าในประเทศไทยเพ่ิมสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว 
จึงจ าเป็นต้องหาวิธีการผลิตรูปแบบอ่ืนมาทดแทนเพ่ือ
ผลิตไฟฟ้า เช่น พลังงานแสงอาทิตย์, พลังงานลม และ
พลังงานจากชีวมวล เป็นต้น รัฐบาลจึงมีการส่งเสริม
การใช้พลังงานทดแทนและมีนโยบายสนับสนุนการรับ
ซื้อไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนโดยผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ที่ติดตั้ งบนหลังคาที่ต่อเข้ากับระบบ
จ าหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค งานวิจัยนี้จึง
มุ่งเน้นศึกษาผลกระทบด้านก าลังไฟฟ้าสูญเสียของ
โครงการโซลาร์รูฟท๊อฟ ในรูปแบบของค่าการสูญเสีย
ก าลังไฟฟ้าจริง (Active power loss : Ploss) ค่าการ
สูญเสียก าลังไฟฟ้าเสมือน (Reactive power loss : 
Qloss) ดัชนีค่าเฉลี่ยความถี่ที่ระบบเกิดไฟฟ้าขัดข้อง
( System Average Interruption Frequency 
Index : SAIFI) และดัชนีค่าเฉลี่ยระยะเวลาที่ระบบ
เกิดไฟฟ้าขัดข้อง (System Average Interruption 
Duration Index : SAIDI)ผลกระทบของการผลิ ต
ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา ที่
เชื่อมต่อเข้ากับระบบจ าหน่ายของการไฟฟ้าในเขต

พ้ืนที่ความรับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอ
ธัญบุรี มีการติดตั้งกระจายตัวอยู่ในพ้ืนที่ แบ่งออก
ตามขนาดของหม้อแปลงไฟฟ้าแต่ละเครื่องจะมีขนาด
ก าลังการผลิตแตกต่างกันออกไป ในการศึกษาจะใช้
การจ าลองสภาพของการจ่ายไฟและการเชื่อมต่อ 
เปลี่ยนแปลงขนาดการติดตั้ง ระยะห่างการติดตั้ง 
โหลดการใช้งานในระบบจ าหน่ายแบบเสมือนจริงโดย
ใช้โปรแกรม DIgSILENT PowerFactory 

 
2.  ทฤษฎี  
 2.1 ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบ
ติดตั้งบนหลังคาที่เชื่อมต่อกับระบบจ าหน่ายของการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แบ่งเป็น 2 ประเภทตามหลักการ
การจ่ายพลังงานไฟฟ้ากลับคืนเข้าสู่ระบบ คือ    
   2.1.1 พลังงานที่ผลิตได้ทั้งหมดถูกจ่ายเข้าสู่
ระบบจ าหน่ายไฟฟ้าโดยตรง (On grid หรือ Grid-tie) 
คือระบบที่ต่อกับการไฟฟ้าเพ่ือขายไฟให้กับการไฟฟ้า  
   2.1.2 พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้ส่งจ่ายผ่าน
โหลดส าหรับใช้งาน และหากยังมีพลังงานไฟฟ้า
คงเหลือ จึงจะถูกจ่ายเข้าสู่ระบบจ าหน่ายไฟฟ้า (Grid-
tie with power backup) ลักษณะเหมือนระบบ On 
grid เพียงแต่มีแบตเตอรี่ส ารองใช้งาน  
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 2.2  การประเมินการสูญเสียก าลังไฟฟ้า 
  การน าพลังงานไฟฟ้าไปใช้ประโยชน์ได้ 
จ าเป็นที่ต้องมีองค์ประกอบอย่างน้อย 3 ประการ คือ 
แหล่ งจ่ ายพลั ง งานไฟฟ้า (Source) ตั วน า ไฟฟ้า
( Conductor) แ ล ะ โ ห ล ด ( Load) โ ด ย ก า ร จ่ า ย
กระแสไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าไหลผ่าน
ตัวน าไฟฟ้าไปยังโหลด เมื่อมีทั้งกระแสไฟฟ้าและ
ความต้านทานในสายตัวน าไฟฟ้าเกิดการสูญเสีย
ก าลังไฟฟ้าขึ้นในตัวน าไฟฟ้านั้น ปริมาณการสูญเสีย
ก าลังไฟฟ้าที่เกิดขึ้นมีปริมาณมากหรือน้อยนั้นขึ้นอยู่
กับปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านตัวน าไฟฟ้าและค่า
ความต้านทานในตัวน าไฟฟ้านั้น สามารถค านวณได้
จากสูตร 

                     2P I rL
Loss

                 (1) 

โดยที่ 
P
Loss

คือ การสูญเสียก าลังไฟฟ้ามีหน่วยเป็นวัตต์(W) 

I  คือ ปริมาณกระแสไฟฟ้าทีไ่หลผ่านตัวน าไฟฟ้ามี 
         หน่วยเป็นแอมแปร์(A) 
r   คือ ค่าความต้านของตัวน าต่อหนึ่งหน่วยความยาว 
         มีหน่วยเป็นโอห์มต่อกิโลเมตร( /km) 
L  คือ ความยาวของตัวน ามีหน่วยเป็นกิโลเมตร(km)  

ในส่วนของการสูญเสียก าลังไฟฟ้าจริงและการ
สูญเสียก าลังไฟฟ้าเสมือน ในระบบจ าหน่าย 3 เฟส ที่
มีวงจรสาขา n สาขา สามารถค านวณได้ดังนี้ 

                 2P   3I Rloss
1

n

ii
i

 


             (2) 

2Q   3I Xloss
1

n

ii
i

 


             (3) 

โดยที่ 
Ploss  คือ ค่าความสูญเสียก าลังไฟฟ้าจริง (วัตต์) 
Qloss คือ ค่าความสูญเสียก าลังไฟฟ้าเสมือน(เมกะวาร์) 
 

Ii    คือ ขนาดกระแสไฟฟ้าของวงจรสาขา I (กิโล 
           แอมแปร)์ 
Ri    คือ ค่าความต้านทานของวงจรสาขา i (โอห์ม) 
Xi   คือ ค่ารีแอคแตนซ์ของวงจรสาขา i (โอห์ม) 

2.3 ดัชนีความเชื่อถือได้ของระบบจ าหน่าย 
(Reliability indices) 

เพ่ือให้ลูกค้าสาธารณูปโภคเกิดความพึงพอใจ
มากที่สุด ได้รับการบริการที่ดแีละกระแสไฟฟ้าขัดข้อง
จ านวนน้อยครั้งคือสิ่งที่ส าคัญ ดัชนีที่มุ่งเน้นด้านลูกค้า
เป็นหลักที่ได้รับความนิยมในการประเมินคือดัชนี
ความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า ดังนั้นดัชนีความถี่ของ
การเกิดเหตุการณ์ไฟฟ้าดับของระบบไฟฟ้าโดยเฉลี่ย 
ดัชนีบ่งบอกจ านวนเวลาที่ไฟฟ้าดับเฉลี่ยของทั้งระบบ 
จึงถูกน ามาใช้ในระบบการประเมินระบบจ าหน่ายของ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
      2.3.1 ดัชนีความถี่การเกิดเหตุการณ์ไฟฟ้า
ดับของระบบไฟฟ้าเฉลี่ย สามารถค านวณได้จากสูตร 

             

Ni i
i RSAIFI

Ni
i R




                      (4) 

เมื่อ i   คือ อัตราความล้มเหลว
 

      Ni  คือ จ านวนผู้ใช้ไฟฟ้าที่ต่อ ณ จุดโหลดล าดับ 
                ที่ i  
     R   คือ จ านวนรวมของผู้ใช้ไฟฟ้าและอัตราการ 
               ดับที่จุดโหลด 
         2.3.2 ดัชนีบ่งบอกจ านวนเวลาที่ไฟฟ้าดับ     
เฉลี่ยของทั้งระบบ สามารถค านวณได้จากสูตร 

           

U Ni i
i RSAIDI

Ni
i R




                     (5) 

เมื่อ Ui  คือ ระยะเวลาที่เกิดเหตุขัดข้อง ณ จุดโหลด 
               ล าดับที่ i  ในหนึ่งปี 
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     Ni  คือ จ านวนผู้ใช้ไฟฟ้าที่ต่อ ณ จุดโหลดล าดับ 
               ที่ i  
     R   คือ จ านวนรวมของผู้ใช้ไฟฟ้าที่จุดโหลด 
 
3.  วิธีการและข้ันตอนการศึกษา  
 3.1 การศึกษาข้อมูลระบบจ าหน่ายที่มีระบบ
พลังงานแสงอาทิตย์และท าการจ าลองระบบจ าหน่าย
จากการเก็บข้อมูลจากระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ บน
หม้อแปลงไฟฟ้าจ านวน 25 เครื่อง โดยใช้โปรแกรม  
DIgSILENT PowerFactory ซ่ึงมีเงื่อนไขที่แตกต่างกัน
ดังตาราง ที่ 1 
 
ตารางที่ 1 ข้อมูลพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบน
หลังคา ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอธัญบุรี                                                            

 
     

 3.2  ศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบด้านความ
เชื่อถือได้และการสูญเสียก าลังไฟฟ้าดังรูปที่ 1 
 

 

รูปที่ 1 ขั้นตอนการศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบ
ด้านความเชื่อถือได้และการสูญเสียก าลังไฟฟ้า 

 
 3.2.1 ศึกษาผลกระทบด้านผลกระทบของ
ความเชื่อถือได้และการสูญเสียก าลังไฟฟ้า เมื่อมีการ
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา 
เชื่อมต่อเข้ากับระบบจ าหน่ายไฟฟ้าโดยการจ าลอง
ระบบจ าหน่าย เปรียบเทียบจากโหลดแบบกระจายตัว
จากแหล่งจ่ายในลักษณะต่างๆรวม 100% ของโหลด
สูงสุด กรณีไม่มีการติดตั้งและมีการติดตั้ง โซลาร์
รูฟท๊อฟ จ านวน 3 จุด และก าหนดค่าโหลดการใช้งาน
ในระบบจ าหน่ายค่าโหลดเริ่มต้นจากหม้อแปลงไฟฟ้า 
ติดตั้งแบบกระจายตัวจ านวน 4 จุด ลักษณะดังรูปที่ 2 

 

 

รูปที่ 2 การจ าลองระบบจ าหน่ายไฟฟ้าโดยใช้
โปรแกรม DIgSILENT PowerFactory 

 

หม้อแปลง ขนาดหม้อแปลง ขนาด PV ระยะทาง เชื่อมต่อ

PEA NO. (kVA) เฟส A เฟส B เฟส C (kWp) (km) (เฟส)

1 35-003968 250 58.83 37.76 47.23 10.00 0.63 C

2 49-003738 160 38.64 35.22 44.46 5.22 1.11 A

3 22-002084 250 36.00 67.05 53.64 8.40 0.42 A

4 49-003736 160 221.45 160.64 191.60 6.00 0.60 A

5 48-006243 100 29.25 12.75 35.57 6.00 0.10 A

6 53-011126 160 56.60 48.60 62.40 3.00 1.35 A

7 45-008025 50 22.30 46.80 16.80 6.00 0.33 A

8 45-034861 250 66.20 59.00 31.40 10.00 1.09 A

9 38-022389 100 70.00 77.00 28.00 5.50 1.17 A

10 39-006745 250 26.30 30.60 7.30 7.20 0.96 C

11 47-010332 250 16.00 18.80 4.50 5.10 0.10 B

12 39-003968 250 23.90 50.40 27.60 10.00 0.52 A

13 45-034488 250 19.00 34.00 17.00 3.75 1.09 B

14 40-001872 100 42.30 43.80 61.00 4.50 0.40 C

15 47-008829 160 28.00 23.00 21.00 5.50 1.20 B

16 49-005995 250 46.00 50.00 37.00 10.00 0.85 B

17 46-009157 160 92.00 100.00 74.00 5.50 1.00 C

18 46-003002 250 24.00 31.00 22.00 5.50 0.28 A

19 55-009826 250 33.60 11.90 7.30 5.00 0.67 A

20 47-011086 250 58.10 81.70 39.30 10.00 0.82 C

21 38-023241 160 90.50 116.40 74.70 8.25 1.26 A

22 38-023439 160 53.80 81.50 15.10 9.76 0.53 C

23 45-027552 160 83.40 83.20 137.10 8.00 0.85 B

24 49-005231 160 42.70 16.10 16.00 10.00 0.26 A

25 47-010237 250 53.80 81.50 15.10 8.10 0.56 C

โหลดหม้อแปลง (A)
ท่ี
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4.  ผลการศึกษา 
 4.1 จากการศึกษาผลกระทบด้านก าลังไฟฟ้า
สูญเสียของโครงการโซลาร์รูฟท๊อฟที่ติดตั้งในระบบ
จ าหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอธัญบุรี ใน
รูปแบบของการสูญเสียก าลังไฟฟ้าและความเชื่อถือได้
พบว่า  
      - กรณีศึกษาการปรับเปลี่ยนโหลดและระยะทาง
พบว่าในระบบจ าหน่ายไฟฟ้าที่ระยะทางยาว ท าให้มี
ค่าการสูญเสียก าลังไฟฟ้าจริงและค่าการสูญเสีย
ก าลั งไฟฟ้าเสมือนสูง เกิดขึ้น และจะน้อยลงใน
ระยะทางของระบบจ าหน่ายไฟฟ้าที่สั้นลง 
      -  ก ร ณี ศึ ก ษ า ต า ม โ ห ล ด จ า ก แ ห ล่ ง จ่ า ย 
เปรียบเทียบการกระจายตัวของโหลดในลักษณะต่างๆ
พบว่าในการกระจายตัวของโหลดจากแหล่งจ่าย จาก
โหลดต้นทางที่มีปริมาณมากไปปลายทางที่มีปริมาณ
น้อย ค่า 
การสูญเสียก าลั ง ไฟฟ้าจริ ง และค่าการสูญเสี ย
ก าลังไฟฟ้าเสมือนจะมีค่าต่ าสุด 
     - กรณีศึกษาเปรียบเทียบระยะติดตั้งติดตั้งโซลาร์
รูฟท๊อฟของโหลดแบบกระจายตัวจากแหล่งจ่ายจาก
โหลดต้นทางที่มีปริมาณมากไปปลายทางที่มีปริมาณ
น้อย พบว่าระยะที่ติดตั้งโซลาร์รูฟท๊อฟใกล้แหล่งจ่าย 
ค่าการสูญเสียก าลังไฟฟ้าจริงและค่าการสูญเสีย
ก าลังไฟฟ้าเสมือนจะมีค่าต่ าสุด ดังรูปที่ 3 และรูปที่ 4 
 
 
 

 
รูปที่ 3 ผลการศึกษาผลกระทบด้านการสูญเสีย

ก าลังไฟฟ้าจริง (Ploss) 
 

 
รูปที่ 4 ผลการศึกษาผลกระทบด้านการสูญเสีย

ก าลังไฟฟ้าเสมือน (Qloss) 
 

 4.2  จากการศึกษาผลกระทบของความเชื่อถือได้
ของดัชนีค่าเฉลี่ยความถี่ที่ระบบเกิดไฟฟ้าขัดข้อง และ
ดัชนีค่าเฉลี่ยระยะเวลาที่ระบบเกิดไฟฟ้าขัดข้อง 
พบว่า 
       - กรณีศึกษาการปรับเปลี่ยนโหลดพบว่าใน
ระบบจ าหน่ายไฟฟ้าที่มีโหลดของผู้ใช้ไฟฟ้าจ านวน
มากจะส่งผลให้ค่าดัชนีค่าเฉลี่ยความถี่ที่ระบบเกิด
ไฟฟ้าขัดข้องและดัชนีค่าเฉลี่ยระยะเวลาที่ระบบเกิด
ไฟฟ้าขัดข้องมีค่าสูง และจะลดลงเมื่อโหลดของผู้ใช้
ไฟฟ้ามีจ านวนน้อยลงตามล าดับ  
       -  กรณีศึ กษาตามโหลดจากแหล่ ง จ่ า ย 
เปรียบเทียบการกระจายตัวของโหลดและจุดติดตั้ง
ของโซลาร์รูฟท๊อฟในลักษณะต่างๆ พบว่าค่าดัชนี
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ค่าเฉลี่ยความถี่ที่ระบบเกิดไฟฟ้าขัดข้องและดัชนี
ค่าเฉลี่ยระยะเวลาที่ระบบเกิดไฟฟ้าขัดข้องมีในแต่ละ
ลักษณะค่าเท่ากัน แต่จะมีค่าลดลงเมื่อมีการเชื่อมต่อ
โซลาร์รูฟท๊อฟเข้ามาในระบบและมีค่าสูงขึ้นเมื่อปลด
โซลาร์รูฟท๊อฟออกจากระบบจ าหน่าย ดังรูปที่ 5 และ
รูปที่ 6 
 

 
รูปที่ 5 ผลการศึกษาดัชนีค่าเฉลี่ยความถ่ีทีร่ะบบเกิด

ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI) 
 

 
รูปที่ 6 ผลการศึกษาดัชนีค่าเฉลี่ยระยะเวลาที่ระบบ

เกิดไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI) 
 

5.  บทวิจารณ์และสรุปผล 
 จากการศึกษาของโครงการโซลาร์รูฟท๊อฟที่ติดตั้ง
ในระบบจ าหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอ
ธัญบุรี ในรูปแบบของค่าการสูญเสียก าลังไฟฟ้าจริง 
ค่าการสูญเสียก าลังไฟฟ้าเสมือน ดัชนีค่าเฉลี่ยความถี่
ที่ระบบเกิดไฟฟ้าขัดข้อง และดัชนีค่าเฉลี่ยระยะเวลา
ที่ระบบเกิดไฟฟ้าขัดข้อง โดยท าการศึกษาและ
วิเคราะห์จากปริมาณการกระจายตัวของโหลดการใช้

ไฟฟ้าและระยะทางเพ่ือระบุต าแหน่งในการติดตั้งของ
โซลาร์รูฟท๊อฟที่เหมาะสมที่สุด แสดงให้เห็นว่าเมื่อมี
การเชื่อต่อโซลาร์รูฟท๊อฟในการกระจายตัวของโหลด
ต้นทางที่มีปริมาณมากไปปลายทางที่มีปริมาณน้อย
และติดตั้งโซลาร์รูฟท๊อฟในต าแหน่งที่ใกล้กับโหลดที่มี
ปริมาณมาก ท าให้ค่าการสูญเสียก าลังไฟฟ้าจริงและ
ค่าการสูญเสียก าลังไฟฟ้าเสมือน ดัชนีค่าเฉลี่ยความถี่
ที่ระบบเกิดไฟฟ้าขัดข้อง และดัชนีค่าเฉลี่ยระยะเวลา
ที่ระบบเกิดไฟฟ้าขัดข้อง มีการปรับปรุงดีขึ้น ทั้งนี้
สามารถน าไปใช้ในการพิจารณาการติดตั้ง โซลาร์
รูฟท๊อฟเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการจ าหน่ายของ
การไฟฟ้าต่อไป 
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บทคัดย่อ  

วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้ เพื่อศึกษาการน าโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์มาประยุกต์ใช้กับการควบคุม
ระดับของน้ าในถังพัก โดยอาศัยหลักการท างานของสื่อน าไฟฟ้าแรงดันต่ าในการวัดระดับของน้ าในถังพักด้วยแท่ง
อิเล็กโทรดแทนการใช้ลูกลอยไฟฟ้าในระบบเดิม และโฟลว์สวิตซ์ท าหน้าที่หยุดการท างานของปั๊มน้ า ในกรณีที่ไม่สามารถ
สูบน้ าจากถังพักน้ าส ารอง ผลการทดลอง พบว่า โฟลว์สวิตซ์สามารถควบคุมการท างานของปั๊มน้ าได้ โดยที่ระบบสามารถ
สั่งการให้ปั๊มน้ าจะหยุดการท างานเมื่อระดับของน้ าในถังพักน้ าที่ 1 เพิ่มขึ้นจนสัมผัสกับปลายแท่งอิเล็กโทรด (E3) และสั่ง
ให้ปั๊มน้ าท างานอีกครั้งเมื่อระดับของน้ าลดลงถึงปลายแท่งอิเล็กโทรด (E2) 
ค ำส ำคัญ: PLC, ปั๊มน้ า, แท่งอิเล็กโทรด   
 
Abstract 
 The purpose of this research is to study the application of the Mabel Logic Controller program 
to control the water level in the holding tank. This is based on the principle of low voltage conductivity 
to measure the water level in the holding tank with electrode rod instead of using a traditional electric 
float. And the flow switch acts to stop the water pump in the event that water cannot be pumped from 
the reservoir. The results showed that the flow switch can control the operation of the water pump. 
The system can trigger the pump to stop working when the water level in the reservoir 1  rises until it 
touches the tip of the electrode bar (E3 )  and when the water level drops to the tip of the electrode 
bar (E2). The system will start the water pump again. 
Keywords: PLC, Water Pump, Electrode rod 
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1.  บทน้า 
 น้ าเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความส าคัญยิ่งต่อ
การด ารงอยู่ของสิ่งมีชีวิต โดยเฉพาะมนุษย์ ที่มีการใช้
น้ าเพ่ือประโยชน์ในด้านอุปโภค บริโภค ตลอดจนใช้
เพ่ือการเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม โดยปริมาณน้ า
ที่สามารถน ามาใช้ได้ทั้งหมด 9,000,000 ล้านลูกบาศก์
เมตร พบว่า มีปริมาณการใช้น้ าของคนในเขตเมืองหลวง 
อยู่ที่ 218.85 ลิตร/คน/วัน [1] ระบบน ้าประปา ถือเป็น
ระบบที่มีความส าคัญ และจ าเป็นส าหรับบ้านเรือน 
ชุมชน ในอาคารสูง หรือธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต
ต่าง ๆ เป็นอย่างยิ่ง โดยระบบการจ่ายน้ าจะต้อง
ส ารองน้ าไว้เพ่ือจ่ายให้กับประชาชนอย่างสม่ าเสมอ 
เพ่ือให้มีน้ าใช้ตลอดเวลา และแรงดันของน้ าในท่อต้อง
แรงพอที่จะจ่ายน้ าได้ทั่วถึง แต่ด้วยปริมาณการ
ขยายตัวของชุมชน และปริมาณความต้องการใช้น้ าที่
สูงขึ้น จนสามารถสังเกตได้ว่า ช่วงเช้า และเย็นของวัน 
มีการเปิดใช้งานน้ าประปาพร้อม ๆ กัน ส่งผลให้
แรงดันน้ าที่ มีอยู่ ไม่ เ พียงพอ น้ า จึ ง ไหลช้า  การ
แก้ปัญหาที่ดีที่สุดคือการเก็บน้ าเข้าสู่ถังพักน้ าส่วนตัว 
พร้อมกับติดตั้งปั๊มน้ าเพ่ือสูบน้ าจากถังพักและให้ปั๊ม
น้ าช่วยเพ่ิมแรงดันน้ าให้แรงขึ้น ส่งผลให้น้ าไหลแรงอย่าง
สม่ าเสมอทุกจุดการใช้งาน 

โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอลโทรลเลอร์ เป็นอุปกรณ์
ควบคุมการท างานของเครื่องจักรหรือกระบวนการ
ท างานต่าง ๆ โดยภายในมี Microprocessor เป็น
มันสมองสั่งการที่ส าคัญ PLC จะมีส่วนที่เป็นอินพุต
และเอาต์พุตที่สามารถต่อออกไปใช้งานได้ทันที ตัว
ตรวจวัดหรือสวิตช์ต่าง ๆ จะต่อเข้ากับอินพุต ส่วน
เอาต์พุตจะใช้ต่อออกไปควบคุมการท างานของ
อุปกรณ์หรือเครื่องจักรที่เป็นเป้าหมาย เราสามารถ
สร้างวงจรหรือแบบของการควบคุมได้โดยการป้อน
เป็นโปรแกรมค าสั่งเข้าไปใน PLC  

 ปัจจุบันการควบคุมระดับน้ าในถังพักที่นิยมใช้กัน 
คือ การควบคุมระดับน้ าด้วยลูกลอย โดยลูกลอยจะ
ปล่อยให้น้ าจากท่อหลักของการประปาไหลเข้าที่ถัง
พักน้ า และลูกลอยจะท าหน้าที่ปิดน้ าไม่ให้เข้าถังพัก
เมื่อน้ าเต็มถังพัก จากนั้นปั๊มน้ าจะท าหน้าที่สูบน้ าจาก
ถังพักน้ าเพ่ือจ่ายเข้าท่อน้ าภายในบ้าน ซึ่งระบบนี้เมื่อ
ท างานเป็นระยะเวลานาน จะส่งผลให้เกิดสนิมขึ้นกับ
ลูกลอย จนก่อให้เกิดปัญหาที่ลูกลอยติดขัดไม่สามารถ
เปิดปิดน้ าให้เข้าถังพักได้ตามปกติ ซึ่งจะส่งผลต่อการ
ควบคุมปริมาณน้ าในถังพัก และผลเสียต่อการท างาน
ของปั๊มน้ า คณะผู้จัดท าจึงน าโปรแกรมเมเบิลลอจิก
คอนโทรลเลอร์มาช่วยควบคุมระบบและใช้แท่ง
อิเล็กโทรดเป็นตัววัดระดับน้ าเพ่ือควบคุมระดับน้ ามี
ความแม่นย ามากขึ้น 
 

2.  วัตถุประสงค์  
 เพ่ือศึกษาการออกแบบและพัฒนาระบบควบคุม
ระดับน้ า ในถั ง พักด้ วย โปรแกรม เม เบิ ล ลอจิ ก
คอนโทรลเลอร์  โดยใช้แท่งอิเล็กโทรดท าหน้าที่
ตรวจจับระดับน้ าเพ่ือการควบคุมการเติมน้ าเข้าถังพัก
น้ า โดยก าหนดให้แรงดันของน้ าในระบบคงที ่
 

3.  แนวคิดและทฤษฎี 
 การออกแบบระบบควบคุมระดับน้ าด้วยโปรแกรม
เม เบิ ลลอจิ กคอนโทรล เลอร์  คณะผู้ จั ดท า ไ ด้
ท าการศึกษาทฤษฎีที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
3.1  การไหลของของไหลในท่อ [2] 

เป็นการประยุกต์ทฤษฎีการไหลของของไหล 
สมการการไหลสม่ าเสมอ และทฤษฎีของความ
ต้านทานในการไหลของของไหลเข้าด้วยกัน ซึ่ ง
ประโยชน์ของการทราบความต้านทานต่าง ๆ นี้ คือ 
สามารถน ามาค านวณหาปริมาณการไหล ก าลังที่
ต้องการท าให้ของไหลมีการเคลื่อนที่ และขนาดของ
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ท่อ โดยที่การสูญเสียก าลังงานในท่อเนื่องจากความ
ต้านทาน แบ่งออกได้เป็น 1) การสูญเสียหลัก คือ การ
สูญเสียที่เกิดจากความเสียดทานของผิวท่อ ขนาดและ
ความยาวของท่อ และความเร็วในการไหล 2) การ
สูญเสียรอง คือ การสูญเสียก าลังเนื่องจากการไหลของ
ของไหลในท่อเมื่อของไหลไหลผ่าน ข้อต่อ ข้องอ ลิ้น 
ฯลฯ 
3.2  โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ [3] 
 PLC มีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า Programmable 
Controller (PC) หรือ Sequence Control (SC) ซึ่ง
มีค านิยามเกี่ยวกับอุปกรณ์นี้ว่า PLC คือ สิ่ งที่ ไว้
ส าหรับควบคุมอุปกรณ์เครื่องจักรต่าง ๆ ผ่านสิ่งที่
เรียกว่า Input-Output ซึ่งเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์
ที่ภายในประกอบไปด้วยหน่วยความจ าเพ่ือจดจ า
ค าสั่งที่สามารถสั่งงานได้ด้วย Programmable ซึ่ง
การท างานของ PLC นั้นจะต้องมีการป้อนค าสั่งเข้าไป
แล้วจึงจะท างานตามขั้นตอนของโปรแกรมที่ป้อนเข้า
ไปโดยที่ตัว PLC จะสร้างอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้อยู่ในรูป
ของซอฟท์แวร์ที่ตรงกับสภาพความเป็นจริงเปรียบเสมือน
ว่ามีอุปกรณ์เหล่านั้นบรรจุอยู่ในตัวของ PLC จริง เช่น 
ตัวตั้งเวลา ตัวนับจ านวน รีเลย์สวิทช์ และหน้าสัมผัส
ต่าง ๆ เป็นต้น  

 
รูปที ่1 ไดอะแกรมภายใน PLC [3] 

 

 โดยสามารถจ าแนก PLC ตามลักษณะภายนอก 
1) Block Type PLCs  โดย PLC ประเภทนี้จะรวม

ส่วนประกอบทั้งหมดของ PLC คือ ตัวประมวลผล 
หน่วยความจ า ภาคอินพุต/เอาต์พุต และแหล่งจ่ายไฟ 
ให้อยู่ในบล็อกเดียวกัน และ 2) Modular Type PLCs 
โดย PLC ชนิดนี้สามารถแยกส่วนประกอบออกจาก
กันเป็นโมดูล เช่น ภาคอินพุต/เอาต์พุต อยู่ในโมดูล
อินพุต/เอาต์พุต สามารถเลือกใช้งานได้ว่าจะใช้โมดูล
ขนาดกี่อินพุต/เอาต์พุต เป็นต้น จากรูปที่ 1 ที่แสดง
ส่วนประกอบทั้ง 5 ยูนิต ที่เมื่อประกอบเข้าด้วยกันจะ
กลายเป็น PLC ชุดหนึ่งที่สามารถท างานได้  
3.3  ปั๊มน ้า [4] 
 คือ อุปกรณ์ส าหรับส่งน้ า จากที่หนึ่งไปยังอีกที่
หนึ่ งประกอบด้วย mechanic และ Electricity / 
engine มี 2 ส่วน มีหัวปั๊มและมอเตอร์ มอเตอร์ท า
หน้าที่หมุนให้ตัวปั๊มเคลื่อนที่เพ่ือผลักน้ าจากจุดหนึ่ง
ไปอีกจุดหนึ่งโดยแรงดันและปริมาณน้ า ตามการ
ออกแบบของแต่ละการใช้งาน ปัจจุบันปั๊มน้ าเป็น
เครื่องใช้ไฟฟ้าที่จ าเป็นของทุกบ้าน เนื่องจากการ
ขยายตัวของแหล่งที่ พักท าให้ความจ าเป็นในการ
ส ารองน้ าไว้ใช้เพ่ือการบริโภคและอุปโภคมีปริมาณ
เพ่ิมสูงขึ้น ปั๊มน้ ามี 4 ประเภท ได้แก่ ปั๊มน้ าอัตโนมัติ 
ปั๊มน้ ากึ่งอัตโนมัติ ปั๊มหอยโข่ง และปั๊มจุ่มหรือปั๊มแช่ 
ซึ่งแต่ละแบบจะมีลักษณะการใช้งานแตกต่างกันไป 
โดยในงานวิจัยครั้งนี้เลือกใช้ปั๊มน ้าอัตโนมัติ ซึ่งเป็น
ปั๊มน้ าที่ใช้ตามบ้าน ที่พักอาศัย ท างานโดยการเปิด-
ปิดอัตโนมัติตามการเปิดใช้งานของอุปกรณ์ใช้น้ า 
สามารถส่งน้ าไปตามจุดต่าง ๆ ได้ เช่น ทันทีท่ีเปิดก๊อก
ปั๊มน้ าจะท างาน พอเลิกใช้ปั๊มก็หยุดท างาน เป็นต้น 
ส่วนใหญ่บ้านเดี่ยวจะใช้ปั๊มน้ าอัตโนมัติแบบพิเศษ    
ปั๊มอัตโนมัติจะมีอยู่ 2 แบบ คือ ปั๊มมีถังแรงดันอากาศ 
และปั๊มแรงดันคงท่ี 
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รูปที่ 2 จ าลองการท างานของแท่งอิเล็กโทรด [5] 

 
3.4  อิเล็กโทรดวัดระดับน ้า 
 คือ อุปกรณ์ที่ใช้ควบคุมการ เปิด - ปิด วาล์วใน
การจ่ายน้ าเข้าออกระบบ โดยอาศัยหลักการของสื่อ
น าไฟฟ้าแรงดันต่ ามาใช้วัดระดับของเหลวแทนการใช้
ลูกลอยไฟฟ้า ซึ่งอิเล็กโทรดจะประกอบด้วย ขาสาม
ขาดังรูปที่ 2 ขาที่ยาวที่สุดเรียกว่าขา Common และ
อีกสองขา คือ Start – Stop ท างานเหมือนหน้าคอนแทคตัด
ต่อวงจรทั่วไปสามารถสลับกันได้ข้ึนอยู่กับการใช้งาน 
 

4. วิธีด้าเนินการ 
 แนวทางในการออกแบบและการท างานนั้นเป็น
การน าความรู้ในหลายสาขาวิชามาท าการประยุกต์ใช้
เพ่ือสร้างระบบที่มีความสามารถในการควบคุมระดับ
น้ าในถังพัก โดยรายละเอียดแบบจ าลองของระบบ
ควบคุมระดับน้ าด้วยโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์
ของงานวิจัยนี้แสดงดังรูปที่ 3  
 

 
รูปที ่3 แบบจ าลองของระบบควบคุมระดับน้ าด้วย

โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ 
 

 ทั้งนี้คณะผู้วิจัยได้ท าการออกแบบการท างานของ
ระบบควบคุมระดับน้ าด้วยโปรแกรมเมเบิลลอจิก
คอนโทรลเลอร์ ดังรายละเอียดที่แสดงในรูปที่ 4 และ
รูปที่  5 จะแสดงถึงรายละเอียดของวงจร PLC ที่
คณะผู้วิจัยได้ออกแบบ ต่อวงจร และติดตั้งระบบ
ควบคุมระดับน้ าในถังพักน้ าด้วยโปรแกรมเมเบิลลอจิก
คอนโทรลเลอร์กับระบบน้ าของอาคาร 13A สาขาวิชา
วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอสีาน เพ่ือทดสอบการท างานจริงของระบบ  

 
รูปที่ 4 ระบบควบคุมระดับน้ าด้วยโปรแกรม 

เมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ 
 

 โดยการกดสวิตซ์  Start เ พ่ือ ให้ปั๊ มน้ าอยู่ ใ น
ต าแหน่งพร้อมท างาน และรอรับสัญญาณจากแท่ง
อิเล็กโทรดให้ท างานเมื่อระดับน้ าในถังพักน้ าถังที่ 1 
สัมผัสกับปลายแท่งอิเล็กโทรด E2, E3 (ปลายของแท่ง

                                                        
                                 

 
      

 
 
 

 
      

                                

 

 

 

 

 

 

 
  
  
 
   
                                                                             

กดสวิตซ์ Start เพื่อเริ่มต้น
การท างาน 

 

ปั๊มน้ าท างานเมื่อมีสัญญาณ 
จากอิเล็กโทรด 

แท่งอิเล็กโทรดตรวจระดับ

น้ า 

 

 

 ระดับน้ าอยู่ระหว่างแท่งอิเล็กโทรด 2 แท่ง ระดับน้ าอยู่ระหว่างแท่งอิเล็กโทรด 3 แท่ง 

ปั๊มท างาน ปั๊มหยุดท างาน 

กดสวิตซ์ Stop เพื่อหยุด
การท างาน 

 

โฟลว์สวิตซ์ตรวจจับการไหลของน้ า 

น้ าไม่ไหล 10 วินาที 
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อิเล็กโทรด E2 กับ E3 จะมีระดับความสูงต่างกันเริ่ม
จาก 1 ซม. ไปจนถึง 12 ซม. ในทุก ๆ การทดสอบ 
การทดสอบละ 3 ซ้ า) แต่ให้ปั๊มน้ าหยุดการท างาน 
หากระดับน้ าในถังพักน้ าที่ 1 สัมผัสกับปลายแท่ง
อิเล็กโทรด E2, E3 และ Common และในกรณีที่
โฟลว์สวิตซ์ไม่มีน้ าไหลผ่านเป็นเวลา 10 วินาที (กรณี
น้ าประปาไม่ไหล) จะส่งสัญญาณไปยังปั๊มน้ า เพ่ือให้
หยุดการท างาน 
 

 
รูปที ่5 PLC Wiring diagram 

 

5.  ผลการศึกษา 
 จากการทดสอบการท างานของระบบควบคุม
ระดับน้ าด้วยโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ 
พบว่า ระบบสามารถท างานได้ตามที่คณะผู้จัดท าได้
ออกแบบไว้ในตอนต้น คือ สามารถควบคุมการท างาน
ของปั๊มน้ าให้หยุดท างานเมื่อระดับน้ าสัมผัสกับปลาย
แท่งอิเล็คโทรด E3 ซึ่งแสดงว่าเป็นช่วงเวลาที่ไม่มีการ
ใช้น้ า ท าให้ไม่มีน้ าล้นออกจากถังพักน้ า และสามารถ
ควบคุมให้ปั๊มน้ ากลับมาท างานเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
ของระดับน้ าภายในถังพักลดลงมาสัมผัสกับปลายแท่ง
อิเล็กโทรด E2 ซึ่งแสดงว่าในขณะนั้นมีการใช้น้ าใน
อาคาร และเมื่อน้ าประปาหยุดไหล คือ เมื่อไม่มีน้ า
ไหลผ่านโฟลว์สวิตซ์ ระบบสามารถควบคุมให้ปั๊มหยุด

การท างาน เพ่ือป้องกันการความเสียหายที่จะเกิด
ขึ้นกับปั๊มน้ าได้ โดยที่สามารถเติมน้ าเข้าถังพักน้ าได้ดัง
แสดงในรูปที่ 6  

 

 
รูปที ่6 ความสามารถในการจ่ายน้ าเข้าถังพักน้ าของ
ระบบควบคุมระดับน้ าด้วยโปรแกรมเมเบิลลอจิก

คอนโทรลเลอร์ภายในเวลา 1 นาท ี
 

6.  อภิปรายผลและสรุปผล 
 งานวิจัยนี้เป็นการประยุกต์ความรู้จากรายวิชาที่
เปิดสอนในสาขาวิชา โดยเฉพาะวิชาโปรแกรมเมเบิล
ลอจิกคอนโทรลเลอร์เพ่ือให้ควบคุมระดับน้ าในถังพัก
น้ าเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าล้นถังพักน้ าที่เกิดขึ้นเมื่อไม่มี
ผู้ใช้น้ าภายในอาคาร 13A 

ผลจากการทดสอบการท างานของระบบควบคุม
ระดับน้ าด้วยโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ ที่
ระยะห่างของปลายแท่งอิเล็กโทรด E2 กับ E3 เท่ากับ 
8 ซม. มีความเหมาะสมต่อระบบน้ าของอาคาร 13A 
โดยได้ปริมาณน้ าเข้าถังพักน้ า 4 ถัง 464.85 ลิตร มี
ระยะเวลาการท างานของปั๊มเพ่ือจ่ายน้ าเข้าถังพักน้ า 
15.22 นาที มีช่วงเวลาพักการท างานของปั๊มน้ า เพ่ือ
รอให้น้ าในถังพักน้ า 1,000 ลิตร มีน้ าเพียงพอต่อการ
ท างานครั้งต่อไป 
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การทดสอบและประเมินผลชนิดของใบมีดสับต้นถัว่ลิสง 
Testing and Evaluation of Blade Cutting a peanut  
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บทคัดย่อ  
 การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบและประเมินผลชนิดของใบมีดสับต้นถั่วลิสง โดยปัจจัยที่ท าการทดสอบ 
ได้แก่ ชนิดใบมีด 2 แบบ คือ แบบใบมีดฟันตรง และใบมีดฟันเฟือง จ านวนอย่างละ 2 ใบ และความเร็วรอบของใบมีดสับ 
4 ระดับ คือ  700 800 900 และ 1000 รอบ/นาที โดยก าหนดให้ใบมีดสับท ามุมกับแนวระดับ 18 องศา พบว่า ใบมีดสับ
แบบฟันตรงที่ความเร็วรอบของใบมีดสับในช่วง 900-1000 รอบ/นาที มีอัตราการท างานมากที่สุดอยู่ในช่วง 515-814 
กิโลกรัม/ชั่วโมง ขนาดที่สับได้อยู่ในช่วง 6-7 เซนติเมตร ปริมาณความสูญเสียหลังการสับอยู่ในชว่ง 41-47 เปอร์เซ็นต์ และ
ประสิทธิภาพในการท างานอยู่ในช่วง 61-67 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ ดังนั้นใบมีดสับแบบฟันตรงจึงส าหรับน ามาใช้ในการ
สับต้นถั่วลิสง 
ค ำส ำคัญ: เคร่ืองสับ, ถั่วลิสง, ใบมีดสับ  
 
Abstract 
 The objective of this study was to Testing and Evaluation of Blade Cutting a peanut The factors 
tested were two types of blades, one with straight tooth blades. and 2 gear blades each and 4 speeds 
of chopping blades 700 800 900 and 1000 rpm by setting the chopping blade at an angle of 18o to the 
horizontal It was found that the straight tooth chopper blades at the chopping blade speed in the range 
of 900-1000 rpm had the highest working rate in the range of 515-814 kg/hr. The size that can be 
chopped is in the range of 6-7 cm  The amount of loss after chopping ranged from 41-47% and the 
working efficiency ranged from 61-67% respectively. Therefore, straight tooth chopper blades were used 
for chopping peanut plants. 

Keywords: Cutting Machine, peanut, cutting. 
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1.  บทน า 
ถั่วลิสง (Peanut) เป็นพืชตระกูลถั่วที่มีคุณค่าทาง

อาหารสูง มีการปลูกแพร่หลายในประเทศไทยกว่า 60 
จังหวัด ในปี 2562/63 ประเทศไทยมีพ้ืนที่ปลูก 
244,149 ไร่ ได้ผลผลิต 63,645 ต้น มีผลผลิตเฉลี่ย 
216 กิโลกรัม/ไร่ [1] มีโปรตีนในเมล็ดร้อยละ 22.3 มี
น้ ามันร้อยละ 50.2 ถ้าสกัดเอาไขมันออกไปโปรตีนจะ
เพ่ิมถึงร้อยละ 60.1 มีไขมันที่มีคุณภาพดีสูงมากร้อย
ละ 50 - 60 ได้แก่ โอลิอิก ลิโนลิอิกและอาราคิดิต ซึ่ง
ร่างกายไม่สามารถสังเคราะห์เองได้นอกจากประโยชน์
ทางคุณค่าอาหารสูงแล้ว ถั่วลิสงยังก่อประโยชน์ด้าน
อ่ืนๆ เช่น ซากถั่วลิสงสามารถน ามา ใช้เป็นปุ๋ยบ ารุง
ดินได้ [2] เนื่องจากต้นถั่วลิสงมีปมรากถั่วที่มีเชื้อไร
โซเบียมอาศัยอยู่ ซึ่งจะตรึงไนโตรเจนจากอากาศเป็น
ปุ๋ยพืชได้ นอกจากนั้นเศษต้นที่เหลือจากการปลิดฝัก
แล้ว ยังสามารถน ามาท าเป็นปุ๋ยหมักได้ ส าหรับการ
น าเศษพืชมาหมักหากมีขนาดใหญ่เกินไป เวลาตั้งกอง
ปุ๋ย ภายในกองจะมีช่องว่างอยู่มาก กองปุ๋ยจะแห้งได้
ง่าย ความร้อนที่เกิดขึ้นในกองปุ๋ยกระจายหายไปได้
รวดเร็ว ท าให้กองปุ๋ยสูญเสียความร้อน การย่อยสลาย
ของเศษพืชจะช้า จึงควรสับหรือหั่นให้มีขนาดเล็กลง 
แต่ก็ไม่ควรให้สั้นกว่า 5 – 7 เซนติเมตร การท าให้เศษ
พืชมีขนาดเล็กลงจะท าให้จุลินทรีย์เจริญเติบโตใน
ชิ้นส่วนของพืชได้ทั่วถึง  [3] เมื่อเศษพืชอยู่ใกล้ชิดกัน
มากขึ้นการแพร่ขยายของเชื้อก็เป็นไปได้รวดเร็ว และ
กองปุ๋ ย ร้ อนระ อุ ได้ ดี ขึ้ น  ดั งนั้ น  การศึ กษานี้ มี
วัตถุประสงค์เพ่ือทดสอบชนิดของใบมีดสับต้นถั่วลิสิง
เพ่ือให้ได้ข้อมูลส าหรับการน าเอาใบมีดสับไปท าการ
สับต้นถั่ วลิสงเป็นการลดขนาดล าต้นให้มีความ
เหมาะสมต่อการหมักและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
เครื่องสับต้นถั่วลิงสงต่อไป 

2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพ่ือการทดสอบและประเมินผลชนิดของใบมีดสับ
ต้นถั่วลิสงที่มีผลต่อสมรรถนะการท างานของเครื่องสับ
ต้นถั่วลิสง 
 
3.  ขอบเขตของการวิจัย 
 การวิจัยในครั้งนี้ โดยใช้ต้นถั่วลิสงในเขตพ้ืนที่
จังหวัดขอนแก่น เป็นข้อมูลในการวิจัยเพ่ือทดสอบ
และประเมินผลชนิดของใบมีดสับต้นถั่วลิสง 
 
4.  วิธีด าเนินการวิจัย 
 งานวิจัยนี้มุ่งเน้นเพ่ือทดสอบและประเมินผลชนิด
ของใบมีดสับที่มีผลต่อสมรรถนะการท างานของเครื่อง
สับต้นถั่วลิสง ซึ่งมีวิธีการวิจัยดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
4.1  ส่วนประกอบของเครื่องสับต้นถั่วลิสง 

ส าหรับการทดสอบชนิดของใบมีดสับ โดยได้
เครื่องสับวัชพืชแบบเดิมที่มีอยู่แล้วท าการทดสอบ 
โดยมีส่วนประกอบ คือ 1. ฝาครอบเครื่องด้านบน 2. 
พู่เลย์ตัวตามลูกกลิ้งป้อน 3. สายพาน 4. พู่เลย์ตัวขับ
ลูกกลิ้งป้อน 5. ลูกกลิ้งป้อนตัวล่าง 6. ชุดใบมีดสับ   
7. ลูกกลิ้งดึงวัชพืช 8. ถาดป้อน 9. ด้ามยกลูกกลิ้งดึง
วัชพืชตัวบน 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1 เครื่องสับต้นถั่วลิสง 
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4.2 วิธีการทดสอบ 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือทดสอบและประเมินผล

ชนิดของใบมีดสับที่มีผลต่อสมรรถนะการท างานของ
เครื่องสับต้นถั่วลิสง ซึ่งปัจจัยที่ท าการทดสอบ ได้แก่ 
ชนิดใบมีด 2 แบบ คือ แบบใบมีดฟันตรง และใบมีด
ฟันเฟือง (แบบไฮสปีด) จ านวนอย่างละ 2 ใบ ดังแสดง
ในรูปที่ 2 และความเร็วรอบของใบมีดสับ 4 ระดับ คือ  
700 800 900 และ 1000 รอบ/นาที โดยก าหนดให้
ใบมีดสับท ามุมกับแนวระดับ 18 องศา ซึ่งเป็นมุม
ใบมีดสับจากเครื่องสับฟาง จ านวนตัวอย่าง 3 ซ้ า 
จากนั้นท าการบันทึกข้อมูลและน าค่าที่ได้ไปค านวณ
และประมวลผล ตามล าดับ 

 

 
 

 

                (a)                           (b) 

รูปที่ 2 (a) ใบมีดฟันตรง (b) ใบมีดฟันเฟือง 
 
ค่าชี้ผลการทดสอบ 

ค่าชี้ผลการทดสอบจะพิจารณา อัตราการท างาน 
ปริมาณความสูญเสียหลังการสับ และประสิทธิภาพใน
การสับเชิงวัสดุ ซึ่งมีสมการค่าชี้ผลการทดสอบดังนี้ 

1. การค านวณหาค่าอัตราการท างาน [4] 

 
a

W
C

t
                          (1) 

เมื่อ  
aC   อัตราการท างาน  (กิโลกรัม/ชั่วโมง)  

         

            W   น้ าหนักของต้นถั่วสิสงทีส่ับได้ทั้งหมด    
                     (กิโลกรัม) 

             t  เวลาในการท างานทั้งหมดของเครื่อง 
                    สับต้นถั่วลิสง (ชั่วโมง) 

2. การค านวณหาค่าปริมาณความสูญเสียหลังการ
สับต้นถั่วลิสง 

 

 100
21

2 



mm

m
Ls

               (2) 

เมื่อ sL  ปริมาณความสูญเสียหลังการสับ  
            (เปอร์เซ็นต์) 

         1m  น้ าหนักของต้นถั่วลิสงทีส่ับได้ทั้งหมด   
                (กิโลกรัม)    
         2m  น้ าหนักของต้นถั่วลิสงที่สูญเสียทั้งหมด  
                 (รวมน้ าหนักที่ร่วงหล่นหลังการสับและ 
                  น้ าหนักของต้นถั่วลิสงทีส่ับไม่ขาด)  
                  (กิโลกรัม) 

3. การค านวณหาค่าประสิทธิภาพในการสับต้นถั่ว
ลิสงเชิงวัสดุ  

 100
2

1 
m

m
                    (3) 

 เมื่อ  ประสิทธิภาพในการสับต้นถั่วลิสง 
               (เปอร์เซ็นต์) 

1m  น้ าหนักของต้นถั่วลิสงทีส่ับได้ทั้งหมด   
                 (กิโลกรัม)    
          2m  น้ าหนักของต้นถั่วลิสงที่สูญเสียทั้งหมด  
                  
การวิเคราะห์ข้อมูล 

น าผลการทดสอบมาวิ เคราะห์ข้อมูล โดยใช้
หลักการทางสถิติ วิ เคราะห์ค่ าความแปรปรวน 
( Analysis of Variance) ANOVA ส่ ว น ก า ร
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยใช้วิธีของ  Duncan เป็นตัว
เปรียบเทียบ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต ์ตาม
แผนการทดสอบแบบ 1x4 Factrorial เ พ่ือหาค่า
ความสัมพันธ์ระหว่างชนิดของใบมีดสับกับความเร็ว
รอบของใบมีสับ 
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5.  ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 ผลการทดสอบและประเมินผลชนิดของใบมีดสับที่
มีผลต่อสมรรถนะการท างานของเครื่องสับต้นถั่วลิสง 
โดยปัจจัยที่ท าการทดสอบ ได้แก่ ชนิดใบมีด 2 แบบ 
คือ แบบใบมีดฟันตรง และใบมีดฟันเฟือง จ านวน
อย่างละ 2 ใบ ดังแสดงตารางที่ 1 และความเร็วรอบ
ของใบมีดสับ 4 ระดับ คือ  700 800 900 และ 1000  

รอบ/นาที โดยก าหนดให้ใบมีดสับท ามุมกับแนวระดับ 
18 องศา พบว่า ใบมีดสับแบบฟันตรงที่ความเร็วรอบ
ของใบมีดสับในช่วง 900-1000 รอบ/นาที มีอัตราการ
ท างานมากที่สุดอยู่ในช่วง 515-814 กิโลกรัม/ชั่วโมง 
ขนาดที่สับได้อยู่ในช่วง 6-7 เซนติเมตร ปริมาณความ
สูญเสียหลังการสับอยู่ในช่วง 41-47 เปอร์เซ็นต์ และ
ประสิทธิภาพในการท า งานอยู่ ในช่ ว ง  61 -67 
เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ ดังนั้นใบมีดสับแบบฟันตรงจึง
ส าหรับน ามาใช้ในการสับต้นถั่วลิสง

 
ตารางท่ี 1 ผลการทดสอบและประเมินผลชนิดของใบมีดสับที่มีผลต่อสมรรถนะการท างานของเครื่องสับต้นถั่วลิสง 

ชนิดของใบมีด
สับ 
 

มุมของ 
ใบมีดสบั 
(องศา) 

ขนาดของ 
ต้นถั่วสลิสง 
(เซนติเมตร) 

อัตราการท างาน 
 

(กิโลกรัม/ชั่วโมง) 

ปริมาณความ 
สูญเสียหลังการสบั 

(เปอร์เซ็นต์) 

ประสิทธภิาพในการ 
ท างานเชิงวัสด ุ
(เปอร์เซ็นต์) 

 
 

ฟันตรง 
 

700 6.2c±3.57 325.2d±2.31 55.36d±2.32 50.56d±0.56 
800 6.4c±2.03 412.3c±1.34 53.23c±1.25 55.45c±2.45 
900 7.6b±1.03 515.4b±0.23 47.45b±0.45 61.23b±1.45 
1000 8.6a±2.34 814.3a±3.25 41.36a±1.23 67.28a±2.34 

 
 

ฟันเฟือง 

       700 6.2c±3.53 254.3d±1.40 58.43d±1.70 46.28d±2.10 
800 6.4c±2.00 353.6c±3.08 55.12c±0.12 50.43c±0.89 

900 7.6b±1.01 445.1b±4.23 49.22b±1.45 58.43b±0.16 

1000 8.6a±2.32 735.4a±1.27 45.58a±1.20 65.03a±0.23 

6. สรุปผลการวิจัย 
 จากผลการทดสอบและประเมินผลชนิดของใบมีด
สับที่มีผลต่อสมรรถนะการท างานของเครื่องสับต้นถั่ว
ลิสง โดยปัจจัยที่ท าการทดสอบ ได้แก่ ได้แก่ ชนิด
ใบมีด 2 แบบ คือ แบบใบมีดฟันตรง และใบมีด
ฟันเฟือง พบว่า ใบมีดสับแบบฟันตรงที่ความเร็วรอบ
ของใบมีดสับในช่วง 900-1000 รอบ/นาท ีมีอัตราการ
ท างานมากที่สุดอยู่ในช่วง 515-814 กิโลกรัม/ชั่วโมง 
ขนาดที่สับได้อยู่ในช่วง 6-7 เซนติเมตร ปริมาณความ
สูญเสียหลังการสับอยู่ในช่วง 41-47 เปอร์เซ็นต์ และ

ประสิทธิภาพในการท า งานอยู่ ในช่ ว ง  61-67 
เปอร์เซ็นต ์
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เตาแก๊สหุงต้ม KB-5 ชนิดวัสดุพรุนแบบตาข่ายผสม 
A Combined Wire-mesh Porous Media Type of KB-5 
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บทคัดย่อ  

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาค่าประสิทธิภาพเชิงความร้อน (th) ของเตาแก๊สหุงต้ม KB-5 ที่ใช้แก๊สแอลพีจี
เป็นเชื้อเพลิง โดยใช้วัสดุพรุนชนิดตาข่ายสแตนเลสแบบผสม จะนิยามชื่อเรียกเตาแก๊สหุงต้ม KB-5 แบบใหม่นี้ด้วยรหัส 
CWP XX-YY-ZZ #aa ซึ่งหมายความว่า CWP คือ รูปแบบหัวเตาที่ติดตั้งวัสดุพรุนชนิดตาข่ายผสม (Combined wire-
mesh porous media) XX, YY และ ZZ คือ รูปแบบจ านวนช่องว่างต่อหนึ่งนิ้วของวัสดุพรุนชัน้ที่ 1, 2 และ 3 ตามล าดบั 
ส่วน #aa หมายถึง ความหนาของวัสดุพรุน คือ 1 และ 2 cm ส่งผลให้งานวิจัยนี้จะมีเตาแก๊สที่จะท าการศึกษาทั้งหมด   
12 รูปแบบ นอกจากนี้ยังน าไปเปรียบเทียบกับเตาแก๊สหุงต้มเชิงพาณิชย์ทั่วไป (CVB) ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน หม้อหุงต้มใน
การทดลองใช้ขนาดเบอร์ 30 ต้มน้ ามวล (mw) 6.9 kg มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.2312-2549 แต่ขั้นตอน  

การทดลองเพื่อหาประสิทธิภาพเชิงความร้อน (th) ของเตาแก๊สนั้น จะเป็นไปตามมาตรฐานเยอรมัน DIN-EN 203-2 
ปริมาณอัตราการจ่ายเชื้อเพลิง (QF) ที่ท าการทดลอง คือ 200 L/h จากการทดลองพบว่าเตาแก๊สชนิดตาข่ายสแตนเลส 

แบบผสม (CWP) ทั้ง 12 รูปแบบ สามารถต้มน้ าเดือดได้เร็วกว่าและมีค่า th ที่สูงกว่าเตาแบบธรรมดาทั่วไป (CVB) 
นอกจากนี้ยังพบข้อน่าสังเกตว่าเตาแก๊สรูปแบบ CWP10-12-14 #02 ที่สภาวะ QF = 200 L/h มีประสิทธิภาพเชิงความร้อน
สูงที่สุด คือ 62.74% 
ค ำส ำคัญ: เตาแก๊สหุงต้ม KB-5, วัสดุพรุนชนิดตาข่ายสแตนเลส, ประสิทธิภาพเชิงความร้อน 
 

Abstract 

The aim of this research is to investigate the thermal efficiency (th) of the KB-5 cooking-gas 
burner using LPG as fuel. The combined stainless wire-mesh was used as porous materials. The proposed 
KB-5 cooking gas burner was defined with the code of CWP XX-YY-ZZ #aa. CWP was combined wire-
mesh porous media and XX, YY and ZZ were the variation of the number of pores per inch (PPI) on the 
layer 1, 2 and 3 respectively. For the #aa, it meant the porous thickness: 1 and 2 cm. Thus, there were 
12 models of the present cooking-gas burner. In addition, the conventional cooking-gas burner (CVB) 
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was also compared. A tested pot of NO. 30 was adopted and the water mass (mw) of boiling test was 
6.9 kg according to industry standards TIS 2312-2549. But, the experimental procedure of estimation on 

the thermal efficiency (th) was based on German DIN-EN 203-2 standard. The fuel rate input (QF) had 
level: 200 L/h. From the experiment, it was found that all 12 models of CWP gave the boiling time faster 

than the CVB. The th of CWP gave higher than CVB too. Moreover, it was noted that the CWP 10-12-14 
#02 at QF = 200 L/h had the highest thermal efficiency of 62.74%. 
Keywords: KB-5 gas-cooking burner, Wire-mesh porous media, Thermal efficiency. 
 
1.  บทน า 
 เตาแก๊สหุงต้มในครัวเรือนกล่าวได้ว่าเป็นเตาที่มี
บทบาทส าคัญต่อความเป็นอยู่ในชีวิตประจ าวันของ
คนไทยและนิยมใช้หุงต้มในครัวเรือนอย่างแพร่หลาย
มากที่สุดเมื่อเทียบกับเตาแบบอ่ืน ๆ เช่น เตาถ่านหรือ
เตาไฟฟ้า ทั้งนี้เพราะมีลักษณะเด่น คือ โครงสร้าง
เรียบง่าย ราคาถูก ใช้ง่าย สะดวก เร่งไฟได้เร็วและมี
ช่วงการท างานที่กว้างพอสมควร ทนทาน เชื่อถือได้สูง
มีความปลอดภัยสูง ซึ่งเตาแก๊สหุงต้มที่ใช้ในประเทศไทย
จะต้องเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
มอก.2312-2549 [1] โดยเชื้อเพลิงที่ใช้ส าหรับเตาแก๊ส
หุงต้มในครัวเรือนคือ แก๊สปิโตรเลียมเหลวหรือแอลพีจี 
(Liquefied petroleum gas, LPG) ที่ เป็นส่วนผสม
ของโพรเพน (Propane) และบิวเทน (Butane) หรือ
เป็นอย่างหนึ่งอย่างใดก็ได้ จากความนิยมใช้อย่าง
แพร่หลายของเตาแก๊สหุงต้มในครัวเรือน จึงส่งผลให้มี
การใช้แอลพีจีเพิ่มมากขึ้นทุกปี ดังตารางที ่1 
 
ตารางที่ 1 ปริมาณการใช้แอลพีจีในประเทศไทยจาก 
ปี พ.ศ. 2558-2562 

การใช้งาน 
ปี พ.ศ. (พันตัน) ร้อยละปี 

2562 2558 2559 2560 2561 2562 
ครัวเรือน 2,094 2,110 2,151 2,178 1,925 32 
อุตสาหกรรม 594 890 650 692 601 10 
ขนส่ง 1,731 1,466 1,319 1,169 963 16 

การใช้งาน 
ปี พ.ศ. (พันตัน) ร้อยละปี 

2562 2558 2559 2560 2561 2562 
อุตสาหกรรมปิโตรเคม ี 2,124 1,811 2,070 2,505 2,467 41 
อื่น ๆ 153 137 149 107 60 1 
รวม 6,696 6,414 6,399 6,651 6,016 100 

 
เนื่องจากที่ผ่านมาภาคครัวเรือนมีปริมาณการใช้

แอลพีจีเป็นจ านวนมากทุกปี ด้วยเหตุนี้จึงได้มีนักวิจัย
หลายกลุ่มสนใจที่จะลดปริมาณการใช้แอลพีจีในภาค
ครัวเรือนโดยการเพ่ิมประสิทธิภาพเชิงความร้อนของ
เตาแก๊สหุงต้มในหลายรูปแบบหรือหลายวิธีการ     
โดยอาศัยอุปกรณ์ต่าง  ๆ ดังนั้นหากสามารถลด
ปริมาณการใช้แอลพีจีในภาคครัวเรือนได้แค่เพียง 1% 
จะสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายของแอลพีจีเป็นจ านวน
เงินกว่า 420 ล้านบาท ด้วยเหตุนี้อาจกล่าวได้ว่าเตา
แก๊สหุงต้มมีความส าคัญมากต่อปริมาณการใช้แอลพีจี
ในประเทศ 

ในปี พ.ศ. 2544 ณัฐวุฒิ รังสิมันตุชาติ [2] น าเอา
เทคโนโลยีวัสดุพรุนมาประยุกต์ใช้ในการส่งเสริม
ประสิทธิภาพเชิงความร้อนของเตาแก๊สหุงต้ม KB-10 
พบว่าประสิทธิภาพเชิงความร้อนเพ่ิมขึ้น 20% ต่อมา
ในปี พ.ศ. 2548 วสันต์ โยคเสนะกุล [3] น าแนวทาง
ของ ณัฐวุฒิ รังสิมันตุชาติ [2] มาพัฒนาต่อโดยจะใช้
เตาแก๊สขนาด KB–10 มาท าการดัดแปลงหัวเผาจาก 
CB เป็น SB พบว่าประสิทธิภาพเชิงความร้อนเพ่ิมขึ้น 
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35.83% ต่อมาในปี พ.ศ. 2549 จารุณี จาบกลาง [4] 
ยังได้ใช้หลักการวัสดุพรุนคล้าย ๆ กับงานของวสันต์ 
โยคเสนะกุล [3] มาพัฒนาประสิทธิภาพของเตา KB-5 
พบว่ามีประสิทธิภาพสูงขึ้นเช่นกัน ต่อมาในปี ค.ศ. 2007 
Pantangi et al. [5] ศึกษาสมบัติของการเผาไหม้ของ
เตาแก๊สโดยใช้ในวัสดุพรุนคือ ลูกบอลโลหะและ    
เศษโลหะ มาประกอบเป็นชุดหัวเผาท าการทดสอบ
ตามมาตรฐาน IS 4246: 2002 พบว่า ประสิทธิภาพ
เชิงความร้อนสูงสุดของเตาแก๊สแบบใหม่นี้เป็น 73% 
และปี พ.ศ. 2562 ธนสิทธิ์ สิริสุขชัยถาวร และคณะ [6] 
ได้ศึกษาประสิทธิภาพเชิงความร้อน  (Thermal 

efficiency, th) ของเตาแก๊สหุงต้มแบบพกพาที่มี
ปริมาณการใช้แอลพีจี (Liquefied petroleum gas, 
LPG) สูงสุดไม่เกิน 5.78 kW ท าการทดลองเพ่ือหา
ประสิทธิภาพเชิงความร้อน อยู่ภายใต้อัตราการจ่าย
เชื้อเพลิง (QF) 0.2 L/min โดยจะน าตาข่ายสแตนเลส 
วางเรียงซ้อนกันเพ่ือสร้างเป็นหัวเผาวัสดุพรุนตาข่าย 
สแตนเลส ที่ใช้มีจ านวนช่องว่างต่อนิ้ว (PPI) เท่ากับ 12 
มีความหนา (H) 4 mm และจะเรียกเตานี้ว่า เตาแก๊ส
วัสดุพรุนชนิดตาข่ายสแตนเลสแบบพกพา(Stainless 
wire-net porous media type of handle cooking 
gas burner, SHB) ผลการทดลองที่ได้น าไปเปรียบเทียบ
กับเตาแก๊ส 3 ชนิด คือ เตาแก๊สหุงต้มแบบพกพาชนิด
หัวฟู่ข้าง (RB1) เตาแก๊สแบบพกพาชนิดหัวฟู่ตรง 
(RB2) และเตาแก๊สแบบพกพาชนิดหัวตาข่าย (HWB) 
จากการทดลองพบว่าเตาแก๊ส SHB สามารถต้มน้ า
เดือดได้เร็วกว่าเตาแก๊ส HWB, RB2 และ RB1 โดยมี
ประสิทธิภาพเชิงความร้อนสูงสุดของเตาแก๊สแบบใหม่
นี้เป็น คือ 69.16%  

จากงานวิจัยที่ กล่ าวมาข้างต้นถึ งแม้ว่ าจะมี
ประสิทธิภาพเชิงความร้อนที่สูง แต่ก็ยังมีข้อน่าสนใจที่

สามารถจะพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นต่อไปโดยเฉพาะงานวิจัย
ของ Pantangi et al. [5] มีการใช้วัสดุพรุนที่ท าเป็น
หัวเตาหลาย ๆ รูปแบบ แต่การจัดเรียงตัวของวัสดุพรุน
เหล่านั้นยังมีรูปแบบไม่แน่นอน ท าให้ไม่สามารถ     
บ่งบอกหรืออธิบายกลไกที่แท้จริงของวัสดุพรุนต่อ 
ประสิทธิภาพการเผาไหม้ได้ ดั้งนั้นงานวิจัยนี้จึงได้มี
แนวคิดปรับปรุงเตาแก๊สหุงต้มในครัวเรือนแบบใหม่ขึ้น 
ซึ่งหากเปรียบเทียบกับเตาแก๊สที่มีใช้กันในท้องตลาด 
(Conventional burner, CVB) คาดว่าจะมีการใช้
เชื้อเพลิงแอลพีจี ในปริมาณที่น้อยกว่าและมี ค่า

ประสิทธิภาพเชิงความร้อน (Thermal efficiency, th) 
สูงกว่า รวมทั้งมีการปล่อยมลพิษสู่บรรยากาศน้อย  
ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ โดยท าการออกแบบและพัฒนา
หัวเตาแก๊สหุงต้ม KB-5 ชนิดวัสดุพรุนแบบตาข่ายผสม
นอกจากนี้จะท าการเปรียบเทียบกับหัวเตาแก๊ส KB-5 
ทั่วไป (CVB) เพ่ือให้ยืนยันถึงประสิทธิภาพเชิงความร้อน
ของเตาแก๊สหุงต้มท่ีท าการติดตั้งวัสดุพรุนชนิด       ตา
ข่ายสแตนเลสแบบผสมของงานวิจัยนี้ 

 
2.  อุปกรณ์การและวิธีทดลอง 
2.1  อุปกรณ์การทดลอง 

แนวคิดในการพัฒนาเตาแก๊สหุงต้มชนิด KB-5 
โดยใช้วัสดุพรุนมาสร้างเป็นชุดหัวเผาในเตาแก๊สหุงต้ม 
KB-5 นั้น จะท าได้โดยถอดวงแหวนออกแล้วท าการ
ติดตั้งวัสดุพรุนชนิดตาข่ายสแตนเลสแบบผสมแทน 
ก่อให้เกิดการอุ่นอากาศและเปลวไฟแบบแผ่รังสี  
(Radiant flame) หัวเตาแก๊ส KB-5 ที่ท าการพัฒนา
ใหม่นี้ ได้แสดงรายละเ อียดในรูปที่  1  จะท าให้
ประสิทธิภาพเชิงความร้อนสูงขึ้น นอกจากนี้วัสดุพรุน
ชนิดตาข่ายสแตนเลสแบบผสม เมื่อได้รับความร้อน
จากเปลวไฟจะรับรังสีความร้อน (Absorbing) และจะ
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ท าการแผ่รังสีความร้อน (Emitting) ออกไปทุกทิศ  
ทุกทาง โดยเฉพาะ 2 ส่วนหลัก ๆ คือ ด้านบนที่ส่ง
ความร้อนไปยังก้นภาชนะและด้านล่างของหัวเตา เพ่ือ
อุ่นส่วนผสมท าให้อุณหภูมิส่วนผสมระหว่างเชื้อเพลิง
กับอากาศที่ถูกจ่ายเข้ามาในหัวเผาเพ่ิมขึ้น  จึงท าให้
อุณหภูมิของเปลวไฟเพ่ิมขึ้นตามไปด้วย    สรุปได้ว่า
การใช้วัสดุพรุนเป็นชุดหัวเผาเป็นหลักการที่เน้นการ
เพ่ิมอุณหภูมิของเปลวไฟ จากหลักการดังกล่าว
งานวิจัยนี้จึงได้พัฒนาเตาแก๊สหุงต้มชนิด KB-5 โดยใช้
วัสดุพรุนชนิดตาข่ายสแตนเลสแบบผสม       มาสร้าง
เป็นชุดหัวเผา เพ่ือให้เข้าใจและรู้อย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับ
การเผาไหม้และการเพ่ิมประสิทธิภาพของ เตาแก๊สหุง
ต้ม KB-5  

 

 
 

รูปที่ 1 ลักษณะหัวเตาแก๊ส KB-5 ที่ใช้วัสดุพรุนชนิด
ตาข่ายสแตนเลส 

 
2.2  วิธีการทดลอง 

ต่อเตาแก๊สเข้ากับมาตรวัดปริมาณแก๊ส มาตรวัด
ความดันแก๊ส อุปกรณ์ควบคุมความดันแก๊สและ
แหล่งจ่ายแก๊ส วางหม้อซึ่งใสน้ าขนาด 6.9 kg บนเตา
แก๊สแล้วติดเตาโดยเปิดเตาในอัตราการใช้แก๊สสูงสุด 
เป็นเวลา 15 นาที จึงปิดเตาแล้วเปลี่ยนหม้อทดลอง 

ซึ่งใส่น้ า 6.9 kg พร้อมฝาเทอร์โมคัปเปิล เปิดเตาใน
อัตราการใช้แก๊ส 200 L/h ปรับปริมาณอากาศให้ได้
การเผาไหม้ที่เหมาะสมพร้อมกับจับเวลาเริ่มต้น ต้ม
จนน้ ามีอุณหภูมิสูงขึ้นจากเริ่มต้นเป็น 90oC บันทึกผล
การทดลอง และยังต้มต่อไปจนถึงอุณหภูมิจุดเดือด 
(ประมาณ 100oC) แล้วให้ปิดแก๊สวัดค่าการใช้แก๊ส
ระหว่างการทดลอง และค่าต่าง ๆ ส าหรับการตรวจวัด
หาปริมาณของแก๊สไอเสีย ได้แก่ คาร์บอนมอนอกไซด์ 
(CO) จากเตาแก๊สในงานวิจัยนี้จะใช้เครื่องวิเคราะห์แก๊ส
ไอเสีย (Exhaust gas analyzer) ยี่ห้อ Testo รุ่น M350 
2.3  กา รหาค่ า ป ร ะสิ ท ธิ ภ า พ เ ชิ ง ค วา ม ร้ อ น 

(Thermal efficiency, th) 
 การหาค่าประสิทธิภาพเชิงความร้อนในงานวิจัยนี้ 
อ้างอิงตามมาตรฐานของเยอรมัน DIN EN 203-2 
เนื่องจากเป็นมาตรฐานที่ท าการทดสอบง่าย แต่มี
ความน่าเชื่อถือสูง ซึ่งค่าประสิทธิภาพเชิงความร้อนจะ
ค านวณได้จากค่าความร้อนสัมผัสที่น้ าได้รับโดยวิธีการ
ต้มน้ าดังสมการที ่(1) นี้  

 
 water p,water water ,i

th

m C 363 T

v LHV t


 

 
x100    (1) 

เมื่อ th คือ ประสิทธิภาพเชิงความร้อน 
      mwater คือ มวลของน้ าที่ใช้ในการทดสอบ (kg) 
      Cp,water คือ ค่าความร้อนจ าเพาะของน้ าที่ ใช้

ทดสอบ (MJ/kg•K) 
      Twater, คือ อุณหภูมิเริ่มต้นของน้ า (K) 
      v คือ อัตราการไหลเชิงปริมาตรของแก๊ส (m³/s) 
      LHV คือ ค่าความร้อนทางต่ าของแก๊ส (MJ/m3) 
      t คือ เวลาที่ใช้ในการต้ม (s) 
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3.  ผลการทดลอง 
3.1  อุณหภูมิต้มเดือด 

รูปที่ 3 เป็นการแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์กัน
ระหว่างอุณหภูมิน้ ากับเวลาที่ใช้ในการทดลองของหัว
เตาแก๊สทั้ง 13 รูปแบบ โดยในการทดสอบใช้น้ า
ปริมาณ (mw) 6.9 kg และอุณหภูมิเริ่มต้นอยู่ที ่27 oC 
จากการทดลองพบว่าเวลาที่ใช้ในการต้มน้ าเดือดของ
เตาแก๊สหุงต้ม KB-5 ที่มีการติดตั้งตาข่ายแสตนเลส 
แบบผสม (CWP) จะมีเวลาใกล้เคียงกัน ซึ่งใช้เวลาอยู่
ในช่วง 480-720 s ซึ่งน้อยกว่าเตาแก๊สหุงต้มที่มีขาย
ตามท้องตลาดทั่วไป (CVB) ที่ใช้เวลานานถึง 840 s จาก
ผลการทดลองที่ได้นี้สามารถอธิบายได้ด้วยสมบัติการ
ดูดซับความร้อนและการแผ่รังสีความร้อนของวัสดุ
พรุนจะช่วยส่งเสริมอุณหภูมิการเผาไหม้ดียิ่งขึ้นและ
สามารถส่งถ่ายความร้อนไปยังก้นหม้อได้มากกว่าเตา
แก๊สหุงต้มแบบ CVB 

 

 
รูปที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิน้ ากับเวลา 

 
3.2  อุณหภูมิก้นหม้อในแนวรัศมี (TF) 

รูปที่ 4 แสดงกรณีอิทธิพลของรูปแบบเตาแก๊ส
ต่ออุณหภูมิก้นหม้อ (TF) ในแนวรัศมี  ซึ่ งการวัด
อุณหภูมิที่ต าแหน่งก้นหม้อประกอบไปด้วย ต าแหน่ง
กึ่งกลางหม้อ r1 = 0 cm และวัดจากกึ่งกลางหม้อ

ออกไปตามรัศมีด้วยระยะห่าง 6 cm เท่ากัน นั่นคือ 
r2 = 6 cm และ r3 = 12 cm ตามล าดับ ท าการ
ทดลองที่สภาวะการจ่ายเชื้อเพลิง (QF) เท่ากับ 200 
L/min จากผลการทดลองพบว่าเตาแก๊ส CWP ทั้ง 12 
แบบ จะมีแนวโน้มการกระจายตัวของอุณหภูมิตาม
แนวรัศมี เพ่ิมขึ้นตาม r ที่เพ่ิมขึ้น แสดงว่าเปลวไฟนั้น
ส่งความร้อนไปยังขอบของภาชนะจึงท าให้อุณหภูมิที่ 
r1 มี ระดับต่ าที่ สุ ด  ต่ า งจากเตาที่ ว างขายตาม
ท้องตลาดที่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น และพบข้อสังเกตคือ
บริเวณจุดศูนย์กลางหม้อไม่มีเปลวไฟมากระทบ จึงท า
ให้มีอุณหภูมิที่ต่ ากว่าขอบหม้อ แต่อย่างไรก็ตาม
อุณหภูมิเฉลี่ยก้นหม้อมีแนวโน้มใกล้เคียงกัน 
3.3  ปริมาณคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) 

รูปที่  5 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณ
คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ที่มีผลต่อการเผาไหม้ของ
เตาแก๊สทั้ง 13 รูปแบบ พบว่าปริมาณ CO จะมีระดับ
ใกล้เคียงกันซึ่งแสดงให้เห็นถึงกระบวนการเผาไหม้
ของเชื้อเพลิงในแต่ละหัวเตาแก๊สมีการเผาไหม้สมบูรณ์
ไม่แตกต่างกัน เนื่องจากมีอัตราการจ่ายเชื้อเพลิง (QF) 
ให้แก่ระบบที่เท่ากัน คือ 200 L/h และโดยทั่วไป
เชื้อเพลิง LPG ค่อนข้างมีการเผาไหม้ท่ีสมบูรณ์อยู่แล้ว 
นอกจากนี้ยังมีข้อที่น่าสังเกตคือ ปริมาณ CO ของ  
เตาแก๊สหุงต้มทั้ง 13 แบบ ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ า    
ไม่เกิน 300 ppm อย่างไรก็ตามปริมาณ CO ของ  เตา
แก๊สทั้ง 13 แบบ ก็ยังต่ ากว่าเกณฑ์ท่ีมาตรฐานก าหนด
คือ ไม่เกิน 1000 ppm 

3.4  ประสิทธิภาพเชิงความร้อน (th) 
รูปที่ 6 แสดงแผนภูมิประสิทธิภาพเชิงความร้อน 

(th) ของเตา KB-5 ที่ท าการทดลองทั้ง 13 รูปแบบ 
โดยท าการทดลองที่สภาวะอัตราการจ่ายเชื้อเพลิง 
(QF) 200 L/h และปริมาณน้ า (mW) 6.9 kg จากผล
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การทดลองพบว่า เตาแก๊ส KB-5 ที่ท าการติดตั้ ง      

ตาข่ายแสตนเลสแบบผสม จะมีค่า th ที่ใกล้เคียงกัน
มาก อาจมีสาเหตุมาจากค่าความพรุนของตาข่าย    
จึงส่งผลต่อกลไกการถ่ายเทความร้อนจากตาข่ายไปยัง
ก้นภาชนะต้มน้ าไม่ค่อยแตกต่างกัน  

 

 
รูปที่ 4 อุณหภูมิก้นหม้อในแนวรัศมี 

 

 
รูปที่ 5 ปริมาณคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) 

 

 
รูปที่ 6 ประสิทธิภาพเชิงความร้อน (th) 

 
4.  สรุปผลการทดลอง 
 จากการศึกษาและการพัฒนาเตาแก๊สหุงต้ม KB-5    
โดยใช้วัสดุพรุนชนิดตาข่ายสแตนเลสแบบผสม และ
ท าการทดลองหาประสิทธิภาพเชิงความร้อนโดยวิธี  
Boiling test ตามมาตรฐานเยอรมัน DIN EN 203-2 
สามารถสรุป ได้ดังนี ้

1) เวลาในการตมน้ าเดือดของเตาแกสแบบ CVB      
ใช้ระยะเวลา 840 s แต่เตาแก๊สแบบ CWP จะใช
ระยะเวลาอยู่ในชวง 480-720 s ซึ่งเป็นเหตุผลว่า วัสดุ
พรุนช่วยสงเสริมอุณหภูมิการเผาไหมให้ดียิ่งขึ้นและ
สามารถส่งถ่ายความร้อนไปยังก้นหม้อได้มากกว่าเตา
แก๊สแบบ CVB 

2) ปริมาณ CO ของเตาแก๊สหุงต้มชนิด KB-5 ทั้ง     
13 แบบ ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ าไม่เกิน 300 ppm 
อย่างไรก็ตามปริมาณ CO ของเตาแก๊สทั้ง 13 แบบ   
ก็ยังต่ ากว่าเกณฑ์ที่มาตรฐานก าหนด คือ ไม่เกิน  
1000 ppm 

3) แก๊สหุงต้มชนิด KB-5 ที่ท าการติดตั้งตาข่าย 

สแตนเลส แบบผสม จะมีค่า th ที่ใกล้เคียงกันมาก 
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ซึ่งเตาแก๊สแบบ CWP10-12-14 #02 จะมีค่า th สูงที่สุด 
คือ 62.74%  

 
5.  กิตติกรรมประกาศ 
 คณะผู้เขียนบทความขอขอบคุณ นายสันติพงษ์  ศรีพูล, 
นางสาวศิริมา พิลาแก้ว และนายธีรนันท์ แท่งกระโทก 
นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ที่ได้ให้ความ
ช่วยเหลือในการสร้างอุปกรณ์การทดลอง ตลอดจน
เก็บข้อมูลในการทดลอง  และขอขอบพระคุณ 
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน ที่ได้สนับสนุนเงินทุน อุปกรณ์ การ
ทดลอง และสถานที่ในการทดลอง เพ่ือใช้ในงานวิจัย
ครั้งนี ้จนส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
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บทคัดย่อ  
ปัจจุบันประเทศไทยมีกระแสนิยมการน าพืชกัญชามาบ าบัดโรค เป็นทางเลือกในการรักษาแทนยาแผนปัจจุบัน 

หรือใช้เพื่อการผ่อนคลายไม่ให้ผู้ป่วยรู้สึกเจ็บมากนัก แต่ก็ยังมีปัญหาการเพาะปลูกทั้งขนาดพื้นที่และแมลงศัตรูพืชมา
รบกวน ดังนั้น งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาและสร้างตู้ปลูกกัญชาระบบปิดขนาด กว้าง 180 เซนติเมตร ยาว 
180 เซนติเมตร สูง 150 เซนติเมตร โดยควบคุมปัจจัยที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของต้นกัญชา ได้แก่ หลอดไฟ LED 
เพื่อให้แสงสว่างแทนพลังงงานแสงอาทิตย์ พัดลมเพื่อเป่าระบายอากาศ ไทม์เมอร์ส าหรับตั้งเวลาเปิด - ปิด และเทอร์
โมสตัทเพื่อควบคุมอุณหภูมิ ในการทดลอง ปลูกต้นกัญชา 4 ต้น และเปรียบเทียบการปลูกกัญชาในระบบเปิดด้วยจ านวนที่
เท่ากัน 4 ต้น เก็บข้อมูลความสูงของต้นกัญชาทุกๆสัปดาห์เป็นเวลา 18 สัปดาห์ ผลการทดลองพบว่า ความสูงโดยเฉลี่ย
ของต้นกัญชาที่ปลูกในระบบปิด คือ  162 เซนติเมตร ระบบเปิดคือ 129 เซนติเมตร สรุปได้ว่าปลูกในระบบปิดจะมีความ
สูงโดยเฉลี่ย มากกว่าปลูกในระบบเปิด ยังไม่มีแมลงศัตรูพืชมารบกวนอีกด้วย  
ค ำส ำคัญ: กัญชา, เพาะปลูกกัญชา, ตู้ระบบปิด 
 
Abstract 

Thailand in recent years has had a popular trend regarding Cannabis as an alternative medical 
treatment instead of modern medicine or treated for relaxation so that the patient does not feel too 
much pain although there have been problems in both limited areas and effect of insect pests. 
Therefore, this research was to study and construct a closed growing systems of cannabis which has 
size: width 180 cm., length 180 cm, height 150 cm by controlling factors affecting plant growth. There 
were led bulbs for lighting instead of solar energy, exhaust fans to blow air, timer for setting the on-off 
time and a thermostat to control the temperature. This experiment has four cannabis plants which 
compare between opened and closed growing systems. Every week, collecting the data is measuring 
the height of each cannabis plants. The result show that an average heigh at 18 weeks of four cannabis 
plants of closed growing systems is 162 cm which is higher than opened growing systems as 1 2 9  cm. 
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For conclusion, average heigh of closed growing systems is better than opened growing systems and 
there is not affect of insect pests. 
Keywords: Cannabis, Cannabis Cultivation, Closed System Tent 
 
1.  บทน า 
 ปัจจุบันมีกระแสนิยมใช้พืชเศรษฐกิจ “กัญชา” มา
รักษาโรค เป็นทางเลือกในการรักษาแทนยาแผน
ปัจจุบัน เช่น ลดความดันตากับผู้ป่วยที่เป็นโรคต้อหิน 
ลดอาการหดเกร็ งของกล้ าม เนื้ อ  ลดการปวด
ประจ า เดือน บรรเทาอาการหอบหืด เพราะมี
คุณสมบัติที่ช่วยขยายหลอดลม [1]  [2]   
     จากคู่มือการขออนุญาตปลูกกัญชา ซึ่งจัดท าโดย
กองควบคุมวัตถุเสพติด ส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ระบุการเตรียม
สถานที่ปลูกกัญชาสามารถด าเนินการได้ 3 วิธี คือ 
การปลูกกัญชากลางแจ้ง (Outdoor Cultivation)  
ก า ร ป ลู ก กั ญ ช า ใ น โ ร ง เ รื อ น  ( Semi-Outdoor 
Cultivation)  การปลูกกัญชาในระบบปิด (Indoor 
Cultivation) แต่การเพาะปลูกกัญชากลางแจ้ง พบ
ปัญหา แมลงศัตรูพืชมารบกวน ท าให้ผลผลิตตกต่ า
จนถึงขั้นสูญเสียผลผลิตทั้งหมดได้ รวมทั้งเกษตกร
ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติด้วย มากไปกว่านั้น 
ยังมีปัญหาเกี่ยวกับการปลูกพืชในพ้ืนที่จ ากัด เช่น ที่
พักอาศัย คอนโดขนาดเล็ก มีพ้ืนที่ใช้สอยจ านวนจ ากัด 
ส่วนการเพาะปลูกในระบบปิดยังสามารถควบคุม
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของกัญชาได้ด้วยดังนี้ 
แสง อุณหภูมิ การไหลเวียนของอากาศ การสะท้อน
แสง ความชื้น คาร์บอนได้ออกไซด์ [3]  [4] [5]  
 จากปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นคณะผู้ท าวิจัย จึงมี
แนวคิดในการพัฒนาตู้ปลูกกัญชาระบบปิด ใช้พ้ืนที่ไม่
มาก สามารถควบคุมการปลูกกัญชาได้ด้วยตนเองได้  

เพ่ือเป็นแนวทางในการช่วยเหลือกลุ่มที่ต้องการ
เพาะปลูกกัญชา แตม่ีพ้ืนที่เพาะปลูกจ ากัด  
 
2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษารูปแบบการเพาะปลูกระบบปิด  
 2. เพ่ือออกแบบตู้ปลูกกัญชาระบบปิด 
        
3.  วิธีด าเนินการวิจัย 
 งานวิจัยนี้ได้ศึกษาในการพัฒนาตู้ปลูกกัญชาระบบ
ปิด มีการควบคุมทั้งความชื้น อุณหภูมิ [6]  [7]  สภาพ
แสง โดยแสงที่ได้นั้นมาจากหลอดไฟ LED ซึ่งเป็น
แหล่งก าเนิดของแสง พัดลมเพ่ือเป่าระบายอากาศ 
ไทม์เมอร์ตั้งเวลาเปิด - ปิด ซึ่งมีการเปิดปิดทุก 12 
ชั่วโมง และมีเทอร์โมสตัทเพ่ือควบคุมอุณหภูมิภายใน
ตู้ปลูกกัญชาระบบปิดไม่ให้เกิน 30 องศาเซลเซียส [8]  
[9]   
 
3.1  วัสดุของตู้ปลูกกัญชาระบบปิด 
 1. ชุดโครงสร้าง ประกอบด้วย ท่อ PVC  ล้อ 4 
นิ้วแบบล็อคได้ อลูมิเนียมส าหรับฐาน ถาดรับน้ า
ระบายทิ้ง ผ้าใบ ผ้าห่มอวกาศ 
 2. ชุดอุปกรณ์ควบคุม ประกอบด้วย หลอด LED 
สีขาวและสีม่วงขนาดละ 100 วัตต์ พัดลมระบาย
อากาศ ชุดควบคุมอุณหภูมิ ชุดควบคุมจ่ายกระแสไฟ  
 
3.2  โครงสร้างตู้ปลูกกัญชาระบบปิด 
      ค านึงถึงความประหยัด ความสวยงามคงทน 
แข็งแรง เหมาะสมกับการใช้งานในระดับครัวเรือน 
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และมีความคุ้มค่าในการผลิต โดยได้ออกแบบด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ก่อนลงมือสร้างจริง ดังรูปที่ 1 
และปฏิบัติตามแบบพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ ดังรูปที่ 2  
 

 
ก. ภาพไอโซเมตริก 

 

 
ข. ภาพมุมสูง 

 

 
ค. ภาพฐานล่าง 

รูปที่ 1 ออกแบบโครงสร้างตู้ปลูกกัญชาระบบปิดด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ก่อนลงมือสร้างจริง 

 

 
ก. การติดตั้งอุปกรณ์ 

 

 
ข. ตู้ปลูกกัญชาระบบปิด 

รูปที่ 2 ติดตั้งอุปกรณ์จนกระทั่งได้ตู้ปลูกกัญชา 
ระบบปิด 

 
4.  ผลการวิจัย 
     ท าการทดลองเปรียบเทียบทั้งในระบบปิดและ
ระบบเปิด (กลางแจ้ง) โดยใช้ต้นกล้าด้วยจ านวนที่
เท่ากันคือ 4 ต้น เก็บข้อมูลทุกสัปดาห์จนครบถึง 18 
สัปดาห์ วัดความสูงของแต่ละต้นได้ดังตารางที่ 1    
และ 2  
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ตารางท่ี 1 ความสูงของแต่ละต้นกัญชาที่ปลูกในต้น
ระบบปิด (เซนติเมตร) 
สัปดาห ์ ต้น 1  ต้น 2  ต้น 3  ต้น 4  เฉลี่ย 

1 35 36 48 35 39 
2 46 41 53 42 46 
3 50 49 58 49 52 
4 54 53 64 54 56 
5 60 61 66 63 63 
6 68 67 70 69 69 
7 74 73 75 76 75 
8 82 82 81 79 81 
9 89 89 87 84 87 
10 95 96 95 90 94 
11 104 101 102 96 101 
12 110 105 109 102 107 
13 121 122 120 108 118 
14 129 130 132 115 127 
15 135 138 145 123 135 
16 148 146 158 134 147 
17 154 153 164 137 152 
18 163 166 172 146 162 

 
จากการทดลอง พบว่าการปลูกกัญชาในตู้ปลูก

ระบบปิด จ านวน 4 ต้น เมื่อครบ 18 สัปดาห์ แต่ละ
ต้นมีความสูงถึง 163 cm., 166 cm., 172 cm., และ 
146 cm. เมื่อเฉลี่ยทั้ง 4 ต้น มีความสูง 162 cm. 
   
ตารางท่ี 2 ความสูงของแต่ละต้นกัญชาที่ปลูกในต้น
ระบบเปิด (เซนติเมตร) 
สัปดาห ์ ต้น 1  ต้น 2  ต้น 3  ต้น 4  เฉลี่ย 

1 35 35 35 35 35 
2 37 37 36 38 37 
3 39 39 38 42 40 
4 41 43 42 47 43 

 

สัปดาห ์ ต้น 1  ต้น 2  ต้น 3  ต้น 4  เฉลี่ย 
5 52 49 47 52 50 
6 59 55 57 61 58 
7 62 67 64 65 65 
8 66 72 73 75 72 
9 69 79 78 78 76 
10 73 83 85 82 81 
11 77 87 89 84 84 
12 82 93 95 96 92 
13 87 98 109 103 99 
14 91 105 118 109 106 
15 98 113 124 114 112 
16 107 119 127 125 120 
17 112 123 130 128 123 
18 123 127 135 131 129 

  
 จากการทดลอง พบว่าการปลูกกัญชาในตู้ปลูก
ระบบเปิด จ านวน 4 ต้น เมื่อครบ 18 สัปดาห์ แต่ละ
ต้นมีความสูงถึง 123 cm., 127 cm., 135 cm., และ 
131 cm. เมื่อเฉลี่ยทั้ง 4 ต้น มีความสูง 129 cm. เมื่อ
ตรวจสอบความสูงของต้นกัญชาเป็นรายสัปดาห์ 
พบว่า ความสูงของต้นกัญชาทั้ง 4 ต้น โดยเฉลี่ยมี
ความสูงมากกว่าปลูกในระบบเปิด ดังรูป  

 

 
 
5.  สรุปผลการวิจัย 
 จากการวิจัยเรื่อง การสร้างตู้ปลูกกัญชาระบบปิด 
เพ่ือตอบสนองกลุ่มคนที่มี พ้ืนที่จ ากัด โดยควบคุม
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ปัจจัยน าเข้า เช่น ควบคุมอุณหภูมิไม่เกิน  30 องศา
เซลเซียสด้วยเทอร์โมสตัท ก าหนดเวลาเปิดปิดทุก 12 
ชั่วโมงด้วยทามเมอร์ ใช้แสงจากหลอดไฟ LED สีขาว
และม่วง แทนพลังงานแสงอาทิตย์ และยังมีพัดลมเพ่ือ
เป่าระบายอากาศ โดยท าการเปรียบเทียบกับผลลัพธ์
กับการปลูกกัญชาในระบบเปิด (กลางแจ้ง) เก็บข้อมูล
การเจริญเติบโตของต้นกัญชาทุกสัปดาห์  เป็น
ระยะเวลา 18 สัปดาห์ พบว่า ความสูงของต้นกัญชา
ทั้ง 4 ต้น โดยเฉลี่ยมีความสูงมากกว่าปลูกในระบบ
เปิด มากไปกว่านั้นการปลูกในระบบปิด นอกจาก
ช่วยเหลือกลุ่มคนที่มีพ้ืนที่จ ากัด ยังมีข้อดี คือ ไม่มี
แมลงศัตรูพืชมารบกวนอีกด้วย 
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บทคัดย่อ  

เห็ดเสม็ดเป็นเห็ดเอกโตไมคอร์ไรซ่าที่เกิดข้ึนตามฤดูกาล มีโปรตีนสูง ไขมันต่่า และมีสารต้านอนุมูลอิสระ การน่า
เห็ดเสม็ดมาแปรรูปในด้านผลิตภัณฑ์อาหารยังมีค่อนข้างน้อย ซึ่งจากการศึกษาคุณค่าทางโภชนาการของการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์น้่าพริกคั่วแห้งเห็ดเสม็ด โดยศึกษาการยอมรับของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์น้่าพริกคั่วแห้งเห็ดเสม็ด วิเคราะห์หา
คุณค่าทางโภชนาการของน้่าพริกคั่วแห้งเห็ดเสม็ดสูตรกุ้ง และสูตรไก่ ใช้การทดสอบประสาทสัมผัสแบบทดสอบ 9 point 
hedonic scale ด้วยการหาคะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ด้วยวิธี Paired-Sample T-Test  ในส่วน
ของคุณค่าทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์น้่าพริกคั่วแห้งเห็ดเสม็ดสูตรกุ้ง ประกอบด้วย เถ้า 2.82 คาร์โบไฮเดรต 57.25 เส้น
ใย 4.42ไขมัน 0.75 ความชื้น 13.30 และโปรตีน 25.88 (ร้อยละ) และผลิตภัณฑ์น้่าพริกคั่วแห้งเห็ดเสม็ดสูตรไก่ 
ประกอบด้วย เถ้า 4.53 คาร์โบไฮเดรต 32.47 เส้นใย 2.46  ไขมัน 29.43 ความชื้น 15.06 และโปรตีน 18.51 (ร้อยละ) 
การทดสอบความชอบ และการยอมรับของผู้ทดสอบทางประสาทสัมผัสที่มีต่อน้่าพริกแห้งคั่วเห็ดเสม็ดทั้งสองสูตร ท่าการ
ทดสอบโดยผู้ทดสอบชิมที่ผ่านการฝึกฝนแล้ว จ่านวน 30 คน ได้คะแนนการยอมรับของผู้บริโภคผลิตภัณฑ์น้่าพริกคั่วแห้ง
เห็ดเสม็ดสูตรกุ้ง ด้านลักษณะปรากฏ  สี กลิ่น รสชาติ และความชอบโดยรวม มีระดับคะแนน 7.50+1.22  7.50+1.22  
7.80+1.13  7.43+1.00 และ7.77 + 0.94 ตามล่าดับ และผลิตภัณฑ์น้่าพริกคั่วแห้งเห็ดเสม็ดสูตรไก่ มีระดับคะแนน 
7.50+1.22  7.33+1.32  7.50+1.10  7.47+1.04 และ 7.70+1.21 ตามล่าดับ ผลการเปรียบเทียบคะแนนการยอมรับ
ของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์น้่าพริกคั่วแห้งเห็ดเสม็ดทั้งสองสูตร  พบว่าไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติ 
(P<0.05) และคุณค่าทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์น้่าพริกคั่วแห้งเห็ดเสม็ดสูตรกุ้งมีค่ามากกว่าสูตรไก่ 
ค ำส ำคัญ: คุณค่าทางโภชนาการ เห็ดเสม็ด น้่าพริกคั่วแห้ง 
 
Abstract 
 Samed mushroom (Boletus griseipurpureus Corner) is a seasonal edible ectomycorrhizal fungus. 
It has high protein content, low fat content and antioxidant properties. There is little utilization of Samed 
mushroom in food products. To study the nutritional value of new Samed mushroom products (roasted 
chilli paste product with dried shrimp or chicken) and to evaluate product formulas using preference 
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testing and sensory evaluation. The sensory test was used for the 9 point hedonic scale test and the 
mean and standard deviation were analyzed by Paired-Sample T-Test. The Samed mushroom roasted 
chili paste mixed with dried shrimp comprised a proximate composition content (percentage) : ash (2.82), 
carbohydrate (57.25), crude fiber (4.42), crude fat (0.75), moisture (13.30) and protein (25.88). The Samed 
mushroom roasted chili paste mixed with chicken floss comprised a proximate composition content 
(percentage): ash (4.53), carbohydrate content (32.47), crude fiber (2.46), crude fat (29.43), moisture 
(15.06) and protein content (18.51). Based on the responses of 30 persons trained consumer, the 
acceptance on appearance, color, smell, taste and total likeness yielded high scores for the Samed 
mushroom roasted chili paste mixed with dried shrimp 7.50+1.22 7.50+1.22 7.8 0 +1.13 7.43+1.00 and 
7.77+0.94, respectively and the Samed mushroom roasted chili paste mixed with chicken floss 7.50+1.22  
7.33+1.32  7.50+1.10 7.47+1.04 and 7.70+1.21. The shrimp and chicken Samed mushroom roasted chili 
pastes had similar survey responses (P < 0.05). The nutritional value of Samed mushroom roasted chili 
paste mixed with dried shrimp was more valuable than chicken recipes. 
Keywords: Nutritional value, Samed mushroom (Boletus griseipurpureus Corner), Roasted chili paste. 
 
1.  บทน้า 
 คุณค่าทางโภชนาการในอาหารจ่าพวกน้่าพริกมี
ส่วนประกอบที่เป็นสมุนไพรและมีปริมาณสารอาหาร
ที่ เป็นประโยชน์ต่อร่ างกายหลายชนิด  โปรตีน 
คาร์โบไฮเดรต ไขมัน และเส้นใย มีการใช้ธัญพืชและ
เห็ดมาเป็นส่วนประกอบในอาหารแปรรูปจ่าพวก
น้่าพริก ผลิตภัณฑ์แปรรูปน้่าพริกผัดแห้งเม็ดบัว ใช้
เม็ดบัวทดแทนกุ้งแห้งในสูตรน้่าพริกผัดแห้งเม็ดบัว 
โดยใช้เม็ดบัวแทนกุ้งแห้งร้อยละ 100  คุณค่าทางของ 
น้่าพริกผัดแห้งเม็ดบัว 100 กรัม คาร์โบไฮเดรตร้อยละ 
48.1  โปรตีนร้อยละ 10.1  และไขมันร้อยละ 30.9  
[1] ส่าหรับผลิตแปรรูปน้่าพริกมีเห็ดเป็นส่วนผสม เช่น 
น้่าพริกเผาเห็ดเสม็ดมีคุณค่าทางโภชนาการ ประกอบ
ไปด้วย เถ้าร้อยละ 5.6 คาร์โบไฮเดรตร้อยละ 29.8 
เส้นใยร้อยละ 1.3 ไขมันร้อยละ 19.1 ความชื้นร้อยละ 
38.3 โปรตีนร้อยละ 6.9 [7]  

เห็ดเสม็ด (Boletus griseipurpureus (Corner)  
or Tylopilus griseipurpureus  E. Horak) เป็นเห็ด
เอกโตไมคอร์ไรซ่ากินได้ เห็ดชนิดนี้เจริญในบริเวณพืช
อิงอาศัย ได้แก่ เสม็ดขาว ต้นกระถินเทพา กระถิน
ณรงค์ และสนทะเล เห็ดชนิดนี้งอกตามฤดูกาล พ้ืนที่ๆ 
มีรายงานการงอกของเห็ดเสม็ดได้แก่ ทางภาคใต ้ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย [11] เห็ดเสม็ด
ทางภาคใต้มีราคากิโลกรัมละ 150 - 300 บาท [5] 
เห็ดเสม็ดมีปริมาณโปรตีนสูงและไขมันต่่า  [8] มี
รายงานการทดสอบสารต้านอนุมูลอิสระในเห็ดเสม็ดที่
เก็บได้จากจังหวัดกระบี่ ภูเก็ด พังงา เห็ดเสม็ดน่ามา
สกัดด้วยเอทานอล 95% สารสกัดเห็ดเสม็ดจากกระบี่ 
มี ป ริ ม า ณ ส า ร ป ร ะ ก อ บ ฟี น อ ลิ ก ร ว ม สู ง สุ ด 
(156.2±0.00) ไมโครกรัมกรดแกลลิกต่อมิลลิลิตร) 
ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระตรวจสอบโดยวิธี DPPH สารสกัด
เห็ดเสม็ดจากจังหวัดกระบี่ มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระสูง
ที่สุด (66.30% ± 0.03) [6] นอกจากนี้มีการน่าเห็ด
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เสม็ดจากจังหวัดตรัง มาสกัดด้วยเมทานอล มีค่าการ
ต้านอนุมูลอิสระ (200±4.4 ไมโครกรัมวิตามินซีต่อ
กรัมตัวอย่าง) [9]  สารสกัดจากเห็ดเสม็ดจากเมทา
นอลสามารถยับยั้งแบคทีเรียทั้งแกรมบวก ได้แก่ 
Staphylococcus aureus และแบคทีเรียแกรมลบ 
ได้แก่ Escherichia coli  [10]  

เห็ดเสม็ดเป็นอาหารที่พบตามฤดูกาล โดยปกติ
ชาวบ้านทางภาคใต้น่าเห็ดเสม็ดมาปรุงอาหารเป็น
อาหารพ้ืนบ้าน ได้แก่ เห็ดเสม็ดลวกจิ้มน้่าพริก แกง
กะทิใส่เห็ดเสม็ด แต่ไม่นานมานี้มีการการน่าเห็ดเสม็ด
มาแปรรูปเพ่ือเป็นการเพ่ิมมูลค่าเห็ดเสม็ดในลักษณะ
ผสมในผลิตภัณฑ์อาหาร เช่น มีการพัฒนาผลิตไส้ขนม
ปังจากเห็ดเสม็ด และทดสอบความชอบของไส้ขนมปัง
ที่ท่ าจากเห็ด เสม็ดกับกลุ่ มผู้ บริ โภค  ไส้ขนมปั ง
น้่าพริกเผาไก่หยองเห็ดเสม็ด ซึ่งได้รับการยอมรับของ
ผู้บริโภคโดยมีความชอบมากที่สุด [7]  

อาหารที่อยู่คู่กับคนไทยมาทุกยุคทุกสมัย  คือ 
น้่าพริก ซึ่งมีส่วนผสมของสมุนไพรเป็นส่วนประกอบ
ได้แก่ พริก กระเทียม หอมแดง กุ้ง น้่าปลา และอ่ืน ๆ 
โดยปกติแล้วคุณสมบัติค่าความเป็นกรดด่างของ
น้่าพริกอยู่ในช่วงระหว่าง 3.7-4.5 [4] แต่ปัญหาที่พบ
ก็ คื อ  ไ ม่ ส าม า ร ถ เ ก็ บ รั ก ษ าน้่ า พ ริ ก ไ ด้ น า น ที่
อุณหภูมิห้อง ซึ่งในปัจจุบันผู้บริโภคต้องการผลิตภัณฑ์
อาหารพร้อมรับประทานที่มีคุณค่าทางโภชนาการ มี
คุณภาพ เก็บรักษาได้นาน และการพัฒนาผลิตภัณฑ์
น้่าพริกมีการเพ่ิมส่วนประกอบจ่าพวกเห็ดชนิดต่าง ๆ 
ในน้่าพริกเพ่ือเพ่ิมปริมาณโปรตีน จึงมีความสนใจการ
แปรรูปผลิตภัณฑ์จากเห็ดเสม็ดมาผลิตเป็นน้่าพริกคั่ว
แห้งเห็ดเสม็ด 

 
 
 

2.  วิธีการศึกษา 
 ส่าหรับการด่าเนินการวิจัยได้ด่าเนินการพัฒนา
สูตรน้่าพริกคั่วแห้งเห็ดเสม็ดสูตรกุ้ง และสูตรไก่ โดย
การศึกษาอัตราส่วนผสมของผลิตภัณฑ์น้่าพริกคั่วแห้ง
เห็ดเสม็ด การผลิตผลิตภัณฑ์ตามขั้นตอนและการ
ตรวจวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการ การศึกษาคุณค่า
ทางโภชนาการ ตามปริมาณมวลสารต่าง ๆ ได้แก่ เถ้า 
คาร์โบไฮเดรต เส้นใย ไขมัน ความชื้น และโปรตีน 
และการศึกษาการยอมรับของผู้บริโภคทางด้าน
ประสาทสัมผัสตามคุณลักษณะต่าง ๆ ได้แก่ลักษณะ
ปรากฏ สี กลิ่น รสชาติและความชอบโดยรวม 
2.1  ศึกษาพัฒนาสูตรน ้าพริกคั่วแห้งเห็ดเสม็ดสูตร
กุ้ง และสูตรไก่ 

ท่าการศึกษาพัฒนาสูตรน้่าพริกคั่วแห้งเห็ดเสม็ด
สูตรกุ้ง และสูตรไก่ตามอัตราส่วนผสม และด่าเนินการ
ตามข้ันตอนการผลิต  
2.1.1 อัตราส่วนผสมของผลิตภัณฑ์น ้าพริกคั่วแห้ง
เห็ดเสม็ดสูตรกุ้ง และสูตรไก่ 

 อัตราส่วนผสมที่ส่าคัญของผลิตภัณฑ์น้่าพริกคั่ว
แห้งเห็ดเสม็ดสูตรกุ้ง และสูตรไก ่มีดังนี ้

เห็ดเสม็ดทอด 100 กรัม 
พริกป่น 2 ช้อนโต๊ะ 
กุ้งแห้งอบหรือไก ่  100 กรัม 
หอมเจียว 50 กรัม 
กระเทียมเจียว 50 กรัม 
น้่าตาลปี๊บ 1.5 ช้อนโต๊ะ 
เกลือ 0.5 ช้อนชา 
น้่ามันพืช 2 ช้อนโต๊ะ 
เนื้ออกไกฉ่ีกฝอยทอด 100 กรัม 
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2.1.2 ขั นตอนการผลิต และการตรวจวิเคราะห์
คุณค่าทางโภชนาการ 

 กระบวนการขั้นตอนในการผลิตผลิตภัณฑ์
น้่าพริกคั่วแห้งเห็ดเสม็ดสูตรกุ้ง และสูตรไก่ และการ
ตรวจวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการตามปริมาณมวล
สารมีข้ันตอนดังนี ้

 1) น่ากุ้งแห้งที่ผ่านการล้างแล้ววางในกระด้งให้
สะเด็ดน้่า  จากนั้นท่าการอบแห้งด้วยเครื่ องอบ
อาหารแห้งที่ระดับ 3 ประมาณ 1 ชั่วโมง จากนั้นท่า
การบดหยาบด้วยเครื่องบดสับไฟฟ้า (Philips Daily 
Collection chopper 450 W, 0.7 L bowl) ส่าหรับ
การเตรียมเนื้อไก่ให้ใช้เนื้ออกไก่ที่หมักพริกไทยด่าซีอ้ิว
และน้่ามันหอย 1 คืน ที ่8 องศาเซลเซียส แล้วท่าการ
ต้มให้สุก จากนั้นฉีกไก่ฝอย แล้วคลุกแป้งทอดกรอบ 
และเกลือเล็กน้อยก่อนน่าไปทอดในน้่ามัน แล้วน่าไก่
ฝอยบดด้วยเครื่องบดสับไฟฟ้าอีกครั้ง 

 2) เตรียมพริกยอดสน น่าไปล้างน้่าให้สะอาด 
แล้วอบพริกให้แห้งด้วยเครื่องอบอาหารแห้ง (ABC 
720.002 DÖrrer) แล้วบดด้วยเครื่องบดสับไฟฟ้า  

 3) ปอกเปลือกหัวหอมและกระเทียมซอยหัว
หอมเป็นชิ้นบางๆ ส่วนกระเทียมสับให้เป็นชิ้นเล็ก
พอประมาณ แล้วน่าไปกวนในน้่ามันเย็นก่อนจึงตั้งไฟ
ทอดโดยใช้ไฟกลาง ๆ 

 4) น่าเห็ดเสม็ดที่ผ่านการขจัดรสขมแล้วด้วย
การต้มด้วยเกลือ 1-2 ครั้งแล้ว หรือใช้เห็ดเสม็ดดอง
เกลือไว้แล้ว มาหั่นเป็นชิ้นขนาดลูกเต๋า (กว้าง X ยาว 
X สูง) 1 เซนติเมตร จากนั้นอบให้แห้งด้วยเครื่องอบ
อาหารแห้ง ที่ระดับความร้อน 2 เป็นเวลา 1 ชั่วโมง 
แล้วน่าเห็ดเสม็ดที่หั่นแล้วท่าการคลุกแป้งทอดกรอบ 
(ควรคลุกแป้งกับเห็ดก่อนทอด ป้องกันการติดกันเป็น
ก้อน) ผสมพริกไทยก่อนทอดในน้่ามันไฟกลาง 

5) เตรียมกระทะใส่ตั้งไฟอ่อน ๆ น่าน้่ามัน 2 
ช้อนโต๊ะ น่าน้่าตาลปี๊บ 1.5 ช้อนโต๊ะ มาเคี่ยว ใส่พริก
ป่น 2 ช้อนโต๊ะ ผัดให้เครื่องปรุงให้เข้ากันก่อน น่าหัว
หอมเจียว กระเทียมเจียว เห็ดเสม็ดทอด และกุ้งแห้งที่
ผ่านการอบแล้วมาคลุกเคล้าให้ส่วนผสมเข้ากัน 

6) จากนั้นปรุงรสด้วยเกลือและใส่โซเดียมเบน
โซเอต 0.1% ของน้่าหนักของส่วนผสมทั้งหมด 

7) ผัดส่วนผสมของน้่าพริกคั่วจนท่าให้น้่าพริก
คั่วแห้ง เสร็จแล้วบรรจุลงขวดปิดฝาให้สนิท 

8) ท่าการตรวจวิ เคราะห์ปริมาณมวลสาร
จ่าพวก เถ้า คาร์โบไฮเดรต เส้นใย ไขมัน ความชื้น 
โปรตีน ด้วยวิธีต่อไปนี้ เถ้า (AOAC(200016) 938.08) 
คาร์โบไฮเดรต (Journal of AOAC INTERNATION, 
1993 P.106) เส้นใย (In house method TE-CH-
122 base on AOAC (2016)978.10) ไขมัน (AOAC 
(2016)978.15) ความชื้น (In house method TE-
CH-357 base on AOAC (2016)925.45) โปรตีน 
(AOAC (2016)978.10) 
 
3. ผลการศึกษา 
3.1  การศึกษาคุณค่าทางโภชนาการ 

การศึกษาคุณค่าทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์
น้่าพริกคั่วแห้งเห็ดเสม็ดสูตรกุ้ง และสูตรไก่ ซึ่งผลการ
วิเคราะห์ปริมาณกลุ่มสารต่าง ๆ ของน้่าพริกคั่วแห้ง
เห็ดเสม็ดสูตรกุ้งที่ผลิตได้ มีปริมาณกลุ่มสารต่าง ๆ 
ดังนี้ เถ้าร้อยละ 2.82 คาร์โบไฮเดรตร้อยละ 57.25 
เส้นใย หรือกากหยาบร้อยละ 4.42 ไขมันร้อยละ 0.75 
ความชื้นร้อยละ 13.30 และโปรตีนร้อยละ 25.88 
พบว่าปริมาณคาร์โบไฮเดรตค่อนข้างสูง และปริมาณ
ไขมันต่่า และผลการวิเคราะห์ปริมาณกลุ่มสารของ
น้่าพริกคั่วแห้งเห็ดเสม็ดสูตรไก่ที่ผลิตได้ มีปริมาณ
กลุ่มสารดังนี้ เถ้าร้อยละ 4.53 คาร์โบไฮเดรตร้อยละ 



 
การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์  วทิยาศาสตร์  เทคโนโลยี  และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 12 
วันที่ 20  สิงหาคม  2564  ณ  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   

 

 
ESTACON12 | 788 

32.47 เส้นใยหรือกากหยาบร้อยละ 2.46 ไขมันร้อย
ละ 29.47 ความชื้นร้อยละ 15.06 และโปรตีนร้อยละ 
18.51 พบว่าปริมาณคาร์โบไฮเดรตค่อนข้างสูง และ
ปริมาณเส้นใยต่่า จากผลการทดสอบคุณค่าทาง
โภชนาการจะได้ว่าปริมาณไขมันของน้่าพริกคั่วแห้ง
เห็ดเสม็ดสูตรไก่มีค่าสูงกว่าน้่าพริกคั่วแห้งเห็ดเสม็ด
สูตรกุ้ง ดังแสดงตามตารางท่ี 1 

  
ตารางที่ 1 ผลการทดสอบคุณค่าทางโภชนาการของ
น้่าพริกคั่วแห้งเห็ดเสม็ดสูตรกุ้งและสูตรไก่ 

กลุ่มสาร 

น ้าพริกคั่วแห้ง 
เห็ดเสม็ดสูตรกุ้ง 

(ปริมาณ  
กรัม/100กรัม) 

น ้าพริกคั่วแห้ง 
เห็ดเสม็ดสูตรไก่ 

(ปริมาณ  
กรัม/100กรัม) 

เถ้า 2.82 4.53 
คารโบไฮเดรต 57.25 32.47 

เส้นใย 4.42 2.46 
ไขมัน 0.75 29.43 

ความชื้น 13.30 15.06 
โปรตีน 25.88 18.51 

 
3.2  ศึกษาการยอมรับของผู้บริโภค 

การวิ เคราะห์การยอมรับของผู้บริ โภคต่ อ
ผลิตภัณฑ์น้่าพริกคั่วแห้งเห็ดเสม็ดสูตรกุ้ง และสูตรไก่ 
ด่าเนินการโดยการทดสอบชิมจากผู้บริโภคจ่านวน 30 
คน ประกอบด้วยกลุ่มบุคคลทั่วไป และนักศึกษา (กลุ่ม
ทดสอบชิมผลิตภัณฑ์น้่าพริกคั่วแห้งเห็ดเสม็ดสูตรกุ้ง 
และสูตรไก่  เป็นกลุ่มเดียวกัน ) ซึ่ งท่าการศึกษา
ทางด้านประสาทสัมผัสตามคุณลักษณะต่าง ๆ ด้วย
วิธีการให้คะแนนความชอบ  (9-point hedonic 
scales) มีค่าตั้งแต่ 1 หมายถึง ไม่ชอบมากที่สุดถึง 9 
หมายถึง ชอบมากที่สุด หาคะแนนเฉลี่ย ( x ) ค่า

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แปลผลคะแนนเฉลี่ยโดยใช้
เกณฑ์คะแนนตามช่วงระดับคะแนน (Class interval) 
ดังนี้ 

ค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง 7.41-9 หมายถึง คะแนน
ความชอบในระดับชอบมากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง 5.81- 7.4 หมายถึง คะแนน
ความชอบในระดับชอบมาก 

ค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง 4.21-5.8 หมายถึง คะแนน
ความชอบในระดับปานกลาง 

ค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง 2.61-4.2 หมายถึง คะแนน
ความชอบในระดับไม่ชอบ 

ค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง 1-2.6  หมายถึง ความชอบ
ระดับไม่ชอบมาก 

เปรียบเทียบคะแนนการยอมรับของผู้บริโภคต่อ
ผลิตภัณฑ์น้่าพริกคั่วแห้งเห็ดเสม็ดสูตรกุ้ง และสูตรไก่ 
ด้านลักษณะปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ และความชอบ
รวม ด้วยวิธีการ Paired-Sample T-Test ก่าหนด
นัยส่าคัญทางสถิติที ่0.05 

จากผลการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์น้่าพริกคั่วแห้ง
เห็ดเสม็ดสูตรกุ้งมีคะแนนความชอบทางด้านประสาท
สัมผัสตามคุณลักษณะต่าง ๆ ได้แก่ ความชอบลักษณะ
ปรากฏอยู่ในระดับชอบมากที่สุด (7.5) ความชอบสีอยู่
ในระดับชอบมากที่สุด (7.5) ความชอบกลิ่นอยู่ ใน
ระดับชอบมากที่สุด (7.80)  ความชอบรสชาติอยู่ใน
ระดับชอบมากที่สุด (7.43) และความชอบโดยรวมอยู่
ในระดับชอบมากที่สุด (7.77)  ส่าหรับผลิตภัณฑ์
น้่ าพริ กคั่ ว แห้ ง เห็ ด เสม็ ดสู ตร ไก่นั้ น  มีคะแนน
ความชอบทางด้านประสาทสัมผัสตามคุณลักษณะต่าง 
ๆ ได้แก่ ความชอบลักษณะปรากฏอยู่ในระดับชอบ
มากที่สุด (7.50) ความชอบสีอยู่ในระดับชอบมาก 
(7.33) ความชอบกลิ่นอยู่ ในระดับชอบมากที่สุด 
(7.50)  ความชอบรสชาติอยู่ในระดับชอบมากที่สุด 
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(7.47) และความชอบโดยรวมอยู่ในระดับชอบมาก
ที่สุด (7.70) ดังแสดงตามตารางท่ี 2  

 
ตารางท่ี 2 คะแนนความชอบน้่าพริกคั่วแห้งเห็ดเสม็ด
สูตรกุ้ง และสูตรไก ่ตามคุณลักษณะทางด้านประสาท
สัมผัส 

คุณลักษณะ 
ทางด้าน 

น ้าพริกคั่วแห้ง 
เห็ดเสม็ดสูตรกุ้ง 

น ้าพริกคั่วแห้ง 
เห็ดเสม็ดสูตรไก่ 

ประสาทสัมผัส x + S.D. x + S.D. 
ลักษณะปรากฏ 7.50 + 1.22 7.50 +1.22 

สี 7.50 + 1.22 7.33 +1.32 
กลิ่น 7.80 + 1.13 7.50 + 1.10 

รสชาติ 7.43 + 1.00 7.47 + 1.04 
ความชอบโดยรวม 7.77 + 0.94 7.70 + 1.21 

 
การวิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนการยอมรับ

ของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์น้่าพริกคั่วแห้งเห็ดเสม็ดสูตร
กุ้ง และสูตรสูตรไก่ มีความชอบทางด้านประสาท
สัมผัสตามคุณลักษณะต่าง ๆ ตามลักษณะปรากฏ สี 
กลิ่น รสชาติ และความชอบโดยรวม ไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (ลักษณะ
ปรากฏ : t29=0.00 P<0.05  สี : t29=0.565 P<0.05  
กลิ่น : t29=1.055  P<0.05  รสชาติ  : t29=-0 .118  
P<0.05 และความชอบโดยรวม : t29=0.268, P<0.05) 

ผลการเปรียบเทียบคะแนนการยอมรับของ
ผู้บริโภคต่อการศึกษาการยอมรับของผู้บริโภคนั้น 
พบว่า คะแนนความชอบน้่าพริกคั่วแห้งเห็ดเสม็ดสูตร
กุ้ง และสูตรไก ่มีค่าความแปรปรวนค่อนข้างสูงของแต่
ละสูตร แสดงว่าผู้บริโภคจ่านวน 30 คน มีผู้บริโภค
บางรายให้คะแนนความชอบตามลักษณะปรากฏ กลิ่น 
สี รสชาติ และความชอบโดยรวมสูง (เช่น 8 และ 9) 

แต่มีผู้บริโภคจ่านวนหนึ่งให้คะแนนความชอบค่อนข้าง
ต่่ า  โดยอาจมีสาเหตุมาจากปริมาณโปรตีนจาก
เนื้อสัตว์ที่มาก กลิ่นของน้่าพริก ความเผ็ด และความ
ละเอียดของน้่าพริก ท่าให้ความร้อนช่วยท่าให้น้่า
ออกมามาก สารให้กลิ่นรสที่ ไม่ ใช้โปรตีน (non-
protein) จึงเกิดขึ้น (ชัยณรงค์, 2529)  และอาจจะ
เกิดจากคุณลักษณะทางประสาทสัมผัส คือ รสชาติ ซ่ึง
มีน้่าตาลปี๊บอยู่ในส่วนผสมของน้่าพริกคั่วแห้งเห็ด
เสม็ด เมื่อน้่าตาลปี๊บอยู่ในสารละลายจะถูกไฮโดรไลซ์
ได้ง่ายในสภาวะกรดปานกลาง สามารถยึดเกาะกับ
โมเลกุลของน้่าและอาจส่งผลให้เกิดการไฮโดรไลซ์กรด
ไขมันอ่ิมตัวของมันแข็งท่าให้เกิดความหืน [12] จึงท่า
ให้ข้อมูลจากการวิเคราะห์การยอมรับของผู้บริโภคต่อ
ผลิตภัณฑ์น้่าพริกคั่วแห้งเห็ดเสม็ดสูตรกุ้ง และสูตรไก่ 
มีค่าความแปรปรวนค่อนข้างสูงรวมถึงสะท้อนให้เห็น
ว่ากลุ่มผู้บริโภคมีรสนิยมในการชิมแตกต่างกัน 
 
4.  สรุปและวิจารณ์ผลการทดลอง 
 ผลิตภัณฑ์น้่าพริกแห้งคั่วเห็ดเสม็ดสูตรกุ้ง ซึ่งมี
คุณค่าทางโภชนาการ ประกอบด้วย เถ้าร้อยละ 2.82  
คาร์โบไฮเดรตร้อยละ 57.25  เส้นใยร้อยละ 4.42  
ไขมันร้อยละ 0.75  ความชื้นร้อยละ 13.30และ
โปรตีนร้อยละ 25.88 ได้รับการยอมรับจากผู้บริโภค
ด้านลักษณะปรากฏ  สี กลิ่น รสชาติ และความชอบ
โดยรวมอยู่ในระดับคะแนนชอบมากที่สุด ผลิตภัณฑ์
น้่ าพริ กแห้ งคั่ ว เห็ ด เสม็ ดสู ตร ไก่  มี คุณค่ าทา ง
โภชนาการ  ประกอบด้ ว ย  เ ถ้ า ร้ อยละ  4 . 53  
คาร์โบไฮเดรตร้อยละ 32.47  เส้นใยร้อยละ 2.46  
ไขมันร้อยละ  29.43  ความชื้นร้อยละ 15.06 และ
โปรตีนร้อยละ 18.51 และได้รับการยอมรับจาก
ผู้บริโภคด้านลักษณะปรากฏ  สี กลิ่น รสชาติ และ
ความชอบโดยรวมอยู่ในระดับคะแนนชอบมากที่สุด 
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5.  กิตติกรรมประกาศ 
 โครงการวิจัยนี้ ได้รับการสนับสนุนจากโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด่าริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สนองพระราชด่าริโดย มทร.ศรีวิชัย และขอขอบคุณ 
ผศ.ดร.ชริดา ปุกหุต ในการช่วยแนะน่าในการเขียน
บทความ และ Prof. Bernard Dell ช่วยอนุเคราะห์
ในด้านการปรับแก้ภาษาอังกฤษ คณะผู้ด่ า เนิน
โครงการขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ด้วย 
 
6.  เอกสารอ้างอิง 
[1]  กนกวรรณ ปุณณะตระกูล ยศพร พลายโถ 

อัจจิมา มั่นทน (2559) การพัฒนาผลิตภัณฑ์
น้่าพริกแห้งจากเม็ดบัว วารสารวิจัยและพัฒนา 
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ความงอก ความแข็งแรงและการเจริญเติบโตของต้นกล้าข้าวสาลีหลังการเคลือบเมล็ดพันธุ์
ร่วมกับสารเคลือบอินทรีย์ 

Germination, Vigour and Seedling Growth of Wheat after Seed Coating with 
Organic Coating Substance  
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บทคัดย่อ  
ข้าวสาลีเป็นธัญพืชเมืองหนาวที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงที่มักถูกน ามาใช้เพื่อผลิตเป็นน้ าคั้นต้นอ่อนข้าวสาลี  ซึ่ง

ได้รับความนิยมในกลุ่มผู้บริโภคที่มีความใส่ใจสุขภาพ ท าให้มีความต้องการเมล็ดพันธุ์ข้าวสาลีที่มีคุณภาพสูงเพิ่มขึ้น 
อย่างไรก็ตามปัญหาการเสื่อมคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ข้าวสาลีอย่างรวดเร็วเกิดขึ้นจากสภาพอากาศที่มีความชื้นสูง ท าให้ไม่
สามารถเก็บรักษาเมล็ดได้ในระยะเวลานาน จากปัญหาดังกล่าวจึงได้ท าการทดสอบการเคลือบเมล็ดพันธุ์ร่วมกับสาร
เคลือบอินทรีย์ที่ช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช อาทิเช่น กัมอารบิก และเจลลาติน ที่มีความหนืดของสารเคลือบที่
ช่วยป้องกันการเกิดออกซิเดชั่นที่เป็นสาเหตุที่ท าให้เมล็ดเสื่อมคุณภาพลง ช่วยให้พืชมีวคามงอกและความแข็งแรงมากข้ึน 
และช่วยยกระดับคุณภาพเมล็ดพันธุ์ ผลการทดลองพบว่า การเคลือบเมล็ดร่วมกับกัมอารบิกอัตรา 2 และ 3 กรัม ท าให้
ความเร็วในการงอกรากสูงที่สุดคือ 78.50 และ 79.25 (ราก/วัน) ตามล าดับและมีความแตกต่างกันในทางสถิติเมื่อ
เปรียบเทียบกับกรรมวิธีอ่ืน ๆ ส่วนการตรวจสอบการเจริญเติบโตของต้นกล้าในสภาพห้องปฏิบัติการพบว่าไม่มีความ
แตกต่างกันในทางสถิติ ส่วนการตรวจสอบในสภาพเรือนทดลองพบว่าการเคลือบเมล็ดพันธุ์ร่วมกับกัมอารบิกอัตรา 2 กรัม 
ท าให้การโผล่พ้นดิน และความเร็วในการโผล่พ้นดินดีที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับกรรมวิธีอ่ืน ๆ ส่วนการเคลือบเมล็ดร่วมกับ
เจลลาติน อัตรา 0.3 และกัมอารบิกอัตรา 1, 2 และ 3 กรัม ท าให้น้ าหนักสดล าต้นดีกว่ากรรมวิธีอ่ืน ๆ และมีความแตกต่าง
กันในทางสถิติ เมื่อเปรียบเทียบกับเมล็ดพันธุ์ที่ไม่ผ่านการเคลือบ ดังนั้นการเคลือบเมล็ดพันธุ์ข้าวสาลีร่วมกับกัมอารบิก
อัตรา 2 กรัม ท าให้เมล็ดพันธุ์ข้าวสาลีมีความงอกและการเจริญเติบโตของต้นกล้าข้าวสาลีดีมากกว่าเมล็ดที่ไม่ผ่านการ
เคลือบ 
ค ำส ำคัญ:  การยกระดับคุณภาพเมล็ดพันธุ์; การเคลือบเมล็ดพันธุ์; สารเคลือบอินทรีย์; น้ าคั้นต้นอ่อนข้าวสาลี 
 
Abstract 

Wheat is a nutritious winter grain that often used in the production of wheatgrass juice, which is 
popular among health-conscious consumers resulting in higher demand for wheat seeds. However, the 
rapidly deterioration of wheat seed arises from the high humidity climate, which prevents the storage 
of the seeds for long period. As a result of this problem, seed coatings were tested in seed coating with 
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organic substance seed coating to enhance seed quality that promote plant growth, such as gum arabic 
and gelatin It contains a viscous coating that prevents oxidation that degrades seeds and makes plants 
grow and grow stronger. The results showed that the coated seeds with 2 and 3 g of gum arabic had 
highest speed of radicle was 78.50 and 79.25 (root/day) respectively, and there were statistically 
differences when compared to other methods. There was not statistically significant in seedling growth 
when tested laboratory condition. In greenhouse condition, the results found that seed coating with 2 
grams of gum arabic provided the highest coleoptile emergence and speed of coleoptile emergence 
when compared to other methods. Furthermore, coated seeds with 0.3 g of gelatin and 1, 2 and 3 g of 
gum arabic had better shoot fresh weight than compared to uncoated seed. Therefore, the coated seed 
with 2 g of gum arabic had better germination and seedling growth of wheat than uncoated seeds. 
Keywords: Seed enhancement; Seed coating; Organic coatings; Wheatgrass 
 
บทน า 
 ข้าวสาลี เป็นธัญพืชเมืองหนาวที่มีคุณค่าทาง
โภชนาการสูง ปัจจุบันคนไทยนิยมบริโภคข้าวสาลีและ
ผลิตภัณฑ์ในรูปแบบของน้ าคั้นต้นอ่อนข้าวสาลีมาก
ขึ้น เนื่องจากข้าวสาลีมีปริมาณโปรตีนสูง และมีการ
น าต้นกล้าข้าวสาลีไปใช้ประโยชน์ เนื่องจากในต้นกล้า
ข้าวสาลีมีเส้นใยสูงซึ่งเป็นประโยชน์ต่อระบบย่อย [1] 
โดยน้ าคั้นต้นอ่อนข้าวสาลีอุดมไปด้วยสารอาหารและ
เอนไซม์เป็นแหล่งวิตามินที่ส าคัญ ได้แก่ วิตามิน A, C 
และ E เป็นแหล่งเกลือแร่กรดอะมิโนเอนไซม์และ
คลอโรฟิลล์ นอกจากนี้เอนไซม์ที่พบในต้นอ่อนข้าว
สาลีมีคุณสมบัติช่วยในกระบวนการเมตาบอลิซึมของ
ร่างกาย ช่วยสร้างเซลล์ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ และ
ช่วยชะลอความแก่ อย่างไรก็ตามในการเพาะต้นกล้า
ข้าวสาลีเพ่ือน ามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์น้ าคั้นต้นอ่อน
ข้าวสาลีนั้น ต้องใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวสาลีที่มีคุณภาพดี 
เพ่ือให้ต้นกล้างอกได้เร็ว และมีความสม่ าเสมอ อีกทั้ง
ต้องช่วยยืดอายุการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ข้าวสาลีให้สา
มารเพาะปลูกในระยะเวลาที่ยาวนานและยังคง
คุณภาพข้าวสาลีให้มีความงอกที่ดี จึงส่งผลให้ความ

ต้องการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวสาลีมีปริมาณที่เพ่ิมมากขึ้น 
ซึ่งเมล็ดพันธุ์ที่ผลิตได้ในประเทศไทยยังคงประสบ
ปัญหาการเก็บรักษาเมล็ดข้าวสาลีได้ในระยะสั้น เมื่อ
เก็บ เกี่ ยวและเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ ไว้ เป็นระยะ
เวลานานจะท าให้เกิดการเสื่อมสภาพของเมล็ด ท าให้
ความงอกและความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ลดลง [2] 
 จากปัญหาดังกล่าวจึงได้น าเทคโนโลยีทางด้าน
เมล็ดพันธุ์มาใช้เพ่ือปรับปรุงคุณภาพเมล็ดพันธุ์ช่วย
ชะลอการเสื่อมคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ได้ โดยเฉพาะ
การใช้ เทคโนโลยีการเคลือบเมล็ดพันธุ์  (seed 
coating) ท าให้เมล็ดได้รับสารเคลือบอย่างสม่ าเสมอ 
และเคลือบเมล็ดพันธุ์ ร่ วมกับสารอินทรีย์ที่ เป็น
ประโยชน์ต่อพืช และไม่เป็นอันตรายต่อพืช เนื่องจาก
สารเคลือบอินทรีย์มีความหนืดของสารเคลือบที่ช่วย
ป้องกันการเกิดออกซิเดชั่นที่เป็นสาเหตุที่ท าให้เมล็ด
เสื่อมคุณภาพลง ยกตัวอย่างสารเคลือบอินทรีย์ที่
สามารถน ามาใช้ร่วมกับเมล็ดพันธุ์ ได้แก่ ไคโตซาน, 
Methyl hydroxylethyl cellulose ( MHEC) , 
(carboxymethyl cellulose : CMC) เป็นต้น อีกทั้ง
ยั งมีสาร อินทรี ย์หลายชนิดที่ ช่ วยส่ ง เสริ มการ
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เจริญเติบโตของพืช อาทิเช่น กัมอารบิก และเจลลา
ติน เนื่องจากสารเคลือบอินทรีย์มีคุณสมบัติความหนืด
และความแข็ งแรงของ เจลลาตินประกอบกั บ
แหล่งที่มาที่ได้จากโปรตีนสัตว์  ซึ่งเป็นโปรตีนจาก
ธรรมชาติจึงถูกน าประยุกต์ใช้ในด้านเทคโนโลยีเมล็ด
พันธุ์ อีกทั้งกัมอารบิกเป็นพอลิแซคคาไรด์ที่เป็นกลาง
หรืออยู่ ในรูป เกลือของกรดอ่อนที่ มี แคล เซี ยม 
แมกนีเซียมและโพแทสเซียม สามารถละลายน้ าได้ดี
เป็นสารละลายใส และมีความหนืดต่ า ป้องกันการซึม
ผ่านของก๊าซออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์ [3], 
[4] การสรางฟลมของกัมอารบิกเกิดจากสวนของอะ
ราบิโนกาแล็กแทน (arabinogalactan) มีสมบัติเป็น
สารปกปองที่ดีสามารถปองกันการเกิดปฏิกิริยาออกซิ
เดชั่นได [5] 
 ดังนั้นงานวิจัยนี้นี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาหาชนิด
และอัตราของสารเคลือบอินทรีย์ ที่เหมาะส าหรับการ
เคลือบเมล็ดร่ วมกับข้ าวสาลี  และติดตามการ
เปลี่ยนแปลงความงอก ความแข็งแรงและการ
เจริญเติบโตของต้นกล้าข้าวสาลี  ซึ่ งผลที่ ได้จาก
การศึกษาในครั้งนี้จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกการเคลือบ
เมล็ดพันธุ์ร่วมกับสารเคลือบธรรมชาติที่สามารถ
ส่งเสริมข้าวสาลีให้มีผลผลิตและคุณภาพเพ่ิมสูงขึ้น  
  
วิธีด าเนินการวิจัย 

งานวิจัยนี้ได้รับความอนุเคราะห์เมล็ดพันธุ์ข้าวสาลี
จากศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ พันธุ์ ฝาง 
60 ฤดูกาลผลิต 2563 โดยได้ด าเนินการทดลอง ณ 
ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์ และโรงเรือน
ทดลอง สาขาวิชาพืชไร่ คณะผลิตกรรมการเกษตร 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยวางแผนการทดลองแบบ 
Completely Randomized Design (CRD) ระหว่าง

เดือน ธันวาคม 2563 –มีนาคม 2564 ซึ่งมีขั้นตอน
การด าเนินการทดลองดังต่อไปนี้ 
 
การเคลือบเมล็ดพันธุ์ข้าวสาลีร่วมกับสารเคลือบ
อินทรีย ์ 

เตรียมสารเคลือบเมล็ดพันธุ์ อินทรีย์  คือ สาร
เคลือบเจลลาติน และกัมอารบิกน ามาเคลือบร่วมกับ
เมล็ดพันธุ์ข้าวสาลี ซึ่งมีกรรมวิธีการทดลอง 6 วิธีการ 
คือ เมล็ดที่ไม่ผ่านการเคลือบ T1), เมล็ดที่ผ่านการ
เคลือบร่วมกับสารเคลือบเจลลาติน ที่ความเข้มข้น
แตกต่างกัน 3 ระดับคือ 0.1, 0.2 และ 0.3 มิลลิลิตร, 
T2), T3), T4) และเมล็ดที่ผ่านการเคลือบด้วยกัมอา
รบิก ที่ความเข้มข้นแตกต่างกัน 3 ระดับคือ 1, 2 และ 
3 กรัม T5), T6) และ T7) ตามล าดับ จากนั้นน าเมล็ด
ไปลดความชื้นในสภาพอุณหภูมิห้องโดยการผึ่งให้แห้ง
เป็นเวลา 48 ชั่วโมง จึงท าการวัดความชื้นจนได้
ความชื้นเท่ากับความชื้นเริ่มต้นที่ 9 % จากนั้นน าไป
ตรวจสอบลักษณะต่าง ๆ ในสภาพห้องปฏิบัติการ 
และในสภาพเรือนทดลอง 

 
การบันทึกข้อมูล 
กา รตรวจสอบคุณภาพ เมล็ ดพั น ธุ์ ใ น สภาพ
ห้องปฏิบัติการ   
1)  การตรวจสอบความงอกของเมล็ดพันธุ์ 
 น าเมล็ดพันธุ์ข้าวสาลีทั้งวิธีการเคลือบและไม่
เ คลื อบ เมล็ ดมาทดสอบความงอกโดยวิ ธี ก า ร 
Between paper ท าการทดลอง 4 ซ้ า ซ้ าละ 50 
เมล็ด แล้วน าไปไว้ในตู้เพาะความงอกที่อุณหภูมิ 25 
องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 80% ความเข้มข้น

แสง 180 μE นับความงอกครั้งแรก (First count) 
หลังการเพาะ 4 วัน และนับครั้ งสุดท้าย (Final 
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count) หลังเพาะ 8 วัน จากนั้นรายงานผลเป็น
เปอร์เซ็นต์ความงอกตามวิธีการของ ISTA (2013)  [6] 
ความงอกของเมล็ดพันธุ์ (%)  = 
จ านวนของเมล็ดที่งอกเป็นต้นกล้าปกติ × 100     (1) 
               จ านวนเมล็ดที่เพาะ 
2)  การตรวจสอบความเร็วในการงอก 
 ด าเนินการตรวจสอบนับจ านวนเมล็ดพันธุ์ที่
สามารถงอกเป็นต้นกล้าปกติในทุก ๆ วัน ตั้งแต่เริ่ม
เพาะ (First count) วันสุดท้าย (Final count) คือ 4-
8 วัน โดยท าทั้งหมด 4 ซ้ า ซ้ าละ 50 เมล็ดในทุก
กรรมวิธีจากนั้นน ามาค านวณหาความเร็วในการงอก 
ความเร็วในการงอก (ต้น/วัน) =  

ผลรวมของจ านวนต้นกล้าปกติที่งอกในแต่ละวัน 
                    จ านวนวันหลังเพาะ               (2) 

3)  การตรวจสอบการงอกราก 
 ท าโดยประเมินจากจ านวนรากที่งอกในแต ละ
กรรมวิธีทดลองท า 4 ซ ้า ซ้ าละ 50 เมล็ด โดยเริ่มนับ
เมื่อเมล็ดมีการงอกรากที่ความยาว 2 มิลลิเมตรใน
วันที่ 1 และวันที่ 3 หลังจากการเพาะทดสอบคุณภาพ
เมล็ดพันธุจากนั้นน าไปค านวณหาเปอรเซ็นตการงอก
รากของตนกลาขาวสาลี ดังสูตร 

การงอกราก (%) = จ านวนเมล็ดที่งอกราก × 100 
                            จ านวนเมล็ดที่เพาะ         (3) 
4)  การตรวจสอบความเร็วในการงอกราก 
 ด าเนินการตรวจนับรากที่มีความยาว 2 มิลลิเมตร 
ในทุกวันตั้งแต่วันที่ 1 ถึงวันที่ 3 หลังการเพาะ ท า
ทั้งหมด 4 ซ้ า ซ้ าละ 50 เมล็ดในทุกกรรมวิธี จากนั้น
น ามาค านวณหาความเร็วในการงอกราก 
ความเร็วในการงอกราก (ราก/วัน)  =   
       ผลรวมของจ านวนรากที่งอกในแต่ละวัน 
       จ านวนวันหลังเพาะ                    (5) 

 

5)  การตรวจสอบความยาวต้นกล้า  
 โดยประเมินในวันที่ 8 ของการเพาะเมล็ด โดยสุ่ม
ต้นกล้าจ านวน 4 ซ้ า ซ้ าละ 10 ต้น แล้วน ามาวัดความ
ยาวต้นกล้า โดยวัดตั้งแต่ปลายรากไปจนถึงปลายใบ
ของต้นกล้าโดยมีหน่วยเป็นเซนติเมตร 
 
การตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ในสภาพเรือน
ทดลอง 
1)  การตรวจสอบความงอกของเมล็ดพันธุ์ 
 โดยสุ่มเมล็ดพันธุ์ที่ผ่านการไพรม์และเคลือบ
ร่วมกับธาตุอาหารพืชและสารอินทรีย์จ านวน 4 ซ้ า ซ้ า
ละ 50 เมล็ด โดยใช้ขุยมะพร้ าว เป็นวัสดุ เพาะ 
ด าเนินการตรวจนับความงอก 8 วันหลังการเพาะ 
จากนั้นค านวณหาเปอร์เซ็นต์ความงอกตามวิธีการของ 
ISTA (2013) [6] ดังนี้ 

ความงอกของเมล็ดพันธุ์ (%) =  
จ านวนเมล็ดที่งอกเป็นต้นกล้าปกติ x 100 

                  จ านวนเมล็ดที่เพาะ                   (6) 
2)  การตรวจสอบความเร็วในการงอกของเมล็ดพันธุ์ 
 การตรวจสอบความงอกของเมล็ดพันธุด าเนินการ
ตรวจนับจ านวนเมล็ดพันธุที่งอกเปนตนกลาปกติใน
วันที่ 4 และวันที่ 7 โดยท าทั้งหมด 4 ซ ้า ซ้ าละ 50 
เมล็ดในทุกกรรมวิธี จากนั้นน ามาค านวณหาเปอร
เซ็นตความงอกของตนกลาข้าวสาลี ดังนี้ 

ความเร็วในการงอกราก (ราก/วัน)  =   
ผลรวมของจ านวนรากที่งอกในแต่ละวัน  

                 จ านวนวันหลังเพาะ                    (7) 
3)  การตรวจสอบการโผล่พ้นดิน  โดยสุ่มนับเมล็ด
พันธุ์ข้าวสาลีที่มีส่วนของ coleoptile โผล่พ้นดิน
ขึ้นมา ท า 4 ซ้ า ซ้ าละ 50 เมล็ด เพาะทดสอบในวัสดุ
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ปลูกขุยมะพร้าว ประเมินผลการโผล่พ้นดินหลังเพาะ 
4 วัน และ 8 วัน และประเมินผลดังสูตร  
การโผล่พ้นดิน (%) =  

จ านวนต้นกล้าที่โผล่พ้นดิน x 100 
                จ านวนเมล็ดที่เพาะ          (8) 
4)  การตรวจสอบความเร็วในการโผล่พ้นดิน 
 ด าเนินการตรวจสอบนับการงอกของ coleoptile 
ที่โผล่พ้นดินขึ้นมาทุกวัน ตั้งแต่วันที่ 1 ถึงวันที่ 3 หลัง
เพาะ จ านวน 4 ซ้ า ซ้ าละ 50 เมล็ด จากนั้นน ามา
ค านวณหาความเร็วในการโผล่พ้นดินของต้นกล้าข้าว
สาลี ดังนี้  

ความเร็วในการโผล่พ้นดิน (ต้น/วัน) =  
ผลรวมของจ านวนต้นกล้าที่โผล่พ้นดินในแต่ละวัน      

                 จ านวนวันหลังเพาะ      (9) 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

ว า ง แ ผ น ก า ร ท ด ล อ ง แ บ บ  Completely 
Randomized Design (CRD) แปลงข้อมูลเปอร์เซ็นต์
ความงอกของเมล็ดพันธุ์เพ่ือวิเคราะห์ทางสถิติโดยใช้
วิธี Arcsine transformation เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย
ของกรรมวิธีการทดลองโดยวิธี  Duncan’  New 
Multiple Range Test (DMRT) โดยการวิ เคราะห์
ข้อมูลด้วยโปรแกรมวิเคราะห์ส าเร็จรูป 
 
ผลการทดลองและอภิปรายผล 
1.  การประเมินคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวสาลีหลังการ
เคลือบเมลด็พันธุ์ร่วมกับสารเคลือบอินทรีย์ 
 เมื่อตรวจสอบคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ หลังผ่านการ
เคลือบเมล็ดพันธุ์ร่วมกับสารเคลือบอินทรีย์ในอัตราที่
แ ต ก ต่ า ง กั น  เ มื่ อ น า ไ ป ต ร ว จ ส อ บ ใ น ส ภ า พ
ห้องปฏิบัติการพบว่า เมล็ดที่เคลือบด้วยกัมอารบิก

อัตรา 2 และ 3 กรัม ส่งผลท าให้ความเร็วในการงอ
กรากดีที่ สุ ด  คือ  78.50 และ 79.25 ( ราก/ต้น ) 
ตามล าดับ เมื่อเปรียบเทียบกับกรรมวิธีอ่ืน ๆ ส่วน
เคลือบเมล็ดพันธุ์ข้าวสาลีร่วมกับสารเคลือบอินทรีย์
ทุกกรรมวิธี ส่งผลให้การงอกราก ความงอก และ
ความเร็วในการงอกราก ไม่มีความแตกต่างกันในทาง
สถิติเมื่อเปรียบเทียบกับเมล็ดที่ไม่ผ่านเคลือบ (ตาราง
ที่ 1) และเมื่อตรวจสอบในสภาพเรือนทดลอง พบว่า
เมล็ดพันธุ์ข้าวสาลีที่เคลือบร่วมกับกัมอารบิกอัตรา 2 
กรัม ท าให้การโผล่พ้นดิน และความเร็วในการโผล่พ้น
ดินดีที่สุด คือ 70 เปอร์เซ็นต์ และ 23.17 (ต้น/วัน) 
และมีความแตกต่างกันในทางสถิติเมื่อเปรียบกับ
กรรมวิธี อ่ืน ๆ ส่วนการเคลือบเมล็ดพันธุ์ข้าวสาลี
ร่วมกับสารเคลือบอินทรีย์ทุกกรรมวิธีไม่ท าให้เมล็ดมี
ความงอก และความเร็วในการงอก มีความแตกต่าง
กันในทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับเมล็ดที่ไม่ผ่านการ
เคลือบ (ตารางที่ 2)  

จากผลของการเคลือบเมล็ดพันธุ์ข้าวสาลี
ร่วมกับสารเคลือบอินทรีย์ทุกกรรมวีธีการไม่ส่งผลต่อ
การงอกราก ความงอก และความเร็วในการงอกมี
ความแตกต่างกัน ส่ วนเมล็ดที่ ผ่ านการเคลือบ
ร่วมกับกัมอารบิกส่งผลให้เมล็ดพันธุ์ข้าวสาลีมีการ
เปลี่ยนแปลงคุณภาพในลักษณะที่แตกต่างกัน โดย
ส่งผลให้ความเร็วในการงอกรากที่สุด เนื่องจากกัม    
อารบิกเป็นโพลีแซคคาไรดเ์ชิงซ้อนมีไนโตรเจนจ านวน 
เล็กน้อย เป็นพอลิแซคคาไรด์ที่เป็นกลาง หรืออยู่ในรูป
เกลือของกรดอ่อนที่มีแคลเซียม แมกนีเซียมและ
โพแทสเซียม ซึ่งไนโตรเจน (N) เปนองคประกอบของ
สารชีวโมเลกุลมากมายในเซลลพืชท าใหเมล็ดเมื่อดูด
ไนเตรทเขาไปจะชวยใหเมล็ดสังเคราะหโปรตีนเพ่ิมขึ้น
จึงสงผลโดยตรงท าใหเมล็ดมีพัฒนาการการงอกและ
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การเจริญเติบโตที่ดีมากกว่า [7] อีกทั้งพืชจะดูด
โพแทสเซียมที่ เป็นองค์ประกอบของสารเคลือบ        
กัมอารบิกมาใช้ในรูปของโพแทสเซียมไอออน และ
สามารถละลายน้ าได้ดี ซึ่งมีบทบาทช่วยส่งเสริม การ
สังเคราะห์ด้วยแสง กระบวนการการสร้างแป้ง ช่วยใน
การยืดยาวและแผ่ขยายของรากพืช การช่วยรักษา

สมดุลระหว่างความเป็นกรด-เบส ของพืช ช่วยกระตุ้น
การท างานของเอนไซม์ รวมทั้งช่วยให้รากพืชสามารถ
ดูดน้ าและอาหารได้ดียิ่งขึ้นด้วย [8] ซึ่งสอดคล้องกับ 
Nasir (2006) [9] รายงานว่าสารละลายกัมอารบิก 
(GA) มีปริมาณของ Ca2+, Mg2+ และ K มีความเข้มข้น
สูงเป็นพิเศษ   

 

ตารางท่ี 1 แสดงการงอกราก ความเร็วในการงอกราก ความงอก และความเร็วในการงอกของเมล็ดพันธุ์ข้าวสาลีที่
ผ่านการเคลือบเมล็ดร่วมกับสารอินทรีย์ต่างชนิดที่อัตราแตกต่างกัน เมื่อตรวจสอบในสภาพห้องปฏิบัติการ 

กรรมวิธี1/ สภาพห้องปฏิบัติการ 
การงอกราก  

(%) 
ความเร็วในการงอกราก 

(ราก/วัน) 
ความงอก  

(%) 
ความเร็วในการงอก 

(ต้น/วัน) 
T1 98 70.75 b2/3/ 100 24.78 
T2 100 66.75 b 99 24.96 
T3 99 67.50 b 100 24.95 
T4 99 67.00 b 100 24.83 
T5 100 64.25 b 100 25.00 
T6 99 78.50 a 100 24.75 
T7 100 79.25 a 100 24.98 

Mean 99 70.57 100 24.89 
F-test ns                **          ns             ns 
CV.% 5.60    6.50         3.15 0.88 

ns, **: ไม่มีความแตกต่างกันในทางสถิติ, มีความแตกต่างกันในทางสถิติที่ P≤0.01 ตามล าดับ 
1/T1 = เมล็ดที่ไม่ผ่านการเคลือบ, T2 = เมล็ดที่ผ่านการเคลือบร่วมกับเจลลาติน 0.1 มิลลิลิตร, T3 = เมล็ดที่เคลือบร่วมกับ เจลลาติน 0.2 มิลลิลิตร, T4 
= เมล็ดที่เคลือบร่วมกับเจลลาติน 0.3 มิลลิลิตร, T5 = เมล็ดที่เคลือบร่วมกับกัมอารบิก 1 กรัม, T6 = เมล็ดที่เคลือบร่วมกับกัมอารบิก 2 กรัม, T7 = 
เมล็ดที่เคลือบร่วมกับกัมอารบิก 3 กรัม  
2/ แปลงข้อมูลการงอกรากและการโผล่พ้นดินก่อนน ามาวิเคราะหข์้อมูลทางสถติิ โดยวธิี arcsin  
3/ อักษรต่างกันในคอลัมน์เดียวกันมีความแตกต่างกันทางสถิติ เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยโดยวิธ ีDMRT ที่ P ≤0.05

 
 
 
 



 
การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์  วทิยาศาสตร์  เทคโนโลยี  และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 12 
วันที่ 20  สิงหาคม  2564  ณ  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   

 

 

ESTACON12 | 798 

ตารางท่ี 2 แสดงการโผล่พ้นดิน ความเร็วในการโผล่พ้นดิน ความงอก และความเร็วในการงอกเมล็ดพันธุ์ข้าวสาลี
ที่ผ่านการเคลือบร่วมกับสารอินทรีย์ที่อัตราแตกต่างกันเมื่อตรวจสอบในสภาพเรือนทดลอง 

กรรมวิธี1/ สภาพเรือนทดลอง 
การโผล่พ้นดิน 

(%) 
ความเร็วในการโผล่พ้นดิน  

(ต้น/วัน) 
ความงอก 

(%) 
ความเร็วในการงอก  

(ต้น/วัน) 
T1 49 b 2/3/ 16.33 b  100 24.63 
T2 40 b 13.17 b 100 24.80 
T3 33 b  11.00 b 99 24.51 
T4 49 b 16.17 b  100 24.90 
T5 42 b 14.00 b 99 24.53 
T6 70 a 23.17 a 100 24.73 
T7 45 b 15.00 b 100 24.70 

ค่าเฉลี่ย          47                  15.55 100 24.69 
F-test *                     *  ns   ns 
CV.% 18.49 28.25 4.01 1.46 

ns, *: ไม่มีความแตกต่างกันในทางสถิติ, มีความแตกต่างกันในทางสถิติที่ P≤0.05 ตามล าดับ 

1/T1 = เมล็ดที่ไม่ผ่านการเคลือบ, T2 = เมล็ดที่ผ่านการเคลือบร่วมกับเจลลาติน 0.1 มิลลิลิตร, T3 = เมล็ดที่เคลือบร่วมกับ เจลลาติน 0.2 มิลลิลิตร, T4 
= เมล็ดที่เคลือบร่วมกับเจลลาติน 0.3 มิลลิลิตร, T5 = เมล็ดที่เคลือบร่วมกับกัมอารบิก 1 กรัม, T6 = เมล็ดที่เคลือบร่วมกับกัมอารบิก 2 กรัม, T7 = 
เมล็ดที่เคลือบร่วมกับกัมอารบิก 3 กรัม  
2/ แปลงข้อมูลการงอกรากและการโผล่พ้นดินก่อนน ามาวิเคราะหข์้อมูลทางสถติิ โดยวธิี arcsin  
3/ อักษรต่างกันในคอลัมน์เดียวกันมีความแตกต่างกันทางสถิติ เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยโดยวิธ ีDMRT ที่ P ≤ 0.05 

 
2. การตรวจสอบการเจริญเติบโตของต้นกล้าข้าว
สาลีหลังการเคลือบเมล็ดพันธุ์ร่วมกับสารเคลือบ
อินทรีย ์
 เมื่อตรวจสอบการเจริญเติบโตของต้นกล้า
ข้าวสาลีหลังการเคลือบเมล็ดพันธุ์ร่วมกับสารเคลือบ
อินทรีย์ที่ชนิดและอัตราที่แตกต่างกัน เมื่อน าไป
ตรวจสอบในสภาพเรือนทดลองพบว่า เมล็ดพันธุ์ข้าว
สาลีที่เคลือบร่วมกับสารเคลือบอินทรีย์ทุกกรรมวิธี ไม่
ส่งผลให้น้ าหนักแห้งล าต้นมีความแตกต่างกันในทาง
สถิติ เมื่อเปรียบเทียบกับเมล็ดที่ไม่ผ่านการเคลือบ 
ส่วนการเคลือบเมล็ดพันธุ์ร่วมกับเจลลาตินอัตรา 0.3 

มิลลิลิตร และกัมอารบิกอัตรา 2 กรัม ท าให้ความยาว
ล าต้นดีมากกว่าและมีความแตกต่างกันในทางสถิติ 
เมื่อเปรียบเทียบกับเมล็ดที่ไม่ผ่านเคลือบ เนื่องจากกัม
อารบิกมีปริมาณของธาตุ Ca2+, Mg2+ และ K มีความ
เข้มข้นสูงเป็นพิเศษ [9] โดยธาตุแมกนีเซียมที่เป็น
องค์ประกอบของคลอโลฟิลล์ในใบพืช จึงส่งผลให้มี
กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง ซึ่งเป็นองค์ประกอบ
ของโปรตีน มีบทบาทในการสังเคราะห์สารอาหารและ
ส่งเสริมให้พืชมีการเจริญเติบโตได้ดีมากยิ่งขึ้น [10] 
ส่วนเมล็ดพันธุ์ที่เคลือบร่วมกับเจลลาตินอัตรา 0.3 
มิลลิลิตร และเมล็ดพันธุ์ที่เคลือบร่วมกับกัมอารบิก
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อัตรา 1, 2 และ 3 กรัม ท าให้น้ าหนักสดล าต้นสูงที่สุด 
และมีความแตกต่างกันในทางสถิติ เมื่อเปรียบกับ
กรรมวิธีอ่ืน ๆ (ตารางที่ 3) นอกจากนี้ธาตุแคลเซียมที่
พบในองค์ประกอบของสารเคลือบกัมอารบิกยังช่วย
ส่งเสริมการน าธาตุไนโตรเจนจากดินไปใช้ประโยชน์ให้
มากขึ้น โดยท าให้พืชเจริญเติบโต และตั้งตัวได้เร็ว 
และช่วยเร่งการเจริญเติบโตทางใบและล าต้นให้
แข็งแรง [11] 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางท่ี 3 แสดงความยาวล าต้น ดัชนีความงอก น้ าหนักสดล าต้น และน้ าหนักแห้งล าต้นของเมล็ดพันธุ์ข้าวสาลีที่
ผ่านการเคลือบร่วมกับสารอินทรีย์ที่อัตราแตกต่างกัน เมื่อตรวจสอบในสภาพเรือนทดลอง 

กรรมวิธี1/ สภาพเรือนทดลอง 
ความยาวล าต้น (เซนติเมตร) น้ าหนักสดล าต้น (กรัม) น้ าหนักแห้งล าต้น (กรัม) 

T1 10.53 bc2/ 0.62 b 0.08 
T2 9.91 c 0.63 b 0.08 
T3 9.59 c 0.63 b 0.08 
T4 11.93 a 0.82 a 0.09 
T5 11.41 ab 0.81 a 0.12 
T6 12.20 a 0.84 a 0.10 
T7 11.31 ab 0.78 a 0.10 

ค่าเฉลี่ย 10.98 0.73 0.09 
F-test    **   **  ns 
CV.% 6.33 2.15 1.76 

ns, **: ไม่มีความแตกต่างกันในทางสถิติ, มีความแตกต่างกันในทางสถิติที่ P≤0.01 ตามล าดับ 
1/T1 = เมล็ดที่ไม่ผ่านการเคลือบ, T2 = เมล็ดที่ผ่านการเคลือบร่วมกับเจลลาติน 0.1 มิลลิลิตร, T3 = เมล็ดที่เคลือบร่วมกับ เจลลาติน 0.2 มิลลิลิตร, T4 
= เมล็ดที่เคลือบร่วมกับเจลลาติน 0.3 มิลลิลิตร, T5 = เมล็ดที่เคลือบร่วมกับกัมอารบิก 1 กรัม, T6 = เมล็ดที่เคลือบร่วมกับกัมอารบิก 2 กรัม, T7 = 
เมล็ดที่เคลือบร่วมกับกัมอารบิก 3 กรัม  
2/ อักษรต่างกันในคอลัมน์เดียวกันมีความแตกต่างกันทางสถิติ เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยโดยวิธ ีDMRT ที่ P ≤ 0.05

สรุปผล 
 การเคลือบเมล็ดพันธุ์ร่วมกับกัมอารบิกอัตรา 2 
กรัม เป็นอัตราที่เหมาะสมส าหรับการเคลือบร่วมกับ

เมล็ ด พันธุ์ ข้ า ว ส าลี  โ ดย มี ค ว ามงอกและการ
เจริญเติบโตของต้นกล้าข้าวสาลีสูงมากกว่าเมล็ดที่ไม่
ผ่านการเคลือบ  
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บทคัดย่อ  
 ใบบัวบกเป็นหนึ่งในพืชสมุนไพรที่ได้รับความนิยมระดับ Product Champion ที่มีสรรพคุณทั้งเป็นยารักษา
โรค และเป็นส่วนประกอบในเครื่องส าอาง อีกทั้งยังเป็นสมุนไพรที่มีความต้องการส่งเสริมให้มีการขยายพันธุ์อีกด้วย      
แต่เนื่องจากใบบัวบกมีอายุการเป็นรักษาที่สั้น ดังนั้นจึงต้องมีการท าแห้งเพื่อยืดอายุการเก็บรักษา ซึ่งในการท าแห้งโดยใช้
ความร้อนนั้นจะท าให้สูญเสียปริมาณสารส าคัญในใบบัวบก และคุณค่าทางโภชนาการ ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงได้
ท าการศึกษากระบวนการท าแห้งใบบัวบก โดยจะท าการเปรียบเทียบวิธีการท าแห้งแบบสุญญากาศ และการท าแห้ง
แบบแช่เยือกแข็ง เพ่ือศึกษาปริมาณสารประกอบฟีนอล สารประกอบแคโรทีนอยด์และคลอโรฟีลด์ที่มีอยู่ใน       
ใบบัวบกที่ผ่านการท าแห้งแล้ว ซึ่งในการท าแห้งแบบสุญญากาศจะท าที่อุณหภูมิ 40 , 50, และ 60°C ที่ความดัน 5, 
10 และ 15 kPa ซึ่งความชื้นสุดท้ายหลังจากการท าแห้งอยู่ในช่วงร้อยละ 10 ถึง 15 
ค ำส ำคัญ: ใบบัวบก, การท าแห้งแบบสุญญากาศ, การท าแห้งแบบแช่เยือกแข็ง 
 
Abstract 
 Centella asiatica is a herbal plants has been very popular grade of Product Champion. That is 
medicine and ingredient in cosmetics. It is also a herb that needs to encourage propagation but short 
lived. Therefore, it must be dried to extend the shelf life. But in the drying by heat it will lose the 
important substance and nutritional value. This research studied the drying process of Centella asiatica. 
It compares dehydrated using freeze and vacuum for study amount of Phenolic compound, Carotenoid, 
and Chlorophyll. Vacuum drying is done at temperatures 40, 50, and 60°C and pressure 5, 10 and 15 
kPa. The final moisture after drying ranges from 10 to 15 percent. 
Keywords: Centella asiatica, Vacuum drying, Freeze drying 
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1.  บทน า 
 ปัจจุบัน ความต้องการใช้สมุนไพรเพ่ิมขึ้นอย่าง
รวดเร็วทั้งความต้องการในการบริโภคเพ่ือการสร้าง
เสริมดูแลสุขภาพของประชาชน รวมถึงความต้องการ
ในการแปรรูปเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมของสมุนไพรต่าง ๆ 
เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค และสร้าง
ความหลากหลายในการใช้ประโยชน์จากสมุนไพร 
 โดยสมุนไพรที่มีศักยภาพสูงในเชิงพาณิชย์และเป็น
สมุนไพรเป้าหมายที่จะส่งเสริมเพ่ือสร้างรายได้เพ่ือ
ช่วยเหลือเศรษฐกิจของประเทศ เป็นที่ได้รับความ
นิยมระดับ Product Champion ได้แก่ กระชายด า 
ใบบัวบก ไพล และขมิ้นชัน เนื่องจากเป็นสมุนไพรที่มี
คุณค่าในการใช้เป็นยารักษาโรค ผลิตภัณฑ์เสริม
อาหาร และเครื่องส าอาง มีสรรพคุณปลอดภัย มี
ผู้ใช้บริการหลายกลุ่ม หลายประเภท สามารถพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าเพ่ิมเชิงเศรษฐกิจได้ และที่ส าคัญ
คือเป็นสมุนไพรที่ปลูกได้ในประเทศไทย วิจัยและ
พัฒนาโดยนักวิจัยไทยเป็นหลัก [1] 
 ดังนั้น ทางผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะน าหนึ่งใน
สมุนไพรไทยที่ ได้ รับความนิยมระดับ Product 
Champion อย่างใบบัวบกมาท าการศึกษา เนื่องจาก
มีสมบัติทางเภสัชวิทยาที่น่าสนใจมากมาย เช่น แก้
อาการช้ าใน แก้อาการอ่อนเพลีย เมื่อยล้า ร้อนใน 
และโรคความดันโลหิตสูง แล้วยังประกอบด้วยวิตามิน
หลายประเภท ได้แก่ วิตามินบี 1 วิตามินบี  2 และ
วิตามินบี 6 อีกท้ังยังเป็นส่วนประกอบในเครื่องส าอาง
อีกด้วย [2] และนอกจากนี้ใบบัวบกยังเป็นหนึ่งใน 31 
สมุนไพรไทยที่หายากและขาดแคลน ที่ต้องเร่งส่งเสริม
และกระจายพันธุ์ [3,4] เนื่องจากใบบัวมีอายุการเก็บ
รักษาที่สั้นจึงต้องน ามาท าการถนอมอาหารเพ่ือยืด
อายุการเก็บรักษาโดยผ่านกระบวนการท าแห้ง ซึ่งใน
กระบวนการท าแบบอบลมร้อน หรือการใช้รังสี        

อินฟาเรดใช้อุณหภูมิระหว่างการท าแห้งนั้นค่อนข้าง
สูง อาจจะท าลายสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของใบ
บัวบกได้ [5] ดังนั้น ในงานวิจัยนี้จึงเลือกใช้การท าแห้ง
แบบสุญญากาศและแบบแช่เยือกแข็ง เพ่ือลดการ
สูญเสียคุณค่าทางโภชนาการให้ได้มากที่สุด แล้วน ามา
ท าการศึกษาเปรียบเทียบปริมาณสารส าคัญในใบ
บัวบกจากกระบวนการท าแห้งทั้ง 2 วิธี ข้างต้น 
 

2.  ระเบียบวิธีวิจัย 
2.1  สารเคมี 
  Ethanol absolute for analysis, บริษัท Merck 
ประเทศเยอรมันนี 
  Folin & Ciocalteu Phenol (FCP) Reagent 
AR, บริษัท SRL ประเทศอินเดีย 
  Sodium carbonate for analysis, บริษัท 
Merck ประเทศเยอรมันนี 
  Acetone เกรด AR, บริษัท Qrec ประเทศ
นิวซีแลนด์ 
  N-Hexane 99%, บริษัท KemAus ประเทศ
ออสเตรเลีย 
  N-Dimethylformamide เกรด AR, บริษัท RCI 
Labscan ประเทศไอร์แลนด์ 
2.2  อุปกรณ์ 

ตู้อบสุญญากาศ รุ่น BOVA-302 บริษัท BioLAB 
เครื่องท าแห้งแบบแช่เยือกแข็ง รุ่น BFBT-101-A 

บริษัท BioLAB 
Spectrophotometer รุ่น i3 บริษัท Hanon 
เครื่องวัดความชื้น รุ่น DSH-50-1 บริษัท ALE 
เครื่องวัดคุณภาพไฟฟ้า รุ่น 345 บริษัท Fluke 
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2.3  วิธีการทดลอง 
 น าใบบัวบกสดมาล้างท าความสะอาด ผึ่งทิ้งไว้ให้
สะเด็ดน้ า และน ามาวัดค่าความชื้น เพ่ือหาความชื้น
เริ่มต้น [6] 
 น าใบบัวบกสดมาท าแห้งแบบสุญญากาศ ที่
อุณหภูมิ 40, 50, 60 °C และท่ีความดัน 5, 10,       15 
kPa [7] และท าการอบแห้งแบบแช่เยือกแข็งเป็นเวลา 
16 ชั่วโมง หลังจากนั้นน าใบบัวบกท่ีได้จากการท าแห้ง
ทั้ง 2 กระบวนการ มาวัดค่าความชื้นเพ่ือหาความชื้น
หลังการท าแห้ง และท าการสกัดตัวอย่างเพ่ือหา
ปริมาณสารส าคัญในใบบัวบก 
 การสกัดหาสารประกอบฟีนอลทั้งหมด ด้วยวิธี 
Folin – Ciocalteu โดยน าตัวอย่างใบบัวบกที่ได้จาก
การท าแห้งมาบดให้ละเอียดเป็นผง ปริมาณ 1 กรัม 
สกัดด้วยเอทานอลความเข้มข้นร้อยละ 80 ปริมาตร 
10 mL ทิ้งไว้ 24 ชั่วโมง จากนั้นปิเปตมา 0.5 mL 
เติมสารละลาย Folin – Ciocalteu reagent ความ
เข้มข้นร้อยละ 12 ปริมาตร 2.5 mL และสารละลาย
โซเดียมคาร์บอเนตความเข้มข้นร้อยละ 7.5 ปริมาตร 
2 mL จากนั้นน าไปแช่ในอ่างน้ าควบคุมอุณหภูมิที่
อุณหภูมิ   50 °C นาน 5 นาที น าตัวอย่างที่ได้ไปวัด
ค่าดูดกลืนแสงทีค่วามยาวคลื่น 765 nm [8]   

การสกัดหาปริมาณคลอโรฟิลล์และแคโรที -
นอยด์ โดยการน าผงใบบัวบกปริมาณ 1 กรัม มาสกัด
ด้วย N-Dimethylformamide ปริมาตร 10 mL ทิ้ง
ไว้ในที่มืดที่อุณหภูมิต่ ากว่า 4 °C เป็นเวลา 24 ชั่วโมง 
จากนั้นน าวัดค่าดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 480 , 
647 และ 664 nm [9]   
2.4  การวิเคราะห์ผล 

การหาปริมาณสารประกอบฟีนอลทั้งหมดนั้นหา
ได้จากการน าค่าดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 765 nm 

มาเปรียบเทียบกับกราฟมาตรฐานปริมาณกรดแกลลิก
ในช่วง 5 – 120 µg 
 การหาปริมาณคลอโรฟีลด์สามารถค านวณได้
จากสมการ (1) (2) และ (3) และค านวณปริมาณ    
แคโรทีนอยด์จากสมการที่ (4)  
 

Chlorophyll a = (12𝐴664 − 3.11𝐴647)       (1) 
 

Chlorophyll b =  (20.78𝐴647 − 4.88𝐴664)(2)  
 

Total Chlorophyll =  Chlorophyll a +

                                         Chlorophyll b          (3) 
 

Carotenoid = (1000𝐴480 −
                            1.12Chlorophyll a −

                            34.07Chlorophyll b)/245 (4) 
 
3.  ผลการทดลองและวิจารณ์ 
3.1  ความชื้นเริ่มต้นของใบบัวบกสด 

จากการวัดค่าความชื้นในใบบัวบกสด พบว่า ใน
ใบบัวบกสดนั้นมีน้ าเป็นส่วนประกอบ 89.14% และ
เป็นของแข็ง 10.86%  
3.2  ปริมาณสารประกอบฟีนอลท้ังหมด 
      จ ากกา รทดลองพบว่ า  ก า รท า แห้ ง แบบ
สุญญากาศนั้นอุณหภูมิที่ใช้ในการท าแห้งมีผลต่อ
ปริมาณสารประกอบฟีนอลทั้งหมด (ตารางที่ 2)  โดย
การท าแห้งที่อุณหภูมิ 40 °C มีมากที่สุด คือ 728.11 
µg/mL ที่ ความดัน   10 kPa และการท าแห้ งที่
อุณหภูมิ 60 °C มีปริมาณสารประกอบฟีนอลทั้งหมด
น้อยที่สุด คือ 197.81 µg/mL ที่ความดัน 5 kPa และ
ความชื้นสุดท้ายของกระบวนการท าแห้งนี้อยู่ในช่วง 
6.10 – 8.41% ซึ่ งความชื้นสุดท้ายเป็นไปตาม
มาตราฐาน Good Manufacturing Practice (GMP) 
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ที่ก าหนดให้ปริมาณความชื้นหรือปริมาณน้ าไม่เกิน    
10 – 15% [10]   
 ในขณะที่สารประกอบฟีนอลทั้งหมดจากการท า
แห้งแบบแช่เยือกแข็งนั้นมีปริมาณ 1,245.36 µg/mL 
และมีความชื้นสุดท้าย 6.94% ซึ่งมีปริมาณมากกว่า
การท าแห้งแบบสุญญากาศประมาณ 1.7 เท่า แต่ใช้
ระยะเวลาการท าแห้งที่เท่ากัน 

 

รูปที่ 1 กราฟมาตรฐานกรดแกลลิก ที่ความยาวคลื่น 
765 nm 

 

ตารางที่  2  ปริมาณสารประฟีนอลทั้ งหมดจาก
กระบวนการท าแห้งแบบสุญญากาศ 

อุณหภูม ิ
(°C) 

ความดัน 
(kPa) 

ปริมาณสารประกอบ    
ฟีนอลทั้งหมด 

(µg/mL) 

40 
5 477.94 
10 728.11 
15 583.78 

50 
5 514.02 
10 514.70 
15 538.76 

60 
5 197.87 
10 236.36 
15 286.62 

 

3.3  ปริมาณคลอโรฟีลด์และแคโรทีนอยด์ 
      จ า กกา รทดลองพบว่ า  ก า รท า แห้ ง แบบ
สุญญากาศนั้นอุณหภูมิที่ใช้ในการท าแห้งมีผลต่อ
ปริมาณทั้งคลอโรฟีลด์และแคโรทีนอยด์ (ตารางที่ 3)  
โดยการท าแห้งที่อุณหภูมิ 40 °C มีปริมาณคลอโรฟีลด์
มากที่สุด คือ 581.87 mg GAE/g dry extract และ
ปริมาณแคโรทีนอยด์ 98.58 mg GAE/g dry extract 
ที่ความดัน  10 kPa และการท าแห้งที่อุณหภูมิ 60 °C 
มีปริมาณมีปริมาณคลอโรฟีลด์น้อยที่สุด คือ 218.21 
mg GAE/g dry extract ที่ ความดัน  15 kPa และ
ปริมาณแคโรทีนอยด์ 39.24 mg GAE/g dry  
      ในขณะที่ปริมาณคลอโรฟีลด์จากการท าแห้งแบบ
แช่เยือกแข็งนั้นมีปริมาณ 811.58 mg GAE/g dry 
extract และมีปริมาณแคโรทีนอยด์เท่ากับ 170.66 
mg GAE/g dry extract ซึ่งมีปริมาณมากกว่าการท า
แห้งแบบสุญญากาศประมาณ 1.3 - 1.7 เท่า แต่ใช้
ระยะเวลาการท าแห้งที่เท่ากัน 
 
 ตารางที่ 3 ปริมาณทั้งคลอโรฟีลด์และแคโรทีนอยด์
จากกระบวนการท าแห้งแบบสุญญากาศ 
อุณหภูม ิ

(°C) 
ความดัน 
(kPa) 

ปริมาณ      
คลอโรฟลีด ์
(mg GAE/g 
dry extract) 

ปริมาณ       
แคโรทีนอยด ์
(mg GAE/g 
dry extract) 

40 
5 518.61 89.90 
10 518.87 98.85 
15 273.43 48.27 

50 
5 291.09 52.31 
10 296.87 51.74 
15 287.44 49.65 

60 
5 313.08 69.09 
10 245.49 43.17 
15 218.58 39.21 

y = 0.0097x + 0.0144
R² = 0.9979
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4.  สรุปผลการทดลอง 
 จากการวิเคราะห์ปริมาณสารส าคัญในใบบัวบกที่
ผ่านกระบวนการท าแห้งแบบสุญญากาศพบว่าที่
อุณหภูมิ 40 °C มีปริมาณสารส าคัญมากที่สุด และ
ในทางกลับกันที่ อุณหภูมิ 60 °C พบว่ามีปริมาณ
สารส าคัญน้อยที่สุด ในขณะที่การท าแห้งแบบแช่เยือก
แข็งนั้นสามารถคงปริมาณสารส าคัญในใบบัวบกไว้ได้
มากกว่าการท าแห้งแบบสุญญากาศ ซึ่งใช้เวลาในการ
ท าแห้งเท่ากัน 
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การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องหั่นใบตะไคร้ส าหรับการเพิ่มมูลค่าทางการเกษตร 
The Development and transfer of technology for Lemongrass shredder machine 

for agricultural value added 
 

เฉลิมพล บุญทศ1 
 

1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น 150 ถนนศรีจันทร์ ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000  
*ผู้ติดต่อ: chalermpon.bu@gmail.com, 086-8626916 

 
บทคัดย่อ  

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและสร้างเครื่องห่ันใบตะไคร้ที่มีประสิทธิภาพด้านการห่ัน ≥ 80%          
ผู้ด าเนินโครงการได้ท าการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนการห่ันใบตะไคร้จากสวนตะไคร้จากสวนตะไคร้เขมรินทร์-อินทิรา 
บ้านโคกไม้งาม ต าบลหนองมะเขือ อ าเภอพล และบ้านหนองเจ้าเมือง ต าบลแคนเหนือ อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 
โดยการวิเคราะห์ปัญหา ซึ่งปัญหาที่พบคือ เครื่องห่ันใบตะไคร้ที่เกษตรมีอยู่ไม่สามารถห่ันได้ขนาดที่สม่ าเสมอตามความ
ต้องการของโรงงาน เพราะยังมีส่วนของปลายใบตะไคร้ที่ยังตัดไม่ขาดเป็นจ านวนมาก การรับซื้อใบตะไคร้ที่ตากแห้งมี
ความยาวระหว่าง 8–12 มิลลิเมตร จากการวิเคราะห์แนวทางการแก้ปัญหา ผู้ด าเนินโครงการได้มีแนวคิดในการออกแบบ
เครื่องห่ันใบตะไคร้โดยใช้หลักการออกแบบตามหลัก  FSUDE System ซึ่งประกอบด้วย ด้านหน้าที่  (Function)              
ด้านความปลอดภัย (Safety) ด้านการใช้งาน (Usability) ด้านการออกแบบ (Design) และด้านวิศวกรรม (Engineering) 
จากนั้นน าผลการออกแบบมาท าการเขียนแบบตามมาตรฐาน ISO โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งแบบงานประกอบ    
ไปด้วย แบบภาพประกอบ และแบบสั่งงานการผลิต จากนั้นน าแบบงานที่ได้มาด าเนินการสร้างเครื่องห่ันใบตะไคร้        
โดยเคร่ืองที่สร้างขึ้นมีขนาด 740x780x854 มิลลิเมตร สามารถป้อนใบตะไคร้ได้ 3 คร้ัง/1 กิโลกรัม ใช้ใบมีด 2 ใบตัด    ส่ง
ก าลังด้วยมอเตอร์ขนาด 2 Hp ซึ่งท าการทดสอบก าลังการผลิตของเคร่ืองหั่นใบตะไคร้ โดยใช้ตะไคร้พันธุ์ขาวเกษตร  

ผลการทดสอบเครื่องหั่นใบตะไคร้ที่สร้างขึ้น เวลา 1 ชั่วโมงสามารถห่ันได้ 136 กิโลกรัม ความยาวของใบตะไคร้
ที่ผ่านการห่ันมีความยาว 8-12 มิลลิเมตร ประสิทธิภาพ 97.6% ตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
ค ำส ำคัญ: การออกแบบ, ประสทิธิภาพ, ห่ัน 
 
Abstract 
 The objective of this project is to design and construction a Lemongrass shredder to find out 
more than 80% efficiency of the cutting. The project conductor has studied the information about the 
process of slicing the lemongrass leaves from the Lemongrass Garden at Khemmarin-Inthira Ban Khok 
Mai Ngam. Nong Makhuea, Phon District, and Ban Nong Chao Mueang, Khaen Nuea Subdistrict, Ban Phai 
District Khon Kaen Province. By analyzing the problem in which the problem is the existing lemongrass 
shredder cannot be cut in a consistent size as the factory needs. Because there is still a lot of the 
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lemongrass remaining. The purchase of dried lemongrass leaves has a length between 8-12 mm. From 
the analysis of the solution. The project operator has the idea to design a Lemongrass shredder using 
FSUDE System design principles, consisting of a Function, Safety, Usability, Design and Engineering. After 
that, the design results were used to draw the ISO standard using computer programs. Which the work 
consists of Assembly and drawing. Then, using the design work to create of Lemongrass Leaf Shredder. 
The machine size is 740x780x854 millimeters Can feed the lemongrass leaves 3 times / 1-kilogram Use 
2 blades to cut the power by using 2 Hp motor which test the capacity of Lemongrass Leaf Shredder. 
By using Lemongrass varieties from Khao Ka set. 
 The results of the Lemongrass leaf shredder, built for 1 hour, can be cut into 136 kilograms. The 
length of the cut lemon grass leaves are 8 - 12 millimeters long effective. 97.6% according to the 
assumptions. 
Keywords: design, efficiency, shredder 

 
1.  บทน า 
 ปัจจุบันรัฐบาลส่งเสริมให้เกษตรกรมีรายได้เสริม
จากอาชีพหลัก ตะไคร้เป็นพืชอีกชนิดหนึ่งที่สามารถ
ปลูกได้ง่ายในทุกพ้ืนที่ ตะไคร้เป็นไม้ล้มลุกขึ้นเป็นกอ
ใหญ่สูงประมาณ 1 เมตรล าต้นรูปทรงกระบอก ล าต้น
ใต้ดินติดกันเป็นเหง้า ลักษณะของล าต้นเป็นกาบใบ
ซ้อนกันเป็นชั้นๆ เป็นพืชในตระกูลหญ้าใบเป็นใบเดี่ยว
แตกใบออกเป็นกอๆ รูปขอบขนานปลายใบแหลมและ
มีผิวใบจะสากมือทั้งสองด้านเส้นกลางใบแข็ง ขอบใบ
จะมีขนขึ้นอยู่เล็กน้อย ส าหรับประเทศไทยนิยมปลูก
เป็นพืชสวนครัวใช้เป็นเครื่องเทศประกอบอาหาร 
ตะไคร้มีสรรพคุณ แก้ท้องอึด ท้องเฟ้อ จุกเสียดแน่น 
ลดความดันโลหิตสูง ขับเหงื่อ ขับปัสสาวะ แก้นิ่ว 
บ ารุงธาตุไฟ ดับกลิ่นคาว บ ารุงเส้นผม ป้องกันผมแตก
ปลาย 

ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นจากกลุ่มเกษตรที่ปลูก
ตะไคร้และท าตะไคร้แห้ง ซึ่งราคาสูงกว่าการขายต้น
และยังไม่ต้องเสียเวลาในการปลูกใหม่ จากการศึกษา
ข้อมูลในเขตต าบลแคนเหนือและต าบลใกล้เคียง ของ

อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น พบว่าชาวบ้านมีความ
ต้องการเครื่องมือช่วยในการหั่นใบตะไคร้ส าหรับน าไป
ตากให้แห้ง ความยาวที่ต้องการ 1-2 เซนติเมตร 

 

 
รูปที่ 1 กระบวนการหั่นใบตะไคร้ (เดิม) 

 

 
รูปที่ 2 วิธีการตากใบตะไคร้ 
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ตัดใบตะไคร้ เตรียมหั่น 

คัดเลือกใบแห้งออกจากใบสด 

หั่นใบตะไคร้ด้วยมีด 

ตากใบตะไคร้ 

 จากรูปที่ 1 และ 2 เห็นได้ว่าเครื่องมือที่ช่วยให้
กลุ่มเกษตรกรท างานยังไม่มีประสิทธิภาพ เสียเวลาหั่น
ในแต่ละรอบการเก็บเกี่ยว ซึ่งการหั่นส าหรับน าไปตาก
แห้งก่อนขายให้กับพ่อค้าคนกลาง ในการท างานแต่ละ
ครั้งเกิดความเมื่อยล้าต้องมีความช านาญในการ
ท างาน เนื่องจากการหั่นใบตะไคร้ควรมีความยาวไม่
น้อยกว่า 1-1.5 เซนติเมตร ตามท่ีผู้ซื้อก าหนดการขาย
ใบแห้งจะได้มูลค่ากิโลกรัมละ 12-15 บาท ท าให้กลุ่ม
เกษตรกรมีรายได้เสริมจากท าตะไคร้แห้ง 

จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดใน
การพัฒนาเครื่องหั่นใบตะไคร้ส าหรับการเพ่ิมมูลค่า
ทางการเกษตร ที่เหมาะกับความต้องการของชุมชน 
ประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาในท้องถิ่นกับนวัตรกรรมด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ เป็นการถ่ายทอด
เทคโนโลยี พัฒนากระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาใน
ชุมชนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 
2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 2.1 เพ่ือพัฒนาเครื่องหั่นใบตะไคร้ 
 2.2 เพ่ือหาประสิทธิภาพเครื่องหั่นใบตะไคร้ที่
พัฒนาขึ้น 
 
3.  ขอบเขตการวิจัย 
 3.1 เครื่องที่พัฒนาขึ้นสามารถหั่นใบตระไคร้ได้ 
ทุกชนิด 
 3.2 เครื่องสามารถหั่นใบตะไคร้ไม่น้อยกว่า 8-20 
มิลลิเมตร 
 3.4 พ้ืนที่วิจัยเขมรินทร์-อินทิรา บ้านโคกไม้งาม 
ต าบลหนองมะเขือ  อ า เภอพล  พ้ืนที่ ถ่ ายทอด
เทคโนโลยี  บ้านหนองเจ้าเมือง ต าบลแคนเหนือ 
อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่นหรือพ้ืนที่ใกล้เคียง 
 

4. วิธีด าเนินงาน 
 วิธีการด าเนินงานวิจัยรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
4.1  ศึกษาข้อมูลเบื้องต้น 
 การศึกษาข้อมูลเบื้องต้นจากเกษตรกรบ้านโคก
ไม้งาม ต าบลหนองมะเขือ อ าเภอพล และบ้านหนอง
เจ้าเมือง ต าบลแคนเหนือ อ าเภอบ้านไผ่  จังหวัด
ขอนแก่น เพ่ือให้ทราบถึงต่อความต้องของเกษตร 
กระบวนการผลิตดังรูปที่ 3 
 

 
 
 
 
 
 

รูปที ่3 กระบวนผลิตหั่นใบตะไคร้ 
 

ปัญหาที่พบอยู่ ในกระบวนการหั่นต้องอาศัย
แรงงานคนเป็นหลักส่งผลกระทบต่อก าลังการผลิตซึ่ง
หนึ่งวันเวลาที่ใช้หั่นแต่ละรอบการผลิต 4 ชั่วโมงจะได้
ใบตะไคร้ที่หั่นเสร็จ 20-30 กิโลกรัม ทั้งนี้เกษตรกรยัง
ไม่มีเครื่องจักรที่ช่วยในการผลิต ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดท่ีใน
การพัฒนาเครื่องหั่นใบตะไคร้ที่สามารถเพ่ิมก าลังการ
ผลิตที่เหมาะกับการท างานของเกษตรกรได้ 
4.2  วางแผนการด าเนินการวิจัย 
 ผู้วิจัยศึกษาข้อมูลเพ่ือประกอบการวางแผน
ด าเนินงานเกี่ยวกับลักษณะของการพัฒนาเครื่องหั่น
แบบต่างๆ  โดยอาศัยข้อมูลจากการสอบถาม ศึกษา
เอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง [1] และ[2] เพ่ือท าการ
วางแผนการด าเนินโครงการให้เป็นระบบแบบแผน 
 
 



 
การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์  วทิยาศาสตร์  เทคโนโลยี  และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 12 
วันที่ 20  สิงหาคม  2564  ณ  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   

 

 
ESTACON12 | 810 

4.3  ก าหนดแนวคิดหลักของการพัฒนาเครื่อง 
 การก าหนดแนวคิดหลักของเครื่องผู้วิจัยได้
ท าการศึกษาและน าปัญหาของการท างานในปัจจุบัน
มาวิเคราะห์เ พ่ือออกแบบเครื่องให้สอดคล้องกับ
ปัญหาที่เกิดขึ้นโดยมีขั้นตอน คือ 1. วิเคราะห์ปัญหา 
2. วิเคราะห์สาเหตุ 3. วิเคราะห์แนวทางแก้ไขแต่ละ
ประเด็น 4. เขียนแบบภาพ จากนั้นผู้วิจัยได้ศึกษาหา
ความต้องการจ าเป็น ปัจจัยการออกแบบเครื่องที่
เหมาะสมกับความต้องการ เพ่ือก าหนดแนวคิดในการ
ออกแบบเครื่อง [4] พบว่า ต้องการเครื่องทีส่ามารถใช้
งานร่วมกับคนงานที่มีอยู่ ในสายการผลิตนี้  จึ ง
ออกแบบตามแนวคิดเบื้องต้น ดังรูปที่ 4 
 
 

 

 
 
 
 
 

รูปที่ 4 แนวคิดการออกแบบเครื่อง 
  
 จากรูปที่ 4 แนวคิดในการออกแบบและพัฒนา
เครื่องหั่นใบตะไคร้ ใช้คนท างานร่วมกับเครื่อง 1 คน 
[3] 
 จากข้อมูลนั้นผู้วิจัย ได้ศึกษาเกี่ยวกับคุณสมบัติ
ของเครื่องจักร หลักการท างานและชิ้นส่วนต่าง ๆ  ให้
เครื่องมีความเหมาะสมกับการใช้งาน ทั้งด้านขนาด
เครื่องปริมาณการผลิต โดยค าถึงพ้ืนที่การท างานที่มี
จ ากัด จากนั้นออกแบบเครื่องเพ่ือให้ทราบระบบการ
ท างานเบื้องต้นดังรูปที่ 5 

 

รูปที่ 5 ออกแบบเขียนแบบเครื่องหั่นใบตะไคร้ 
 

 รูปที่ 5 การออกแบบเขียนแบบเครื่องหั่นใบ
ตะไคร้ โดยออกแบบตามหลักการ FSUDEE System 
ขั้นตอนการใช้งานเครื่องคือ 1) วางใบตะไคร้ที่ช่อง
ป้อนครั้งละก ามือ 2) ชุดลูกกลิ้งจะท าการดึงใบตะไคร้
เข้าไปยังชุดใบมีด 3) ชุดใบมีจะหั่นใบตะไคร้ความยาว 
8- 12 มิลลิเมตร 
 

 

รูปที่ 6 ออกแบบเครื่องให้เหมาะกับหลักสรีระศาสตร์ 
  
 รูปที่ 6 การออกแบบเครื่องจะต้องมีความเหมาะ
กับสรีระหรือผู้ปฏิบัติงานสามารถท างานร่วมกันอย่าง
มีประสิทธิภาพน าแบบที่ได้สร้างเครื่อง [2], [4] 
 
 
 

ชุดใบมีด 

ชุดลูกกลิ้ง 

แผ่นป้องกันอันตราย 

ช่องป้อน 
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4.4  สร้างเครื่องหั่นใบตะไคร้ 
ขั้นตอนสร้างเครื่ องหั่น ใบตะไคร้  ผู้ วิจัยได้

ด าเนินการสร้างเครื่องตามแบบงานดังรูปที ่7 

 

รูปที่ 7 เครื่องหั่นใบตะไคร้ 
 
5.  ทดสอบเครื่องหั่นใบตะไคร้ 
 ผู้วิจัยได้ท าการทดสอบเครื่องร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ
ทางด้านการออกแบบสร้างเครื่องเพ่ือหาข้อบกพร่อง
หรือจุดที่ต้องแก้ไขเพ่ือให้การท างานของเครื่องมี
ประสิทธิภาพมากที่สุด  

ขั้นตอนการทดสอบดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
1. เตรียมใบตะไคร้ 
2. ตรวจสอบความพร้อมของเครื่อง 
3. ทดสอบประสิทธิภาพการหั่นใบตะไคร้จาก 

เครื่องที่ได้ออกแบบและสร้างขึ้น 
4. วิเคราะห์และสรุปผลการทดสอบหา 

ประสิทธิภาพ 
 ดังแสดงในรูปที่ 8 
 

 
 
 
 
 

รูปที่ 8 การทดสอบประสิทธิภาพเครื่อง 
 
6.  ประเ มินประสิทธิภาพเครื่ องและถ่ายทอด
เทคโนโลยี  
6.1  การประเมินประสิทธิภาพ 
 การประ เมินประสิ ทธิ ภ าพ เครื่ อ ง ร่ วมกั บ
ผู้เชี่ยวชาญ โดยการสาธิตการท างานระหว่างคนงาน
ร่วมกับเครื่อง ส่วนนี้ผู้วิจัยน าเสนอเฉพาะส่วนเครื่อง
และกระบวนการหั่น ที่สามารถเพ่ิมก าลังการผลิตจาก
เดิมที่หั่นได้ 20-30 กิโลกรัม 
 
ตารางท่ี 1 ผลการประเมินประสิทธิภาพเครื่อง 

ครั้งที่ 
น้ าหนักใบตะไคร้ที่หั่น 
จากเครื่องที่สร้างขึ้น  

(กิโลกรัม/นาที) 

น้ าหนักใบตะไคร ้
จากเครื่อง/กระบวนการเดิม 

(กิโลกรัม/นาที) 
1 1.9 1.5 
2 2.7 2.1 
3 2.1 1.5 
4 2.4 1.7 
5 2.2 1.8 
6 2.4 2 
7 2.2 1.9 
8 2.6 1.7 
9 2.1 1.6 
10 2.1 1.8 

X̅ 2.27 1.76 
สรุป 136 กิโลกรัม/4 ชั่วโมง 105 กิโลกรัม/4 ชั่วโมง 
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 ก าลังการผลิตของเครื่องหั่นใบตะไคร้จากเครื่อง
เดิม เท่ากับ 105 กิโลกรัม/ชั่วโมง ใน 1 วันท าการหั่น
ใบตะไคร้เป็นเวลา 4 ชั่วโมง/วัน 
 ดังนั้น ก าลังการผลิตของเครื่องหั่นใบตะไคร้ 
105x4 = 420 กิโลกรัม/วัน เครื่องที่พัฒนาขึ้น 139x4 
=  556 กิโลกรัม/วัน แสดงดังรูปที่ 9 
 

 

รูปที่ 9 ผลการเปรียบเทียบน้ าหนักของใบตะไคร้ที่ได้
จากเครื่องที่สร้างขึ้นกับเครื่องเดิม 

  
 ผลการเปรียบเทียบจ านวนของดีของเสียในการ
หั่นใบตะไคร้เครื่องที่สร้างขึ้นโดยทดลองครั้งละ 5 
กิโลกรัม ผลการทดลองดังตารางที่ 2  
 
ตารางท่ี 2 ผลการเปรียบเทียบจ านวนของดีของเสีย 

ครั้งที่ 
เครื่องที่สร้างขึ้น เครื่องเดิม 

ของด ี ของเสีย ของด ี ของเสีย 
1 4.89 0.11 4.63 0.27 
2 4.91 0.09 4.65 0.25 
3 4.88 0.12 4.64 0.26 
4 4.88 0.12 4.69 0.31 
5 4.86 0.14 4.71 0.27 
6 4.85 0.15 4.70 0.26 
7 4.90 0.10 4.67 0.24 
8 4.87 0.13 4.70 0.23 
9 4.89 0.11 4.71 0.22 

ครั้งที่ 
เครื่องที่สร้างขึ้น เครื่องเดิม 

ของด ี ของเสีย ของด ี ของเสีย 
10 4.87 0.13 4.68 0.32 

เฉลี่ย (กก.) 48.8 1.2 46.78 2.63 
คิดเป็น % 97.6 2.4 93.56 5.26 

  
 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่างเครื่องเดิม
และเครื่องที่พัฒนาขึ้น รวมไปถึงกระบวนการท างาน
โดยการทดลองหั่นใบตะไคร้ครั้งละ 5 กิโลกรัม [5] 
จ านวน 10 ครั้ง ปรากฏว่าผลของใบตะไคร้ที่หั่นใน
ส่วนที่เป็นของดี 48.8 กิโลกรัม ของเสีย 1.20 กิโลกรัม 
ส่วนเครื่องเดิมส่วนที่เป็นของดี 46.78 กิโลกรัม ส่วน
ของเสีย 3.22 กิโลกรัม เมื่อค านวณหาประสิทธิภาพ
การหั่นของเครื่องที่พัฒนาขึ้นอยู่ที่ 97.6% เพ่ิมข้ึนจาก
เดิม 4.04%  
6.2  การถ่ายทอดเทคโนโลยี 
 ห ลั ง จ า ก ที่ ท า ก า ร ท ด ล อ ง แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น
ประสิทธิภาพร่วมกับผู้เชี่ยวชาญแล้วนั้น ผู้วิจัยได้น า
เครื่องหั่นใบตะไคร้ไปถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับ
เกษตรกรกลุ่มในพ้ืนที่วิจัยได้รับความสนใจเป็นอย่าง
มาก โดยให้เกษตรกรได้ทดลองใช้เครื่องปรากฏว่าเป็น
ที่พึงพอใจมีความเหมาะสมต่อสภาพการใช้งาน 
 
7.  สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี
เครื่ อ งหั่ น ใบตะไคร้ ส าหรับการ เ พ่ิมมูลค่ าทาง
การเกษตร โดยได้เครื่องหั่นใบตะไคร้ที่พัฒนาขึ้น 1 
เครื่อง ขนาด 740x780x854 มิลลิเมตร ประสิทธิภาพ
เครื่องหั่นใบตะไคร้ที่พัฒนาขึ้นสามารถหั่นได้ 136 
กิ โลกรัมมากกว่ากระบวนการเดิมที่หั่นได้  105 
กิโลกรัม เพ่ิมขึ้นจากเดิม 77.20% ประสิทธิภาพของ
ใบตะไคร้ที่หั่นที่เป็นของดีอยู่ในเกณฑ์ที่ก าหนดโดย
เครื่องมีประสิทธิภาพ 96.7% ส่วนของเสีย 3.30% 
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สอดคล้องกับสิทธิบูรณ์ [4] ที่สร้างเครื่องสไลด์กล้วย
ตามแนวยาวและแนวขวาง อัตราการผลิตเพ่ิมขึ้นจาก
เดิมถึง 27.8 เท่าของอัตราการผลิตเดิมที่ใช้แรงงานคน 
สามารถสร้างผลผลิตให้เพ่ิมขึ้นได้ไม่น้อยกว่า 400 
กิโลกรัมต่อวัน ระยะการคืนทุนอยู่ที่ 9 เดือนกับ 26 
วัน ทั้งนี้สอดคล้องกับจิรวัฒน์ [6] ที่ท าการวิเคราะห์
ปัญหาตั้งเบื้องต้นในสถานที่ท าวิจัยตลอดจนศึกษา
ความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาประสิทธิภาพของ
กระบวนการผลิต ที่มีการเปรียบเทียบกระบวนการ
ก่อนและหลังการพัฒนา ก่อให้เกิดประสิทธิภาพของ
การปฏิบัติงานเพ่ิมยิ่งข้ึน 
 
8.  กิตติกรรมประกาศ 
 ข อข อบ คุ ณ ค ณ ะ ค รุ ศ า ส ต ร์ อ ต ส า ห ก ร ร ม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขต
ขอนแก่น ที่สนับสนุนให้ใช้สถานที่ด าเนินการวิจัย 
ผู้เชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ ที่ให้ความช่วยเหลือตลอดจน
ค าแนะน า จนการด าเนินงานวิจัยครั้งนี้เสร็จสิ้นโดย
สมบูรณ์ ผู้วิจัยจึงขอขอบคุณมา ณ ที่นี ้
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การพัฒนาผงปรุงรสจากฐานเพาะเห็ดถั่งเช่าสีทอง 
The Development of Seasoning Powder from Cordyceps militalis  
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บทคัดย่อ  

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ผงปรุงรสจากฐานเพาะเห็ดถั่งเช่าสีทอง (Cordyceps militalis) อ้างอิง
ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนของผงปรุงรสอาหาร (มผช. 494/2547) โดยได้พัฒนาผงปรุงรสจ านวน 4 สูตร โดยใช้รสชาติที่
ใกล้เคียงกับผงปรุงรสทางการค้ามากที่สุดเป็นเกณฑ์ ซึ่งวัตถุดิบที่ใช้ได้แก่ ผงเห็ดถั่งเช่าสีทอง กระเทียม พริกไทย และ ใบไชยา 
น ามาบดให้ละเอียด ผลการศึกษาคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่คัดเลือกเป็นไปตามการอ้างอิงตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
ของผงปรุงรสอาหาร (มผช. 494/2547) ดังนี้ เป็นผงแห้งไม่จับตัวเป็นก้อน , ค่า L*, a*, b* เท่ากับ 62.70, 9.36, 28.74 
ตามล าดับ, กลิ่นรส มีกลิ่นที่ดี ปราศจากกลิ่นไม่พึงประสงค์ ,ไม่พบสิ่งแปลกปลอม, ปริมาณความชื้น เท่ากับ 0.43 เปอร์เซ็นต์, 
ค่าวอเตอร์แอคติวิตี เท่ากับ 0.19, ปริมาณจุลินทรีย์ทั้งหมดไม่เกิน 1 × 104 CFU/g, ปริมาณโคลิฟอร์มและฟีคัลโคลิฟอร์ม
แบคทีเรียไม่เกิน 3 MPN/g และการละลาย เท่ากับ 47.45 เปอร์เซ็นต์ นอกจากนี้ผงปรุงรสทั้ง 4 สูตร มีปริมาณโปรตีนเท่ากับ 
9.17, 10.48, 8.96 และ 9.24  เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ อีกทั้งการประเมินทางประสาทสัมผัสผงปรุงรสจากฐานเพาะเห็ดถั่งเช่าสี
ทอง (Cordyceps militalis) พบว่า ความชอบของผู้ทดสอบอยู่ในระดับเฉย ถึงค่อนข้างชอบ ซึ่งทั้ง 4 สูตรไม่มีความแตกต่าง
กันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ (p > 0.05) จึงสามารถเป็นแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่จะท าให้กลุ่มที่
เป็นมังสวิรัติและกลุ่มที่ไม่บริโภคเนื้อสัตว์ที่จะได้รับโปรตีนได้ในปริมาณเพียงพอ 

ค ำส ำคัญ: ใบไชยา, ผงปรุงรส, มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน, เห็ดถั่งเช่าสีทอง 
 
Abstract 

The objective of this research was to developed of seasoning powder from Cordyceps militalis 
waste refer to the community product standard of food seasoning powder 2004, (Thailand). Four recipes 
of Cordyceps militalis waste were developed from commercial seasoning powder which that the flavor 
closest to the commercial flavoring powder as the criteria. The raw materials were used for Cordyceps 
militalis waste seasoning powder including: garlic, pepper and Chai-ya leave. The results of the 4 recipies 
will be characteristics studied conforms refer to the community food standard 2004 (Thailand). The results 
showed a dry powder, does not clump, L* a* b* are 62.70 , 9.36 , 28.74 , respectively. Product has good 
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smell, free from unpleasant odors, no foreign matter was found, moisture content is 0.43, water activity is 
0.19, The total microbial does not exceed 1  × 10 4 CFU/g, Coliform bacteria and Fecal coliform bacteria 
does not exceed 3 MPN/g and the solubility is 47.45%. In addition, the protein content of all 4 formulas 
are 9.17, 10.48, 8.96 and 9.24, respectively.  Moreover, the sensory evaluation of the Cordyceps militalis 
seasoning powder will be studied. The panelists liked being at the level of passive to quite like. There are 
not difference at the confidence level p > 0.05. Therefore, it is a guideline for developing Cordyceps 
militalis waste seasoning powder that suitable for vegetarians and non-meat groups to get sufficient 
protein. 
Keywords: Chai-ya leave, Cordyceps militalis, Seasoning powder, The community food standard 
 
1.  บทน า 
 ในปัจจุบันผงปรุงรสเป็นผลิตภัณฑ์ที่นิยมเป็น
จ านวนมากในครัวเรือนเพราะท าให้เกิดความสะดวก 
รวดเร็วในการปรุงอาหาร โดยผงปรุงรส หมายถึง 
ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการน าเนื้อสัตว์ เช่น ไก่ หมู มาให้
ความร้อนจนแห้งบดเป็นผงปรุงรสด้วยเครื่องปรุงรส
และเครื่องเทศ เช่น น้ าตาล เกลือ กระเทียม พริกไทย 
และผงชูรส [1] เพ่ือปรุงแต่งกลิ่นรสของอาหารและ
เพ่ิมการยอมรับอาหารของผู้บริโภค นอกจากนี้ ยัง
อาจ เ พ่ิมสี สั น ให้อาหารด้ วย [2] ซึ่ งผงปรุ งรสมี
หลากหลายรสชาติขึ้นอยู่วัตถุดิบที่ใช้ โดยจะมีผงปรุง
รสบางชนิดที่ไม่มีส่วนประกอบของเนื้อสัตว์ ซึ่งผงปรุง
รส เหล่ านี้ จะ เป็นที่นิ ยมในหมู่ ของกลุ่ มคนที่ ไม่
รับประทานเนื้อสัตว์ จ าพวกมังสวิรัติ หรือกลุ่มคนที่ไม่
สามารถรับประทานเนื้อสัตว์ ดังนั้น ผู้ประกอบการใน
อุตสาหกรรมเครื่องปรุงรสจ าเป็นต้องมีการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์โดยการปรับสูตรเพ่ือตอบโจทย์ความ
ต้องการที่เปลี่ยนแปลงไป และสนับสนุนให้ตลาด
เครื่องปรุงรสเติบโตได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาว [3] 
โดยใช้ผักเป็นวัตถุดิบหลัก เช่น หัวไชเท้า แครอท 
บล็อคเคอรี่ หัวหอมใหญ่ เห็ดหอม เป็นต้น  จาก
เหตุผลดังกล่าวข้างต้น โปรตีนจากพืช (Plant-based 

protein) และเห็ดหลายชนิดก าลังได้รับความนิยมใน
การบริโภคเพ่ิมมากขึ้นตามกระแสที่ผู้คนหันมาใส่ใจ
กับอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการและดูแลสุขภาพ
ของตนเองมากยิ่งขึ้น รวมถึงกระแสบริโภคอาหารที่
ผลิตจากพืช และเห็ดทดแทนเนื้อสัตว์ ซึ่งเห็ดเหมาะ
แก่การน ามาท าเป็นผงปรุงรสเห็ดเพ่ือสุขภาพเพราะมี
โปรตีนสูงและมีสารส าคัญที่มีประสิทธิภาพในการ
กระตุ้นการท างานของระบบภูมิคุ้มกัน [4] โดยโปรตีน
ในเห็ดหลายชนิดเมื่อน ามาปรุงอาหารรวมกันจะให้
สารอาหารที่ร่างกายสามารถดูดซับไปใช้งานมากกว่า
จากเห็ดชนิดเดียว ซึ่งจะดูดซับได้ง่ายกว่าสารอาหารที่
ได้จากโปรตีนในเนื้อสัตว์ โปรตีนจากเห็ดจะไปสร้าง
กรดอะมิโนที่บ ารุงสมองปรับสมดุลการสร้างเซลล์ใหม่
ในร่างกายต้านการเกิดมะเร็ง ช่วยขจัดสารพิษใน
ร่างกาย จากเหตุผลข้างต้นดังกล่าวพบว่ามีงานวิจัยที่
รายงานเกี่ยวกับปริมาณโปรตีนจากเห็ดเป็นจ านวน
มาก แต่ยังไม่มีงานวิจัยที่น าวัสดุหรือฐานเพาะเห็ดมา
ใช้ประโยชน์เท่าใดนัก ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงสนใจที่จะ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ผงปรุงรสจากฐานเพาะเห็ดถั่งเช่าสี
ทองและท าการวิเคราะห์คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่
ได้โดยอ้างอิงตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนของผง
ปรุงรสอาหาร [1] 
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2.  วิธีด าเนินการวิจัย 
1.  คุณลักษณะของวัตถุดิบ 

น าวัตถุดิบ ได้แก่ เห็ดถั่งเช่าสีทองบดละเอียด 
กระเทียม พริกไทย ใบไชยา มาหั่นเป็นชิ้นบางๆ แล้ว
น าไปอบแห้งที่ตู้อบลมร้อนที่อุณหภูมิ 105 ± 2 องศา
เซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมงและน าไปบดให้ละเอียด
เป็นผงด้วยเครื่องปั่น 
2. การพัฒนาผงปรุงรสจากเห็ดถั่งเช่าสีทอง 

การท าผงปรุงรสจากเห็ดถั่งเช่าสีทองมี 8 สูตร โดย
ดัดแปลงสูตรจากผงปรุงรสหมูตรารสดี 4 สูตร และ
ดัดแปลงสูตรจากผงปรุงรสรสเห็ดหอมตราฟ้าไทย 4 
สูตร ปริมาตรสุทธิ 75 กรัม โดยผ่านการประเมินจาก
ผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินประสาทสัมผัส จ านวน 8 
คน เลือกสูตรที่ดีที่สุด 4 สูตรเพ่ือน าไปท าทดสอบ
ต่อไป 
3. การทดสอบคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ผงปรุงรส
อ้างอิงจากมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชมของผงปรุงรส
อาหาร พ.ศ. 2547 [1] 
3.1  ลักษณะทั่วไป  

สังเกตด้วยตาเปล่า ลักษณะต้องเป็นผงไม่จับตัว
เป็นก้อน 
3.2  การทดสอบสี  

วัดสีของตัวอย่างด้วยเครื่องวัดสีรุ่น Miniscan 
EZ โดยวัดค่าสีของตัวอย่างออกมาในเทอมของ
พารามิเตอร์ L*, a* และ b* โดยก าหนดให้ L* เป็นค่า
ความสว่าง (Lightness) มีค่าอยู่ระหว่าง 0 – 100 L* 
= 0 สีจะเป็นไปในทิศทางมืดเป็นสีด า L* = 100 สีจะ
เป็นไปในทิศทางสว่างเป็นสีขาว แกน a* ใช้ก าหนด
ความเป็นสีแดงหรือสีเขียว a* เป็นบวกสีจะเป็นไปใน
ทิศทางสีแดง a*เป็นลบสีจะเป็นไปในทิศทางสีเขียว 
แกน b* ใช้ก าหนดความเป็นสีเหลืองหรือสีน้ าเงิน b* 

เป็นบวกสีจะเป็นไปในทิศทางสีเหลือง b* เป็นลบสีจะ
เป็นไปในทิศทางสีน้ าเงิน [5] 
3.3  สิ่งแปลกปลอม  

สังเกตด้วยตาเปล่า ส่วนประกอบที่ใช้ เช่น เส้น
ผม ดิน ทราย กรวด ชิ้นส่วนหรือสิ่งปฏิกูลจากสัตว์ 
3.4  การวิเคราะห์ปริมาณความชื้น 

วิเคราะห์ปริมาณความชื้นโดยใช้ตู้อบไฟฟ้าตาม
วิธีของ AOAC [6] อบถ้วยอะลูมิเนียมในตู้อบไฟฟ้า ที่
อุณหภูมิ 105 ± 5 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 - 3 
ชั่วโมง น าออกจากตู้อบ ใส่ลงในโถดูดความชื้น
จนกระทั่งอุณหภูมิของภาชนะเท่ากับอุณหภูมิห้อง
แล้วจึงชั่งน้ าหนัก ท าซ้ าเช่นเดิมจนได้ผลต่างของ
น้ าหนักท่ีชั่งสองครั้งไม่เกิน 2 - 3 มิลลิกรัม ชั่งตัวอย่าง
ให้ได้น้ าหนักแน่นอน 1 - 3 กรัม ใส่ลงในภาชนะหา
ความชิ้นซึ่งทราบน้ าหนัก น าไปอบในตู้อบไฟฟ้าที่
อุณหภูมิ 105 ± 5 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 4 - 5 
ชั่วโมง น าออกจากตู้อบใส่โถดูดความชื้นแล้วชั่ ง
น้ าหนักภาชนะพร้อมตัวอย่าง จากนั้นน ากลับไปเข้า
ตู้อบและท าซ้ าเช่นเดิมจนได้ผลต่างของน้ าหนักท้ังสอง
ครั้งติดต่อกัน   ไม่เกิน 1-3 มิลลิเมตร แล้วค านวณ
ปริมาณความชื้น ดังสมการที่ 3.1 

ปริมาณความชื้น = 
 ผลต่างของน้ าหนักตัวอย่างก่อนอบและหลังอบ(กรัม) × 100 

น้ าหนักตัวอย่างก่อนอบ(กรัม)
 (3.1) 

3.5  วิเคราะห์ค่าวอเตอร์แอคติวิตี (aw) 
วิเคราะห์ค่า aw ตามวิธีของ AOAC [7] โดยชั่ง

ตัวอย่าง 1 - 3 กรัม ใส่ลงในภาชนะ น าไปอบในตู้อบ
ไฟฟ้าที่อุณหภูมิ 105 ± 5 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 4 
- 5 ชั่วโมง น าออกจากตู้อบใส่โถดูดความชื้น จากนั้น
น าตัวอย่างใส่ภาชนะโดยต้องให้ตัวอย่างปิดพ้ืนที่ก้น
ภาชนะใส่ตัวอย่าง และให้ปริมาณตัวอย่างอยู่สูงระดับ
ครึ่งของภาชนะใส่ตัวอย่าง โดยใช้เครื่องวัดวอเตอร์แอ
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คติวิตีที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส วิเคราะห์ตัวอย่าง
ละ 3 ซ้ า 
3.6  การทดสอบจุลินทรีย์ 
 1) การตรวจวิเคราะห์ปริมาณจุลินทรีย์ [8] 
การเตรียมตัวอย่าง  
   1. ชั่งตัวอย่าง ๆ ละ 10 กรัมลงในขวดปลอด
เชื้อ  
   2. เติมสารละลายฟอสเฟตบัฟเฟอร์จ านวน 
90 มิลลิลิตร แล้วปั่นด้วยความเร็วต่ าเป็นเวลา 1 นาที
น าไปตั้งท้ิงในตู้เย็น 30 นาที  
   3. ท าการเจือจางให้เป็น 1: 10, 1: 100, และ 
1: 1000 โดยใช้สารละลายฟอสเฟตบัฟเฟอร์  
การตรวจนับจุลินทรีย์  

4. ดูดตัวอย่างจากข้อ 3 อย่างละ 1 มิลลิลิตร 
(ท าการทดลอง 3 ซ้ า) ลงในจานเพาะเชื้อที่อบฆ่าเชื้อ
แล้ว  

5. เติม PCA ประมาณ 15 มิลลิลิตร 
6. เขย่าจานเพาะเชื้อเบาๆ แล้วตั้งทิ้งไว้ให้ไว้

แข็งตัวประมาณ 15 นาที  
7. บ่มเพาะเชื้ อที่  35 องศาเซลเซียสใน

ลักษณะคว่ าจานเพาะเชื้อเป็นเวลา 48 ชั่วโมง  
8. ตรวจนับจุลินทรีย์จากจานเพาะเชื้อที่มี

จ านวนประมาณ 30-300 โคโลนีบันทึกผลและ
รายงานผลการทดลองเป็นจ านวนโคโลนีต่อกรัม
ตัวอย่าง โดยค านวณจ านวนโคโลนีต่อกรัมตัวอย่าง ดัง
สมการที่ 3.2 
 (CFU/g) = Average no. of colonies X Dilution factor     (3.2) 

 2) การวิเคราะห์หา Coliform bacteria [9] 
การเตรียมตัวอย่าง  

1. ชั่งตัวอย่าง ๆ ละ 10 กรัมลงในขวดปลอด
เชื้อ  

2. เติมสารละลายฟอสเฟตบัฟเฟอร์จ านวน 90 
มิลลิลิตรแล้วปั่นด้วยความเร็วต่ าเป็นเวลา 1 นาที
น าไปตั้งท้ิงในตู้เย็น 30 นาที  

3. ท าการเจือจางให้เป็น 1: 10, 1: 100, และ 
1: 1000  โดยใช้สารละลายฟอสเฟตบัฟเฟอร์ 
การตรวจสอบขั้นแรก 

1. ปิเปตสารละลายตัวอย่างในแต่ละระดับความ
เจือจาง อย่างละ 1 มิลลิลิตร ใส่ในหลอดอาหาร 
Lauryl Sulfate Tryptose Broth (LST) ที่มีหลอดดัก
แก๊สคว่ าอยู่  

2. ความเจือจางละ 3 หลอด (ให้สังเกตด้วยว่าไม่มี
ฟองอากาศอยู่ในหลอดดักแก๊ส) น าไปบ่มที่อุณหภูมิ 
35±2 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24-48 ชั่วโมง  

3. น าหลอดทดลองมาตรวจดูแก๊สที่ เกิดขึ้นใน
หลอดดักแก๊ส ถ้าหลอดใดเกิดแก๊สแสดงว่าให้ผลบวก 
(Positive) น าหลอดที่เกิดแก๊สไปทดสอบขั้นยืนยัน
ต่อไป 
การตรวจสอบขั้นยืนยัน 
การวิเคราะห์หาโคลิฟอร์มแบคทีเรีย 

1. ถ่ายเชื้อจากหลอดอาหาร Lauryl Sulfate 
Tryptose Broth (LST) ที่ เ กิ ด แ ก๊ ส ใ น ขั้ น แ ร ก 
(Presumptive coliform test) แต่ละหลอดลง ใน
อาหาร Brilliant Green Lactose Bile Broth (BGLB) 
แล้วน าเข้าตู้บ่มเชื้อที่อุณหภูมิ 35 ± 2 องศาเซลเซียส 
เป็นเวลา 24 - 48 ชั่วโมง 

2. น าหลอดทดลองมาตรวจดูแก๊สที่ เกิดขึ้นใน
หลอดดักแก๊ส ถ้าหลอดทดลองใดเกิดแก๊สแสดงว่า
ให้ผลเป็นบวก (Positive) แสดงยืนยันว่ามีเชื้อโคลิ
ฟอร์มแบคทีเรียในหลอดทดลองที่เกิดแก๊สในการ
ตรวจสอบขั้นแรก 
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3. จากนั้ นนับจ านวนหลอดอาหาร Brilliant 
Green Lactose Bile Broth (2% BGLB) ที่ให้ผลบวก
ไปเทียบกับตาราง Most Probable Number (MPN) 
ร ะ บ บ 3 ห ล อ ด  จ ะ ไ ด้ ค่ า  MPN Coliform 
bacteria/100 mL  
การวิเคราะห์หาฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย 

1. การตรวจสอบหาฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรียท้าได้
โดยถ่ายเชื้อจากหลอดทดลองที่ให้ผลบวกในขั้นแรก 
(Presumptive test) ลง ในหลอดที่ มี อ าหาร  EC 
Medium แล้วน าเข้าตู้บ่มเชื้อที่อุณหภูมิ 45.5 องศา
เซลเซียส เป็นเวลา 24-48 ชั่วโมง 

2. น าหลอดทดลองมาตรวจดูแก๊สที่ เกิดขึ้นใน
หลอดดักแก๊ส ถ้าหลอดทดลองใดเกิดแก๊สแสดงว่าให้
ผลบวก (Positive) และน าไปเทียบกับตาราง Most 
Probable Number (MPN) ระบบ 3 หลอด จะได้ค่า 
MPN Fecal Coliform bacteria/100 mL 
3.7  การวิเคราะห์หาค่าการละลาย  

ชั่งตัวอย่าง 0.5 กรัม ละลายในน้ ากลั่นปริมาตร 
25 มิลลิลิตร หลังจากนั้นน าตัวอย่างเข้าเครื่องปั่น
เหวี่ยง ความเร็วรอบ 3000 รอบ ต่อนาที 10 นาที เท
ส่วนที่เป็นของเหลวลงในถ้วยอลูมิเนียมที่ผ่านการอบ
ที่ 105 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 4 ชั่งโมงและชั่ง
น้ าหนักแล้วน าตัวอย่างเข้าตู้อบที่ 105 องศาเซลเซียส 
เ ป็ น เ ว ล า  4 ชั่ ว โ ม ง  น า ออกมา ทิ้ ง ใ ห้ เ ย็ น ใ น
โถดูดความชื้นท าการชั่งน้ าหนักถ้วยอลูมิเนียมหลังอบ
น ามาค านวณในสมการหาค่าการละลาย ดังสมการที่ 
3.3 [10] 

ร้อยละการละลาย  =  
น้ าหนักตัวอย่างหลังอบ (กรัม)

น้ าหนักตัวอย่างก่อนอบ(กรัม)
  × 100             (3.3) 

 

4. การวิเคราะห์ปริมาณโปรตีน  
ท าการวิ เคราะห์ปริมาณโปรตีนด้วยวิธี  

Kjeldahl method [6] 

5. การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส  
ท าการทดสอบทางประสาทสัมผัสโดยการน า

ผงปรุงรสจากฐานเพาะเห็ดถั่งเช่าสีทองมาท าเป็นซุป
ด้วยอัตราส่วน ผงปรุงรสจากฐานเพาะเห็ดถั่งเช่าสี
ทอง 10 กรัมต่อน้ า 100 มิลลิลิตร โดยจะท าการ
ก าหนดผู้ทดสอบการชิม จ านวน 30 คน ในช่วงอายุ 
19-60 ปี  ใ น ม ห า วิ ท ย า ลั ย เ ท ค โ น โ ล ยี 
ราชมงคลอีสาน นครราชสีมา โดยใช้การให้คะแนน 
ตามความชอบแบบ 5 Hedonic scale โดยมีระดับ
ตั้งแต่ 1 = ไม่ชอบมาก, 2 = ไม่ชอบเล็กน้อย ,3 = 
เฉยๆ, 4 = ชอบเล็กน้อย, 5 = ชอบมาก  
 
3.  ผลการวิจัย 
1.  คุณลักษณะของวัตถุดิบ 

การทดสอบคุณลักษณะของวัตถุดิบผงปรุงรสเห็ด
ถั่งเช่าสีทองที่ใช้ เช่น กระเทียม ผงเห็ด พริกไทย ใบ
ไชยา ซึ่งปริมาณความชื้นและค่าวอเตอร์แอคติวิตี ผง
ปรุงรสเห็ดถั่งเช่าสีทองเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
ผลิ ตภัณฑ์ ชุ มชนของผ งปรุ ง รสอาหาร  (มผช . 
494/2547) [1] ซึ่งมีปริมาณความชื้นไม่เกินร้อยละ 
13 โดยน้ าหนักและค่าวอเตอร์แอคติวิตีต่ ากว่า 0.65  
แสดงดังตารางที่ 1 

 

ตารางที่ 1 การทดสอบคุณลักษณะของวัตถุดิบที่ใช้
ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชมของผงปรุงอาหาร 
(มผช. 494/2547) 

วัตถุดิบ ค่าปริมาณความชื้น (%)  ค่าวอเตอร์แอคติวิตี 

ผงเห็ดถั่งเช่าสีทอง 0.857 ± 0.015 0.1111 ± 0.0003 

กระเทียมผง 0.067 ± 0.015 0.1408 ± 0.0002 

พริกไทย 0.007 ± 0.012 0.0907 ± 0.0001 

ผงใบไชยา 0.130 ± 0.017 0.1399 ± 0.0002 
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2.  การพัฒนาผงปรุงรสจากฐานเพาะเห็ดถั่งเช่าสีทอง 
จากการพัฒนาผงปรุงรสจากฐานเพาะเห็ดถั่งเช่าสี

ทองจ านวน 4 สูตร ผลการประเมินพบว่า ทั้ง 4 สูตรมี
รสชาติที่ใกล้เคียงกับผงปรุงรสทางการค้า ซึ่งสูตรที่ 2 
และ 4 มีการเติมใบไชยา เพ่ือช่วยเพ่ิมรสชาติของผง
ปรุงรส เนื่องจากงานวิจัยของภูมิกมล พลอ านวย [11] 
ที่ ท า ก า ร พั ฒ น า ผ ง ป รุ ง ร ส จ า ก ใ บ ไ ช ย า ซึ่ ง มี
ส่วนประกอบของผงเห็ด 3 ชนิด ซึ่งมีลักษณะที่ปรากฏ
คุณภาพทางประสาทสัมผัสด้านสี  กลิ่น กลิ่นรส 
รสชาติ และความชอบโดยรวมมีระดับความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมากที่สุด (ตารางที่ 2) 

 
ตารางท่ี 2 ส่วนประกอบของการผงปรุงรสจากเหด็ถัง่
เช่าสีทอง 

 

 
 

รูปที่ 1 ผงปรุงรสจากฐานเพาะเห็ดถั่งเช่าสีทอง 

3. การทดสอบคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ผงปรุงรส
ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนของผงปรุงรสอาหาร 
[1] โดยผงปรุงรสจากฐานเพาะเห็ดถั่งเช่าสีทองที่
พัฒนาได้แสดงดังภาพที่ 1  
3.1  ลักษณะทั่วไป 

จากลักษณะทั่วไปของผงปรุงรสฐานเพาะเห็ดถั่ง
เช่าสีทองทั้ง 4 สูตร ด้วยตาเปล่าพบว่า ผงปรุงรสมี
ลักษณะใกล้เคียงกัน คือ เป็นผงแห้ง ไม่มีการจับตัว
เป็นก้อน ซึ่งเป็นลักษณะที่ดีของผงปรุงรสอาหาร 
3.2  การทดสอบสี 

จากการมองด้วยตาเปล่าพบว่าผงปรุงรสจากฐาน
เพาะเห็ดถั่งเช่าสีทองมีสีตามธรรมชาติ โทนสีเหลือง มี
ค่าเฉลี่ยที่ไม่แตกต่างกัน โดยค่า L* เป็นไปในทิศทางสี
ขาว มีค่าอยู่ในช่วง 57.13 – 62.70 ค่า b* เป็นไปใน
ทิศทางสีเหลือง มีค่าอยู่ในช่วง 23.18 – 28.74 และ 
ค่า a* เป็นไปในทิศทางสีแดง มีค่าอยู่ในช่วง 8.09 – 
9.36 

3.3  สิ่งแปลกปลอม 

ผงปรุงรสจากฐานเพาะเห็ดถั่งเช่าสีทองทั้ง 4 
สูตรพบว่าไม่มีสิ่งแปลกปลอมปะปน ทั้งนี้บ่งบอกถึง
สุขอนามัยที่ดีของผงปรุงรสจากฐานเพาะเห็ดถั่งเช่าสี
ทอง 
3.4  การวิเคราะห์ปริมาณความชื้น 

ปริมาณความชื้นของผงปรุงรสจากฐานเพาะเห็ด
ถั่งเช่าสีทองทั้ง 4 สูตร มีค่าเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ มผช. 
494/2547 ซึ่งมีค่าไม่เกินร้อยละ 13 
3.5  วิเคราะห์ค่าวอเตอร์แอคติวิตี 

ค่าวอเตอร์แอคติวิตีของผงปรุงรสจากฐานเพาะ
เห็ดถั่งเช่าสีทองทั้ง 4 สูตร พบว่า มีค่าเท่ากับ 0.19  
ซึ่งค่าวอเตอร์แอคติวิตีต่ ากว่า 0.65 ส่งผลให้จุลินทรีย์

ส่วนผสม 
ผงปรุงรส  

1 2 3 4 

ผงเห็ด (กรัม) 15.00 15.00 17.46 17.46 

เกลือ (กรัม) 22.87 22.87 21.22 21.22 

น้ าตาล (กรัม) 20.62 20.62 18.96 18.96 

กระเทียมผง (กรัม) 12.37 12.37 14.85 14.85 

พริกไทย (กรัม) 4.12 2.06 2.47 1.23 

ผงใบไชยา (กรัม) 0.00 2.06 0.00 1.23 
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ทั่ว ไปไม่สามารถเจริญได้  ซึ่ ง เป็นไปตาม มผช.
494/2547 [1] 
3.6  การทดสอบจุลินทรีย์ 

จากการวิเคราะห์หาโคลิฟอร์มและฟีคัลโคลิ
ฟอร์มแบคทีเรียในผงปรุงรสตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์
ชุมชนของผงปรุงรสอาหาร (มผช.494/2547) ต้อง
น้อยกว่า 3 ต่อตัวอย่าง 1 กรัม พบว่าตัวอย่างอาหาร 
LST ไม่เกิดแก๊สและให้ผลเป็นลบ จึงไม่ต้องท าการ
วิเคราะห์หาโคลิฟอร์มและฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย
ขั้นการตรวจสอบขั้นยืนยันผลต่อไป สามารถสรุปได้ว่า
ผงปรุงรสจากฐานเพาะเห็ดถั่งเช่าสีทองทั้ง 4 สูตร มี
ปริมาณโคลิฟอร์มและฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย น้อย
กว่า 3 ต่อตัวอย่าง 1 กรัม 

3.7  การวิเคราะห์หาค่าการละลาย  
การละลายของตัวอย่างผงปรุงรสจากฐานเพาะ

เห็ดถั่งเช่าสีทองทั้ง 4 สูตร มีปริมาณการละลายได้ดี 
เพราะว่าปริมาณการละลายไม่แตกต่างกัน ซึ่งมี
ค่ า เ ฉ ลี่ ย ร้ อ ย ล ะ  47.45, 47.06, 43.52, 40.08
ตามล าดับ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Wong and 
Lim [12] กล่าวถึงความสามารถในการละลายจะ
ลดลงเมื่อความชื้นของผลิตภัณฑ์เพ่ิมขึ้น นอกจากนี้
ความสามารถในการละลายลดลงอาจเกี่ยวข้องกับการ
เกิดผลึกของน้ าตาลระหว่างการเก็บรักษาได้  
คุณลักษณะของผงปรุงรสจากฐานเพาะเห็ดถั่งเช่าสี
ทองที่พัฒนาได้อ้างอิงตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
ของผงปรุงรสอาหาร (มผช.494/2547) [1] พบว่าผง
ปรุงรสจากฐานเพาะเห็ดถั่งเช่าสีทองทั้ง 4 สูตร มี
คุณภาพตามความเหมาะสม แสดงดังตารางที่ 3 
4.  การวิเคราะห์ปริมาณโปรตีน 
 ผลการวิจัยพบว่าผงปรุงรสทั้ง 4 สูตรมีปริมาณ
โปรตีนร้อยละ 9.16, 10.48, 8.69, 9.23 ตามล าดับ 

และเมื่อน ามาเปรียบเทียบกับผงปรุงรสทางการค้ารส
ดี รสหมู พบว่าทั้ง 4 สูตร มีปริมาณโปรตีนสูงกว่าผง
ปรุงรสทางการค้ารสหมู 
5.  การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของผงปรุง
รสจากฐานเพาะเห็ดถั่งเช่าสีทอง 

จากผลการประเมินทางประสาทสัมผัสพบว่า
ลักษณะต่าง ๆ ของการประเมินทางประสาทสัมผัส
ของผงปรุงรสจากฐานเพาะเห็ดถั่งเช่าสีทองทั้ง 4 สูตร 
(ตารางที่ 4)  ผู้ทดสอบชิมมีความชอบที่แตกต่างกัน 
โดยผู้ทดสอบชิมชอบสี การละลาย กลิ่น รสชาติความ
เป็นผงปรุ งรส และความรู้ สึ กหลั งกลืน และมี
ความชอบโดยรวม อยู่ในระดับเฉยๆ ถึงค่อนข้างชอบ 
ซึ่งไม่มีค่าที่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น
ร้อยละ 95 (p > 0.05) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ [2] ที่พัฒนาคุณภาพผงปรุง
รสต้มย าอบแห้งจากเห็ดนางฟ้า พบว่ามีปริมาณ
โปรตีนร้อยละ 7.08 ซึ่งมีปริมาณโปรตีนใกล้เคียงกับ
ผลิตภัณฑ์ผงปรุงรสจากฐานเพาะเห็ดถั่งเช่าสีทอง จึง
สามารถน ามาเป็นแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่
จะท าให้กลุ่มที่ เป็นมังสวิรัติและกลุ่มที่ ไม่บริ โภค
เนื้อสัตว์ที่จะได้รับโปรตีนได้ในปริมาณเพียงพอ 
 
4.  อภิปรายผล 
 จากการทดสอบคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ผงปรุง
รสตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนของผงปรุงรสอาหาร 
(มผช.494/2547) ทั้ง 4 สูตร สีที่มองด้วยตาเปล่า
พบว่าผงปรุงรสจากฐานเพาะเห็ดถั่งเช่าสีทองมีสีที่
ตามธรรมชาติ ซึ่งมีสีโทนเหลือง การทดสอบปริมาณ
ความชื้นที่ได้ เมื่อน ามาเปรียบเทียบกับงานวิจัยของ
สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ [2] ที่พัฒนาคุณภาพผงปรุง
รสต้มย าอบแห้งจากเห็ดนางฟ้า โดยใช้เวลาในการอบ
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และอุณหภูมิที่แตกต่าง มีค่าปริมาณความชื้นเท่าร้อย
ละกับ 7.72 ซึ่งแตกต่างกับการพัฒนาผงปรุงรสจาก
ฐานเพาะเห็ดถั่งเช่าสีทอง ที่มีค่าปริมาณความชื้นร้อย
ละ 0.32 – 0.43 ซึ่งผงปรุงรสจากฐานเพาะเห็ดถั่งเช่า
สีทองมีปริมาณความชื้นน้อยกว่าผงปรุงรสต้มย าจาก
เห็ดนางฟ้าถึงร้อยละ 7 เช่นเดียวกับค่าวอเตอร์แอคติ
วิตีที่ ได้  เมื่อน ามาเปรียบเทียบกับงานวิจัยของ
สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ [2] ที่ใช้เวลาในการอบและ
อุณหภูมิที่น้อยกว่าซึ่งค่าวอเตอร์แอคติวิตีที่มีค่าต่ ากว่า 
0.65 ซึ่งสอดคล้องกับการพัฒนาผงปรุงรสจากฐาน
เพาะเห็ดถั่ ง เช่าสีทอง การวิ เคราะห์หาปริ มาณ
จุลินทรีย์ทั้งหมดงานวิจัยของสมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ 
[2]  ที่ท าการตรวจสอบปริมาณจุลินทรีย์ทั้งหมดจาก
ผงปรุงรสต้มย าจากเห็ดนางฟ้า พบว่าไม่พบการเจริญ
ของจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้ ซึ่งสอดคล้องกับ
ค่าปริมาณความชื้นและค่าวอเตอร์แอคติวิตีที่ได้ หาก
ค่าปริมาณความชื้นต่ ากว่า 0.65 และค่าวอเตอร์แอคติ
วิตีต่ ากว่าร้อยละ 13 จุลินทรีย์ก่อโรคจะไม่สามารถ
เจริญได้  

 
5.  สรุปผล 
 ผงปรุงรสจากฐานเพาะเห็ดถั่ งเช่าสีทองที่ ได้
พัฒนาขึ้นทั้ง 4 สูตร มีลักษณะทั่วไปเป็นผงแห้ง ไม่จับ
ตัวเป็นก้อน , ค่าสี  L*a*b* อยู่ ในโทนสี เหลืองอม
น้ าตาล, ไม่มีกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์, ไม่มีสิ่งแปลกปลอม
ปะปน , ปริ ม าณความชื้ น  เท่ า กั บ  0.30 - 0.43 
เปอร์เซ็นต์, ค่าวอเตอร์แอคทิวิตี เท่ากับ 0.19, การ
ทดสอบคุณลักษณะทางจุลชีวิทยาทั้งหมด ปริมาณ
จุลินทรีย์ทั้งหมดพบว่าตรวจไม่พบการเจริญของ
จุลินทรีย์ทั้งหมด และการละลายของตัวผงปรุงรสที่
น าไปท าเป็นซุปสามารถละลายได้ดี มีตกตะกอน

เล็กน้อย ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่ดีตามการอ้างอิงตาม
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนผงปรุงรสอาหาร (มผช. 
494/2547) อีกทั้งมีสารอาหารหลัก ได้แก่ปริมาณ
โปรตีนสูงถึงร้อยละ 8.96 – 10.49 

ผลการประเมินทางประสาทสัมผัสแบบ 5 point 
hedonic scale ด้านสี กลิ่น การละลาย ความรู้สึก
หลังกลืน ความเป็นผงปรุงรส และความชอบโดยรวม 
มีระดับความพึงพอใจในระดับ เฉยๆ ถึงค่อนข้างชอบ
ผลิตภัณฑ์ ซึ่งไม่แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p 
> 0.05) 

ซึ่งผลิตภัณฑ์ผงปรุงรสจากฐานเพาะเห็ดถั่งเช่าสี
ทองที่ได้พัฒนาขึ้นนี้เป็นอาหารทางเลือกใหม่ส าหรับ
กลุ่มผู้บริโภคอาหารเจ กลุ่มผู้เป็นมังสวิรัติ และกลุ่มผู้
ที่ไม่สามารถบริโภคโปรตีนจากเนื้อสัตว์ได้  
 
6.  กิตติกรรมประกาศ 

 โครงงานนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาจาก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิชุดา กล้าเวช อาจารย์ที่
ปรึกษาโครงงาน อาจารย์ ดร. ปิยะมาศ จานนอก และ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนิดา  กุประดิษฐ์ อาจารย์ที่
ปรึกษาร่วมที่คอยช่วยเหลือและให้ค าแนะน า ในเรื่อง
ต่างๆ จนโครงงานเล่มนี้เสร็จสมบูรณ์ ขอบคุณนางสาว
ฐิติพร ผลาทิพย์ พ่ีเจ้าหน้าที่ประจ าห้องปฏิบัติการ
สาขาเทคโนโลยีชีวผลิตภัณฑ์ คณะวิทยาศาสตร์และ
ศิลปศาสตร์ และนายกิตติ นาประจักษ์ พ่ีเจ้าหน้าที่
ประจ าห้องปฏิบัติการสาขาวิศวกรรมหลังการเก็บ
เกี่ยวและแปรสภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่คอย
จัดหาอุปกรณ์และสอนวิธีการใช้เครื่องมือต่างๆ  
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ตารางท่ี 3 คุณลักษณะของผงปรุงรสจากฐานเพาะเห็ดถั่งเช่าสีทองทั้ง 4 สูตร

คุณลักษณะ มผช.494/2547 สูตรที่ 1 สูตรที่ 2 สูตรที่ 3 สูตรที่ 4 

ลักษณะทั่วไป ต้องเป็นผงแห้ง ไม่จับตัว
เป็นก้อน 

เป็นผงแห้ง ไม่จับตัว
เป็นก้อน 

เป็นผงแห้ง ไม่จับตัว
เป็นก้อน 

เป็นผงแห้ง ไม่จับตัว
เป็นก้อน 

เป็นผงแห้ง ไม่จับตัวเป็น
ก้อน 

สี มีสีที่ดีตามธรรมชาติ มีสีที่ดีตามธรรมชาติ มีสีที่ดีตามธรรมชาติ มีสีที่ดีตามธรรมชาติ มีสีที่ดีตามธรรมชาติ 

กลิ่น 
 

ต้องมีกลิ่นที่ดี ปราศจาก
กลิ่นไม่พึงประสงค์ 

มีกลิ่นที่ดี ปราศจาก
กลิ่นไม่พึงประสงค์ 

มีกลิ่นที่ดี ปราศจาก
กลิ่นไม่พึงประสงค์ 

มีกลิ่นที่ดี ปราศจาก
กลิ่นไม่พึงประสงค์ 

มีกลิ่นที่ดี ปราศจากกลิ่น
ไม่พึงประสงค์ 

สิ่งแปลกปลอม ไม่พบสิ่งแปลกปลอม ไม่พบสิ่งแปลกปลอม ไม่พบสิ่งแปลกปลอม ไม่พบสิ่งแปลกปลอม ไม่พบสิ่งแปลกปลอม 

ค่าวอเตอร ์
แอคติวิต ี

 ไม่เกิน 0.65 0.19 0.19 0.19 0.19 

ความชื้น 
(เปอร์เซ็นต์) 

ไม่เกิน 13 0.32 0.30 0.40 0.43 

ปริมาณจุลินทรีย์
ทั้งหมด 

ไม่เกิน 1 x 104 CFU/g  ไม่เกิน 1 x 104 CFU/g ไม่เกิน 1 x 104 CFU/g ไม่เกิน 1 x 104 
CFU/g 

ไม่เกิน  1 x 104 CFU/g 

วิเคราะห์หา 
โคลิฟอร์มและ 
ฟีคัลโคลิฟอร์ม
แบคทีเรีย 

น้อยกว่า 3 MPN/g  น้อยกว่า 3 MPN/g น้อยกว่า 3 MPN/g น้อยกว่า 3 MPN/g น้อยกว่า 3 MPN/g 
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ตารางท่ี 4 การประเมินทางประสาทสัมผัสของตัวอย่างผงปรุงรสจากฐานเพาะเห็ดถั่งเช่าสีทอง

หมายเหตุ*  ผลการทดลองในตารางแสดงค่าเฉลี่ย ± ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานซึ่งไม่มีความแตกต่างกัน 
ทางสถิติท่ีระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 (p > 0.05) 

อักษรที่แตกตันกันในคอลัมน์เดียวกันความแตกต่างกันทางสถิติ (p > 0.05) 

สูตร ส ี การละลาย กลิ่น 
รสชาติความ
เป็นผงปรุงรส 

ความรูส้ึกหลัง
กลืน 

ความชอบโดยรวม 

1 3.36 ± 0.72a 2.93 ± 0.74a 3.37 ± 0.61a 3.20 ± 0.81a 3.07 ± 0.91a 3.23 ± 0.77a 

2 3.70 ± 0.75a 3.13 ± 0.63a 3.37 ± 0.81a 3.40 ± 0.81ab 3.23 ± 0.82a 3.40 ± 0.67a 

3 3.53 ± 0.86a 3.13 ± 0.86a 3.50 ± 0.94a 3.43 ± 0.77ab 3.53 ± 0.90a 3.47 ± 0.82a 

4 3.40 ± 0.85a 3.80 ± 0.92b 3.57 ± 0.73a 3.77 ± 0.82b 3.43 ± 0.90a 3.40 ± 0.89a 
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Study of Extracting Lime Peel Essential Oils by Hydrodistillation Technique  
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บทคัดย่อ  

โครงงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสกัดน้ ามันหอมระเหยจากเปลือกมะนาว ด้วยเทคนิคการกลั่นด้วยน้ า โดยใช้ชุด
กลั่นคลีเวนเจอร ์ศึกษาปัจจัยต่างๆที่ส่งผลต่อปริมาณผลผลิตน้ ามันหอมระเหยและสมบัติของน้ ามันหอมระเหยนี้ จากการ
ทดลองพบว่า ปริมาณวัตถุดิบต่อปริมาณน้ ากลั่นและเวลาในการกลั่นที่เหมาะสม จะส่งผลต่อปริมาณผลผลิต ถ้าปริมาณน้ า
กลั่นและเวลาในการกลั่นน้อยเกินไป ท าให้ผลผลิตต่ าเพราะยังมีน้ ามันหอมระเหยเหลืออยู่ในวัตถุดิบ แต่ถ้ามากเกินกว่า
ปริมาณน้ ากลั่นและเวลาที่เหมาะสม ผลผลิตจะคงที่ ในขณะที่ขนาดของวัตถุดิบที่แตกต่างกันไม่ส่งผลต่อปริมาณผลผลิต 
จากนั้นท าการศึกษาสมบัติของน้ ามันหอมระเหยพบว่า มีลักษณะที่ปรากฏเป็นของเหลวใสมีสีอมเหลือง มีค่า pH เท่ากับ 5  
ค่าความถ่วงจ าเพาะและความหนาแน่น เท่ากับ 0.857 และ 0.854 g/cm3 ตามล าดับ จากการวิเคราะห์ปริมาณสาร       

ลิโมนีนในน้ ามันหอมระเหยความเข้มเข้น 10% โดยน้ าหนัก พบปริมาณสารลิโมนีน 149.65 g/ml  และจากการศึกษา
ฤทธิ์ในยับยั้งจุลินทรีย์ในอากาศของน้ ามันหอมระเหย พบว่ามีประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์ในอากาศได ้
100% 
ค ำส ำคัญ: น้ ามันหอมระเหย เปลือกมะนาว เทคนิคการกลั่นด้วยน้ า ชุดกลั่นคลีเวนเจอร์ 
 
Abstract 
 The aim of this work was to extraction of lime peel essential oils by hydrodistillation technique 
with Clevenger apparatus. Various factors affecting the essential oils yield and the properties had studied 
in this work. It was found that the suitable ratio between lime peels versus water and suitable distillation 
time affected the essential oil yield. The essential oils yield was low if extract with low water volume 
and low distillation time because there was essential oil volume left in the lime peels. Nevertheless, if 
extract with high of both factors, the volume of essential oils was constant. At the same time, the 
different sizes of lime peels had not affected the yield of essential oils. The appearance of lime peel 
essential oils was transparent yellowish liquid, pH = 5, relative density and density as 0.857 and 0.854 

g/cm3, respectively.  There was limonene content in the essential oil of about 149.65 g/ml, analysis 
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from essential oil concentration of 10 wt%. From the study of antimicrobial activity, the essential oil 
had the potential to inhibit aerobic microbial effectively.  
Keywords: Essential oils, Lime peel, Hydrodistillation technique, Clevenger apparatus 
 
1.  บทน้า 
 น้ ามันหอมระเหย (Essential oils) เป็นน้ ามันที่
สกัดมาจากพืช มีกลิ่นเฉพาะตัว ถูกเก็บไว้อยู่ในเฉพาะ
ส่วนของพืช เช่น ต่อมบนผิวใบ บนเปลือก กลีบดอก 
เกสร ล าต้น ยางจากเปลือกล าต้น หัว เหง้า เป็นต้น 
ซึ่งพืชต่างชนิดกัน จะมีคุณสมบัติแตกต่างกันออกไป 
เช่น ช่วยเรื่องการต้านอาการติดเชื้อ ฆ่าและยับยั้ง
แบคทีเรีย ช่วยฟ้ืนฟูสภาพผิว ต้านอักเสบ กระตุ้น 
หรือช่วยท าให้ผ่อนคลายความตึงเครียดสะสม ท าให้
สดชื่น หรือท าให้สงบ และมีสมาธิ เป็น [1]  

ผลของพืชตระกูลส้ม (Citrus) เช่น ส้ม มะนาว 
มะกรูด ส้มโอ เป็นผลไม้ที่มีส่วนประกอบของน้ ามัน
หอมระเหยอยู่ มีองค์ประกอบทางเคมีที่ซับซ้อน โดย
ส่วนใหญ่เป็นสารกลุ่มเทอร์พีน (terpenes) ซึ่งสาร
เทอร์พีนที่พบมากเป็นพวกที่มีน้ าหนักโมเลกุลต่ า เช่น 
ลิโมนีน (limonene) และ ซิทราล (citral) ซึ่งลิโมนีน
เป็นสารหลักที่พบในน้ ามันหอมระเหยจากพืชใน
ตระกลูส้ม พบมากถึง 70% ในธรรมชาติสามารถผลิต
ได้เฉพาะดี-ลิโมนีน (D-limonene) เท่านั้น โครงสร้าง
ทางเคมีแสดงดังรูปที่ 1 (a) สารลิโมนีนมีคุณสมบัติใน
หลาย ๆ ด้าน เช่น มีสรรพคุณช่วยลดความเครียด 
ช่วยในเรื่องปัญหาระบบทางเดินหายใจ บรรเทา
อาการโรคหอบหืด ลดกลิ่นและเพ่ิมความสดชื่นใน
บรรยากาศ เป็นสารต้านอนุมูลอิสระตามธรรมชาติ 
และมีฤทธิ์ ในการต้านเชื้อจุลชีพ  ท าให้ถูกน าไป
ประยุกต์ ใช้อย่างหลากหลายในงานเภสัชกรรม 
ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง และผลิตภัณฑ์อาหาร [2-6] 

จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการต้านเชื้อ
จุลชีพของของน้ ามันหอมระเหยจากพืชตระกูลซิตรัส 
ของ Dabbah และคณะ พบว่า น้ ามันหอมระเหยจาก
พืชตระกูลซิตรัสมีผลต่อการต้านเชื้อแบททีเรียแกรม
บวก เช่น Staphylococcus aureus ได้ดี  สามารถ
ช่วยยืดอายุการเก็บรักษานมได้ [7] และจากการศึกษา
ของ Chanthaphon และคณะ พบว่า มีฤทธิ์ยับยั้ง
เชื้อแบททีเรียแกรมบวก ยีสต์ และเชื้อราในวงกว้าง 
ได้แก่ Staphylococcus aureus, Bacillus cereus, 
Listeria monocytogenes, Saccharomyces 
cerevisiae var. sake and Aspergillus fumigatus 
TISTR 3180 [8] และจากการศึกษาของ Raspo และ
คณะ ซึ่งศึกษาสมบัติของน้ ามันหอมระเหยพืชตระกูล
ซิตรัสที่พบในสหรัฐอเมริกาเทียบกับสาธารณรัฐ
อาร์เจนตินา พบว่า น้ ามันหอมระเหยที่พบจากทั้งสอง
พ้ืนที่ มีฤทธิ์ในการต้านเชื้อจุลชีพ ตัวอย่างเช่น เกรป
ฟรุตจากสหรัฐอเมริกา ต่อต้านเชื้อ Escherichia coli. 
ได้ดี [9] 

 

  
(a) (b) 

 

รูปที่ 1 (a) โครงสร้างทางเคมีของ D-limonene และ 
(b) ลักษณะของผลมะนาวแป้น 
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มะนาว (รูปที่ 1(b))  จัดอยู่ในสกุลส้ม (Citrus) มี
ชื่อวิทยาศาสตร์คือ Citrus aurantifolia Swingle ผล
มีรสเปรี้ยว เป็นพืชพื้นเมืองในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ ผลมะนาวจะมีต่อมที่มีน้ ามันหอมระเหยเป็น
องค์ประกอบ อยู่ถึง 7%  ซึ่งน้ ามันหอมระเหยจะอยู่ที่
เปลือกของผลมะนาวเป็นส่วนมาก น้ ามันหอมระเหยนี้
จะมีกลิน่เฉพาะตัว [2] 

นอกจากนี้ มะนาวยังเป็นพืชเศรษฐกิจชนิดหนึ่ง
ของประเทศไทย ทั่วประเทศมีการปลูกมะนาว
หลากหลายสายพันธุ์ เช่น มะนาวแป้น มะนาวไข่ 
มะนาวหนัง มะนาวเตี้ย เป็นต้น โดยมะนาวแป้นเป็น
สายพันธุ์ที่นิยมปลูกมากที่สุดในประเทศไทย เนื่องจาก
มีผลใหญ่ เปลือกบาง มีน้ ามาก และสามารถบังคับให้
ออกผลนอกฤดูกาลได้ [10-11] มะนาวจะถูกใช้ในการ
ปรุงรสอาหาร และใช้เป็นจ านวนมากตามร้านอาหาร 
ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะใช้น้ ามะนาวที่มีรสเปรี้ยวในการ
ปรุงรสและจะเหลือเปลือกมะนาวทิ้งเป็นจ านวนมาก 
ประกอบกับการลงพ้ืนที่บริการวิชาการของคณาจารย์
และนักศึกษาสาขาวิชาวัสดุศาสตร์ ในเขตพ้ืนที่อ าเภอ
ชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ซึ่งเป็นเขตพ้ืนที่ให้บริการ
วิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร พบว่า
ชาวบ้านส่วนใหญ่ในพ้ืนที่มีการปลูกมะนาวพันธุ์แป้น
ไว้เพ่ือขายและบริโภค ซึ่งในบางฤดูกาล เช่น ฤดูฝน 
มะนาวจะมีผลผลิตจ านวนมาก ราคาถูก เพราะมี
ผลผลิตในช่วงฤดูกาลนี้เป็นจ านวนมากทั่วประเทศ 
ดังนั้นมะนาวพันธุ์แป้น ในเขตพ้ืนที่อ าเภอชัยบาดาล 
จังหวัดลพบุรี จึงถูกเป็นวัตถุดิบส าหรับน ามาศึกษา
การสกัดน้ ามันหอมระเหยในงานวิจัยนี้ 

ในปัจจุบันวิธีการสกัดน้ ามันหอมระเหย มีด้วยกัน
หลากหลายวิธี  ได้แก่  การกลั่นด้วยน้ า  (hydro-
distillation) การกลั่นด้วยไอน้ า (steam distillation) 
การสกัดด้วยวิธีการบีบเย็น (Cold Pressed) การสกัด

ด้วยตัวท าละลาย (Solvent Extraction) การสกัดโดย
ใช้คาร์บอนไดออกไซค์เหลว (Solvent Supercritical 
Fluid CO2: SFE-CO2) และ การสกัดด้วยน้ ามันสัตว์ 
(extraction by animal fat) เป็นต้น [12-13] โดย
เทคนิคที่เลือกใช้ในการทดลองนี้คือ เทคนิคการกลั่น
ด้วยน้ า (Hydro distillation)  โดยใช้ชุดกลั่นคลีเวน
เจอร์ (Clevenger apparatus) แสดงระบบในรูปที่ 2 
วิธีการนี้เป็นวิธีการกลั่นน้ ามันหอมระเหยที่ไม่ซับซ้อน
และได้น้ ามันหอมระเหยที่มีความบริสุทธิ์สูง ท าได้โดย
น าพืชที่ต้องการกลั่นมาต้มให้เดือด น้ าร้อนจะเข้าไป
แยกน้ ามันหอมระเหยออกมาจากพืช โดยการแทรก
ซึมเข้าไปในเนื้อเยื่อพืช ความร้อนจะท าให้สารละลาย
ออกมาปนมากับน้ าร้อน น้ าและน้ ามันหอมระเหยจะ
ระเหยเป็นไอออกมาด้วยกัน กลั่นตัวหยดลงในภาชนะ
โดยน้ ากับน้ ามันหอมระเหยจะแยกชั้นกันเนื่องจาก
ความหนาแน่นที่แตกต่างกัน ซึ่งวิธีการกลั่นด้วยด้วย
น้ านี้เป็นที่นิยมอย่างมากในการกลั่นน้ ามันหอมระเหย
จากพืชหลายๆ ชนิด เช่น ผลไม้สกุลส้ม (เช่น ส้ม 
มะกรูด มะนาว) พืชสกุลหญ้า (เช่น ตะไคร้ ตะไคร้
หอม) และพืชวงศ์ขิง (เช่น ขิง ข่า ขมิ้น) เป็นต้ น 
นอกจากนี้วิธีการกลั่นด้วยน้ าเป็นวิธีการกลั่นน้ ามัน
หอมระเหยที่ ไม่ ซับซ้อน  มีการศึกษากันอย่ า ง
แพร่หลายทั่วโลก [13-18] และเหมาะส าหรับถ่ายทอด
สู่ชาวบ้านในชุมชนโดยที่ สมาชิกของชุมชนสามารถ
น าไปประยุกต์ในการกลั่นได้จากอุปกรณ์ในครัวเรือน
ได ้และมีการศึกษากัน 
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รูปที่ 2 แสดงระบบการกลั่นด้วยน้ า 

 
ดังนั้นวัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้คือการสกัดน้ ามัน

หอมระเหยจากเปลือกมะนาว ที่ ได้จากเขต พ้ืนที่
อ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ด้วยเทคนิคการกลั่น
ด้วยน้ า โดยใช้ชุดกลั่นคลีเวนเจอร์ โดยศึกษาปัจจัย
ต่าง ๆ ในการกลั่นที่ส่งผลต่อปริมาณผลผลิตน้ ามัน
หอมระเหย ได้แก่ ปริมาณวัตถุดิบต่อปริมาณน้ ากลั่น 
เวลาในการกลั่น และขนาดของวัตถุดิบ และศึกษา
สมบัติต่าง ๆ ของน้ ามันหอมระเหยที่ได้จากการกลั่น  

นอกจากนี้ผู้วิจัยให้ความสนใจสมบัติด้านชีวภาพ
ของน้ ามันหอมระเหยของพืชสกุลส้มเป็นอย่างมาก 
อีกท้ังจากการศึกษางานวิจัยของ Lanzerstorfer และ
คณะ พบว่า น้ ามันหอมระเหยจากพืชตระกูลส้มมี
ประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์ที่
ล่องลอยในอากาศได ้[5] ประกอบกับผู้วิจัยแนวคิดจะ
พัฒนาน้ ามันหอมระเหยจากเปลือกมะนาวนี้ให้เป็น
ผลิตภัณฑ์ปรับอากาศที่มีฤทธิ์ ในการยับยั้ งการ
เจริญเติบโตของจุลินทรีย์ในอากาศ จึงได้ออกแบบการ
ทดลองการยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ ด้วย
การเก็บเชื้อจุลินทรีย์ที่มีในอากาศในห้องปฏิบัติการ 
แล้วน ามาทดสอบการยับยั้งเชื้อเหล่านี้ด้วยเทคนิค 
Disk diffusion method เพ่ือทดสอบประสิทธิภาพ

เบื้องต้นของน้ ามันหอมระเหยจากเปลือกมะนาวนี้ ใน
การยับยั้งจุลินทรีย์ที่ล่องลอยในอากาศ 

 
2. วิธีการทดลอง 
2.1 การกลั่นน ้ามันหอมระเหย  

น ามะนาวแป้นที่ ได้จาก เขตพ้ืนที่อ า เภอชัย
บาดาล จังหวัดลพบุรี มาล้างท าความสะอาด ปอก
เปลือก น าไปบรรจุใส่ขวดก้นกลม เติมน้ ากลั่นไร้ประจุ 
(DI water) ใส่เม็ดอะลูมิน่าขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
0.5 cm ประมาณ 15 เม็ด เพ่ือลดการไหม้ของก้นขวด
และลดฟองในระหว่างที่น้ าเดือด แล้วน าขวดก้นกลมนี้
ใส่ลงในเตาให้ความร้อนของระบบการกลั่นด้วยน้ า ดัง
รูปที่ 3  ในระหว่างการกลั่นจะเปิดระบบท าความเย็น

ที่ประมาณ 10 C เพ่ือควบแน่นไอระเหยให้กลายเป็น
ของเหลว เมื่อกลั่นเสร็จแล้วท าการเก็บน้ ามันหอม

ระเหยใส่ภาชนะทึบแสง เก็บท่ีอุณหภูมิต่ ากว่า 10 C 
โดยจะท าการศึกษาปัจจัยต่างๆในการกลั่นที่

ส่งผลต่อปริมาณผลผลิตน้ ามันหอมระเหย โดยท าแบ่ง
การทดลอง 3 ส่วน ดังนี้ 

1) ศึกษาปริมาณวัตถุดิบต่อปริมาณน้ ากลั่น ที่
ส่งผลต่อปริมาณผลผลิตน้ ามันหอมระเหย โดยใช้
เปลือกมะนาวปริมาณ 50 g หั่นให้มีขนาดประมาณ 
1.5 x 3 cm2 และศึกษาปริมาณน้ ามันหอมระเหยที่ได้
จากการกลั่นเมื่อใช้น้ าในการกลั่นปริมาณต่างกัน คือ 
50 ml 100 ml 150 ml และ 200 ml กลั่นเป็นเวลา 
100 นาที  120 นาที  160 นาที  และ 160  นาที  
ตามล าดับ (กลั่นด้วยเวลาแตกต่างกัน เนื่องจากที่
ปริมาณน้ าน้อยๆ ปริมาณน้ าระเหยออกจากระบบจน
ไม่สามารถกลั่นต่อได้แล้ว) 

2) ศึกษากลั่ น เวลาในการกลั่ น  ที่ส่ งผลต่อ
ปริมาณผลผลิตน้ ามันหอมระเหย โดยใช้เปลือกมะนาว
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ปริมาณ 50 g หั่นให้มีขนาดประมาณ 1.5 x 3 cm2 
เติมน้ ากลั่น 150 ml โดยวัดปริมาณของน้ ามันหอม
ระเหย ตั้งแต่นาทีที่ 30 ไปจนถึง นาทีที่ 160 วัดทุกๆ 
10 นาท ี

3) ศึกษาขนาดของวัตถุดิบ ที่ส่งผลต่อปริมาณ
ผลผลิตน้ ามันหอมระเหย โดยใช้เปลือกมะนาวปริมาณ 
50 g หั่นให้มีขนาดประมาณ 1.5 x 3 cm2 1.5 x 1.5 
cm2 1.5 x 1 cm2 และ 1.5 x 0.5 cm2 แต่ เมื่ อน า
วัตถุดิบที่ใช้ในการทดลองบางส่วนมาหาพ้ืนที่เฉลี่ย 
พบว่ามีพ้ืนที่ เท่ากับ 4.81 cm2 3.29 cm2 1.85 cm2 
และ 1.07 cm2 ตามล าดับ  

ปริมาตรผลผลิตน้ ามันหอมระเหย (V) ที่วัดได้
จากการทดลอง สามารถเปลี่ยนเป็นค่ามวลได้โดยใช้
สมการที่ (1) และ สามารถหาร้อยละผลผลิตโดยมวล 
(%Yield) โดยใช้สมการที่ (2) [11] 

m = V         (1) 

เมื่อ    คือ ความหนาแน่นของน้ ามันหอมระเหย  
(g/cm3) 

 V คือ ปริมาตรของน้ ามันหอมระเหย (cm3) 

% Yield = 
m1
m0

 x 100%       (2) 

เมื่อ  m0 คือ มวลของเปลือกมะนาว (g) 
m1 คือ มวลของน้ ามันหอมระเหย (g) 

2.2  การศึกษาสมบัติของน ้ามันหอมระเหย 
น้ ามันหอมระเหยจากเปลือกมะนาวที่ได้จากการ

ทดลองนี้จะน าไปศึกษาสมบัติต่างๆ ดังนี้ 1) ศึกษาค่า
ความเป็นกรด-เบส (pH) ด้วยยูนิ-เวอร์แซลอินดิเค
เตอร์ 2) ศึกษาความถ่วงจ าเพาะ (Specific Gravity) 
และความหนาแน่น (Density) ด้วยขวดพิคโนมิเตอร์ 
ขนาด 5 ml โดยประยุกต์ใช้วิธีการทดสอบตาม
มาตรฐาน ASTM D1429-13 3) ศึกษาองค์ประกอบ
ทางเคมีด้วยเครื่องเทคนิคแก๊สโครมาโตกราฟี (Gas 

Chromatography: PerkinElmer รุ่ น  Clarus 580) 
และ 4) การทดสอบการยับยั้งการเจริญเติบโตของ
จุ ลิ นทรี ย์ ในอากาศด้ วย เทคนิ ค  Disk diffusion 
method  

 
3.  ผลการทดลองและวิเคราะห์ผลการทดลอง  
3.1  การศึกษาปัจจัยต่างๆในการกลั่นที่ส่งผลต่อ
ปริมาณผลผลิตน ้ามันหอมระเหย  

1) ศึกษาปริมาณวัตถุดิบต่อปริมาณน้ ากลั่น ที่
ส่งผลต่อปริมาณผลผลิตน้ ามันหอมระเหย  

 

 
 

รูปที่ 3 แสดงร้อยละผลผลิตโดยมวล (Yield) ของ
น้ ามันหอมระเหยจากเปลือกมะนาวที่กลั่นในน้ าที่มี

ปริมาณแตกต่างกัน 
 

จากการทดลองพบว่า วัตถุดิบตั้งต้นคงที่ 50 g 
เมื่อเพ่ิมปริมาณน้ าในการกลั่นส่งผลให้ผลผลิตของ
น้ ามันหอมระเหยมีแนวโน้มสูงขึ้นและสูงที่สุดที่
ปริมาณน้ า 150 ml คือ 0.716 % จากนั้นเมื่อเพ่ิม
ปริมาณน้ าในการกลั่น ร้อยละผลผลิตโดยมวลมีค่า
ใกล้เคียงกัน ดังแสดงในรูปที่ 3 เนื่องจากกลไกการ
กลั่นด้วยน้ า จะใช้น้ าร้อนแทรกซึมเข้าไปพาน้ ามัน
หอมระเหยออกมาจากพืช แต่เมื่อปริมาณน้ ากลั่นที่ต่ า
เกินไป ท าให้การกลั่นท าได้ในระยะเวลาสั้น ๆ ปริมาณ
น้ าไม่เพียงพอที่จะพาน้ ามันหอมระเหยออกมาจาก
เปลือกมะนาวทั้งหมด น้ าก็จะระเหยออกจากระบบ
จนหมดจึงต้องยุติการกลั่น แต่เมื่อเพ่ิมปริมาณน้ ากลั่น
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มากจนเกินไป จะไม่มีอิทธิผลต่อปริมาณผลผลิตน้ ามัน
หอมระเหยแล้วเพราะสารระเหยที่มีอยู่ในเปลือก
มะนาวมีปริมาณจ ากัด ปริมาณสารระเหยที่ถูกพาออก
จากเปลือกมะนาวจึงคงท่ี ไม่เพ่ิมข้ึน 

2) ศึกษาเวลาในการกลั่น ที่ส่งผลต่อปริมาณ
ผลผลิตน้ ามันหอมระเหย  

 

 
 

รูปที่ 4 แสดงร้อยละผลผลิตโดยมวล (Yield) ของ
น้ ามันหอมระเหยจากเปลือกมะนาวที่กลั่นในน้ าที่มี

เวลาแตกต่างกัน 
 

จากการทดลองพบว่า วัตถุดิบตั้งต้น 50 g กลั่น
ในน้ าปริมาณน้ า 150 ml แนวโน้มของผลผลิตน้ ามัน
หอมระเหยสูงขึ้นเมื่อกลั่นเป็นเวลานานขึ้น ด้วยอัตรา
การกลั่น (Distillation rate) คงที่แบบเส้นตรง เมื่อ
กลั่นถึงนาทีที่  150 เป็นต้นไปปริมาณน้ ามันหอม
ระเหยจะคงที่ ดังแสดงรูปที่ 4 จากรูปนี้สามารถหา
อัตราการกลั่น (Distillation rate) ได้จากความชัน 
(slope) ของกราฟ มีค่าเท่ากับ 0.0016 มิลลิลิตร/
นาท ี

3) ศึกษาขนาดของวัตถุดิบ ที่ส่งผลต่อปริมาณ
ผลผลิตน้ ามันหอมระเหย  

 
 

รูปที่ 5 แสดงร้อยละผลผลิตโดยมวล (Yield) ของ
น้ ามันหอมระเหยจากเปลือกมะนาวที่กลั่นจากวัตถุดิบ

ตั้งต้นขนาดต่างกัน 
 
จากการทดลองพบว่า ปริมาณผลผลิตน้ ามันหอม

ระเหยจากวัตถุดิบตั้งต้น 50 g ที่มีขนาดแตกต่างกัน 
โดยมีพ้ืนที่เฉลี่ยเท่ากับ 4.81 cm2 3.29 cm2 1.85 
cm2 และ 1.07 cm2 กลั่นในน้ าปริมาณน้ า 150 ml 
เป็นเวลา 160 นาที มีค่าใกล้เคียงกัน ดังแสดงในรูปที่ 
5 
3.2  การศึกษาสมบัติต่างๆของน ้ามันหอมระเหย 

น้ ามันหอมระเหยจากเปลือกมะนาวที่ได้จากการ
ทดลองนี้จะมีลักษณะเป็นของเหลวใสและมีสีอม
เหลือง มีกลิ่นหอมเฉพาะตัว ดังรูปที่ 6 มีสมบัติต่างๆ 
ดังนี้ 

 
 

รูปที่ 6 แสดงลักษณะที่ปรากฏของน้ ามันหอมระเหย
จากเปลือกมะนาว 

1) ศึกษาค่าความเป็นกรด -เบส (pH) ความ
ถ่วงจ าเพาะและความหนาแน่นของน้ ามันหอมระเหย 

ที่ อุณหภูมิ 28 C จะพบว่าน้ ามันหอมระเหยจะมี



 
การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์  วทิยาศาสตร์  เทคโนโลยี  และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 12 
วันที่ 20  สิงหาคม  2564  ณ  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   

 

 
ESTACON12 | 831 

ความเป็นกรดอ่อน pH = 5 มีค่าความถ่วงจ าเพาะ
และค่าความหนาแน่นต่ ากว่าน้ า เท่ากับ 0.8570 และ 
0.8538 g/cm3

 ตามล าดับ 

2) การวิเคราะห์ปริมาณสารลิโมนีนจากน้ ามัน
หอมระเหย ด้วยการใช้เทคนิคแก๊สโครมาโตรกราฟี  
ท าได้โดยขั้นแรกต้องสร้างกราฟมาตรฐาน ด้วยการใช้
ส า รมาตรฐ านลิ โ มนี น  ( Limonene, Analytical 
standard; Sigma Aldrich) ท าละลายในเมทานอล 
ความเข้มข้น 6.25, 12.5, 25, 50, 100, และ 200 

g/ml ลิโมนีนจะพบอยู่ในช่วงเวลานาทีที่  11.099 - 
11.202  ได้ผลพ้ืนที่ได้พีกของสารละลายมาตรฐาน 
เท่ากับ 557, 867, 2830.96, 4225.46, 5965.03 และ 
11930.06 uV*sec ตามล าดับ เมื่อน าค่าที่ได้มาเขียน
กราฟมาตรฐานระหว่างอัตราส่วนของพ้ืนที่ใต้พีกกับ
ความเข้มข้นของสารละลายมาตรฐาน จะได้กราฟดัง
แสดงในรูปที่  7 จากกราฟความสัมพันธ์นี้ จะได้
ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนของพ้ืนที่ใต้พีกกับ
ความเข้มข้นของสารละลายมาตรฐาน พบว่าเป็น
ส ม ก า ร เ ส้ น ต ร ง  ดั ง ส ม ก า ร ที่  (3) แ ล ะ ไ ด้ ค่ า 
Correlation coefficient (R2) เท่ากับ 0.9809  
 y = 56.33x + 699.23         (3) 

ต่อมาท าการละลายน้ ามันหอมระเหยจากเปลือก
มะนาวในเมทานอล ความเข้มเข้น 10% โดยน้ าหนัก 
พบพ้ืนที่ใต้พีกของสารลิโมนีนที่เวลานาทีที่ 11.175 
ซึ่งอยู่ในช่วงเวลาเดียวกันกับสารละลายมาตรฐาน มี
พ้ื นที่ ใ ต้ พี ก เท่ า กั บ  9129.23 uV*sec เ มื่ อน า ไ ป
ค านวณหาปริมาณสารลิโมนีนจากสมการที่ 3 พบว่า 
น้ ามันหอมระเหยจากเปลือกมะนาวความเข้มเข้น 
10% โดยน้ าหนัก พบปริมาณสารลิโมนีน 149.65 

g/ml  
 

 
 

รูปที่ 7 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วน
ของพ้ืนที่ใต้พีกกับความเข้มข้นของสารละลาย

มาตรฐานลิโมนีน 
 

3) การศึกษาประสิทธิภาพของน้ ามันหอมระเหย 
ในการยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์ในอากาศ ด้วย
เทคนิค Disk diffusion method การทดลองนี้ เป็น
การทดสอบประสิทธิภาพเบื้องต้นของน้ ามันหอม
ระเหยจากเปลือกมะนาว ในการยับยั้งจุลินทรีย์ที่
ล่องลอยในอากาศ โดยเก็บเชื้อจากพ้ืนที่จ ากัด ภายใน
ตู้ไม้อัด ขนาด 30x50x100 cm3 ในห้องปฏิบัติการ 
โดยการน าจานเพาะเชื้อที่มีอาหาร PDA (Potato 
dextrose agar) เปิดฝาวางทิ้งไว้เป็นระยะเวลา 7 วัน 
สังเกตเห็นการเจริญของจุลินทรีย์หลายชนิด ดังแสดง
ในรูปที่ 8 เมื่อพิจารณาลักษณะการเจริญที่ปรากฏบน
อาหารเลี้ยงเชื้อ พบทั้งราและแบคทีเรียเป็นจ านวน
มาก โดยกลุ่มจุลินทรีย์ที่พบมากคือ เชื้อราชนิดต่าง ๆ 
เนื่องจากใช้อาหารที่เหมาะแก่การเจริญของเชื้อรา 

 

 
 

รูปที่ 8 แสดงลักษณะของอาหารเลี้ยงเชื้อชนิด PDA 
หลังการเก็บเชื้อจุลชีพที่มีในอากาศ เป็นเวลา 7 วัน 
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 น าจุลินทรีย์ที่พบไปคัดแยกให้บริสุทธิ์  ด้วย
เทคนิค Streak plate technique และศึกษาสัณฐาน
เบื้องต้นด้วยกล้องจุลทรรศน์แบบสเตอริโอ (Stereo 
Microscope) พ บ เ ชื้ อ ร า ก ลุ่ ม เ ด่ น  (Dominant 
species) จ านวน 3 ชนิด (รหัส R1, R2 และ R3) ซึ่ง
ไม่ได้ท าการศึกษาจนถึงขั้นตอนระบุสายพันธุ์ ใน
งานวิจัยนี้ ดังแสดงในตารางที่ 1  น าเชื้อบริสุทธิ์เลี้ยง
ต่อในอาหารเหลว PDB (Potato Dextrose broth) 
เพ่ือเพ่ิมจ านวน (Enrichment) และก าหนดการเจริญ
ให้อยู่ ในระยะ log phase ด้วยการบ่มที่ อุณหภูมิ  

37C เป็นเวลา 48 ชั่วโมง จากนั้นศึกษาประสิทธิภาพ
ของน้ ามันหอมระเหย จากเปลือกมะนาว ในการยับยั้ง
การเจริญของจุลินทรีย์ในอากาศ ด้วยเทคนิค Disk 
diffusion method โดยเจือจางให้เชื้ออยู่ในช่วง 10-4 
CFU/ml ใช้เทคนิค Spread-Plate Technique บน
อาหาร  PDA น ากระดาษกรองขนาด เส้ นผ่ าน
ศูนย์กลาง 0.5 cm ที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว จุ่มลงใน
น้ ามันหอมระเหยบริสุทธิ์ วางลงในจานเพาะเชื้อ 5 จุด 
ท าซ้ า 3 จาน  ใช้น้ ากลั้นที่ผ่านการฆ่าเชื้อเป็นชุด
ควบคุม บ่มไว้ที่อุณหภูมิห้อง เป็นเวลา 48 ชั่วโมง 
สังเกตการณ์เกิดโซนใส (Clear Zone) บนอาหาร
เลี้ยงเชื้อ  
 

ตารางที่ 1 แสดงภาพถ่ายจุลินทรีย์บริสุทธิ์ที่ล่องลอย
ในอากาศภายในตู้ไม้อัดในห้องปฏิบัติการจากกล้อง
จุลทรรศน์แบบสเตอริโอ 
รหัส ภาพจาก 

กล้องจุลทรรศน์ 
แบบสเตอริโอ 

ภาพเชื อจุลชีพที่
ผ่านการแยกเชื อ

บริสุทธิ์ 
R1 

  

รหัส ภาพจาก 
กล้องจุลทรรศน์ 
แบบสเตอริโอ 

ภาพเชื อจุลชีพที่
ผ่านการแยกเชื อ

บริสุทธิ์ 
R2 

  
R3 

  
 
ผลการศึกษาพบว่า จานเพาะเชื้อที่มีกระดาษ

กรองจุ่มในน้ ามันหอมระเหยจากเปลือกมะนาว ไม่
ปรากฏการเจริญของเชื้อ R1, R2 และ R3 เลย เมื่อ
เทียบกับจานเพาะชุดควบคุม ดังแสดงดังตารางที่ 2 
แสดงให้เห็นว่า น้ ามันหอมระเหยจากเปลือกมะนาวมี
ประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์ที่
ล่องลอยในอากาศทั้ง 3 ชนิด อาจกล่าวได้ว่าน้ ามัน
หอมระเหยที่สกัดได้มีประสิทธิภาพในการยับยั้งการ
เจริญของจุลินทรีย์ที่ล่องลอยในอากาศได้ 100%  

 
ตารางที่ 2 แสดงผลการศึกษาประสิทธิภาพในการ
ยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์ที่ล่องลอยในอากาศ R1, 
R2 และ R3 ของน้ ามันหอมระเหยจากเปลือกมะนาว
เทียบกับชุดควบคุม 
รหัส การทดสอบฤทธิ์ในการต้านเชื อจุลชีพ 

น ้ามันหอมระเหย
จากเปลือกมะนาว 

ตัวควบคุม  
(น ้ากลั่น) 

R1 
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รหัส การทดสอบฤทธิ์ในการต้านเชื อจุลชีพ 
น ้ามันหอมระเหย
จากเปลือกมะนาว 

ตัวควบคุม  
(น ้ากลั่น) 

R2 

  
R3 

  
 
แ ต่ อ ย่ า ง ไ ร ก็ ต า ม  ใ น อน า ค ต ก า ร ศึ ก ษ า

ประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์ที่
ล่ องลอยในอากาศควรมีการศึกษาเ พ่ิมเติมกับ
จุลินทรีย์ชนิดก่อโรคที่ทราบสายพันธุ์  

 
4.  สรุปผลการทดลอง 
 จากการศึกษาปัจจัยในการกลั่น ที่ส่งผลต่อปริมาณ
ผลผลิตน้ ามันหอมระเหย พบว่า ปริมาณน้ ากลั่นที่
เหมาะสมมีอิทธิพลต่อปริมาณผลผลิตของน้ ามันหอม
ระเหย อัตราส่วนวัตถุดิบต่อน้ ากลั่นที่เหมาะสมของ
การทดลองนี้คือ วัตถุดิบ 50 g ต่อน้ ากลั่น 150 ml ซ่ึง
มีร้อยละผลผลิตโดยมวล เท่ากับ 0.716% ถ้าปริมาณ
น้ ากลั่นที่ต่ าเกินไป ส่งผลท าให้ผลผลิตน้ ามันหอม
ระเหยต่ ากว่าความเป็นจริง เพราะยังมีน้ ามันหอม
ระเหยเหลืออยู่ในวัตถุดิบ แต่ถ้าเพ่ิมปริมาณน้ ากลั่น
ขึ้นผลผลิตจะมีค่าคงที่ เพราะน้ ามันหอมระเหยถูก
กลั่ น ออกจ า กวั ต ถุ ดิ บ จน หม ด แล้ ว  ต่ อ ม า ไ ด้
ท าการศึกษาเวลาในการกลั่น ของเงื่อนไขวัตถุดิบต่อ
น้ ากลั่นไร้ประจุ 50 g: 150 ml พบว่าเวลาในการกลั่น
มีอิทธิพลต่อปริมาณผลผลิตที่เพ่ิมขึ้นในช่วงแรกด้วย
อัตราการกลั่นเท่ากับ 0.0016 ml/นาที แต่เมื่อกลั่น
มากกว่า 150 นาที ปริมาณน้ ามันหอมระเหยจะลงที่

เพราะน้ ามันหอมระเหยถูกกลั่นออกจากวัตถุดิบจน
หมดแล้ว  เช่นกัน ในขณะที่ขนาดของวัตถุดิบที่
แตกต่างกัน ไม่ส่งผลต่อปริมาณผลผลิตเฉลี่ยของ
น้ ามันหอมระเหย  

น้ ามันหอมระเหยจากเปลือกมะนาวที่ได้จากการ
กลั่นมีลักษณะที่ปรากฏเป็นของเหลวใสมีสีอมเหลือง 
มีสมบัติต่างๆ ดังนี้  มีค่าความเป็นกรด-เบส (pH) 
เท่ากับ 5 ค่าความถ่วงจ าเพาะและค่าความหนาแน่น 
เท่ากับ 0.857 และ 0.854 g/cm3 ตามล าดับ จาก
การวิเคราะห์ปริมาณสารลิโมนีนในน้ ามันหอมระเหย
ความเข้มเข้น 10% โดยน้ าหนัก พบปริมาณสารลิ

โ ม นี น  149.65 g/ml  แ ล ะ จ า ก ก า ร ศึ ก ษ า
ความสามารถในการต้านเชื้อจุลชีพของน้ ามันหอม
ระเหย โดยการเก็บเชื้อจุลินทรีย์ที่พบในอากาศและ
คัดเอาเชื้อรา 3 ชนิดมาท าการทดลอง พบว่าน้ ามัน
หอมระเหยจากเปลือกมะนาวมีความสามารถในการ
ยับยั้งการเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์จากอากาศ ทั้ง 3 
ชนิด ได้ 100% 
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ส้มไส้ปลาไบโอเทค: ผลิตภัณฑ์อาหารหมักปลอดภยัด้วยวัสดุเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตปลาส้ม 
Biotech fermented fish viscera: safe fermented food product with waste 

materials from fermented fish production 
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บทคัดย่อ  

เครื่องในปลาเป็นวัสดุเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตปลาส้มซึ่งน าไปสู่การสะสมปัญหาสิ่งแวดล้อม ท าการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการน าเครื่องในปลาซึ่งเป็นวัสดุเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตปลาส้มมาผลิตส้มไส้ปลาโดยใช้ 
Lactobacillus sp. I11 เป็นเชื้อตั้งต้น อัตราส่วนที่เหมาะสมของส้มไส้ปลาคือ เครื่องในปลาสับละเอียด 700 กรัม 
กระเทียมสับ 120 กรัม ข้าวเหนียวนึ่ง 70 กรัม ข้าวคั่วบด 70 กรัม และเกลือ 40 กรัม ค่าความเป็นกรดด่างระหว่างส้มไส้
ปลาที่ใส่เชื้อตั้งต้น (4.07) กับ ไม่ใส่เชื้อตั้งต้น (4.12) มีความใกล้เคียงกัน ตรวจไม่พบสารหนู แคดเมียม และปรอทในส้มไส้
ปลาทั้งสองสูตร ส่วนตะกั่วพบในส้มไส้ปลาที่ใส่เชื้อตั้งต้น (<0.05 mg/Kg ของตัวอย่าง) แต่ไม่เกินมาตรฐานผลิตภัณฑ์
ชุมชนซึ่งแสดงให้เห็นว่า Lactobacillus sp. I11 ไม่มีผลต่อสารปนเปื้อนในส้มไส้ปลา Bacillus cereus Clostridium 
perfringens และ Staphylococcus aureus พบน้อยกว่า 10 โคโลนีต่อตัวอย่าง 1 กรัมในส้มไส้ปลาทั้งสองสูตร 
Lactobacillus sp. I11 สามารถยับยั้งยีสต์และรา Salmonella spp. และ Escherichia coli ได้จนจ านวนไม่เกินเกณฑ์
มาตรฐานทางด้านจุลชีววิทยา ไม่พบทั้งพยาธิตัวจี๊ดและตัวอ่อนพยาธิใบไม้ในตับในส้มไส้ปลาทั้งสองสูตร ส้มไส้ปลาที่ใส่ 
Lactobacillus sp. I11 เป็นเชื้อตั้งต้นได้รับความพึงพอใจจากผู้ประเมินมากกว่าส้มไส้ปลาที่ไม่ใส่เชื้อตั้งต้นอย่างมี
นัยส าคัญ ดังนั้นส้มไส้ปลาที่ใส่ Lactobacillus sp. I11 เป็นเชื้อตั้งต้นเป็นผลิตภัณฑ์อาหารหมักที่มีความปลอดภัยและ
สร้างความพึงพอใจแก่ผู้บริโภค 
ค ำส ำคัญ: ส้มไส้ปลา ผลิตภัณฑอ์าหารหมัก วัสดุเหลือทิ้ง กระบวนการผลิตปลาส้ม 
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Abstract 
Fish viscera is waste materials from fermented fish production, which lead to the accumulation 

of the environmental problem. The participatory action research in the utilization of waste materials 
from fermented fish production, fish viscera, for the fermented fish viscera production using Lactobacillus 
sp. I11 as a starter culture was studied. The optimal ratio of the fermented fish viscera ingredients for 1 
kg of fermented fish viscera production was 700 g of minced fish viscera, 120 g of chopped garlic, 70 g 
of steamed glutinous rice, 70 g of ground roasted rice, and 40 g of salt. The pH value between the 
fermented fish viscera with (4.07) and without (4.12) starter culture was similar. The contaminants such 
as arsenic, cadmium, and mercury were not found in both fermented fish viscera formulation, while 
lead was found (<0.05 mg/Kg of the sample) in fermented fish viscera with starter culture but did not 
exceed Thai community product standard, indicating that Lactobacillus sp. I11 did not affect the 
contaminants in fermented fish viscera. Bacillus cereus, Clostridium perfringens, and Staphylococcus 
aureus were found <10 CFU/g in both fermented fish viscera formulation. Lactobacillus sp. I11 could 
inhibit yeast and mold, Salmonella spp., and Escherichia coli until the number of these microorganisms 
did not exceed the microbiological standard. Neither Gnathostoma spinigerum nor the metacercaria of 
Opisthorchis viverrine were found in both fermented fish viscera formulation. The fermented fish viscera 
with Lactobacillus sp. I11 as a starter culture was significantly more satisfied from the assessors than the 
fermented fish viscera without starter culture. The results, therefore, the fermented fish viscera with 
Lactobacillus sp. I11 as a starter culture is a safe fermented food product and satisfies consumers. 
Keywords: Fermented fish viscera, Fermented food product, Waste materials, Fermented fish production 
 
1.  บทน า 
 ชุมชนบ้านท่าบ่อ หมู่ที่ 4 และหมู่ท่ี 6 ต าบลท่าบ่อ
สงคราม อ าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม มีการ
ประกอบอาชีพผลิตปลาส้มขาย มากถึง 40 ครัวเรือน 
เป็นผู้ผลิตรายใหญ่  20 ครัว เรือน รายย่อย 20 
ครัวเรือน จากการลงพ้ืนที่ส ารวจปัญหา และความ
ต้องการในการแก้ปัญหาของคณะผู้วิจัยพบว่าชุมชน
ประสบปัญหาเครื่องในปลาที่เหลือจากกระบวนการ
ผลิตปลาส้ม ส่งผลให้เกิดกลิ่นเหม็น ก่อให้เกิดปัญหา
ขยะในพ้ืนที่ อีกทั้งมีผู้ประกอบการบางส่วนทิ้งลงสู่
แม่น้ าสงครามท าให้เกิดปัญหาน้ าเน่าเสีย 

เครื่องในปลา เป็นของเสียจากกระบวนการผลิต
ผลิตภัณฑ์หลายประเภทจากปลา อย่างไรก็ตามเครื่อง
ในปลาเป็นส่วนที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง มีทั้ง
ปริมาณโปรตีน และไขมันสูง อุดมไปด้วยกรดอะมิโน
จ าเป็น จึงสามารถน ามาใช้เป็นแหล่งโปรตีนในการ
ผลิตผลิตภัณฑ์ได้หลากหลาย [1] 

ส้มไส้ปลา (Fermented fish viscera, Som sai 
pla) เป็นอาหารหมักพ้ืนบ้านเพ่ือบริโภคในครัวเรือน
และเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยส านักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มผช.725/2557) กระทรวง
อุตสาหกรรม [2] ได้ให้นิยามส้มไส้ปลาว่า “ผลิตภัณฑ์
ที่ได้จากการน าไส้ปลาหรือเครื่องในปลามาล้างให้
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สะอาดแล้ วสะเด็ดน้ า  อาจสับหรือหั่ น เป็นชิ้ น 
คลุกเคล้ากับเกลือ กระเทียมบด ข้าวเจ้าสุกหรือข้าว
เหนียวนึ่ง อาจผสมเนื้อปลาบด ไข่ปลา เติมน้ าตาล 
หมักจนมีรสเปรี้ยว ควรท าให้สุกก่อนบริโภค”  

ส้มไส้ปลาเป็นอาหารหมักที่ เกิดจากจุลินทรีย์
ธรรมชาติที่ติดมากับวัตถุดิบ การปรับสภาวะในการ
ผลิต เช่น ความเข้มข้นของเกลือ เป็นการลดการ
ปนเปื้อนของจุลินทรีย์อ่ืนที่ไม่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม
การปรับสภาวะดังกล่าวไม่สามารถควบคุมจุลินทรีย์ได้
ทั้ งหมด อาจมีการปนเปื้อนอยู่จุลินทรีย์ อ่ืนที่ ไม่
เกี่ยวข้องในส้มไส้ปลา ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาความ
ปลอดภัยกับผู้บริโภคและท าให้คุณภาพ รสชาติ กลิ่น 
และสีของส้มไส้ปลาไม่คงที่ ดังนั้นการควบคุมจุลินทรีย์
เริ่มต้นในกระบวนการผลิตส้มไส้ปลาจึงเป็นสิ่งส าคัญ 
ท าให้ในการหมักอาหารหลายชนิดได้มีการพัฒนามา
ใช้หัวเชื้อตั้งต้น (Starter culture) เพ่ือสร้างอาหาร
หมักให้มีคุณภาพมาตรฐานตามที่ ต้ องการ  [3] 
จุลินทรีย์หลายชนิดทั้งแบคทีเรีย รา และยีสต์ ถูก
น ามาใช้เป็นหัวเชื้อตั้งต้นในการผลิตผลิตภัณฑ์เนื้อ
หมัก [4] อย่างไรก็ตามในการผลิตส้มไส้ปลายังไม่
พบว่ามีการใช้จุลินทรีย์ในรูปหัวเชื้อตั้งต้น  

แ บ ค ที เ รี ย ก ร ด แ ล ก ติ ก เ ป็ น แ บ ค ที เ รี ย ที่ มี
ความส าคัญและนิยมในการหมักอาหารและถนอม
อาหาร [5] เนื่องจากได้รับการยอมรับว่าเป็นแบคทีเรีย
ที่มีความปลอดภัย (Generally recognized as safe 
bacteria; GRAS status). Lactobacillus sp. I11 
เป็นแบคทีเรียกรดแลกติกที่แยกได้จากผลิตภัณฑ์
อาหารหมักที่มีความสามารถทนต่อเกลือน้ าดี ทนต่อ 
pH 2.0 มีความสามารถในการยับยั้งการเจริญเชื้อก่อ
โรคในปลา คือ Aeromonas hydrophila ช่วยพัฒนา
คุณภาพอาหารปลาให้มีคุณภาพมากขึ้นโดยท าให้
น้ าหนักเฉลี่ยปลาดุกเพ่ิมมากข้ึนกว่าอาหารปลาที่ไม่ได้

เสริมด้วย Lactobacillus sp. I11 และท าให้ปลาดุก
ที่ได้รับอาหารที่เสริมด้วย Lactobacillus sp. I11 ไม่
เป็นโรคจากเชื้อ Aeromonas hydrophila [6] ช่วย
พัฒนาคุณภาพส้มเท้าวัวโดยท าให้มีคุณภาพทางจุล
ชีววิทยาและคะแนนการทดสอบทางประสามสัมผัสดี
มากกว่าส้มเท้าวัวที่ไม่ใส่เชื้อตั้งต้น [7] และช่วยพัฒนา
คุณภาพน้ าหมักพืชให้มีคุณภาพทางด้านประสาท
สัมผัสดีขึ้นอีกด้วย [8] 

คณะผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาการผลิตส้มไส้ปลาซึ่งเป็น
วัสดุเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตปลาส้มร่วมกับหัว
เชื้อตั้งต้น Lactobacillus sp. I11 เพ่ือเป็นการใช้
ประโยชน์และเพ่ิมมูลค่าของวัสดุเหลือทิ้งให้สามารถ
น ามาบริโภคหรือพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถ
จ าหน่ายควบคู่กับปลาส้ม อีกทั้งเพ่ือเป็นการเพ่ิม
รายได้ให้กับประชาชนในชุมชนต่อไป 
 

2.  วิธีการด าเนินการวิจัย 
2.1  การศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมในการผลิตส้ม
ไส้ปลา 

ศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมในการผลิตส้มไส้ปลา
ด้วยวิธีการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โดยใช้
กระบวนการสัมภาษณ์เชิงลึกและการสนทนากลุ่มผู้ให้
ข้อมูล ในรายประเด็นส่วนประกอบ อัตราส่วนการ
ผลิต และวิธีการผลิตของชุมชนบ้านท่าบ่อ หมู่ที่ 4 
และหมู่ที่ 6 ต าบลท่าบ่อสงคราม อ าเภอศรีสงคราม 
จังหวัดนครพนม พร้อมร่วมกันทดลองหาอัตราส่วนที่
เหมาะสมในการผลิตผลิตภัณฑ์ส้มไส้ปลา 
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2.2  การศึกษาการผลิตส้มไส้ปลาไบโอเทคโดยใช้
แบคทีเรียแลกติก Lactobacillus sp. I11 เป็นเชื้อ
ตั้งต้น ต่อคุณภาพทางเคมี จุลชีววิทยา พยาธิ และ
ความพึงพอใจของผู้บริโภค 

ท า โ ด ย น า เ ชื้ อ แ บ ค ที เ รี ย ก ร ด แ ล ก ติ ก 
Lactobacillus sp. I11 ที่เก็บไว้ที่อุณหภูมิ -20 องศา
เซลเซียสมาละลายน้ าแข็ง เพ่ือท าการบ่มเพาะเลี้ยง
เชื้อก่อนใช้เป็นกล้าเชื้อบริสุทธิ์ โดยการดูดเชื้อปริมาณ 
100 ไมโครลิตรลงในอาหารเหลว De Man Rogosa 
and Sharpe (MRS) (Merck, Germany) บ่ ม ใ น
สภาวะไร้ออกซิเจน ที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เป็น
เวลา 24 ชั่วโมง จากนั้นถ่ายเชื้อจากหลอดอาหารที่
เลี้ยงไว้ปริมาตร 10 มิลลิลิตร ลงในอาหารเหลว MRS 
ปริมาตร 100 มิลลิลิตร แล้วน ามาเพาะเลี้ยงเชื้ออีก
ครั้งตามวิธีการดังกล่าว จากนั้นน ามาปั่นเหวี่ยงแยก
เซลล์ด้วยเครื่องเหวี่ยงแยก โดยใช้ความเร็ว 6,000 
รอบต่อนาทีเป็นเวลา 10 นาที ล้างตะกอนเซลล์ด้วย
สารละลายโซเดียมคลอไรด์ ความเข้มข้น 0.85 % 
(w/v) ที่ฆ่าเชื้อแล้ว 2 ครั้ง ปรับค่าความขุ่นของเซลล์
ที่ความยาวคลื่น 600 นาโนเมตร ด้วยเครื่อง UV-
spectrophotometer ใ ห้ มี ค่ า  OD เ ท่ า กั บ  1.0 
(ดัดแปลงจาก [7]) 

จากนั้นท าการผลิตส้มไส้ปลาคด้วยวิธีการวิจัย
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมโดยใช้อัตราส่วนที่เหมาะสม
ที่ได้ร่วมกันพัฒนาและปรับปรุงระหว่างคณะผู้วิจัย
และปราชญ์ชาวบ้าน (อัตราส่วนที่เหมาะสมจากข้อ 
2.1) แล้วแบ่งออกเป็น 2 สูตร คือส้มไส้ปลาสูตรที่ใช้
แบคทีเรียแลกติก Lactobacillus sp. I11 เป็นเชื้อตั้ง
ต้น โดยใช้ Lactobacillus sp. I11 ความเข้มข้น 10% 
(v/w) และส้มไส้ปลาสูตรที่ไม่ใส่เชื้อตั้งต้น ใช้ 0.85 % 
(w/v) NaCl ปราศจากเชื้อแทนการใช้เชื้อตั้งต้น โดย
ใส่เชื้อตั้งต้นหรือ 0.85 % (w/v) NaCl ในขั้นตอนการ

นวดผสม บ่มที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 4 วัน จากนั้นท า
การตรวจสอบคุณภาพทางเคมี จุลชีววิทยา และพยาธิ 
ตามเกณฑ์ที่มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนส้มไส้ปลา
ก าหนด [2] และประเมินความพึงพอใจของผู้บริโภคที่
มีต่อส้มไส้ปลาทั้ง 2 สูตร 
2.2.1 การตรวจสอบคุณภาพทางเคมี  

 ตรวจสอบค่าความเป็นกรด-ด่าง [9] และตรวจ
วิเคราะห์ตะกั่ว สารหนู ปรอท และแคดเมียม [10] 
2.2.2 การตรวจสอบคุณภาพทางจุลชีววิทยา  

 ต ร ว จ ส อ บ  Bacillus cereus [11], 
Clostridium perfringens [12], Escherichia coli 
[13], Salmonella [14], Staphylococcus aureus 
[15] และยีสต์และรา [16]  
2.2.3  การตรวจสอบพยาธิ  

 ตรวจสอบพยาธิตัวจี๊ด และตัวอ่อนพยาธิใบไม้
ในตับ [17] 
2.2.4 การประเมินความพึงพอใจของผู้บริโภค 

 ขั้นตอนการประเมินความพึงพอใจของผู้บริโภค
ที่มีต่อส้มไส้ปลาที่ผ่านกรรมวิธีการผลิตโดยการใช้เชื้อ
ตั้งต้น Lactobacillus sp. I11 มีดังนี้ 

1) การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างผู้บริโภค 
 การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างผู้บริโภค จากเขต

พ้ืนที่ที่ก าหนดไว้ในการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างผู้บริโภค 
3 พ้ืนที่ ได้แก่ ก) กลุ่มประชาชนบ้านท่าบ่อ  ข) กลุ่ม
นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร และ ค) กลุ่มประชาชนในเขตเทศบาลเมือง
สกลนคร ท าการสุ่มตัวอย่างจากทั้งสามพ้ืนที่ จ านวน 
50 คน โดยวิธีการสุ่มตามสะดวก แต่ให้กลุ่มตัวอย่างมี
ลักษณะที่หลากหลาย ทั้งในด้านเพศและช่วงอายุ ซึ่ง
การสุ่มนี้ ได้ก าหนดให้ได้กลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคท่ีมีอายุ 
ในช่วงกลุ่มอายุต่ ากว่าหรือเทียบเท่า 17 ปี กลุ่มอายุ
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ตั้งแต่ 18-25 ปี กลุ่มอายุตั้งแต่ 26-44 ปี และกลุ่ม
อายุ 45 ปีขึ้นไป ในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน 

2) การเก็บข้อมูลความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์
ส้มไส้ปลา 

 หลังจากกลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคจ านวน 50 
คน ได้บริโภคตัวอย่างผลิตภัณฑ์ส้มไส้ปลา 2 สูตร 
ปริมาณสูตรละ 50 กรัม แล้วจึงให้ท าแบบประเมิน
ความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์ส้มไส้ปลา 

3) การวิ เคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจต่อ
ผลิตภัณฑ์ส้มไส้ปลา 

 การวิ เคราะห์ข้ อมูลความพึงพอใจต่ อ
ผลิตภัณฑ์ส้มไส้ปลาใช้สถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เพ่ืออธิบายข้อมูลความพึงพอใจ
เบื้องต้น จากนั้นใช้สถิติอนุมานเพ่ือทดสอบสมมติฐาน
ว่า การใช้แบคทีเรียแลกติก Lactobacillus sp. I11 
เป็นเชื้อตั้งต้นมีผลท าให้ความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์ส้ม
ไส้ปลาเพ่ิมมากขึ้นด้วยสถิติ The Wilcoxon Matched 
Pairs Signed-Ranks Test ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 
 
3.  ผลและอภิปรายผลการทดลอง 
3.1  ผลการศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมในการผลิต
ส้มไส้ปลา 

อัตราส่วนที่เหมาะสมของการผลิตส้มไส้ปลา 1 
กิโลกรัม จากการปฏิบัติการวิจัยแบบมีส่วนร่วม มี
ส่วนประกอบ ดังนี้  ไส้ปลาสับละเอียด 700 กรัม 
กระเทียมสับ 120 กรัม ข้าวเหนียวนึ่ง 70 กรัม ข้าวคั่ว
บด 70 กรัม และเกลือ 40 กรัม และมีวิธีการผลิตส้ม
ไส้ปลา คือ น าไส้ปลาที่สับละเอียดแล้วมาบดนวดผสม
กับกระเทียมสับ ข้าวเหนียวนึ่ง ข้าวคั่วบด และเกลือ 
นวดผสมให้เข้ากันเป็นเวลา 10 นาที โดยค่อย ๆ เติม
น้ าระหว่างการนวดผสม โดยใช้น้ า 100 มิลลิลิตร ต่อ
ส้มไส้ปลา 1 กิโลกรัม การนวดผสมเป็นขั้นตอนส าคัญ

ในการท าส้มไส้ปลา ช่วยท าให้ส่วนผสมเข้ากัน ส้มไส้
ปลามีเนื้อสัมผัสตามที่ดี และเกิดการหมักที่สมบูรณ์
และทั่วถึง จากนั้นบ่มทิ้งไว้ที่ อุณหภูมิห้อง เมื่อได้
รสชาติตามต้องการก็น าไปบริโภคหรือจ าหน่าย 
3.2  ผลการศึกษาการผลิตส้มไส้ปลาไบโอเทคโดย
ใช้แบคทีเรียแลกติก Lactobacillus sp. I11 เป็น
เชื้อตั้งต้น ต่อคุณภาพทางเคมี จุลชีววิทยา พยาธิ 
และความพึงพอใจของผู้บริโภค 
3.2.1 ผลการตรวจสอบคุณภาพทางเคมี  

ผลการตรวจสอบคุณภาพทางเคมีของส้มไส้
ปลาแสดงดังตารางที่ 1 ค่าความเป็นกรด-ด่างภายหลัง
การหมักเป็นเวลา 4 วันที่อุณหภูมิห้องของส้มไส้ปลา
สูตรไม่ใช้เชื้อตั้งต้นมีค่าความเป็นกรด-ด่างเท่ากับ 
4.12 ส่วนสูตรที่ใส่เชื้อตั้งต้นมีค่าความเป็นกรด-ด่าง
เท่ากับ 4.07 ซึ่งมีค่าใกล้เคียงกัน เชื้อตั้งต้นจะมีผล
ช่วยลดค่าความเป็นกรด-ด่างอย่างรวดเร็ว [4] ภายใน
วันแรกของการหมัก และภายหลังการบ่ม 2 วันเป็น
ต้นไป ค่าความเป็นกรด-ด่างของผลิตภัณฑ์เนื้อหมักที่
ใส่เชื้อตั้งต้นกับไม่ใส่เชื้อตั้งต้นจะไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ [18] ซึ่งส้มไส้ปลาทั้งสูตรที่ใส่เชื้อ
ตั้งต้นและไม่ใส่เชื้อตั้งต้นผ่านมาตรฐานผลิตภัณฑ์
ชุมชนส้มไส้ปลาเรื่องค่าความเป็นกรด-ด่าง หาก
สภาวะมีความเหมาะสมต่อการเจริญของแบคทีเรีย
กรดแลกติกและระยะเวลาในการบ่มเพียงพอจะท าให้
ผลิตภัณฑ์ที่เกิดการหมักจากแบคทีเรียกลุ่มนี้มีค่า
ความเป็นกรด-ด่างที่ เหมาะสม เช่นเดียวกันกับ
การศึกษาของปาลิดา ตั้งอนุรัตน์, วัลย์ลิกา สมบัติมี 
และกฤติกา ศรีแดน [19] พบว่าผักกาดเขียวปลีดอง
ทั้งที่ผลิตโดยไม่ได้ใช้เชื้อตั้งต้นและใช้เชื้อตั้งต้นเมื่อ
หมักในระยะเวลาที่เหมาะสมจะมีค่าความเป็นกรด-
ด่างผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 
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ในการศึกษาสารปนเปื้อนในส้มไส้ปลาพบตะกั่ว
น้อยกว่า 0.050 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมในส้มไส้ปลาสูตร
ที่ใส่เชื้อตั้งต้น อย่างไรก็ตามปริมาณตะกั่วดังกล่าว
น้อยกว่าปริมาณที่มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนส้มไส้
ปลาก าหนด อีกท้ังไม่พบสารหนู แคดเมียม และปรอท
ในส้มไส้ปลาสูตรที่ ใช้ เชื้อตั้ งต้น  และไม่พบสาร
ปนเปื้อนทั้ง 4 ชนิดในส้มไส้ปลาสูตรที่ไม่ใส่เชื้อตั้งต้น 
ดังนั้นส้มไส้ปลาทั้งสองสูตรผ่านมาตรฐานผลิตภัณฑ์
ชุมชนส้มไส้ปลาเรื่องสารปนเปื้อน (ตารางท่ี 1) 

 
ตารางที่ 1 ผลการตรวจสอบคุณภาพทางเคมีส้มไส้
ปลา 

รายการ
ทดสอบ 

สูตรไม่
ใช้เชื้อ
ตั้งต้น 

สูตรใช้
เชื้อตั้ง
ต้น 

เกณฑ์
มาตรฐาน 

กรด – ด่าง  4.12 4.07 ต้องไม่เกิน 
4.6 

สารหนู ไม่พบ ไม่พบ <2 มิลลิกรัม
ต่อกิโลกรัม 

แคดเมียม  ไม่พบ ไม่พบ <2 มิลลิกรัม
ต่อกิโลกรัม 

ตะกั่ว  ไม่พบ <0.050 <1 มิลลิกรัม
ต่อกิโลกรัม 

ปรอท ไม่พบ ไม่พบ <0.5 
มิลลิกรัมต่อ

กิโลกรัม 
 
3.2.2 ผลการตรวจสอบคุณภาพทางจุลชีววิทยา 

 ผลการตรวจสอบคุณภาพทางจุลชีววิทยาในส้ม
ไส้ปลา พบว่าส้มไส้ปลาทั้งสองสูตรมีปริมาณ Bacillus 
cereus, Clostridium perfringens แ ล ะ 

Staphylococcus aureus น้อยกว่า 10 โคโลนีต่อ
ตัวอย่ าง  1 กรัม  ซึ่ ง เมื่ อ เปรียบเทียบกับเกณฑ์
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนส้มไส้ปลา พบว่าส้มไส้ปลา
ทั้ งสองสูตรมีปริมาณ  B. cereus, C. perfringens 
และ S. aureus ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน แต่อย่างไรก็
ตามส้มไส้ปลาที่ไม่ใส่เชื้อตั้งต้นมีปริมาณยีสต์และรา 
และ Escherichia coli เท่ากับ 6.4 x 104 โคโลนีต่อ
ตัวอย่าง 1 กรัม และ 2,400 MPN ต่อตัวอย่าง 1 กรัม 
ตามล าดับ ซึ่งเป็นปริมาณที่สูงเกินกว่ามาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชนส้มไส้ปลาก าหนด ในขณะที่ปริมาณ
ยีสต์และรา และ Escherichia coli ในส้มไส้ปลาที่ใส่
เชื้อตั้งต้นเท่ากับ 3.1 x 102 โคโลนีต่อตัวอย่าง 1 กรัม 
และ <3 MPN ต่อตัวอย่าง 1 กรัม ซึ่งแสดงให้เห็นว่า
ส้มไส้ปลาที่ใส่เชื้อตั้งต้นมีปริมาณยีสต์และรา และ 
Escherichia coli ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน อีกทั้งไม่พบ 
Salmonella spp. ในส้มไส้ปลาที่ใส่เชื้อตั้งต้น แต่พบ 
Salmonella spp. ในส้มไส้ปลาที่ ไม่ ใส่ เชื้อตั้ งต้น 
ดังนั้นส้มไส้ปลาที่ใส่เชื้อตั้งต้นจึงมีคุณภาพทางจุล
ชีววิทยาผ่านเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนส้มไส้
ปลา ส่วนส้มไส้ปลาที่ไม่ใส่เชื้อตั้งต้นไม่ผ่านเกณฑ์ ฯ 
ดังตารางที ่2 

จากผลการทดลองดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าการใช้ 
Lactobacillus sp. I11 เป็นเชื้อตั้งต้นสามารถลด
จ านวนจุลินทรีย์ก่อโรคที่ใช้เป็นดัชนีชี้วัดคุณภาพทาง
จุลชีววิทยาของผลิตภัณฑ์ส้มไส้ปลาได้ อาจเนื่องจาก
กรดแลกติกที่ผลิตจากแบคทีเรียกรดแลกติกสามารถ
ซึมผ่านเข้าไปในเซลล์จุลินทรีย์ สภาพภายในเซลล์
จุลินทรีย์ที่มีความเป็นกรด-ด่างสูงกว่าภายนอกเซลล์
จะมีผลท าให้กรดแลกติกแตกตัวเป็นไฮโดรเจนไอออน 
จึงมีผลต่อกระบวนการเมแทบอลิสมต่าง ๆ ภายใน
เซลล์ [20] รวมทั้งแบคทีเรียสร้างกรดแลกติกสามารถ
สร้างสารประกอบโปรตีนที่เรียกว่าแบคเทอริโอซิน 
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(Bacteriocin) ซึ่งมีฤทธิ์ท าลายจุลินทรีย์ที่ปนเปื้อนใน
วัตถุดิบได ้[21] 

 
ตารางที่ 2 ผลการตรวจสอบคุณภาพทางจุลชีววิทยา
ส้มไส้ปลา 

รายการ
ทดสอบ 

สูตรไม่
ใช้เชื้อ
ตั้งต้น 

สูตรใช้
เชื้อตั้ง
ต้น 

เกณฑ์
มาตรฐาน 

B. cereus <10 <10 

<1 x 103 

โคโลนีต่อ
ตัวอย่าง 
1 กรัม 

C. 
perfringens 

<10 <10 

<1 x 103 

โคโลนีต่อ
ตัวอย่าง 
1 กรัม 

E. coli 2,400 <3 
<3 MPN 

ต่อตัวอย่าง 
1 กรัม 

Salmonella 
spp. 

พบ ไม่พบ 
ต้องไม่พบ
ต่อตัวอย่าง 
25 กรัม 

S. aureus <10 <10 

100 
โคโลนีต่อ
ตัวอย่าง 
1 กรัม 

ยีสต์และรา 
6.4  

x 104 
3.1  

x 102 

<1 x 103 
โคโลนีต่อ
ตัวอย่าง 
1 กรัม 

 

3.2.3 ผลการตรวจสอบพยาธิ 
 ผลการศึกษาพยาธิในส้มไส้ปลาสูตรที่ไม่ได้ใช้เชื้อ

ตั้งต้นบริสุทธิ์และสูตรที่ใช้เชื้อตั้งต้นบริสุทธิ์ พบว่าตรวจ
ไม่พบพยาธิตัวจี๊ดและตัวอ่อนพยาธิใบไม้ในตับในส้มไส้
ปลาทั้งสองสูตร ซึ่งส้มไส้ปลาทั้งสองสูตรผ่านเกณฑ์
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนส้มไส้ปลา ดังตารางที่ 3 

 
ตารางท่ี 3 ผลการตรวจสอบพยาธิในส้มไส้ปลา 

รายการ 
สูตรไม่
ใช้เชื้อ
ตั้งต้น 

สูตรใช้
เชื้อตั้ง

ต้น 

เกณฑ์
มาตรฐาน 

พยาธิตัวจี๊ด ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ 
ตัวอ่อนพยาธิ 
ใบไม้ในตับ 

ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ 

 
อย่างไรก็ตามพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดี

ยังคงเป็นปัญหาที่ส าคัญทางด้านสาธารณสุขของ
อ าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม เนื่องจากมีอัตรา
การป่วยตายด้วยโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดี
ในปี 2557, 2558 และ 2559 เท่ากับ 8.75, 26.26 
และ 13.07 ต่อแสนประชากร และมีอัตราความชุกพบ
ไข่พยาธิใบไม้ตับเท่ากับ 350.08, 27.71 และ 152.51 
ตามล าดับ [22] ซึ่งตามสถิติอัตราการป่วยตายด้วยโรค
พยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดี และอัตราความชุก
พบไข่พยาธิใบไม้ตับไม่ได้ลดลง เนื่องจากในพ้ืนที่มี
วัฒนธรรมการกินปลาดิบ หรือสุก ๆ ดิบ ๆ มีคติความ
เชื่ อและรู ปแบบการกินที่ สื บทอดต่อกันมาใน
ครอบครัว ชุมชน และกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ [23] ดังนั้น
ควรบริโภคส้มไส้ปลาแบบสุกเพ่ือความปลอดภัยและ
สุขอนามัยที่ดีของผู้บริโภค 
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3.2.4  ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้บริโภค 
 การประเมินความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อส้ม

ไส้ปลา พบว่าผู้บริโภคพึงพอใจสีของส้มไส้ปลาสูตรที่
ใช้ Lactobacillus sp. I11 เป็นเชื้อตั้งต้นมากกว่าส้ม
ไส้ปลาสูตรที่ไม่ใช้เชื้อตั้งต้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
ด้วยคะแนนเท่ากับ 3.96±0.73 และ 3.16±0.47 
ตามล าดับ ส่วนเรื่องกลิ่นของส้มไส้ปลาผู้บริโภคพึง
พอใจสูตรที่ใช้ Lactobacillus sp. I11 เป็นเชื้อตั้งต้น
และสูตรที่ ไม่ ใช้ เชื้อตั้ งต้นไม่ แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ ด้วยคะแนนเท่ากับ 3.58±0.64 
และ 3.42±0.54 ตามล าดับ รสชาติของส้มไส้ปลาสูตร
ที่ ใช้  Lactobacillus sp. I11 เป็นเชื้อตั้ งต้น ได้รับ
คะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 3.84±0.65 ซึ่งมากกว่า
รสชาติของส้มไส้ปลาสูตรที่ไม่ใช้เชื้อตั้งต้นที่ ได้รับ
คะแนนเพียง 2.64±0.66 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
รวมถึงผู้บริโภคมีความชอบโดยรวมต่อผลิตภัณฑ์ส้มไส้
ปลาสูตรที่ใช้ Lactobacillus sp. I11 เป็นเชื้อตั้งต้น
มากกว่าส้มไส้ปลาสูตรที่ ไม่ ใช้ เชื้อตั้ งต้นอย่ างมี
นัยส าคัญทางสถิติด้วยคะแนนเท่ากับ 3.64±0.56 
และ 2.92±0.57 ตามล าดับ ดังตารางที่ 4 

 
ตารางที ่4 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้บริโภค
ต่อส้มไส้ปลา 

สูตร 
ความพึงพอใจของผู้บริโภค 

สี กล่ิน รสชาติ 
ความชอบ
โดยรวม 

สูตรไมใ่ช้ 
เชื้อตั้ง
ต้น 

3.16± 
0.47b 

3.42± 
0.54a 

2.64± 
0.66b 

2.92± 
0.57b 

สูตร 
ความพึงพอใจของผู้บริโภค 

สี กล่ิน รสชาติ 
ความชอบ
โดยรวม 

สูตรใช้
เชื้อตั้ง
ต้น 

3.96± 
0.73a 

3.58± 
0.64a 

3.84± 
0.65a 

3.64± 
0.56a 

 
ดังนั้นผู้บริโภคจึงพึงพอใจผลิตภัณฑ์ส้มไส้ปลา

สูตรที่ ใช้  Lactobacillus sp. I11 เป็น เชื้ อตั้ งต้น
มากกว่าส้มไส้ปลาสูตรที่ไม่ใช้เชื้อตั้งต้น เนื่องจากการ
ใช้แบคทีเรียแลกติกเป็นเชื้อตั้ งต้นจะช่วยรักษา
คุณสมบัติทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์ ได้แก่ สี 
รส เนื้อสัมผัส และคุณค่าทางโภชนาการ รวมถึงมีผล
ต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพซึ่งส่งผลให้ผลิตภัณฑ์มี
รสชาติดีขึ้น [4, 24-25] 
 

4.  สรุปผลการทดลอง 
 อัตราส่วนที่เหมาะสมของผลิตภัณฑ์ส้มไส้ปลา 1 
กิโลกรัม ประกอบด้วยไส้ปลาสับละเอียด 700 กรัม 
กระเทียมสับ 120 กรัม ข้าวเหนียวนึ่ง 70 กรัม ข้าวคั่ว
บด 70 กรัม และเกลือ 40 กรัม โดยบ่มที่อุณหภูมิห้อง
เ ป็ น เ ว ล า  4  วั น  โ ด ย ใ ช้ แ บ ค ที เ รี ย แ ล ก ติ ก 
Lactobacillus sp. I11 เป็นเชื้อตั้งต้นซึ่งจะมีผลช่วย
ให้ผลิตภัณฑ์ส้มไส้ปลามีคุณภาพทางจุลชีววิทยาที่ดี
ขึ้นเนื่องจากช่วยลดจุลินทรีย์ก่อโรคที่ใช้เป็นดัชนีชี้วัด
คุณภาพทางจุลชีววิทยาของส้มไส้ปลาได้ อีกทั้งการใช้ 
Lactobacillus sp. I11 เป็นเชื้อตั้ งต้นยังส่งผลให้
ผู้บริโภคมีความพึงพอใจทางด้านสี  รสชาติ และ
ความชอบโดยรวมดีมากขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
จากผลการวิจัยทั้งหมดจึงสรุปได้ว่าผลิตภัณฑ์ส้มไส้
ปลาที่ใช้ Lactobacillus sp. I11 เป็นเชื้อตั้งต้นเป็น
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ผลิตภัณฑ์อาหารหมักปลอดภัยที่สร้างความพึงพอใจ
ให้แก่ผู้บริโภค 
 
5.  กิตติกรรมประกาศ 
 คณะผู้ วิ จั ยขอขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนครที่ให้ทุนสนับสนุนการวิจัย และขอขอบคุณ
สมาชิกกลุ่มผู้ผลิตปลาส้มบ้านท่าบ่อ หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 
6 ต าบลท่าบ่อสงคราม อ าเภอศรีสงคราม จังหวัด
นครพนมที่มีส่วนร่วมให้การด าเนินงานวิจัยประสบ
ผลส าเร็จ 
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ต้นแบบเครื่องฝานผิวไม้เพ่ือผลิตเครื่องจักสานส่งออก : กรณีศึกษาผิวต้นคุ้มในวิสาหกิจชุมชน
สตรีจ้าวภูผา Prototype Wood Surface Slicer to Produce a Wicker for Export :  

Case Study of the Khlum  tree surface in Chao Phu Pha Women's Community 
Enterprises 
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บทคัดย่อ  
งานวิจัยนี้เป็นการพัฒนาเครื่องจักรเพื่อเป็นต้นแบบในผลิตเส้นผิวเปลือกไม้คุ้มเพื่อน าไปใช้ผลิตเครื่องจักสานให้มี

ขนาดทั้งความหนาและความกว้างที่สม่ าเสมอเนื่องจากวิสาหกิจชุมชนสตรีจ้าวภูผาซึ่งผลติเครื่องจักสานจากผิวต้นคุ้มถูกตัง้
ข้อสังเกตว่าขนาดเส้นผิวคุ้มที่น ามาใช้ท าเครื่องจักสานมีความกว้างและความหนาที่ไม่เท่ากันจนเสมือนมีคุณภาพไม่เท่ากัน
จนไม่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าไปวางจ าหน่ายในร้านค้าปลอดภาษีในสนามบินสุวรรณภูมิ  โดยมุ่งหวังให้เส้นผิวคุ้มที่ผลิตได้
มีความกว้างและหนาประมาณ 6 มิลลิเมตรและ 1 มิลลิเมตรตามล าดับและมีความยาวอย่างน้อย 120 เซนติเมตร ซึ่งเส้น
ผิวที่ผลิตได้มีความผิดเพี้ยนของความกว้างและหนาน้อยกว่า 5% ทั้งค่าความแตกต่างกันของชิ้นงานที่ใหญ่สุดและเล็กสุด
ของในแต่ละความหนากว้างที่ก าหนดไม่เกิน 10% และมีความยาวมากว่า 120 เซ็นติเมตรตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ แต่ยังพบ
ปัจจัยเร่ืองคุณภาพต้นคุ้มทั้งในเรื่องการโค้งงอ ความเรียวของล าต้น และความชื้นในล าต้นซึ่งส่งผลกระทบต่อคุณภาพเส้น
ผิวเปลือกที่ผลิตได้ที่จะต้องท าการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมภายหลังเพื่อให้เกิดทางเลือกในการพัฒนาผลิตภัณฑ์มีความ
หลากหลายมากข้ึน ซึ่งจะส่งผลให้คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนดีขึ้นสามารถพึ่งพาตนเองตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงได้
มากข้ึนอีกด้วย 
ค ำส ำคัญ: วิสาหกิจชุมชน, ต้นคุ้ม, เครื่องจักสาน, การส่งออก 
 
Abstract 
 This research was to develop a machine to be a model for producing Kum tree bark surface 
lines for use in making basketry with consistent dimensions of both thickness and width. Because the 
wicker from the kum tree produced by the Chao Phu Pha Women's Community Enterprise has received 
an opinion that the wicker that is produced has the size of the khlum surface used to make the wicker 
by the width and thickness are not equal to the quality. As a result, it was not selected to be sold in 
duty-free shops at Suvarnabhumi Airport. It aims to have a surface-worthy line that is about 6 millimeters 
wide and 1 mm thick respectively and at least 120 centimeters long, which has a faulty width and 
thickness of less than 5%, both the largest and smallest workpiece differences in each given width not 
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exceeding 10% and a length of more than 120 centimeters as set. However, bending, slenderness and 
moisture in the trunk is affects the quality of the peels that are produced that need to be further 
researched later in order to create more diverse product development options that will result in a 
better quality of life for people in the community to be more self-reliant according to the sufficiency 
economy approach. 
Keywords: Community Enterprise, Khum tree, Basketry, Export 
 
1.  บทน า 
 การผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานเป็นหนึ่งในภูมิ
ปัญญาที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนน ามาพัฒนาต่อยอดให้
เป็นสินค้าเสริมรายได้โดยใช้วัถุดิบที่แตกต่างกันไป
ตามภูมิปัญญาของคนในชุมชนนั้นๆ  ซึ่งในพ้ืนที่
จังหวัดจันทบุรีก็มีเครื่องจักสานที่ผลิตจากต้นคุ้มที่เป็น
ภูมิปัญญาของคนชองซึ่ งเป็นชนพ้ืนถิ่นดั้งเดิมของ
จังหวัดจันทบุรีน ามาพัฒนาให้เป็นสินค้าเพ่ือสร้าง
รายได้ให้กับคนในชุมชน  แต่จากการน าเสนอปัญหา
ผ่านตัวแทนวิสาหกิจชุมชนสตรีจ้าวภูผาซึ่งเป็นกลุ่ม
ผู้ผลิตเครื่องจักสานจากต้นคุ้มที่ได้ข้อแนะน าจากทาง
ผู้ดูแลการจัดจ าหน่ายสินค้าของทางร้านค้าปลอดภาษี
ว่าผิวคุ้มที่น ามาใช้จักสานมีความกว้างและความหนา
แตกต่างกันมากเกินไปจนเสมือนมีคุณภาพไม่เท่ากัน 
จึงส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนไม่ได้รับ
การคัดเลือกให้เข้าไปวางจ าหน่ายในร้านค้าปลอดภาษี
ในสนามบินสุวรรณภูมิ  ดังนั้นทางวิสาหกิจชุมชนจึง
ต้องการเทคโนโลยีหรือเครื่องจักรที่ช่วยผลิตผิวคุ้มให้
มีคุณภาพที่ไม่แตกต่างกันมากจนเป็นที่ยอมรับใน
ระดับส่งออกได้เนื่องจากเครื่องจักรที่มีจ าหน่ายใน
ปัจจุบันไม่สามารถกระท าได้เนื่องจากลักษณะทาง
กายภาพของต้นคุ้มที่เป็นไม้ที่มีความเปราะและมี
ขนาดล าต้นเล็กและมีความเรียวของล าต้นสูงจึงท าให้
ไม่สามารถใช้เครื่องจักรที่มีขายที่ส่วนมากใช้ฝาน
เปลือกพืชที่มีความแข็งและตรงยาวอย่างต้นไผ่ ได้  

ดังนั้นทางคณะผู้วิจัยจึงคิดที่จะออกแบบและสร้าง
เครื่องลอกผิวต้นคุ้มที่สามารถผลิตเส้นผิวคุ้มให้มี
ขนาดทั้งในความกว้างและความหนาที่ใกล้เคียงกัน
เพ่ือให้สมาชิกของวิสาหกิจชุมชนน าไปผลิตสินค้าที่
สามารถสนองความต้องการของตลาด อีกทั้งยังช่วย
แก้ไขปัญหาและช่วยพัฒนาศักยภาพด้านการผลิต
สินค้าของของกลุ่มวิสาหกิจสตรีเจ้าภูผาจันทบุรีให้
เพ่ิมข้ึนต่อไป 

 
2.  ศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลสภาพปัญหา 
 ในการน าต้นคุ้มมาผลิตเป็นเครื่องจักสานเป็น
เครื่องใช้ในครัวเรือน เช่น เสื่อ กระบุง กระด้ง หรือท า
เชือกมัดสิ่งของ  กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสตรีเจ้าภูผาจะ
เริ่มต้นด้วยการตัดต้นคุ้มโดยจะตัดที่โคนใกล้ราก 
จากนั้นจึงน ามาขูดเปลือกสีเขียวด้านนอกออกให้เห็น
เนื้อสีน้ าตาลด้านใน จากนั้นจึงผ่าลงตรงล าปล่องโดย
ผ่าเป็นสี่ซีกและเหลาเอาไส้ด้านในออก จากนั้นจึงผ่า
ลงตรงล าปล่องโดยผ่าเป็นสี่ซีกและเหลาเอาไส้ด้านใน
ออก จากนั้นจึงปาดเนื้อล าต้นทิ้งไปและท าการขูดด้วย
มีดพร้าเพ่ือให้มีขนาดที่เหมาะกับการน าไปใช้งาน
ต่อไป แต่เนื่องจากขั้นตอนดังกล่าวยังคงใช้อุปกรณ์
หลักเป็นมีดและแรงงานคนจึงจ าเป็นอย่างมากที่ต้อง
อาศัยผู้ช านาญในการท าและไม่สามารถท าได้ปริมาณ
มากด้วยบุคคลคนเดียวได้จึงจ าเป็นที่ต้องให้คนหลาย
คนท าและด้วยลักษณะที่สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
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มักจะท าเส้นและสานต้นคุ้มที่บ้านของสมาชิกเองจึง
เป็นการยากที่จะควบคุมให้ขนาดของเส้นคุ้มที่ได้มี
ขนาดใกล้เคียงกันจนเสมือนมีคุณภาพไม่เท่ากัน  
 
3.  ลักษณะของต้นคุ้ม 
 ต้นคุ้มหรือต้นตะคุ้มเป็นไม้ล้มลุกหลายฤดูชนิดหนึ่ง 
3-5 เมตรแตกกิ่งจ านวนมากโดยล าต้นมีทั้งแบบตั้งตรง
และเป็นแบบเลื้อย มีเหง้าหรือหัวอยู่ใต้ดิน สามารถ
แตกหน่อได้ ล าต้นกลมเป็นสีเขียวเข้มออกเป็นข้อๆ 
และมีข้อปล้องยาว หากรวมทั้งก้านและใบจะมีความ
สูงประมาณ 1-2 เมตร บ้างว่าสูงประมาณ 2-4 เมตร 
ขยายพันธุ์ด้วยวิธีการแยกหน่อปลูก พรรณไม้ชนิดนี้มี
ถิ่นก าเนิดตามธรรมชาติในที่เป็นน้ าหรือเป็นโคลนตาม
ริมคลองริมสระหรือตามล าธาร ชอบอาศัยอยู่บนพ้ืนที่
แฉะใกล้แหล่งน้ าโดยเฉพาะล าห้วยและล าคลองและ
นาข้าว ซึ่งอยู่ใกล้บริเวณจ าพวกเดียวกับต้นคล้า แต่
ต่างที่ต้นคล้าขึ้นอยู่ใกล้แหล่งน้ าเป็นพืชไม้เนื้ออ่อน
ชาวบ้านมักน าต้นคล้ามาสานเป็นเสื่อส่วนต้นคุ้มขึ้น
ตามเนินเขาเป็นพืชไม้เนื้อแข็งจึงนิยมน ามาสานเป็น
วัสดุต่างๆ โดยล าต้นต้นคุ้มมีผิวเรียบไม่มีข้อหรือปล้อง
จะแตกออกเป็นกิ่งตรงปลายต้นลักษณะของใบคล้าย
ใบกล้วยแต่มีขนาดเล็กกว่าว ในประเทศไทยสามารถ
พบได้ทุกภาคตามริมห้วยหรือตามหุบเขาที่มีความชุ่ม
ชื้น ที่ระดับความสูงจากระดับน้ าทะเลไม่เกิน 800 
เมตร และมักจะพบได้มากทางภาคตะวันออก ภาค
กลาง และในจังหวัดจันทบุรีและตราด  สมัยก่อนมัก
นิยมน ามาใช้ผลิตเป็นเครื่องจักสานเป็นเครื่องใช้ใน
ครัวเรือน เช่น เสื่อ กระบุง กระด้ง หรือท าเชือกมัด
สิ่งของ เป็นต้น 
 
 

4.  กรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย 
 ในการทดสอบความสามารถของเครื่องจักรผู้วิจัย
ท าการสุ่มเลือกต้นคุ้มที่ล าต้นมีความยาวประมาณ 
150-160 เซนติเมตรมา 20 ต้นเพ่ือทดลองป้อนเข้าสู่
เครื่องจักรอย่างต่อเนื่องทั้ง 20 ต้นโดยใส่เข้าเครื่องที
ละต้น  เพ่ือทดสอบสมรรถนะเครื่องใน 2 ประเด็นคือ 
เครื่องจักรจะต้องท างานได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่หยุด
ท างานทั้งในกรณีที่เกิดอุปกรณ์ประกอบเครื่องจักร
เสียหายช ารุดหรือไม่สามารถฝานวัตถุดิบได้  และเส้น
เปลือกไม้คุ้มที่ เครื่องจักรผลิตได้จะต้องมีขนาดที่
สม่ าเสมอทั้งความหนาและความกว้างตามที่ก าหนด
คือ 6 มิลลิเมตร โดยมีความหนาใกล้เคียงค่ากลางที่
ก าหนดคือ 1 มิลลิเมตร และเส้นผิวคุ้มที่เครื่องจักร
ผลิตได้จะต้องมีความยาวอย่างน้อย 120 เซนติเมตร 
ทั้งยังต้องมีความผิดเพ้ียนของความกว้างและหนาใน
กลุ่มตัวอย่างที่ง 20 เส้นไม่เกิน 5% จากที่ตั้งค่าไว้(1 
มิลลิเมตร) และความแตกต่างกันของชิ้นงานที่ใหญ่สุด
และเล็กสุดของทั้ง 20 เส้นจะต้องไม่เกิน 10% ของ
ที่ตั้งไว้ทั้งด้านหัวและท้ายของเส้น 

 
5.  อุปกรณ์และการออกแบบ 
 ในส่วนของการออกแบบเครื่องจักรผู้วิจัยได้สรุป
ข้อมูลความต้องการใช้งานเครื่องจักรร่วมกับตัวแทน
วิสาหกิจชุมชนด้านว่า เครื่องจักรจะต้องมีระบบการ
ท างานที่ไม่ซับซ้อน ง่ายต่อการใช้งานและการซ่อม
บ ารุ ง  และอะไหล่จะต้องจัดหาได้ ง่ าย ซึ่ งจาก
การศึกษาลักษณะของต้นคุ้มพบว่ามีล าต้นที่ชุ่มน้ ามาก
และค่อนข้างเปราะ มีขนาดที่หลากหลายเป็นอย่าง
มากทั้งในด้านความยาวหรือความเรียวของล าต้นอีก
ทั้งส่วนใหญ่ยังมีความโค้งงอมากซึ่งเป็นลักษณะที่มัก
พบในพืชที่ขึ้นตามธรรมชาติ ผู้วิจัยจึงออกแบบให้ล า
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ต้นของต้นคุ้มถูกจัดวางในรางยาวเพ่ือบังคับให้ล าต้นมี
ความคดงอน้อยลง  แล้วจึงใช้ชุดดันล าต้นที่เคลื่อนที่
ด้วยมอเตอร์ทดรอบและสายพานท าหน้าที่ดันต้นคุ้ม
ให้เคลื่นที่ไปในรางแทนระบบลูกกลิ้งเพ่ือลดความสี่ยง
ที่จะท าให้ล าต้นปริแตกจากแรงบีบ  โดยปลายของราง
จะติดตั้งชุดวงล้อที่ติดตั้งให้หมุนอยู่กับที่เพ่ือบังคับให้
วัตถุดิบผ่านใบมีดในลักษณะและทิศทางที่เหมาะสม
โดยขนาดความหนาบางของผิวไม้คุ้มที่ ได้จะถูก
ก าหนดโดยระยะห่างระหว่างพ้ืนโต๊ะเครื่องจักรกับ
ใบมีดที่จะถูกติดตั้งไว้กับชุดยึดที่สามารถปรับเปลี่ยน
ระยะความสูงได้  ซึ่งเมื่อหมุนวงล้อป้อนวัตถุดิบต้นคุ้ม
เคลื่อนที่ผ่านชุดใบมีดก็จ้เป็นการฝานผิวเปลือกคุ้มให้
กลายเป็นเส้นที่มีความกว้างและความหนาตามที่
ก าหนดไว้ และเมื่อตุ้นคุ้มเคลื่อนที่ผ่านใบมีดไปเกือบ
สุดความยาวแล้วจะถูกดึ งออกจากเครื่ องด้ วย
แรงงานคนเป็นการสิ้นสุดกระบวนการ โดยทั้งหมดจะ
ถูกควบคุมด้วยสวิทช์บิดลูกศร 2 จังหวะ 2 ตัว ซึ่งท า
หน้าที่เปิดปิดพลังงานไฟฟ้า 220 โวลต์เข้าสู่เครื่องจักร 

 1 ตัว  และท าหน้าที่ควบคุมทิศทางการเคลื่อนที่ของ
ชุดดันต้นคุ้ม 1 ตัวและมีสวิทช์ปุ่มกดฉุกเฉินเพ่ือใช้
หยุดการท างานของเครื่องจักรทันทีเพ่ือปัองกันการ
เกิดอุบัติเหตุ 
 

ตารางท่ี 1 อุปกรณ์ประกอบเครื่อง 

 
 

 
 

รูปที่ 1 ต้นแบบเครื่องฝานผิวไม้เพ่ือผลิตเครื่องจักสานส่งออก 
 

6. ผลการทดลอง 
  จากการทดลองน าเครื่องจักรไปฝานเปลือกต้นคุ้ม
แล้วน าเส้นผิวที่ได้มาวัดขนาดความหนาและความ
กว้างว่าใกล้เคียงกับขนาดที่ก าหนดไว้หรือไม่ผลที่ได้
คือเส้นผิวที่ได้มีเส้นผิวที่ได้มีขนาดความกว้างประมาณ 

6 มิลลิเมตรโดยมีความกว้างเฉลี่ยที่ 6.17 มิลลิเมตร
ทั้งในด้านหัวและท้ายของเส้นโดยมีค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานที่ 0.020 ในด้านหัวและ 0.079 ในด้านท้าย
ของเส้น โดยทุกเส้นมีความคลาดเคลื่อนโดยเฉลี่ยจาก
ขนาดที่ก าหนดไว้อยู่ที่ 2.87% ในด้านหัวและ 2.81% 
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ในด้านท้ายของเส้น และเส้นผิวมีค่าเฉลี่ยความหนาที่ 
1.00  มิลลิเมตรโดยมีค่าเบี่ยงเบนที่ 0.020 โดยมี
ความคลาดเคลื่อนโดยเฉลี่ยจากขนาดที่ก าหนดไว้อยู่ที่ 
-0.04% จากข้อมูลค่าเฉลี่ยที่ได้จากการทดลองจึง
สามารถกล่าวได้ว่าเครื่องจักรที่พัฒนาขึ้นนี้สามารถ
ผลิตเส้นผิวคุ้มให้มีความผิดเพ้ียนของความกว้างและ
หนาในกลุ่มตัวอย่างไม่เกิน 5% จากที่ตั้งค่าไว้ทั้งยังมี
ค่าความแตกต่างกันของชิ้นงานที่ใหญ่สุดและเล็กสุด
ของในแต่ละความหนากว้างที่ก าหนดไม่เกิน 10% ได้
ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ และเมื่อพิจารณาความยาวของ
เส้นผิวคุ้มที่เครื่องจักรผลิตได้พบว่าทุกเส้นมีความยาว
เกิน 120 เซนติเมตรโดยมีค่าเฉลี่ยความยาวที่ 149.50 
เซนติเมตร จึงอาจกล่าวได้ว่าเครื่องฝานผิวไม้คุ้มที่
พัฒนาขึ้นนี้สามารถผลิตเส้นผิวต้นคุ้มเพ่ือใช้เป็น
วัตถุดิบในการผลิตสินค้าเครื่องจักสานของวิสาหกิจ
ชุมชนเจ้าภูผาได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ได้ 
 
ตารางท่ี 2 ผลการทดลองผลิตเส้นผิวคุ้ม 

 
 

 

ตารางท่ี 3 ความคลาดเคลื่อนจากค่าท่ีก าหนด 

 
 
7.  อภิปรายผลการวิจัย 
 การวิจัยนี้ เป็นการพัฒนาเครื่องจักรเ พ่ือช่วย
วิสาหกิจชุมชนเจ้าภูผาจังหวัดจันทบุรีสามารถผลิต
เส้นผิวเปลือกไม้คุ้มซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิต
เครื่องจักรสานให้มีขนาดใกล้เคียงกันทั้งในด้านความ
หนาและความกว้างเพ่ือช่วยให้สินค้าสามารถน าไป
วางขายในร้านค้าปลอดภาษีของสนามบินได้  จากการ
ทดสอบเพ่ือศึกษาสมรรถนะของเครื่องฝานเปลือกต้น
คุ้มที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นร่วมกันคนในชุมชนพบว่าเครื่อง
สามารถฝานเปลือกต้นคุ้มที่มีความยาวล าต้นไม่เกิน 
150 เซนติเมตรได้โดยไม่มีข้อจ ากัดในเรื่องของความ
หนาและความยาวของล าต้น  แต่ยังพบปัญหาในช่วง
ของการดึงล าต้นออกจากชุดใบมีดแรงงานคนที่มักเกิด
ปัญหาท าให้ช่วงท้ายของเส้นมีการฉีกขาดเสียหายจน
ต้องตัดทื้งบางส่วนอันเนื่องมาจากองศาและแรงที่ใช้
ในการดึงไม่เหมาะสมอย่างไรก็ตามเมื่อชาวบ้านมี
ความคุ้นชินกับเครื่องจักรแล้วก็มีแนวโน้มจะท าให้
ปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นลดลง  และปัจจัยที่ส าคัญที่
ส่งผลต่อการท างานของเครื่องจักรมากคือความอ่อน
แข็งของต้นคุ้มที่ไม่เท่ากัน ซึ่งเมื่อน าไปฝานเส้นผิวที่ได้
จะขาดง่ายและท าให้เกิดความฝึดระหว่างต้นคุ้มกับ

หัว ท้าย หัว ท้าย

1 156 12 24 6.31 6.23 0.99 155
2 150 11 20 6.29 6.07 0.97 147
3 154 12 23 6.07 6.01 0.99 149
4 152 11 22 6.05 6.16 1.02 150
5 151 11 20 6.19 6.19 1.00 147
6 153 11 23 6.19 6.14 0.99 147
7 152 11 22 6.21 6.09 0.98 151
8 157 12 25 6.12 6.22 1.02 154
9 155 12 23 6.26 6.07 0.97 150
10 152 11 22 6.28 6.23 0.99 150
11 151 11 21 6.23 6.19 0.99 147
12 150 11 20 6.03 6.23 1.03 144
13 153 11 23 6.19 6.21 1.00 152
14 156 12 24 6.12 6.16 1.01 153
15 154 12 23 6.25 6.10 0.98 149
16 151 11 21 6.11 6.07 0.99 149
17 152 11 22 6.29 6.33 1.01 148
18 155 12 24 6.03 6.22 1.03 149
19 151 11 21 6.18 6.24 1.01 146
20 155 12 24 6.03 6.20 1.03 153

11.40 22.35 6.17 6.17 1.00 149.50
0.095 0.079 0.020 0.079 0.020 2.856

ความยาว

เส้นผิว

ค่าเฉล่ีย
ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน

คร้ังท่ี+I15:P3I15:P35
ความยาวล า

ต้น (CM)

ขนาดล าต้น (MM) ความกว้างเส้นผิว(MM) เส้นผิวหนา

(MM)

1 2 3 4 5
หัว 5.215 4.822 1.167 0.758 3.192
ท้าย 3.812 1.215 0.156 2.614 3.143
หนา -1.334 -3.441 -0.999 1.842 -0.047

6 7 8 9 10
หัว 3.205 3.440 2.083 4.345 4.584
ท้าย 2.356 1.458 3.660 1.129 3.914
หนา -0.823 -1.916 1.545 -3.083 -0.641

11 12 13 14 15
หัว 3.790 0.543 3.207 2.049 4.169
ท้าย 3.237 3.915 3.466 2.663 1.687
หนา -0.533 3.354 0.250 0.602 -2.383

16 17 18 19 20
หัว 1.882 4.891 0.507 2.983 0.519
ท้าย 1.209 5.433 3.736 3.981 3.376
หนา -0.660 0.516 3.213 0.969 2.843

คร้ังท่ี
% 

ความคลาด

เคล่ือน

คร้ังท่ี
% 

ความคลาด

เคล่ือน

คร้ังท่ี
% 

ความคลาด

เคล่ือน

คร้ังท่ี
% 

ความคลาด

เคล่ือน
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ใบมีดมากขึ้นจนท าให้เครื่องท างานหนังจนบางครั้ง
หยุดการท างานได้  ซึ่งคล้ายกับผลการวิจัยเรื่องการ
ออกแบบและสร้างเครื่องแยกเส้นใบตาล (ปฐมพงศ์ 
พรมมาบุญ, 2556 : 32.) ที่พบว่าบางครั้งใบตาลมี
ความแข็งและหนาท าให้ลูกกลิ้งซึ่งได้รับก าลังขับจาก
มอเตอร์หยุดการท างานได้  ซึ่งเป็นปัจจัยที่ทางผู้วิจัย
จะต้องศึกษาและพัฒนาเป็นล าดับถัดไป 
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บทคัดย่อ  

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบควบคุมรถไซโลบรรทุกอาหารสัตว์ ให้มีค่าผิดพลาดจากการเคลื่อนที่  
ไม่เกิน 5 เซนติเมตร หาความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการขนถ่ายอาหารสัตว์กับอัตราการใช้น้้ามันเชื้อเพลิง และ
เปรียบเทียบประสิทธิภาพในการท้างานระหว่างระบบควบคุมที่ควบคุมโดยใช้คนในการควบคุม (manual) กับระบบ
อัตโนมัติ (automation) ด้าเนินการโดย วิเคราะห์และออกแบบระบบไฮดรอลิกกับระบบไฟฟ้าควบคุม โดย ใช้ 
Programmable Logic Controller (PLC) ในการควบคุมการท้างานทั้งหมด แล้วติดตั้งอุปกรณ์ทดลองไปยังรถไซโล
บรรทุกอาหารสัตว์ ผลการวิจัยพบว่าระบบ automation มีค่าผิดพลาดจากการเคลื่อนที่ไม่เกิน  5 เซนติเมตรตาม
เป้าหมายที่ตั้งไว้ มีความเร็วเฉลี่ยในการเคลื่อนที่สูงสุดเท่ากับ 1.89 เมตร/วินาที อัตราการใช้น้้ามันเชื้อเพลิงแปรผันตาม
อัตราการขนถ่ายอาหารสัตว์ โดยมีอัตราการใช้น้้ามันเชื้อเพลิงต่้าสุด 0.13 ลิตร/ตัน ที่อัตราการขนถ่ายอาหารสัตว์ 15.7 
ตัน/ชั่วโมง และสูงสุดที่ 0.2 ลิตร/ตัน ที่อัตราการขนถ่ายอาหารสัตว์ 39.3 ตัน/ชั่วโมง เวลารวมเฉลี่ยต่อรอบการทดลอง
ของระบบ manual เท่ากับ 22:59 นาที และระบบ automation เท่ากับ 42:26 นาที ซึ่งต่างกันเท่ากับ 19:27 นาที หรือ 
45.71%  โดยที่ระบบ manual มีปริมาณการใช้น้้ามันเฉลี่ยต่อรอบการทดลอง เท่ากับ 2.78 ลิตร และระบบ automation 
เท่ากับ 1.87 ลิตร ซึ่งต่างกันเท่ากับ 0.91 ลิตร หรือ 32.73% สถานที่ใช้ในการทดลองมีการขนส่งอาหารสัตว์ 1,200 เที่ยว
ต่อปี ดังนั้น น้้ามันดีเซลB7 มีราคา 28.79 บาท/ลิตร จึงประหยัดการใช้น้้ามันเท่ากับ 31,438 บาท/ปี และจะถึงจุดคุ้มทุน
ที่ระยะเวลา 1 ปี 7 เดือน  
ค ำส ำคัญ: รถไซโลบรรทุกอาหารสัตว์, สกรูขนถ่ายวัสด,ุ อัตโนมตัิ 
 
Abstract 

 The objective of this research are to develop a control system for bulk feed trucks to have an 

error within   5 cm. The study are to find the relationship between the transportation of animal feed 
and the rate of fuel usage, and compare the systems performance between manual control and 
automation using a designed hydraulic system and power system. Programmable Logic Controller (PLC) 
is used to control the system. The testing device was installed in the bulk feed trucks for the 

transportation of animal feed. It was found that the automation system caused errors within  5 cm. as 
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expected, and the maximum average speed was 1.89 m/second. The rate of fuel usage depended on 
the rate of transporting the animal feed, as the lowest rate was 0.13 liter/ton, while the rate of 
transporting the animal feed was 15.7 tons/Hr. On the other hand, the maximum rate was 0.2 liters/ton, 
while the rate of transporting the animal feed was 39.3 tons/Hr. The average time of the manual control 
system was 22.59 minutes, while the automation system was 42.26 minutes. The difference was 19.27 
minutes or 45.71%. The manual control system exploited 2.79 liters of fuel per round and the 
automation system exploited 1.87 liters, so the difference was 0.91 liters or 32.73%. The location for 
the experiment of transporting the animal feed had 1,200 rounds per year. In consequence, as the cost 
of Diesel B7 was 28.79 Thai Baht/liter, it could save the fuel cost of 31,438 Thai Baht/year. Thus, the 
break-even point would be one years and seven months.  
Keywords: bulk feed truck, screw conveyor, automation 
 
1.  บทน า 
 ในปัจจุบัน เทคโนโลยีได้ถูกน้ามาใช้กันอย่าง
แพร่หลายในทุก ๆ ภาคส่วนอุตสาหกรรม อันเนื่อง     
มาจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยี โดยเฉพาะเรื่อง
ของราคาที่ถูกลง โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการ
น้ามาใช้ก็คือเรื่องของการเพ่ิมประสิทธิภาพของ
กระบวนการผลิต การลดต้นทุน ดังนั้นจึงท้าให้     
หลาย ๆ บริษัทได้มีการประยุกต์ ปรับเปลี่ยน และ
ผสมผสานเทคโนโลยีใหม่ ๆ ดังเหตุผลที่กล่าวมา
ข้างต้น 

ในการขนส่งอาหารสัตว์ก็เช่นกัน รถบรรทุกไซโล 
อาหารสัตว์ได้ถูกติดตั้งสกรูขนถ่ายวัสดุ [1, 2] เพ่ือใช้  
เป็นยานพาหนะส้าหรับการขนถ่ายอาหารสัตว์ จาก
โรงงานผลิตอาหารสัตว์ไปยังฟาร์มปศุสัตว์ โดยมีการ
ออกแบบและติดตั้งระบบไฮดรอลิก [3, 4] เพ่ือใช้เป็น
ตัวส่งถ่ายก้าลัง ในรูปของเหลวเพ่ือใช้ขับอุปกรณ์   
ไฮดรอลิก  โดยการใช้คนในการบังคับวาล์วควบคุม
ทิศทาง (direction control valve) เพ่ือควบคุมทิศ
ทางการไหลของน้้ามัน จึงท้าให้ประสิทธิภาพในการ
ท้างานทั้งหมดจะข้ึนอยู่กับคนควบคุมเป็นหลัก  

ดังนั้น เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการท้างาน
ของของรถไซโลบรรทุกอาหารสัตว์ จึงท้าการพัฒนา
ระบบควบคุมของรถไซโลบรรทุกอาหารสัตว์จาก
ระบบ manual ให้เป็นระบบ automation [5] 

 
2.  วัตถุประสงค์  
 1) เพ่ือพัฒนาระบบควบคุมรถไซโลบรรทุกอาหาร
สัตว์ให้เป็นระบบ automation ที่มีค่าความผิดพลาด
ในการเคลื่อนที่ไม่เกิน 5 เซนติเมตร  
 2) เพ่ือหาความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการขนถ่าย
อาหารสัตว์กับอัตราการใช้น้้ามันเชื้อเพลิงของรถไซโล
บรรทุกอาหารสัตว์                                                     
 3) เพ่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการควบคุม
ระบบขนถ่ายอาหารสัตว์ระหว่างระบบ manual กับ 
ระบบ automation 
 
3.  วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยในครั้งนี้  เป็นการออกแบบและติดตั้ง 
อุปกรณ์ควบคุมการท้างานของระบบล้าเลียงอาหาร
สัตว์ โดยการติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมที่รถไซโลบรรทุก
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อาหารสัตว์เพ่ือใช้ส้าหรับการทดลอง โดยมีล้าดับ
ขั้นตอนดังนี้ 
3.1  ออกแบบและติดตั้งระบบ automation 

1) วิเคราะห์หลักการท้างานของรถไซโลบรรทุก
อาหารสัตว์ รวมถึงต้าแหน่งการติดตั้งและหน้าที่การ
ท้างานของอุปกรณ์ไฮดรอลิก เ พ่ือประกอบการ
ออกแบบระบบไฮดรอลิก 

 

 
รูปที่ 1 การติดตั้งอุปกรณ์ไฮดรอลิกและระบบล้าเลียง

บนรถไซโลบรรทุกอาหารสัตว์ 
 

2) ออกแบบระบบไฮดรอลิกและระบบไฟฟ้า   
ควบคุม โดยการเปลี่ยนวาล์วควบคุมทิศทางมาใช้เป็น
แบบควบคุมการสั่งงานด้วยไฟฟ้า (solenoid valve) 
เปลี่ยนวาล์วควบคุมความดัน (relief valve) วาล์ว
ควบคุมอัตราการไหล  (flow control valve) และ
ระบบเร่งเครื่องยนต์โดยการใช้ stepping motor ใน
การหมุนปรับ  

 

 
รูปที่ 2 วงจรไฮดรอลิกที่ออกแบบใหม่ 

 

รูปที่ 3 การติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมระบบไฮดรอลิก 
 
3) ออกแบบโปรแกรม โดยมีขั้นตอนการท้างาน

หลักดังนี้ ยกท่อล้าเลียงขึ้นจากรถแล้วหมุนไปวางพาด
บนปากถังไซโล 1 ปั่นอาหารเข้าถังจนเต็มถังแล้วย้าย
ท่อล้าเลียงมาวางพาดที่ปากถังไซโล 2 ปั่นอาหารออก
จากรถจนหมด จึงยกท่อล้าเลียงหมุนกลับมาเก็บท่ีรถ 

วิธีการที่ ใช้ส้ าหรับหยุดการหมุนล้าตัวของ      
vertical screw conveyor ให้ ต ร ง เป้ าหมาย  คื อ   
เมื่อท่อล้าเลียงหมุน จะนับจ้านวนพัลส์ที่ส่งมาจาก 
encoder เมื่อเคลื่อนมาถึงต้าแหน่ง setpoint จะสั่ง 
relief valve ปรับลดระดับแรงดันของน้้ามันจาก  
105 บาร์ ให้เหลือ 70 บาร์เพ่ือลดความเร็วในการ
หมุนลง จากนั้นจะสั่งให้ flow control valve ทางฝั่ง
ที่น้้ามันไหลออกจาก hydraulic motor ปิด-เปิด ตาม
ช่วงเวลาที่ได้ก้าหนดไว้จนถึงต้าแหน่ง L1 จึงปิดวาล์ว 

 
รูปที่ 4 แสดงต้าแหน่งของระบบหยุดการเคลื่อนที่ 

 
3.2 ท าการทดลอง 

1) หาค่าความผิดพลาดจากการหมุนเคลื่อนที่
ของท่อล้าเลียง จะแบ่งการทดลองเป็น 3 ช่วง คือ (1) 
เคลื่อนที่จากต้าแหน่ง home มาถึงปากถังไซโล 1  (2) 
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เคลื่อนที่จากปากถังไซโล 1 มายังปากถังไซโล 2 และ 
(3) เคลื่อนที่จากปากถังไซโล 2 กลับมายังต้าแหน่ง 
home แล้วหาความเร็วในการเคลื่อนที่และค่าความ
ผิดพลาดที่เกิดข้ึนจากต้าแหน่งเป้าหมาย 

2) หาความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการขนถ่าย
อาหารสัตว์กับอัตราการใช้น้้ามันเชื้อเพลิง โดยการ  
ใช้อาหารสัตว์จ้านวน 14 ตัน คงที่ เทียบกับการใช้
ความเร็วรอบของ screw feeder ที่เปลี่ยนไปในแต่
ละรอบการทดลอง โดยเริ่มจาก 80 รอบ/นาที แล้ว
เพ่ิมขึ้นครั้งละ 20 รอบ/นาที จนถึง 200 รอบ/นาที
แล้ววัดปริมาณน้้ามันที่ถูกใช้ไป 

3) เปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่างระบบ 
manual กับระบบ automation โดยท้าการเปรียบ 
เทียบในเรื่องของเวลารวม และปริมาณการใช้น้้ามัน
เชื้อเพลิง โดยการใช้อาหารสัตว์จ้านวน 14 ตัน     
คงที่ แล้วจับเวลาและวัดปริมาณการใช้น้้ามัน เริ่ม
ตั้งแต่ยกท่อล้าเลียงขึ้นจากต้าแหน่ง home จนกระท่ัง 
ปั่นอาหารสัตว์ออกจากรถจนหมด แล้วยกท่อล้าเลียง  
กลับมาเก็บที่ต้าแหน่ง home 
 
4.  ผลและวิจารณ์ 
4.1 ผลการทดลองหาความเร็วและค่าความ
ผิดพลาดจากการเคลื่อนที่ 
 การควบคุมด้วยระบบ automation มีความเร็ว
เฉลี่ยช่วงที่ 1 เท่ากับ 1.81 เมตร/วินาที ช่วงที่ 2 
เท่ากับ 0.46 เมตร/วินาที ช่วงที่ 3 เท่ากับ 1.68 
เมตร/วินาที  และ ค่าความผิดพลาดไม่ เกิน 5 
เซนติ เมตร ทั้ ง  3 ช่วง ขณะที่ ระบบ manual มี
ความเร็วเฉลี่ยช่วงที่ 1 เท่ากับ 1.07 เมตร/วินาที ช่วง
ที่ 2 เท่ากับ 0.42 เมตร/วินาที ช่วงที่ 3 เท่ากับ 1.45 
เมตร/วินาที  และมีค่าความผิดพลาดไม่ เกิน 5 
เซนติเมตร เฉพาะช่วงที่ 3  

 

รูปที่ 5 ความเร็วทั้ง 3 ช่วง 
 

 

รูปที่ 6 ค่าความผิดพลาดทั้ง 3 ช่วง 
 
4.2 ผลการทดลองหาความสัมพันธ์ระหว่างอัตรา
การขนถ่ายกับอัตราการใช้น้ ามันเชื้อเพลิง 
 จากการทดลองพบว่าอัตราการใช้น้้ามันเชื้อเพลิง
แปรผันตามอัตราการขนถ่ายอาหารสัตว์ 
 
ตารางที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการขนถ่ายกับ
อัตราการใช้น้้ามันเชื้อเพลิง 

อัตราการขนถ่าย อัตราการใช้น้้ามัน 

(ตัน/ชั่วโมง) (ลิตร/ตัน) 

15.7 0.132 
19.6 0.136 
23.6 0.143 

27.5 0.154 

31.5 0.171 
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อัตราการขนถ่าย อัตราการใช้น้้ามัน 

(ตัน/ชั่วโมง) (ลิตร/ตัน) 

35.4 0.186 
39.3 0.204 

 
4.3  ผลการทดลองหาประสิทธิภาพในการท างาน 
      จากการทดลองพบว่าระบบ manual มีเวลา
ท้างานต่อรอบการทดลองเฉลี่ยที่ 22:59 นาที ซึ่งน้อย
กว่าระบบ automation ที่มีเวลาท้างานต่อรอบการ
ทดลองเฉลี่ยที ่42:26 นาท ีเท่ากับ 19:27 นาท ี   หรือ
คิดเป็น 45.71% แต่ว่าระบบ automation      มี
ปริมาณการใช้น้้ามันเฉลี่ยต่อรอบ อยู่ที่ 1.87 ลิตร   
ซึ่งน้อยกว่าระบบ manual ที่มีปริมาณการใช้น้้ามัน
เฉลี่ยอยู่ที่ 2.78 ลิตร เท่ากับ 0.91 ลิตร หรือคิดเป็น 
32.73% 
 

 
รูปที่ 7 เปรียบเทียบเวลารวมของทั้ง 2 ระบบ 

 

 
รูปที่ 8 เปรียบเทียบปริมาณการใช้น้้ามันเชื้อเพลิง 

4.4 วิจารณ์ 
      ระบบ automation สามารถเคลื่อนที่หมุนรอบ
แกน Z และเคลื่อนที่ตามแนวแกน Z ได้พร้อมกันใน
ขณะที่ระบบ manual ไม่สามารถท้าได้ และความเร็ว
ของทั้ง 2 ระบบมีความแตกต่างกันมากขึ้นเมื่อมี  
ระยะการเคลื่อนที่มากขึ้น (ดังที่แสดงผลในช่วงที่1, 3) 
ค่ า คว ามผิ ดพลาด ในการ เคลื่ อนที่ ข อ ง ร ะบ บ
automation มีค่าไม่เกิน 5 เซนติเมตรทั้ง 3 ช่วง ได้
ตามเป้าหมายที่ ได้ก้าหนดไว้  แต่ระบบ  manual 
สามารถควบคุมค่าความผิดพลาดในการเคลื่อนที่ได้
เฉพาะในช่วงที่ 3 เพราะว่าได้มีการท้าขีดสัญลักษณ์ 
ไว้ที่ล้าตัวของ vertical screw conveyor เพ่ือให้คน
บังคับดู เมื่อขีด 2 ขีดเลื่อนมาตรงกันแสดงว่าตรงกับ
ต้าแหน่ง home 
     ผู้วิจัยได้เลือกใช้อัตราการขนถ่ายที่ 19.6 ตัน/
ชั่วโมง ของระบบ automation ในการทดลองซึ่งเป็น
จุดที่มีความเหมาะสมในเรื่องของเวลาที่ใช้ต่อรอบการ
ขนส่งอาหารสัตว์ต่อวันและปริมาณการใช้น้้ามัน
เชื้อเพลิง ในขณะที่ระบบ manual จะใช้ความรู้สึก
ของคนบังคับ โดยธรรมชาติของคนบังคับจะพยายาม
รีบปั่นอาหารสัตว์ออกให้หมดเร็วๆ โดยไม่คิดถึงการ
สิ้นเปลืองน้้ามันเชื้อเพลิง จึงท้าให้ผลการทดสอบ
ประสิทธิภาพออกมาเป็นดังข้างต้น 
 
5.  สรุป 
 ระบบ automation มีความเร็ ว เฉลี่ ย ในการ
เคลื่อนที่สู งสุดเท่ากับ 1.89 เมตร/วินาทีและท้า
ความเร็วได้สูงในการเคลื่อนที่ระยะทางไกล มีค่า 
ความผิดพลาดในการเคลื่อนที่ไม่เกิน 5 เซนติเมตร 
ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ มีจุดเด่นตรงที่สามารถหมุน
เคลื่อนที่รอบแกน Z และเคลื่อนที่ตามแนวแกน Z ได้
พร้อมกัน มีการประหยัดน้้ามันเชื้อเพลิงต่อรอบการ
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ขนส่งที่ 0.91 ลิตร หรือ 32.73% เมื่อเทียบกับระบบ 
manual รถที่ใช้ในงานวิจัยนี้มีการขนส่งอาหารสัตว์ 
1,200 เที่ยว/ปี น้้ามันดีเซล B7 มีราคาลิตรละ 28.79 
บาท ณ วันที่ 11/07/2564 จึงท้าให้ประหยัดน้้ามันได้
ปีละ 31,438 บาท/ปี โดยใช้เวลา 1 ปี 7 เดือนในการ
คืนทุน ในการประยุกต์น้าไปใช้งานจริง เนื่องจาก
ต้นทุนในการเปลี่ยนมาเป็นระบบ automation 
ประมาณ 60% เป็นอุปกรณ์เกี่ยวกับวาล์วควบคุม
ต่างๆ ซึ่งระบบ manual เองก็มีอยู่แล้ว ดังนั้นผู้วิจัย
แนะน้าให้ท้าเป็นระบบ automation เฉพาะระบบ
ควบคุมอัตราการขนถ่าย เพ่ือลดต้นทุนในการเปลี่ยน
ระบบและยังคงมีประสิทธิภาพในการใช้น้้ ามัน
เชื้อเพลิงเท่ากับระบบ  automation 100% ได้ อีก
ด้วย 
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การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไอศกรีมจากไข่น ้า 
Development of ice cream product from Wolffia arrhiza (L.) Wimm  
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บทคัดย่อ  

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไอศกรีมจากไข่น้ า (Wolffia arrhiza (L. ) Wimm) มีวัตถุประสงค์เพื่อหาปริมาณไข่น้ าผงที่
เหมาะสมในการผลิตไอศกรีม โดยแปรปริมาณการผสมไข่น้ าผงร้อยละ 0.5, 1.0 และ 1.5 โดยน้ าหนักของส่วนผสม
ไอศกรีมเปรียบเทียบกับไอศกรีมสูตรพื้นฐาน (ร้อยละ 0 โดยน้ าหนัก) พบว่าความหนืด (viscosity) และความแน่นเนื้อ 
(firmness) เพิ่มขึ้นเมื่อใส่ไข่น้ าผงเพิ่มขึ้น ในขณะที่การขึ้นฟู (overrun) และการหลอมละลาย (melting rate) ลดลง 
พบว่าปริมาณการเติมไข่น้ าผงที่เหมาะสมที่สุดคือ ร้อยละ 1.0 โดยน้ าหนัก โดยไอศกรีมมีค่าความหนืด การขึ้นฟู และความ
แน่นเนื้อเท่ากับ 43.20 cP.  28.17% และ 1683.47 g.sec ตามล าดับ การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีพบว่าค่า
ไอศกรีมผสมไข่น้ าผงร้อยละ 1.0 มีค่าความชื้นและไขมันใกล้เคียงกับไอศกรีมสูตรพื้นฐาน อย่างไรก็ตามไอศกรีมผสมไข่น้ า
ผงร้อยละ 1.0 โดยน้ าหนักพบว่ามีโปรตีนร้อยละ 3.58 สารประกอบฟีนอลิก 8.72 mg/g  คลอโรฟิลล์ 6.35 mg/g และ
สารต้านอนุมูลอิสระ 0.10 µ mol AEACgFw ซึ่งมีค่ามากกว่าไอศกรีมสูตรพื้นฐาน ดังนั้นการเติมไข่น้ าผงลงในไอศกรีมจึง
ส่งผลให้ไอศกรีมมีคุณค่าทางโภชนาการเพิ่มข้ึน 
ค ำส ำคัญ : ไอศกรีม, ไข่น้ า, การละลาย, การขึ้นฟู  
 
Abstract 
 The aim for product development of ice cream from Wolffia arrhiza (L.) Wimm was proposed 
the appropriate of Wolffia arrhiza (L.) Wimm powder by varying the amount of 0.5, 1.0 and 1.5 % by 
weight of all ingredients and compared the ice cream basic (0 % by weight). It was observed that a 
viscosity and firmness increased with increasing Wolffia arrhiza (L.) Wimm powder whereas overrun and 
melting rate were decreased. It was found that Wolffia arrhiza (L.) Wimm powder of 1.0 % by weight 
was shown the optimum condition which measured viscosity, overrun and firmness of 43.20 cP., 28.17 % 
and 1683.47 g.sec, respectively. The analyzation of chemical composition was found moisture and fat 
similar to the ice cream basic. However, ice cream which added Wolffia arrhiza (L.) Wimm powder of 
1.0 % by weight was observed a protein of 3.58 %, phenolic compounds of 8.72 mg/g, pigments in the 
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chlorophyll group of 6.35 mg/g and antioxidants of 0.10 µ mol AEACgFw which measured more than ice 
cream basic. Therefore, Wolffia arrhiza (L.) Wimm powder which added in the ice cream was affected 
to an increase in the nutritional value of the ice cream.    
Keywords: Ice cream, Wolffia arrhiza (L.) Wimm, Melting rate, Overrun 
 
1.  บทน้า 
 ไอศกรีมเป็นผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็งที่มีรสหวาน 
มีกลิ่นหอม ได้รับความนิยมรับประทาน ในทุกเพศทุก
วัย โดยเฉพาะประเทศไทยที่มีอากาศร้อนเกือบตลอด
ทั้งปี ไอศกรีมจึงเป็นหนึ่งในสินค้าที่สามารถคลายร้อน
ได้เป็นอย่างดี ไอศกรีมมีหลายประเภท เช่น ไอศกรีม
หวานเย็น ไอศกรีมนม ไอศกรีมผสม ปัจจุบันการผลิต
ไอศกรีมได้มีการน าพืชผัก และผลไม้ เข้ามาช่วยเพ่ิม
รสชาติที่หลากหลาย เพ่ิมคุณค่าทางโภชนาการ และ
เพ่ิมทางเลือกให้แก่ผู้บริโภค ดังจะเห็นได้จากงานวิจัย
การผลิตไอศกรีมลูกยอ [1] การผลิตไอศกรีมโยเกิร์ต
น้ านมข้าวโพด [2] การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไอศกรีม
โยเกิร์ตข้าวกล้องงอกพันธุ์หอมไชยา [3] ไข่น้ า มีชื่อ
วิทยาศาสตร์ Wolffia arrhiza (L.) Wimm. อยู่ใน
วงศ์ Lemnaceae สกุล Wolffia เป็นพืชน้ าที่มีต้นเล็ก
ที่สุดในโลก ไม่มีราก มีรูปร่างค่อนข้างกลมหรือยาวรี 
สี เขียวเป็นมันมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.5-1.5 
มิลลิเมตร  ไข่น้ าเป็นผักพ้ืนบ้านชนิดหนึ่งที่มีอยู่มากใน
ภาคอีสาน นิยมน ามาท าอาหารหลากหลายประเภท มี
รายงานกระทรวงสาธารณสุขกรมอนามัยกอง
โภชนาการ (2550) [4] พบว่า ไข่น้ าแห้งมีความชื้น
ร้อยละ 20-22 โปรตีนร้อยละ 17.88 ไขมันร้อยละ 
0.20 เถ้าร้อยละ 23.50 และแคลเซียมร้อยละ 0.09 
นอกจากนี้ยังมีรายงานวิจัยพบว่าไข่น้ าผงที่อบแห้งที่
อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส เวลา 30 ชั่วโมง มีฤทธิ์
ต้ านอนุมูล อิสระด้วยวิธี  DPPH  575.36  mgTE 
ส า รประกอบ ฟี น อลิ ก  7 31 . 6 0  mgGAE แล ะ

สารประกอบฟลาโวนอยด์ 300.33 mgQE [5] เมื่อ
เปรียบเทียบปริมาณโปรตีนในไข่น้ ากับแหล่งอาหาร
อ่ืน ไข่น้ ามีปริมาณโปรตีนสูงกว่าไข่ ถั่วเหลืองและ
เนื้อสัตว์ต่าง ๆ ทั้งนี้ปริมาณสารอาหารต่าง ๆ ในไข่น้ า 
ขึ้นอยู่กับสภาวะแวดล้อมในการเจริญเติบโต จาก
คุณสมบัติของไข่น้ าที่อุดมไปด้วยสารอาหารจ าพวก
สารประกอบฟีนอลิค เส้นใยอาหาร และรงควัตถุใน
กลุ่มคลอโรฟิลล์ แคโรทีนอยด์ และเบต้าแคโรทีน 
ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะน าไข่น้ ามาผสมลงใน
ผลิตภัณฑ์ไอศกรีม เพ่ือเพ่ิมคุณค่าทางโภชนาการ และ
เพ่ิมทางเลือกให้กับผู้บริโภค อีกทั้งยังเป็นการเพ่ิม
มูลค่าให้กับผักพ้ืนบ้านอีกด้วย 
  

2.  วัสดุ อุปกรณ์และวิธีการวิจัย 
2.1  ขั นตอนการเตรียมไข่น ้าผง  

น าไข่น้ าสดมาล้างด้วยน้ าสะอาด แช่ในน้ าคลอรีน
ความเข้มข้น 100 ppm นาน 20 นาที ล้างด้วยน้ า
สะอาดอีกครั้ง น าไข่น้ าไปลวกที่อุณหภูมิ 95 องศา
เซลเซียส นาน 30 วินาที แล้วแช่ในน้ าเย็นเป็นเวลา 
25 วินาที ตักขึ้นพักให้สะเด็ดน้ า ท าแห้งด้วยตู้อบลม
ร้อนแบบถาด (Tray dry ที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส 
เป็นเวลา 5 ชั่วโมง หรืออบจนกระทั่งไข่น้ ามีความชื้น
ร้อยละ 6±2 น าไข่น้ าที่ผ่านการอบแห้งมาบดให้เป็น
ผงด้วยเครื่องบดอาหารแห้ง ร่อนผ่านตะแกรงขนาด 
150 mesh บรรจุใส่ถุงอลูมิเนียมฟอยด์ และปิดผนึก
แบบสุญญากาศ เก็บรักษาไข่น้ าผงที่อุณหภูมิ 4 องศา
เซลเซียส น าไข่น้ าผงไปวัดค่าความสว่าง (L*) ค่าความ
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สดใส (C*) และมุมสี (hue angle, ̊h) ด้วยเครื่องวัดสี 
Hunter รุ่น Miniscan EZ ตรวจสอบคุณภาพด้าน
จุลินทรีย์ ตรวจสอบจุลินทรีย์ 3 ชนิด คือ ปริมาณ
จุลินทรีย์ทั้งหมดต้องไม่เกิน 1×104 โคโลนีต่อกรัมของ
ตัวอย่าง  ปริมาณยีสต์และราต้องไม่เกิน 1x103 โคโลนี
ต่อกรัมของตัวอย่าง และ Escherichia coli ต้องน้อย
กว่า 3 MPN ต่อกรัมของตัวอย่าง ตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน เรื่อง สาหร่ายน้ าจืดอบ มผช.
516/2547 [6] ด้วยวิธี APHA (2001) [7] 
2.2  กระบวนการผลิตไอศกรีม 
 เตรียมส่วนผสมของไอศกรีมตามสูตร ดังตารางที่  
1 เพ่ือศึกษาปริมาณไข่น้ าผงที่เหมาะสมในการผลิต
ไอศกรีม โดยแปรปริมาณการเติมไข่น้ าผงในผลิตภัณฑ์
เป็น 3 ระดับ คือ ร้อยละ 0.5 1.0 และ 1.5 โดย
น้ าหนัก ใช้สูตรพ้ืนฐานเป็นตัวเปรียบเทียบ และท า
การผลิตดังนี้ 
 

ตางรางที่ 1 สูตรไอศกรีม 
ส่วนผสมของ

ไอศกรีม 
สูตรพื้นฐาน 

(กรัม) 
ปริมาณการเติมไข่น้ าผง (กรัม) 
0.5% 1.0% 1.5% 

นมสด 250 250 250 250 
ครีมชนิด Dairy 150 150 150 150 
น้ าตาลทราย 40 40 40 40 
เกลือ 0.5 0.5 0.5 0.5 
ไข่น้ าผง 0 2.2 4.4  6.6  

 

การผลิตไอศกรีมมีขั้นตอนตามล าดับคือ ผสม
น้ าตาล ครีม และเกลือด้วยเครื่องตีปั่นผสมในชาม
ผสมจนขึ้นฟูเป็นครีมขาว ค่อยๆ เทนมสดลงใน
ส่วนผสม และเติมไข่น้ าผงตามสูตรที่ก าหนด ตีปั่นให้
เป็นเนื้อเดียวกันประมาณ 10 นาที น าส่วนผสม ไป
พาสเจอร์ไรส์ในอ่างน้ าร้อนให้ส่วนผสมมีอุณหภูมิ 65 
องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 นาที จากนั้นน าไปโฮโมจิ
ไนส์ ที่ความเร็ว 11,000 รอบต่อนาที เป็นเวลา 5 

นาที ท าให้เย็นทันที แล้วน าไปบ่มที่ อุณหภูมิ  4-5 
องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง เทส่วนผสมที่บ่ม
แล้วลงในเครื่องปั่นไอศกรีม ปั่นจนไอศกรีมข้นหนืด 
และขึ้นฟูเป็นเวลา 10-15 นาที ตักไอศกรีม 100 กรัม
ใส่ถ้วยไอศกรีมกระดาษที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 6.5 
เซนติเมตร สูง 5.0 เซนติเมตร น าไปแช่เยือกแข็งที่
อุณหภูมิ -18 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง 
ก่อนน าไปตรวจสอบคุณภาพ 

2.3  ตรวจสอบคุณภาพทางกายภาพ 
น าไอศกรีมที่ผ่านการบ่มที่อุณหภูมิ 4-5 องศา

เซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง มาวัดค่าความหนืด 
(Viscosity, cP) โดยใช้เครื่อง Brook field รุ่น  
RVDV-II+, หัวเข็มเบอร ์4  

การวัดค่าการขึ้นฟู (Overrun) สามารถท าโดยชั่ง
น้ าหนักของไอศกรีม แล้วน ามาค านวณเปอร์เซ็นต์ค่า
การข้ึนฟูของไอศกรีมตามสมการดังนี้ 

 

Overrun= 
น้ าหนักส่วนผสมพร้อมท าไอศกรีมก่อนปั่น−น้ าหนักไอศกรีมหลังป่ัน

น้ าหนักไอศกรีมหลังป่ัน
×100 

(ร้อยละโดยน้ าหนัก) 
 

การวัดค่าสี L* C*  ̊h ด้วยเครื่องวัดสี Hunter 
รุ่น Miniscan EZ  โดย L* คือ ค่าความสว่าง 0-100  

C* คือ ค่าความสดใส ̊h คือ มุมสี (hue angle)  
การวัดค่ าความแน่น เนื้ อ  (Firmness) ของ

ไอศกรีมด้วยเครื่อง Texture analyzer โดยใช้หัววัด
ชนิดทรงกระบอก  ขนาดเส้นผ่ านศูนย์กลาง  2 
มิลลิ เมตร  (Cylinder Probe : P/2)  แรง  5  กรัม 
ความเร็วของหัววัดเท่ากับ 3.0 มิลลิเมตรต่อวินาที 

การวัดร้อยละการละลายของไอศกรีม (Melting 
rate) โดยจับเวลาการละลายเมื่อไอศกรีมละลายหยด
แรกเป็นนาทีที่  0 ชั่งน้ าหนักของไอศกรีมที่ละลาย   
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ทุก ๆ 5 นาที เป็นเวลา 50 นาที ค านวณหาร้อยละ
การละลายของไอศกรีมตามสมการดังนี้ 
 

ร้อยละการละลาย (% melting) = น้ าหนักไอศกรีมส่วนที่ละลาย

น้ าหนักไอศกรีมเริ่มต้น
 × 100 

 

การคัดเลือกปริมาณการเติมไข่น้ าผงที่เหมาะสม
ในการผลิตไอศกรีม ใช้เกณฑ์ในการคัดเลือกโดย
พิจารณาตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 
354) พ.ศ.2556 เรื่อง ไอศกรีม [8] และพิจารณาจาก
การขึ้นฟู ค่าสี ความแน่นเนื้อและร้อยละการละลาย
ของไอศกรีม 

2.4  คุณภาพทางด้านเคมี 
ตรวจสอบคุณภาพทางเคมีของไอศรีมสูตร

พ้ืนฐานและไอศกรีมผสมไข่น้ าผง ในด้านความชื้น 
โปรตีนตามวิ ธี  AOAC (2000) [9] ไขมันตามวิ ธี  
Gerber method [10] ปริมาณสารฟีนอลิคทั้งหมด 
ตามวิธี Singleton and Rossi [11] ปริมาณคลอโร- 
ฟิลล์ตามวิธี AOAC. (2000) [9] และการวิเคราะห์
ความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระเอบีทีเอช (ABTS 
radical cationdecolorization assay) ต า ม วิ ธี  
Thaipong et al. [12] 
2.5  วิเคราะห์ค่าทางสถิติ 

ข้อมูลคุณภาพทางกายภาพ  และเคมี  น า
วิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) ตามแผนทดลอง
แบบสุ่มสมบูรณ์ Randomized Design (CRD) และ
เป รี ยบ เที ยบค่ า เ ฉ ลี่ ย โ ด ย วิ ธี  Duncan’s New 
Multiple Rang Test (DMRT) โดยใช้โปรแกรมทาง
สถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% [13]  
 

 
 
 
 

3.  ผลและอภิปรายผลการวิจัย 
3.1 ผลคุณภาพทางด้านสีและทางจุลินทรีย์ของ
ไข่น ้าผง 

ไข่น้ าสดเมื่อมองด้วยสายตาจะเห็นได้ว่าสีของ
ไข่น้ าสดมีสีเขียวสด เมื่อน าไข่น้ าไปท าแห้งด้วยความ
ร้อนจะเกิดการเปลี่ยนสีเขียวของคลอโรฟิลล์เป็นสีเขียว
อมน้ าตาลหรือสีเขียวมะกอกของอนุพันธ์ฟีโอไฟติน น า
ไข่น้ าผงที่เตรียมได้มาวัดค่าสี พบว่า ไข่น้ ามีค่าความ
สว่ า ง  (L*) ค่ าคว ามสด ใส  (C*) และมุ มสี  (hue 

angle, ̊h) เ ท่ า กั บ  4 7 . 1 6 ±0 . 0 7  2 7 . 2 9 ±0 . 0 6 
99.34±0.01 ตามล าดับ อยู่ในช่วงที่มีความสว่างและ

ความสดใสน้อย มีค่า ̊h เข้าใกล้ 100 ชี้ว่าไข่น้ าผงมีสี
เขียวมะกอก มีความแตกต่างกันกับสีของไข่น้ าสด  

ผลการตรวจสอบปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ของไข่น้ าผง 
แสดงดังตารางที่ 2 พบว่าไข่น้ าผงมีจ านวนจุลินทรีย์
ทั้งหมดน้อยกว่า 10 CFU/g ยีสต์และรา 77 CFU/g 
และ Escherichia coli น้อยกว่า 3 MPN/g  ซึ่งเป็นไปตาม
เกณฑ์ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน  เรื่อง 
สาหร่ายน้ าจืดอบ มผช.516/2547 สามารถน าไปผสม
ในไอศกรีมได้ ซึ่งอาจเนื่องมากจากการล้างไข่น้ าด้วยน้ า
คลอรีนที่เป็นขั้นตอนที่ส าคัญที่ช่วยลดปริมาณจุลินทรีย์
ในไข่น้ า โดยคลอรีนสามารถท าลายเชื้อจุลินทรีย์ซึ่งจะมี
ผลต่อเอนไซม์ที่ เป็นองค์ประกอบส าคัญในการ
เจริญเติบโตของเซลล์สิ่งมีชีวิต นอกจากนี้คลอรีนยัง
สามารถก าจัดกลิ่นโคลนในไข่น้ าได้อีกด้วย 
 
ตารางที่ 2 คุณภาพด้านจุลินทรีย์ของไข่น้ าผง 

จุลินทรีย์ 
เกณฑ์มาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์ 
ปริมาณเชื้อที่
พบในไข่น้ าผง 

จ านวนจุลินทรยี์
ทั้งหมด (CFU/g) 

ต้องไม่เกิน 1×104 

โคโลนีต่อตัวอย่าง 1 กรัม 
<10 

ยีสต์และรา 
(CFU/g) 

ต้องไม่เกิน 100 โคโลนี
ต่อตัวอยา่ง 1 กรัม 

77 
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จุลินทรีย์ 
เกณฑ์มาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์ 
ปริมาณเชื้อที่
พบในไข่น้ าผง 

Escherichia 
coli (MPN/g) 

ต้องน้อยกวา่ 3 MPN ต่อ
ตัวอยา่ง 1 กรัม 

<3 MPN 

 

 
3.2  ผลการศึกษาปริมาณไข่น ้าผงที่เหมาะสมใน
ผลิตภัณฑ์ไอศกรีม 

ศึกษาปริมาณไข่น้ าผงที่เหมาะสมในการผลิต
ไอศกรีม โดยแปรปริมาณการเติมไข่น้ าผงในไอศกรีม
เป็น 3 ระดับ คือ ร้อยละ 0.5 1.0 และ 1.5 โดย
น้ าหนัก เปรียบเทียบกับสูตรพ้ืนฐาน แล้วน าไป
ตรวจสอบคุณภาพด้านกายภาพ ได้ผลการศึกษาดังนี้ 
3.2.1 คุณภาพด้านกายภาพ 

 การตรวจสอบคุณภาพด้านกายภาพของ
ส่วนผสมพร้อมท าไอศกรีมทั้ง 4 สูตร โดยการวัดค่า
คุณภาพด้านความหนืด การขึ้นฟู ความแน่นเนื้อ การ
ขึ้นฟู ร้อยละการละลาย และสี   

3.2.1.1 คุณภาพด้านความหนืด แสดงผลดัง
ตารางที่ 3 พบว่าไอศกรีมผสมไข่น้ าผงร้อยละ 1.5 มี
ค่าความหนืดสูงที่สุดเท่ากับ 95.97 cP รองลงมาคือ
ไอศกรีมผสมไข่น้ าผงร้อยละ 1.0 0.5 และไอศกรีม
สูตรพ้ืนฐาน ตามล าดับ การเติมไข่น้ าผงในส่วนผสม
พร้อมท าไอศกรีม ส่งผลให้ไอศกรีมมีความหนืดมาก
ขึ้น เนื่องจากไข่น้ าผงได้ผ่านการให้ความร้อนระเหย
น้ าออกโดยท าแห้ง เมื่อใส่ในส่วนผสมไข่น้ าผงจึงดูดซับ
น้ าในส่วนผสมของไอศกรีม ท าให้ส่วนผสมมีความ
หนืดสูงขึ้น [14]  

 

ตารางท่ี 3 ค่าความหนืด การข้ึนฟู และความแน่นเนื้อ
ของไอศกรีมสูตรพ้ืนฐาน และไอศกรีมผสมไข่น้ าผง 

คุณภาพด้าน
กายภาพ 

ความหนืด 
(cP) 

การขึ้นฟ ู
(%) 

ความแน่นเนื้อ 
(g.sec) 

 สูตรพื้นฐาน 4.56d±0.05 35.13a±0.05 307.29d±45.23 
 ไข่น้ าร้อยละ 0.5 16.50c±0.10 30.25b±0.09 775.29c±65.61 

คุณภาพด้าน
กายภาพ 

ความหนืด 
(cP) 

การขึ้นฟ ู
(%) 

ความแน่นเนื้อ 
(g.sec) 

 ไข่น้ าร้อยละ 1.0 43.20b±0.10 28.17c±0.07 1683.47b±107.04 
 ไข่น้ าร้อยละ 1.5 95.97a±0.05 25.89d±0.08 2012.91a ±46.99 

ตัวอักษรที่แตกต่างกันในแนวต้ัง หมายถึง แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p≤.05) 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Means ± SD) n=3 

 
 3.2.1.2 คุณภาพด้านการขึ้นฟู แสดงดังตาราง
ที่ 3 พบว่าไอศกรีมสูตรพ้ืนฐานมีการขึ้นฟูสูงที่สุดมีค่า
เท่ากับ 35.13 ส่วนไอศกรีมผสมไข่น้ าผงร้อยละ 0.5 
1.0 และ 1.5 มีการขึ้นฟูลดลงตามล าดับ ไอศกรีมสูตร
พ้ืนฐานมีร้อยละการขึ้นฟูสูง  เนื่องจากส่วนผสม
ไอศกรีมสูตรพ้ืนฐานมีความหนืดต่ า เมื่อน าไปตีปั่น
อากาศท าให้อากาศสามารถแทรกเข้าไปในส่วนผสมได้
มากกว่า การเติมไข่น้ าผงในปริมาณมากขึ้นท าให้
ส่วนผสมมีความหนืดสูงขึ้น เมื่อน าไปตีปั่นท าให้
ความสามารถในการเก็บกักอากาศได้น้อยลงจึงท าให้มี
ค่าการขึ้นฟูลดลง [15]  
 3.2.1.3 คุณภาพด้านความแน่นเนื้อ แสดงดัง
ตารางที่ 3 พบว่า ไอศกรีมผสมไข่น้ าผงร้อยละ 1.5 มี
ความแน่นเนื้อสูงที่สุดมีค่า 307.29 g.sec รองลงมา
คือไอศกรีมผสมไข่น้ าผงร้อยละ 1.0 0.5 และไอศกรีม
สูตรพ้ืนฐาน ตามล าดับ เมื่อเติมไข่น้ าผงในไอศกรีม
มากขึ้นส่งผลท าให้ไอกรีมมีความหนืดเพ่ิมขึ้น เมื่อ
น าไปตีปั่นเป็นไอศกรีม ความสามารถในการเก็บกัก
อากาศจะลดลง ส่งผลต่อการขึ้นฟูของไอศกรีมด้วย 
โดยค่าความหนืดน้อยจะท าให้ค่าการขึ้นฟูมากขึ้น 
[16] ดังนั้นเมื่อเติมไข่น้ าผงมากขึ้นท าให้ไอศกรีมมี
ความแน่นเนื้อเพ่ิมข้ึนด้วย ซึ่งความหนืดของไอศกรีมมี
ความส าคัญที่จะเป็นตัวควบคุมปริมาณของแข็งที่ใช้ใน
การสร้างโครงสร้างของไอศกรีม ซึ่งได้มาจากนม 
น้ าตาล ปริมาณเนื้อของวัตถุดิบ รวมทั้งสารให้ความ
คงตัว และการบ่มไอศกรีม  
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 3.2.1.4 ร้อยละการละลาย น าไอศกรีมทั้ง 4 
สูตร มาท าการละลายที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส 
ผลแสดงดังรูปที่ 1 พบว่าไอศกรีมสูตรพ้ืนฐาน มีร้อย
ละการละลายสูงสุด รองลงมาไอศกรีมผสมไข่น้ าผง
ร้อยละ 0.5 1.0 และ 1.5 ตามล าดับ การเติมไข่น้ าผง
ส่ งผลให้ ร้อยละการละลายของไอศกรีมลดลง 
เนื่องจากไข่น้ าผงที่เติมเข้าไป ท าให้ไอศกรีมมีความ
หนืดมากขึ้น เมื่อน าไปปั่นเป็นไอศกรีมท าให้มีปริมาณ
อากาศเกิดข้ึนน้อย การข้ึนฟูของไอศกรีมลดลง จึงช่วย
ลดการละลายของไอศกรีม [17]  

 

 
 

รูปที่ 1 ร้อยละการละลายของไอศกรีมสูตรพ้ืนฐาน 
และไอศกรีมผสมไข่น้ าผงในช่วงระยะเวลา 0-50 นาท ี
 
 3.2.1.5 คุณภาพด้านสี น าไอศกรีมทั้ง 4 สูตร 
ลักษณะสีของไอศกรีม แสดงดังรูปที่ 2 มาวัดค่าสี 
แสดงผลดังตารางที่ 4 พบว่าไอศกรีมสูตรพ้ืนฐานมีค่า
ความสว่างสูงที่สุด ค่าความสดใสมีค่าน้อย และมีมุมสี

เข้าใกล้ 90 ̊h (สีเหลือง) ไอศกรีมผสมไข่น้ าผงร้อยละ 
0.5 1.0 และ 1.5 เมื่อเพ่ิมปริมาณไข่น้ าผงมากขึ้น
ส่งผลให้ค่าความสว่างลดลง ค่าความสดใสเพ่ิมขึ้น 

และมีมุมสีเข้าใกล้ 100 ̊h อยู่ในช่วงเฉดสีเขียวอม
เหลือง เมื่อเพ่ิมปริมาณไข่น้ ามากขึ้นท าให้สีของ
ไอศกรีมเปลี่ยนจากสีครีมเป็นสีเขียวอ่อนและเข้มขึ้น  

 

  
สูตรพื้นฐาน ไข่น้ าผงร้อยละ 0.5 

 

  
ไข่น้ าผงร้อยละ 1.0 ไข่น้ าผงร้อยละ 1.5 

 

รูปที่ 2 ลักษณะสีของไอศกรีมสูตรพื้นฐาน และ
ไอศกรีมผสมไข่น้ าผง 

 

ตารางที่ 4 คุณภาพด้านสีของไอศกรีมสูตรพ้ืนฐาน 
และไอศกรีมผสมไข่น้ าผง 

คุณภาพทางด้านส ี
ค่าสี 

L* C* ̊h 
สูตรพื้นฐาน 78.25a±0.06 19.35d±0.26 87.46d±0.02 
ไข่น้ าผงร้อยละ 0.5 62.66b±0.05 24.68c±0.13 96.73c±0.06 
ไข่น้ าผงร้อยละ 1.0 55.88c±0.15 26.80b±0.10 97.45b±0.04 
ไข่น้ าผงร้อยละ 1.5 55.53d±0.32 28.43a±0.19 97.59a±0.06 

ตัวอักษรที่แตกต่างกันในแนวต้ัง หมายถึง แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p≤.05) 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Means±SD) n=3 

 
จากผลการตรวจสอบคุณภาพของไอศกรีมผสม

ไข่น้ าผงทั้ง 4 สูตร พบว่า ปริมาณไข่น้ าผงที่เหมาะสม
ในการผลิตไอศกรีมคือร้อยละ 1.0 เนื่องมาจากเมื่อ
เติมปริมาณไข่น้ าลงในส่วนผสมพร้อมท าไอศกรีม ท า
ให้ ไอศกรีมมี ร้อยละการขึ้น ฟูใกล้ เคียงกับสู ตร
มาตรฐาน อีกทั้งยังท าให้ความหนืดสูงขึ้น และอัตรา
การละลายยังลดลงด้วย ซึ่งปัจจัยดังกล่าวอาจไปมีผล
ต่อการทดสอบด้านประสาทสัมผัสของผู้บริโภคต่อไป 
[3,14]  
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3.2.2 คุณภาพด้านเคมี 
 การตรวจสอบคุณภาพด้านเคมีของไอศกรีม

ผสมไข่น้ าผงร้อยละ 1.0 เปรียบเทียบกับสูตรพ้ืนฐาน 
แสดงดังตารางที่ 5 พบว่าปริมาณความชื้น โปรตีน 
สารประกอบฟีนอลิค คลอโรฟิลล์รวม และสารต้าน
อนุมูลอิสระของไอศกรีมผสมไข่น้ าร้อยละ 1.0 มีค่าสูง
กว่าไอศกรีมสูตรพ้ืนฐาน แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ (p ≤ .05) เป็นผลจากปริมาณไข่น้ าผงที่เติมเข้า
ไป ส่วนปริมาณไขมันของไอศกรีมผสมไข่น้ าผงร้อยละ 
1.0 กับไอศกรีมสูตรพ้ืนฐานไม่แตกต่างกัน 

 

ตารางท่ี 5 องค์ประกอบทางเคมีของไอศกรีมสูตร 
พ้ืนฐานกับไอศกรีมผสมไข่น้ าผง 

องค์ประกอบทางเคมี ไอศกรีมสูตร
พื้นฐาน 

ไอศกรีมผสมไข่น้ า
ผง ร้อยละ 1.0 

ความชื้น(ร้อยละโดยน้ าหนักสด)* 66.45±0.24 63.58±0.46 
โปรตีน (ร้อยละโดยน้ าหนักสด)* 2.46±0.02 3.58±0.15 
ไขมัน (ร้อยละโดยน้ าหนกัสด)ns 28.33±0.57 28.67±1.15 
สารประกอบฟีนอลิค (มก./ก.)* 2.27±0.34 8.72±0.36 
คลอโรฟิลล์รวม (มก./ก.)* 0.94±0.12 6.35±0.02 
คลอโรฟิลล์ A (มก./ก.)* 0.20±0.06 2.34±0.04 
คลอโรฟิลล ์B (มก./ก.)* 0.73±0.10 4.00±0.03 
สารต้านอนุมูลอิสระ  
(µ mol AEAC/gFw)* 

0.004±0.0007 0.10±0.001 

(µ mol AEAC/gFw) = micro mol ascorbic equivalent assessment 
capacity/gram Fresh weight 
* หมายถึง แตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ (p≤.05)  
ns หมายถึง ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p>.05) 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Means±SD) n=3 

 
4.  บทสรุป  
 ผลของการเสริมไข่น้ าผงต่อคุณภาพของไอศกรีม 
ขั้นตอนการวิจัยประกอบไปด้วย การเตรียมไข่น้ าผง
และการตรวจสอบคุณภาพทางจุลินทรีย์  ศึกษา
ปริมาณไข่น้ าผงที่เหมาะสมในผลิตภัณฑ์ไอศกรีม 
ศึกษาลักษณะทางกายภาพ และเคมี  พบว่าการน า
ไข่น้ าสดมาแช่คลอรีน 100 ppm และลวกในน้ าที่

อุณหภูมิ 95 องศาเซลเซียส 30 วินาที ก่อนน าไปท า
ให้แห้งพบว่าไข่น้ าผงมีจ านวนจุลินทรีย์ทั้งหมดน้อย
กว่ า  1 0  CFU/g ยี ส ต์ แ ล ะ ร า  7 7  CFU/g แ ล ะ 

Escherichia coli น้อยกว่า 3 MPN/g  ซึ่งเป็นไปตาม
เกณฑ์ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน เรื่อง 
สาหร่ายน้ าจืดอบ มผช.516/2547 เมื่อน าไข่น้ าผงไป
ผสมในไอศกรีม ปริมาณร้อยละ 0.5 1.0 และ 1.5 โดย
น้ าหนัก และน าไปตรวจสอบคุณภาพของไอศกรีม
ไข่น้ า พบว่าปริมาณไข่น้ าผงที่เหมาะสมในการผลิต
ไอศกรีม คือ การเติมปริมาณไข่น้ าผงร้อยละ 1.0 เมื่อ
น ามาเป็นส่วนผสมพร้อมท าไอศกรีมมีค่าความหนืด 
เท่ากับ 43.20 cP. ร้อยละการขึ้นฟูเท่ากับ 28.17 
ความแน่นเนื้อเท่ากับ 1683.47 g.sec ร้อยละการ
ละลายพบว่ามีการละลายช้ากว่าไอศกรีมสูตรพ้ืนฐาน 
คุณภาพด้านสีมีค่าความสว่าง ค่าความสดใส และมุมสี 
เท่ากับ 55.88±0.15 26.80±0.10 และ 97.45±0.04 
ตามล าดับ องค์ประกอบทางเคมีของไอศกรีมผสม
ไข่น้ าผงร้อยละ 1.0 มีความชื้น และไขมันใกล้เคียงกับ
ไอศกรีมสูตร พ้ืนฐาน แต่มี โปรตีนร้อยละ 3.58  
สารประกอบฟีนอลิค เท่ากับ 8.72 mg/g รงควัตถุใน
กลุ่มคลอโรฟิลล์ เท่ากับ 6.35 mg/g และสารต้าน
อนุมูลอิสระเท่ากับ 0.10 µ mol AEAC/gFw ซึ่งมี
ปริมาณมากกว่าไอศกรีมสูตรพ้ืนฐาน ดังนั้นการผสม
ไข่น้ าเข้าไปในไอศกรีมร้อยละ 1.0 โดยน้ าหนัก ท าให้
ไอศกรีมมีคุณค่าทางโภชนาการเพ่ิมมากขึ้น  
 
5.  กิตติกรรมประกาศ 
 ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาที่
สนับสนุนเครื่องมือ และสถานที่เพ่ือท างานวิจัย 
 
 
 



 
การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์  วทิยาศาสตร์  เทคโนโลยี  และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 12 
วันที่ 20  สิงหาคม  2564  ณ  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   

 

 
ESTACON12 | 866 

6. เอกสารอ้างอิง 
[1]  บุญช่วย มะลิหอม. (2547). การผลิตไอศกรีม 
 ลู กยอ , วิ ทย านิ พนธ์ วิ ทย าศาสตรบัณฑิ ต 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรม
ราชูปถัมภ์. 

[2]  จิตติมา กัญจาและคณะ. (2549). การผลิต 
 ไอศกรีมโยเกิร์ตน้ านมข้าวโพด , วิทยานิพนธ์

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม. 

[3]  กฤตภาส จินาภาค. (2560). การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ไอศกรีมโยเกิร์ตข้าวกล้องงอกพันธุ์
หอมไชยา, วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., ปีที ่40 
ฉบับที ่1 มกราคม - มีนาคม 2560, หน้า 17-26. 

[4]  กระทรว งสาธ ารณสุ ข , กรมอนามั ย , กอง
โภชนาการ. (2550). คุณค่าทางโภชนาการของ
อาหารไทย, พิมพ์ครั้งที่ 2 กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์
องค์การทหารผ่านศึก 

[5]  ภาชณุมาศ ทองค า. (2562). ผลของอุณหภูมิต่อ 
 ฤทธิ์ต้ านอนุมูล อิสระในไข่ผ าแห้ งและการ

ประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์อาหาร, วิทยานิพน์วิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคหกรรม
ศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.  

[6]  ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
 (2547). มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนเรื่องสาหร่าย

น ้าจืดอบ (มผช.516/2547), [ระบบออนไลน์], 
แหล่งที่มา https://
law.resource.org/pub/th/ibr/th.ps.516. 
2547.pdf,  [25 กุมภาพันธ์ 2563] 

 

[7]  APHA. (2001). Compendium of methods 
for the microbiological examination of 
foods, 4th edition, Pubic Health 
Association, Washington, American, USA. 

[8]  กระทรวงสาธารณสุข. (2556). ประกาศ 
 กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่  354)  เรื่ อง 

ไ อศกรี ม , [ ร ะบบออน ไลน์ ] , แหล่ ง ที่ ม า 
http://iodinethailand.fda.moph.go.th/foo
d_54/law/data/announ_  moph/P354.pdf 
[25 กุมภาพันธ์ 2563] 

[9]  AOAC. (2000). Official Methods of 
Analysis, 17th edition, The Association of 
official analytical chemists, Gaithersberg, 
Maryland, USA:  

[10] Marshall. R.T.  and W. S. Arbuckle. (1996).  
Ice Cream, 5th edition, Chapman & Hall, 
New York. 

[11] Singleton, V.L. and Rossi, J.A., (1965).  
 Colorimeter of total phenolics with  
 phosphomolybdic-phosphotungstic acid  
 reagent, American Journal of Enology 

and Viticulture. Vol. 16, 144-158. 
[12] Thaipong, K., Boonprakob U., Crosby K.,  
 Cisneros-Zevallos L., and Hawkins Byrne 

D. (2006). Comparison of ABTS, DPPH, 
FRAP, and ORAC assays for estimating 
antioxidant activity from guava fruit 
extracts, Journal of Food Composition 
and Analysis, Vol. 19(6-7), 669-675. 

 
 

https://law.resource.org/pub/th/ibr/th.ps.516
https://law.resource.org/pub/th/ibr/th.ps.516


 
การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์  วทิยาศาสตร์  เทคโนโลยี  และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 12 
วันที่ 20  สิงหาคม  2564  ณ  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   

 

 
ESTACON12 | 867 

[13] ตรีชฎา อุทัยดา. (2556). การพัฒนาผลิตภัณฑ์
ไอศกรีมเพ่ือสุขภาพจากผลผลิตทางการเกษตร
ในท้องถิ่น, วารสารเกษตรพระวรุณ.ปีที ่10 ฉบับ
ที ่1 มกราคม – มิถุนายน 2556. หน้า 39-48. 

[14] วันเพ็ญ สีหวงษ์ และมาลี ซิ้มศรีสกุล. (2546).   
 ผลของน้ านมถั่วเหลืองและสารให้ความอยู่ตัวต่อ 
 คุณภาพของไอศกรีมกะทิ, รายงานการประชุม 
 วิชาการ อุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 5 ในงาน  
 THAIFEX & THAIMEX 2003.  28 – 30 May 

2003 หน้า 562-566. 
[15] ธิดาวัลย์ โพธิ์จิตร. (2551). ผลของชนิดของ 
 โปรตีนนมและอิมัลซิไฟเออร์ต่อความคงตัวและ 
 คุณภาพของส่วนผสมพร้อมท าไอศกรี มและ

ไอศกรีม, วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี. 

[16] นันทวรรณ ฉวีวรรณ์. (2556). การพัฒนา 
 ผลิตภัณฑ์ไอศกรีมดอกโสน, วิทยานิพนธ์วิทยา

ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา. 

[17] ถนอมดวง แซ่ลิ. (2549). การพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
 ไอศกรีมดัดแปลงจากโปรตีนถั่วเหลืองและไขมัน

พืช, วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี. 



 
การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์  วทิยาศาสตร์  เทคโนโลยี  และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 12 
วันที่ 20  สิงหาคม  2564  ณ  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   

 

 
ESTACON12 | 868 

รถถูพื้นควบคุมแบบไร้สาย 
Wirelessly Controlled Floor Cleaner Device  
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บทคัดย่อ  

บทความนี้เป็นการออกแบบและพัฒนาสร้างรถถูพื้นควบคุมแบบไร้สาย โดยใช้รีโมทคอนโทรลควบคุมการท างาน 
ในการหาประสิทธิภาพของรถถูพื้นควบคุมแบบไร้สาย เป็นการทดสอบอัตราเร็วในการเคลื่อนที่ของรถควบคุมแบบไร้สาย 
และทดสอบการถูพื้นของรถถูพื้นควบคุมแบบไร้สาย ผลจากการทดสอบพบว่า อัตราเร็วในการเคลื่อนที่มีอัตราเร็วเฉลี่ย
เท่ากับ 0.651 เมตรต่อวินาที และผลการทดลองการถูพื้นของรถถูพื้นควบคุมแบบไร้สาย โดยได้ท าการถูพื้นที่มีฝุ่นระดับ 
น้อย ปานกลาง มาก ในพื้นที่ที่มีฝุ่นระดับน้อย และในฝุ่นระดับปานกลาง โดยรถวิ่งผ่านหนึ่งรอบ ผลปรากฏ พบว่า บริเวณ
พื้นสะอาดขึ้นมากไม่มีฝุ่นหลงเหลืออยู่ และในพื้นที่ที่มีฝุ่นระดับมากโดยรถวิ่งผ่านสองรอบ เพราะเป็นฝุ่นที่เกิดจากผง
ปูนซีเมนต์ และคราบขี้นกจึงยากต่อการท าความสะอาด ผลปรากฏว่าบริเวณพื้นสะอาดขึ้นไม่มีฝุ่นแต่ก็ยังเหลือคราบขี้น  
ค ำส ำคัญ: รถถูพื้น, ควบคุมแบบไร้สาย, ฝุ่นละออง   
 
Abstract 
 This article is about the design and development of a wirelessly controlled floor cleaner device. 
This experiment controlled the device by remote control to determine the effectiveness of the wireless-
controlled floor cleaner device and test the speed of movement as well as the efficiency of the testing 
of this device.  The device is moving at an average speed of 0.651 meters per second, according to the 
findings of this test. The results of cleaning the floor of the wireless controller in areas with low, medium, 
and high levels of dust. After one round of testing, it was discovered that the floor area is considerably 
cleaner, with no dust behind. The device must run twice in areas with significant amounts of dust. It's 
difficult to clean because the dust is caused by cement and scum. The result showed that the floor 
area was cleaner, with no dust, however, bird-dropping streaks remained. 
Keywords: floor cleaner, wirelessly controlled, dust 
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1.  บทน า 
 ประเทศไทยถือเป็นประเทศเมืองร้อนท าให้บริเวณ
พ้ืนที่อยู่อาศัยของผู้คนเกิดมลภาวะฝุ่นละอองต่าง ๆ 
ทั่ วทุกซอกทุกมุมอยู่ ตลอดเวลา [1] ฝุ่ นละออง 
หมายถึง อนุภาคของแข็งและหยดละอองของเหลวที่
แขวนลอยกระจายในอากาศ อนุภาคที่แขวนลอยอยู่
ในอากาศนี้  บางชนิดก็มีขนาดใหญ่และมีสีด าจน
มองเห็นเป็นเขม่าและควัน บางชนิดก็มีขนาดเล็กมาก
จึงมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นและเป็นสารที่มีคว าม
หลากหลายทางด้านกายภาพและองค์ประกอบทาง
เคมี ฝุ่นละอองที่มีอยู่ในบรรยากาศรอบ ๆ ตัวเรามี
ขนาดตั้งแต่ 0.002 ไมครอน ไปจนถึงฝุ่นที่ขนาดใหญ่
กว่า 500 ไมครอน นอกจากนี้ในช่วงปี 2560 - ปัจจุบัน 
ประเทศไทยเกิดปรากฏการณ์เผชิญปัญหาเรื่องฝุ่น
ละออง ประชาชนมีการตะหนักถึงความจ าเป็นในการ
ป้องกันและหลีกเลี่ยงการเข้าสู่พ้ืนที่ที่มีฝุ่นละออง มี
การใช้หน้ากาก N95 มีการติดตามและรายงานผล
พ้ืนที่อันตรายจากฝุ่นมลพิษมีผลกระทบต่อสุขภาพที่
มากกว่าระบบทางเดินหายใจปกติจากงานวิจัย [5]ได้
ศึกษาผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก 
(PM10 และ  PM 2.5) เ มื่ อ ได้ รั บสั มผั ส ส าม า รถ
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพได้หลายระบบ เช่น 
ระบบทางเดินหายใจ ระบบหัวใจและหลอดเลือด 
ระบบตา ระบบผิวหนัง และในช่วงมีนาคม 2563 – 
พฤศจิกายน 2563 พบว่าสถานการณ์โลกอยู่ในช่วงที่
เชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19) แพร่ระบาดท าให้
หลาย ๆ คนเริ่มตระหนักถึงความส าคัญของการท า
ความสะอาดในบ้าน ที่ท างาน สถานที่สาธารณะ 
โดยเฉพาะการท าความสะอาดแบบ Big Cleaning ท า
ให้ต้องหมั่นท าความสะอาดบ่อย ๆ และเกิดความ
ยากล าบากส าหรับคนที่ไม่มีเวลาในการท าความ
สะอาดหรือในการท าความสะอาดพ้ืนที่ที่มีบริเวณ

กว้างจะต้องใช้คนจ านวนมาก และใช้เวลาในการท า
ความสะอาดเป็นเวลานานท าให้ต้องมีอุปกรณ์ในการ
อ านวยความสะดวก ปัจจุบันจึงมีการน าเทคโนโลยีมา
ช่วยในการท ากิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวัน เพ่ือให้
สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น รวมถึงการท าความสะอาด
เช่นกัน จะเห็นได้จากการที่ในยุคแรกเราใช้ไม้ถูพ้ืนใน
การท าความสะอาด การท าความสะอาดจะยุ่งยากใน
การเตรียมอุปกรณ์ในการท าความสะอาดค่อนข้างมาก 
เราจึงได้คิดค้นเครื่องท าความสะอาดอเนกประสงค์นี้
ขึ้นมา เพ่ือช่วยอ านวยความสะดวกในการท าความ
สะอาด เครื่องท าความสะอาดนี้จะช่วยให้ท าความ
สะอาดได้อย่างรวดเร็ว และไม่จ าเป็นต้องใช้คนจ านวน
มากในการท าความสะอาดในพ้ืนที่ที่มีบริเวณกว้าง ๆ 
และไม่ต้องยุ่งยากในการเตรียมเครื่องมือในการท า
ความสะอาด ถ้าเรามีเครื่องตัวนี้อาจจะช่วยลดเวลาใน
การท าความสะอาดได้มากขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือ
ศึกษาประสิทธิภาพของรถถูพ้ืนควบคุมแบบไร้สาย
และสร้างรถถูพ้ืนควบคุมแบบไร้สาย 

จากปัญหาที่กล่าวมานี้ คณะผู้จัดท าจึงได้น าความรู้
จากการท างานช่างมาออกแบบประยุกต์ในการสร้าง
รถถูพ้ืนควบคุมแบบไร้สาย เพ่ือมาช่วยอ านวยความ
สะดวกในการท าความสะอาดและให้ความส าคัญกับ
ปัญหาฝุ่นละอองภายในห้องเรียน ห้องประชุม ท าให้
จ าเป็นต้องมีสิ่งอ านวยความสะดวก เพ่ือลดการใช้แรง
ในการท าความสะอาด งานวิจัยนี้จึงเป็นแนวทางใน
การช่วยพัฒนาให้กลุ่มพนักงานท าความสะอาดได้มี
อุปกรณ์แบบมีประสิทธิภาพใช้งานได้จริง การใช้รถถู
พ้ืนควบคุมแบบไร้สายในการถูพ้ืน  

 
 
 
2.  หลักการท างานของรถถูพื้นควบคุมแบบไร้สาย 
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 จากการศึกษาข้อมูลหลักการท างานของรีโมท
คอนโทรล ตัวรับสัญญาณ (Receiver) สปดคอนโทรล 
(Speed Control) การควบคุมเซอร์โวมอเตอร์ด้วย
สัญญาณ RC โดยใช้ RC Remote ลิมิตสวิทซ์ (Limit 
switch) มอเตอร์ไฟฟ้า แบตเตอรี่ ปั้มไดอะแฟรม หัว
พ่นละอองน้ า โดยได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือเป็นการศึกษา และออกแบบ
น าไปสร้างรถถู พ้ืนควบคุมแบบไร้สาย ซึ่ งอาศัย
หลักการท างานของ รีโมทคอนโทรล ตัวรับสัญญาณ 
(Receiver) การควบคุมเซอร์โวมอเตอร์ด้วยสัญญาณ 
RC โดยใช้ RC Remote เพ่ือให้รถถูพ้ืนควบคุมแบบไร้
สายสามารถควบคุมให้เคลื่อนที่ได้ [3] การควบคุม
หุ่นยนต์ มีอยู่ 2 ลักษณะ คือ การควบคุมโดยใช้เครื่อง
คอมพิวเตอร์ที่ท าหน้าที่เป็นคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และ
การควบคุมหุ่นยนต์โดยสั่งการผ่านเครือข่ายไร้สาย 
การควบคุมแบบส่งผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจะมีการ
หน่วงเวลาอยู่ชั่วครู่ขึ้นอยู่กับความเร็วของการส่ง
ข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

ขั้นตอนการท างานมีดังนี้ คือ เปิดสวิตซ์ระบบการ
ท างานและเปิดระบบฉีดน้ า เมื่อต้องการถูพ้ืนแบบ
เปียก การท างานของรถจะถูกควบคุมด้วยรี โมท
คอนโทรล ส่งสัญญาณไปยังตัวรับสัญญาณที่ตัวรถ 
เพ่ือควบคุมเซอร์โวให้ไปควบคุมลิมิตสวิทซ์ (Limit 
switch) ให้รถเดินหน้า ถอยหลัง เลี้ยวซ้ายและเลี้ยว
ขวา รวมไปถึงการควบคุมอัตราการเร่งความเร็วของ
มอเตอร์ มีหลักการท างาน แสดงดังรูปที่ 1 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 1 ไดอะแกรมกระบวนการท างานของรถถูพ้ืน

ควบคุมแบบไร้สาย 
 

จากรูปที่ 1 เป็นกระบวนการท างานของรถถูพ้ืน
ควบคุมแบบไร้สายจะเริ่มต้นจากการเปิดสวิตซ์การ
ท างานสั่ งงานหรือควบคุมการท างานผ่านรี โมท
คอนโทรล ส่งต่อสัญญาณการควบคุมไปยังตัวรับ
สัญญาณที่ซึ่งอยู่ติดกับตัวรถถูพ้ืนให้เคลื่อนที่ไปใน
ทิศทางต่าง ๆ 
2.1  การออกแบบรถถูพื้นควบคุมแบบไร้สาย 

ในการออกแบบโครงสร้างได้ค านึงถึงความ
ประหยัด ความสวยงาม คงทน แข็งแรง เหมาะแก่การ
ใช้งานในระดับครัวเรือน อาคาร ห้องประชุม เพ่ือให้
รถถูพ้ืนควบคุมแบบไร้สายนั้นมีต้นทุนการท าถูกกว่า
ท้องตลาด และมีประสิทธิภาพในการท างานเทียบเท่า 
ซึ่งรูปแบบที่ได้ออกแบบแสดงดังรูปที่ 2 
 
 
 
 
 

 

ควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรล 

ท าการถูพ้ืน 
 

เปิดสวิตซ์การท างาน 
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รูปที่ 2 โครงสร้างรถถูพ้ืนควบคุมแบบไร้สาย 
 
จากรูปที่ 2 เป็นการออกแบบโครงสร้างของรถถู

พ้ืนควบคุมแบบไร้สายซึ่งประกอบด้วย มอเตอร์ กล่อง
เก็บอุปกรณ์ควบคุม แบตเตอรี่ แกลอนน้ า ปั้มน้ า หัว
พ่นละอองน้ า และแป้นถูพ้ืนส าหรับติดผ้าถูพ้ืน  
2.3  การสร้างรถถูพื้นควบคุมแบบไร้สาย 
 การสร้างรถถูพ้ืนควบคุมแบบไร้สาย มีขั้นตอนที่
ส าคัญในการเตรียมอุปกรณ์วัสดุที่จะท ารถถู พ้ืน
ควบคุมแบบไร้สาย ซึ่งจะประกอบไปด้วย ส่วนของชุด
การควบคุมและส่วนของโครงสร้างหรือตัวรถถูพ้ืนแล้ว
จึงน ามาประกอบเข้าด้วยกัน มีข้ันตอนดังต่อไปนี้ 
2.3.1 การออกแบบการควบคุมการท างานมอเตอร์ 
 ชุดควบคุมของรถถูพ้ืนควบคุมแบบไร้สาย เป็น
การใช้ลิมิตสวิทซ์ (Limit switch) ในการควบคุมทิศ
ทางการหมุนของมอเตอร์ มอเตอร์ 1 ตัว ใชัลิมิตสวิทซ์ 
(Limit switch) 2 ตัว เพราะว่าลิมิตสวิทซ์ (Limit 
switch) ตัวแรกจะเป็นการป้อนแรงดันไฟบวกให้กับ
มอเตอร์ ส่วนตัวที่สองจะเป็นการป้อนแรงดันไฟลบ
ให้กับมอเตอร์ และใช้ลิมิตสวิทซ์ (Limit switch) ใน
การเปิดปิดปั้มน้ า โดยจะใช้เซอร์โวมอเตอร์เป็นตัวกด
ลิมิตสวิตสวิทซ์ (Limit switch) [4] คุณลักษณะของ
เซอร์โวมอเตอร์ เป็นอุปกรณ์แม่เหล็กไฟฟ้าแบบหนึ่งที่

ใช้ในการหมุนตัวขับ (actuator) ไปยังต าแหน่งต่างๆ 
ด้วยความแม่นย า โดยใช้สัญญาณพัลส์เพ่ือก าหนด

ต าแหน่งในการหมุน  หลักการท างานคือ รี โมท
คอนโทรลจะสั่งการไปยังตัวรับสัญญาณเพ่ือควบคุม
เซอร์โวมอเตอร์ ให้กดลิมิตสวิตสวิทซ์ (Limit switch) 
เพ่ือจ่ายกระแสไฟฟ้าไปยังมอเตอร์ และปั้มน้ า แสดง
ดังรูปที่ 3 

 

 

รูปที่ 3 ชุดควบคุมของรถถูพ้ืนควบคุมแบบไร้สาย 
 
2.3.2 การออกแบบทางกล 

 ส่วนโครงสร้างของรถถูพ้ืนควบคุมแบบไร้สาย 
เป็นการสร้างโครงเหล็กแล้วติดตั้งอุปกรณ์ โดยท าการ
การติดตั้งมอเตอร์ 3 ตัว ได้แก่ มอเตอร์ขับเคลื่อน 
มอเตอร์ควบคุมการเลี้ยว และมอเตอร์ถูพ้ืน มีการใช้
เฟืองและโซ่เป็นตัวส่งก าลังจากมอเตอร์กระแสตรง 
เพ่ือให้รถสามารถเคลื่อนที่ได้ ในการเลี้ยวมีการใช้คัน
ส่งเพ่ือส่งแรงจากมอเตอร์ไปยังล้อ และในส่วนการถู
พ้ืนจะใช้มู่เลย์ และสายพาน เพ่ือหมุนแป้นถูพ้ืน โดย
ส่วนโครงสร้างของรถถูพ้ืนควบคุมแบบไร้สาย แสดง
ดังรูปที่ 4  
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์  วทิยาศาสตร์  เทคโนโลยี  และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 12 
วันที่ 20  สิงหาคม  2564  ณ  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   

 

 
ESTACON12 | 872 

 

รูปที่ 4 รถถูพ้ืนควบคุมแบบไร้สาย 
 
3.  การทดสอบและผลการทดสอบ 
 การทดลองรถถู พ้ืนควบคุมแบบไร้สาย คณะ
ผู้จัดท าได้ท าการทดสอบ โดยการทสอบหาอัตราเร็ว
ในการเคลื่อนที่ของรถควบคุมแบบไร้สาย และทดสอบ
การถูพ้ืนของรถถูพ้ืนควบคุมแบบไร้สาย 
3.1 การทดสอบหาอัตราเร็วเฉลี่ยในการเคลื่อนที่  

การทสอบหาอัตราเร็วในการเคลื่อนที่ของรถ
ควบคุมแบบไร้สายให้ เดินในระยะ 5 เมตร โดย
เดินทางในทิศทางตรงท าการทดสอบ 5 ครั้ง เพ่ือหา

อัตราเร็วเฉลี่ย การหาอัตราเร็วหาได้จากสูตร v =
s

t
 

แสดงดังตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1 การหาอัตราเร็วเฉลี่ยในการเคลื่อนที่ของ
รถถูพ้ืนควบคุมแบบไร้สาย ระยะทาง 5 เมตร 

จากตารางที่ 1.1 การทดสอบหาอัตราเร็วในการ
เคลื่อนที่ของรถควบคุมแบบไร้สาย ในระยะทาง 5 
เมตร ทดสอบทั้งหมด 5 ครั้ง ได้ผลดังนี้ ครั้งที่ 1 ใช้
เวลา 7.85 วินาที อัตราเร็ว 0.636 เมตรต่อวินาที ครั้ง
ที่ 2 ใช้เวลา 7.35 วินาที อัตราเร็ว 0.680 เมตรต่อ
วินาที ครั้งที่ 3 ใช้เวลา 7.45 วินาที อัตราเร็ว 0.671 
เมตรต่อวินาที ครั้งที่ 4 ใช้เวลา 8.05 วินาที อัตราเร็ว 
0.621 เมตรต่อวินาที ครั้งที่ 5 ใช้เวลา 7.70 วินาที 
อัตราเร็ว 0.649 เมตรต่อวินาที จากการทดลองพบว่า 
อัตราเร็วในการเคลื่อนที่ของรถถูพ้ืนควบคุมแบบไร้
สายมีอัตราเร็วเฉลี่ยเท่ากับ 0.651 เมตรต่อวินาที 

 
3.2  ผลการทดลองการถูพื้นของรถถูพื้นควบคุม
แบบไร้สาย 

การทดสอบรถถูพ้ืนควบคุมแบบไร้สาย โดยได้ท า
การถูพ้ืนที่มีระดับฝุ่น น้อย ปานกลาง มาก ในพ้ืนที่ที่
มีฝุ่นระดับน้อย และฝุ่นระดับปานกลาง โดยรถวิ่งผ่าน
หนึ่งรอบ ผลปรากฏว่าบริเวณพ้ืนสะอาดขึ้นมากไม่มี
ฝุ่นหลงเหลืออยู่ การท างานของรถถูพ้ืนสามารถท า
ความสะอาดพ้ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพบริเวณพ้ืน
สะอาดขึ้นมาก และในพื้นที่ท่ีมีฝุ่นระดับมาก โดยรถวิ่ง
ผ่านสองรอบ เพราะเป็นฝุ่นที่เกิดจากผงปูนซีเมนต์ 
และคราบขี้นกจึงยากต่อการท าความสะอาด ผล
ปรากฏว่าบริเวณพ้ืนสะอาดขึ้นไม่มีฝุ่นแต่ก็ยังเหลือ
คราบขี้ นก การท างานของรถถู พ้ืนค่ อนข้ า งมี
ประสิทธิภาพ 

 
4.  บทสรุป 
 จากการสร้างและออกแบบรถถูพ้ืนแบบไร้สาย มี
ขนาดความกว้าง 40 เซนติเมตร และความยาว 60 
เซนติเมตร การทดสอบประสิทธิภาพของรถถูพ้ืน
ควบคุมแบบไร้สาย สามารถสรุปผลการทดลองได้ดังนี้

ครั้งท่ี ระยะทาง (m) เวลา (s) อัตราเร็ว (m/s) 
1 5 7.85 0.636 
2 5 7.35 0.680 
3 5 7.45 0.671 
4 5 8.05 0.621 
5 5 7.70 0.649 

อัตราเร็วเฉลีย่ 0.651 
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ผลการทดลองหาอัตราเร็วในการเคลื่อนที่ของรถ
ควบคุมแบบไร้สาย ระยะทางท่ีก าหนด คือ 5 เมตร ได้
ท าการทดสอบทั้งหมด 5 ครั้ง มีอัตราเร็วเฉลี่ยเท่ากับ 
0.651 เมตรต่อวินาที และเมื่อท าการทดลองถูพ้ืนที่มี
ระดับฝุ่น น้อย ปานกลาง มาก พบว่า ในพ้ืนที่ที่มีฝุ่น
ระดับน้อย โดยรถวิ่งผ่านหนึ่งรอบ ผลปรากฏว่า
บริเวณพ้ืนสะอาดขึ้นมากไม่มีฝุ่นหลงเหลืออยู่ การ
ท างานของรถถูพ้ืนสามารถท าความสะอาดพ้ืนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพบริเวณพ้ืนสะอาดขึ้นมาก ในพ้ืนที่ที่มี
ฝุ่นระดับปานกลาง โดยรถวิ่งผ่านหนึ่งรอบ ผลปรากฏ
ว่าบริเวณพ้ืนสะอาดขึ้นมาก การท างานของรถถูพ้ืน
สามารถท าความสะอาดพ้ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เห็นความแตกต่างจากบริเวณพ้ืนได้ชัดเจน และใน
พ้ืนที่ที่มีฝุ่นระดับมาก โดยรถวิ่งผ่านสองรอบ เพราะ
เป็นฝุ่นที่เกิดจากผงปูนซีเมนต์ และคราบขี้นกจึงยาก
ต่อการท าความสะอาด ผลปรากฏว่าบริเวณพ้ืน
สะอาดขึ้นไม่มีฝุ่นแต่ก็ยังเหลือคราบขี้นก การท างาน
ของรถถูพ้ืนค่อนข้างมีประสิทธิภาพบริเวณพ้ืนสะอาด
ขึ้น แต่ก็ยังมีคราบขี้นก 
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รถตัดหญ้าควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรลแบบไร้สาย 
Wireless remote control lawn mower 
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บทคัดย่อ  
       การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือออกแบบและสร้างรถตัดหญ้าควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรลแบบไร้สายและ
ทดสอบประสิทธิภาพของรถตัดหญ้า โดยทดสอบการเคลื่อนที่ของตัวรถเปล่าในระยะทาง 10 30 และ 50 เมตร เพ่ือ
หาความเร็วในการเคลื่อนที่ตามระยะทางท่ีก าหนด และทดสอบการเคลื่อนที่ของตัวรถในระหว่างการตัดหญ้า 10 
30 และ 50 ตารางเมตร โดยตัดหญ้าสูงไม่เกิน 20 เซนติเมตร ผลทดสอบการเคลื่อนที่ของตัวเปล่าในระยะ 10 30 
และ 50 เมตร เวลาเฉลี่ย 13.81 , 41.82 และ 58.03 วินาที ผลการทดสอบการเคลื่อนที่ของตัวรถในระหว่างการ
ตัดหญ้า พ้ืนที่ 10 30 และ 50 ตารางเมตร เวลาเฉลี่ย 2.18 , 7.58 และ 12.49 นาที  ความเร็วเฉลี่ย 3.0 กิโลเมตร/
ชั่วโมง  และความเร็ว 

ค าส าคัญ   รถตัดหญ้าควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรลแบบไร้สาย  
 
Abstract 
        This research aim to design and build a wireless remote-controlled lawn mower and test 
the efficiency of the lawn mower. By testing the movement of the empty car at distances of 10, 
30 and 50 meters to determine the speed of movement according to the specified distanceand 
test the movement of the car during mowing 10, 30 and 50 square meters to find the average by 
cutting grass no more than 20 cm The test results of free movement in the distance of 10 meters 
average time 13.81 seconds, distance 30 meters average time 41.82 seconds and distance 50 
meters average time 58.03 seconds. The test results the movement of lawn mower during mowing 
in area 10 square meters average time 2.18 minutes, area 30 square meters average time 7.58 
minutes and area 50 square meters average time 12.49 minutes average, average speed at 3.0 km 
/ hour and the average rate of mowing movement of the lawn mower controlled by wireless 
remote control at 0.15 rai / hour 
Keywords : Wireless remote control lawn mower 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ประเทศไทยในปัจจุบันเป็นประเทศที่อยู่ในเขต
ร้อนชื้นและพ้ืนดินมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่     
การท าเกษตรกรรม ท าไร่ ท านา ท าสวน  มีการ
เพาะปลูกจะมีการปกคลุมไปด้วยวัชพืชต่าง ๆ จัดว่า   
มีส่วนที่ท าให้ พ้ืนดินมีความชุ่มชื้น ในสนามหญ้า
บางส่วนต้องการให้มีหญ้า แต่ต้องมีการควบคุมให้อยู่
ในระดับที่พอเหมาะกับหญ้า ในส่วนของหญ้าเมื่อ
ปล่อยทิ้งไว้นานวัน ก็จะขึ้นมีความยาวตามระยะเวลา 
จึงต้องมีการควบคุมให้หญ้านั้นมีความพอดีพอเหมาะ
กับสนามที่ใช้คือ ต้องมีการตัด อาจต้องใช้กรรไกร     
ตัดหญ้า มีด หรือรถตัดหญ้า ที่ผ่านมามีการตัดหญ้าใน
สนามฟุตบอล สนามเด็กเล่น และบริเวณบ้าน จะใช้
ก าลังคนควบคุมการตัดหญ้า คือ ใช้คนเดินเข็นรถตัด
หญ้า ล้วนแล้วท าให้เกิดการเหนื่อยล้านอกจากนี้     
การอยู่กลางแจ้งแดดร้อนจัดเป็นเวลานาน ๆ อาจท า
ให้มีผลกระทบกับผิวหนังเป็นมะเร็งได้เพราะแสงแดด     
มีรังสีอัลตราไวโอเลต [1] 

เครื่องยนต์เป็นเครื่องจักรกลหรือเครื่องมือกล       
ที่สามารถเปลี่ยนพลังงานความร้อนมาเป็นพลังงานกล 
เครื่องยนต์เป็นหนึ่งในเครื่องต้นก าลังที่ส าคัญ ซึ่งนิยม
ใช้กันอย่างแพร่หลายเกือบทุกวงการในปัจจุบัน 
เนื่องจากสามารถจัดส่งก าลังให้กับส่วนประกอบและ
อุปกรณ์เครื่องทุ่นแรงต่าง ๆ ได้  เ พ่ือให้ เกิดการ
ขับเคลื่อนหรือท างานได้จึงถือว่าเครื่องยนต์เป็นสิ่ง
หนึ่งที่สามารถท าประโยชน์ให้กับมนุษย์ได้อย่าง
มหาศาล การน าเครื่องยนต์เล็กมาใช้งานในด้านต่าง ๆ 
แล้วยังใช้คนเป็นผู้ควบคุมอย่างใกล้ชิด เช่น เครื่องตัด
หญ้า[2-3]  

จากการศึกษาเครื่องตัดหญ้าผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษา
ค้นคว้าหาวิธีที่จะใช้เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพ่ือช่วย
ในการควบคุมการท างานของรถตัดหญ้ามาใช้ตัดหญ้า

โดยการควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรลแบบไร้สายผ่าน
การส่งสัญญาณด้วยคลื่นวิทยุ ที่สามารถควบคุมการ
เดินหน้าถอยหลังและเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาได้ โดยแบ่ง
ออกเป็นระบบเครื่องยนต์ ระบบส่งก าลัง ระบบ
ควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรลแบบไร้สาย ผู้จัดท าได้
ค านึงถึงประโยชน์ทางด้านการปฏิบัติงาน และลดการ
ออกแรง ความเมื่อยล้าจากการเดินตาม และการอยู่
กลางแดดเป็นเวลานาน ดังนั้นการท าการวิจัยครั้งนี้ 
เป็นการเอาวงจรควบคุมการเลี้ยวการขับ เคลื่อน
มาร่วมกับเครื่องตัดหญ้าเพ่ือเป็นการควบคุมด้วยรีโมท
คอนโทรลแบบไร้สายโดยรับส่งสัญญาณด้วยคลื่นวิทยุ 
สามารถน าไปใช้ในการตัดหญ้าในพ้ืนที่การเกษตร     
ท าให้ผู้ควบคุมรถตัดหญ้าไม่ต้องเข็นรถตัดหญ้า จึง
เป็นการลดการเมื่อยล้า และความร้อนจากแสงแดด 
 
วัตถุประสงค์ 
 1. ออกแบบและสร้างรถตัดหญ้าควบคุมด้วยรีโมท
คอนโทรลแบบไร้สาย 
 2. เ พ่ือทดสอบประสิทธิภาพของรถตัดหญ้า
ควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรลแบบไร้สาย 
 
ขอบเขต  
1. การออกแบบและการสร้างรถตัดหญ้าควบคุมด้วย
รีโมทคอนโทรลแบบไร้สายมีคุณลักษณะดังนี้    [4-5] 
 1.1 ระบบเครื่องยนต์ เป็นเครื่องยนต์เล็ก แก๊สโซ
ลีน 
 1.2 ระบบส่งก าลัง ประกอบด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเป็น
ตัวขับเคลื่อนเพลาล้อและบังคับเลี้ยว ส่วนโซ่ส่งก าลัง
และล้อเป็นตัวรับการส่งก าลังจากมอเตอร์ไฟฟ้าเป็น
ตัวขับก าลัง 
 1.3 ใบมีดตัดหญ้า เป็นใบมีดที่ท าจากเหล็กกล้า 
ยึดติดกับปลายเพลาข้อเหวี่ยง และใช้เพลากลางใน
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การรับส่งก าลังจากเครื่องยนต์ใช้การหมุนรอบตนเอง 
โดยใช้ความคมของใบมีดในการตัดหญ้า 
 1 .4  ระบบควบคุม  ประกอบด้ วย  ชุดรี โมท
คอนโทรลแบบไร้สายและชุดรับสัญญาณ เป็นตัวส่ง
และรับสัญญาณด้วยคลื่นวิทยุ  ผ่านรี เลย์ เ พ่ือส่ ง
สัญญาณไปควบคุมการท างานในการขับเคลื่อนล้อ
และบังคับเลี้ยว  
2. ทดสอบประสิทธิภาพของรถตัดหญ้าควบคุมด้วย
รีโมทคอนโทรลแบบไร้สาย 
 2.1  ตัวแปรต้น ได้แก่ ตัวรถตัดหญ้า 
 2.2  ตัวแปรตาม ได้แก่ ประสิทธิภาพของรถตัด
หญ้าในด้าน 
  2.2.1 ความคล่องตัวในการตัดหญ้า 
  2.2.2 ความเร็วในการตัดหญ้า 
 2.3 ตัวแปรควบคุม ได้แก่ สถานที่ตัดหญ้า ชนิด
ของหญ้า ความยาวของหญ้า ระยะทาง ความสูงของ
หญ้าไม่เกิน 20 เซนติเมตร 
 
การออกแบบ 
   จากการออกแบบรถตัดหญ้าควบคุมด้วยรีโมท 
คอนโทรลแบบไร้สาย ได้ค านึงถึงคือ ความประหยัด 
ความแข็งแรง ความคงทน และความสวยงาม เหมาะ
แก่การใช้งานในพื้นที่ทางการเกษตร พ้ืนสนามหญ้า 
เพ่ือให้รถตัดหญ้าของคณะผู้จัดท านั้นมีต้นทุนการท า
ถูกกว่าท้องตลาดและมีประสิทธิภาพในการท างาน
เทียบเท่าและมีความคุ้มค่าในการผลิต การออกแบบ
รถตัดหญ้าควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรลแบบไร้สาย     
ได้จัดออกแบบไว้ดังแสดงในรูปที่ 1-6 
 
 
 
 

รูปที่ 1 แบบรถตัดหญ้าควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรล
แบบไร้สาย 

 
1. โครงสร้างท าจากเหล็กกล่องตัดและเชื่อมตาม

แบบที่ก าหนดไว้ ดังรูปที่ 2  

รูปที่ 2 โครงสร้างรถตัดหญ้า 
 

2. ติดตั้งล้อ 4 ล้อ เป็นแบบล้อยางขนาด 10 นิ้ว  
ดังรูปที่ 3 

รูปที่ 3 ล้อขับเคลื่อนแบบล้อยาง 
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3. จัดวางมอเตอร์ขับเคลื่อน 12v จ านวน 1 ตัว 
ไดร์ชาร์จ 1 ตัว และเครื่องยนต์เล็ก 1 เครื่อง ดังรูป 4 

รูปที่ 4 มอเตอร์ขับเคลื่อนไดร์ชาร์จและเครื่องยนต์
เล็ก 

  
 4. ติดตั้งวงจรควบคุมการท างานของรถตัดหญ้า 
แบตเตอร์รี่ 6v จ านวน 1 ก้อน เซอร์โว 4 ตัว ลิมิท 
สวิตซ์ 4 ตัว รีซิบเวอร์ 1 ตัว แผงควบคุมวงจร 1 แผง 
ดังรูป 5 
 

 
รูปที่ 5 วงจรควบคุมการท างานของรถตัดหญ้า 

รูปที่ 6 รถตัดหญ้าที่ประกอบเสร็จแล้ว 
 

ผลการทดลอง 
 รถตัดหญ้าควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรลแบบไร้สาย 
 
ตารางที่ 1 ผลการทดสอบการเคลื่อนที่รถตัดหญ้า
ควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรลแบบไร้สาย ตัวรถเปล่า ที่
ระยะทาง 10 30 และ 50 เมตร จ านวน 10 ครั้ง  
ครั้งที ่ ระยะ 10 ม. 

(วินาที) 
ระยะ 30 ม.

(วินาที) 
ระยะ 50 ม.  

(วินาที) 
1 12.92 41.23 56.61 
2 12.36 40.89 56.53 
3 13.21 40.20 57.28 
4 12.95 41.56 56.89 
5 13.48 41.74 57.98 
6 13.68 42.59 58.54 
7 14.33 41.39 58.13 
8 14.52 42.71 59.36 
9 15.62 43.10 59.88 
10 15.12 42.83 59.14 

เฉลี่ย 13.81 41.82 58.03 

 
ตารางท่ี 2 ผลการทดสอบการเคลื่อนที่รถตัดหญ้า
ควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรลแบบไร้สายระหว่างการตัด
หญ้า ที่ระยะทาง 10 30 และ 50 เมตร จ านวน 10 
ครั้ง    

ครั้ง
ที่ 

ระยะ 10 ตร.ม. 
(นาที) 

ระยะ 30 ตร.ม. 
(นาที) 

ระยะ 50 ตร.ม. 
(นาที) 

1 2.32 7.32 12.36 
2 2.09 7.15 12.19 
3 2.54 7.39 12.27 
4 2.21 7.09 12.54 
5 2.17 7.47 12.29 
6 2.12 7.38 12.13 
7 2.18 7.59 12.36 
8 2.05 8.07 12.59 
9 2.06 8.10 13.12 
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ครั้ง
ที่ 

ระยะ 10 ตร.ม. 
(นาที) 

ระยะ 30 ตร.ม. 
(นาที) 

ระยะ 50 ตร.ม. 
(นาที) 

10 2.11 8.25 13.11 

เฉล่ีย 
2.18 7.58 12.49 
ตัดหญ้าสม่ าเสมอ เรียบเนียน เป็นเส้นตรงดี 

 
ตารางที่ 3  แสดงระยะทางการส่งสัญญาณของรีโมท
คอนโทรลแบบไร้สาย 

ระยะทางการ
เคลื่อนที่/เมตร 

ผลการเคลื่อนที่ 

50 การรับส่งสัญญาณได้ดี 
100 การรับส่งสัญญาณได้ดี 
150 การรับส่งสัญญาณได้ดี 
200 การรับส่งสัญญาณเริ่มขาดหาย ท าให้ควบคุมได้

ยาก 
250 รับส่งสัญญาณไม่ได้ 

 
ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบถึงประสิทธิภาพของรถ
ตัดหญ้าที่สร้างข้ึนกับรถตัดหญ้าแบบอ่ืนๆ 
รถตัดหญ้าควบคุมด้วย

รีโมทคอนโทรลแบบไร้สาย 
รถตัดหญ้ามีผู้ควบคุมเดิน

ตาม/แบบนั่งขับ 
1 .มี ผู้ ค วบคุมรถตัดหญ้า
จ านวน 1 คน 
2. ผู้ควบคุมรถตัดหญ้าใช้
การควบคุมด้วยวิทยุจึงไม 
ตองเดินตามรถขณะท าการ
ตัดหญ้า 
 
3. อันตรายจากการตัดหญ้า
มีน้อยมากเนื่องจากผู้
ควบคุมอยู่ห่างจากตัวรถ 
4. ผู้ควบคุมรถตัดหญ้า 
เป็นสุภาพบรุุษสภุาพสตรี 
หรือเด็ก สามารถควบคุมรถ
ได้เนื่องจากสะดวกต่อการ
ใช้งานเหมือนรถบังคับวิทยุ
ทั่วไป 

1. มีผู้ควบคุมรถตัดหญ้า
จ านวน 1  คน 
2. ผู้ควบคุมรถตัดหญ้าต้อง
เดินเข็นตามรถขณะท าการ
ตัดหญ้าท าให้เกิดการเมื่อยลา้
จึ ง จ ะ ท า ใ ห้ ส น า ม ห ญ้ า
สวยงาม 
3. อันตรายมีสู ง เนื่ องจาก
ขณะท าการตัดหญ้าใบมีดไป
กระทบกับวัสดุที่มีความแข็ง 
4. ผู้ ค ว บ คุ ม ร ถ ตั ด ห ญ้ า
ส่ ว น ม า ก จ ะ เ ป็ น ค น ที่ มี
ร่ า งกายแข็ งแรงและเคย
ท างานลักษณะนี้มาก่อน 

 การหาอัตราการท างานของรถตัดหญ้าควบคุมด้วย
รีโมทคอนโทรลแบบไร้สาย (ไร่/ชั่วโมง)เส้นผ่าน
ศูนย์กลางของแท่นใบตัด 30 เซนติเมตร ความยาว
ของใบมีดตัดข้างละ 5 เซนติเมตร จะมีอัตราการ
ท างาน 0.15 ไร่/ชั่วโมง 
 
สรุปผล 

การสร้างสิ่งประดิษฐ์รถตัดหญ้าควบคุมด้วยรีโมท
คอนโทรลแบบไร้สาย มีลักษณะเป็นแบบล้อยาง 4 ล้อ 
โดยมีการออกแบบให้มีระบบการควบคุมการท างาน
ด้วยรี โมทบั งคับแบบไร้สายโดยจะสั่ งการผ่ าน             
รีซิบเวอร์ 1 ตัว เซอร์โว 4 ตัว และลิมิตสวิตซ์ 4 ตัว 
เพ่ือควบคุมการตัดหญ้าและการเคลื่อนที่ของรถตัด
หญ้า  การหาอัตราการท างานของรถตัดหญ้าควบคุม
ด้วยรีโมทคอนโทรลแบบไร้สาย (ไร่/ชั่วโมง) เส้นผ่าน
ศูนย์กลางของแท่นใบตัด 30 เซนติเมตร  ความยาว
ของใบมีดตัดข้างละ 5 เซนติเมตร จะมีอัตราการท า 
งาน 0.15 ไร่ต่อชั่วโมง 
 
อภิปรายผล 

จากผลวิจัยรถตัดหญ้าควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรล
แบบไร้สายเป็นการสร้างสิ่ งประดิษฐ์รถตัดหญ้า
ควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรลแบบไร้สายโดยมีการ
เคลื่อนที่รถเปล่า และการเคลื่อนที่ระหว่างการตัด
หญ้าเพ่ือทดสอบประสิทธิภาพของรถตัดหญ้าควบคุม
ด้วยรีโมทคอนโทรลแบบไร้สาย 

การเปรียบเทียบระยะเวลาการท างาน ของรถตัด
หญ้าควบคุมด้วยรี โมทคอนโทรลแบบไร้สายกับ
แรงงานคน ตัดหญ้า 10 ตารางเมตร ใช้เวลา 2.18 
นาที ใช้แรงงานคน 1.4 นาทีตัดหญ้า 30 ตารางเมตร
ใช้เวลา 7.58 นาที  ใช้แรงงานคน 4.2 นาที ตัดหญ้า 
50 ตารางเมตร ใช้เวลา 12.49 นาที ใช้แรงงานคน          
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การทดสอบรถตัดหญ้าควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรล
แบบไร้สาย สามารถใช้งานได้จริงและมีประสิทธิภาพ
เมื่อเปรียบเทียบกับแรงงานคนแล้วสามารถท างานได้
สะดวกและมีความปลอดภัยมากกว่า สอดคล้องกับ
งานคุณกนกกัญญษกรณ์ [1]  ส าหรับรถตัดหญ้า
ควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรลแบบไร้สายมีประสิทธิภาพ
กว่าเครื่องตัดหญ้าแบบนั่งขับและแบบเข็น คือ เราไม่
จ าเป็นต้องเดินเข็นรถหญ้าและตากแดดเป็นเวลานาน
ในขณะตัดหญ้า และเครื่องตัดหญ้าแบบสะพายข้าง 
คือ ไม่ต้องสะพายเครื่องให้หนักและเหนื่อยล้าในขณะ
การตัดหญ้า 
 
ปัญหาและอุปสรรค 
 1. ในเวลาขับเคลื่อนรถตัดหญ้า หากพ้ืนที่ ไม่
สม่ าเสมอกันมากจะท าให้เกิดอาการล้อฟรีไม่สามารถ
ท าให้รถตัดหญ้าเคลื่อนที่ไปได้ต่อ 
 2. ในการบังคับเลี้ยวในขณะขับเคลื่อนบางครั้งล้อ
อาจไม่นิ่งตรงท าให้การบังคับเลี้ยวยากข้ึน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ในการเลือกใช้แผงวงจรควบคุมควรเลือกขนาด
ให้เหมาะสมกับแบตเตอรี่ และกระแสไฟ 
 2. หากต้องการให้การขับเคลื่อนของรถตัดหญ้า
ขับเคลื่อนได้ดีต้องเปลี่ยนล้อให้มีขนาดใหญ่ขึ้น  
 3. ในการเลือกใช้หัวจักรตัดหญ้า ควรมีขนาดใหญ่
กว่านี้เพื่อทนแรงของเครื่องยนต์ที่ส่งก าลังมา 
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การออกแบบและสร้างเครื่องสเปกโตรมิเตอร์ต้นแบบตรวจสอบปริมาณโปรตีนในแป้งมัน
ส าปะหลังด้วยเทคนิคเนียร์อินฟราเรด 

The Design and Construction of The Prototype of Spectrometer for Protein 
Content of Tapioca Starch Inspection using Near Infrared Technique 
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บทคัดย่อ  
 การวิเคราะห์ปริมาณโปรตีนในแป้งมันส าปะหลังจ าเป็นมากในอุตสาหกรรมแป้งมัน ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมี
วัตถุประสงค์ เพื่อออกแบบและสร้างเครื่องสเปกโตรมิเตอร์ต้นแบบตรวจสอบแป้งมันส าปะหลังด้วยเทคนิคเนียร์
อินฟราเรด (Flour EPE-NIRs) ที่ความยาวคลื่น 900 - 1,700 nm เปรียบเทียบกับเคร่ืองมาตรฐาน (FT-NIRs) ผลการสร้าง
และทดสอบเครื่องต้นแบบชุดตรวจวัดแบบ Digital–NIR ใช้แป้งมันส าปะหลัง 10 ตัวอย่าง ปริมาณโปรตีนตั้งแต่ 0.00-
0.45 % ตรวจวัดด้วยเครื่อง FT-NIRs และ Flour EPE-NIRs และสร้างสมการคาลิเบรชันด้วยวิธี PLSR ผลการท านาย
พบว่าค่า R2 ,SEC ,SEP และBias คือ 0.99, 0.02%, 0.03% และ-0.00% ตามล าดับและ 0.97, 0.02%, 0.03% และ -
0.00% ตามล าดับ สรุปได้ว่าเครื่องFlour EPE–NIRs มีความเหมาะสม แม่นย าและสามารถใช้ในการตรวจสอบได้จริงใน
อุตสาหกรรมแป้งมัน  
ค ำส ำคัญ: แป้งมันส าปะหลัง ปริมาณโปรตนี เนียร์อินฟราเรด 
 
Abstract 
 Protein content determination in tapioca starch is very necessary in tapioca flour industry, 
therefore this research aims to design and construction a prototype spectrometer to inspect tapioca 
starch using NIRs technique (Flour EPE-NIRs) at 900 - 1,700 nm wavelengths compared to standard 
instruments (FT-NIRs). The results of the construction and testing of the digital–NIR prototype Take ten 
samples of tapioca starch had protein content ranging from 0.00-0.45 %, as measured by FT-NIRs and 
Flour EPE-NIRs and generated calibration equations using PLSR method. The predicted results showed 
that the R2, SEC, SEP and Bias values were 0.99, 0.02%, 0.03% and -0.00% respectively and 0.97, 0.02%, 
0.03% and -0.00% respectively. It can be concluded that the Flour EPE–NIRs are suitable and accurate 
for the actual inspection in the tapioca flour industry.  
Keywords: Tapioca flour, protein content, Near Infrared
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1.  บทน า 
 ปัจจุบันแป้ งมันส าปะหลั งสามารถน ามาใช้
ประโยชน์ในครัวเรือน และในทางอุตสาหกรรมต่างๆ
ได้การตรวจสอบคุณภาพ[1] เป็นวิธีการตรวจสอบที่
ค่อนข้างยุ่งยาก และใช้เวลาในการตรวจสอบมากมี
ค่าใช้จ่ายสูง และส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมเช่น การ
ตรวจสอบปริมาณโปรตีนต้องใช้วิธีการทางเคมี โดย
การใช้สารเคมีท าปฏิกิริยากับโปรตีน เป็นการวัดที่
ท าลายตัวอย่างและใช้เวลานาน จึงได้มีการพัฒนา
วิธีการตรวจสอบที่รวดเร็ว[2] การวิเคราะห์ปริมาณ
โปรตีนและวิธีการตรวจสอบที่ก าลังได้รับความนิยมใน
ปัจจุบัน คือเทคนิค Near Infrared Spectroscopy 
(NIRS) เป็นการตรวจวัดด้วยวิธีที่รวดเร็ว  (Rapid 
Method) ไม่ท าลายตัวอย่างประหยัดค่าใช้จ่าย และ
ไม่สร้างมลพิษให้กับสิ่งแวดล้อม 

เทคนิคการใช้คลื่นแสงช่วงอินฟราเรดย่านใกล้เป็น
วิธีการหนึ่งที่ก าลังพัฒนาใน การวัดค่าหรือตรวจสอบ
คุณภาพ และคุณลักษณะที่แตกต่างของชีวมวลคลื่น
แสงช่วงอินฟราเรดย่านใกล้มีความยาวคลื่นแสงช่วง 
750 – 2,500 nm การดูดกลืนแสงเกิดจากการสั่นของ
พันธะ C – H O - H และ  N - H ข้อมูลเหล่านี้จะ
แสดงออกมาในรูปเส้นสเปกตรัม และจะเป็นลักษณะ
เฉพาะตัว ของส่วนประกอบทางชีวภาพของวัสดุ
ชี ว ภ า พ นั้ น  ๆ  [ 3เ ท ค นิ ค  Near Infrared 
Spectroscopy (NIRS) เป็นเทคนิคการตรวจสอบที่ไม่
ท าลายตัวอย่าง สามารถตรวจวิ เคราะห์รวดเร็ว 
ปลอดภัย และไม่ใช้สารเคม ีและใช้กันอย่างแพร่หลาย 
เช่น การประเมินปริมาณโปรตีนในแป้งฟลาวและ
สตาร์ชมันส าปะหลังด้วยเทคนิคเนียร์อินฟราเรดสเปก
โตรสโคปี [4] ปริมาณโปรตีน Tryptophane และ 
lycene ในข้าวโพด[5] ความหนืดของแป้งสตาร์ชมัน
ส าปะหลัง[6] และใช้ในอุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ 

เช่น อาหาร[7] ยา[8] และเครื่องส าอาง[9] เป็นต้น ใน
ปัจจุบันมีการศึกษาวิจัยการใช้ เทคนิค  FT-NIRs 
(fourier transform near infrared spectroscopy) 
เป็นเทคนิคที่ตัวอย่างจะถูกสแกนโดยคลื่นแสงช่วง   
อินฟาเรดย่านใกล้ในทุกช่วงความยาวคลื่นที่สนใจ 
ในช่วงเวลาทั้งหมด[10]  ซึ่งต่างจากเทคนิคเดิมที่เป็น
แบบ Dispersive ซึ่งจะสแกนเฉพาะช่วงคลื่นแสง
ในขณะเวลาหนึ่งเท่านั้น และเทคนิค FT-NIRs จะมี
ข้อดีกล่าวคือ สามารถสแกนตัวอย่างได้รวดเร็ว มีค่า
อัตราส่วนสัณญาณคลื่นต่อสัณญาณคลื่นแทรก(S/N) 
สูง มีความแม่นย า และความเสถียรของคลื่นแสงสูง
มาก และง่ายในการส่งถ่ายข้อมูลค านวณคาลิเบรชัน 
[11] แตเ่ครื่องจะมีขนาดใหญ่ และราคาแพงมาก [12] 
อย่ างไรก็ตามเทคโนโลยีดิจิ ตอลในระบบคลื่ น
แม่เหล็กไฟฟ้า ช่วงอินฟาเรดย่านใกล้ (NIR) มีการ
พั ฒ น า ม า ก ใ น ปั จ จุ บั น  ร ะ บ บ  Digital Light 
Processing (DLP) เ ป็ น อุปกรณ์ แสดงผล โดยใช้  
เทคโนโลยี optical micro-electro mechanical คือ
การใช้กระจกดิจิตอล (digital Micromirror) ท าให้
อุปกรณ์ก าเนิดแสง และตรวจวัดแสงมีขนาดเล็กลง 
ต้นทุนต่ าลงมาก[13] แม้ว่าจะมีการศึกษา วิจัย การใช้
เทคนิค  NIRs ในการตรวจสอบคุณภาพแป้ งมัน
ส าปะหลังและผลิตภัณฑ์แป้งมันส าปะหลังมากขึ้น แต่
การตรวจสอบหาปริมาณโปรตีนในแป้งมันส าปะหลัง
ในประเทศไทย แทบยังไม่มีการศึกษาวิจัย โดยเฉพาะ
การใช้เทคนิค DLP NIRs ร่วมกับ เทคนิค FT-NIRs ซ่ึง
มีความแม่นย าสูง และสามารถตรวจวัดได้อย่าง 
รวดเร็ว ดังนั้นการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือการหา
ปริมาณโปรตีนในแป้งมันส าปะหลังแบบรวดเร็วโดยใช้
เทคนิค FT-NIRs และ DLP-NIRs ซึ่งจะ ก่อให้ เกิด
ประโยชน์ในการค้าขายแป้งมันส าปะหลัง และการ
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แปรรูปแป้งมันส าปะหลัง และการตลาดแป้งมัน
ส าปะหลังในภาพรวมต่อไปในอนาคต 
 
2. วิธีการด าเนินงาน 
2.1  การเตรียมตัวอย่างและการวิเคราะห์โปรตีน 

เตรียมตัวอย่างแป้งมันส าปะหลัง 10 ตัวอย่าง
โดยให้มีปริมาณโปรตีนอยู่ในช่วง 0.00 – 0.45 % 
บรรจุใส่ถุงซิปใส PP ขนาด 5 x 7 เซนติเมตรถุงละ 15 
กรัม  

วิเคราะห์โปรตีนโดยการหาปริมาณไนโตรเจน
ทั้งหมดที่มีอยู่ในตัวอย่าง วิธีนี้เรียกว่าวิธีคเจลดาห์ล
(Kjeldahl method) ได้ผลดั งนี้  0.00, 0.09, 0.13, 
0.18, 0.23, 0.27, 0.31, 0.36, 0.41และ0.45 % 
2.2  หลักการออกแบบและสร้างเครื่อง  
 2 . 2 . 1  ห ลั ก ก า ร ออก แ บ บ ป ร ะก อบด้ ว ย
แหล่งก าเนิดแสง (Light Source) ที่ส่องผ่านไปยังวัตถุ
Sample Holder ส่ งข้อมูลผ่ านไปยั งDMD Board 
และประมวลผลออกมาเป็นเส้นสเปกตรัมดังรูปที่ 1 

 
รูปที่1หลักการตรวจวัดด้วยแสงไปยังตัวอย่างของ

เครื่องFlour EPE-NIR ต้นแบบ 
 

     2.2.2 ออกแบบเครื่องFlour EPE-NIRs เครื่องมี
ขนาดความกว้าง ความยาว และความสูง คือ 300 x 
200 x 130 มิลลิเมตร ภายในเครื่องมีแบตเตอรี่ส ารอง
หัวสแกนสามารถดึงออกมาสแกนข้างนอกได้เครื่องมี
ขนาดกะทัดรัดน้ าหนักเบาเคลื่อนย้ายง่ายเหมาะกับ
การท างานห้องปฏิบัติการและนอกพ้ืนที่ดัง รูปที่2 

 

 
 

รูปที่ 2 ภาพลายเส้นเครื่องFlour EPE-NIRs 
 

2.3  การตรวจวัดสเปกตรัม 
  เครื่องFT – NIRs รุ่นNIR Flex N500พร้อม 
ด้วยโดยหัวที่ใช้ในการสแกนจะใช้หัวXL ต่อมาท าการ
สแกนน าหัวXL วางบนเครื่องFT-NIR ในช่วงจ านวน
คลื่นต่อเซนติเมตรตั้งแต่ 10000-4000 cm-1 (1,000-
2,500 นาโนเมตร) และทุก 16 cm-1 ของช่วงคลื่นแสง
จะบันทึกค่าเฉลี่ยจากการตรวจวัดจ านวน 32 ครั้ง ดัง
รูปที่3 และFlour EPE-NIRs ต้นแบบที่พัฒนาขึ้น (อยู่
ระหว่างจดสิทธิบัตร)ดังรูปที่4 โดยตรวจวัดแบบ
สะท้อนแสงในช่วงความยาวคลื่น 900 – 1,700 นาโน
เมตร 

 

 

รูปที ่3 เครื่อง FT-NIRs และชุดตรวจสอบแบบXL 
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รูปที ่4 เครื่องFlour EPE-NIRs 
 

2.4  การวิเคราะห์ข้อมูล 
      เส้นสเปกตรัมของแต่ละส่วนของตัวอย่างจะถูก
เฉลี่ยจากการตรวจวัด 10 ซ้ า [6]การวิเคราะห์ และ
สร้ า งสมการ  Calibration โ ดย ใช้  Partial Least 
Squares Regression (PLSR) แ ล ะ  Full cross 
validation ในการวิ เคราะห์ข้ อมูล ใช้ โปรแกรม 
Unscramble version X 10.1 โดยมีสมการท านาย
ดังสมการที ่1 

Y = b0 + b1X1 + b2X2…+ bnXn   (1) 
เมื่อY คือตัวแปรตามหรือค่าท านาย Xi คือตัว

แปรอิสระหรือ b0 คือค่าคงที่ของสมการ และ bi คือ
ค่าคงที่ของตัวแปรอิสระ 

 

3.  ผลและวิจารณ์ 
3.1  ผลการสร้างเครื่องต้นแบบFlour EPE–NIR ผล
การสร้ าง เครื่ องต้นแบบFlour EPE–NIR จะแบ่ ง
ออกเป็น 2 ส่วนคือตัวเครื่องและหัวสแกนตัวเครื่องท า
จากแผ่นอะคริลิคสีด าความหนา 3 มิลลิเมตร ขนาด
ความกว้าง ความยาว และความสูง คือ 300 x 200 x 
130 มิลลิ เมตร  ใช้หั วสแกนแบบDigital–NIR ใช้
หน้ าจอแสดงผลระบบสัมผั สระบบปฏิบัติ การ
Windows 10  ชิปประมวลผล Intel®Atom™ X5 

หน้าจอขนาด 10.1 นิ้วหน่วยความจ า 4GB ต้นก าลัง
ใช้แบตเตอรี่แบบพกพาความจุ 50,000 mAh 20V 3A 
3.2  การตรวจวัดเส้นสเปกตรัมของตัวอย่าง 
      3.2.1  ผลการตรวจวัดเส้นสเปกตรัมของตัวอย่าง 
       ผลการตรวจวัดด้วยเครื่องFT-NIRs ชุด
ตรวจวัดของแข็งแบบXL ในช่วงความยาวคลื่น 1000-
2500 นาโนเมตร [7] แสดงในรูปที่5 และการตรวจวัด
ด้วยเครื่อง Flour EPE-NIRs ที่พัฒนาขึ้นในช่วงความ
ยาวคลื่น 900-1700 นาโนเมตร แสดงในรูปที่6 
 

 
 

รูปที ่5 เส้นสเปกตรัมเริ่มต้นของเครื่องFT-NIRs 
 

 
 

รูปที่ 6 เส้นสเปกตรัมเริ่มต้นของเครื่อ Flour       
EPE-NIR 

 
จากรูปที่ 5  หมายเลข 1 แสดงช่วงความยาว

คลื่น 1,510 - 1520 นาโนเมตร ส่วนหมายเลข 2 
แสดงช่วงความยาวคลื่น 1,980 – 2,050 นาโนเมตร 
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หรือ และรูปที่ 6 หมายเลข 1 แสดงช่วงความยาวคลื่น 
910 นาโนเมตร ส่วนหมายเลข 2 แสดงช่วงความยาว
คลื่น 1,510 – 1520 นาโนเมตร เป็นช่วงดูดกลืนแสง
โอเวอร์โทนอันดับสามของพันธะ C-H เป็นโมเลกุลของ
สารประกอบโปรตีนสอดคล้องกับการรายงานของ 
วิชัย [3]. 

3.2.2 การวิ เคราะห์  PLSR แบบ Full cross 
validation โดยใช้ค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น
ที่ สั ม พันธ์กับค่ าปริมาณโปรตีน [16] ในแป้ งมั น
ส าปะหลังในตัวอย่างวิเคราะห์ได้ ดังตารางที่ 1 
 

ตารางที่1 ผลวิเคราะห์PLSR จากสเปกตรัมเริ่มต้น
(Original spectrum)ท านายปริมาณโปรตีนในแป้ง
มันส าปะหลังโดยเครื่องFT – NIRs และเครื่อง Flour 
EPE-NIRs 

N : จ านวนตัวอย่าง 
F : จ านวนของfactor ที่ใช้ในสมการcalibration    
SEP : ค่าผิดพลาดมาตรฐานในกลุ่มทดสอบ 
R2 : ค่าสัมประสิทธิ์แสดงการตัดสินใจ 
SEC : ความผิดพลาดมาตรฐานของการจ าลอง 
Bias : ค่าเฉลี่ยของผลต่างระหว่างค่าที่ได้จากการจากการทดลองกับ
ค่าที่ได้จากอ้างอิง 
 

จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการสร้าง
สมการแบบ PLSR [17] โดยใช้สเปกตรัมหาปริมาณ
โปรตีนของแป้งมันส าปะหลังโดยท าการด้วยเครื่อง FT 
– NIRs ที่ความยาวคลื่น 1,000 – 2,500 นาโนเมตร 
และเครื่อง Flour EPE – NIR ที่ความยาวคลื่น 900 – 

1,700 นาโนเมตร พบว่าการท านายปริมาณโปรตีน
ของแป้งมันส าปะหลังด้วยเครื่อง FT-NIR และเครื่อง 
Flour EPE – NIRs พบว่าค่าR2,SEC ,SEP และBias 
เท่ากับ0.99, 0.02%, 0.03% และ-0.00% ตามล าดับ
และ 0.97, 0.02%, 0.03% และ -0.00% ตามล าดับ 

จากผลการวิเคราะห์ PLSR เมื่อสร้างกราฟค่า
จริง และค่าท านาย จะได้กราฟความสัมพันธ์ระหว่าง
ค่าจริง และค่าท านาย ด้วยสมการ Calibration และ
การสอบทวน (Validation) โดยเครื่องFT-NIR ชุด
ตรวจวัดของแข็งแบบXL ที่ความยาวคลื่น1,000-
2,500 นา โน เมตร  ดั ง รู ปที่6 และ เครื่ อ ง  Flour       
EPE-NIR ที่ความยาวคลื่น  900-1,700 นาโนเมตร      
ดังรูปที ่7  

 

 
(ก.) 

 
                         (ข.) 

รูปที่ 6 ความสัมพันธ์ระหวา่งคา่จริงและคา่ท านาย
ปริมาณโปรตีนในแป้งมันส าปะหลัง ตรวจวัดด้วยเคร่ือง

FT-NIR (ก.) Calibration (ข.) Validation 
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N F 
Calibration Validation 

R2 
SEC 
(%) 

SEP 
(%) 

Bias 
(%) 

FT-NIRs 
220 4 0.98 0.01 0.03 -0.00 
110 3 0.98 0.01 0.03 0.00 

DLP-NIRs 
220 5 0.98 0.02 0.03 -0.00 
110 5 0.98 0.02 0.03 -0.00 
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 (ก.) 

 
 (ข.) 

รูปที่ 7 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าจริงและค่าท านาย
ปริมาณโปรตีนในแป้งมันส าปะหลังตรวจวัดด้วยเครื่อง 
Flour EPE-NIRs (ก.) Calibration (ข.) Validation 

 

 จากกราฟความสัมพันธ์ระหว่างค่าจริงและค่า
ท านายของชุดข้อมูลคาริเบรชั่น (Calibration) และ  
วาลิเดชั่น (Validation) จากการตรวจวัดด้วยทั้งสอง
เครื่องมือพบว่าการตรวจวัดด้วยเครื่องFT-NIRs ชุด
ตรวจวัดของแข็งแบบXL ที่ช่วงความยาวคลื่น1000-
2500 นาโนเมตรมีความแม่นย าใกล้เคียงกับการ
ตรวจวัดเครื่องต้นแบบFlour EPE-NIRs ที่พัฒนาขึ้นที่
ช่วงความยาวคลื่นแสง900 – 1700 นาโนเมตร 
 

 
 

4.  สรุป 
 การวิจัยการออกแบบและสร้างเครื่องสเปกโตร
มิเตอร์ต้นแบบตรวจสอบแป้งมันส าปะหลังด้วยเทคนิค
เนียร์อินฟราเรด (Flour EPE-NIRs) ที่ความยาวคลื่น 
900 - 1,700 นาโนเมตร โดยชุดตรวจวัดแบบDigital–
NIR และคอมพิว เตอร์หน้ าจอขนาด  10 .1  นิ้ ว
หน่วยความจ า 4GB และระบบปฏิบัติการWindows 
10 และเมื่อเปรียบเทียบการใช้งานทดสอบกับเครื่อง
มาตรฐาน (FT-NIRs) ที่ความยาวคลื่น 1,000 - 2,500 
นาโนเมตร โดยใช้สเปคตร้าเริ่มต้นโดยการค านวณวิธี  
PLSR และได้สมการ calibration ที่สามารถใช้ในการ
ท านายที่มีความแม่นย าที่ไม่แตกต่างกัน สรุปได้ว่า
เครื่องFlour EPE–NIRs มีความเหมาะสมแม่นย าใช้ใน
การตรวจสอบปริมาณโปรตีนได้จริงในอุตสาหกรรม
แป้งมัน โดยลดการใช้สารเคมี เวลา และต้นทุน
เครื่องมือ และสามารถพัฒนาผลงานวิจัยนี้ในการผลิต
เครื่องตรวจวัดเชิงพาณิชย์ต่อไป  
 
5.  กิตติกรรมประกาศ 
 คณะผู้วิจัยขอขอบคุณหน่วยวิจัยและทดสอบ
คุณภาพผลผลิตเกษตรและอาหารแบบไม่ท าลาย 
ส า ข า วิ ศ ว ก ร ร ม อ า ห า ร แ ล ะ ชี ว ภ า พ  ค ณ ะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ที่ให้ความอนุเคราะห์ด้าน
เครื่องมือ และทุนสนับสนุนงานวิจัย 
 
6. เอกสารอ้างอิง 
[1] กระทรวงอุตสาหกรรม. (2535).มาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแป้งมันส าปะหลัง. 
เอกสารมอก. ที ่274-2521, ส านักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม. กรุงเทพฯ. 
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บทคัดย่อ  

การตรวจสอบค่าเปอร์เซ็นต์แป้งของหัวมันส าปะหลังจ าเป็นมากในการซื้อขายในอุตสาหกรรมแป้งมันส าปะหลัง 
ดังนั้นการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและสร้างเครื่องตรวจสอบเปอร์เซ็นต์แป้งของหัวมันส าปะหลังด้วยเนียร์
อินฟราเรดแบบพกพา (Digital-NIRs) เปรียบเทียบกับเครื่องมาตรฐาน (FT-NIRs)  ผลการสร้างและทดสอบเครื่องพบว่า 
เครื่องมีขนาดความกว้างยาวและสูงคือ92 , 104และ210 มม. ตามล าดับ ใช้แบตเตอรี่ 3.7 โวลต์ 4 ก้อน ควบคุมและ
แสดงผลด้วย Smart Phone ตัวอย่างหัวมันส าปะหลังช่วงอายุ 6-12 เดือน เปอร์เซ็นต์แป้งตั้งแต่ 16.6 – 20.2  เปอร์เซ็นต์ 
การตรวจสอบเปอร์เซ็นต์แป้งด้วย FT-NIRs และ Digtal-NIRs และสร้างสมการคาลิเบรชันด้วยวิธี PLSR ผลการท านาย
พบว่าค่า R2 ,SEC ,SEP และBias คือ 0.96, 0.22%, 0.22% และ-0.00% ตามล าดับและ 0.96, 0.14%, 0.14% และ 
0.00% ตามล าดับ สรุปได้ว่าเครื่องตรวจสอบเปอร์เซ็นต์แป้งของหัวมันส าปะหลังด้วยเนียร์อินฟราเรดแบบพกพามีความ
เหมาะสมแม่นย าใช้ในการตรวจสอบได้จริงในอุตสาหกรรมแป้งมันส าปะหลัง   
ค ำส ำคัญ:หัวมันส าปะหลัง ค่าเปอร์เซ็นต์แป้ง เนียร์อินฟราเรด 
 
Abstract 
 The starch percentage testing of tapioca root is necessary to trading in tapioca starch industry. 
Therefore, the objective of this research was to design and construction a portable near infrared for 
testing the starch percentage of tapioca root (Digital-NIRs) compared to standard instrument (FT-NIRs). 
The results of the construction and testing of the digital–NIR portable found that the width, length and 
height are 92, 104 and 210 mm. respectively, using 4 batteries of 3.7 volts, controlling and display with 
a smart phone. Samples of tapioca root, ages are 6-12 months and starch percentages ranged from 16.6 
– 20.2 %. Starch percentages were determined with FT-NIRs and Digital-NIRs, and the calibration equation 
was generated by PLSR method. The predicted results showed that the R2, SEC, SEP and Bias values 
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were 0.96, 0.22%, 0.22% and -0.00%, respectively, and 0.96, 0.14%, 0.14%, and 0.00%, respectively. It 
can be concluded that the near infrared portable is suitable and accurate for practical testing in the 
tapioca industry. 
Keyword: Tapioca root ,Starch percentage, Near Infrared 
 
1.  บทน า 
 ในประเทศไทยมันส าปะหลังเป็นพืชส าคัญทาง
เศรษฐกิจ และเป็นพืชอาหารที่ส าคัญอันดับ 5 รอง
จากมันฝรั่ ง  เป็ น พืชอาหารส าคัญ ใน เขตร้ อน 
โดยเฉพาะในประเทศต่างๆ ผลิตและส่งออกแป้งมัน
ส าปะหลัง หัวมันส าปะหลังสดจะมีราคาประมาณ 
2.00 – 2.50 บาทต่อกิโลกรัมแล้วแต่เปอร์เซ็นต์แป้งที่
วัดได้ [1] ส่วนแป้งมันส าปะหลังจะมีราคาส่งออกอยู่ที่ 
13 – 14 บาทต่อกิ โลกรัม ในการตรวจวัดหาค่า
เปอร์เซ็นต์แป้งมีการใช้ระยะเวลาที่นาน 5 – 10 นาที 
โดยประมาณเริ่มจากพนักงานน าหัวมันจากเกษตรกร
มาท าการสุ่มหัวมันส าปะหลังสด และน าไปวัดความ
ถ่วงจ าเพาะโดยวิธีการทางโรงงาน [2]  เนื่องจากมี
เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ในการวิเคราะห์หาปริมาณ
เปอร์เซ็นต์แป้งที่ ใช้ เวลานาน อีกทั้งเกษตรกรไม่
สามารถทราบค่าเปอร์เซ็นต์แป้งของหัวมันส าปะหลัง
ก่อนขุดหรือก่อนขายให้โรงงานเนื่องจากไม่มีเครื่องมือ
หรืออุปกรณ์ที่ใช้ได้ในฟาร์มและไม่ท าลายตัวอย่าง 
อย่างไรก็ตามมีการศึกษาวิจัยน า เทคโนโลยี หรือ
เทคนิคการตรวจสอบคุณภาพผลผลิตเกษตร หัวมัน
ส าปะหลังโดยไม่ท าลายตัวอย่างมาใช้มากขึ้น ได้แก่ 
การใช้คลื่นแสง เป็นต้น 

เทคนิคการใช้คลื่นแสงช่วงอินฟราเรด  ย่านใกล้ 
(Near-infrared spectroscopy,NIR)เป็นวิธีการหนึ่ง
ที่ก าลังพัฒนาในการวัดค่าหรือตรวจสอบคุณภาพ 
และคุณลักษณะที่แตกต่างของชีวมวลมานานกว่า 30 
ปีมาแล้ว  คลื่นแสงเนียรอินฟราเรดมีความยาวคลื่น

แสงช่วง 750 – 2500 nmการดูดกลืนแสงเกิดจาก
การสั่นของพันธะ C-H O-H และ N-H ข้อมูลเหล่านี้
จะแสดงออกมาในรูปของเส้นสเปกตรัม และจะเป็น
ลักษณะเฉพาะตัวของส่วนประกอบทางชีวภาพของ
วัสดุชีวภาพนั้น [3] เทคนิค NIRs ใช้ในการวิเคราะห์
คุณภาพอาหารและเครื่องดื่มและใช้ในการหาปริมาณ
เปอร์เซ็นต์แป้ง[4]  

ในปัจจุบันมีการศึกษาวิจัยการใช้เทคนิค FT-NIRs 
( fourier transform near infrared spectroscopy) 
เป็นเทคนิคที่ตัวอย่างจะถูกสแกนโดยคลื่นแสงช่วง
อินฟราเรดย่านใกล้ ในทุกช่วงความยาวคลื่นที่สนใจใน
ช่วงเวลาทั้งหมด [5] ซึ่งต่างจากเทคนิคเดิมที่เป็นแบบ 
Dispersive ซึ่งจะสแกนเฉพาะช่วงคลื่นแสงในขณะ
เวลาหนึ่งเท่านั้น และเทคนิค FT-NIRs จะมีข้อดีกว่า
คือ สามารถสแกนตัวอย่างได้อย่างรวดเร็ว มีค่า
อัตราส่วนสัญญาณคลื่นต่อสัญญาณคลื่นแทรก (S/N) 
สูง มีความแม่นย าและเสถียรของคลื่นแสงสูงมาก และ
ง่ายในการส่งถ่ายข้อมูลค านวณคาลิเบรชัน [6] แต่
อย่างไรก็ตามเครื่องจะมีขนาดใหญ่ และราคาแพงมาก 
อย่ างไรก็ตามเทคโนโลยีดิจิ ตอลในระบบคลื่ น
แม่เหล็กไฟฟ้าช่วงอินฟราเรดย่านใกล้ (NIR) มีการ
พั ฒ น า ม า ก ใ น ปั จ จุ บั น ร ะ บ บ  Digital Light 
Processing (DLP)  เป็น อุปกรณ์แสดงผลโดยใช้  
เทคโนโลยี optical micro-electro-mechanical คือ
การใช้กระจกดิจิตอล ท าให้อุปกรณ์ก าเนิดแสง และ
ตรวจวัดแสงมีขนาดเล็กลง ต้นทุนต่ าลงมาก 
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ปัจจุบันการศึกษา วิจัย และสร้างเครื่องมือที่ใช้
เทคนิค NIRs ในการตรวจสอบคุณภาพเปอร์เซ็นต์แป้ง
ของหัวมันส าปะหลังแบบไม่ท าลายตัวอย่าง ต้นทุนต่ า 
รู้ผลได้รวดเร็วและขนาดเล็กพกพาได้สะดวกและใช้ใน
ฟาร์ม ได้ ยั ง ไม่มี การวิ จั ย  ดั งนั้ นการวิ จั ยนี้ จึ งมี
วัตถุประสงค์ เพ่ือออกแบบและสร้างเครื่องตรวจสอบ
เปอร์ เซ็นต์แป้ งของหัวมันส าปะหลั งด้วย เนี ยร์
อินฟราเรดแบบพกพาที่ความแม่นย าสูง ตรวจวัดอย่าง
รวดเร็ว และใช้ได้ในอุตสาหกรรมแป้งมันส าปะหลัง 

 
2. วิธีการด าเนินงาน 
2.1  การเตรียมตัวอย่าง 

 เตรียมหัวมันส าปะหลังน าหัวมันส าปะหลังอายุ   
6-12 เดือนมาเดือนละ 3 หัวน ามาล้างท าความสะอาด
และผึ่งลมที่อุณหภูมิห้องให้แห้ง เป็นเวลาประมาณ   
1 – 2 ชั่วโมง รวมตัวอย่าง 21 หัว  
2.2  หลักการออกแบบและสร้างเครื่อง 
 2.2.1 หลักการออกแบบ  ระบบDigtal-NIRs 
ประกอบด้วยแหล่งก าเนิดแสง (light source) ที่ส่อง
ผ่านไปยังหัวมันส าปะหลัง แสงสะท้อนไปยัง ตัวรับ
แสงแบบกระจกดิจิตอล (DMD) ส่งสัญญาณดิจิตอล
ผ่านระบบ bluetooth ไปยังสมาร์ทโฟนหรือคอมพิว
เตอร์ และประมวลผลออกมาเป็น เส้นสเปกตรัม ดัง
รูปที่ 1 

รูปที่ 1 หลักการส่องผ่านของแสงไปยังตัวอย่างของเคร่ือง
Digtal-NIRs 

 2.2.2 การออกแบบเครื่องต้นแบบ Digtal-NIRs 
ขนาด กว้าง ยาวและสูง คือ 92 104และ210มิลลิเมตร
ประกอบด้วยส่วนโครงสร้าง (1) ตัวเครื่องสแกน DLP 
(2) bluetoothควบคุมเครื่อง DigitalNIRs (3)  ฐาน
เครื่อง (4) จอแสดงผลทางโทรศัพท์มือถือ (5) ที่จับ
โทรศัพท์  (6) ด้ามจับ  ดังรูปที ่2 

 

รูปที ่2 แบบลายเส้นเครื่องต้นแบบDigtal-NIRs 
 
2.3  การตรวจวัดสเปกตรัม 

ตรวจวัดตัวอย่างละ5 จุดๆละ5 ซ้ า ด้วยเครื่อง
มาตรฐาน   FT–NIR Spectrometer รุ่น NIR Flex 
N500 พร้อมด้วยชุดบรรจุตัวอย่าง  solid sample 
holder (XL) ดังรูปที่ 3 ช่วงความยาวคลื่นที่ 1,000 – 
2,500 นาโนเมตร และเครื่อง Digtal-NIRsที่สร้างขึ้น 
(อยู่ระหว่างจดสิทธิบัตร) ดังรูปที่ 4 วัดค่าดูดกลืนแสง
เนียร์อินฟราเรดที่มีช่วงความยาวคลื่น 900 – 1,700 
นาโนเมตร  
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รูปที่ 3 FT–NIR spectrometer 
 
2.4  การวิเคราะห์เปอร์เซ็นต์แป้ง  

น าตัวอย่างมันส าปะหลังแต่ละช่วงอายุ  นับตั้งแต่ 
6  เดือน จนถึง 12 เดือน  รวม 7 ตัวอย่างมาวิเคราะห์
ทางเคมีหาเปอร์เซ็นต์แป้ง โดยน ามาหั่นเป็นชิ้นเพ่ือปั่น
ให้ละเอียด และกรองน้ าแป้งรอให้แป้งตกตะกอน 30 
นาทีแล้วน าแป้งที่ได้ไปอบแห้ง[4,7] จนน้ าหนักคงที่เพ่ือ
หาปริมาณเปอร์เซ็นต์ บันทึกผลหลังจากนั้นน าค่าที่
ได้มาค านวณหาเปอร์เซ็นต์แป้ง 
2.5  การวิเคราะห์ข้อมูลและการสร้างสมการเทียบ
มาตรฐาน (Calibration) 

 เส้นสเปกตรัมของหัวมันส าปะหลั งแต่ละ
ตัวอย่างจะถูกเฉลี่ยจากการตรวจวัด 5 ซ้ า ได้เส้น
สเปกตรัมของหัวมันส าปะหลัง แต่ละส่วนของตัวอย่าง 
30 เส้นสเปกตรัมรวม 210 เส้นสเปกตรัม  และ
เรียงล าดับเปอร์เซ็นต์แป้งจากน้อยไปหามาก  การ
วิเคราะห์ข้อมูลและการสร้างสมการเทียบมาตรฐาน 
โดยใช้วิธี Partial Least Square Regression; PLSR  
และ Full Cross Validationในการวิเคราะห์ข้อมูลใช้
โ ป ร แกรม  Unscrambler version 10.1  ( camo, 
oslo, Norway)  โดยสมการความสัม พันธ์ เที ยบ
มาตรฐานแสดงในสมการที่ 1  

            Y=b0 +b1X1 +b2X2…+bnXn              (1) 
 

เมื่อ Y คือ ตัวแปรตามหรือค่าท านาย X1คือตัว
แปรอิสระ b0 คือ ค่าคงท่ีของสมการ และ b1 คือ
ค่าคงที่ของแปรอิสระ 

 
3.  ผลและวิจารณ์ 
3.1  ผลการออกแบบเครื่อง Digtal-NIRs  

ในการออกแบบและสร้ า ง เครื่ อ งต้ นแบบ
ตรวจสอบเปอร์เซ็นต์แป้งของหัวมันส าปะหลังแบบ
รวดเร็วด้วยดิจิตอลเนียร์ อินฟราเรดDigtal-NIRs
โครงสร้างท าจากการฉีดขึ้นรูปจากพลาสติกFilament 
For 3D Printer Size 1.75 mm ขนาดของเครื่องดังนี้
ขนาดความกว้าง ยาวและสูงคือ 92 , 104 และ210
มิลลิเมตร ตามล าดับใช้แบตเตอรี่ TORIYAMA 18650 
– 2300 mAH 3.7 โ ว ลต์  4 ก้ อน ร วม 14.8 โ ว ลต์  
สามารถใช้งานได้นาน10 ชั่วโมง ดังรูปที่ 4 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 4 เครื่องต้นแบบ Digtal-NIRs 
 

3.2  การตรวจวัดเส้นสเปกตรัมของตัวอย่าง 
 3.2.1 ผลการตรวจวัดเส้นสเปกตรัมผลการ
ตรวจวัดเส้นสเปกตรัมของหัวมันส าปะหลัง เปลือก
นอก คุณสมบัติการดูดกลืนแสง (Absorbance) โดย
การตรวจวัดด้วยเครื่องDigtal-NIRsในช่วงความยาว
คลื่น 900– 1 ,700 นาโนเมตรดังรูปที่ 5 และการ
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ตรวจวัดด้วยเครื่อง FT–NIRs ในช่วงความยาวคลื่น 
1,000 – 2,500 นาโนเมตร ดังรูปที่ 6 

รูปที่ 5 เส้นสเปกตรัมเม่ือตรวจวัดด้วย Digtal-NIRs 
ต้นแบบ 

 

      รูปที ่6 เส้นสเปกตรัมเมื่อตรวจวัดด้วย FT–NIRs 
 

จากผลการวิเคราะห์เส้นสเปกตรัมเริ่มต้นของ
ตัวอย่างทั้งหมดพบว่ามีการเลื่อนของเส้นสเปกตรัม 
(Base Line) เนื่องจากขนาดและความหนาแน่นของ
เม็ดแป้งที่มีความแตกต่างกันในแต่ละช่วงอายุหัวมัน
ส าปะหลัง เปอร์เซ็นต์แป้งแสดงในช่วงการดูดกลื่นแสง
ที่ช่วงความยาวคลื่น 990-1,019 นาโนเมตร เป็นช่วง
การดูดกลืนแสงโอเวอร์โทน อันดับสองของพันธะ O-

H เป็นโมเลกุลของสารประกอบแป้ง ช่วงความยาว
คลื่น 1,440-1,490 นาโนเมตร เป็นช่วงการดูดกลืน
แสงโอเวอร์โทน อันดับหนึ่งของพันธะ O-H เป็น
โมเลกุลของสารประกอบแป้ง [8] 
 3.2.2 ผลการวิเคราะห์หาเปอร์เซ็นต์แป้งของ
หัวมันส าปะหลังจากช่วงอายุ 6 – 12 เดือน พบว่ามี
เปอร์เซ็นต์แป้งอยู่ในช่วง 16.6 – 20.2 เปอร์เซ็นต์   
 3.2.3 การวิเคราะห์ข้อมูลและการสร้างสมการ
เทียบมาตรฐาน (Calibration) 

Partial least Squares Regresstion (PLSR) ถูก
น ามาพัฒนาการสร้างสมการถดถอยเชิงเส้นและหาผล
การวิเคราะห์ที่ดีที่สุดจากเส้นสเปกตรัมเริ่มต้นเป็นการ
ใช้คลื่นแสงความยาวคลื่น 900-1,700นาโนเมตร 
ส าหรับเครื่องต้นแบบ Digtal-NIRsเนื่องจากในช่วง
การดูดกลืนคลื่นแสงนี้เส้นสเปกตรัมได้แสดงลักษณะ
ส าคัญของส่วนประกอบหลักในตัวอย่าง   ผลการ
ค านวณ PLS จะพิจารณาจากค่า R2(Coefficient of 
Determination) , SEC( Standard Error of 
Calibration) , SEP(Standard Error of Prediction) 
แ ล ะBias (The Average of Difference Between 
Actual Value And NIR-Value ) ซึ่งการท านายที่ดี  
R2 จะต้องมีค่ามากและจะต้องมีค่า SEC,SEP และ 
Bias น้อยดังแสดงในตารางที่ 3.1 
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ตารางท่ี 3.1 ผลวิเคราะห์ PLSR จากสเปกตรัมเริ่มต้น
(Original spectrum)ท านาย เปอร์เซ็นต์แป้งมันใน
หัวมันส าปะหลังโดยเครื่องFT – NIRs และเครื่อง 
Digital-NIRs 

 
จากตารางที่ 3.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการสร้าง

สมการ วิ ธี  PLSR โ ดย ใช้ ส เปกตรั มหา ปริ ม าณ
เปอร์เซ็นต์แป้งของหัวมันส าปะหลังโดยท าการด้วย
เครื่อง FT – NIR ที่ความยาวคลื่น1,000 – 2,500 nm 
และ900 – 1,700 nm พบว่ า ก า รท า น าย วั ด ค่ า
เปอร์เซ็นต์แป้งมันส าปะหลังด้วยเครื่องFT-NIR และ 
Digital-NIRs ที่ดีที่สุดพิจารณาจากค่า R2 ,SEC ,SEP 
และBias คือ 0.95, 0.22% , 0.25% และ0.00% 
ตามล าดับและ 0.96, 0.14%, 0.14% และ 0.00% 
ตามล าดับ  แสดงว่าการใช้เทคนิค FT-NIRs และ 
Digtal-NIRs เป็นวิธีการที่ดีและมีความแม่นย าสู ง    
ในการวัดค่าเปอร์เซ็นต์แป้ง ของหัวมันส าปะหลัง  

เมื่อเขียนกราฟความสัมพันธ์ระหว่างค่าจริงและ
ท านายเปอร์เซ็นต์แป้ง ของหัวมันส าปะหลังของ
สมการCalibration และการทวนสอบ (Validation) 
การด้วยเครื่องFT-NIRs และDigital - NIRs แสดงดัง
รูปทึ่ 7 และ 8  

 
 
 

 

(ก) กราฟ Calibration 

 

 

(ข) กราฟValidation 

รูปทึ ่7 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างค่าจริงและค่า
ท านายเปอร์เซ็นต์แป้งมันในหัวมันส าปะหลัง 

ตรวจวัดด้วยเครื่อง FT-NIRs 

parameter spectrometer 
Digital-NIRs FT-NIR 

 
Calibration 

R2 0.96 0.95 
SEC (%) 0.14 0.22 

F 11 20 
 

Validation 
SEP (%) 0.14 0.25 
Bias (%) 0.00 0.00 
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(ก) กราฟCalibration 
 

(ข) กราฟValidation 

รูปทึ่ 8 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างค่าจริงและค่า
ท านายเปอร์เซ็นต์แป้งมันในหัวมันส าปะหลัง 

 ตรวจวัดด้วยเครื่องDigital-NIRs 
  

จากกราฟความสัมพันธ์ระหว่างค่าจริงและ
ท านาย โดยการสร้างสมการ Calibration และการ
ทวนสอบหรือการ Validation จากการตรวจวัดด้วย
ทั้งเครื่อง FT–NIR และเครื่องต้นแบบDigtal-NIRs 
และเมื่อทดสอบความแตกต่างทางสถิติระหว่างค่าค่า
จริงและท านายเปอร์เซ็นต์แป้งมันในหัวมันส าปะหลัง

โดยใช้  T - test พบว่าไม่มีความแตกต่างอย่ างมี
นัยส าคัญ ที่ ระดับความเชื่ อมั่น 95 % ดังนั้นจึ ง
สามารถประยุกต์ใช้คลื่นแสงเนียร์อินฟราเรดในการ
ท านายเปอร์เซ็นต์แป้งมันในหัวมันส าปะหลังได้ถูกต้อง
และรวดเร็ว 
 
4.  สรุป 
 การวิจัยการออกแบบและสร้างเครื่องตรวจสอบ
เปอร์ เซ็นต์แป้ งของหัวมันส าปะหลั งด้วย เนี ยร์
อินฟราเรดแบบพกพา (Digital-NIRs) ที่ความยาวคลื่น 
900 - 1,700 nm เครื่องต้นแบบมีขนาดความกว้าง 
ยาวและสูงคือ92 , 104และ210 มม. ตามล าดับ ใช้
แบตเตอรี่ 3.7 โวลต์ 4 ก้อน ควบคุมและแสดงผลด้วย 
Smart Phone เมื่อเปรียบเทียบการใช้งานทดสอบกับ
เครื่องมาตรฐาน (FT-NIRs) ที่ความยาวคลื่น 1,000 - 
2,500 nm โดยใช้สเปคตรัมเริ่มต้นโดยการค านวณวิธี
PLSR และได้สมการcalibrationที่สามารถใช้ในการ
ท านายที่มีความแม่นย าที่ไม่แตกต่างกันสรุปได้ว่า
เครื่องต้นแบบ Digital NIRs มีความเหมาะสมแม่นย า
ใช้ในการตรวจสอบปริมาณเปอร์เซ็นต์แป้งของหัวมัน
ส าปะหลังได้จริง สามารถใช้ได้ทั้งในฟาร์มและโรงงาน
อุตสาหกรรมแป้งมันส าปะหลัง โดยลดการใช้สารเคมี 
ลดเวลา แบบไม่ท าลายตัวอย่าง ต้นทุนต่ า รู้ผลได้
รวดเร็วและขนาดเล็กพกพาได้สะดวก และ สามารถ
พัฒนาผลงานวิจัยนี้ขยายผลทางการค้าก่อให้เกิด
ประโยชน์แก่เกษตรกรรายย่อย และอุตสาหกรรมมัน
ส าปะหลังได้ต่อไป 
 
5.  กิตติกรรมประกาศ 

ผู้วิจัยขอขอบคุณหน่วยวิจัยและทดสอบคุณภาพ
ผลผลิตเกษตรและอาหารแบบไม่ท าลาย สาขาวิชา
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บทคัดย่อ 
คุณภาพน้ าในบ่อเลี้ยงกุ้งเป็นสิ่งส าคัญต่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าเป็นอย่างมาก ในปัจจุบันค่อนข้างใช้เวลานานในการ

ตรวจสอบคุณภาพน้ า การตรวจวัดแบบรวดเร็วจึงมีความจ าเป็น ในการติดตามคุณภาพน้ า ดังนั้นการวิจัยนี้จึงมี
วัตถุประสงค์เพื่อการหาปริมาณแมกนีเซียมคลอไรด์และความเค็มในน้ าบ่อเลี้ยงกุ้ง แบบรวดเร็วโดยใช้เทคนิคเนียร์
อินฟราเรด โดยตัวอย่างน้ าที่ปริมาณแมกนีเซียมคลอไรด์และความเค็มต่างกันจ านวน 10 ตัวอย่างตามล าดับ สแกน
ตัวอย่างละ 5 ซ้ า ด้วยดิจิตอลเนียร์อินฟราเรดที่ความยาวคลื่น 900-1700 นาโนเมตร หาปริมาณแมกนีเซียมคลอไรด์และ
ความเค็มตามวิธีมาตรฐาน การสร้างสมการท านายด้วยวิธี PLSR ผลการท านายค่าปริมาณแมกนีเซียมคลอไรด์และความ
เค็มพบว่า ค่าR2 ,SEC ,SEP และBias คือ 0.99 0.48% 1.42% และ 0.02% ตามล าดับ และ 0.99 0.41% 1.93% และ 
0.04% ตามล าดับ สรุปได้ว่าการใช้เทคนิคเนียร์อินฟราเรด มีความเหมาะสม และแม่นย าสูงในการวัดค่า ปริมาณ
แมกนีเซียมคลอไรด์และความเค็มในน้ า 
ค ำส ำคัญ: แมกนีเซียมคลอไรด์,ความเค็ม,น้ าบ่อเลี้ยงกุ้ง,เนียร์อินฟราเรด 
 
Abstract 

The water quality in shrimp ponds is very important to aquaculture. Nowadays it takes quite a long 
time to monitor water quality. Rapid measurement is necessary in monitor water quality. Therefore, this 
research aimed to determine the magnesium chloride content and salinity in shrimp pond water rapidly 
using near infrared spectroscopy technique. The water samples with different magnesium chloride 
content and salinity were 10 samples, respectively. Scan each sample 5 times with digital near infrared 
at wavelength 900-1700 nm. Magnesium chloride content and salinity were determined according to 
standard method. The development of the calibration equation by PLSR method, the predictions for 
magnesium chloride content and salinity showed that the R2, SEC, SEP and Bias values were 0.99, 0.48%, 
1.42%, and 0.02%, respectively, and 0.99, 0.41%, 1.93% and 0.04% respectively. It can be concluded 

mailto:panuwatphd2@yahoo.com
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that using the near infrared technique be appropriate and highly accurate to measure magnesium 
chloride content and salinity in water. 
Keywords: Magnesium chloride, Salinity, Shrimp pond water, Near infrared 
 
1.  บทน้า 
 กุ้งนับเป็นสัตว์น้ าที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจมาก ใน
เขตภาคใต้ของไทย เกษตรกรส่วนใหญ่เลี้ยงกุ้งขาว
จากสถิติของส านักงานสถิติกรมประมงพบว่าปี พ.ศ. 
2548 ปริมาณการผลิตกุ้งทะเลในพ้ืนที่ภาคใต้มีสูงถึง 
241,296 ตัน คิดเป็น 60.13% ของผลผลิตรวมทั้ง
ประเทศ เนื่องจากระยะเวลาในการเลี้ยงเร็วกว่า เลี้ยง
ง่ายและสามารถปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมได้ดี  
โดยเฉพาะการปรับตัวให้อยู่ในน้ าที่มีความเค็มตั้งแต่  
0.5-35 ppt ได้จึงเป็นที่ต้องการของเกษตรกรผู้
เพาะเลี้ยง ในพ้ืนที่น้ าจืดจึงท าให้มีการเรียกร้องน าเข้า
กุ้งขาวเพ่ือการเพาะเลี้ยงมีมากขึ้น อัตราการปล่อยกุ้ง
ต่อบ่อสูงกว่าตั้งแต่ปี  พ.ศ. 2554 เป็นต้นมา การ
เพาะเลี้ยงกุ้งขาวเริ่มประสบปัญหาโรคกุ้งมาโดยตลอด
ทั้งโรคเดิมที่ประสบมานาน คือ โรคไวรัส (โดยเฉพาะ
โรคตัวแดงดวงขาว) และโรคอ่ืน ๆ ได้แก่ โรคขี้ขาวซึ่ง
โรคขี้ขาวเป็นโรคที่ท าให้เกิดการอักเสบของล าไส้อัน
เป็นผลมาจากการติดเชื้อแบคทีเรียท าให้ประสิทธิภาพ
การดูดซึมอาหารของกุ้งลดลง โดยสาเหตุร่วมมาจาก
คุณภาพน้ าในบ่อเลี้ยง[1] 

การเลี้ยงกุ้งแบบพัฒนาในปัจจุบันมีทั้งระบบปิด
และระบบกึ่งปิด ส าหรับในระบบกึ่งปิดการเปลี่ยน
ถ่ายน้ าขึ้นอยู่กับคุณภาพน้ าในบ่อเลี้ยง และจาก
ภายนอกบ่อเป็นหลัก หากคุณภาพน้ าที่จะเติมเข้ามา
ในบ่ออยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมและคุณภาพน้ าในบ่อ
เสื่อมสภาพลง ก็จะมีการเปลี่ยนถ่ายน้ าส่วนในระบบ
การเลี้ยงแบบปิดไม่มีการเปลี่ยนถ่ายน้ าจากแหล่งน้ า
ภายนอกแต่จะเพ่ิมเครื่องเติมอากาศ มากขึ้นและให้

อากาศตลอดเวลา ผู้ประกอบกิจการบางรายมีการ
สร้างบ่อตกตะกอนและบ่อพักน้ า โดยน าน้ าที่ใช้เลี้ยง
กุ้งมาผ่านการบ าบัดด้วยคลอรีนและปูนขาวเพ่ือฆ่า
เชื้อโรคและปรับปรุงคุณภาพน้ าให้ดีขึ้นก่อนน ากลับมา
ใช้เลี้ยงใหม่ [2] และยังมีผู้ ประกอบการเลี้ยงกุ้งส่วน
ใหญ่มักปล่อยน้ าทิ้งลงสู่แหล่งน้ าธรรมชาติโดยตรง     
ไม่มีการบ าบัดน้ าทิ้งแต่อย่างใดก่อให้เกิดปัญหามลพิษ
ทางน้ า การควบคุมคุณภาพน้ าจึงมีความส าคัญอย่าง
ยิ่ง 

การหาปริมาณแมกนีเซียมคลอไรด์ในปัจจุบันหาได้
หลายวิธี เช่น โดยวิธี Inductively Coupled Plasma 
Emission Spectroscopic Method , Atomic 
Absorption Spectrophotometric Method [3] 
และในการหาคาความเค็มของน้ าสามารถหาไดหลาย
วิธีเช่นเดียวกัน เช่น โดยใช้เครื่อง Refractometer  
เป็นต้น ซ่ึงวิธีการตรวจสอบทั่วไปใช้เวลาค่อนข้างนาน
มีขั้นตอนที่ยุ่งยากและค่าใช้จ่ายสูง หากน าเทคนิค 
NIRS มาใช้ในการตรวจสอบคุณภาพน้ าจะเป็นวิธีที่ได้
ข้อมูลรวดเร็วมากขึ้นและไม่ท าลายตัวอย่าง 

สเปกโตรสโกปีย่ านใกล้ อินฟรา เรด (Near-
infrared spectroscopy, NIRs)  เ ป็ น เ ทคนิ ค ที่ ไ ม่
ท าลายตัวอย่าง สามารถใช้วิเคราะห์ค่าคุณภาพทาง
เคมีได้อย่างรวดเร็วและแม่นย า อีกทั้งยังเป็นเทคนิคที่
ไม่ใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายในการวิเคราะห์ [4] NIRs 
เป็นเทคนิคที่มีการฉายรังสีในช่วงความยาวคลื่น 780 
– 2500 นาโนเมตร ไปที่ตัวอย่างท าให้เกิดการดูดกลืน
คลื่นแสง มีผลท าให้โมเลกุลของหมู่ฟังก์ชัน  O-H, C-
H, NH และ O-H เกิดการสั่ น  แสดงออกมาเป็น
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สเปกตรัมที่แตกต่างกัน ตามลักษณะของสารแต่ละ
ชนิดที่ถูกดูดกลืน [5] ซึ่งมีงานวิจัยหลายเรื่องที่น า
เทคนิค NIRs มาใช้ในการวิเคราะห์ปริมาณของแข็ง
ทั้งหมดที่ละลายได้ในตัวอย่างที่เป็นของเหลว เช่น น้ า
แตงโม [6] น้ ามะนาว [7] น้ าผัก [8]  น้ าผลไม้ [9] และ
น้ าอ้อยในอุตสาหกรรมโรงงานท าน้ าตาล [10] แต่ยัง
ไม่มีการน า NIRs มาวิเคราะห์คุณภาพน้ าบ่อเลี้ยงกุ้ง         
ในปัจจุบันมีการศึกษาวิจัยการใช้เทคนิค FT-NIRS 
(Fourier Transform Near Infrared 
Spectroscopy) เป็นเทคนิคที่ตัวอย่างจะถูกสแกน
โดยคลื่นแสงช่วงอินฟราเรดย่านใกล้ ในทุกช่วงความ
ยาวคลื่นที่สนใจในช่วงเวลาทั้งหมด [11] ซึ่งต่างจาก
เทคนิคเดิมที่เป็นแบบ Dispersive ซึ่งจะสแกนเฉพาะ
ช่วงคลื่นแสงในขณะเวลาหนึ่งเท่านั้น และเทคนิค 
DLP - NIRS จะมีข้อดีกล่าวคือ สามารถสแกนตัวอย่าง
ได้รวดเร็ว มีค่าอัตราส่วนสัญญาณคลื่นต่อสัญญาณ
คลื่นแทรก (S/N) สูง มีความแม่นย าและความเสถียร
ของคลื่นแสงสูงมาก และง่ายในการส่งถ่ายข้อมูล
ค านวณคาลิเบรซัน แต่อย่างไรก็ตามเครื่องจะมีขนาด
ใหญ่และราคาแพงมาก ตามเทคโนโลยีดิจิตอลใน
ระบบคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าช่วงอินฟราเรดย่านใกล้ 
(INR) มีการการพัฒนามากในปัจจุบันระบบ ( Digital, 
Light Processing, DLP ) เป็นอุปกรณ์แสดงผลโดยใช้
เ ทค โน โลยี   Optical Micro-Electro-Mechanical  
คือการใช้กระจกดิจิตอล (DigitalMicro mirror) ท าให้
อุปกรณ์ก าเนิดแสงและตรวจวัดแสงมีขนาดเล็กลง 
ต้นทุนต่ าลงมากแม้ว่าจะมีการศึกษา วิจัยการใช้
เทคนิค NIRS ในการตรวจสอบคุณภาพและปริมาณ
ของแข็งที่ละลายในน้ า ในประเทศไทยมีการศึกษา
วิจัยน้อยมาก โดยเฉพาะการใช้เทคนิค Digital - NIRs 
ร่วมกับเทคนิค HI-NIRS ซึ่งมีความแม่นย าสูง และ
สามารถตรวจวัดได้อย่างรวดเร็ว  

ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความ
เป็นไปได้ของการใช้ เทคนิค NIRs เ พ่ือวิ เคราะห์
คุณภาพน้ าโดยวิเคราะห์ปริมาณแมกนีเซียมคลอไรด์
และความเค็ม 
 
2. วิธีการด้าเนินงาน 
2.1 การเตรียมตัวอย่าง 

การเตรียมน้ าบ่อเลี้ยงกุ้ง 5 ตัวอย่าง ตัวอย่างละ 
4 ซ้ า ในปริมาณ 30.35, 30.16, 30.09, 30.08, 30.58 
กรัม ตามล าดับ ที่แมกนีเซียมคลอไรด์ 0 %W/W และ
ความเค็มเป็น 0 ppt  
  สร้างน้ าจ าลองโดยการเติมแมกนีเซียมคลอไรด์
ในตัวอย่างที่ 1 ในปริมาณ 0.51,0.72,0.90,1.10 กรัม 
ตัวอย่าง ที่ 2 ในปริมาณ 0.59,0.70,0.90,1.10 กรัม 
ตัวอย่างที่ 3 ในปริมาณ 0.55,0.72,0.92,1.10 กรัม 
ตัวอย่างที่ 4 ในปริมาณ  0.56,0.72,0.11,1.13 กรัม 
และตัวอย่างที่5 ในปริมาณ 0.51, 0.72 ,0.92, 1.12 
กรัม ตามล าดับ และน าตัวอย่างน้ าใส่ลงในคิวเวทและ
ท าการสแกนตัวอย่างละ 5 ซ้ า  
2.2  การตรวจวัดสเปกตรัม 
 2.2.1 การตั้งค่าเครื่องต้นแบบการตรวจสอบ
ปริมาณแมกนีเซียมคลอไรด์และความเค็มด้วยเครื่อง 
NIR spectrometer ดังรูปที่1 โดยตรวจวัดแบบสะท้อน
แสง (reflectance mode) ในช่วงคลื่นแสงที่ความ
ยาวคลื่น (Wavelength region) 900-1700 nm น า
น้ าตัวอย่างใส่ลงในคิวเวท แล้วน าตัวอย่างใส่ในช่องใส่
ตัวอย่าง และท าการสแกนตัวอย่างด้านละ 5 ครั้ง จะ
ได้ทั้งหมด 10 ครั้ง ต่อ 1 ตัวอย่าง น าข้อมูลไปสร้าง
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ส ม ก า ร ท า น า ย ผ ล ใ น โ ป ร แ ก ร ม The 
Unscrambler10.1 

 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1 เครื่อง NIR spectrometer 
 
 2.2.2 การวิเคราะห์คุณภาพน้ า 
     2.2.2.1 การวิเคราะห์ปริมาณแมกนีเซียม  
วิเคราะห์ได้จากน้ าหนักสารละลายแมกนีเซียมคลอ
ไรด์ที่เติมลงในน้ า ค านวณหาปริมาณแมกนีเซียมคลอ
ไรด์ได้จากสูตร 

        %w/w = 
น้ าหนักตัวถกูละลาย

น้ าหนักสารละลาย
   x 100 

 

2.2.2.1 การวิเคราะหค์วามเค็ม  
ตัวอย่างถูกน าไปวิเคราะห์ความเค็มด้วยเครื่อง 

Salinity Refractometer โดยหยดตัวอย่างน้ าลงบน
กระจกปริซึม จากนั้นยกแผ่นเพลทลงปิด ท าให้น้ า
กระจายคลอบคลุมทั่วกระจกทั้งหมดและต้องไม่มี
ฟองอากาศเกิดขึ้น ปล่อยให้น้ าอยู่บนผิวกระจก
ประมาณ 15 วินาที จากนั้นยก Refractometer ขึ้น
โดยหันไปในทิศทางที่มีแสงสว่างแล้วอ่านค่าที่แถบ
สเกล 
2.3  การวิเคราะห์ข้อมูล 
  เส้นสเปกตรัมของแต่ละส่วนของแต่ละตัวอย่าง
จะถูกเฉลี่ยจากการตรวจวัด 5 ซ้ า การวิเคราะห์และ
ส ร้ า ง สมกา ร  Calibration โ ด ย ใ ช้  Partial Least 

Squares (PLS) Regression แ ล ะ  FullCross 
Validation ในการวิ เคราะห์ข้ อมูล ใช้ โปรแกรม
Unscrambler version 10.1 (Camo,Oslo,Norway) 
 
3.  ผลและวิจารณ์ 
3.1  ผลการตรวจวัดเส้นสเปกตรัมของ 

ตั ว อ ย่ า ง ใ น คุ ณ ส ม บั ติ ก า ร ดู ด ก ลื น แ ส ง
(Absorbance) โดยการตรวจวัดด้วยเครื่อง Digital - 
NIR ในช่วงความยาวคลื่น 900 - 1,700 นาโนเมตร 
แสดงในรูปที่ 2 
 

รูปที่ 2  เส้นสเปกตรัมเริ่มต้นที่ตรวจวัดด้วยเครื่อง             
NIR Spectrometer 

 
จากผลการวิเคราะห์เส้นสเปกตรัมเริ่มต้นของ

ตัวอย่างทั้งหมด พบว่าสเปกตราได้แสดงถึงช่วง การ
ดูดกลืนแสงที่ส าคัญ ช่วงความยาวคลื่น 986.6,1443.8 
นาโนเมตร โดยประมาณ เป็นช่วงการดูดกลืนแสงโอ
เวอร์โทนของพันธะ O-H ซึ่งองค์ประกอบดังกล่าว
แสดงถึงปริมาณของน้ า ถ้ามีปริมาณแมกนีเซียม   
คลอไรด์หรือเกลือละลายอยู่ในน้ าเป็นจ านวนมากจะ
แสดงปริมาณน้ าจะน้อยลง  [12] 
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3.2  ผลการวิเคราะห์ทางเคมี 
น้ าตัวอย่างมีปริมาณแมกนีเซียมคลอไรด์อยู่

ในช่วง 1.6-15.4 %W/W และความเค็มอยู่ในช่วง18-
40 ppt 
3.3  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสร้างสมการ 

Partial Least Squares Regression (PLSR) ถูก
น ามาพัฒนา เพ่ือหาช่วงการดูดกลืนแสงวิเคราะห์
ในทางสถิติโดยการสร้างสมการถดถอยเชิงเส้นและหา
ผลการวิเคราะห์ที่ดีที่สุดจากสเปกตรัมเริ่มต้น เป็นการ
ใช้คลื่นแสงทั้งหมดที่ความยาวคลื่น 900 – 1700 นา
โนเมตร ส าหรับเครื่องตรวจแบบ Digital – NIR 
เนื่องจากในช่วงการดูดกลืนคลื่นแสงนี้เส้นสเปกตรัม
ได้แสดงลักษณะส าคัญของส่วนประกอบหลักใน
ตัวอย่างประกอบกับผลการค านวณ PLSR โดยจะ
พิ จ า ร ณ า จ า ก ค่ า  R2 (multiple  correlation  
coefficients),SEC (Standard Error of 
Calibration),SEP (Standard Error of Prediction) 
และ Bias (The Average of Difference Between 
Actual Value and NIR – Value ) ซึ่งการท านายที่ดี 
R2 จะต้องมีค่ามากและจะต้องมีค่า SEC,SEP และ 
Bias น้อย ดังตารางที่ 3.1  

จากตารางที่ 3.1 ผลการใช้วิธีการถดถอยก าลัง
สองน้อยที่สุดบางส่วน (PLSR) ผลการวิจัยพบว่าการ
ตรวจหาปริมาณแมกนีเซียมคลอไรด์และความเค็ม
พบว่าการใช้ NIR spectrometer ได้จ านวน      แฟค
เตอร์ (F) ค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (R2) และค่า
ความผิดพลาดมาตรฐานแบบจ าลอง (SEC) 20 0.99 
0.48% และ 20  0.99 0.41% ตามล าดับ ในขณะที่
ค่าความคาดเคลื่อนมาตรฐานของการท านาย (SEP) 
และค่าความผิดพลาด (Bias) คือ 1.42% 0.02% และ 
1.93%  0.04% ตามล าดับ  และเมื่ อ เขี ยนกราฟ
ความสัมพันธ์ระหว่างค่าจริงและท านาย โดยการสร้าง

สมการ Calibration และการทวนสอบหรือการ 
validation แสกนโดย NIR spectrometer ดังรูปที่ 3 
และ 4 
 
ตารางที่  3.1 แสดงผลการวิเคราะห์  PLSR  ที่ช่วง
ความยาวคลื่น 900-1700 นาโนเมตรโดยการปรับแต่ง
เฉลี่ยสเปกตราเริ่มต้นในการตรวจสอบหาปริมาณ
แมกนีเซียมคลอไรด์ และความเค็ม 

R2 : ค่าสัมประสิทธิ์แสดงการตัดสินใจ 
SEC : ความผิดพลาดมาตรฐานของการจ าลอง 
SEP : ค่าผิดพลาดมาตรฐานในกลุ่มทดสอบ 
Bias : ค่าเฉลี่ยของผลต่างระหว่างค่าที่ได้จากการจากการทดลองกับ
ค่าที่ได้จากอ้างอิง 

 

 
 

Properties Equations 
 

Parameter Results 

 
 

Magnesium 
chloride 

 
Calibration 

R2 0.99 
SEC (%) 0.48 

F 20 
 

Validation 
SEP (%) 1.42 
Bias (%) 0.02 

 
 

Salinity 

 
Calibration 

R2 0.99 
SEC (ppt) 0.41 

F 20 
 
Validation 

SEP (ppt) 1.93 
Bias (ppt) 0.04 
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รปูท่ี 3 กราฟ Calibration และ Validation  
ความสัมพันธ์ระหว่างค่าจริงและค่าท านาย ปริมาณ

แมกนีเซียมคลอไรด์ 
 

 

 

รูปที ่4 กราฟ Calibration และ Validation 
ความสัมพันธ์ระหว่างค่าจริง และค่าท านายความเค็ม 

 
จากกราฟความสัมพันธ์ระหว่างค่าจริงและค่า

ท านายของชุดข้อมูลคาริเบรชั่น (calibration) และวา
ลิเดชั่น (validation) จากการตรวจวัดด้วยเทคนิคNIR 
spacetrometer ที่ช่วงความยาวคลื่นแสง   900 – 
1700 nm มีความแม่นย า และเมื่อทดสอบความ

แตกต่างทางสถิติระหว่างค่าจริงและท านาย โดยใช้ T 
- test พบว่าไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ ที่
ระดับความเชื่อม่ัน 95 % ดังนั้นจึงสามารถประยกุต์ใช้
แสงเนียร์อินฟราเรดในการท านายปริมาณแมกนีเซียม
คลอไรด์และความเค็มแบบรวดเร็วที่มีความเหมาะสม 
แม่นย าสูงและพัฒนาใช้ได้ในการตรวจสอบได้จริง 

 
4.  สรุป 
 การพัฒนาระบบการตรวจสอบ มีความแม่นย า
ถูกต้องสูงแบบรวดเร็ว ด้วยคลื่นแสงเนียร์อินฟราเรด 
ส าหรับหาปริมาณแมกนีเซียมคลอไรด์และความเค็ม
โดยใช้เทคนิคเนียร์อินฟราเรดช่วงความยาวคลื่น 900 
- 1,700 นาโนเมตร โดยใช้สเปกตราเริ่มต้นในการ
สร้างสมการ calibration ด้วยวิธี PLSR สามารถใช้ใน
การท านายที่มีความเหมาะสมแม่นย าและสามารถ
พัฒนาผลงานวิจัยนี้ในการหาปริมาณแมกนีเซียมคลอ
ไรด์และความเค็มได้โดยไม่ต้องท าลายตัวอย่างและ
รวดเร็ว 
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บทคัดย่อ  
การตรวจสอบคุณภาพมะม่วงน้้าดอกไม้สีทองมีความส้าคัญทางเศรษฐกิจของไทย เนื่องจากมะม่วงน้้าดอกไม้สี

ทองเป็นมะม่วงที่มีอยู่ในกลุ่มผู้บริโภคเพื่อไปจ้าหน่ายในต่างประเทศ ดังนั้นการวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบ
ปริมาณแป้งและความหวานในมะม่วงน้้าดอกไม้สีทองแบบรวดเร็วด้วยเทคนิคเนียร์อินฟราเรด โดยตัวอย่างมะม่วง
น้้าดอกไม้สีทองที่เก็บเกี่ยวในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมในปี พ.ศ. 2564 ท้าการสแกนด้วยเครื่อง FT-NIRs ที่
ความยาวคลื่น 1,000 ถึง 2,500 นาโนเมตร และเครื่องต้นแบบ Digital-NIRs ที่มีความยาวคลื่น 900 ถึง 1,700 นาโนเมตร 
การพัฒนาสมการคาลิเบรชัน โดยใช้การถดถอยของวิธีก้าลังสองน้อยที่สุดบางส่วน (PLSR) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดย
พบว่าการท้านายปริมาณแป้งด้วยเครื่อง FT–NIRs และเครื่องต้นแบบ Digital-NIRs ได้ค่าR2, SEC, SEP และBias ที่ดีที่สุด
คือ 0.99, 0.16%, 1.42%, 0.04% ตามล้าดับ และ 0.75, 1.41%, 0.1.59%, 0.01% ตามล้าดับ ในขณะที่การท้านาย
ความหวาน ได้ค่าR2, SEC, SEP และBias ที่ดีที่สุดคือ 0.99, 0.39%, 1.25%, -0.02% ตามล้าดับ และ 0.80, 1.81%, 
2.15%, 0.03% ตามล้าดับ แสดงว่าการใช้เทคนิค FT-NIRs และ Digital-NIRs เป็นวิธีการที่ดี รวดเร็ว ไม่ท้าลายตัวอย่าง
และมีความแม่นย้าสูงในการตรวจวัด 
ค ำส ำคัญ: มะม่วงน้้าดอกไมส้ีทอง, ปริมาณแป้ง, ความหวาน, เนียร์อินฟราเรด 
 
Abstract 

Quality inspection of Nam Dok Mai Thong mangoes is important to Thailand's economy. Because 
the Golden Nam Dok Mai mango is a mango that exists in the consumer group for distribution abroad. 
Therefore, this research aims to determine the starch content and sweetness in Nam Dok Mai Thong 
mangoes by using near infrared technique. For example, Nam Dok Mai Thong mangoes harvested from 
March to May in 2021. Scans were performed with FT-NIRs at wavelengths of 1,000 to 2,500 nm and 
prototype Digital-NIRs at wavelengths of 900 to 1,700 nm. Development of Calibration Equations The 
regression of the partial least squares method (PLSR) was used. The results of the data analysis revealed 
that the starch content prediction by FT–NIRs and digital-NIRs prototypes were significantly higher. The 
best values for R2, SEC, SEP and Bias were 0.99, 0.16%, 1.42%, 0.04%, respectively, and 0.75, 1.41%, 
0.1.59%, 0.01%, respectively. While the sweetness prediction, the best values for R2, SEC, SEP and Bias 
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were 0.99, 0.39%, 1.25%, -0.02%, respectively, and 0.80, 1.81%, 2.15%, 0.03%, respectively. It shows that 
the use of FT-NIRs and Digital-NIRs techniques is a good, fast, non-destructive and highly accurate 
method of measurement. 
Keywords: Golden Nam Dok Mai mango, starch content, sweetness, Near infrared 
 
1.  บทน้า 
 มะม่วงเป็นไม้ผลที่สามารถปลูกได้ผลดีในทุกภาค
ของประเทศไทยยกเว้นภาคใต้ซึ่งออกดอกติดผล
ค่อนข้างยากในปี 2554 มีพ้ืนที่ให้ผลผลิต 2,019,980 
ไร่และผลผลิตรวม 2,793,640 ตัน  เฉลี่ย 1,383 
กิโลกรัมต่อไร่มูลค่าส่งออกมะม่วงของประเทศไทย
รวม 1,576 ล้านบาท [1] มะม่วงน้้าดอกไม้สีทองเป็น
ผลไม้ที่มีความส้าคัญอย่างหนึ่งทางเศรษฐกิจของไทย
ทั้งส้าหรับตลาดเพ่ือการบริโภคภายในประเทศและ
การส่งออกมะม่วงน้้าดอกไม้สีทองเกิดจากการเอา
เมล็ดของมะม่วงน้้าดอกไม้พระประแดงเพาะเป็นต้น
กล้าแล้วปลูกเลี้ยงจนต้นโตมีดอกและติดผลทั้งนี้
เนื่องจากมะม่วงน้้าดอกไม้สีทองเป็นมะม่วงที่มีอยู่ใน
กลุ่มผู้บริโภคเมื่อไปจ้าหน่ายในตลาดต่างประเทศที่
ต้องขนส่งระยะทางไกล ๆ ยังประสบกับปัญหาด้าน
คุณภาพและอายุการวางจ้าหน่ายที่สั้นทั้งนี้เนื่องจาก
หลั งการ เก็บ เกี่ ยวมะม่ ว งซึ่ ง เป็ นผล ไม้ ในกลุ่ ม
climacteric  fruit  จะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจะส่งผลถึงลักษณะ
ปรากฏทางคุณภาพที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อ
ของผู้บริโภคเช่น สี, รูปร่าง , รอยต้าหนิและความ
หวาน แต่อย่างไรก็ตามลักษณะทางคุณภาพที่ดึงดูดใจ
และสร้างความพอใจให้กับผู้บริโภคมิได้ยังมีปัจจัยทาง
คุณภาพอ่ืนที่ต้องพิจารณาประกอบกันนั่นคือหาก
มะม่วงภายหลังการเก็บเกี่ยวมีรอยต้าหนิที่ลดลงแต่
การ พัฒนาด้ านสี และรสชาติที่ ไ ม่ สมบู รณ์ ขาด
ความสัมพันธ์กันก็จะก่อให้เกิดการสุกที่ไม่มีคุณภาพ

ผลดิบเปลือกจะมีสีเขียวนวลเมื่อมีอายุผล 2 ถึง 3 
เดือนเปลือกจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองอ่อนผลแก่จะมีสี
เขียวอมเหลืองแต่เมื่อพ้นช่วง 1 – 2 เดือนไปแล้วจะ
เปลี่ยนเป็นสีเหลืองอ่อนตลอดทั้งผลและจะเป็นเช่นนี้
ไปจนกระทั่งผลแก่เห็นเป็นสีทองอร่ามทั้งต้นเมื่อสุก
จัดผิวเปลือกจะมีสีเหลืองที่เข้มขึ้นเนื้อด้านในมีสี
เหลืองทองสวยมีเนื้อแน่นนุ่มฉ่้าน้้า มีเนื้อมากมีรสชาติ
หวานฉ่้ามีกลิ่นหอมจะมีเมล็ดแข็งแบนบางรีไม่มีเสี้ยน
รับประทานอร่อยมีเปลือกหนากว่ามะม่วงน้้าดอกไม้
ทั่วไปมะม่วงน้้าดอกไม้สีทองเป็นผลไม้ที่รับประทาน
ผลสุกผลดิบจะมีรสเปรี้ยวจัดและมีรสชาติหวานเมื่อ
สุกมะม่วงจะมีอายุการเก็บเกี่ยวประมาณ 100 ถึง 
105 วันนับตั้ งแต่ วั นดอกบานถึ งผลแก่มะม่วง
น้้าดอกไม้สีทองกลายพันธุ์มาจากมะม่วงน้้าดอกไม้
เป็นสายพันธุ์ที่ถูกชักน้าให้ออกดอกนอกฤดูได้ง่ายผลมี
สีเหลืองสวยงามตั้งแต่ยังไม่สุกแต่ถ้าห่อผลมากกว่า 45 
วันขึ้นไปผลจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองออกขาวการมี
เปลือกหนาท้าให้ทนทานต่อการขนส่งและโรคแอน
แทรคโนสได้ดีจึงนิยมปลูกมะม่วงน้้าดอกไม้สีทองเพ่ือ
การส่งออกมากท่ีสุดในปัจจุบัน [2] 

ปัจจุบันมีเทคนิคการตรวจสอบผลผลิตทางการ
เกษตรแบบไม่ท้าลายหลากหลายวิธีซึ่ งวิธี เนียร์
อิ น ฟ ร า เ ร ด ส เ ป ก โ ท ร ส โ ก ปี ( Near Infrared 
Spectroscopy; NIRS) เป็นวิธีที่ ได้ รับการยอมรับ
อย่างแพร่หลายNIRS เป็นวิธีที่รวดเร็วแม่นย้าในการ
วัดองค์ประกอบภายในของผลผลิตเกษตรและอาหาร
โดยไม่ท้าลายดังนั้นจึงมีงานวิจัยต่าง ๆ ที่ใช้เทคนิค
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NIRS ในการท้านายคุณภาพทางเคมีและคุณภาพทาง
กายภาพในผลไม้ต่าง  ๆ ดัง เช่นในงานวิจัย โดย
ท้าการศึกษาการท้านายค่าปริมาณของแข็งที่ละลาย
น้้าได้ค่าปริมาณกรดและค่าความแน่นเนื้อในแอปเปิล
[3] และท้าการศึกษาการจ้าแนกความแก่ส้มโอพันธุ์
ทับทิมสยามแบบไม่ท้าลายและมีการประยุกต์ใช้
เทคนิคNIRS [4]  กับการท้านายค่าคุณภาพทาง
ประสาทสัมผัสโดยได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการ
ประเมินค่าคุณภาพทางประสาทสัมผัสของแอปเปิล
กับเทคนิคสเปกโตรสโกปีในช่วงคลื่นแสงที่สามารถ
มองเห็นได้จนถึงช่วงเนียร์อินฟราเรดโดยผลการศึกษา
พบว่ามี 5 คุณลักษณะที่สอดคล้องกับการวัดด้วย
เทคนิค NIRs คือรสหวาน, รสเปรี้ยว, ความเป็นแป้ง, 
ความกรอบและความหยาบ [5] 

ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือตรวจสอบ
ปริมาณแป้งและความหวานในมะม่วงน้้าดอกไม้สีทอง
แบบรวดเร็วด้วยเทคนิคเนียร์ อินฟาเรด จึงเป็น
ทางเลือกที่เหมาะสมในการตรวจคุณภาพของผลไม้ 
ซึ่ งจะก่อให้ เกิดประโยชน์ในการค้าขายผลไม้ใน
ภาพรวมต่อไป 

 
2.  วิธีการด้าเนินงาน 
2.1  การเตรียมตัวอย่างและวิเคราะห์ทางเคมี 

การหาปริมาณแป้ง ตัวอย่างมะม่วงน้้าดอกไม้สี
ทองที่เก็บเกี่ยวในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม
ในปี พ.ศ. 2564 โดยเลือกมะม่วงที่มีความสุกในระดับ
ที่แตกต่างกันที่ระยะเก็บเกี่ยวตั้งแต่วันที่61ถึง106วัน
หลังจากออกดอกบานติดผลเท่าหัวไม้ขีดไฟจ้านวน
ช่วงอายุละ 1 ผล รวม 12 ตัวอย่าง น้าตัวอย่างมะม่วง
น้้าดอกไม้สีทอง 1 ผล มาล้างน้้าให้สะอาดแล้วปลอก
เปลือกจึงน้ามาสับให้ละเอียดน้าตัวอย่างมะม่วง
น้้าดอกไม้ที่สับละเอียดแล้วน้าเข้าเครื่องอบลมร้อนหา

เปอร์เซ็นน้้าหนักเนื้อแห้งโดยอบแห้งที่อุณหภูมิ 70 
องศาเซลเซียส เป็นเวลา 48ชั่วโมง หรือจนกว่า
น้้าหนักจะคงที่ [6] ผลปริมาณแป้งแสดงในตารางที่
2.1 

จากตารางที2่.1 พบว่าปริมาณแป้งเฉลี่ยเริ่มต้นที่ 
16.97 % เมื่ออายุผลมะม่วงได้61 วัน และมีแนวโน้ม
สูงขึ้นเมื่ออายุผลมะม่วงมากขึ้นจนสูงสุดคือ 23.10% 
เมื่ออายุ 96 วัน และค่อยๆลดลงจนอายุได้ 106 วัน 
เนื่องจากมะม่วงสุกและเปลี่ยนแป้งเป็นน้้าตาล 
 
ตารางท่ี 2.1 ค่าปริมาณแป้งในมะม่วงน้้าดอกไม้สีทอง 

 
 

การหาความหวาน ตัวอย่างมะม่วงน้้าดอกไม้     
สีทองน้าตัวอย่างที่จะน้ามาหาปริมาณแป้งมาล้างน้้า
ให้สะอาดแล้วน้ามาคว้านเนื้อหาความหวานโดยน้าน้้า
มะม่วงที่ได้จากการคว้านเนื้อได้ จ้านวน 1-2 หยดมา
หยดล งบน เค รื่ อ ง วั ด ค ว า มห ว า นแ บบ  Hand 
Refractometer 0-32% Brix 
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ตารางท่ี 2.2 ค่าความหวานในมะม่วงน้้าดอกไม้สีทอง 

 
 
จากตารางที่2.2 พบว่าความหวานมีแนวโน้ม

สูงขึ้นเมื่ออายุผลมะม่วงมากขึ้นจาก 8-23%Brix เมื่อ
อายุผล 61-106 วัน เนื่องจากมะม่วงสุกและเปลี่ยน
แป้งเป็นน้้าตาล 
2.2  การตรวจวัดสเปกตรัม 

เครื่องFT – NIRs รุ่นNIR Flex N500พร้อมด้วย
หัวที่ใช้ในการสแกนจะใช้หัวXL ต่อมาท้าการสแกนน้า
หัวXL วางบนเครื่องFT-NIR ในช่วงความยาวคลื่น 
1,000 – 2,500 nm สแกนตัวอย่างด้านหน้า3ครั้งและ
พลิกกลับด้านหลัง3ครั้งจะได้ทั้งหมด6ครั้งต่อ1ลูกน้า
ผลที่ ไ ด้ จ าก เครื่ อ งFT-NIRs และการหาด้ วยวิ ธี
มาตรฐานไปสร้างสมการท้านายผลด้วยโปรแกรมThe 
Unscramble 10.1 

เครื่องต้นแบบ Digital-NIRs ความยาวคลื่น 900 
– 1,700 nm แสกนตัวอย่างมะม่วงน้้าดอกไม้สีทอง
ด้านหน้า3ครั้งและพลิกกลับด้านหลัง3ครั้ งจะได้
ทั้งหมด6ครั้งต่อ1ลูกน้าผลที่ได้ไปสร้างสมการท้านาย
ผลด้วยโปรแกรมThe Unscramble 10.1 
 

2.3  การวิเคราะห์ข้อมูล 
เส้นสเปกตรัมของแต่ละส่วนของแต่ละตัวอย่าง

จะถูกเฉลี่ยจากการตรวจวัด3 ซ้้าการวิเคราะห์และ
ส ร้ า ง ส ม ก า ร Calibration โ ด ย ใ ช้ Partial Least 
Squares (PLS) Regression แ ล ะ Full Cross 
Validation ในการวิ เคราะห์ข้ อมูล ใช้ โปรแกรม
Unscrambler version 10.1 (Camo, Oslo, 
Norway) 
 
3.  ผลและการวิจารณ์ 
3.1  ผลการตรวจวัดเส้นสเปกตรัม 

เส้นสเปกตรัมของตัวอย่างในคุณสมบัติการ
ดูดกลืนแสง โดยการตรวจวัดด้วยเครื่อง FT-NIRs
ในช่วงความยาวคลื่น 1,000 – 2,500 nm แสดงในรูป
ที่1 และการตรวจวัดด้วยเครื่องDigital-NIRs ในช่วง
ความยาวคลื่น 900-1,700 nm แสดงในรูปที่ 2 

 

 
 

รูปที ่1 Original spectra of the samples with 
scanned by FT-NIR spectrometer 
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รูปที่2 Original Spectra of the Samples with 
Scanned by Digital-NIRs Spectrometer 

 

จากผลการวิจัยเส้นสเปกตรัมเริ่มต้นของตัวอย่าง
ทั้งหมดพบว่ามีการเลื่อนของเส้นสเปกตรัม (Base 
Line) เนื่องจากความแตกต่างของมะม่วงน้้าดอกไม้สี
ทองแสดงถึงช่วงการดูดกลืนแสงที่ส้าคัญคือช่วงความ
ยาวคลื่น 1,224-1,640 นาโนเมตร เป็นช่วงของการ
ดูดกลืนแสงโอเวอร์โทนอันดับสองของพันธะ C-H เป็น
โมเลกุลของสารประกอบอะโรมาติกและช่วงความยาว
คลื่น 1,400-1,498 นาโนเมตร เป็นช่วงการดูดกลืน
แสงโอเวอร์โทนอันดับหนึ่ งของพันธะ O-H เป็น
โมเลกุลของสารประกอบแป้ง,กลูโคส[7,8] 
3.2  การวิเคราะห์ข้อมูลสร้างสมการ Calibration  

วิธี PLSR ถูกน้ามาพัฒนาเพ่ือหาช่วงการดูดกลืน
แสงวิเคราะห์ในทางสถิติโดยการสร้างสมการถดถอย
เชิงเส้นและหาผลการวิเคราะห์ที่ดีที่สุดจากสเปกตรัม
เริมต้นเป็นการใช้คลื่นแสงทั้งหมด ที่ความยาวคลื่น 
1,000 - 2,500 นาโนเมตร ส้าหรับเครื่องตรวจแบบ 
FT - NIRs และที่ความยาวคลื่น 900 - 1,700 นาโน
เมตร ส้าหรับเครื่อง Digital - NIRs ผลการค้านวณ 
PLSR โดยจะพิจารณาจากค่า R2 (ค่าสัมประสิทธิ์
แสดงการตัดสินใจ) SEC (ความผิดพลาดมาตรฐาน
ของการจ้าลอง) SEP (ค่าผิดพลาดมาตรฐานในกลุ่ม

ทดสอบ) Bias (ค่าเฉลี่ยของผลต่างระหว่างค่าที่ได้จาก
การจากการทดลองกับค่าที่ได้จากอ้างอิง) และค่า F 
(จ้านวนของfactor ที่ใช้ในสมการcalibration) ซึ่งการ
ท้านายที่ดี R2จะต้องมีค้ามากและจะต้องมีค่า F, SEC, 
SEP และ Bias น้อย ดังตารางที่3.1 

จากตารางที่ 3.1 ผลการใช้วิธีการถดถอยก้าลัง
สองน้อยที่สุดบางส่วน (PLSR) ผลการวิจัยพบว่า
สมการ Calibration ที่ดีที่สุดในการท้านายปริมาณ
แป้งด้วยเครื่อง FT-NIRs และ Digital - NIRs ได้ค่าF, 
R2, SEC, SEP และ  Bias คื อ  20, 0.99, 0.16 %, 
1.42% และ0.04% และ  7, 0.75, 1.41%, 1.59%, 
0.01%ตามล้าดับ ในท้านองเดียวกันผล PLSR การ
ท้านายความหวานทั้งสองเครื่องมือคือ 18, 0.99, 
0.39 %, 1.25% และ-0.02% และ 7, 0.80, 1.81%, 
2.15%, 0.03%ตามล้าดับ 

 
ตารางท่ี 3.1 แสดงผลการวิเคราะห์ PLSR ที่ช่วงความ
ยาวคลื่น 1,000-2,500 นาโนเมตรและช่วงความยาว
คลื่น 900-1,700 นาโนเมตรในการตรวจหาปริมาณ
แป้งและความหวาน 

Spectrometer Digital-
NIRs 

FT – 
NIRs 

 
 
 
 

starch 
content 

Pretreament Original + 
avg 

Original 

 
Calibration 

R2 0.75 0.99 
SEC 
(%) 

1.41 0.16 

F 7 20 
Validation SEP 

(%) 
1.59 1.42 

Bias 
(%) 

0.01 0.04 

 

 
 

1480 
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Spectrometer Digital-
NIRs 

FT – 
NIRs 

 Pretreament Original + 
avg 

Original 

 
 
 

sweetness 

 
Calibration 

R2 0.80 0.99 
SEC 
(%) 

1.81 0.39 

F 7 18 
Validation SEP 

(%) 
2.15 1.25 

Bias 
(%) 

0.03 -0.02 

หมายเหตุเมื่อ   F : จ้านวนของfactor ที่ใช้ในสมการcalibration  
                  R2 : ค่าสัมประสิทธิ์แสดงการตัดสินใจ 
                  SEP : ค่าผิดพลาดมาตรฐานในกลุ่มทดสอบ 
                  SEC : ค่าความผิดพลาดมาตรฐานการจ้าลอง 

        Bias : ค่าเฉลี่ยของผลต่างระหว่างค่าที่ได้จากการจากการทดลองกับ
ค่าที่ได้จากอ้างอิง 
 

เมื่อเขียนกราฟความสัมพันธ์ระหว่างค่าจริงและ
ท้านายปริมาณแป้งในมะม่วงโดยการสร้างสมการ
Calibration และการทวนสอบหรือการvalidation 
แสกนโดยเครื่อง FT-NIRs ดังรูปที่  3 และ Digital-
NIRs ดั ง รู ปที่  4 และ ในท้ านอง เดี ย วกั น ก ร า ฟ
ความสัมพันธ์ระหว่างค่าจริงและท้านายความหวานใน
มะม่วงทั้งสองเครื่องมือดังรูปที่ 5 และ 6 
 

 

 

รูปที ่3 กราฟCalbration และValibration
ความสัมพันธ์ระหว่างค่าจริงและค่าท้านายปริมาณ

แป้งด้วยเครื่องFT – NIRs 
 

 
 

 

รูปที ่4 กราฟCalbration และValibration
ความสัมพันธ์ระหว่างค่าจริงและค่าท้านายปริมาณ

แป้งด้วยเครื่องDigital–NIRs 
 



 
การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์  วทิยาศาสตร์  เทคโนโลยี  และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 12 
วันที่ 20  สิงหาคม  2564  ณ  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   

 

 
ESTACON12 | 909 

 
 

 

รูปที ่5 กราฟCalbration และValibration
ความสัมพันธ์ระหว่างค่าจริงและค่าท้านายความหวาน

ด้วยเครื่องFT – NIRs 
 

 
 

 

รูปที่ 6 กราฟCalbration และValibration
ความสัมพันธ์ระหว่างค่าจริงและค่าท้านายความหวาน

ด้วยเครื่องDigital–NIRs 
 

จากรูปที่3, 4, 5 และ 6 กราฟความสัมพันธ์
ระหว่างค่าจริงและท้านาย โดยการสร้างสมการ 
Calibration และการทวนสอบหรือการ Valibration 
และเมื่อทดสอบความแตกต่างทางสถิติระหว่างค่าจริง
และท้านายปริมาณแป้ง และความหวาน โดยใช้ T - 
test พบว่าไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญ ที่ระดับ
ความเชื่อมั่น 95 % ส้าหรับการใช้เครื่อง FT-NIRs แต่
พบว่าค่าจริงและท้านายปริมาณแป้ง และความหวาน
ที่ใช้การตรวจวัดด้วยเครื่อง Digital-NIRs มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ อาจจะต้องมีการ
ปรับปรุงเครื่อง และเก็บตัวอย่างเพ่ือพัฒนาสมการ 
Calibration ให้ เหมาะสมยิ่ งขึ้น  และสามารถใช้
ตรวจสอบคุณภาพเพ่ือคัดกรองมะม่วงก่อนการเก็บ
เกี่ยวได้โดยมีต้นทุนต่้ากว่า FT-NIRs 10 เท่า และใช้
ในภาคสนามได้  อย่างไรก็ตามสามารถประยุกต์ใช้
คลื่นแสงเนียร์อินฟราเรดเทคนิค Fourier Transform 
ในการท้านายปริมาณแป้ง และความหวานในมะม่วง
น้้าดอกไม้สีทองได้ถูกต้องและรวดเร็ว  
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4.  สรุป 
 การตรวจสอบปริมาณแป้งและความหวานใน
มะม่วงน้้าดอกไม้สีทอง ด้วยคลื่นแสงเนียร์อินฟราเรด
แบบ FT – NIRs ที่ความยาวคลื่ น 1,000 - 2,500     
นาโนเมตร มีความแม่นย้าถูกต้องสูง ในขณะที่การใช้ 
Digital-NIR อาจจะต้องมีการปรับปรุงเครื่อง และเก็บ
ตัวอย่างเพ่ือพัฒนาสมการ Calibration ให้เหมาะสม
ยิ่งขึ้น และเหมาะสมกับใช้คัดกรองมะม่วงก่อนการ
เก็บ เกี่ ยวได้  อย่ างไรก็ตามการใช้ เทคนิคเนียร
อินฟราเรดในการตรวจสอบคุณภาพมะม่วงน้าไปใช้ใน
ภาคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมการส่งออกได้ใน
อนาคตเนื่องจากท้าได้รวดเร็ว และไม่ท้าลายตัวอย่าง  
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บทคัดย่อ  

การตรวจสอบคุณภาพแป้งสาลีจ าเป็นมากในอุตสาหกรรมขนมปัง และการค้าแป้ง ดังนั้นการวิจัยนี้จึงมี
วัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบปริมาณความชื้น และกลูเตนในแป้งสาลีแบบรวดเร็วและไม่ท าลายตัวอย่างด้วยเทคนิคเนียร์
อินฟราเรด โดยตัวอย่างแป้งสาลีที่ผสมกับน้ า รวม 10 ตัวอย่าง ตรวจวัดด้วยด้วยเคร่ืองFT-NIRs ที่มีความยาวคลื่น 1,000-
2,500 นาโนเมตรและDigital-NIRs ที่มีความยาวคลื่น 900 ถึง 1,700 นาโนเมตร การพัฒนาสมการคาลิเบรชันโดยใช้การ
ถดถอยของวิธีก าลังสองน้อยที่สุดบางส่วน (PLSR) ผลการท านายปริมาณความชื้นและกลูเตนในแป้งสาลีด้วยเครื่อง FT–
NIRs พบว่าค่า R2, SEC, SEP และ Bias คือ 0.97, 0.30%, 0.32% และ 0.00% ตามล าดับและ 0.96, 0.41%, 0.52% 
และ  0.00% ตามล าดับ ส าหรับการท านายปริมาณความชื้นและกลูเตนด้วย Digital-NIRs พบว่าค่า R2, SEC, SEP และ 
Bias คือ 0.96, 0.34%, 0.39% และ 0.00% ตามล าดับและ 0.94, 0.49%, 0.53% และ 0.00 ตามล าดับ สรุปได้ว่าการใช้
เทคนิค FT-NIRs และ DLP-NIRs เป็นวิธีที่เหมาะสม รวดเร็ว ไม่ท าลายตัวอย่างแลละมีความแม่นย าสูง 
ค ำส ำคัญ: แป้งสาลี ปริมาณความชื้น ปริมาณกลูเตน เนียร์อินฟราเรด 
 
Abstract 
 Wheat flour quality testing is necessary in the bread industry and flour trading. Therefore, this 
research aims to determine the moisture and gluten content in wheat flour rapid and non-destructive 
methods using the near infrared technique. Ten samples of wheat flour mixed with water were 
measured by FT-NIRs with wavelengths of 1000-2,500 nm and Digital-NIRs with wavelengths of 900 - 
1,700 nm. Calibration equations were developed using partial least squares regression (PLSR). The results 
of the prediction of moisture and gluten content in wheat flour by FT–NIRs found that the R2, SEC, SEP 
and Bias values were 0.97, 0.30%, 0.32% and 0.00% respectively and 0.96, 0.41%, 0.52% and 0.00% 
respectively. For moisture and gluten content predictions with Digital-NIRs found that the R2, SEC, SEP, 
and Bias values were 0.96, 0.34%, 0.39%, and 0.00%, respectively, and 0.94, 0.49%, 0.53%, and 0.00, 
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respectively. It was concluded that the use of FT-NIRs and DLP-NIRs is a suitable, rapid, non-destructive 
and highly accurate method. 
Keywords: Wheat Flour, Moisture Content, Gluten Content, Near Infrared 
 
1.  บทน า 
 อุ ต ส า ห ก ร ร ม ผ ลิ ต แ ป้ ง ส า ลี ไ ด้ ก ล า ย เ ป็ น
อุตสาหกรรมที่ส าคัญอุตสาหกรรมหนึ่งในประเทศไทย
เพราะประเทศไทยจ าเป็นต้องน าเข้าข้าวสาลีเพ่ิมมาก
ขึ้นทุกปีคุณสมบัติที่เป็นสิ่งบ่งชี้คุณภาพของแป้งสาลี
อย่างหนึ่ งคือปริมาณโปรตีนและความชื้น  การ
ตรวจสอบคุณภาพเป็นวิธีการตรวจสอบที่ค่อนข้าง
ยุ่งยาก และใช้เวลาในการตรวจสอบมากมีค่าใช้จ่ายสูง
และส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม จึงได้มีการพัฒนาวิธีการ
ตรวจสอบที่รวดเร็วในการวิเคราะห์โปรตีน  เช่น
Dumas combustion method แ ต่ เ ป็ น วิ ธี ก า ร
ทดสอบที่ ท า ล ายตั ว อย่ า งและ เกิ ดผล เสี ย กั บ
สิ่งแวดล้อม จึงมีวิธีการตรวจสอบที่ก าลังได้รับความ
นิ ย ม ใ น ปั จ จุ บั น คื อ  เ ท ค นิ ค Near Infrared 
Spectroscopy (NIRS) เป็นการตรวจวัดด้วยวิธีที่
รวดเร็ว (Rapid Method) ไม่ท าลายตัวอย่างประหยัด
ค่าใช้จ่ายและไม่สร้างมลพิษให้กับสิ่งแวดล้อม[1] 

ในปัจจุบันมีการศึกษาวิจัยการใช้เทคนิค         FT-
NIRs (Fourier Tansform Near Infrared 
Spectroscopy) เป็นเทคนิคที่ตัวอย่างจะถูกสแกน
โดยคลื่นแสงช่วงเนียร์อินฟาเรด ในทุกช่วงความยาว
คลื่นที่สนใจในช่วงเวลาทั้งหมด[2] ซึ่งต่างจากเทคนิค
เดิมที่เป็นแบบ Dispersive ซึ่งจะสแกนเฉพาะช่วง
คลื่นแสงในขณะเวลาหนึ่งเท่านั้น และเทคนิค FT - 
NIRS จะมีข้อดีกล่าวคือ สามารถสแกนตัวอย่างได้
รวดเร็ว มีค่าอัตราส่วนสัญญาณคลื่นต่อสัญญาณคลื่น
แทรก (S/N) สูง มีความแม่นย าและความเสถียรของ
คลื่นแสงสูงมาก และง่ายในการส่งถ่ายข้อมูลค านวณ

คาลิเบรชัน[3] แต่อย่างไรก็ตามเครื่องจะมีขนาดใหญ่
และราคาแพงมาก[4] อย่างไรก็ตามเทคโนโลยีดิจิตอล
ในระบบคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าช่วงเนียร์อินฟาเรด (NIR) 
มีการพัฒนามากในปัจจุบันระบบ (Digital Light 
Processing, DLP) เ ป็ น อุปกรณ์ แสดงผล โ ดย ใ ช้
เทคโนโลยี Optical Micaro - Electro -Mechanical 
คือการใช้กระจกดิจิตอล (Digital Micromiror) ท าให้
อุปกรณ์ก าเนิดแสงและตรวจวัดแสงมีขนาดเล็กลง 
ต้นทุนต่ าลงมาก 

แม้ว่าจะมีการศึกษา วิจัยการใช้เทคนิค NIRS มา
ใช้ในการวิเคราะห์ปริมาณโปรตีนและความชื้นในแป้ง
สาลีมากขึ้น แต่การตรวจสอบหาปริมาณโปรตีนและ
ความชื้นจากแป้งสาลี ในประเทศไทยมีการศึกษาวิจัย
น้อยมากโดยเฉพาะการใช้ เทคนิค  Digital - NIRs 
ร่วมกับเทคนิค FT-NIRs ซึ่งมีความแม่นย าสูงและ
สามารถตรวจวัดได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้นการวิจัยนี้มี
วัตถุประสงค์เพ่ือการตรวจสอบคุณภาพแป้งโดยใช้
เทคนิค FT - NIRs และ Digital - NIRs ซึ่งจะก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อภาคอุตสาหกรรมในการวัดปริมาณ
โปรตีนและความชื้นได้อย่างรวดเร็ว ไม่เป็นมลพิษกับ
สิ่งแวดล้อมและประหยัดค่าใช้จ่ายในการวิเคราะห์
ทางเคมีในภาพรวมต่อไปในอนาคต 
 
2.  วิธีการด าเนินงาน 
2.1  การเตรียมตัวอย่างแป้งสาลี 

2.1.1 การ เตรี ยมตั วอย่ า งแป้ งสาลี ในการ
ตรวจสอบปริมาณความชื้น แป้งที่น ามาทดลองซื้อจาก
ซุปเปอร์มาร์เก็ต โดยน าแป้งสาลีใส่ลงในถุงชิปขนาด
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7x10 เซนติเมตร ถุงละ 15 กรัม จากนั้นน าแป้งสาลีที่
เตรียมไว้ผสมกับน้ าสะอาดโดยการชั่งน้ าหนักถุงแล้ว
น าปิเปตหยดน้ าลงในถุงแต่ละถุงให้ได้น้ าหนัก 0.2, 
0.4, 0.6, 0.8, 1.0, 1.2, 1.4, 1.6, 1.8 และ 2.0 กรัม 
ตามล าดับ ปิดให้มิดชิดและเก็บรักษาไว้ที่อุณหภูมิห้อง
จะได้แป้งที่มีความชื้นต่างกัน 10 ตัวอย่าง น าไปหาค่า
ความชื้นด้วยวิธีการอบแห้ง ที่ อุณหภูมิ 105oC 12 
ชั่วโมง 

2.1.2 การ เตรี ยมตั วอย่ า งแป้ งสาลี ในการ
ตรวจสอบปริมาณกลูเตน โดยเริ่มจากการน าแป้งสาลี
จากซุปเปอร์มาร์เก็ตมาแยกกลูเตนด้วยการล้างน้ า 
และน าแป้งไร้กลูเตน และกูลเตนไปอบแห้งที่อุณหภูมิ
50oC 24 ชั่วโมง และน าแป้งไร้กลูเตน ใส่ลงในถุงซิป
ขนาด 8x12 เซนติเมตร ถุงละ 30 กรัม จ านวน 11 ถุง 
และผสมกูลเตนในถุงปริมาณ 0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 
1.0, 1.2, 1.4, 1.6, 1.8 และ 2กรัม ตามล าดับ และ
ค านวณเปอร์เซ็นต์กลูเตนได้ตั้งแต่ 0-6.5 เปอร์เซ็นต์  
2.2  การตรวจวัดสเปคตรัม 

เครื่อง FT – NIRs รุ่น NIR Flex N500 พร้อม
ด้วยหัววัดแบบ XL ช่วงความยาวคลื่น 1,000 – 2,500 
nm สแกนตัวอย่างด้านหน้า 10 ครั้งและด้านหลัง 10 
ครั้งจะได้ทั้งหมด 20 ครั้งต่อ 1 ถุงน าผลที่ได้จาก
เครื่อง FT - NIR และการหาด้วยวิธีมาตรฐานไปสร้าง
สมการท านายผลด้วยโปรแกรม The Unscramble 
10.1 เครื่องต้นแบบ Digital NIRs น าถุงแป้งที่เตรียม
ไว้ ว างบนเครื่ องต้นแบบDough EPE-NIR สแกน
ตัวอย่างด้านหน้าซอง10 ครั้งและด้านหลัง10 ครั้งจะ
ได้ทั้งหมด20 ครั้งต่อ1 ถุงน าผลที่ได้จากเครื่องต้นแบบ 
Digital NIRs น าไปสร้างสมการท านายผลในโปรแกรม
The Unscramble 10.1 
 
 

2.3  การวิเคราะห์ข้อมูล 
เส้นสเปกตรัมของแต่ละส่วนของแต่ละตัวอย่าง

จะถูกเฉลี่ยจากการตรวจวัด3 ซ้ าการวิเคราะห์และ
ส ร้ า ง ส ม ก า ร Calibration โ ด ย ใ ช้ Partial Least 
Squares Regression (PLSR)   แ ล ะ  Validation 
ด้วยวธีFull Cross Validation ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ใช้ โปรแกรมUnscrambler version 10.1 (Camo, 
Oslo, Norway) 
 
3.  ผลและวิจารณ์ 
3.1  การตรวจวัดเส้นสเปกตรัมเริ่มต้นของตัวอย่าง 

ผลการตรวจวัดเส้นสเปกตรัมเริ่มต้นของตัวอย่าง
ในคุณสมบัติการดูดกลืนแสง (Absorbance) โดยการ
ตรวจวัดด้วยเครื่อง FT - NIR ในช่วงความยาวคลื่น 
1,000 –2,500nm แสดงในรูปที่ 1 และ 2 (ก) และ
การตรวจวัดด้วยเครื่อง Digital - NIR ในช่วงความยาว
คลื่น 900 - 1,700 nm แสดงในรูปที่ 1 และ 2 (ข) 

 

 
 

 (ก) เส้นสเปกตรัมเริ่มต้นของแป้งที่ตรวจวัดด้วย
เครื่อง FT – NIR 
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(ข) เส้นสเปกตรัมเริ่มต้นของแป้งที่ตรวจวัดด้วยเครื่อง 
DLP – NIR 

รูปที่ 1 เส้นสเปกตรัมเริ่มต้นที่ได้จากการสแกนแป้ง
สาลีอเนกประสงค์ท่ีความชื้นต่าง ๆ กัน 

 

 
 

(ก) เส้นสเปกตรัมเริ่มต้นของแป้งที่ค่ากลูเตน  
ต่าง ๆ ทีต่รวจวัดด้วยเครื่อง FT – NIR  

 
 
 

 

 

(ข) เส้นสเปกตรัมเริ่มต้นของแป้งที่ค่ากลูเตนต่าง ๆ    
ทีต่รวจวัดด้วยเครื่อง DLP – NIR  

รูปที ่2 เส้นสเปกตรัมเริ่มต้นที่ได้จากการสแกนแป้ง
สาลีที่ค่ากลูเตนต่าง ๆ 

 
จากผลการวิเคราะห์เส้นสเปกตร้าเริ่มต้นของ

ตัวอย่างทั้งหมดพบว่าความชื้นและปริมาณกลูเตนใน
แป้งแสดงถึงช่วงการดูดกลืนแสงที่ส าคัญคือ ช่วงความ
ยาวคลื่น 1450 นาโนเมตรเป็นช่วงการดูดกลืนแสงโอ
เวอร์โทนอันดับหนึ่งของพันธะ O-H คือความยาวคลื่น
ของความชื้น[5, 6, 7, 8] และช่วงการดูดกลืนแสงที่
ช่วงความยาวคลื่น 1510 – 1520 เป็นช่วงการดูดกลืน
แสงโอเวอร์โทนอันดับหนึ่งของพันธะ N-H คือความ
ยาวคลื่นของโปรตีนและ 1980 - 2050 เป็นช่วงการ
ดูดกลืนแสงคอมบิเนชันของ N-H sym.+amide II คือ
ความยาวคลื่นของโปรตีน[5, 6, 7, 9, 10]  
3.2  การวิเคราะห์ทางเคมี 

การหาค่าปริมาณความชื้นใช้วิธีตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแป้งสาลีอเนกประสงค์ [11] 
และค่าปริมาณกลู เตนจากการค านวนการผสม
ระหว่างแป้งสาลีไร้กลูเตนกับกลูเตนสกัด โดยพบว่า
ตัวอย่างมีค่าความชื้นในช่วง 9-15 % และปริมาณ
กลูเตนในช่วง 0 - 6.5 %   
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3.3  การวิเคราะห์ข้อมูลสร้างสมการ Calibration 
ด้วยวิธี PLSR   

การวิเคราะห์ข้อมูลสร้างสมการ Calibration 
ด้วยวิธี PLSR  ถูกน ามาพัฒนาเพ่ือหาช่วงการดูดกลืน
แสงวิเคราะห์ในทางสถิติโดยการสร้างสมการถดถอย
เชิงเส้นและหาผลการวิเคราะห์ที่ดีที่สุดจากสเปกตร้า
เริ่มต้นเป็นการใช้คลื่นแสงทั้งหมด คือเลขคลื่น 1,000 
- 2,500 นาโนเมตร ส าหรับเครื่องตรวจแบบ FT - NIR 
และท่ีความยาวคลื่น 900 - 1,700 นาโนเมตร ส าหรับ
เครื่อง Digital - NIR ผลการค านวณ PLSRโดยจะ
พิจารณาจากค่ า  R2 (ค่ าสั มประสิทธิ์ แสดงการ
ตัดสินใจ) SEC (ความผิดพลาดมาตรฐานของการ
จ าลอง) SEP (ค่าผิดพลาดมาตรฐานในกลุ่มทดสอบ) 
Bias (ค่าเฉลี่ยของผลต่างระหว่างค่าที่ได้จากการจาก
การทดลองกับค่าที่ได้จากอ้างอิง) และค่า F (จ านวน
ของ factor ที่ ใ ช้ ใ นสมการ calibration)   ซึ่ ง ก า ร
ท านายที่ดี R2 จะต้องมีค ามากและจะต้องมีค่า F, 
SEC, SEP และ Bias น้อย ดังตารางที3่.1 และ 3.2 
 
ตารางที่ 3.1 แสดงผลการวิเคราะห์ PLSR จากการ
ตรวจวัดด้ วย FT-NIRs และ Digital-NIRs ในการ
ท านายปริมาณความชื้นในแป้งสาลี  

Spectro- 
meter 

Pretreat-
ment 

F R2 SEC SEP Bias 

FT-NIR 

Original 5 0.97 0.30 0.32 0.00 
Original + 

avg 
4 0.97 0.31 0.34 -0.00 

Original + 
1st 

4 0.97 0.29 0.33 -0.00 

DLP-NIR 

Original 6 0.95 0.40 0.43 -0.00 
Original + 

avg 
6 0.96 0.34 0.39 0.00 

Original + 
1st 

4 0.96 0.32 0.39 0.00 

ตารางที่ 3.2 แสดงผลการวิเคราะห์ PLSR จากการ
ตรวจวัดด้ วย FT-NIRs และ Digital-NIRs ในการ
ท านายปริมาณกลูเตนในแป้งสาลี 

Spectro- 
meter 

Pretreat
-ment 

F R2 SEC SEP Bias 

FT-NIR 
 

Original 5 0.94 0.49 0.52 0.00 
Original 
+ avg 

3 0.95 0.44 0.47 -0.00 

Original 
+ 1st 

3 0.96 0.41 0.47 0.00 

DLP-NIR 

Original 6 0.93 0.54 0.57 0.00 
Original 
+ avg 

5 0.94 0.49 0.54 0.00 

Original 
+ 1st 

3 0.94 0.48 0.53 -0.00 

 
จากตารางที่ 3.1 ผลการใช้วิธีการถดถอยก าลัง

สองน้อยที่สุดบางส่วน (PLSR) ผลการวิจัยพบว่า
สมการ Calibration ที่ดีที่สุดในการท านายปริมาณ
ความชื้นในแป้งสาลีด้วยเครื่องFT-NIRs และDigital - 
NIRs ไ ด้ ค่ า  F, R2, SEC, SEP และ  Bias 4, 0.97, 
0.29 %, 0.33% และ-0.00% และ 4, 0.96, 0.32%, 
0.39%, 0.00%  ตามล าดับ 

ในขณะที่จากตารางที่3.2 ผลการวิจัยพบว่า
สมการ Calibration ที่ดีที่สุดในการท านายปริมาณ
กลูเตนในแป้งสาลีด้วยเครื่อง FT-NIRs และDigital - 
NIRs ไ ด้ ค่ า  F, R2, SEC, SEP และ  Bias 4, 0.96, 
0.41 %, 0.47% และ0.00% และ 3, 0.94, 0.48%, 
0.53%, -0.00%  ตามล าดับ 

เมื่อเขียนกราฟความสัมพันธ์ระหว่างค่าจริงและ
ท านายปริมาณความชื้นในแป้งสาลีของสมการ
Calibration และการทวนสอบ (Validation) การด้วย
เครื่องFT-NIRs และDigital - NIRs แสดงดังรูปที่ 3 
และ 4  
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รูปที ่3 กราฟ Calbration และValibration
ความสัมพันธ์ระหว่างค่าจริงและค่าท านาย  

ปริมาณความชื้นด้วยเครื่องFT – NIRs 
 

 

 
 

รูปที่ 4 กราฟ Calbration และValibration
ความสัมพันธ์ระหว่างค่าจริงและค่าท านาย  
ปริมาณความชื้นด้วยเครื่อง Digital-NIRs 

 
จากกราฟความสัมพันธ์ระหว่างค่าจริงและ

ท านาย โดยการสร้างสมการ Calibration และการ
ทวนสอบหรือการ Valibration และเม่ือทดสอบความ
แตกต่างทางสถิติระหว่างค่าค่าจริ งและท านาย
ความชื้นในแป้งสาลีโดยใช้ T - test พบว่าไม่มีความ
แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % 
ดังนั้นจึงสามารถประยุกต์ใช้คลื่นแสงเนียร์อินฟราเรด
ในการท านายปริมาณความชื้นได้ถูกต้องและรวดเร็ว  

ในท านองเดียวกันเมื่อเขียนกราฟความสัมพันธ์
ระหว่างค่าจริงและท านายปริมาณกลูเตนในแป้งสาลี
ข อ ง ส ม ก า ร Calibration แ ล ะ ก า ร ท ว น ส อ บ 
(Validation) การด้วยเครื่องFT-NIRs และDigital - 
NIRs แสดงดังรูปที ่5 และ 6 
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รูปที ่5 กราฟ Calbration และValibration
ความสัมพันธ์ระหว่างค่าจริงและค่าท านาย 

ปริมาณกลูเตนด้วยเครื่องFT – NIRs 
 

 

 
 

รูปที่ 6 กราฟ Calbration และValibration
ความสัมพันธ์ระหว่างค่าจริงและค่าท านาย  

ปริมาณกลูเตนด้วยเครื่องDigital NIRs 
 

จากกราฟความสัมพันธ์ระหว่างค่าจริงและ
ท านาย และเมื่อทดสอบความแตกต่างทางสถิติ
ระหว่างค่าค่าจริงและท านายปริมาณกลูเตนในแป้ง
สาลีโดยใช้ T - test พบว่าไม่มีความแตกต่างอย่างมี
นัยส าคัญ ที่ ระดับความเชื่ อมั่น 95 % ดังนั้นจึ ง
สามารถประยุกต์ใช้คลื่นแสงเนียร์อินฟราเรดในการ
ท านายปริมาณกลูเตนได้ถูกต้องและรวดเร็ว 
 
4.  สรุป 
 การตรวจสอบปริมาณความชื้นและกลูเตนในแป้ง
สาลี ด้วยคลื่นแสงเนียร์อินฟราเรดแบบ FT - NIRs ที่
ความยาวคลื่น 1,000 - 2,500 นาโนเมตร และ Digital 
– NIRs ทีค่วามยาวคลื่น 900 - 1,700 นาโนเมตร โดย
ใช้สเปกตร้าเริ่มต้นในการสร้างสมการCalibration
ด้วยวิธี PLSR สามารถใช้ในการท านายที่เหมาะสมได้
เครื่องมือที่มีต้นทุนต่ าและ รวดเร็ว ไม่ท าลายตัวอย่าง 
ไม่ใช้สารเคมี และมีความแม่นย าถูกต้องสูง  และ
สามารถน าไปใช้ในภาคอุตสาหกรรมผลิตแป้งสาลี  
หรอืขนมปัง และการค้าขายแป้งสาลีได้  
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Production of bio-charcoal and biological material from oil palm frond  

with slow pyrolysis process. 
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บทคัดย่อ  

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบด้านอุณหภูมิและเวลาไพโรไลซิสที่มีต่อคุณสมบัติทางเคมีของทางใบ
ปาล์มด้วยกระบวนการไพโรไลซิสแบบช้า การให้ความร้อนแก่ทางใบปาล์มในสภาวะไร้ออกซิเจนใช้เครื่องปฏิกรณ์แบบ
แบบอีตเตอร์ไฟฟ้าขนาด 5 kW ในการให้ความร้อน ใช้ไนโตรเจนเป็นแก๊สพามีอัตราการป้อน 5 L/min ด าเนินการปรับ
อุณภูมิและเวลาไพโรไลซิสอยู่ในช่วง 400-700 OC และ 1-3 h หลังจากนั้นน าเอาถ่านชีวภาพและสารชีวภาพวิเคราะห์
คุณสมบัติทางเคมี ค่าความร้อน อัตราผลผลิตและค่าความเป็นกรด-ด่าง ของสารชีวภาพ ผลการศึกษาพบว่าทางใบปาลม์มี
คุณสมบัติเหมาะสมในการน ามาผลิตเป็นถ่านและของเหลวชีวภาพ อุณหภูมิและระยะเวลาไพโรไลซิสที่เหมาะสมอยู่ในช่วง 
400-500 OC และ 2 h ขึ้นไปตามล าดับ ที่อุณหภูมิและระยะเวลาไพโรไลซิสที่เหมาะสมได้ผลผลิตถ่านและสารชีวภาพอยู่
ในช่วง 29.27-36.51% และ 46.82-47.06% โดยถ่านชีวภาพมีค่าความร้อนอยู่ในช่วง 24.10-26.11 MJ/kg ในขณะที่
สารชีวภาพมีความเป็นกรด-ด่างอยู่ในช่วง 1.83-1.97  
ค ำส ำคัญ: ทางใบปาล์ม ถา่นชีวภาพ น้ าส้มควันไม้ ไพโลไลซิสแบบชา้ 
 
Abstract 
 This research was aimed to study effects of pyrolysis temperature and residence time on the 
chemical properties of oil palm frond by slow pyrolysis process. Using a 5 kW electric heater reactor 
to heat oil palm frond on absence of oxygen and feed 5 L/min nitrogen was carrier gas. Adjustments 
temperature and residence time pyrolysis in a range of 400-700 OC and 1-3 h after that, analysis of 
chemical properties, calorific value, production yield of bio-charcoal and the acid – base of biological 
material. The oil palm frond was appropriated to produce bio-charcoal and biological material. The 
optimum pyrolysis temperature and residence time in a range of 400-500 OC and high than 2 h 
respectively, with the yield of bio-charcoal and biological material between of 29.27-36.51% and 46.82-
47.06%. the calorific value of bio-charcoal in a range of 24.10-26.11 MJ/kg, while the acid – base of 
biological material between of 1.83-1.97.         
Keywords: oil palm frond bio-charcoal wood vinegar slow pyrolysis 
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1.  บทน า 
 ปัญหาของราคาและผลผลิตของปาล์มน้ ามันที่ผ่าน
มาส่งผลให้เกษตรกร ชุมชน ครัวเรือนของประเทศ
ไทยได้รับผลกระทบอย่างหนักและคาดว่าจะเป็น
ปัญหาที่เกิดขึ้นกับเกษตรกรในอนาคต การพัฒนา
น าเอาเศษวัสดุเหลือทิ้งจากกระบวนการปลูกน้ ามัน
โดยเฉพาะทางใบปาล์มมาพัฒนาเป็นถ่านชีวภาพหรือ
สารชีวภาพ (น้ าส้มควันไม้และน้ ามันชีวภาพ) เป็นอีก
ประเด็นหนึ่งที่มีความสนใจและมีความท้าทายส าหรับ
การเพ่ิมมูลค่าวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรเพ่ือเข้าสู่
สังคมการใช้พลังงานทดแทนอย่างยั่งยืน การเพ่ิม
คุณภาพทางใบปาล์มด้วยกระบวนการไพโรไลซิส
แบบช้าเป็นวิธีการที่ชุมชนมีความคุ้นเคยและท ากันมา
อย่างต่อเนื่อง แต่ส่วนใหญ่จะเน้นให้ความส าคัญกับ  
ชีวมวลกลุ่มไม้เนื้อแข็งและความสามารถน าไปใช้งาน 
ส่วนปริมาณผลผลิต คุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ได้ทั้งใน
รูปของแข็งและของเหลว มีการค านึงต่ ามาก ดังนั้น
เพ่ือให้เกิดองค์ความรู้ในการผลิตถ่านชีวภาพหรือ
สารชีวภาพที่ เหมาะสม งานวิจัยนี้จึงได้แสดงผล
การศึกษาตัวแปรที่ส าคัญ ได้แก่ อุณหภูมิ เวลาและ
คุณสมบัติของถ่านชีวภาพและสารชีวภาพที่ได้จาก
กระบวนการไพโรไลซิสผลิตแบบช้า เพ่ือให้ชุมชน 
เกษตรกร ชาวสวนปาล์มน้ ามันสามารถพิจารณาเลือก
น าไปใช้งานในชีวิตประจ าวัน ส าหรับลดรายจ่ายและ
เพ่ิมรายได้ทางเลือกได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
 
2.  หลักการและทฤษฎี 
 กระบวนการไพโรไลซิสเป็นกระบวนการแตกตัว
หรือสลายโมเลกุลของสารประกอบหรือวัสดุต่าง ๆ ใน
สภาวะปราศจากออกซิ เจน ภายใต้ อุณหภูมิสู ง
ประมาณ 400–800 OC [1] ผลิตภัณฑ์ที่ได้เป็น น้ ามัน
ชีวภาพ (bio-oil), ถ่านชีวภาพ (bio-charcoal) และ

แก๊สที่ไม่ควบแน่น (non-condensable gas) ถ่าน
ชีวภาพใช้เป็นเชื้อเพลิงส าหรับการหุงต้มในระดับ
ครัวเรือนหรือเป็นวัสดุปรับปรุงและเพ่ิมผลผลิตภาค
การเพาะปลูก น้ าส้มควันไม้สามารถน ามาแปรรูปเป็น
ผลิตภัณฑ์สนับสนุนการเพาะปลูกได้หลากหลายทั้งใน
รูปน้ าส้มควันไม้ดิบหรือการกลั่นเป็นต้น [2] ส่วน
น้ ามันชีวภาพเมื่อได้รับการปรับปรุงทางกายภาพหรือ
เคมีสามารถน ามาใช้เป็นน้ ามันเชื้อเพลิงในชุมชนได้ 
[3] การวิเคราะห์ผลผลิตถ่านชีวภาพและของเหลว
ชีวภาพจากกระบวนการไพโรไลซิสแบบช้าวิเคราะห์ได้
ดังต่อไปนี้ [4]   

Char Liquid

Raw

W /W
Yield (%) = ×100

W
        (1) 

 

เมื่อ CharW และ LiquidW  คือ มวลของถ่านและ

สารชีวภาพที่ได้จากทางใบปาล์ม ส่วน RawW  มวล
ของทางใบปาล์มที่ป้อนเริ่มต้น 

การวิเคราะห์คุณสมบัติเคมี ได้แก่ ความชื้น สาร
ระเหย คาร์บอนคงตัวและเถ้า ได้ด าเนินการและ
วิเคราะห์ตามมาตรฐาน ASTM D7582 โดยรูปแบบ
สมการค านวณสัดส่วนทางเคมีดังสมการที่ 2-5 [4]  

 

ความชื้น S Dry

S

(M - M )
MC (%) = ×100

M
       (2) 

 

เถ้า Ash

S

M
ASH (%) = ×100

M

 
 
 

         (3) 

 
 

สารระเหย Dry Bu

S

(M - M )
VM (%) = ×100

M
    (4) 

 

คาร์บอนคงตัว 
 FC (%) = 100- MC+ASH+VM       (5) 
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เมื่ อ  SM , DryM , AshM และ BuM คือ น้ าหนัก
ตัวอย่างเริ่มต้น น้ าหนักตัวอย่างหลังอบ น้ าหนักเถ้า
และน้ าหนักตัวอย่างหลังเผาตามล าดับ 
 
3.  วิธีการทดลอง 
 การเตรียมตัวอย่างการทดลองเริ่มการตัดทางใบ
ปาล์มแล้วน าไปตากในที่โล่งเป็นเวลา 15 วัน เพ่ือลด
ความชื้นในเบื้องต้นให้เหลือเฉลี่ย 15% จากนั้นท า
การตัดและลดขนาดทางใบปาล์มประมาณ 1X1 นิ้ว 
ก่อนน ามาทดสอบ ดังรูปที่ 1 กระบวนการไพโรไลซิส
แบบช้าใช้เตาปฏิกรณ์ขนาด 5 kW ในการให้ความ
ร้อนในสภาะไร้ออกซิเจน ส่วนประกอบเตาปฏิกรณ์
ประกอบด้วย ชุดให้ความร้อนฮีตเตอร์ไฟฟ้า ห้อง 
ไพโลไรซิส ระบบควบคุมไฟฟ้าและอุณหภูมิ  ระบบ
ระบายความร้อนและชุดป้อนไนโตรเจนโดยมีอัตรา
การป้อนเฉลี่ย 5 L/min การลดความชื้นใช้ตู้อบลม
ร้อนของ MEMMERT รุ่น UFB500 ขนาด 108 L 
ควบคุมอุณหภูมิสูงสุดได้ 300 OC การหาน้ าหนักชีว
มวลใช้เครื่องชั่งน้ าหนักแบบดิจิทัล 4 ต าแหน่งของ 
ZEPPER รุ่น BGB224 เครื่องวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง 
ใช้ผลิตภัณฑ์ของHoriba รุ่น LAQUAtwin pH-11 มี
ช่วงการวัดค่า 0.00 – 14.00 
 

 

      
รูปที่ 1 เตาปฏิกรณ์ไพโรไลซิสและการเตรียมชีวมวล 

4.  ผลการทดลองและวิจารณ์ 
4.1  คุณสมบัติทางเคมีทางใบปาล์มน  ามัน 

ทางใบปาล์มที่ใช้ทดลองเป็นพันธุ์ลูกผสม (DxP 
เทเนอรา) อายุเฉลี่ย 15 ปี ปลูกในพ้ืนที่มหาวิทยาลัย
แม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ตารางที่ 1 แสดงคุณสมบัติทาง
เคมีชีวมวลทางใบปาล์มน้ ามัน โดยใช้วิธีการวิเคราะห์
โดยประมาณและแบบแยกธาตุ (Air dried basis) ผล
การวิเคราะห์พบว่าปริมาณความชื้น สารระเหย 
คาร์บอนคงตัวและเถ้ามีสัดส่วนเฉลี่ย 6.24% 75.39% 
16.16% และ 2.21% ตามล าดับ ในขณะที่  การ
วิ เ คราะห์ แบบแยกธาตุ สั ดส่ วนของ  คาร์ บอน 
ไฮโดรเจน ออกซิเจน ไนโตรเจนและซัลเฟอร์มีสัดส่วน 
43.86% 5.71% 43.37% 0.14% แ ล ะ 0.11% 
ตามล าดับ ซึ่งมีค่าสอดคล้องกับคุณสมบัติทางเคมีของ
ทางใบปาล์มที่ปลูกในประเทศและต่างประเทศ [5] 
โดยปริมาณคาร์บอนคงตัวและกลุ่มสารระเหยจะมี
ความส าคัญและส่งผลต่อค่าพลังงานในชีวมวลให้
เพ่ิมขึ้น อย่างไรเมื่อเปรียบเทียบกับวัสดุเหลือทิ้งทาง
การเกษตร เช่น ไม้ล าไยปริมาณสัดส่วนคุณสมบัติทาง
เคมีและค่าความร้อนชีวมวลมีค่าใกล้เคียงกัน [6] 
4.2  ผลของอุณหภูมิไพโรไลซิสที่มีต่อคุณสมบัติเคมี 

รูปที่ 2 แสดงผลกระทบของอุณหภูมิไพโรไลซิสที่
มีต่อคุณสมบัติทางเคมีของถ่านชีวภาพ ปริมาณ
ความชื้นและสารระเหยมีสัดส่วนลดลง ในขณะที่
ปริมาณคาร์บอนคงตัวและเถ้าเพ่ิมสูงขึ้น แนวโน้มการ
เพ่ิมขึ้นของคาร์บอนคงตัวส่งผลให้ถ่านชีวภาพมีค่า
ความร้อนเพ่ิมสูงขึ้น ซึ่งจะเป็นผลดีต่อการน าไปใช้งาน
ด้านความเป็นเชื้อเพลิงส าหรับการเผาไหม้ [7] ในทาง
กลับกันการเพ่ิมขึ้นของอุณหภูมิที่สูงเกินไปส่งผลให้
มวลหรือความถ่วงจ าเพาะของถ่านชีวภาพลดลง ซึ่งมี
ผลต่อผลลิตถ่านในแต่ละรอบการเผาและรายได้ของ
เกษตรกรลดลง [8]  

https://www.newyonghua.com/17244427/bgb224
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ตารางที่ 1 คุณสมบัติทางเคมีส าคัญทางใบปาล์ม
น้ ามัน 
องค์ประกอบเคมี ทางใบปาล์ม 
การวิเคราะห์โดยประมาณ (wt%) 
ความชื้น 6.24 
สารระเหย 75.39 
คาร์บอนคงตัว 16.16 
เถ้า 2.21 
การวิเคราะห์แบบแยกธาตุ (wt%) 
คาร์บอน 43.86 
ไฮโดรเจน 5.71 
ออกซิเจน 43.37 
ไนโตรเจน 0.14 
ซัลเฟอร์ 0.11 
ค่าความร้อน 16957.75 

 

 

รูปที่ 2 คุณสมบัติทางเคมีทางใบปาล์มที่เกิดจากการ 
ปรับอุณหภูมิไพโรไลซิส 

 

4.3  ผลของเวลาไพโรไลซิสที่มีต่อคุณสมบัติเคมี 
ในด้านผลกระทบของเวลาไพโรไลซิสที่มีต่อ

คุณสมบัติทางเคมีของถ่านชีวภาพ ดังรูปที่ 3 พบว่า
ปริมาณความชื้น สารระเหย คาร์บอนคงตัวและเถ้า มี
ทิศทางสอดคล้องกับการปรับอุณหภูมิไพโรไลซิส แต่
การเพ่ิมระยะเวลาไพโรไลซิสจะท าให้สัดส่วนการ
เพ่ิมขึ้นและลดลงของคุณสมบัติทางเคมีต่ ากว่าการ

เพ่ิมอุณหภูมิ ซึ่งในทางปฏิบัติสามารถอธิบายได้ว่าการ
เพ่ิมระยะเวลาไพโรไลซิสนั้นมีผลต่อการสลายตัวของ
วัสดุลิกโนเซลลูโลสค่อนข้างต่ าในขณะที่การเพ่ิม
อุณหภูมิไพโรไลซิสมีผลในเชิงปฏิบัติสูงกว่า 
 

 

รูปที่ 3 ผลกระทบของเวลาไพโรไลซิสที่มีต่อ
คุณสมบัติเคมีถ่านชีวภาพ 

 

4.4  ผลผลิตถ่านชีวภาพและของเหลวชีวภาพ 
รู ป ที่  4 แ ส ด ง สั ด ส่ ว น ผ ล ผ ลิ ต ที่ ไ ด้ จ า ก

กระบวนการไพโรไลซิสแบบช้า ได้แก่ ถ่านชีวภาพ 
สารชีวภาพ (น้ าส้มควันไม้และน้ ามันชีวภาพ) และไพ
โรไลซิสแก๊ส โดยถ่านชีวภาพมีแนวโน้มลดลงเมื่อมีการ
ปรับอุณหภูมิเพ่ิมสูงขึ้น การเพ่ิมอุณหภูมิจะท าให้
โครงสร้างของชีวมวลได้แก่ เฮมิเซลลูโลส เซลลูโลส
และลิกนินถูกท าลายลง ส่งผลให้มวลของทางใบปาล์ม
ลดลง ด้านของเหลวชีวภาพมีแนวโน้มเสถียร ในช่วง
อุณหภูมิ 400-500 OC ในขณะที่เมื่ออุณหภูมิสูงกว่า 
500 OC ในส่วนของแก๊สมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นในขณะที่
สารชีวภาพจะมีแนวโน้มลดต่ าลง เนื่องจากการเพ่ิม
อุณหภูมิไพโรไลซิสจะท าให้อัตราการแตกตัวของ
โครงสร้ า งของชี วมวลเร็ ว เ พ่ิมขึ้ นส่ งผลให้ เกิด
สารชีวภาพที่ไม่สามารถควบแน่นได้สูง [9] 
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รูปที่ 4 สัดส่วนองค์ประกอบของไพโรไลซิสแก๊ส ถ่าน

และของเหลวชีวภาพ 
 
4.5  ค่าความร้อนของถ่านชีวภาพ 

ผลการวิเคราะห์ค่าความร้อนของถ่านชีวภาพ
แสดงในรูปที่  5 การเพ่ิมอุณหภูมิส่งผลให้ปริมาณ
คาร์บอนเพ่ิมขึ้นและความชื้นในทางใบปาล์มลดลง 
และส่งผลให้ค่าความร้อนถ่านชีวภาพเพ่ิมสูงขึ้นค่า
ความร้อนถ่านชีวภาพในช่วงอุณหภูมิ 400-700 OC มี
ค่าอยู่ระหว่าง 24.10-27.10 MJ/kg อย่างไรก็ตามเมื่อ
เปรียบเทียบกับค่าความร้อนถ่านหินจะพบว่าถ่าน
ชีวภาพจากทางใบปาล์มที่อุณหภูมิตั้งแต่ 500-700 OC 
มีค่าความร้อนเทียบเท่าถ่านหินชั้นบิทูมินัสที่ มี       
สารระเหยสูงช่วงเกรดบี (B) และเอ (A) ที่มีช่วงค่า
ความร้อน 22.09-26.74 MJ/kg [10] 

 

 
รูปที่ 5 ค่าความร้อนถ่านชีวภาพทางใบปาล์มที่เกิด

จากการปรับอุณหภูมิไพโรไลซิส 
 

4.6  คุณสมบัติของเหลวชีวภาพ 
ด้านสารชีวภาพพบว่าการเพ่ิมอุณหภูมิไพโรไลซิส

จะท าให้ความเป็นกรดลดต่ าลง ดังรูปที่ 6 ซึ่งในช่วง
อุณหภูมิที่ 400-700 OC สสารชีวภาพมีค่าความเป็น
กรด-ด่างอยู่ ในช่วง 1.97-2.13 บ่งบอกว่ามีสภาพ
ความเป็นกรดสูง โดยปกติทั่วไปค่ามาตรฐานความ
เป็นกรด-ด่าง น้ าส้มควันไม้ดิบชุมชนอยู่ในช่วง 2.8-
3.7 [11] เพ่ือให้สารชีวภาพอยู่ในเกณฑ์ที่เป็นไปตาม
มาตรฐานสามารถใช้น้ าหรือน้ ากลั่นเจือจางให้ค่าความ
เป็นกรด-ด่างอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน   

 

 
รูปที่ 6 ค่าความเป็นกรด-ด่างของน้ าส้มควันไม้จาก

กระบวนการไพโรไลซิสทางใบปาล์ม 
 

5.  สรุปผลการทดลอง 
 ทางใบปาล์มมีความเหมาะสมส าหรับการผลิต
เป็นถ่านและสารชีวภาพได้ดี  คุณสมบัติทางเคมี
พ้ืนฐานส าคัญใกล้เคียงกับชีวมวลประเภทไม้ การเพ่ิม
อุณหภูมิและเวลาไพโรไลซิสท าให้สารระเหยและ
ความชื้นลดลงในขณะที่ปริมาณคาร์บอนคงตัวและเถ้า
เพ่ิมสูงขึ้น อุณหภูมิและระยะเวลาที่เหมาะสมในการ
ผลิตถ่านและสารชีวภาพ อยู่ในช่วง 400-500 OC และ 
2 h ขึ้นไป โดยให้ผลผลิตถ่านและของเหลวชีวภาพ
สูงสุดและถ่านชีวภาพมีค่าความร้อนสูงเพียงพอต่อ
การน าไปใช้งานในชุมชน ด้านค่าความเป็นกรด-ด่าง

0

20

40

60

80

100

400 500 600 700

C
o

m
p

o
si

ti
o

n
 y

ie
ld

 (
%

)

Temperature (C)

Charcoal

Liquid

Gas

0

5

10

15

20

25

30

Raw 400 500 600 700

H
H

V
 (

M
J

/k
g

)

Temperature (C)

1.97 1.83 1.90
2.13

0

1

2

3

4

5

6

7

400 500 600 700

p
H

 

Temperature (C)



 
การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์  วทิยาศาสตร์  เทคโนโลยี  และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 12 
วันที่ 20  สิงหาคม  2564  ณ  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   

 

 
ESTACON12 | 924 

ของสารชีวภาพจะให้ค่าสูงกว่ามาตรฐานและเมื่อ
น า ไปใช้ งานสามารถใช้น้ าผสมมาเจือจางตาม
มาตรฐาน  น้ าส้มควันไม้ดิบชุมชนได้ 
 
6.  กิตติกรรมประกาศ 
 ขอขอบคุณวิทยาลัยพลังงานทดแทนและศูนย์
ความเป็นเลิศทางด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อมและปัญหา
ภัยพิบัติหมอกควัน มหาวิทยาลัยแม่โจ้สนับสนุนพ้ืนที่
แ ล ะ เ ค รื่ อ ง มื อ วิ จั ย  ข อ ข อ บ คุ ณ ส า นั ก ง า น
คณะกรรมการส งเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและ
นวั ตกร รม  ( สกสว . )  ที่ ส นั บสนุ นทุ น การ วิ จั ย 
ขอขอบคุณโครงการการเพ่ิมคุณภาพชีวมวลเหลือใช้
ทางการเกษตรโดยกระบวนการเพ่ิมความหนาแน่น
และการอบย่างส าหรับการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ (วช.) 
และโครงการพัฒนาเชิงวิศวกรรมเตาผลิตถ่าน         
ไบโอชาร์ส าหรับอุตสาหกรรมในครัวเรือน (สวทช.) ที่
สนับสนุนแนวคิดและหลักการพัฒนางานวิจัย 
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การออกแบบและสร้างเรือพลังลมขนาดเล็ก 
The Designing and Creation the Small Air Boat 
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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อท าการออกแบบสร้างเรือพลังลมขนาดเล็กที่มีต้นทุนในการสร้างต่ า สามารถใช้งานได้จริง 
โดยใช้วัสดุ และเครื่องยนต์ที่มีในประเทศได้ และหาสมรรถนะของเรือพลังลมขนาดเล็ก ในพื้นน้ า และในพื้นน้ าที่มีวัชพืช 
 การด าเนินงานเริ่มจากศึกษาวิเคราะห์และหาปัญหา พบว่าปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากวัสดุที่ใช้ในการสร้างเรือพลังลม
ขนาดเล็ก เนื่องจากหาซื้อได้ยากและมีราคาแพง จากปัญหาดังกล่าว คณะผู้จัดท าจึงมีแนวความคิดที่จะออกแบบและสร้างเรือ
พลังลมขนาดเล็กที่มี ต้นทุนต่ า และสามารถใช้งานได้จริง โดยสามารถใช้วัสดุและเครื่องยนต์ที่มีในประเทศ เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดในการศึกษาและประยุกต์ใช้งาน และหาสมรรถนะของเรือพลังลมขนาดเล็กที่สร้างขึ้น 
 ผลการด าเนินงานได้เรือพลังลมขนาดเล็กที่มีสมรถนะ 1 ล า โดยประเมินแบบจากผู้เชี่ยวชาญ มีผลการประเมินอยู่ใน
ระดับดี ซึ่งเรือพลังลมขนาดเล็กที่สร้างขึ้น มีผลการทดสอบของภาคสนามทั้ง 2 สภาพพื้นผิวคือ พื้นน้ า และ พื้นน้ าที่มีวัชพืช 
โดยเรือพลังลมขนาดเล็กสามารถเคลื่อนที่ได้ดีที่สุดบนพื้นน้ า ความเร็วเฉลี่ยอยู่ที่ 30 km/hr อัตราการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 2 
km/l และสามารถบรรทุกน้ าหนักได้สูงสุด 300 kg. ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐาน มีสมรรถนะด้านการหยุดเรือที่ปลอดภัย 12 m 
โดยเทียบจากระยะหยุดรถที่ความเร็ว 30 km/hr มีวงเลี้ยงแคบที่สุดเท่ากับ 4 เมตร  
ค าส าคัญ; การขนส่งทางน้ า, เรือพลังลม, เคร่ืองยนต์เล็ก 
 
Abstract 
 This thesis aims to design and build a small air boat with a low budget. It needs to work using 
materials and engines that are available in Thailand and to determine the performance of small air boat 
in the water and in the water with weeds. The operation began with a study, analysis and problem. It was 
found that most of the problems were caused by the materials used to build small wind-powered boats. 
Because it is difficult to buy and expensive. The organizers therefore have an idea to design and build a 
small, low-cost and practical air boat. The performance resulted in one small air boat based on expert 
evaluation. The evaluation results are reliable in which a small air boat was built. There were field test 
results that both showed surface conditions were 1) water surface 2) water surface with weeds. Smaller air 
boats can move best on the water. The average speed is 3 0  km/hr, the fuel average consumption is 2 
km/l, and the payload is up to 300 kg.  Which is based on the hypothesis. 1.3.1 and 1.3.2 have a safe 
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stopping capacity of 12 m and a stopping distance of 30 km/hr. With a turning radius of 4 m. 
Keyword; Water transport, Air Boat, Small engine 
 
1.  บทน า 
 น้ าท่วมเป็นอีกหนึ่ งภัยพิบัติที่ เกิดขึ้นบ่อยใน
บริเวณที่พักอาศัย ชุมชน หรือหมู่บ้านที่มีประชาชน
อาศัย ยกตัวอย่างเช่น มหาอุทกภัยน้ าท่วมครั้งใหญ่
ในพ้ืนที่ อ าเภอบ้านไผ่หรือในจังหวัดอุบลราชธานีใน
ปี พ.ศ.2562 ที่ส่งผลให้เกิดความเสียหายอย่างมาก
ต่อทรัพย์สิน ความเป็นอยู่ และการเอาชีวิตรอด การ
เข้าไปช่วยเหลือเบื้องต้น หรือการช่วยเหลือฉุกเฉินถือ
เป็นสิ่งส าคัญมากต่อของชีวิตผู้ประสบภัย  
 จากประสบการณ์และการศึกษาข้อมูลพบว่าใน
บางพ้ืนที่มีประชาชนที่เดือดร้อนแต่ไม่ได้รับการ
ช่วยเหลือหรือได้รับแต่ช้ามาก ซึ่งในหลายพ้ืนที่การ
ช่วยเหลือก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปได้ เนื่องจากความ
รุนแรงของสภาพน้ า อีกทั้งบางเส้นทางก็มีอุปสรรค
กีดขวาง เช่น ขยะและวัชพืช ที่ลอยมาตามน้ าท าให้
เกิดการทับถม จึงไม่สามารถที่จะน าเรือที่ใช้ใบพัดขับ
น้ า เข้าไปช่วยเหลือได้ต้องใช้เรือเฉพาะทาง คือเรือ
พลังลมที่มีต้นทุนในการสร้างที่สูงและมีราคาน าเข้าที่
สูงมาก   
 เพ่ือช่วยแก้ไขปัญหาที่กล่าวมากลุ่มนักศึกษา จึง
ได้มีความสนใจที่จะท าการสร้างเรือพลังลมขนาดเล็ก
ขึ้นมา เนื่องจากมีศักยภาพหลายประการที่เหนือกว่า
เรือทั่วไป คือออกแบบมาเพ่ือขับขี่ผ่านบริเวณแหล่ง
น้ าที่มีระดับความตื้นเป็นข้อจ ากัดและบริเวณที่มี
วัชพืชบนผิวน้ ารวมถึงเศษขยะทับถมกันได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็วรวมถึงการสร้างเรือพลังลมขนาด
เล็ก ในครั้งนี้เพ่ือเป็นแนวทางการลดต้นทุนจากการ
สั่งซื้อเรือพลังลมจากต่างประเทศท่ีมีราคาสูงมากและ
สามารถน ามาเป็นต้นแบบเพ่ือต่อยอดและเพ่ิม

ศักยภาพการต่อเรือในอนาคตอีกด้วย   
 
2.  เครื่องมือ วัสดุ และอุปกรณ์การสร้าง 
 2.1 การสร้างเรือพลังลมขนาดเล็กครั้ งนี้ ใช้
เครื่องยนต์เบนซิน 4 จังหวะ Honda V-tech  B16B 
185 แรงม้า เป็นเครื่องยนต์ที่ใช้ในรถยนต์และเครื่อง
ต้นก าลังต่าง ๆ  
  
ตารางที่  2.1   ข้อมูลเครื่องยนต์ Honda V-tech 
B16B  

แบบเครื่องยนต์ 
เครื่องยนต์กระบอกสูบ

เรียง (สูบตั้ง)   
ความจุ 1,595 cc 

จ านวนสูบ 4 สูบ 
แรงม้าสูงสุด 185 hp 

ก าลังอัดสุงสุด 10.8 : 1 

แรงบิดสุงสุด 
17.9 kg/m ที่ 7,500 

rpm 
ก าลังสูงสุด 185 hr ที่ 8,200 rpm 

น้ ามันเชื้อเพลิง น้ ามันเบนซิน 
กระบอกสูบ x ช่วง

ชัก 
81 x 77.4 mm 

น้ าหนักสุทธิ 180 kg 
      
 2.2 ในการท าผิวของตัวเรือที่สร้างจากไฟเบอร์
กลาส มีส่วนผสมทางเคมีดังนี้ คือ ใยแก้วเบอร์ 400 เร
ซินและตัวเร่งปฏิกิริยาในอัตราส่วน 5 : 100 และ
เคลือบผิวให้ได้ความหนา 5 mm  
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รูปที่ 2.1  ใยแก้วเบอร์ 400 
  
 2.3 ในการขึ้นรูปโครงสร้างตัวเรือใช้วัสดุเหล็ก
กล่องเคลือบกัลวาไนซ์ขนาด 1”x 1” แสดงดังรูปที่ 
2.2 
 

 
 

รูปที่ 2.2 เหล็กกล่องเคลือบกัลวาไนซ์ 
  
 2.4 ใบพัดที่ใช้ในการสร้าง ใช้พัดไม้ขนาดความยาว
ต่อใบ 75 cm จ านวน 4 ใบ  
 

 
 

รูปที่ 2.3 ใบพัด 4 ใบ 
 
 
 
 
 

ตารางท่ี 2.4 ขนาดของใบพัดที่เหมาะสมกับเครื่องยนต์ 
ขนาด

เครื่องยน
ต์(hp) 

แรงบิด 
(kg/m) 

 
แบบ 2 
ใบ(cm) 

แบบ 3 
ใบ(cm) 

แบบ 4 
ใบ(cm) 

150 14.5 

150  
ขึ้นไป 

120 120 
160 15.5 120 120 
170 16.4 145 135 
180 17.4 150 150 
190 18.4 150 150 
200 19.3 180 150 

   
 สูตรส าเร็จในการค านวณหาความสัม พันธ์
ระหว่าง แรงม้า และ แรงบิด ได้ดังนี้ (ค่าแรงบิดที่ใช้
สูตรการค านวณมีหน่วยเป็น kg/m.)     
ค านวณ แรงม้า จาก แรงบิด : แรงม้า = รอบต่อนาที 
X แรงบิด X 0.001376    
 ค านวณ แรงบิด จาก แรงม้า : แรงบิด = แรงม้า / 
(รอบต่อนาที X 0.001376)  
 2.5 ที่ใช้ในการสร้างเรือพลังลมขนาดเล็กเลือก
แบบท้องแบน (Flat Bottomed) โดยส่วนมากเรือ
ชนิดนี้สามารถลอยอยู่บนพ้ืนน้ าที่ราบเรียบหรือผิวน้ า
ได้ดี  
  

 
 

รูปที่ 2.4 ท้องเรือแบบต่าง ๆ 
  
 2.6 เลือกการส่งก าลังโดยใช้สายพาน  
 

ขนาดใบพัด  
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3.  การด าเนินงานสร้าง 
3.1  ศึกษาข้อมูลและหลักการท าการของเรือพลัง
ลม 
 เรือพลังลมเป็นเรือที่ใช้ต้นก าลังจากเครื่องยนต์
ส่งก าลังด้วยสายพานไปยังเพลาใบพัดท าให้ใบพัดหมุน
แล้วเกิดแรงผลักจากก าลังลมที่เกิดขึ้นของการหมุน
ใบพัด ที่สามารถเคลื่อนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมี
ขั้นตอนการท างานดังต่อไปนี้ 
  1. เรือพลังลมใช้พลังงานลมในการขับเคลื่อนโดย
ใช้เครื่องยนต์เป็นต้นก าลัง 
  2. ขับเคลื่อนด้วยก าลังลมจากใบพัด 
  3. ตัวเรือที่สร้างจากไฟเบอร์กลาสเพ่ือความเบา
และแข็งแรง 
  4. เมื่อเครื่องยนต์ท างาน และท าให้ใบพัดหมุน
จะเกิดแรงลมปริมาณมากจึงเกิดแรงผลักท าให้ตัวเรือ
เคลื่อนที ่
3.2  วิเคราะห์ปัญหาสาเหตุและวิธีการแก้ไข 
 ในการวิเคราะห์ปัญหาเพ่ือหาแนวทางในการ
สร้างเรือพลังลมขนาดเล็กที่ โดยใช้แผนภูมิก้างปลาใน
การวิเคราะห์  
  

 
 

รูปที่ 3.1 แสดงแผนภูมิวิเคราะห์ปัญหา 
 
3.3  ออกแบบและเขียนแบบเรือพลังลม   
 3.3.1 ศึกษาความต้องการ 

 3.3.2 ก าหนดหลักเกณฑ์ในการออกแบบ 
 3.3.3 แบบที่ออกแบบไว้เพ่ือการตัดสินใจ 
    - มีการออกแบบเรื่อไว้ด้วยกันที้หมด 4 รูปแบบ 
เพ่ือวิเคราะห์หาลักษณะของเรือที่เหมาะสมกับการใช้
งานมากที่สุด ดังรูปที่ 3.2 

 
รูปที่ 3.2 แสดงตัวเรือท่ีท าการออกแบบ 

  
 3.3.4 วิเคราะห์จุดศูนย์ถ่วงของเรือพลังลมขนาด
เล็ก 
    - การวิเคราะห์จุดศูนย์ถ่วงของเรือโดยการ
โปรแกรมช่วยซึ่งมีความแม่นย าสูง ดังรูปที่ 3.3 
 

 
 

รูปที่ 3.3 แสดงการหาจุดศูนย์ถ่วงของเรือพลังลม
ขนาดเล็ก 

  
 3.3.5  เขียนแบบเรือพลังลมขนาดเล็ก 

 
รูปที่ 3.4 เรือพลังลมที่ออกแบบเสร็จสมบูรณ์ 



 
การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์  วทิยาศาสตร์  เทคโนโลยี  และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 12 
วันที่ 20  สิงหาคม  2564  ณ  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   

 

 
ESTACON12 | 930 

3.4  ด าเนินการสร้าง 
 เมื่อจัดหาวัสดุได้ครบตามจ านวนที่ต้องการแล้ว 
สามารถด าเนินการสร้ างโดยมีการ วางแผนการ
ด าเนินงานดังรูปที่ 3.8  
 

 
รูปที่ 3.5 แสดงชิ้นส่วนหลักของเรือพลังลมขนาดเล็ก 
  
 1. สร้างตัวเรือ 
 

 
 
 
 

 
 

รูปที่ 3.6 แสดงการสร้างตัวเรือ 
 
2. สร้างชุดส่งก าลัง 
 

 
     
 
 
 
 

รูปที่ 3.7 แสดงการสร้างชุดส่งก าลัง 
 

 3.  สร้างชุดครอบใบพัด 
  
 
 
 
 
 

รูปที่ 3.8 แสดงการสร้างชุดครอบใบพัด 
 
 4. สร้างชุดควบคุมเรือ 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3.9 แสดงการสร้างชุดควบคุมเรือ 
  
 5. เก็บรายละเอียด 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3.10 แสดงการเก็บรายละเอียด 
 
3.5 ทดสอบสมรรถนะ  
ตารางที่ 3.1 ทดสอบวงเลี้ยว 

ครั้งที่ 
ความเร็ว 
(km/hr) 

เลี้ยวซ้าย 
(m) 

เลี้ยวขวา 
(m) 

1 19 5 4 
2 21 5 5 
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ครั้งที่ 
ความเร็ว 
(km/hr) 

เลี้ยวซ้าย 
(m) 

เลี้ยวขวา 
(m) 

3 20 5 4 
4 21 4 5 
5 20 5 5 

ค่าเฉลี่ย 20.2 4.8 4.6 
 
ตารางที่ 3.2 ทดสอบระยะหยุดเรือ 

ครั้ง
ที ่

ความเร็ว 
(km/hr) 

ระยะทาง 
(m) 

ระยะหยุด
เรือ (m) 

1 50 500 14.8 
2 51 500 15.6 
3 50 500 14.2 
4 50 500 13.6 
5 50 500 16.1 

ค่าเฉลี่ย 14.86 
 
ตารางที่ 3.3 ทดสอบการบรรทุกน้ าหนักสูงสุด 

ครั้งที่ จ านวนคน น้ าหนัก (kg) 
1 1 75 
2 2 150 
3 3 225 
4 4 300 
5 5 375 
6 6 450 
รับน้ าหนักได้มากสุด 450 

 
 
 
 
 

ตารางที่ 3.4 ทดสอบความเร็วไม่บรรทุกน้ าหนัก 

ครั้
งที่ 

ระยะทา
ง (km) 

ความเร็ว
เฉลี่ย 

km/hr 

ความเร็ว
สูงสุด 
km/hr 

เวลา 
(s) 

1 1 31 50 115 
2 1 32 51 115 
3 1 31 50 114 
4 1 30 50 112 
5 1 32 50 116 

ค่าเฉลี่ย 31.2 50.2 112.4 
ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

0.83666
0 

0.44721
3 

4.9295
0 

 
ตารางที่ 3.5 ทดสอบความเร็วบรรทุกน้ าหนัก 1 คน 65 
kg 

ครั้ง 
ที ่

น้ าหนั
ก

บรรทุ
ก (kg) 

ระยะท
าง 

(km) 

ความเร็
วเฉลี่ย 
(km/h

r) 

ความเร็
วสูงสุด 
(km/h

r) 

เวลา 
(s) 

1 65 1 30 42 125 
2 65 1 32 43 123 
3 65 1 28 47 130 
4 65 1 27 45 132 
5 65 1 30 45 125 

ค่าเฉลี่ย 29.4 44.5 127 

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

1.9493
59
  

1.9493
59 

3.8078
87 
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ตารางที่ 3.5 ทดสอบความเร็วบรรทุกน้ าหนัก 1 คน 65 
kg 

ครั้ง
ที ่

น้ าหนัก
บรรทุก 

(kg) 

ระยะท
าง 

(km) 

ความเ
ร็ว

เฉลี่ย 
(km/h

r) 

ความเร็
วสูงสุด 
(km/hr

) 

เวลา 
(s) 

1 130 1 12 14 289 
2 130 1 12 13 289 
3 130 1 12 16 287 
4 130 1 12 14 289 
5 130 1 12 16 285 

ค่าเฉลี่ย 12 14.6 287.8 
ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

0 1.3416
40 

1.7888
54 

 
ตารางที่ 3.6 ทดสอบเคลื่อนที่ผ่านผักตบชวา 

ครั้งที่ 
ขนาด

ผักตบชวา 
(m) 

ความเร็ว
เฉลี่ย 

(km/hr) 
ผล 

1 
3 x 5 x 

0.4 
31 

ผ่านได้ 

2 
3 x 5 x 

0.4 
32 

ผ่านได้ 

3 
3 x 5 x 

0.4 
31 

ผ่านได้ 

4 
3 x 5 x 

0.4 
30 

ผ่านได้ 

5 
3 x 5 x 

0.4 
32 

ผ่านได้ 

สรุปผล ผ่านได้ 

 

 
รูปที่ 3.11 ขนาดเของกลุ่มตัวอย่างในการทดลองที่     
              ความเชื่อมั่นร้อยละ 95 
  
 จากการค านวณสิ่ งตั วอย่ างในการทดสอบ
สมมุติฐาน โดยใช้คาสั่ง Power and Sample Size ซึ่ง
ก าหนดให้มีค่า Target Power เท่ากบั 0.95 จากผลลัพธ์
พบว่า ค่าอ านาจในการทดสอบที่จ านวนตัวอย่าง เท่ากับ 
5 และ 5 ครั้ง ตามล าดับ จึงจะมีอ านาจในการทดสอบ 
Actual Power เท่ากับ 0.9728 
 
4.  ผลการด าเนินงาน 
4.1  ผลการออกแบบสร้างเรือพลังลมขนาดเล็ก 
 4.1.1 เรือพลังลมขนาดเล็ก จ านวน 1 ล า  
 4.1.2 ขนาดของเรือพลังลมขนาดเล็ก  2 x  4 x 0.5 
m 
 4.1.3 สามารถรับน้ าหนักบรรทุกสูงสุดได้ไม่เกิน 
300 kg 
 4.1.4 เครื่องยนต์ Honda V-tech B16B ขนาด 
185 hp ใบพัดแบบ 4 ใบพัด ขนาด 1.5 m เป็นต้นก าลัง
ขับ 
 4.1.5 สามารถเคลื่ อนที่ ในสภาพพ้ืนน้ าด้ วย
ความเร็วสูงสุด 50 km/hr แบบไม่บรรทุกน้ าหนัก และ
เคลื่อนที่ด้วยความเร็วเฉลี่ยสูงสุด 30 km/hr เมื่อบรรทุก
น้ าหนัก 150 kg 
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 4.1.6 สามารถเคลื่อนที่ผ่านเกาะผักตบชวาขนาด 3 
x 5 x 0.4 m ได้ 
 

 

รูปที่ 4.1 แสดงเรือพลังลมขนาดเล็กที่สร้างขึ้น 
 
4.2 ผลการหาสมรรถนะของเรือพลังลมขนาดเล็ก 
ตารางที่ 4.1 ผลการทดสอบสมรรถนะเรือพลังลม
ขนาดเล็ก 

ผลการทดสอบ ผล 
1.ความเร็วสูงสุดไม่บรรทุก
น้ าหนัก 

50 km/hr 

2 .ความ เร็ วสู งสุ ดบรรทุ ก
น้ าหนัก 

44 km/hr 

3.น้ าหนักบรรทุกสูงสุด 300 kg. 
4.วงเลี้ยว 4-5 m 
5 . อั ต ร า ก า ร สิ้ น เ ป ลื อ ง
เชื้อเพลิง 

0.63 l/km 

6 . เ ค ลื่ อ น ที่ ผ่ า น เ ก า ะ
ผักตบชวา 

ผ่านได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 4.2 แสดงค่าความเร็วเฉลี่ยบรรทุกน้ าหนัก
ต่าง ๆ 

ครั้ง
ที ่

ระยะทาง 
(km) 

ความเร็วเฉลี่ยในการ
ทดสอบ (km/hr) 

ไม่
บรรทุก
น้ าหนัก 

บรรทุก 
1 คน 

บรรทุก 
2 คน 

1 1 31 30 12 
2 1 32 32 12 
3 1 31 28 12 
4 1 30 27 12 
5 1 32 30 12 
ความเร็วเฉลี่ย 

(km/hr) 
31.2 

29.4 12 

 

 

รปูท่ี 4.2 แสดงการเปรียบเทียบความเร็วเฉลี่ยที่ใช้ใน
การทดสอบแบบบรรทุกน้ าหนัก 

 
 จากรูปที่ 4.2 เปรียบเทียบความเร็วของเรือพลัง
ลมขนาดเล็กที่สร้างขึ้นในสภาพพ้ืนน้ า ที่ระยะทดสอบ
พ้ืนน้ า 1 km พบว่าเรือพลังลมขนาดเล็กสามารถ
เคลื่อนที่โดยไม่บรรทุกน้ าหนักด้วยความเร็วสูงสุด 
50.2 km/hr บร รทุ กน้ า หนั ก  1 คน  65 kg 44.5 
km/hr บรรทุกน้ าหนัก 2 คน 130 kg 14.6 km/hr 
และทดสอบการเคลื่อนที่ผ่านวัชพืชขนาด 3 x 5 x 0.4 
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m พบว่ าบรรทุกน้ าหนัก  1 คน 65 kg สามารถ
เคลื่อนที่ผ่านได้ และบรรทุกน้ าหนัก 2 คน 130 kg ไม่
สามารถเคลื่อนที่ผ่านได้  ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อ
ที่ 1.3.1 ที่ก าหนดว่าเรือพลังลมขนาดเล็กสามารถ
เคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า 45 km/hr  
เรือพลังลมขนาดเล็กสามารถเคลื่อนที่โดยไม่บรรทุก
น้ าหนักด้วยความเร็ว 50.2 km/hr ในสภาพพ้ืนน้ า 
และไม่สามารถเคลื่อนที่โดยบรรทุกน้ าหนัก 200 kg 
ด้วยความเร็ว 14.6 km/hr ผ่านวัชพืชน้ าได้ ซึ่งไม่
เป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 1.3.1 และรัศมีวงเลี้ยวอยู่
ที่ 4-5 m  
 
5. สรุปผล 
5.1  ด้านการออกแบบสร้างเรือพลังลมขนาดเล็ก 
 5.1.1 ได้เรือพลังลมขนาดเล็ก ที่สามารถท างาน
ได้ตามเงื่อนไขและมีสมรรถนะในการใช้งาน โดยมี
ขอบเขตของเรือ ดังนี้ 
  1)  การออกแบบสร้างเรือพลังลมขนาดเล็ก  
  ก)  ออกแบบสร้างเรือพลังลมขนาดเล็ก 
จ านวน 1 ล า 
  ข)  เรือพลังลมขนาดเล็ก มีขนาดความ
ยาว 4 m ความกว้าง 2 m และมีความสูงจากท้องเรือ
ถึงขอบเรือด้านบน 0.5 m 
  ค)  เรือพลังลมขนาดเล็ก ท าจากไฟ
เบอร์กลาส 
  ง)  เรือพลังลมขนาดเล็ก ใช้เครื่องยนต์ 
Honda V-tech B16B ขนาด 185 hp และใช้ใบพัด
แบบ 8 ใบพัด ขนาด 1.5 m เพ่ือเป็นต้นก าลังส าหรับ
การสร้างแรงผลัก  
  จ)  เรือพลังลมขนาดเล็ก สามารถรับ
น้ าหนักสูงสุดได้ไม่เกิน 200 kg 

 5.1.2  การประเมินหาสมรรถนะของเรือพลังลม
ขนาดเล็ก ทดสอบความเร็วสูงสุดของเรือพลังลมขนาด
เล็ก โดยเปรียบเทียบกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 45 km/hr 
โดยท าการทดสอบความเร็วในสภาพพ้ืนน้ าแบบไม่
บรรทุกน้ าหนักได้ความเร็วเท่ากับ 50 km/hr แบบ
บรรทุกน้ าหนัก 150 kgได้ความเร็วเท่ากับ 44 km/hr 
และทดสอบวิ่งเคลื่อนที่ผ่านเกาะผักตบชวาได้ จึงสรุป
ได้ว่า 
  1. ความเร็วในสภาพพ้ืนน้ าแบบไม่บรรทุก
น้ าหนัก และพ้ืนน้ าแบบบรรทุกน้ าหนัก สามารถท า
ความเร็วได้ ไม่น้อยกว่า 30 km/hr  ซึ่งเป็นไปตาม
สมมุติฐาน 
  2. สามารถเคลื่อนที่ผ่านเกาะผักตบชวาได้ 
 
6.  กิตติกรรมประกาศ 
 ขอขอบพระคุณ อาจารย์ประสาท ภูปลื้ม ที่
อนุเคราะห์เครื่องยนต์และใบพัด และอาจารย์ ร.ต.
เอกราช  ไชยเพีย ที่อนุเคราะห์วัสดุ และถ่ายทอด
ความรู้ในการท าโครงการครั้งนี้จนประสบความส าเร็จ
ด้วยดี 
 ข อ ข อ บ พ ร ะ คุ ณ  ค ณ ะ วิ ศ ว ก ร ร ม ศ า ส ต ร์  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขต
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โครงการท่าเรือโดยสารเพื่อเชื่อมต่อระบบคมนาคมแม่น ้าเจ้าพระยา 
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บทคัดย่อ 
 ท่าเรือโดยสารแม่น้้าเจ้าพระยามีผลต่อการเติบโตของเศรษฐกิจชองประเทศในหลายๆด้าน เนื่องจากมีศักยภาพ
เป็นศูนย์กลางของเศรษฐกิจ ธุรกิจนี้จึงเติบโตอย่างรวดเร็วแบบก้าวกระโดด ด้วยเหตุผลที่สามารถลดปัญหาที่เกิดขึ้นจาก
การจราจรทางถนนได้เป็นอย่างดี มีการใช้งานทั้งจากคนในพื้นที่และนักท่องเที่ยว  ในปัจจุบันท่าเรือโดยสารต่างๆ ถูก
พัฒนาให้สามารถรองรับจ้านวนการใช้งานที่เพิ่มขึ้นในทุกๆปี เพื่อตอบสนองความต้องการในการเดินทางการเดินทางให้
เป็นไปอย่างต่อเนื่องและสะดวกสบาย ลดความแออัดบนท้องถนน 

โครงการนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอท่าเรือโดยสารเพิ่มเติมส้าหรับการเชื่อมต่อระบบคมนาคมของแม่น้้า
เจ้าพระยา ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น เพื่อให้มีความเข้าใจแนวทางในการออกแบบท่าเรือในแต่ละ
ท่าที่มีลักษณะการใช้งานแตกต่างกันไปตามวัตถุประสงค์ การศึกษาจึงประกอบไปด้วยการทบทวนวรรณกรรม ศึกษา
กรณีศึกษา และศึกษาเอกสารทั้งภาพถ่ายทางอากาศ ผังระบบการสัญจร ผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน ร่วมกับการลงพื้นที่
ส้ารวจจากการสังเกต การท้าแบบสอบถาม และการศึกษาพฤติกรรมของผู้ใช้บริการเรือโดยสารแม่น้้าเจ้าพระยา จากนั้น
จะน้าข้อมูลมาท้าการวิเคราะห์เพื่อท้าความเข้าใจลักษณะทางกายภาพของแต่ละพื้นที่  ไว้เป็นแนวทางในการออกแบบ
พื้นที่ท่าเรือ เพื่อการออกแบบพื้นที่ที่ชัดเจนและสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน สามารถรองรับกับ
แนวโน้มในการพัฒนาของพื้นที่ในอนาคต 
ค้าส้าคัญ: ท่าเรือส้าหรับโดยสารแม่น้้าเจ้าพระยา, การพัฒนาพื้นที่ริมน้้า , การคมนาคมขนส่งมวลชน 
 
Abstract 
 The Chao Phraya River Passenger Port grew up with the development of the country. It has 
potential to be a center of the economy.  This business is developing rapidly Because it can avoid 
problems from road traffic as well.  At present, Other passenger ports was developed to be able to 
support the number of applications that are increasing every year. It can meet the needs of traveling to 
be continuous and comfortable. It is Reducing congestion on the road. 
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This project's objective is to offer additional passenger ports for connecting the Chao Phraya 
River's transport system to be more continuous and more comfortable. The guidelines for design the 
Passenger Port areas in each port that has different use. The study therefore consisted of a literature 
review, case study, related documents, aerial photographs, traffic system, layout land use, field survey 
from observation questionnaire and a study of the behavior of passengers on the Chao Phraya River. 
Then, the data was analyzed for design the Passenger Port areas are clearly and accordance with the 
current economic and social conditions, including can support the development in the future. 
Keyword: Passenger Port’s Chao Phraya River, Waterside and Scenery Development, 
    Transportation System 
 
1.  บทน้า 

กรุงเทพฯมีการขยายตัวของเมืองจากโครงสร้าง
ของประชากร ท้าให้เมืองมีความหนาแน่นอย่าง
รวดเร็วและเกิดการขยายตัวอย่างไร้ทิศทาง ส่งผลต่อ
คุณภาพชีวิตของประชาชน ปัจจุบันกรุงเทพต้องเผชิญ
กับปัญหาและความท้าทายในการปฏิรูปที่ส้าคัญต่อ
อนาคตที่ยั่งยืนกับพลเมือง จึงเสนอแนวคิดการพัฒนา
เมืองควบคู่ไปกับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการ
คมนาคมขนส่ง หรือ TOD ในการแก้ปัญหาและพัฒนา
เมือง 

 
2. วัตถุประสงค ์
 2.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัย กรณีศึกษาที่
เกี่ยวข้องกับการออกแบบท่าเรือ 
 2.2 ศึกษาการออกแบบท่าเรือเพ่ือการลดปัญหา
การจราจรและความแออัดบนท้องถนน 
 2.3 ศึกษาศักยภาพทางกายภาพและการเติบโต
ของเศรษฐกิจในแต่ละพ้ืนที ่
 2.4 ศึกษาแนวคิดการพัฒนาพ้ืนที่รอบสถานีขนส่ง
ม ว ลชน  (Transit-Oriented Development หรื อ 
TOD) 
 

3. ขอบเขตการศึกษา 
3.1 ขอบเขตด้านพ้ืนที่ในการศึกษา  
3.1.1 พ้ืนที่ศึกษาท่ี 1 ไทรม้า  

เนื้อท่ีรวม 4 ไร่ 1 งาน 32.94 ตารางวา  
สถานีรถไฟฟ้า รถไฟฟ้า MRT สายสีม่วงไทรม้า 
ระยะทาง 0.30 กิโลเมตร 

3.1.2  พ้ืนที่ศึกษาท่ี 2 บางโพ 
 เนื้อท่ีรวม  12 ไร่ 3 งาน 61 ตารางวา  
 สถานีรถไฟฟ้า รถไฟฟ้า MRT สายสีฟ้าบางโพ 
 ระยะทาง 0.60 กิโลเมตร 
3.1.3  พ้ืนที่ศึกษาท่ี 3 บางขุนนนท์ 
 เนื้อท่ีรวม 3 ไร่ 1 งาน 51.53 ตารางวา 
 สถานี รถ ไฟฟ้า  รถ ไฟฟ้า  MRT สายสี ฟ้ า        
บางขุนนนท ์

ระยะทาง 1.80 กิโลเมตร 
3.2  ขอบเขตด้านพ้ืนที่โดยรอบพ้ืนที่ศึกษาเพ่ือน้ามา
ส้าหรับการวิเคราะห์ความส้าคัญและการใช้งานของ
แต่ละพ้ืนที ่
3.3  ขอบเขตด้านกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ 
ประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณที่ใกล้เคียงกับพ้ืนที่
ศึกษาเพ่ือศึกษา  
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4.  ระเบียบการศึกษา  
ผู้ศึกษาได้เก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือการศึกษา โดย

แบ่งข้อมูลออกเป็น  2 ส่วน คือ ข้อมูลทุติยภูมิ  
(Secondary Data) และ ข้อมูลปฐมภูมิ  (Primary 
Data)  
 4.1  ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ได้มาจาก
การศึกษาและการเลือกพ้ืนที่ส้าหรับการศึกษา รวมทั้ง
ศึกษาแนวคิดการออกแบบพ้ืนที่ริมน้้าใจกลางเมือง 
เน้นศึกษาในเรื่องลักษณะทางกายภาพ การวางผัง
พ้ืนที่ท่าเรือ โดยศึกษาจากทฤษฎีและโครงการที่
เกิดข้ึนทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
 4.2  ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data)  ได้จากการ
ท้าแบบสอบถามโดยใช้วิธีการเก็บจากกลุ่มตัวอย่าง
จ้านวน 80 คน ร่วมกับการส้ารวจ  

 
5.  แนวคิดและทฤษฎีที่น้ามาใช้ 
 5.1  แนวคิดการพัฒนาและฟ้ืนฟูเมือง ให้ความ 
ส้าคัญของการพัฒนาพ้ืนที่ทางเท้า ทางเดิน เป็นหลัก 
โดยต้องออกแบบโดยค้านึงถึงบริบทของพ้ืนที่ใกล้เคียง
และเชื่อมโยงกับความเหมาะสมและความต้องการ
ของผู้คนในพ้ืนที่ที่อยู่อาศัยในบริเวณนั้น 
 5.2  แนวคิดการพัฒนาพ้ืนที่อย่างกระชับ ในพ้ืนที่
ที่มีความหนาแน่นสูง หรือ แนวคิด Transit-Oriented 
Development (TOD) คือการพัฒนาพ้ืนที่โดยรอบ
สถานีขนส่งมวลชน เพ่ือให้เกิดการใช้ประโยชน์ที่ดิน
แบบผสมผสานในพื้นท่ีที่มีความหนาแน่นสูง 

 
6.  ผลการศึกษา 

จากการศึกษาแนวทางการพัฒนาท่าเรือโดยจะ
พัฒนาควบคู่ไปกับการ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน
การคมนาคมขนส่ง ผู้ศึกษาแบ่งผลการศึกษาออกเป็น 
2 ส่วน ดังนี้ 

6.1  ความเป็นไปได้ของโครงการ 
  6.1.1 ระบบขนส่งมวลชนทางน้้าเป็นโครงข่ายที่
มีศักยภาพและความส้าคัญในการขนส่งผู้โดยสารจาก
รอบนอกเมืองเข้ามาสู่ศูนย์กลางของเมือง เรือโดยสาร
แม่น้้าเจ้าพระยากรุงเทพมหานคร มีปริมาณการใช้
งานของผู้โดยสารที่เพ่ิมขึ้นทุกปี โดยในปี 2558 มี
ผู้ โดยสารจ้านวน 3.6 ล้านคน และในปี 2562 มี
จ้านวนผู้โดยสารถึง 6.35 ล้านคน เพ่ิมขึ้นถึง 28% 
จากในปี 2558 และมีจ้านวนใช้งานเฉลี่ยต่อวันถึง 
18,000 คน  (กรมเจ้าท่า,2562)  
6.2  พฤติกรรมการเดินทางของผู้โดยสาร  

   จากการศึกษาพฤติกรรมกลุ่มผู้โดยสารแม่น้้า
เจ้าพระยา ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทย
และชาวต่างชาติที่มีอายุมากกว่า 18 ปี ชาวต่างชาติ 
60% และชาวไทย 40%  

เป้าหมายในการเดินทางเป็นการเดินทางเพ่ือการ
เชื่อมต่อพ้ืนที่หรือการเชื่อมต่อโครงข่ายคมนาคม
ขนส่งสาธารณะ 
  จุดประสงค์ในการเดินทางก็แตกต่างกันไปตาม
ช่วงเวลา ดังนี้ 

 

 
 

รูปที่ 1 แสดงจุดประสงค์ในการเดินทาง ในแต่ละเวลา
ของผู้โดยสาร 

 
6 .3   แนวคิดด้านการออกแบบพ้ืนที่ท่า เรือจาก
กรณีศึกษา 
 6 . 3 . 1  Urban Transportation Systems 
Choices for Communities 
การออกแบบท่าเรือจะต้องค้านึงถึงปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้ 
 1. ชนิดของท่าเทียบเรือ ออกแบบโดยดูจากเรือ 
 2. สะพานเทียบที่สามารถเคลื่อนย้ายได้  
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 3. ท่าเรือในส่วนบนฝั่งจะเชื่อมต่อกับทางเท้าและ
ระบบขนส่งมวลชนรูปแบบอ่ืน จึงควรมีสิ่งอ้านวย
ความสะดวกส้าหรับผู้โดยสาร 
6.4  แนวทางในการพัฒนาโครงการท่าเรือโดยสาร
แม่น้้าเจ้าพระยา 
6.4.1  แนวโน้มการเติบโต 

1. พ้ืนที่ศึกษาที่ 1 ย่านไทรม้าเป็นหนึ่งในท้าเล
ที่อยู่อาศัยที่มีราคาไม่แพง เป็นทางเลือกให้กับคนที่
ต้องการที่อยู่อาศัยราคาถูก รถไฟฟ้า MRT สายสีม่วง
ท้าให้เกิดที่อยู่อาศัยประเภทคอนโดเพ่ิมมากขึ้น และ
ราคาที่ดินเพ่ิมข้ึนถึง 40% จากปี 2547 และในอนาคต
จะเกิดโครงการมอเตอร์เวย์สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี 
เกิดทางเลือกของการอยู่อาศัยเพ่ือรองรับการเติบโต
อย่างรวดเร็วของพ้ืนที่ 
  2. พ้ืนที่ศึกษาที่ 2 ย่านบางโพเป็นย่านที่เป็น
รอยต่อของความดั้ ง เดิมกับความทันสมัย มีข้อ
ได้เปรียบหลายอย่างที่ท้าให้ในอนาคตจะถูกพัฒนา
เป็นย่านแหล่งที่อยู่อาศัยที่น่าอยู่ อีกแห่งหนึ่ งของ
กรุงเทพ มีโครงการห้างแนวใหม่ที่ชื่อว่า Gateway 
บางซื่อ และ รัฐสภาแห่งใหม่ ใกล้กับสถาบันการศึกษา
ชื่อดังและแหล่งงานใหญ่ๆของภาครัฐและเอกชน
มากมาย 
  3. พ้ืนที่ศึกษาที่ 3 ย่านบางขุนนนท์เป็นย่านที่มี
ประวัติศาสตร์มาอย่าง มีความเจริญแบบในเมืองไม่
เหลือเค้าความเป็นสวนแบบดั้งเดิมอีกแล้ว ปัจจุบัน
เป็นทั้งที่อยู่อาศัยและการค้าขายแบบท้องถิ่น อีกทั้ง
ในอนาคตจะมีแผนโครงการรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายสาย
สีน้้าเงิน ฝั่งเตาปูน-ท่าพระ ซึ่งผ่านถนนจรัญสนิทวงศ์
และผ่านย่านบางขุนนนท์  
6.4.2  พ้ืนที่และกิจกรรมต่างๆ 
  การแบ่งพ้ืนที่ภายในโครงการจะแบ่งเป็น 3 
ส่วนดังนี้ 

 ส่วนที่ 1 พ้ืนที่ริมน้้าที่มีส่วนส้าคัญในการเชื่อมต่อ
การสัญจร จะจัดระเบียบการจราจร เพ่ือให้การจราจร
ภายนอกท่าเรือเป็นระเบียบ ประกอบด้วย  
 1. ทางเดินริมน้้า 
 2. ลานกิจกรรมทางเท้า 
 ส่วนที่ 2 พ้ืนที่ท่าเรือท่าเรือ ออกแบบให้รองรับ
การขยายตัวของการใช้งานและมีพ้ืนที่ที่รองรับการ
จอดเรือเทียบท่า ประกอบด้วย  
 1. ท่าเรือส้าหรับรองรับผู้โดยสาร 
 2. จุดจอดและซ่อมบ้ารุงเรือโดยสาร 
ส่วนที่ 3 พ้ืนที่สนับสนุนพัฒนาควบคู่ไปกับแนวโน้ม
การเติบโตของพ้ืนที่ในแต่ละย่าน เป็นส่วนสร้างรายได้
และดึงดูดคน ออกแบบร่วมให้มีพ้ืนที่เปิดโล่ง เพ่ือให้มี
การเชื่อมต่อกับพ้ืนที่ริมน้้า ประกอบด้วย  
 1. พ้ืนที่สนับสนุน 
 2. ส่วนพาณิชยกรรม 
 3. ที่จอดรถ  
6.4.3  แนวคิดในการออกแบบ ใช้แนวคิด Transit 
Oriented Development หรือ TOD เป็นแนวทาง
ในการพัฒนาเมืองและฟ้ืนฟูการปรับโครงสร้าง
พ้ืนฐาน ร่วมกับการพัฒนาชุมชนไปตามเส้นทางการ
ขนส่ง โดยการออกแบบในแต่ละพ้ืนที่ จะเน้นไปที่การ
สร้างพ้ืนที่เพ่ือเชื่อมต่อรูปแบบการเดินทาง และมี
พ้ืนที่เปิดโล่งเพ่ือให้มีพ้ืนที่ส้าหรับการพักผ่อน และ
ทางเดินเท้า 
1. พ้ืนที่ศึกษาพ้ืนที่ที่ 1 ท่าเรือไทรม้า 

ผลจากการศึกษา จะสร้างเป็นอาคารที่อยู่อาศัย
รวมประเภทอาคารชุดร่วมกับท่าเรือ 
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รูปที่ 2 แสดงผังพ้ืนของโครงการพ้ืนที่ศึกษาที่ 1 

ท่าเรือไทรม้า 
 

 จัดให้มีทางเข้าสองทาง ทางที่หนึ่งเป็นทางเข้า
ส้าหรับที่อยู่อาศัยประเภทอาคารชุด และทางเข้าที่
สองเป็นทางเข้าส้าหรับพ้ืนที่ท่าเรือที่จะเปิดเป็น
สาธารณะเพ่ือให้เกิดการใช้งานส้าหรับผู้คนภายนอก 
ไม่ใช่ส้าหรับคนในอาคารชุดอย่างเดียว ตัวอาคารชุด
และท่าเรือ มีพ้ืนที่โล่งส้าหรับการพักผ่อน 
2.  พ้ืนที่ศึกษาพ้ืนที่ที ่2 ท่าเรือบางโพ 

ผลจากการศึกษา จะสร้างเป็นห้างสรรพสินค้าและ
ตลาดแบบ Local ร่วมกับท่าเรือ 

 

รูปที ่3 แสดงผังพ้ืนของโครงการพ้ืนที่ศึกษาที่ 2 
ท่าเรือบางโพ 

 
โดยการออกแบบจะจัดให้มี พ้ืนที่จอดรถอยู่ที่

ด้านหน้าของตัวโครงการ เพ่ือความสะดวกในการ
เข้าถึงพ้ืนที่ด้านใน ถัดมาจะเป็นตลาดแบบ Local ที่
ช่วยเพิ่มความครึกครื้นและความมีชีวิตชีวาให้กับพ้ืนที่ 
ด้านหลังเป็น Local Shopping Center มี Center 
Court Yard พ้ืนที่ โ ล่ งส้ าหรั บ เชื่ อมต่ออาคาร  2 

Function มีพ้ืนที่โล่งเป็นทางเท้าที่เชื่อมต่อกับพ้ืนที่
ของท่าเรือ 
3.  พ้ืนที่ศึกษาพ้ืนที่ที ่3 ท่าเรือบางขุนนนท์ 

ผลจากการศึกษา พื้นที่มีสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตร
ต่อสุขภาพ แต่มีอาคารพาณิชย์อยู่เป็นจ้านวนมาก ท้า
ให้ขาดพ้ืนที่ส้าหรับการพบปะ หรือการพักผ่อน จึง
สร้างพ้ืนที่ส้าหรับการพักผ่อน การเล่นกีฬาที่เป็นพ้ืนที่
สาธารณะเป็นพ้ืนที่ที่เชื่อมต่อกับพ้ืนที่โดยรอบได้เป็น
อย่างดี 

 
รูปที ่4 แสดงผังพ้ืนของโครงการพ้ืนที่ศึกษาที่ 3

ท่าเรือบางขุนนนท์ 
 

ออกแบบใน Concept Connecting different 
age and social groups ส่วนหน้าของโครงการจะ
เป็นพ้ืนที่จอดรถเพ่ือความสะดวกในการเข้ามาใช้งาน
ของพ้ืนที่ ถัดมาจะเป็นพ้ืนที่สาธารณะ ที่ประกอบด้วย
ส่วนพักผ่อน ส่วนออกก้าลังกาย ส่วนสนามเด็กเล่น 
และส่วนของพ้ืนที่ส้าหรับการเล่นกีฬา Skateboard 
 
7. การอภิปรายและสรุปผล  

ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาควบคู่ ไปกับการ
พัฒนาเมือง เช่น 

1. การขยายตัวของเมืองกระชับมากขึ้น เพราะมี
การใช้ประโยชน์ของ พ้ืนที่ ใจกลางเมืองอย่ างมี
ประสิทธิภาพสามารถตอบสนองความต้องการในการ



 
การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์  วทิยาศาสตร์  เทคโนโลยี  และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 12 
วันที่ 20  สิงหาคม  2564  ณ  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   

 

 
ESTACON12 | 941 

ด้าเนินชีวิตของประชาชนได้ทั้งในเชิงปริมาณและ
คุณภาพ 

2. เกิดการใช้ขนส่งสาธารณะอย่างยั่งยืน 
3. ชุมชนโดยรอบมีคุณภาพ 
4. มีทางเลือกในการเดินทางที่หลากหลาย 
5. ทัศนียภาพถูกออกแบบและควบคุมให้มีความ

สวยงามเหมาะแก่การพักผ่อน 
 
8. สมมติฐานความเป็นไปได้ทางการเงิน 
 สรุปสมมติฐานทางการเงิน 
ค่าก่อสร้างอาคารรวมทั้งหมด 1,168,900,200 บาท 
ค่าท่ีดินรวมทั้งหมด 857,150,000 บาท 
ค่าบริหารงานก่อสร้างรวมทั้งหมด 43,318,650 บาท 

รายได้หลักมาจากท่าเรือถึง 80 % นอกนั้นจะเป็น
รายได้ที่มาจากพ้ืนที่พาณิชยกรรม ส่วนรายจ่ายจะ
อ้างอิงกับรายได ้

 
ตารางที่ 1 สรุปสมมติฐานทางการเงิน : รายจ่าย
ทั้งหมด (ปี) 

ค่าพนักงาน 5,220,000 

รายจ่ายแปรผัน 40% ของรายได้ 

ค่าซ่อมบ้ารุง 10% ของรายได้  

ค่าการตลาด 30% ของรายได้ 
 
สมมติฐานโดยรวม 
 คืนทุนภายในระยะเวลา 5 ปี นับหลังจากเริ่มเปิด
โ ค ร งก า ร  ไ ม่ ร ว ม ร ะยะ เ ว ล า ในกา รก่ อ ส ร้ า ง                 
ในระยะเวลา 10 ปี 
มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) = 16,231,941,306 บาท  
อัตราผลตอบแทนของโครงการ = 41% 
โดยอัตราคิดลด = 11% 

9. เอกสารอ้างอิง 
1. เอกสารที่ค้นได้จากเว็บไซต์ 
[1]  กลุ่มสถิติวิเคราะห์ส้านักงานแผนงานกรมเจ้าท่า 

(2562) .  รายงานการส ารวจเรือโดยสาร/
ท่องเที่ยว ปีงบประมาณ 2562 . สืบค้นเมื่อ 5 
ตุลาคม 2563 จาก http://www.md.go.th 

[2]  DDproperty  (2562). รู้จักย่านบางขุนนนท์
แบบเจาะลึก. สืบค้นเมื่อ 15 พฤษภาคม 2564 
จากhttp://www.fazwaz.com 

[3]  DDproperty (2563). รู้จักย่านไทรม้า-ท่าอิฐ
แบบเจาะลึก. สืบค้นเมื่อ 15 พฤษภาคม 2564 
จาก http://www.ddproperty.com 

[4]  FazWaz News (2563). บางโพท าเลยอดฮิต 
แห่งใหม่ของคนกรุงเทพ. สืบค้นเมื่อ 15 
พฤษภาคม 2564 จาก 
http://www.fazwaz.com 

[5]  Woraporn Poonyakanok (2016). Transit-
Oriented Development. สืบค้นเมื่อ 10 

  พฤษภาคม 2564. จาก 
http://www.urbanwhy.com  

2. บทความ 
[1] Moinul Hossain and Pawinee Iamtrakul, 

Ph.D. (2007 ) .  Water Transportation in   
Bangkok: Past, Present and the Future.  
Bangkok : Thammasat University. 

 
 
 
 
 



 
การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์  วทิยาศาสตร์  เทคโนโลยี  และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 12 
วันที่ 20  สิงหาคม  2564  ณ  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   

 

 
ESTACON12 | 942 

แผ่นความหนาแน่นต ่าจากหญ้าแฝก 
SOFT BOARD PANEL FROM VETIVER GRASS 
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บทคัดย่อ  
         การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อน าหญ้าแฝกมาอัดแผ่นความหนาแน่นต่ า เพื่อทดสอบคุณสมบัติของแผ่นความ
หนาแน่นต่ าจากหญ้าแฝกให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานของ Soft Board เป็นการน าวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรมาท าวสัดใุหม่ 
การอัดขึ้นรูปแผ่นใช้กรรมวิธีการอัดร้อน ก าหนดช่วงความหนาแน่นระหว่าง 300-400 กก./ม3 ที่ความหนา15 และ20 ม.
อุณหภูมิในการอัด 150 °C แรงที่ใช้ในการอัดอยู่ระหว่าง 25-30 กก./ม2 เวลาในการอัด 8 นาที ใช้กาว pMDI ร้อยละ 5 -7  
         ผลการทดสอบคุณสมบัติด้านกายภาพสมบัติ และกลสมบัติแผ่นความหนาแน่นต่ าจากหญ้าแฝกที่ความหนาแน่น 
400 กก./ม3 ใช้ปริมาณกาว 7% มีคุณสมบัติด้านกายภาพสมบัติ และกลสมบัติผ่านเกณฑ์ของ Strength and 
Mechanical Properties of Soft Boards (Library of Congress Cataloging – In – Publication Data) เหมาะสมใน
การผลิตเชิงอุตสาหกรรม 
ค่าส่าคัญ: หญ้าแฝก, แผ่นความหนาแน่นต่ า, กรรมวิธีการอัดร้อน 
 
Abstract 
         The purposes of the research are to create low-density Soft Board Panel from Vetiver Grass and to 
test the properties of the panel according to the Soft Board standard. The process is the use of by-products 
from agricultural harvest to make a new material.  The panels were compressed into soft boards using hot 
press technique.  The densities of the panels ranged from 300-400 kg/m3 with the thicknesses of 15 and 20 

mm. The temperature of 150 ̊C and pressure ranging from 25 to 30 kg/m2 were applied in the process for 8 
minutes. pMDI was used as a binding agent with an amount of 5-7% by weight of the panels.  
 The results of the physical and mechanical properties of the panel with a density of 400 kg/m3 using 
pMDI with an amount of 5% and 7% by weight met the strength and mechanical properties of the soft 
boards (Library of Congress Cataloging – In – Publication Data). However, the panel with an amount of 5% 
pMDI by weight is suitable for industrial production. 
Keywords: Vetiver Grass, S oft boards, Hot Pressing Process. 
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1.  บทน่า 
ป่าไม้เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญยิ่งของ

ประเทศ ที่มีผลต่อสภาวะสมดุลของระบบนิเวศ ดังนั้น
หากมีการสูญเสียในทรัพยากรป่าไม้มากเท่าไร ก็ย่อม
ท าให้เกิดความไม่สมดุลของธรรมชาติมากยิ่งขึ้น 
สาเหตุที่ส าคัญเนื่องจากการบุกรุกเข้าครอบครองพ้ืนที่
ป่าไม้เพ่ืออยู่อาศัย และจากการตัดไม้ท าลายป่า จึง
ควรรีบเร่งแก้ไขและหาแนวทางปกป้องสภาพป่าไม้  

ในปัจจุบันมีการน าวัสดุที่มีอยู่ในธรรมชาติมาใช้ใน
งานสถาปัตยกรรม ช่วยให้การใช้พลังงานตลอดจน
สารเคมีและสารพิษที่ใช้ในกระบวนการผลิตวัสดุ
สังเคราะห์ลดลง [1] 

ใบหญ้าแฝกเป็นเศษวัสดุเหลือทิ้งจากการส่งเสริม
ให้ปลูกหญ้าแฝกเพ่ือการอนุรักษ์ดินและน ้าและ
ป้องกันการพังทลายของดินในพ้ืนที่ป่าเสื่อมโทรมและ
ป่ าต้ นน ้ า  ต ามตาม โคร งการ อัน เนื่ อ งม า จ าก 
พระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่ง
ปัจจุบันเกษตรกรได้น าใบหญ้าแฝกไปใช้ประโยชน์ 
เพ่ิมมูลค่า เช่น หลังคาแฝกและสินค้าจากหัตถกรรม 
แต่ยังไม่ได้น ามาใช้ในงานสถาปัตยกรรม [2] 

 
คุณสมบัตใิบหญ้าแฝก 
     ใบหญ้าแฝกที่ต้องถูกตัดทิ้งจากกอเหนือพ้ืนดิน    
20 – 30 ซม. เพ่ือการดูแลบ ารุงรักษาทุก ๆ 3 - 6 
เดือน เศษใบหญ้าแฝกมีศักยภาพทางวิชาการสามารถ
ให้เส้นใยในการน ามาผลิตเป็นแผ่นประกอบชีวภาพ 
(Biological Composites) หญ้าแฝกเป็นพืชที่มีเส้น
ใยอยูในตระกูล Gramineae เช่นเดียวกับ ไผ่ ข้าวโพด 
ข้าวฟ่าง และอ้อย ซึ่งมีองค์ประกอบหลักทางเคมีเป็น
เซลลู โลสและลิกนิน (Lignocellulosic)  ลักษณะ
พ้ืนฐานดังกล่าวท าให้สามารถทราบถึงความเป็นไปได้ 
ในการน ามาใช้ประโยชน์ทดแทนผลิตผลจากไม้ได้ [2]   

งานวิจัยที เกี ยวข้อง 
    การพัฒนาหญ้าแฝกเป็นแผ่นวัสดุทดแทนไม้     
การลดปริมาณของกาวไอโซไซยา เนต (pMDI)           
ที่เหมาะสมต่อการน ามาใช้ในการผลิตแผ่นชิ้นแฝกอัด 
จากแฝกดอนสาย พันธุ์ราชบุรี (แหล่งปลูกจังหวัด
ราชบุรี) และจากแฝกดอนสายพันธุ์ ราชบุรี (แหล่ง
ปลูกจังหวัดประจวบคีรีขันธ์) โดยการผสมกับชิ้นไม้ยู
คาลิปตัส คามาลดูเลนซีส และใช้กาวในการ ผลิต     
ที่ต่างกัน 3 ชนิด คือกาวไอโซไซยาเนต ที่ระดับ 5%, 
กาวยูเรีย-ฟอร์มัลดีไฮด (UF) ที่ระดับ 10% และกาวฟี 
นอล-ฟอร์มัลดีไฮด์ (PF) ที่ระดับ 7% พบว่า การผลิต
แผ่นชิ้นแฝกอัดโดยใช้ แฝกดอนสายพันธุ์ราชบุรี  
(แหล่งปลูก จังหวัดราชบุรี) นั้น การใช้กาว pMDI      
ที่ระดับ 5% ก็เพียงพอที่จะท าให้แผ่นชิ้นแฝกอัดที่ได้ 
อยู่ในเกณฑ์มาตร ฐาน JIS A 5908 (1994) และการ
เ พ่ิมระดับของกาวเป็น 7% ก็ไม่ท าให้ค่าความ
ต้านทานแรงดัด ค่าแรงดึงตั้งฉากกับผิวหน้า (IB) ที่ได้ 
มีค่าเฉลี่ยแตกต่าง กับระดับของกาว 5% แต่อย่างใด 
ส าหรับค่าการพองตัวเมื่อแช่น า (TS) และค่าการดูด
ซึม น้ า (WA) นั้นจะมีแนวโน้มที่ลดลงเมือใช้กาว PF 
และ UF แต่ไม่มีผลกระทบต่อการใช้กาว pMD! [3] 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือขึ้นรูปแผ่นความหนาแน่นต่ าจากหญ้าแฝก 
 2.  เ พ่ือศึกษาและทดสอบคุณสมบัติทางด้าน
กายภาพสมบัติและกลสมบัติของแผ่นตวามหนาแน่น
ต่ าจากหญ้าแฝกให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานของ Soft 
board 
 3.  เพ่ือพัฒนาแผ่นหญ้าแฝกให้สามารถน าไปเป็น
วัสดุทางเลือกในงาน สถาปัตยกรรมต่อไป 
 
 



 
การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์  วทิยาศาสตร์  เทคโนโลยี  และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 12 
วันที่ 20  สิงหาคม  2564  ณ  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   

 

 
ESTACON12 | 944 

วิธีการวิจัย  
    การวิจัยเรื่อง แผ่นความหนาแน่นต่ าจากหญ้าแฝก
เป็นรูปแบบการวิจัยเชิงทดลอง โดยก าหนดแนวทาง
วิธีด าเนินการวิจัยเป็น 3 ช่วง ตามรายละเอียด
ดังต่อไปนี้  
 1. การทดลองขึ้นรูปแผ่นความหนาแน่นต่ าจาก
หญ้าแฝกต้องการอัดทั้งหมด 40 แผ่น ขนาด 30×30 
ซม. หนา 15 และ 20 มม. ความหนาแน่น 300 กก./ 
ม3 ใช้ข้อก าหนดของการอัดแผ่นความหนาแน่นต่ า 
(Soft Board) มีความหนาแน่นประมาณ 200-400 
กก./ ม3 ใช้กาวร้อยละ 5 และ 7 ความหนาแน่นของ
แผ่นที่ต้องการข้ึนรูป โดยค านวณจากสูตร 
ความหนาแน่น = ( m/v) x106 กก./ ม3 
1.1  น าหญ้าแฝกท่ีได้ตากกลางแจ้งให้แห้ง 

  

รูปที  1  การตากหญ้าแฝกกลางแจ้ง 
 

  1.2  น าหญ้าแฝกเช้าเครื่องย่อยให้มีขนาดเล็ก 

     

รูปที  2  การน าหญ้าแฝกเช้าเครื่องย่อย 
 
 1.3  น าหญ้าแฝกเข้าเครื่องผสมกาว ตามปริมาณที่
ค านวณได้ในเครื่องผสมกาวโดยการพ่นกาว เพ่ือให้
กาวกระจายทั่วใบหญ้าแฝก 

            

         รูปที  3  การพ่นกาวในเครื่องผสมกาว 
 
   1.4 น าหญ้าแฝกทีไ่ด้เข้าแบบขนาด 40x40 เซนติเมตร 

 

รูปที  4  การน าหญ้าแฝกเข้าแบบ 
   
1.5  น าขึ้นอัดด้วยเครื่องอัดให้ได้ความหนาตามก าหนด 
                        

 

รูปที  5  การอัดด้วยเครื่องอัด 
 

 

 

รูปที  6  รูปแผ่นหญ้าแฝกที่ส าเร็จ 



 
การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์  วทิยาศาสตร์  เทคโนโลยี  และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 12 
วันที่ 20  สิงหาคม  2564  ณ  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   

 

 
ESTACON12 | 945 

 2.  ทดสอบทางด้านกายภาพสมบัติและทางด้านกล
สมบัติตามมาตรฐานแผ่นความหนาแน่นต่ า (Soft 
Board) [4] 
 
ตารางที  1 มาตรฐานแผ่นความหนาแน่นต่ า (Soft 
Board) [4] 

Property Unit 
Value for structural 

Insulation board 
Density  g/cm3 0.14 - 0.48 
Specific gravity  - 0.16 - 0.42 
Modulus of elasticity          
(bending)  

MPa 172.37 - 861.85 

Modulus of rupture  MPa 1.379 - 5.52 
Tensile strength 
perpendicular 
To surface  

MPa 0.16 - 0.4 

24 – hour water 
absorption  

% by 
volume 

1 - 10 

 
     ชิ้นงานที่ได้หลังจากตัดแต่งขอบ ขนาด 30  × 30 
ซม. น ามาตัดแบ่งตามขนาด เพ่ือทดสอบด้านกายภาพ
สมบัติ และด้านกลสมบัติ การชักตัวอย่างใน 1 แผ่น ชัก
ตัวอย่างทดสอบ 2 ชิ้นงานต่อ 1 ประเภทการทดสอบ 
 
ทดสอบด้านกายภาพสมบัติ 
1.  ความหนาแน่น (Density) : D 
 วิธีทดสอบ 
 การทดสอบความหนาแน่น จะก าหนดขนาดทดสอบ
100 × 100 มม. โดยชั่งน้ าหนักของชิ้นงานทดสอบและ
หาค่าเฉลี่ยความหนาของชิ้นงานทดสอบ แล้วค านวณหา
ค่าความหนาแน่นของชิ้นงานทดสอบ 

ความหนาแน่น  =  (m /v) x10 (กก./ ม3) 
          เมื่อ   m  =  น้ าหนัก (ก.) 

        V  =  ปริมาตร (ม3) 

     2.  การดูดซึมน้ าโดยปริมาตร หลังแช่น้ า 24 ชั่วโมง 
(Water Absorption by Volume 2-24 Hours) : WA 
 วิธีทดสอบ 
     การทดสอบความชื้นก าหนดขนาดทดสอบ  50×50 
มม. ชั่งชิ้นทดสอบให้ได้น้ าหนักที่  0.1 กรัมเป็นน้ าหนัก
ก่อนแช่น้ า แช่ชิ้นทดสอบในน้ าสะอาดที่อุณหภูมิห้อง 
แต่ละชิ้นต้องไม่ติดกัน เมื่อชิ้นทดสอบแช่น้ าครบ 24 ชม. 
น าขึ้นมาชั่งน้ าหนัก น ามาค านวณหาค่า 

การดูดซึมน้ า (%) =  [(v2 – v1)] / v1] x 100 
เมื่อ   v1  =  ปริมาตรก่อนแช่น้ า (กรัม) 
        v2  =  ปริมาตรหลังแช่น้ า (กรัม) 

 
ทดสอบด้านกลสมบัติ 
1.  มอดุลัสแตกหัก (MOR) และมอดุลัสยืดหยุ่น (MOE) 
 วิธีการทดสอบ 
 วางชิ้นทดสอบลงบนแท่นรองรับซึ่งมีระยะห่าง 16 
เท่า ของความหนาของชิ้นทดสอบ ให้ปลายชิ้นทดสอบ
ยื่นออกไปจากแท่นรองรับประมาณ ข้างละ 12.5 มม. ให้
แรงกดลงบนจุดกึ่งกลางของชิ้นทดสอบ โดยมีอัตราการ
แรงกดอย่างสม่ าเสมอประมาณ 10 มม./วินาที เวลาที่ใช้
ตั้งแต่  เริ่มต้นจนกระทั่งชิ้นทดสอบหัก ต้องไม่น้อยกว่า 
30 วินาที และต้องไม่เกิน 120 วินาที ค านวณหาค่ามอ
ดุลัสแตกร้าว และมอดุลัสยืดหยุ่น 

จากสูตร หาค่ามอดุลัสแตกร้าว 

MOR  = 3WI λ/ 2bd2 
เมื่อ   MOR  = มอดุลัสแตกร้าว (Mpa) 
 W  =  แรงกดสูงสุดที่ชิ้นทดสอบรับได้ (นิวตัน) 

 Iλ  =  ระยะห่างของแท่นรองรับ (มม.) 
 b   =  ความกว้างของชิ้นทดสอบ (มม.) 
 d   =  ความหนาเฉลี่ยของชิ้นทดสอบ (มม. 
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 จากสูตร หาค่ามอดุลัสยืดหยุ่น 

 MOE Δ   =  ΔWIλ / 4bd3 Δ S 
เมื่อ  MOE  =  มอดุลัสยืดหยุ่น (Mpa) 

 Iλ  =  ระยะห่างแท่นรองรับ (มม.) 

 ΔW  =  แรงกดที่เพ่ิมข้ึนในช่วงที่เส้นกราฟเป็น
เส้นตรง (นิวตัน) 
 b  =  ความกว้างของชิ้นทดสอบ (มม.) 
 d  =  ความหนาเฉลี่ยของชิ้นทดสอบ (มม.) 

 ΔS  =  ระยะแอ่นตัวที่เพ่ิมขึ้นในช่วงที่เส้นกราฟ
เป็นเส้นตรง (มม.) 
2.  ความต้านแรงดึงตั้งฉากกับทางผิวหน้า 

วิธีการทดสอบ 
ติดผิวหน้าทั้งสองของชิ้นทดสอบกับแผ่นดึง โดยใช้

กาวสังเคราะห์เรซินที่มีแรงยึดมากกว่าแรงยึดในตัวชิ้น
ทดสอบน าชิ้นทดสอบที่เตรียมได้แล้วนี้ไปเข้าเครื่องดึง 
ดึงให้ชิ้นทดสอบแยกออกจากกัน จนกระทั่งชิ้นทดสอบ
แยกออกจากกันต้องไม่น้อยกว่า 30 วินาที และไม่เกิน 
120 วินาที หาค่าจากสูตร 
   ความต้านแรงดึงตั้งฉากกับทางผิวหน้า = แรงดึงสูงสุด   
   (นิวตัน) / (ความกว้าง (มม.) × ความยาว (มม.) 
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล   

 

แผนภูมิที  1  ผลทดสอบความหนาแน่นเฉลี่ย 
 

วิจารณ์ผลการทดสอบ 
     จากแผนภูมิที่ 1 ผลการทดสอบความหนาแน่น
พบว่าชุดทดสอบ 300 กก./ม3 กาว 7 % ที่ความหนา 
20 มม..(รหัสแผ่น 1/1.1– 4/4.4 ) มีความหนาแน่น
เฉลี่ยอยู่ที่ 0.36 กรัม/ซม.3  
 โดยรวมแล้วแผ่นทั้ งหมดที่ อัดได้นั้นตรงตาม
มาตรฐานของ  Soft Board (Library of Congress 
Cataloging – In – Publication Data) ซึ่งก าหนดให้
ความหนาแน่นอยู่ในช่วง 0.14 – 0.48 กรัม/ซม.3 
 

 

แผนภูมิที  2  ผลทดสอบการดูดซึมน้ าเฉลี่ย 
 

วิจารณ์ผลการทดสอบการดูดซึมน้ าโดยปริมาตร 
    จากผลการทดสอบการดูดซึมน้ าพบว่าค่าการดูด
ซึมน้ าของแผ่นหญ้าแฝกที่ความหนาแน่น 300 กก./ม3  
อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานแผ่น Soft board ซึ่งก าหนดค่า
การดูดซึมน้ าเฉลี่ยต้องอยู่ในช่วงตั้งแต่ร้อยละ 1 ถึง
ร้อยละ10  โดยแผ่นหญ้าแฝกเฉลี่ยที่ร้อยละ 7.49 ที่
ชุดทดสอบหมายเลข 2 หนา 15 มม.กาว 7%  
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แผนภูมิที  3  ผลทดสอบความต้านแรงดัด 
 

วิจารณ์ผลทดสอบ 
     จากแผนภูมิที่ พบว่าค่ามอดุลัสแตกร้าวที่ 2.207 
MPa  ที่ชุดทดสอบ 2  ความหนาแน่นที่ 0.36 กรัม/
ซม.3 และค่ามอดุลัสแตกร้าวที่ 1.929 MPa  ที่ชุด
ทดสอบ 4  ความหนาแน่นที่ 0.36 กรัม/ซม.3  ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานของ Soft Board ซึ่งก าหนดให้ค่ามอ
ดุลัสแตกร้าว อยู่ในช่วง 1.379 – 5.52 MPa พบว่า
ความหนาแน่นมีส่วนท าให้ค่ามอดุลัสแตกร้าวดีขึ้น  
 

    

 

แผนภูมิที  4  ผลทดสอบมอดุลัสยืดหยุ่น (MOE) เฉลี่ย 
 
วิจารณ์ผลทดสอบ 
 จากแผนภูมิที่  4 พบว่าแผ่นหญ้าแฝกทุ กชุด
ทดสอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานของ Soft Board ซึ่ ง
ก าหนดให้ค่ามอดุลัสยืดหยุ่น อยู่ในช่วง 172.37– 

861.85 MPa ที่ชุดทดสอบ 4 ความหนาแน่นที่ 0.36 
MPa มีค่ามอดุลัสยืดหยุ่นเฉลี่ยมากที่สุดที่ 394.88 
MPa พบว่าความหนาแน่นและเปอร์เซนต์กาวมีส่วน
ท าให้ค่ามอดุลัสยืดหยุ่นดีขึ้น 
 
ทดสอบความต้านแรงดึงตั้งฉากกับทางผิวหน้า 
วิจารณ์ผลทดสอบ 
 จากการทดสอบความต้านแรงดึงตั้งฉากกับผิว ผล
จากการทดสอบความต้านแรงดึงตั้งฉากกับผิวหน้า
แผ่นหญ้าแฝกทุกชุดทดสอบไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ของ Soft Board ซึ่งก าหนดให้ค่าความต้านแรงดึงตั้ง
ฉากกับผิวหน้าไม่น้อยกว่า 10 -25 ปอนด์/นิ้ว2 แสดง
ว่า แผ่นความหนาแน่นต่ าจากหญ้าแฝกมีความ
ยึดแน่นของตัวแผ่นน้อย ซึ่งแตกต่างจากวัสดุเส้นใย
มาก  
 
สรุป  
 คุณสมบัติทางด้านกายภาพสมบัติและกลสมบัติ  
พบว่าทางด้านกายภาพสมบัติและกลสมบัติของแผ่น
ความหนาแน่นต่ าจากหญ้าแฝกที่ความหนาแน่น 300 
กก./ม.3 หนา 15 มม, กาว 7% ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ข อ ง  Strength and mechanical properties of 
Soft boards มากที่สุด สามารถน าไปพัฒนาต่อไปได ้
 
ข้อเสนอแนะ 
 ในการวิจัยนี้นี้พบว่า แผ่นความหนาแน่นต่ าจาก
หญ้าแฝกที่ความหนาแน่น 300 กก./ม.   หนา 15 มม, 
กาว 7%  มีคุณสมบัติด้านกายภาพสมบัติและ        กล
สมบัติ ผ่ าน เกณฑ์มาตรฐานของ  Strength and 
mechanical properties of Soft boards สามารถ
น าไปพัฒนาในเชิงพาณิชย์  
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     แผ่นความหนาแน่นต่ าจากหญ้าแฝก มีข้อดีคือมี
ลวดลายและสีสันตามธรรมชาติที่สวยงามโดยไม่
จ าเป็นต้องทาสีทับ ซึ่งมีความเป็นไปได้ที่จะน าไปใช้
ติดตั้งผนังและฝ้าเพดานเพ่ือเพ่ิมสีสันความสวยงาม 
แต่จะต้องปรับปรุงเรื่องการหลุดของเศษหญ้าแฝก 
โดยใช้น้ ายาเคลือบแผ่น 
  ในการวิจัยครั้งต่อไปสามารถน าไปพัฒนาเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการดูดซับเสียง โดยการเจาะรูท่ี
ผิวหน้าแผ่นหญ้าแฝก 
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แนวทางพัฒนาโครงการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ ในจังหวัดภูเก็ต 
Development Guidelines of Wellness Tourism in Phuket 

 
วิภาพร วงษ์จนี1*, เอนก สุวรรณชัยสกุล2 

 
1,2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผงัเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต  

99 หมู่18 ถนนพหลโยธิน ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12121 
*ผู้ติดต่อ: wipaporn.wong@dome.tu.ac.th, 064-2897414 

 
บทคัดย่อ   
 บทความฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งจากผลการศึกษาในวิชาการออกแบบสถาปัตยกรรม เพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ขั้นสูง ในชั้นปีที่ 4 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษารายละเอียดการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ และนโยบายการ
ท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ จังหวัดภูเก็ต ที่มีผลต่อการพัฒนาโครงการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ (2) ศึกษาลักษณะ
รูปแบบกิจกรรมเชิงส่งเสริมสุขภาพที่นักท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพต้องการและให้ความนิยม และมีผลต่อการพัฒนา
โครงการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ (3) เพื่อน าเสนอแนวทางการออกแบบโครงการที่รองรับการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริม
สุขภาพที่มีความเป็นไปได้ ในจังหวัดภูเก็ต โดยเริ่มจากการศึกษาและทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิง
ส่งเสริมสุขภาพรวมถึงนโยบายการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในจังหวัดภูเก็ต จากนั้นจึงท าการศึกษากรณีศึกษารวมถึงรูปแบบ
กิจกรรมที่นักท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพมีความนิยมและความต้องการ เพื่อสรุปและน าเสนอแนวทางการออกแบบ
โครงการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพที่มีความเป็นไปได้ ผลการศึกษาพบว่า การท าธุรกิจประเภทการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริม
สุขภาพจ าเป็นต้องรวมกับธุรกิจประเภทโรงแรม เพื่อกระจายความเสี่ยงในการลงทุนและสร้างรายได้ทางด้าน อ่ืนให้กับผู้
ลงทุน อีกทั้งยังเป็นการสร้างความครบครันให้กับโครงการและผู้ใช้บริการ 
ค าส าคัญ: การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ, การท่องเที่ยวส่งเสริมสุขภาพ, การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์, ภูเก็ต  
 
Abstract 
 This article is part of the results of a study in Architectural Design for Advanced Real Estate 
Development in the fourth year. The objectives of this study are to; ( 1)  Study the detail of wellness 
tourism and wellness tourism policy in Phuket which affects the development of wellness tourism 
projects. ( 2)  Study the characteristics of wellness activities that the wellness tourism demand and 
popularize and to influence the development of wellness tourism projects.  ( 3 )  Present the design 
guidelines of wellness tourism project in Phuket. The initiation of the study is literature reviewing of 
wellness tourism, as well as wellness tourism policy in Phuket. The case studies are then conducted, 
including activities patterns that wellness tourists have popularity and demand. To summarize and 
present guideline design for the design of wellness tourism projects. The results showed that wellness 



 
การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์  วทิยาศาสตร์  เทคโนโลยี  และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 12 
วันที่ 20  สิงหาคม  2564  ณ  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   

 

 
ESTACON12 | 950 

tourism business needed to integrate with hospitality business to diversify their investment risk and 
generate other income to investors. It also creates completeness for projects and service users. 
Keywords: Wellness Tourism, Heath Tourism, Medical Tourism, Phuket 
 
1.  บทน า 

ปั จจุ บั นการท่ อ ง เที่ ย ว เ ชิ ง ส่ ง เ สริ มสุ ขภา พ
(wellness tourism) เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว โดย
ในช่วงปี ค.ศ 2013-2015 ประเทศไทยประเทศไทย
สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพถึง 
3.2 แสนล้านบาท สูงเป็นล าดับที่ 13 ของโลก และ
ล าดับที่ 4 ในทวีปเอเชียรองจากสาธารณรัฐประชาชน
จีน ญี่ปุ่น และอินเดีย มีการคาดการ์ว่าในช่วงปี ค.ศ. 
2017-2022 การท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพจะมี
อัตราการขยายตัวเพ่ิมข้ึนประมาณร้อยละ 7.5 [1] 

จั งหวั ดภู เ ก็ ต  เป็ นจั งหวั ดที่ มี จ านวนสถาน
ประกอบการเพ่ือสุขภาพที่ ได้รับการรับรองสูงเป็น
อันดับ 2 รองจากกรุงเทพมหานคร แสดงถึงความ
พร้อมในการเป็นศูนย์กลางด้านการท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพนานาชาติ รวมถึงโอกาสทางธุรกิจของจังหวัด
ภูเก็ตที่มีนโยบายการพัฒนาโครงการบริการทาง
การแพทย์สาธารณสุขระดับนานาชาติ เพ่ือสร้างความ
ปลอดภัยและเพ่ิมมูลค่าทางการท่องเที่ยว 

จึงนับเป็นโอกาสที่ผู้ศึกษาสนใจในการศึกษาความ
เป็นไปได้ ในการพัฒนาโครงการ ที่ รองรับการ
ท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพในจังหวัดภูเก็ตต่อไป 

 
2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. ศึกษาลักษณะทางกายภาพและศักยภาพที่ตั้ง
โครงการเชิงส่งเสริมสุขภาพที่มีผลต่อการพัฒนา
โครงการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ 

 2. ศึกษาลักษณะรูปแบบกิจกรรมเชิงส่งเสริม
สุขภาพที่นักท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพต้องการและ
ให้ความนิยม 
 3. วิเคราะห์ผลและน าเสนอแนวทางการออกแบบ
โครงการที่รองรับการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพที่มี
ความเป็นไปได้ ในจังหวัดภูเก็ต 
 
3. ทบทวนวรรณกรรม 
3.1 แนวคิดการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ 

การท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ  (wellness 
tourism) คือ รูปแบบการท่องเที่ยวแบบหนึ่งที่มุ่งเน้น
การดูแลตัวเองเชิงป้องกัน ด้วยการปรับรูปแบบการ
ด าเนินชีวิต เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เพ่ือส่งเสริมสุขภาพ 
ยกระดับคุณภาพชีวิต ทั้งทางร่างกายและจิตใจ โดย
สามารถจ าแนกกลุ่มธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริม
สุขภาพได้เป็น 3 กลุ่มธุรกิจหลักๆ ได้แก่ กลุ่มธุรกิจ
สปา กลุ่มธุรกิจบ่อน้ าร้อน บ่อน้ าแร่ และกลุ่มธุรกิจ
ท่องเที่ยวพร้อมดูแลสุขภาพ [10] 

นอกจากนี้ แนวคิดด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
ส่วนใหญ่ในต่างประเทศจะเกี่ยวข้องกับกลุ่มธุรกิจสปา 
รีสอร์ทแอนด์สปา การอาบน้ าเพ่ือสุขภาพ และวารี
บ าบัดต่างๆ โดยมักให้ความส าคัญในการเชื่อมโยง
วัฒนธรรม และทรัพยากรธรรมชาติในประเทศของตน 
มาประยุกต์ใช้กับกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ [4] 
3.2 กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ 

มีการส ารวจกิจกรรมการท่องเที่ยวเพ่ือส่งเสริม
สุขภาพที่ได้รับความนิยมจ านวน 11 กิจกรรม จาก
นักท่องเที่ยว จ านวน 138 ราย พบว่า กิจกรรม การ
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บริการอาบน้ าแร่ (Spa) เป็นกิจกรรมที่ได้รับความ
นิยมสูงที่สุด รองลงมา เป็นการส่งเสริมสุขภาพ 
สุขภาพ (Health promotion/Improvement) และ
การรั บบริ การ ในศู นย์ กี ฬ า  /  การลดน้ า หนั ก 
(Fitness/weight-loss) ตามล าดับ  

โดยกิจกรรมที่ได้รับความนิยมมากในประเทศ
ไทย คือกิจกรรมดูแลสุขภาพแบบองค์รวม และการ
นวดแผนไทย ได้รับความนิยมเพ่ิมขึ้นอย่างมากจาก
กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ [2] 
3.3  นโยบายการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในจังหวัด
ภูเก็ต 

จังหวัดภูเก็ต มีนโยบายการพัฒนาโครงการ
บริการทางการแพทย์สาธารณสุขระดับนานาชาติ เพ่ือ
พัฒนาภูเก็ตให้เป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ การ
ท่องเที่ยวนานาชาติ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่เพ่ิมขึ้น
อย่างต่อเนื่อง ตัวโครงการแบ่งการก่อสร้างออกเป็น 2 
ระยะ คือระยะที่1 ปีค.ศ. 2021 ประกอบด้วย 5 
โ ค ร ง ก า ร ห ลั ก  แ ล ะ ร ะย ะที่ 2  ปี ค . ศ .  2 0 2 2 
ประกอบด้วยโครงการการป้องกันโควิดหรือโรค
ระบาดที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยโครงการนี้ มี
เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการคือ 
จ านวนนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 1 ล้านคนต่อปี รายได้
ของจังหวัดภูเก็ตจากการบริการทางการแพทย์ผ่าน
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ มากกว่า 1 หมื่นล้านบาทต่อ
ปี มีการจ้างงานเพ่ิมขึ้นร้อยละ 10 และความเชื่อมั่น
ของนักท่องเที่ยวเพ่ิมข้ึนมากกว่าร้อยละ 80 [3] 
3.4  การก าหนดรูปแบบกิจกรรมเชิงส่งเสริมสุขภาพ 

ศึกษารูปแบบกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวเชิงส่งเสริม
สุขภาพให้ความสนใจ  ผ่านการเปรียบเทียบกับ
กรณีศึกษาโครงการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ 
จ านวน 14 โครงการ ที่มีอยู่จริงในประเทศไทยและใน
ต่างประเทศ พบว่า กรณีศึกษาโครงการท่องเที่ยวเชิง

สุขภาพ จ านวน 7 โครงการ มีพ้ืนที่การบริการด้าน
สุขภาพ ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ สปา ฟิตเนส และดีท็อกซ์ 
ถือได้ว่าเป็นพ้ืนที่การใช้บริการด้านสุขภาพขั้นพ้ืนฐาน
ที่ทุกโครงการในประเทศไทยควรมี ในขณะที่โครงการ
ที่มีอยู่จริงในต่างประเทศ กลับให้บริการพ้ืนที่สปา 
และการนวด รองรับค่อนข้างน้อย เมื่อเทียบกับ
ประเทศไทย  

นอกจากนี้  โรงแรมที่ พักขนาดใหญ่ได้มีการ
ปรับตัวในการเป็นโรงแรมเพ่ือสุขภาพ (healthy 
hotel) โดยได้พยายามเพ่ิมบริการด้านสุขภาพเฉพาะ
ขึ้นมา เช่น การก าหนดเมนูอาหารมังสวิรัติ และ
อาหารที่ไม่มีกลูเตน ทั้งนี้เหตุผลส าคัญที่ท าให้โรงแรม
เชนต่างๆ หันมาให้ความสนใจกับบริการสปา และ 
Wellness เพราะเป็นโอกาสส าคัญในการเพ่ิมรายได้ 
ตามก าลังจ่ายของลูกค้าของโรงแรมที่ใช้บริการสปาจะ
มีค่าใช้จ่ายด้านอาหารและเครื่องดื่มภายในโรงแรม
มากกว่าลูกค้าทั่วไป 2 เท่า [2] 
 
4. วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. ศึกษาและวิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพและ
ศักยภาพที่ตั้งโครงการเชิงส่งเสริมสุขภาพ จากการ
ทบทวนวรรณกรรมข้อก าหนดศักยภาพสถานที่
ท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพที่มีความเหมาะสมและ
เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริม
สุขภาพ 
 2. ศึกษาและส ารวจแนวโน้มการท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพในจังหวัดภู เก็ต ที่มีผลต่อการเลือกที่ตั้ ง
โครงการเชิงส่งเสริมสุขภาพ 
 3. ศึกษาและส ารวจรูปแบบกิจกรรมโครงการ
ท่ อง เที่ ย ว เชิ งส่ ง เสริมสุ ขภาพ จากการศึ กษา
กรณีศึกษาตัวอย่างทั้ง 14 โครงการ ที่มีอยู่จริงใน
ประเทศและต่างประเทศ 
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 4. วิเคราะห์ผลการศึกษา เพ่ือสรุปและน าเสนอ
แนวทางการออกแบบโครงการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริม
สุขภาพที่สอดคล้องกับมาตรฐานความต้องการและ
สามารถให้อัตราผลตอบแทนที่มีความเป็นไปได้ 
 
5.  ผลการวิจัย 
5.1  การเลือกที่ตั้งโครงการเชิงส่งเสริมสุขภาพ 

1. ข้อก าหนดศักยภาพสถานที่ท่องเที่ยวเชิง
ส่งเสริมสุขภาพ เพ่ือใช้เป็นเกณ์การก าหนดสถานที่ตั้ง
โครงการที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว ควรประกอบ
ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่ครบครัน การเข้าถึง
วัฒนธรรมในแต่ละพ้ืนที่และการใช้พ้ืนที่โดยไม่ขัดต่อ
กฎหมาย ร่วมกับการรักษาและฟ้ืนฟูร่างกายและจิตใจ
ควบคู่กัน โดยมีหน่วยงานที่ให้แนวทางไว้ดังนี้ (1) 
มาตรฐานการท่องเที่ยวไทย [4] (2) รูปแบบการ
จัดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของนักท่องเที่ยวญี่ปุ่นใน
จังหวัดภูเก็ต [5] และ (3) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
ท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพส าหรับนักท่องเที่ยวที่มา
ท่องเที่ยวในประเทศไทย [6] โดยเสนอเกณฑ์ในการ
ก าหนดสถานที่ที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิง
ส่งเสริมสุขภาพไว้พบว่า เกณฑ์ในการก าหนดศักยภาพ
สภานที่ท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพนั้นมีความส าคัญ
ด้านกายภาพ โดยอันดับหนึ่งที่ควรให้ความส าคัญคือ
ทรัพยากรธรรมชาติที่ส่งเสริมต่อกิจกรรมส่งเสริม
สุขภาพ และความสอดคล้องระหว่างการท่องเที่ยวเชิง
ส่งเสริมสุขภาพในปัจจุบันและนโยบายที่จะพัฒนาใน
อนาคต อันดับสอง คือ ความยากง่ายในการเข้าถึง
แหล่ งท่องเที่ ยว  ด้ านความนิยมของทรัพยากร
ท่องเที่ยว ความมีชื่อเสียงในปัจจุบัน มีสถานพยาบาล
รองรับในพ้ืนที่ มีความปลอดภัยของสถานที่ให้บริการ
ด้านสุขภาพ “ตามมาตรฐาน” การจัดการด้านการให้
ความรู้ด้านการให้จิตส านึกและการให้การศึกษาด้าน

สุขภาพ ที่พักอาศัยที่ได้รับมาตรฐาน และสิ่งอ านวย
ความสะดวก 
 2. แนวโน้มและการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ
ในจังหวัดภูเก็ต 
 จากการศึกษา พบว่า จังหวัดภูเก็ตได้รับการ
ขนานนามว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่
สวยงามและถูกจัดอันดับให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับ
โลก มีจ านวนนักท่องเที่ ยวและรายได้จากการ
ท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้นทุกปี ด้วยปัจจัยสนับสนุนเชิงบวก
ด้านการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพและศักยภาพ
การแข่งขันในตลาดการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ 
ส่งผลให้การท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพของจังหวัด
ภูเก็ตมีการเติบโตอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องทั้งในด้าน
รายได้และจ านวนนักท่องเที่ยว สอดคล้องกับนโยบาย
การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ที่ให้การสนับสนุน  
 ในปัจจุบัน จังหวัดภูเก็ตมีโรงแรมและรีสอร์ทที่มี
บริการ กิจกรรมเชิงส่งเสริทสุขภาพที่หลากหลาย 
สถานประกอบที่ พั กจ านวนมาก เริ่ มหั น มา ให้
ความส าคัญกับการพัฒนาบุคคลกรเพ่ือเตรียมความ
พร้อมการขยายบริการเพ่ือสร้างการเชื่อมโยง หรือสรร
หาบุคลากรเพ่ิมเติมเพ่ือรองรับตลาดนักท่องเที่ยวเชิง
ส่งเสริมสุขภาพ โดยโรงพยาบาลก็มีนโยบายสร้าง
ความร่วมมือกับธุรกิจที่พัก ด้วยมีเป้าหมายเพ่ือสร้าง
พันธมิตรกับโรงแรมในจังหวัดภูเก็ตที่มีคุณภาพการ
บริการที่ได้มาตรฐานและถูกต้องตามกฎหมาย 
5.2 การก าหนดรูปแบบกิจกรรมเชิงส่งเสริมสุขภาพ 

จากการศึกษากรณีศึกษาตัวอย่าง จ านวน 14 
โครงการ พบว่ารูปแบบกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวเชิง
ส่งเสริมสุขภาพให้ความสนใจส่วนใหญ่ ได้แก่ กิจ
กรรมสปา การออกก าลังกายทั้งบนบกและในน้ า และ
การดีท็อกซ์ร่างกาย ตามล าดับ 
 



 
การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์  วทิยาศาสตร์  เทคโนโลยี  และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 12 
วันที่ 20  สิงหาคม  2564  ณ  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   

 

 
ESTACON12 | 953 

5.3 ผลการออกแบบโครงการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริม
สุขภาพ 
 ผู้ศึกษาได้ด าเนินการออกแบบโครงการท่องเที่ยว
เชิงส่งเสริมสุขภาพ โดยก าหนดพ้ืนที่ใช้สอยภายใน
โครงการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ออกเป็น 2 ส่วนหลัก 
คือ  พ้ืนที่บริการด้านสุขภาพและ พ้ืนที่พักอาศัย ดัง
รูปที่1 
 1) การวางผังโครงการ 

 

รูปที่ 1 ผังบริเวณโครงการเชิงส่งเสริมสุขภาพ 
 

หมายเลข 1 ส่วนบริการด้านสุขภาพ 
หมายเลข 2 ส่วนพื้นที่ต้อนรับ 
หมายเลข 3 ส่วนห้องอาหาร (All day)  
หมายเลข 4 ส่วนที่พักประเภทโรงแรม 
หมายเลข 5 ส่วนห้องอาหาร (Dining)  
หมายเลข 6 ส่วนที่พักประเภทวิลล่า 

การวางผังอ้างอิงจากแนวความชันของพ้ืนดิน 
ทิศทางของดวงอาทิตย์ และทิศทางลม โดยได้ค านึงถึง
การเข้าถึงของผู้ใช้บริการเชิงสุขภาพเพียงครั้งเดียว 
และความเป็นส่วนตัวของพ้ืนที่พักอาศัย จึงจัดให้พ้ืนที่
บริการด้านสุขภาพอยู่ด้านหน้าโครงการ และจัดให้
พ้ืนที่พักอาศัยอยู่ด้านหลัง โดยโครงการตั้งอยู่ที่ ต าบล
ป่าคลอก อ าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เนื้อท่ีดินประมาณ 
28 ไร่ หรือ 45,770 ตร.ม. แบ่งเป็นพ้ืนที่ส่วนกลาง

ประมาณ 3,030 ตร.ม. พ้ืนที่บริการด้านสุขภาพ
ประมาณ 2,096 ตร.ม. และพ้ืนที่ห้องพักประมาณ 
5,611 ตร.ม. แบ่งเป็น ห้องSuite ขนาด 49 ตร.ม. 
จ านวน 36 ห้อง , Villa Type A ขนาด 120 ตร.ม. 
จ านวน 25 ห้อง , Villa Type B ขนาด 160 ตร.ม. 
จ านวน 4 ห้อง และVilla Type C ขนาด 207 ตร.ม. 
จ านวน 1 ห้อง 

2) การออกแบบพ้ืนที่บริการด้านสุขภาพ  
 

 
รูปที่ 2 ผังพ้ืนที่บริการด้านสุขภาพ 

 
ได้ก าหนดให้ทุกส่วนของพ้ืนที่บริการด้านสุขภาพ 

ให้สามารถเข้าถึงธรรมชาติให้มากที่สุด เพ่ือความผ่อน
คลายแก่ผู้ใช้บริการ โดยเน้นให้มีห้องสปาจ านวน 14 
ห้อง สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มนักท่องเที่ยว
ที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรม โดยแยกเป็นห้อง
เดี่ยวจ านวน 10 ห้อง และห้องคู่จ านวน 4 ห้อง 
นอกจากนี้ ได้เพ่ิมในส่วนของพ้ืนที่ออนเซน เพ่ือเป็น
การบ าบัดด้วยน้ า  โดยแยก หญิง  ชาย ภายใน 
ประกอบด้วยบ่อน้ า จ าแนกตามอุณหภูมิ ร้อน อุ่น 
เย็น จ านวน 3 บ่อ ตามล าดับ โดยทุกห้องสามารถ
เชื่อมต่อกับสวนออนเซ็นได้ ดังรูปที่ 2  

ผู้ศึกษาได้ท าการคาดการณ์รายได้จากการใช้
บริการเชิงสุขภาพภายในโครงการ พบว่าสามารถสร้าง
รายได้เฉลี่ย 314 ล้านบาทต่อปี โดยแยกเป็น 2 ส่วน

3 

4 

1 

5 

6 
2 
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คือ การใช้บริการเชิงสุขภาพพร้อมที่พัก และ การใช้
บริการเชิงสุขภาพเพียงอย่างเดียว 
 
6.  สรุปและอภิปรายผล 
 การให้บริการกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่ครบ
ครัน และตอบสนองกับความต้องการของกลุ่ ม
นักท่องเที่ยว นับเป็นจุดเด่นส าคัญของธุรกิจการ
ท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพในจังหวัดภูเก็ตให้ได้รับ
ความนิยมอย่างต่อเนื่อง โดยกิจกรรมสปา นับเป็น
กิจกรรมพ้ืนฐานที่ทุกโครงการเชิงส่งเสริมสุขภาพ
จะต้องจัดให้มีในโครงการ ถือเป็นโอกาสส าคัญในการ
เพ่ิมรายได้ให้กับโครงการมากกว่าโครงการทั่วไป 2 
เท่า ควบคู่ไปกับการให้บริการห้องพัก เพ่ือความ
สะดวกต่อการใช้บริการเชิงสุขภาพตามระยะเวลา
พ านักที่นักท่องเที่ยวต้องการและถือเป็นการเพ่ิม
รายได้ให้กับโครงการ 
 
7.  ข้อเสนอแนะ 
 ส่ ว น ในด้ า นข้ อ เ สนอแนะ เ พ่ิ ม เ ติ ม คื อ  ( 1 ) 
ผู้ประกอบการที่ต้องการพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ
การท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ ควรท าการศึกษา
ธุรกิจประเภทสปาเพ่ิมเติม เนื่องจากมีความสัมพันธ์
กับการพัฒนาโครงการเชิงส่งเสริมสุขภาพ ทั้งนี้เพ่ือ
ก า ร พั ฒ น า โ ค ร ง ก า ร เ ชิ ง ส่ ง เ ส ริ ม สุ ข ภ า พที่ มี
ประสิทธิภาพและประสบความส าเร็จมากขึ้น (2) 
โครงการประเภทนี้ถ้าท าแบบเชิงเดี่ยวอาจจะไม่ตอบ
โจทย์ทางธุรกิจ จึงควรมีการผนวกร่วมกับธุรกิจ
ประเภทโรงแรมประกอบ เพ่ือกระจายความเสี่ยงด้าน
การลงทุนและสร้างรายได้ทางด้านอ่ืนให้กับผู้ลงทุน 
อีกทั้งยังเป็นการสร้างความครบครันให้กับโครงการ
และผู้ใช้บริการ 
 

8. กิตติกรรมประกาศ 
งานวิ จั ยฉบับนี้ ส า เ ร็ จสมบู รณ์ ได้ ด้ วยความ

อนุเคราะห์อย่างดียิ่งจากผู้ให้การสนับสนุนหลายท่าน 
ขอขอบคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอนก สุวรรณชัยสกุล 
ที่ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาในผลงานนี้  ที่กรุณาให้
ค าแนะน าและค าปรึกษาตลอดจนปรับปรุงแก้ไข
ข้อบกพร่องต่าง ๆ ด้วยความเอาใจใส่อย่างดียิ่ง ผู้วิจัย
ตระหนักถึงความตั้ ง ใจจริงและความทุ่มเทของ
อาจารย์ และขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ 
ที่นี้ ขอขอบคุณ เพ่ือนๆ ที่คอยให้ข้อชี้แนะต่าง ๆ อัน
เป็นประโยชน์ในการด าเนินการวิจัยครั้งนี้ 
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บทคัดย่อ  

ธุรกิจท่องเที่ยวเป็นหนึ่งในธุรกิจที่ส าคัญของจังหวัดภูเก็ต โดยนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางได้จากทางน้ า ทางบก 
ทางอากาศ ซึ่งการเดินทางทางอากาศเป็นการเดินทางที่ได้รับความนิยมมากที่สุด แต่ปัจจุบันสนามบินภูเก็ตไม่สามารถ
รองรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาจังหวัดภูเก็ตได้พอเนื่องจากมีผู้โดยสารเข้ามาใช้งานสนามบินเกินศักยภาพที่สนามบินภูเก็ต
รองรับได้ 12.5 ล้านคนต่อปี บริษัทท่าอากาศยานไทย (เอโอที) จึงมีแผนสร้างส่วนต่อขยายเพื่อรองรับให้พอกับจ านวน
นักท่องเที่ยวที่เข้ามาในจังหวัดภูเก็ต การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อวิเคราะห์แนวทางการเพิ่มพื้นที่ของสนามบินให้
เพียงพอต่อการใช้งาน และเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศเพื่อให้มีการใช้งานที่สะดวก
รวดเร็วและแก้ไขปัญหาความแออัด โดยมีขั้นตอนในการศึกษา คือ เก็บข้อมูลจากสถิติผู้เข้าใช้งานสนามบินและแนวโน้ม
การเติบโตในแต่ละปี ศึกษาแผนในการพัฒนาและแก้ไขปรับปรุงที่ทางบริษัทท่าอากาศยานไทยได้ตั้งมาตรการรองรับไว้ทั้ง
พื้นที่และงบประมาณที่จะใช้ในการพัฒนา รวมทั้งศึกษาแนวทางในการพัฒนาสนามบินนานาชาติภูเก็ตในด้านพื้นที่และ
เทคโนโลยีต่างๆเพื่อช่วยลดความแออัดในสนามบิน จากผลการศึกษาพบว่าพบว่า 1) สนามบินภูเก็ตมีอัตราผู้โดยสาร
เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ.2560 ร้อยละ 12.5 หรือคิดเป็น 18.2 ล้านคนต่อปี 2) บริษัทท่าอากาศยานไทยได้เตรียมพื้นที่ส าหรับ
การพัฒนาไว้บริเวณทิศใต้ที่ติดอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศเดิมซึ่งปัจจุบันเป็นพื้นที่ร้านค้าสวัสดิการพนักงานและลาน
จอดรถตู้และรถบัส 3) การพัฒนาโครงการทั้งด้านพื้นที่และเทคโนโลยีจะช่วยให้การใช้พื้นที่เช็คอินของสนามบินมีความ
สะดวกรวดเร็วและลดความแออัดได้ดียิ่งขึ้นซึ่งช่วยให้สามารถรองรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในจังหวัดภูเก็ตได้มากข้ึน 
ค ำส ำคัญ: สนามบินนานาชาติภูเก็ต , ปัญหาความแออัดสนามบินภูเก็ต , เทคโนโลยีบริการตนเองแบบอัตโนมัติ 
 
Abstract 
 Tourism business is one of the important business in Phuket. Entering to travel to Phuket It can 
be reached by water, land and air, which is most defined by air travel. But at present, Phuket 
International Airport is unable to accommodate tourists entering Phuket enough as more passengers 
use the airport than the capacity of Phuket International Airport to accommodate 12.5 million people 
per year. Airports of Thailand (AOT) therefore has a plan to build an extension to accommodate the 
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number of tourists entering Phuket. This study aims to analyze the ways to increase the area of the 
airport to be sufficient for use and to be a guideline for the development of international terminals for 
convenient use and to solve congestion problems. The steps of study are as follows; collect data from 
airport user statistics and yearly growth trends. It was found that the passenger rate increased 12.5% 
from 2017, or 18.2 million passengers per  year, study the AOT’s development and improvement plan 
which set measures to accommodate both the area and the budget for development, including study 
guidelines for the development of Phuket International Airport in areas and technologies to help reduce 
airport congestion. According to the results, it was found that 1) Phuket airport has increased passenger 
rates from 2017 by 12.5%, or 18.2 million passengers per year. 2) AOT have prepared an area to develop 
in the south adjacent to the former international terminal, which is now a shop, employee welfare, and 
a van and bus parking lot. 3) The development of projects both in terms of space and technology will 
facilitate the use of the airport check-in area to be more convenient, faster and reduce congestion, 
which will help to accommodate more tourists entering Phuket. 
Keywords: Phuket International Airport, Phuket Airport congestion problems, Automatic self-service 
technology 
 

1.  บทน า 
 สนามบินภู เก็ต เป็นสนามบินที่มี อัตราความ
หนาแน่นของผู้ใช้บริการเป็นอันดับสาม รองจากสอง
สนามบินนานาชาติในกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีบทบาท
ส าคัญในการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางภาคใต้และของ
ประเทศไทย ซึ่งในปัจจุบันสามารถรองรับผู้โดยสารได้ 
12.5 ล้านคนต่อปี แต่ในปี พ.ศ. 2561 มีผู้เข้ามาใช้
งานสนามบินเพ่ิมขึ้นร้อยละ 11 หรือ 18 ล้านคน ซึ่ง
เกินขีดจ ากัดของสนามบินภูเก็ตที่สามารถรองรับได้  
บริษัท ท่าอากาศยานไทย(AOT) จึงมีแผนการพัฒนา
เพ่ิมพ้ืนที่อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เพ่ือรองรับ
ผู้โดยสารที่เข้ามาใช้งานสนามบินและลดความแออัด
ในพ้ืนที่อาคาร ซึ่งท่าอากาศยานมีบทบาทส าคัญใน
การเป็นด่านแรกในการต้อนรับและด่านสุดท้ายในการ 
ส่งมอบคุณภาพการบริการแก่ผู้โดยสาร  
 
 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เ พ่ือวิ เคราะห์แนวทางการเ พ่ิมพ้ืนที่ ของ
สนามบินให้เพียงพอต่อการใช้งาน  
 2.2 เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาอาคารผู้โดยสาร
ระหว่างประเทศเพ่ือให้มีการใช้งานที่สะดวกรวดเร็ว
และแก้ไขปัญหาความแออัด 

 
3. วิธีวิจัย 

การวิจัยนี้มีการวิจัยทั้งหมด 2 วิธีคือ การวิจัยเชิง
ปริมาณ (Quantitative Research) และ การวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research)  

โดยการวิจัยเชิงปริมาณผู้ศึกษาได้วิเคราะห์ถึง
ปัญหาความแออัดที่เกิดขึ้นในสนามบิน ณ ปัจจุบัน 
แล้วจึงน ามาวิเคราะห์หาแนวทางในการแก้ไขปัญหา 
ทั้ ง ในเชิ ง พ้ืนที่ และปริมาณ เ พ่ือให้ เ พียงพอต่อ
ผู้โดยสารที่เข้ามาใช้งานสนามบินภูเก็ต โดยศึกษาจาก
สถิติการเข้าใช้งานสนามบินภูเก็ต  
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ในส่วนของการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) ผู้ศึกษาได้ท าการศึกษาในเรื่องพ้ืนที่และ
ความสัมพันธ์ของพ้ืนที่ใช้สอยภายในอาคารผู้โดยสาร 
(Programming and Function relationship)  และ 
เพ่ือให้การใช้งานพ้ืนที่ในแต่ละส่วนเกิดประโยชน์
สูงสุด ตามความต้องการของผู้เข้ามาใช้งานสนามบิน 
โดยการท าแบบสอบถามเพ่ือส ารวจความต้องการของ
ผู้โดยสารที่เข้ามาใช้งานสนามบิน 
 
4.  ทบทวนวรรณกรรม 
4.1  ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต 
 ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต เป็นสนามบิน
ตั้งอยู่ที่ เหนือสุดของเกาะภูเก็ตเป็นท่าอากาศยานที่มี
เที่ยวบินหนาแน่นเป็นอันดับที่สามของประเทศ รอง
จากท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ และท่า
อากาศยานนานาชาติดอนเมือง มีเที่ยวบินทั้งในและ
ต่างประเทศ บินมาลงทุกวัน ซึ่ ง เป็นจังหวัดที่มี
มาตรฐานทั้งในด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ ท่า
อากาศยานนานาชาติภูเก็ต ตั้งอยู่เลขที่ 222 ทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 4026 ต าบลไม้ขาว อ าเภอ
ถลาง จังหวัดภูเก็ต ห่างจากตัวเมืองภูเก็ตประมาณ 32 
กิโลเมตร เนื้อที่โดยประมาณ 94 ,800 ตารางเมตร 
แท๊กซี่เวย์ 8 จุด ทิศเหนือเป็นภูเขา ทิศใต้เป็นสวน
ยางพารา ทิศตะวันตกเป็นชายฝั่งทะเลอันดามัน 
สามารถรองรับผู้โดยสารได้ 6,500,000 คนต่อปี โดย
ในปี พ.ศ. 2557 บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด 
(มหาชน) มีแผนที่จะขยายสนามบินแห่งนี้ ซึ่งจะช่วย
ให้สนามบินสามารถรองรับผู้โดยสารได้ 12,500,000 
คนต่อปี  
 
 
 

4.2  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสนามบินภูเก็ต 
      เนื่องจากการศึกษานี้เป็นการศึกษาส่วนต่อเติม
อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศและความจ าเป็นใน
การเพ่ิมหลุมจอด จึงจ าเป็นที่จะต้องศึกษากฎหมาย 
หลุมจอดของอากาศยานเพ่ือความถูกต้องในการ
ออกแบบและทราบถึงจ านวนหลุมจอดที่สามารถเพ่ิม
ได้ รวมถึงการศึกษากฎหมายเรื่องผังเมืองรวมจังหวัด
ภูเก็ต พ.ศ. 2554 ประกอบ  
 
5.  วิธีศึกษา 
5.1  ศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data)  

เ ป็ น ก า ร วิ เ ค ร า ะห์ ข้ อ มู ล ที่ ร ว บ ร วม จ าก
เว็บไซต์ บทวิจัย โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลและศึกษา
ปัญหาจากสถิติการเข้าใช้งานและจ านวนเที่ยวบินเพ่ือ
หาแนวโน้มความเป็นไปได้ในการพัฒนา และ ศึกษา
ข้อมูลกายภาพของสนามบินจากแผนที่และแผนผัง
สนามบิน รวมทั้งศึกษาการออกแบบพ้ืนที่สนามบิน 
และเทคโนโลยี ที่จะน ามาใช้ในการแก้ไขปัญหาพ้ืนที่  
5.2 ศึกษาและเก็บข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) 
 เป็นการท าแบบสอบถามในการเก็บข้อมูลความ
ต้องการพื้นที่จากผู้ที่เคยเข้ามาใช้งานสนามบินภูเก็ต  
5.3 ศึกษาในเรื่องสถิติการเข้าใช้งานและจ านวน
เที่ยวบินของสนามบินภูเก็ต 
5.4 ศึกษาแผนในการพัฒนาและแก้ไขปรับปรุง
สนามบินภูเก็ต 
5.5 ศึกษากรณีศึกษาเรื่ องการออกแบบพื้นที่
สนามบินและเทคโนโลยี 
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6. ผลการศึกษา 
6.1 แนวทางการเพิ่มพื้นที่ของสนามบินภูเก็ต 
6.1.1 สถิติการเข้าใช้งานและจ านวนเที่ยวบินของ
สนามบินภูเก็ต 

จากศักยภาพในการรองรับผู้ โดยสารของ
สนามบินภูเก็ตมีศักยภาพรองรับผู้โดยสารได้ 12.5 
ล้านคนต่อปี แต่ในขณะเดียวกันมีผู้ เข้ามาใช้งาน
สนามบินที่เพ่ิมมากขึ้นทุกปี จากรูปที่ 1 มีผู้โดยสาร
เข้ามาใช้งานมากกว่า 14 ล้านคนต่อปี ตั้งแต่ปีพ.ศ. 
2559 และมีจ านวนเพ่ิมขึ้นจนถึง 18 ล้านคนในปี 
พ.ศ. 2561  

 

 

รูปที่ 1 แสดงสถิติจ านวนผู้เข้าใช้งานสนามบินภูเก็ต 

 
6.1.2 ความต้องการพื้นที่และแนวทางการเพิ่มพื้นที่
ของสนามบินภูเก็ต 

 ผู้ ศึ ก ษ า ไ ด้ ท า เ ก็ บ ร ว บ ร ว ม ข้ อ มู ล จ า ก
แบบสอบถามออนไลน์ผ่านกูเกิ้ลฟอร์ม (Google 
from) ในเรื่องความต้องการพ้ืนที่จากผู้ที่เคยเข้ามาใช้
งานสนามบินภูเก็ต เพ่ือให้การออกแบบเป็นไปตาม
ความต้องการของผู้ใช้งาน โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
แบบเจาะจง ( Purposive  sampling ) จ านวน 64 
คน ซึ่งมีเกณฑ์ในการเลือก ได้แก่ ต้องเป็นผู้ที่เคยใช้
งานสนามบินภูเก็ต ต้องเป็นผู้ที่ เคยใช้งานอาคาร
ผู้โดยสารระหว่างประเทศ และต้องเป็นกลุ่มผู้โดยสาร
ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของสนามบินภูเก็ต  

ตารางที่ 1 แสดงถึงสัดส่วนพื้นที่ต่อคนของอาคารเก่า 
 
 
 
 

 
 

 
จากตารางที่1 ผู้ศึกษาได้รวบรวมข้อมูลเชิงสถิติ

และน ามาวิเคราะห์เพ่ือแสดงให้เห็นถึงจ านวนของ
ผู้โดยสารที่สามารถรองรับได้ต่อปี ซึ่งอาคารเดิมนั้น
สามารถรองรับได้ 12.5 ล้านคนต่อปี และ แสดงถึง
จ านวนผู้โดยสารที่เข้ามาใช้งานสนามบินในปี พ.ศ.
2561 มีจ านวน 18 ล้านคนซึ่งมีจ านวนเกินศักยภาพ
มากถึง 68% โดยผู้ศึกษาค านวณหาสัดส่วนพ้ืนที่ต่อ
คน ซึ่งพบว่าสัดส่วนพ้ืนที่ต่อคนของอาคารเก่านั้นมี
พ้ืนที่ 1.32 ตร.ม ต่อคน แต่การค านวณพ้ืนที่ภายใน
อาคารผู้โดยสารกลับพบว่าผู้โดยสารต้องการพ้ืนที่ต่อ
คนคือ 2.22 ตร.ม ต่อคน ผู้ศึกษาจึงได้น าผลการ
ค านวณพ้ืนที่ดังกล่าวมาใช้ในการศึกษาและเสนอแนะ
แนวทางการเพิ่มพ้ืนที่ต่อไป 
6.2  แนวทางในการพัฒนาและแก้ ไขปรับปรุง
อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ สนามบินภูเก็ต 

แนวทางในการพัฒนาพ้ืนที่ในส่วนที่ติดกับอาคาร
ผู้โดยสารระหว่างประเทศกับบ้านพักพนักงานท่า
อากาศยานนานชาติภูเก็ตซึ่งอยู่ทางทิศใต้ โดยการ
พัฒนาใน Phase 2 นี้ จะพัฒนาในส่วนของการขยาย
พ้ืนที่อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศอีก13,000 ตร.
ม.จากปัจจุบันมี 45,688 ตร.ม. สะพานเทียบเครื่องบิน
อีก 3 สะพาน และหลุมจอดเครื่องบิน 2 หลุมเพ่ือ
รองรับเครื่องบินขนาดใหญ่  
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รปูที่ 2 พ้ืนทีท่ี่เอโอทีได้ก าหนดไว้ในแผนพัฒนา 
 

จากรูปที่ 2 แสดงให้เห็นถึงพ้ืนที่ที่บริษัท ท่า
อากาศยานไทย (AOT) ได้ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาซึ่งผู้
ศึกษาได้ท าการลงส ารวจพ้ืนที่ประกอบกับการศึกษา
ข้อมูลทุติยภูมิที่ เกี่ยวข้อง ได้แก่ แผนผังสนามบิน 
แผนผังอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศเดิม และ 
พ้ืนที่ในส่วนที่จะน าไปพัฒนา เพ่ือท าการศึกษาพ้ืนที่
ส่วนต่อขยาย ผลจากการศึกษาพบว่า พ้ืนที่ที่จะใช้ใน
การพัฒนาปัจจุบัน เป็นลานจอด รถตู้-รถบัส และมีสิ่ง
ปลูกสร้างเดิม คือ ร้านค้าสวัสดิการพนักงาน ซึ่งต้อง
ท าการรื้อถอน เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ดังกล่าวให้เชื่อมต่อกับ
อาคารผู้โดยสารเดิม 
6.3  การออกแบบพื้นที่สนามบินและเทคโนโลยี
เพื่อให้สะดวกรวดเร็วและแก้ไขปัญหาความแออัด 
 โดยศึกษาแนวทางในการพัฒนา 2 ส่วนจาก
กรณีศึกษาคือ การออกแบบพ้ืนที่สนามบินและการน า
เทคโนโลยีเพ่ือเข้ามาช่วยให้การใช้งานในแต่ละพ้ืนที่ 
6.3.1 การศึกษาเรื่องพ้ืนที่สนามบินดอนเมือง  
 ชั้น 1 เป็นส่วนผู้โดยสารขาเข้า มีพ้ืนที่ใช้สอย
ต่างๆตามมาตรฐาน ชั้น 2 เป็นโถงทางเดินผู้โดยสาร
ขาเข้า เคาน์เตอร์ตรวจคนเข้าเมืองขาเข้าระหว่าง
ประเทศ ชั้น 3 เป็นส่วนผู้โดยสารขาออก มีพ้ืนที่ใช้

สอยต่าง ๆ ตามมาตรฐาน และชั้น 4 เป็นร้านอาหาร 
ร้านค้า บริเวณดูเครื่องบิน และท่ีท าการสายการบิน  
6.3.2 การน าเทคโนโลยีมาใช้ในสนามบิน  

 1) การเช็คอินและรับบัตรผ่านขึ้นเครื่องจากตู้
บริ การ อัตโนมัติ  ท่ าอากาศยานชางงี  (Changi 
Airport) ผู้โดยสารสามารถเข้าถึงข้อมูลเที่ยวบินของ
ตนเองด้วยใบรับรองการเช็คอินเฉพาะที่ตู้บริการ
อัตโนมัติ และเลือกที่นั่งเอง ตรวจสอบข้อมูลเช็คอินที่
เกี่ยวข้อง และสุดท้ายได้รับบัตรผ่านขึ้นเครื่องตาม
ค าแนะน าบนหน้าจอ   

 2) เทคโนโลยีช่องตรวจหนังสือเดินทาง
อัตโนมัติ (Auto gate) ของท่าอากาศยานนานาชาติ 
กรุงเทพฯ-สุวรรณภูม ิ(Bangkok International 
Suvarnabhum Airport) 

 3) หุ่นอัจฉริยะในสนามบินนานาชาติอินชอน 
(Incheon International Airport) หุ่นยนต์น าทาง
อัจฉริยะสามารถช่วยเหลือผู้ที่เดินทางเข้าและออก
จากประเทศเกาหลีใต้ โดยหุ่นยนต์น าทางจะเคลื่อนที่
ไปทั่วสนามบินเพื่อให้ข้อมูลที่ส าคัญแก่ผู้โดยสาร 

 
7. สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาข้อมูลในเรื่องสถิตินักท่องเที่ยวที่
เดินทางมายังสนามบินภูเก็ตและความต้องการพ้ืนที่ 
รวมทั้งแนวทางการเพ่ิมพ้ืนที่และพัฒนาสนามบิน
ภูเก็ต แสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้ในการที่จะพัฒนา
โครงการด้วยจ านวนผู้โดยสารที่เข้ามาใช้งานสนามบิน
ภูเก็ตที่เพ่ิมมากขึ้นทุกปี รวมถึงแผนพัฒนาที่ บริษัท 
ท่าอากาศยานไทย (AOT) ได้จัดเตรียมพ้ืนที่รองรับที่
ใช้ในการพัฒนาไว้แล้ว โดยผู้วิจัยได้ศึกษาแนวทางใน
การพัฒนาอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ซึ่งเป็น
การพัฒนาเ พ่ิม พ้ืนที่ อาคารและจัดการพ้ืนที่ ใน
บางส่วนที่จะต้องเชื่อมต่อกับพ้ืนที่ของอาคารเดิม 
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รวมถึงการน าเทคโนโลยีเข้ามาเป็นตัวช่วยในการ
รองรับผู้โดยสาร ซึ่งจะท าให้การใช้งานพ้ืนที่ในส่วน
เช็คอิน ตรวจคนเข้าเมืองนั้นสามารถใช้งานได้อย่าง
รวดเร็วมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้สามารถรองรับ
ผู้โดยสารที่เพ่ิมมากขึ้น ลดการสัมผัสที่จะเกิดจากการ
ใช้งานโดยเฉพาะในช่วงหลังสถานดการณ์ COVID-19 
แก้ปัญหาเรื่องความแออัดในพ้ืนที่อาคาร และเพ่ิม
รายได้ที่เข้ามาสนามบิน รวมทั้งส่งเสริมรายได้และ
ธุรกิจการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตได้ ซึ่งสามารถ
น าเสนอเป็นแนวทางในการออกแบบพ้ืนที่และการ
แสดงต าแหน่งการน าเทคโนโลยีต่างๆมาใช้ภายใน
อาคารผู้โดยสารดังตัวอย่างในรูปที่ 3 และ 4 
 

 
 
 
 
 
 

 

รปูที่ 3 ช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติชั้น 2 
 
 

 
 
 
 
 

รปูที่ 4 ตู้เช็คอินและรับบัตรผ่านจากตู้อัตโนมัติชั้น 3 
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แนวทางการออกแบบโรงแรมใหม่ หลังยุค Covid -19   
Design Guideline for New Hospitality in Post- Covid-19 
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บทคัดย่อ  
 บทความฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งจากผลการศึกษาในวิชาการออกแบบสถาปัตยกรรม เพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ขั้นสูง ในชั้นปีที่ 4 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการศึกษาแนวทางการออกแบบการปรับเปลี่ยนพื้นที่โรงแรมหลังสถานการณ์ 
โควิด-19 ซึ่งมีขั้นตอนการศึกษาดังนี้ 1) ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับมาตรการในการรักษาความปลอดภัยของโรงแรมตาม
ข้อก าหนดของ SHA และนโยบายภาครัฐ  2) ศึกษาการคาดการณ์พฤติกรรมของมนุษย์ที่อาจจะเปลี่ยนแปลงไปหลัง
สถานการณ์โควิด-19 3) วิเคราะห์ลักษณะการออกแบบโรงแรมที่มีความเป็นไปได้ในอนาคตหลังสถานการณ์โควิด-19 เพื่อ
น าเสนอรูปแบบของโรงแรมใหม่มีมาตราฐานความปลอดภัยที่สูงขึ้น สอดคล้องกับพฤติกรรมของมนุษย์ที่เปลี่ยนแปลงไป 
อันเป็นพื้นฐานของการออกแบบที่รับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดในอนาคต 
ค ำส ำคัญ : มาตฐาน SHA, พฤติกรรมใหม่หลังยุคโควิด-19 , การออกแบบโรงแรมใหม่  
 
Abstract 
 This paper is a part of the results of a study in architectural design for the advanced real estate 
development course of the fourth year. The purpose of this study is to present the new design guideline 
of a hospitality project post-covid-19. The study procedures are as follows: First, the author studies 
information related to hospitality safety measures following SHA requirements and government policies. 
Second, the author studies the forecast of human behavior that may change in post- covid-19-19. Finally, 
the result of this study is analysis the design physical of hospitality project with future possibilities after 
covid-19 to present the new hospitality design with a better safety standard that is the basis of a design 
that deals with future epidemic. 
Keywords : SHA standard, new behaviors in post-COVID-19, new hospitality design. 
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1.  บทน า 
 ภาพรวมสถานการณ์การท่องเที่ยวในประเทศไทย
ในปี พ.ศ. 2557-2562 มีอัตราการเพ่ิมขึ้นร้อยละ 
14.38  ต่อปี โดยนักท่องเที่ยวชาวเอเชียตะวันออก
เข้ามาท่องเที่ยวมากท่ีสุดเป็นอันดับหนึ่ง รองลงมา คือ 
ชาวยุโรป และเอเชียใต้ โดยในปี 2561 มีนักท่องเที่ยว
ประมาณ 26 ล้านคน สามารถสร้างรายได้กว่า 1 
พันล้านบาท[1] แต่เมื่อเกิดสถานการณ์การแพร่
ระบาดเมื่อเดือนมีนาคม 2563 ท าให้ยอดจ านวน
นักท่องเที่ยวต่างชาติลดต่ าลงจนเป็นศูนย์ ธุรกิจ
โรงแรมต้องปิดกิจการ หรือชะลอการลงทุนจ านวน
มาก ภาครัฐ จึงได้ก าหนดมาตรการต่างๆ เกี่ยวกับการ
เปิดรับนักท่องเที่ยวอีกครั้ง โดยแนวคิด ภูเก็ตโมเดล 
เป็นธุรกิจน าร่องการท่องเที่ยวในประเทศไทย เป็นการ
ท่องเที่ยวแบบวิถีใหม่ ด้วยการเปิดรับนักท่องเที่ยว
เฉพาะกลุ่มในระบบปิด และจ ากัดพ้ืนที่[2] 
 จากผลกระทบที่เกิดขึ้น ท าให้ตระหนักถึงโอกาส
การด าเนินธุรกิจหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาด 
ด้วยแนวคิดการพัฒนาโรงแรมให้สามารถรองรับกับ
สถานการณ์หลังโควิด-19 ที่เปลี่ยนพฤติกรรมของ
มนุษย์ไปอย่างสิ้นเชิง ในด้านของการออกแบบ การ
ปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ และการก าหนดมาตราการต่างๆ 
ของโรงแรม เพ่ือเสริมสร้างความมั่นใจในด้านความ
ปลอดภัยในชีวิตสุขและอนามัยของผู้มาใช้บริการ  

 
2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1)  เพ่ือศึกษารูปแบบที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรม
ในด้านวิธีการรับมือการแพร่ระบาดของ โควิด-19  
 2)  เพ่ือศึกษาพฤติกรรมความต้องการของกลุ่ม
ลูกค้าท่ีมาใช้บริการโรงแรมหลังยุค โควิด-19 
 3)   เ พ่ือวิ เคราะห์และน า เสนอแนวคิดการ
พัฒนาการออกแบบโรงแรมใหม่ หลังยุค โควิด-19 

3.  การทบทวนวรรณกรรม 
 ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 4 เรื่อง 
ดังนี้ 
3.1  นโยบาย สถานที่กักตัว จากภาครัฐ 

ภาครัฐ ได้ก าหนดมาตรการ เกี่ยวกับการเปิดรับ
นักท่องเที่ยวหลังคลายล็อกดาวน์ประเทศ โดยเสนอ
แนวคิด “ภูเก็ตโมเดล” เป็นธุรกิจน าร่องการท่องเที่ยว
ในประเทศวิถีใหม่ด้วยการเปิดรับนักท่องเที่ยวใน
ระบบปิด จ ากัด พ้ืนที่  และก าหนดเฉพาะกลุ่ ม
นักท่องเที่ยวที่ผ่านการรับรองว่าปลอดเชื้อ โดยแจ้ง
ความประสงค์เข้าประเทศ ในระยะแรกก าหนด
นักท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่มสุขภาพ กลุ่มผู้เข้ามาถ่ายท า
ภาพยนตร์ และกลุ่มสมาชิกผู้ถือบัตร ไทยแลนด์ อีลิท 
การ์ด โดยนักท่องเที่ยวทุกคนต้องเข้าสู่กระบวนการ
เฝ้าระวังยังสถานที่กักตัวของรัฐ (state quarantine) 
เป็นเวลาทั้งสิ้น 14 วัน ในสถานที่กักตัวจะแบ่งเป็น 2 
รูปแบบ คือ State Quarantine และAlternative 
State Quarantine[3] โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1)  State quarantine ผู้เดินทางเข้าประเทศทุก
คนจะถูกกักตัว เพ่ือสังเกตอาการ ณ สถานที่กักกัน
โรคของรัฐ ไม่น้อยกว่า 14 วัน กระบวนการภายใน
สถานที่กักตัวจะมีการคัดกรองอาการ ติดตามอาการ
ทางเดินหายใจทุกวัน มีการส่งตรวจหาเชื้ออย่างน้อย 
2 ครั้ง และหากพบผู้ที่ตรวจพบเชื้อ หรือมีอาการ
เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคในระหว่างกักกันตัว จะถูกส่ง
ต่อไปยังสถานพยาบาลที่กระทรวงสาธารณสุข ตลอด
ขั้นตอน ภาครัฐจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

2)  Alternative State Quarantine เป็นการกัก
ตัวผู้ เดินทางเข้ ามาในประเทศ โดยใช้สถานที่
ประกอบการธุรกิจโรงแรม มีแนวทางการคัดกรอง
คล้ายกับ State Quarantine แต่ต่างตรงที่ต้องผู้
เดินทางจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายรวมถึงค่าที่พัก
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เอง โรงแรมที่เข้าร่วมโครงการต้องได้รับอนุญาต
ด าเนินการจากภาครัฐ ให้สามารถประกอบกิจการเป็น 
Alternative State Quarantine ได ้
3.2  แนวทางการด าเนินการสถานที่กักตัว 

แนวทางการด าเนินการระหว่างกักตัว ข้อตกลง
ร่วม และมาตรการที่ระบุถึงองค์ประกอบต่าง ๆ มีดังนี้  
1) ส่วนที่พัก และลักษณะห้องพัก ก าหนดให้สามารถ
เข้าพักกักตัวรวมกันได้สูงสุดไม่เกิน 10 คนต่อห้อง 
โดยจัดเตียงให้เว้นระยะห่างมากกว่า 1.5 เมตร ตลอด
ระยะเวลาการกักตัวผู้เข้าพักต้องปฏิบัติตามมาตรการ
ควบคุมโรค และสุขอนามัยอย่างเคร่งครัด [4] 
3.3 วิธีการรับมือ และป้องกันโรคด้านความปลอดภัย
ด้านสุขอนามัย 

โครงการยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย
มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (Amazing 
Thailand Safety & Health Administration: 
[SHA]) เป็นโครงการความร่วมมือของกระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา และกระทรวงสาธารณสุข โดยน า
มาตรการความปลอดภัยด้านสาธารณสุขผนวกกับ
มาตรฐานการให้บริการสถานประกอบการที่มีคุณภาพ 
เพ่ือสร้างความมั่นใจแก่ให้นักท่องเที่ยว[5] โดยมีส่วน
ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบกับมาตรฐานส าหรับธุรกิจ
ประเภทโรงแรมและท่ีพัก สถานที่จัดประชุมดังนี้ [6] 

1) พ้ืนที่ส่วนกลาง จัดให้มีทางสัญจรเข้า-ออก
ทางเดียว แต่หากมีทางสัญจรเข้า-ออกหลายทางต้องมี
จุดคัดกรองเชื้อในทุกเส้นทาง โดยน าเทคโนโลยี
สมัยใหม่ๆ มาใช้ด าเนินการภายในโรงแรม เพ่ือลดการ
สัมผัสของผู้ใช้งาน มีจุดก าจัดขยะ ของเสีย กระดาษ
ช าระ และหน้ากากอนามัยใช้แล้ว ก าหนดให้มีการจัด
พ้ืนที่ส าหรับต้อนรับอย่างเหมาะสมโดยจ ากัดจ านวน
คนเข้าใช้บริการ ก าหนดพ้ืนที่รอคิวที่เว้นระยะห่าง
ระหว่างบุคคล จัดตั้งจุดล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ 

และเพ่ิมประสิทธิภาพการระบายและคุณภาพอากาศ
ภายในอาคารให้ได้มาตรฐาน เพ่ือป้องกันการเป็น
แหล่งสะสมเชื้อและแพร่เชื้อ โดยข้อก าหนดนี้รวมถึง
พ้ืนที่ห้องประชุมภายในโรงแรมด้วย 

2) พ้ืนที่ส่วนห้องพัก เพ่ิมประสิทธิภาพการ
ถ่ายเทอากาศ เพ่ือเพ่ิมคุณภาพอากาศภายในห้องพัก 
มีมาตรการก าจัดขยะ ของเสีย กระดาษช าระ และ
หน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วจากห้องพักตามหลักอนามัย 
3.4  พฤติกรรม และรูปแบบการให้บริการของ
โรงแรมหลัง Covid-19  

มีการคาดการณ์ถึงพฤติกรรมการใช้ชีวิตของ
มนุษย์และรูปแบบการให้บริการของธุรกิจประเภท
โรงแรมที่อาจเปลี่ยนแปลงไป ดังนี้ [7] 

1)  พฤติกรรมการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป 
มีอยู่  4  แนวคิดหลัก  ๆ ได้ แก่  แนวคิด

พฤติกรรมการท างาน (change of working) อย่าง
การท างานระยะไกล หรือท างานจากที่บ้าน (work 
from home) ที่หลายองค์กรจะใช้อย่างแพร่หลาย
และเป็นปกติมากขึ้น แนวคิดการอยู่อาศัย (change 
of living) ที่มองหาพื้นท่ีอยู่อาศัยในบรรยากาศที่เงียบ
สงบ ผ่อนคลาย และเข้าหาธรรมชาติมากขึ้น แนวคิด
ความยั่งยืน (change of sustainability) ที่ตระหนัก
ถึงความยั่งยืนทางการเงินและความเป็นอยู่ในความ
เปลี่ยนแปลง และแนวคิดการเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่ 
(change of behavior) ที่คนส่วนใหญ่จะเริ่มหาแผน
ส ารอง จนถึงการเปลี่ยนวิถีชีวิตหันไปอยู่กับธรรมชาติ
เพ่ิมขึ้น เลือกติดต่อผ่านออนไลน์มากขึ้น ส่งผลให้การ
เดินทางลดลง ด้านจิตใจจะค านึงถึงการมีความสุขกับ
ตัวเองมากขึ้น 

2) รูปแบบการให้บริการของธุรกิจประเภท
โรงแรม ที่ว่าการปรับตัวของอุตสาหกรรมบริการ[8] มี
ค าแนะน าส าคัญในการปรับตัว ตั้งแต่ การเพ่ิมโอกาส 
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ลู กค้ ายก เลิ กบริ การหรือปรั บ เปลี่ ยนไปมาได้  
(cancellation policies) การพัฒนาระบบลงทะเบียน
ด้วยตัวเองก่อนเข้าใช้บริการ (pre-arrival registration) 
เ พ่ือลดการสัมผัสระหว่างผู้ ให้ - รับบริการ เ พ่ิม
มาตรการตรวจสอบและบันทึกผลการตรวจเชื้อ
ระหว่างอยู่ ในสถานที่ พัก (covid-19 testing and 
tracing) เป็นมาตราฐานในการเพ่ิมความมั่นใจในการ
ควบคุมโรคทั้งขณะเข้าใช้บริการ และหลังใช้บริการ 
หากมีการติดเชื้อการติดตามผลจะสะดวกในการ
ติดตามมากยิ่งขึ้น ก าหนดเครื่องหมายและสัญลักษณ์
ของเส้นทางสัญจรภายในโครงการ (social distance 
circles) เพ่ือสร้างความเป็นระเบียบ และควบคุมการ
ติดต่อภายในโรงแรม รวมถึงเพ่ิมความถี่ในการท า
ความสะอาด และฆ่าเชื้อในพ้ืนที่ต่างๆ โดยเฉพาะใน
บริเวณที่ถูกใช้บริการเป็นส่วนมาก และปรับรูปแบบ
การทักทายที่เลี่ยงกับสัมผัสมือแบบเดิม การจัดโต๊ะ
อาหารแบบเว้นระยะห่าง หรือเพ่ิมมีที่กั้นระหว่างโต๊ะ 
อาจใช้ระบบบริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (one-
stop delivery) กรณีมีการบริการอาหารแบบบุฟเฟต์ 
ให้มีการก าหนดพ้ืนที่และก าหนดคิวตักอาหารเพ่ือ
หลีกเลี่ยงความแออัดบริ เวณตักอาหาร เลือกใช้
เมนูอาหารที่ ใช้ ครั้ ง เดี ยวทิ้ ง  หรื อ ดิ จิ ตอล เมนู  
พัฒนาการบริการรูมเซอร์วิสด้วยเทคโนโลยี 

 
4.  วิธีด าเนินการวิจัย 
 1)  ศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวกับวิธีการรับมือและ
ป้องกันโรคระบาดจากการทบทวนนโยบายของ
ภาครัฐ และความปลอดภัยด้านสุขอนามัย SHA เพ่ือ
เป็นแนวทางในการก าหนดพ้ืนที่และมาตราฐานของ
โรงแรม 
 2)  ศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์ที่เปลี่ยนแปลงไป
หลั ง  Covid-19 ผ่ านการทบทวนวรรณกรรม 4 

แนวคิดหลัก และศึกษารูปแบบการให้บริการของ
ธุรกิจโรงแรมหลัง Covid-19 เพ่ือน าไปก าหนดแนว
ทางการออกแบบของธุรกิจโรงแรม 
 3)  วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรม 
หาจุดร่วมและอภิปรายผลเพ่ือหาผลลัพธ์และน าไป
เป็นข้อก าหนดเป็นแนวทางการออกแบบโรงแรมใหม่
หลังยุค Covid -19 ที่ใช้ได้จริง 

 
5.  ผลการวิจัย  
 การออกแบบแนวทางการพัฒนาโรงแรมใหม่ หลัง
ยุค Covid -19 จากการศึกษาข้อมูลข้างต้น สามารถ
น ามาวิเคราะห์ และสรุปผลการออกแบบได้ดังนี้ 
 1)  ด้านท าเลที่ตั้ง พิจารณาว่าควรก าหนดให้อยู่ใน
จังหวัดภูเก็ต เพราะด้วยความพร้อมศักยภาพพ้ืนที่ 
และนโยบายภาครัฐ โดยได้เลือกท าเลที่ ถนน วิเศษ 
ต าบลราไวย์ อ าเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เนื้อที่
จ านวน 44-2-5.8 ไร่ ทางด้านทิศตะวันออกของที่ดินมี
หน้ากว้าง 230 เมตร ติดหาดราไวย์ ทะเลภูเก็ต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1 ต าแหน่งที่ตั้งโครงการ 
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รูปที่ 2 แผนผังโครงการ 
 

2) ด้านการวางผังโครงการ ก าหนดพ้ืนที่การใช้งาน
ในระดับผังโครงการเป็น 2 ส่วน ได้แก่  

พ้ืนที่ ส่ วนกลางประกอบไปด้ วย  (1 ) LOBBY
ก าหนดให้อยู่ด้านหน้าทางเข้าโครงการ เป็นจุดที่
ให้บริการทั้งผู้ใช้งานภายในและภายนอกโครงการ 
โดยออกแบบให้มี พ้ืนที่และมาตราฐานตามแบบ
นโยบายของภาครัฐและมาตราฐานของ SHA ที่ตรง
ต่อความต้องการใช้งานของกลุ่มผู้เข้าใช้บริการ , (2) 
HEALTH PARK เป็นพ้ืนที่ส าหรับออกก าลังกายและ
พักผ่อนส าหรับผู้ เข้าพัก ออกแบบให้มีความเป็น
ธรรมชาติตามความต้องการของผู้ใช้งาน, (3) SPA & 
YOGA ก าหนดให้อยู่ระหว่าง HEALTH PARK และ
ทางน้ าประดิษฐ์ภายในโครงการ เพ่ือเพ่ิมความสงบ
และผ่อนคลายให้กับผู้ใช้งาน, (4) ALL DAY DINNING 
ก าหนดให้อยู่บริเวณท้ายสุดของโครงการ ติดบริเวณ
หน้าหาดราไวย์ เป็นจุดบริการอาหารและกิจกรรม
นันทนาการ มี ไว้ส าหรับรองรับผู้ เ ข้าพักภายใน
โครงการ ออกแบบให้มีการใช้งานตามข้อก าหนดและ
มาตราฐานความสะอาดของ SHA และนโยบายของ
รัฐบาล  

พ้ืนที่ส่วนห้องพัก ก าหนดให้มีพ้ืนที่  (5) GUEST 
ROOM ZONE A ที่ อ อ ก แ บ บ แ ล ะ ป ฏิ บั ติ ต า ม

ข้อก าหนดการรักษาความปลอดภัยเ พ่ือรองรับ
สถานการณ์การกักตัวของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ตามนโยบายของภาครัฐและกรมสาธารณสุข จัด
เส้นทางสัญจรไว้เฉพาะส าหรับบริการที่แยกจากส่วน
อ่ืนๆ ภายในโครงการ เพ่ือเป็นการป้องกันการแพร่
ระบาด เส้นทางสัญจรที่ใช้ภายในโครงการจะต้องมี
การแยกผู้ใช้บริการอย่างชัดเจน เพ่ิมเส้นทางส าหรับ
รถพยาบาลในส่วนนี้ เพ่ือรองรับเมื่อหากเกิดมีผู้ติดเชื้อ 

3) ด้านการออกแบบอาคารห้องพัก ในพ้ืนที่ของ 
(6 ) GUEST ROOM ZONE B , (7 ) GUEST ROOM 
ZONE C , (8 ) GUEST ROOM ZONE D จั ด พ้ื น ที่
เหล่านี้ให้อยู่รวมกลุ่มอาคาร เพ่ือเพ่ิมความสะดวกใน
การใช้งานและควบคุมการแพร่ระบาดส าหรับ รองรับ
นักท่องเที่ยวตามรอบการเข้าพัก การออกแบบผัง
ภายในอ้างอิงตามข้อก าหนดของ SHA เพ่ิมการใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ เพ่ือหลีกเลี่ยงการ
สัมผัสของผู้ใช้บริการ เลือกวัสดุปิดผิวที่ท าความ
สะอาดง่าย จัดพ้ืนที่ห้องพักให้เป็นสัดส่วนโดยเพ่ิม
พ้ืนที่ส าหรับท างานรองรับความต้องการท างาน
ระยะไกลจากผู้ ม า พัก  ในส่ วน  (9 ) RESIDENCE 
ก าหนดให้เป็นที่พักส าหรับครอบครัวใหญ่ หรือกลุ่มผู้
เข้าพักที่มีความประสงค์ที่จะอยู่ร่วมกันหลายท่าน 
โดยอยู่บริเวณท้ายสุดของโครงการ ติดหาดราไวย์ เพ่ือ
ความเป็นส่วนตัวและตอบสนองต่อการใช้งานของ
กลุ่มครอบครัวที่ต้องการเข้าพักร่วมกัน  
 
6.  สรุปผลการวิจัย 
 จากการศึกษาตามวัตถุประสงค์และกรอบการ
ด าเนินงาน ผลการศึกษาการน านโยบาย SHA และ
มาตรการรัฐ มาผสมผสานกับ พฤติกรรมที่เปลี่ยนไป 
เมื่อน ามาออกแบบ สามารถน ามาประยุกต์ใช้กับการ
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ออกแบบโรงแรมหลังโควิด-19 ได้จริงสามารถก าหนด
เป็นข้อสรุปได้ดังนี้ 

1)  ด้านที่ตั้งโครงการ ต้องศึกษาในเรื่องของกล
ยุทธ์และแนวทางแผนเศรษฐกิจที่สอดคล้องต่อการ
พัฒนาหรือด าเนินการธุรกิจการท่องเที่ยวแบบใหม่  

2)  ด้านมาตรการความปลอดภัย ผู้ประกอบการ
จะต้องศึกษารูปแบบของมาตราฐานความปลอดภัย
และความสะอาดในการบริหารธุรกิจโรงแรมตาม
ข้อก าหนดของ SHA น ามาปรับใช้ภายในโครงการเพ่ือ
เพ่ิมความมั่นใจและความปลอดภัยให้กับผู้ใช้บริการ
และพนักงานภายในโครงการ  

3)  ด้านการวางผังโครงการ ผู้คนหันมาใส่ ใจ
สุขภาพ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น ในการ
ออกแบบโครงการจ าเป็นต้องใส่ใจต่อธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม มีการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว มีมุมผ่อนคลาย 
หรือพ้ืนที่ในการใช้งานที่กลมกลืนกับธรรมชาติ 

4)  สิ่งอ านวยความสะดวกด้านการบริการและ
ระบบการจัดการ การบริหารจัดการต้องมีความ
ยืดหยุ่นในการใช้งาน ควรมีการน าเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมใหม่ๆ เข้ ามาบริหารจัดการ เ พ่ือเ พ่ิม
ประสิทธิภาพในการท างาน ลดการสัมผัส และ
ตอบสนองต่อการใช้งานที่ดียิ่งขึ้น  

5)  ด้านงานระบบ ควรมีการใช้วัสดุ สิ่งก่อสร้าง
ระบบจัดการเกี่ยวกับการฆ่าเชื้อไวรัสที่ได้มาตรฐาน 
เป็นการสร้างความม่ันใจให้กับผู้ใช้บริการ  

6)  ด้านพ้ืนที่ การท างานจะเป็นในรูปแบบของ
ออนไลน์มากขึ้น ในการออกแบบ ควรมีการเพ่ิมพ้ืนที่
ในการท างานภายในห้องพักหรือภายในโรงแรมมาก
ยิ่งขึ้น  

 

 

 

 

7.  กิตติกรรมประกาศ 
 บทความฉบับนี้จบไปได้ด้วยดี เนื่องจากได้รับ
ความกรุณาอย่างสูงจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ เอนก 
สุวรรณชัยสกุล อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ที่ให้ค าปรึกษาใน
การเขียนบทความทุกขั้นตอนของการท างาน ทั้งยังให้
ข้อคิดเสนอแนะแนวทางต่างๆอันเป็นประโยชน์และ
ยังช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการด าเนินงาน
ด้วยความเอาใจใส่อย่างดียิ่งตลอดทั้งการท างาน  
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บทคัดย่อ  
           การพัฒนาโครงการผ่านการศึกษาข้อมูลทางกายภาพ ข้อมูลด้านการตลาด ข้อมูลด้านการเงิน ประกอบกับการ
วางผังโดยใช้หลักการของ Institute for transportation and development policy ในการพัฒนาเมืองส าหรับการ
ขนส่งในชีวิตเมือง ซึ่งแบ่งพื้นที่เป็น 5 โซน ได้แก่ 1) Residence north พื้นที่พักอาศัย โดยมีพื้นที่สีเขียวและพื้นที่เก็บน้ า
แทรกในทุกพื้นที่ 2) Residence south พื้นที่พักอาศัยส าหรับชุมชน และพื้นที่สันทนาการ 3) Health care พื้นที่ส าหรับ
กลุ่มผู้สูงอายุ 4) Farm พื้นที่ส าหรับเพาะปลูกและรองรับธุรกิจของชุมชน 5) Retail center ประกอบไปด้วย พื้นที่พาณิช
ยกรรมค้าปลีก และอาคารใช้งานแบบผสมผสาน โดยจากการศึกษาพบว่ารูปแบบโครงการที่เหมาะสมในการพัฒนาได้แก่ 
โครงการอสังหาริมทรัพย์แบบ Mix-use ซึ่งมีการใช้พื้นที่สีเขียวและพื้นที่เก็บน้ าเป็นตัวเชื่อมตัวส่วนต่างๆของโครงการ 
รวมถึงเน้นการใช้ระบบขนส่งสาธารณะ  
ค าส าคัญ: การพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่ง, การใช้ประโยชน์ทีด่ินแบบผสมผสาน,ชุมชนความยั่งยืน 
 
Abstract 
 Project development through the use of physical data analysis, market analysis, and financial 
analysis. Together with the urban cities layout design principles of the Institute for transportation and 
development policy with urban transportation by dividing the city into 5 different zones. 1) residence 
north, consisted mostly of condominium with green area and water storage area interspersed within the 
zone. 2) resident south, Mid-range residential area, and recreational areas. 3) Health care, consists of the 
elderly residential. 4) Farm, cultivated area, and community business center. 5) Retail center, consisting 
of commercial and retail areas and mixed-use buildings. From the study, it was found that the best 
suitable project model is a mix-use real estate. By using the green space water storage area, as a 
connector for each part of the project with an Emphasis on traveling using public transport. 
Keywords: Transit Area Development, Mix Used Project, sustainable community 
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1.  บทน า 
     มีนบุรีเป็นเป็นย่านที่มีความเจริญเติบโตสูงจากการ
เกิดขึ้นของโครงการรถไฟฟ้า 2 สายในอนาคต ได้แก่ 
รถไฟฟ้าสายสีส้ม และรถไฟฟ้าสายสีชมพู มีจุด
เชื่อมต่อที่สถานีมีนบุรีตั้งอยู่บริเวณแยกร่มเกล้า ได้
กลายมาเป็นจุดศูนย์กลางการรับส่งผู้ โดยสาร ให้
สามารถเข้าสู่ใจกลางเมืองได้อย่างรวดเร็ว  
   อย่างไรก็ตาม พ้ืนที่ดังกล่าวยังคงเป็นย่านที่มีที่ดิน
แปลงว่างรอพัฒนาอยู่มาก  [1] จึงเป็นประเด็นที่
น่าสนใจซึ่ งน ามาสู่การพัฒนาโครงการ Mix-use
ภายใต้แนวคิด Transit Oriented Development 
(TOD) [2] หรือการพัฒนาเมืองและชุมชนควบคู่ไปกับ
การพัฒนาโครงสร้างด้านคมนาคมขนส่ง ซึ่งเน้นการ
พัฒนาพ้ืนที่รอบสถานีขนส่งสาธารณะเพ่ือเป็นการใช้
ที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นการสร้างชุมชนรอบ
สถานีให้มีคุณภาพ น่าอยู่อาศัยและน่าลงทุนท าธุรกิจ 
รวมถึงเพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ใช้ระบบขนส่งสาธารณะ 
 
2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
    เพ่ือศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการ 
ทั้งด้านกายภาพ การตลาด และการเงิน รวมถึงเพ่ือ
ศึกษาแนวคิด TOD โดยใช้หลักการของ Institute for 

transportation and development policy มาปรับใช้
ในการออกแบบโครงการ 
 
3.  ขอบเขตการศึกษา 
 งานวิจัยแนวทางการศึกษาโครงการนี้มุ่งศึกษา
ศักยภาพในการพัฒนาโครงการบนพ้ืนที่ย่านมีนบุรี 
บริเวณสถานีรถไฟฟ้าแยกร่มเกล้าภายใต้แนวคิด TOD 
เพ่ือทดลองออกแบบสถาปัตยกรรมของโครงการให้มี
ความเหมาะสมและตอบสนองต่อผู้ใช้งานได้จริง 
 

4.  ทบทวนวรรณกรรม 
4.1 แนวคิดโครงการ TOD ภายใต้หลักการของ 
Institute for transportation and  
development policy [3] 
      เป็นมาตรฐานการด าเนินงานที่ส าคัญในการ
พัฒนาพ้ืนที่ชุมชนเมืองควบคู่ ไปกับระบบขนส่ ง
สาธารณะเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต ซึ่งมีดังนี้  

- Walk คือพ้ืนที่ทางเท้าที่มีความปลอดภัยให้    
ทุกคนสามารถเข้าถึงไดโ้ดยมีขนาดกว้างตามเกณฑ์ 

- Cycle คือการสร้างความปลอดภัยของ เส้นทาง
จักรยาน โดยมีที่จอด และที่เก็บของที่เพียงพอ 

- Connect คือเส้นทางเท้าและเส้นทางจักรยาน 
ที่เข้าถึงง่าย โดยมีระยะสั้นกว่าการใช้รถยนต์ 

- Transit คือการขนส่งสาธารณะที่สามารถ
เข้าถึงได้โดยทางเท้า  

- Mix คือการสร้างโอกาสในการเข้าถึงแหล่งที่อยู่ 
อาศัย แหล่งการท างาน พ้ืนที่สาธารณะและบริการ 

ต่างๆ ได้โดยทางเท้า 
- Densify คือความหนาแน่นของที่อยู่อาศัยและ

แหล่ ง งานที่ สอดคล้องกับการขนส่ งสาธารณะ
คุณภาพสูง  

- Compact คือ การพัฒนาพ้ืนที่ที่อยู่ถัดไปจาก
เขตเมือง โดยสร้างการเดินทางเข้าเมืองที่สะดวก 

- Shift คือ การลดการใช้รถยนต์ภายในโครงการ 
 
5.  ผลการศึกษา 
5.1  ผลการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนา 
โครงการด้านกายภาพ 
     จากการศึกษาพบว่าย่านมีนบุรียังมีที่ดินแปลง
ว่างรอพัฒนาอยู่มาก รวมถึงก าลังกลายเป็นย่าน
เศรษฐกิจใหม่จากการเป็นอินเตอร์เชนจ์ของรถไฟฟ้า
สายสีส้มและสายสีชมพู โดยพ้ืนที่ ในการพัฒนา
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โครงการมีประมาณ 120,000 ตารางเมตร เป็นพ้ืนที่
ผังสีส้มและเป็นที่ดินประเภท  ย.๖ ความหนาแน่น
ของการอยู่อาศัยปานกลาง ซึ่งมีอัตราส่วนพื้นที่อาคาร
รวมต่อพ้ืนที่ดิน หรือ FAR 4.5 : 1 สามารถก่อสร้าง
อาคารได้ไม่เกิน 540,000 ตารางเมตร มีระยะร่น
ความสูงไม่เกินสองเท่าของระยะระหว่างตัวอาคารถึง
ถนนสาธารณะ ถนนสาธารณะกว้างไม่น้อยกว่า 30 
เมตร มีถนนภายในระยะ 6 เมตร โดยรอบอาคาร มีที่
จอดรถ ไม่น้อยกว่า 1 คันต่อพ้ืนที่ 120 ตารางเมตร 
และมีอัตราส่วนของพ้ืนที่ว่างต่อพ้ืนที่อาคารรวม หรือ 
OSR ร้อยละ 6.5 (กฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมือง 
รวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2556) 
5.2  การวิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพ 
 

 
 

รูปที ่1 แนวเขตที่ดินและบริบทโดยรอบ 
 

    วิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพของที่ดินร่วมกับ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง , ระบบสาธารณูปโภค , ความ
เป็นไปได้ของการเกิดอาคารสูงที่ อาจบดบั งใน
อนาคต, ระบบคมนาคมทางรถยนต์ของโครงการไปยัง
สถานที่ต่าง ๆ โดยมีการศึกษาถึงความสัมพันธ์ของ
บริบทที่ดินรอบข้างโครงการร่วมด้วย  

5.3 การศึกษาความเป็นไปได้ในด้านการตลาด 
กลุ่มเป้าหมายของโครงการได้แก่ 

     1. กลุ่มเริ่มท างานที่ก าลังมองหาที่อยู่อาศัยที่
สะดวกต่อการเดินทางไปท างาน โดยอ้างอิงจากการ
ศึกษาวิจัยเรื่อง  “การตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียม

เส้นทางโครงการรถไฟฟ้าในอนาคต”  พบว่า กลุ่ม
ประชากรที่ศึกษาส่ วนใหญ่มีความต้องการซื้ อ
คอนโดมิเนียมเพ่ือเป็นที่อยู่อาศัยในชีวิตประจ าวันโดย
สนใจตรงแนวรถไฟฟ้าสายสีส้มศูนย์วัฒนธรรม-มีนบุรี
มากที่สุด ซึ่งปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ 3 อันดับ
แรกได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา และด้านที่ตั้ง
สถานีรถไฟฟ้า [4]   
      2. กลุ่มผู้ สู งอายุ  จากสถานการณ์ปัจจุบันที่
ประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ แต่พบว่ามี 
Healthcare ตั้งอยู่ในโครงการประเภท Mixed use 
ไม่มากนัก ดังนั้น การพัฒนาโครงการนี้จึงสามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการได ้

      3. กลุ่มชาวต่างชาติ กฎหมายส าหรับชาวต่างชาติ
มีแนวโน้มในการเปลี่ยนแปลงเพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่ง
ช่วยขยายขีดความสามารถของชาวต่างชาติในด้าน
การลงทุนที่พักอาศัยมากขึ้น เช่น พ.ร.บ. อาคารชุดที่ 
4 พ.ศ. 2551 ให้ชาวต่างชาติสามารถซื้อและถือครอง
กรรมสิทธิ์ห้องชุดได้มากขึ้น  

      4. กลุ่มธรุกิจที่ต้องการเช่าอาคารส านักงานใน
ประเทศไทย และกลุ่มลูกค้าที่ต้องการค้างแรม จาก
ข้อมูลข้างต้นผู้ศึกษาได้ท าการจ าลองกลยุทธ์ทางธุรกิจ  
 
จากการวิเคราะห์ข้อมูล สามารถจ าแนกได้ดังนี้  

1. Product เป็นการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
รูปแบบ Mixed use ควบคู่ ไปกับการสร้างสมดุล
ธรรมชาติ สร้างระบบนิเวศที่ยั่งยืน สร้างเมืองใหม่ที่
สอดคล้องกับพื้นท่ีที่มีอยู่อย่างจ ากัด 

2. Price มี ก า ร ตั้ ง ร า ค า ต า ม ร า ค า ต ล า ด
อสังหาริมทรัพย์ในบริเวณย่านรอบโครงการ เพ่ือมอบ
คุณภาพชีวิตที่ดีแก่ผู้ พักอาศัยควบคู่ไปกับราคาที่
เหมาะสม 
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3. Place มีการโฆษณาผ่านช่องทางออนไลน์ 
ผ่านแหล่งงานของลูกค้า และมีส านักงานขายที่ให้
ลูกค้าชมโครงการด้วยระบบทันสมัย 

4. Promotion ท าการร่วมมือกับแหล่งงานใน
โครงการเพ่ือมอบสิทธิพิเศษส่วนลดราคาแก่พนักงาน
ที่ซื้อที่อยู่อาศัยในโครงการ 

5.4  การออกแบบของโครงการ 

     การวางผังของโครงการเป็น 5 โซน ซึ่งสอดคล้อง
กับหลักการของ  Institute for transportation and 

development policy ได้แก่ 
    1. Residence north มีพ้ืนที่รวมมั้งหมด 12.16 
ไร่ ประกอบด้วยกลุ่มคอนโดมิเนี่ยม โดยมีพ้ืนที่สีเขียว
สอดแทรกในทุกบริเวณของพ้ืนที่  
    2. Residence south มีพ้ืนที่รวมทั้งหมด 14.17 
ไร่ ประกอบด้วยกลุ่มคอนโดมิเนี่ยม โดยมีพ้ืนที่สีเขียว
และพ้ืนที่เก็บน้ าสอดแทรกในทุกบริเวณของพ้ืนที่ 
    3. Health care มีพ้ืนที่รวมทั้งหมด 4.35 ไร่ 
เป็น พ้ืนที่ รองรับกลุ่มผู้ สู งอายุ  ประกอบไปด้วย      
หอ้งตรวจ ห้องพัก 
    4. Farm มีพ้ืนที่รวมมั้งหมด 3.17 ไร่ เป็นพ้ืนที่
เพาะปลูกส าหรับชุมชน รองรับธุรกิจส าหรับชุมชน 
โรงเรียนสอนท าอาหาร ร้านอาหารจากผลผลิต
เกษตรกรรม 
    5. Retail center มีพ้ืนที่รวมทั้งหมด 41.13 ไร่
จุ ด เ ด่ น ขอ ง โ ค ร งก า รป ระกอบ ไปด้ ว ย  พ้ื นที่         
พาณิชย กรรมค้าปลีก และอาคารใช้ งานแบบ
ผสมผสาน (Mixed Use Tower) ซึ่ งประกอบด้วย
อาคารส านักงาน โรงแรม และ Service apartment 

 
 

รูปที่ 2 แบบแสดง Masterplan ของโครงการแสดง
ถึงใช้ประโยชน์ที่ดินโครงการ 

 
      โดยธรุ กิ จ ใน โครงการจะแยกออกเป็น  2 
กรรมสิทธิ์ ได้แก่ Freehold จะเป็นโครงการที่ถือ
กรรมสิทธิ์แบบขายขาด ซึ่งจะมีการจัดตั้งนิติบุคคลใน
การบริหารทรัพย์สินส่วนนี้ โดยประเภทโครงการ
Freehold ดังนี้ 
    - Condominium มีพ้ืนที่ในการพัฒนา 42,152 
ตารางเมตร โดยมีจ านวน 6อาคาร มีพ้ืนที่ใช้สอยรวม 
182,798 ตารางเมตร ความสูง 39 ชั้น 
     Leasehold จะเป็นโครงการที่ไม่เป็นการซื้อขาย
กรรมสิทธิ์อย่างถาวร ส าหรับโครงการประเภท
Leasehold มีดังนี ้
    - Community mall พ้ืนที่ ธรุกิจแห่ง ใหม่บน
ถนนรามค าแหง รวมร้านค้า ร้านอาหารแบรนด์ต่างๆ
ไว้มากมายโดยมีพ้ืนที่ใช้สอย อาคารทั้งหมด 41,850 
ตารางเมตร ความสูง 4 ชั้น  
    - Hotel ร อ ง รั บนั ก ธ รุ กิ จ และนั ก เ ดิ นทา ง
ท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ออกแบบด้วยโทนสีธรรมชาติ
ให้เข้ากับบรรยากาศในโครงการ โดยมีพ้ืนที่ ใช้สอย
อาคารทั้งหมด 9,522 ตารางเมตร ความสูง 6ชั้น 
    - Service apartment เหมาะส าหรับผู้ที่ต้องการ
อยู่ระยะยาวแต่ไม่ต้องการซื้อไว้เป็นเจ้าของ โดยมี
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พ้ืนที่ใช้สอยอาคารทั้งหมด 33,756 ตารางเมตร ความ
สูง 22 ชั้น 
    - Office building ส านักงานเกรด A ที่ส่งเสริม
ภาพลักษณ์องค์กร รวมถึง CO-living lifestyle พ้ืนที่
สร้างสรรค์เปิดโอกาสส าหรับนักธรุกิจ พ้ืนที่ใช้สอย
ทั้งหมด 63,214 ตารางเมตร ความสูง 38 ชั้น  
    - Healthcare สุขภาพและการดูแลผู้สูงอายุเป็น
เรื่องส าคัญ ผู้พัฒนาโครงการจึงมุ่งเน้นในด้านสุขภาพ 
โดยชั้น1-2 จะเป็นพ้ืนที่ส าหรับตรวจดูแลสุขภาพและ
ที่พักส าหรับผู้ป่วย ชั้น 3-10 จะเป็นโซนที่พักอาศัย
ของผู้สูงอายุ มีพ้ืนที่ใช้สอย 26,541 ตารางเมตร ความ
สูง 10 ชั้น 
 

 
 

รูปที่ 3 ทัศนียภาพโดยรวมโครงการ 
 

 
 

รูปที่ 4 ทัศนียภาพโดยรวมโครงการ 
 
5.5 การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการ
ด้านการเงิน 
 ผู้วิจัยได้ใช้การค านวนในรูปแบบ กระแสเงินสด
คิดลด ซึ่งจะแบ่งการค านวนเป็น 2 รูปแบบ คือ ธรุกิจ

แบบกรรมสิทธิ์ Freehold ในการค านวณกระแสเงิน
สดคิดลด ผู้พัฒนาโครงการได้ค านวณรายได้เป็นก่อน
หัก ภาษีเงินได้ และไม่มีการค านวณในส่วนของการกู้
เงินจากแหล่งเงินทุนมีรายละเอียด ดังนี้ 
 Retail center 
ต้นทุนโครงการ  8,230,336,692 THB 
รายรับโครงการ 1,213,820,622 THB 
ร่ายจ่ายโครงการ 302,371,421 THB 
มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net 
Present Value: NPV) 

551,971,127 

อัตราคิดลด 13% 
อัตราผลตอบแทน 
 (Internal Rate of 
 return: IRR) 

17% 

 
 ธุรกิจรูปแบบกรรมสิทธิ์ Leasehold – เนื่องจาก
พ้ืนที่ของโครงการนี้มีการเชื่อมต่ออาคารเป็นอาคาร
เดียวกัน ในการค านวณ กระแสเงินสดคิดลด ผู้พัฒนา
โครงการได้ค านวณรายได้ทั้งก่อนหักภาษีและหลังหัก
ภาษี แต่ไม่มีการค านวณในส่วนของการกู้เงินจาก 
แหล่งเงินทุน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
Condominium 
ต้นทุนโครงการ  6,002,118,820 THB 
รายรับโครงการ 10,726,500,000 THB 
ร่ายจ่ายโครงการ 108,580,000 THB 
มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net 
Present Value: NPV) 

304,000,000 THB 

อัตราคิดลด 13% 
อัตราผลตอบแทน 
 (Internal Rate of 
 return: IRR) 

20% 
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6.  สรุปและอภิปรายผล 
 การเลือกที่ตั้งของโครงการอสังหาริมทรัพย์แบบ
ผสมผสาน ควรเน้นความสะดวกในการเดินทาง
เนื่องจากส่งผลต่อโปรแกรมมิ่งในโครงการ นอกจากนี้ 
ยังจ าเป็นต้องวิเคราะห์คู่แข่งทั้งทางตรงและทางอ้อม
เพ่ือน ามาสร้างเป็นจุดแข็งในการออกแบบ จนเกิดเป็น 
Positioning ที่สร้างความแตกต่างให้กับโครงการ 
รวมถึงต้องศึกษากลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน เพ่ือน า
ข้อมูลไปใช้ในการออกแบบให้สอดคล้องกับความ
ต้องการกลุ่มเป้าหมาย และสอดคล้องกับหลักการของ 
Transit Oriented Development (TOD) เ พ่ื อ เ พ่ิ ม
มูลค่าให้กับโครงการ ทั้งนี้ การเชื่อมต่อกันในแต่ละ
โซนต้องเข้าถึงง่ายเพ่ือไม่ให้เกิดการรบกวนซึ่งกัน ใน
ด้านข้อจ ากัดของโครงการพบว่าที่ดินมีราคาสูง จึงควร
ออกแบบโครงการให้สอดคล้องกับข้อกฎหมายที่
บังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือให้ได้ผลตอบแทนที่
คุ้มค่ากับการลงทุน 
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บทคัดย่อ  

บทความฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งจากผลการศึกษาในวิชาการออกแบบสถาปัตยกรรม เพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ขั้นสูง ในชั้นปีที่ 4 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาแนวทางการวางแผนพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบฮาลาลใน
ประเทศไทย (2) ศึกษาพื้นที่สนับสนุนและรองรับส าหรับชาวมุสลิมในจังหวัดกระบี่ (3) วิเคราะห์และน าเสนอแนวทางการ
ออกแบบโครงการฮาลาลส าหรับชาวมุสลิม ประเภทโรงแรม ในจังหวัดกระบี่ โดยเร่ิมจากการส ารวจและสัมภาษณ์เก่ียวกับ
ความต้องการของชาวมุสลิมจ านวน 50 คน เพื่อน ามาสรุปและวิเคราะห์ถึงความต้องการของชาวมุสลิม  
 ผลการศึกษา พบว่า ความต้องการของชาวมุสลิม 4 อับดับแรก คือ (1) พื้นที่ห้องพักที่มีความเป็นส่วนตัวมากกว่า
โครงการอ่ืน (2) พื้นที่สปา แยกชายหญิงและแยกพนักงานบริการชายหญิง (3) อาหาร ส าหรับชาวมุสลิม (4) พื้นที่
ประกอบศาสนกิจประจ าวัน ส าหรับชาวมุสลิม จากการส ารวจจึงน ามาสรุปและน าเสนอแนวทางการออกแบบโครงการ
ท่องเที่ยวส าหรับชาวมุสลิมที่มีความเป็นไปได้ และจากการศึกษา พบว่า โครงการท่องเที่ยวที่มีอยู่ส่วนใหญ่ยังไม่สามารถ
ตอบโจทย์ต่อความต้องการของชาวมุสลิมได้ครบ จึงเล็งเห็นโอกาสในการพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยวส าหรับชาวมุสลิม 
ค ำส ำคัญ: ฮาลาล, นักท่องเที่ยวมุสลิม, การท่องเที่ยวแบบฮาลาล  
 
Abstract 

This paper is a part of the result of study result in Architectural Design for Advanced Real Estate 
Development course for the fourt year. The purposes of this study are to (1 )  study the guidelines for 
planning, developing and promoting the halal tourism in Thailand (2 )  research the area for supporting 
Muslim’s tourist in Krabi province and (3) Analyzing and present guidelines for designing a halal project 
for Muslims, a hotel type in Krabi.  This study research started with a survey and interviews 50 Muslims 
about Muslims’ needs to summarize and analyze the needs of Muslims. 
 The results of study showed that the top four needs of Muslims are (1) more privacy guestroom 
than others (2) spa that separate male and female service staff (3) Halal food for Muslims and (4) areas 
for daily religious activities for Muslims. From the research, it was concluded and designed guidelines 
for Muslim tourism project. And from the study found that most tourism projects do not support the 



 
การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์  วทิยาศาสตร์  เทคโนโลยี  และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 12 
วันที่ 20  สิงหาคม  2564  ณ  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   

 

 
ESTACON12 | 976 

needs of Muslims or clearly cannot support the needs of Muslims. therefore, saw an opportunity to 
develop tourism business for Muslims. 
Keywords: Halal, Muslim, Halal Tourism 
 
1.  บทน า 
 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมุสลิมทั่วโลกมีอัตรา
การขยายตัวเพ่ิมขึ้นอย่างรวมเร็ว ตามการเติบโตของ
ประชากรมุสลิมที่เพ่ิมขึ้นกว่าสองเท่าของอัตราการ
เพ่ิมขึ้นของประชากรโลก โดยคาดการณ์ว่าในปี ค.ศ 
2060 จะมีจ านวนประชากรชาวมุสลิมเพ่ิมขึ้นมากกว่า 
3 พันล้านคน หรือ 1 ใน 3 ของประชากรโลก 
 ในด้านการท่องเที่ยว พบว่า นักท่องเที่ยวชาว
มุสลิมที่เดินทางระหว่างประเทศเพ่ิมขึ้นจาก 25 ล้าน
คน ในปี ค.ศ. 2000 เป็น 158 ล้านคน ในปี ค.ศ. 
2020 ท าให้ตลาดการท่องเที่ยวมุสลิมมีการขยายตัว
อย่างรวดเร็วและเป็นที่น่าสนใจในกลุ่มผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในหลายประเทศสถานบัน
ฮาลาล [1] มีการคาดการณ์รายได้จากนักท่องเที่ยว
ชาวมุสลิมว่าในปี ค.ศ. 2026 จะอยู่ทีป่ระมาณ 3 แสน
ล้ า น เห รี ยญสหรั ฐ  สู ง เ ป็ น อั นดั บ  2 รอ งจ า ก
นักท่องเที่ยวชาวจีน โดยประเทศไทยถือเป็นจุดหมาย
ปลายทางของชาวมุสลิมสูง รองจากประเทศสิงคโปร์ 
โดย พบว่า มีนักท่องเที่ยวมาเลเซียเดินทางเข้ามา
ท่องเที่ยวในประเทศไทยเฉลี่ยร้อยละ 61.1 รองลงมา
เ ป็ น ช า ว อิ น โ ด นิ เ ซี ย เ ฉ ลี่ ย ร้ อ ย ล ะ  10.8 ข อ ง
นั กท่ อ ง เ ที่ ย ว มุ ส ลิ ม  [2] แ ล ะจ ากกา รส า ร วจ
นั กท่ อง เที่ ย ว กลุ่ มนี้ นิ ยม เดิ นทาง ไปยั งภาคใต้
โดยเฉพาะจังหวัดกระบี่ที่มีแหล่งท่องเที่ยวหลากหลาย 
ทั้งทางธรรมชาติ และเชิงประวัติศาสตร์  
 จากความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาที่
กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นโอกาสในการศึกษา
และพัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยวแบบฮาลาลที่มีผลต่อ

การตัดสินใจในการบริการของนักท่องเที่ยวมุสลิมใน
จังหวัดกระบี่ ให้เกิดข้ึนอย่างเป็นรูปธรรม 
 
2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 2.1 เพ่ือศึกษาแนวทางการวางแผนพัฒนาและ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบฮาลาลในประเทศไทย 
 2.2 เพ่ือศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องและศักยภาพที่ตั้ง
รองรับส าหรับชาวมุสลิม ในจังหวัดกระบี่ 
 2.3 เพ่ือน าเสนอแนวทางการออกแบบโครงการ
ท่องเที่ยวแบบฮาลาลส าหรับชาวมุสลิม ประเภท
โรงแรม ในจังหวัดกระบี่ 
 
3.  ทบทวนวรรณกรรม 
3.1 ฮาลาล 

ภาษาอาหรับ หมายถึง การอนุญาต หรือยอมรับ 
อันมีความหมายตรงข้ามกับ ฮารอม ที่หมายถึง สิ่งที่
ไม่สามารถยอมรับ ไม่เป็นที่ยอมรับ หรือไม่อนุญาตให้
ท าภายใต้ บทบัญญัติของชารีอะฮฺ  หรือกฎหมาย
อิสลาม [3] โดยในประเทศไทย ค าว่า “ฮาลาล” ส่วน
ใหญ่มักเป็นที่รู้จักในความหมายของ อาหารหรือ
สิ่งเจือปนที่ไม่ขัดกับหลักศาสนา อาหารส าเร็จรูป
ประเภทนี้จะมีตราฮาลาล 
3.2  การท่องเที่ยวแบบฮาลาล 

คือ การบริหารจั ดการการท่ องเที่ ยว เ พ่ือ
ตอบสนองความต้องการของชาวมุสลิม  โดยเริ่มตั้งแต่
การให้บริการจากประเทศต้นทางจนถึงประเทศ
ปลายทาง โดยจะต้องพิจารณาตามหลักการ ระเบียบ 
และเงื่อนไข ที่ระบุไว้ตามหลักศาสนาอิสลามในการ
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ให้บริการด้านการท่องเที่ยวอย่างเคร่งครัด ต้องมีการ
จัดเตรียมสถานที่ห้องละหมาด เพ่ือปฏิบัติภารกิจทาง
ศาสนาตลอดการเดินทาง  

ข้อก าหนดในการปฏิบัติ ได้แก่ ต้องให้บริการ
นักท่องเที่ยวตามหลักศาสนาอิสลามตลอดการ
เดินทาง มัคคุเทศก์ และพนักงานต้องเคารพและรักษา
ระเบียบวินัยตามหลักศาสนาอิสลาม ห้ามให้บริการ   
ใด ๆ ที่ขัดกับหลักศาสนาอิสลาม และเลือกสถานที่พัก
ตามมาตรฐานฮาลาล เช่น โรงแรม หรือแม้แต่การ
ภัตตาคารหรือร้านอาหารก็ต้องตรงตามมาตรฐานฮา
ลาล รวมไปถึงการเลือกใช้บริการการขนส่งตาม
มาตรฐานฮาลาล [5] 
3.3 มาตรฐานการบริการอาหารฮาลาลเพื่อการ
ท่องเที่ยว 

มีหลักเกณฑ์ ดังนี้ 1) ร้านอาหารต้องมีครัวฮา
ลาลเท่านั้น 2) ร้านอาหารต้องเป็นสถานประกอบการ
ที่มีเฉพาะอาหารฮาลาลพร้อมเสิร์ฟ-จ าหน่าย 3) 
ร้านอาหารต้องได้รับรอง หรือเอกสารการจดทะเบียน
ในการด าเนินการด้านการประกอบ หรือจ าหน่าย
อาหารจากหน่วยงานของรัฐ 4) ผู้ประกอบการต้องมี
ความรู้ความเข้าใจในหลักอาหารฮาลาลเป็นอย่างดี 
หรือผ่านเกณฑ์การอบรม การประกอบอาหารฮาลาล 
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 5) กรณีที่ผู้ประกอบการ
ไม่ใช่ชาวมุสลิม ก็ต้องก าหนดให้มีพนักงานมุสลิมอย่าง
น้อย 1 คน เป็นหัวหน้าพนักงานคอยควบคุมในตลอด
กระบวนการ โดยต้องเป็นชาวมุสลิมที่มีความรู้ความ
เข้าใจหลักอาหารฮาลาลเป็นอย่างดี ได้รับรองจาก
คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย 6) 
กระบวนการการจัดซื้อจัดส่งวัตถุดิบทุกขั้นตอนต้องไม่
ปนเปื้อนกับสิ่งที่ไม่ฮาลาล [5] 

 
 

3.4  มาตรฐานฮาลาลการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
หมายถึง การปฏิบัติ หรือการรักษากฎระเบียบ

ของศาสนาในการให้บริการ โดยมีข้อก าหนดดังนี้ 1) 
ต้องให้บริการนักท่องเที่ยวตามหลักศาสนาอิสลาม
ตลอดการเดินทาง 2) มัคคุเทศก์และพนักงานต้อง
เคารพและรักษาระเบียบวินัย 3) ห้ามให้บริการใดๆ ที่
ขัดกับหลักศาสนา 4) เลือกสถานที่พักตามมาตรฐาน
ฮาลาล 5) เลือกใช้ภัตตาคาร หรือร้านอาหารตาม
มาตรฐานฮาลาล 6) เลือกใช้บริการขนส่งตาม
มาตรฐานฮาลาล [5] 

มาตรา 1 ต้องใช้บริการตามมาตรฐานฮาลาล 
มาตรา 2 ต้องฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงานผู้

ให้บริการด้านการท่องเที่ยว 
มาตรา 3 การให้บริการนักท่องเที่ยวที่เกี่ยวกับ

ด้านสุขภาพตามเงื่อนไขของฮาลาล 
มาตรา 4 นักท่องเที่ยวสามารถปฏิบัติภารกิจทาง

ศาสนาโดยมีบริการด้านเวลา สถานที่ ข้อบ่งชี้เพ่ือการ
ละหมาด ตลอดระยะเวลาการเดินทาง หรือการถือศีล
อด 

มาตรา 5 ห้ามมิให้มีการปะปนระหว่างสุภาพสตรี
และสุภาพบุรุษในกิจการที่ขัดต่อหลักศาสนา 

 
4.  วิธีด าเนินการวิจัย 
 4.1  ส ารวจและวิ เคราะห์ความต้องการด้าน
พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวมุสลิม ที่ส่งเสริมต่อการ
การพัฒนาโครงการท่องเที่ยวแบบฮาลาลในประเทศ
ไทย จากการทบทวนวรรณกรรม ข้อก าหนดฮาลาล 
การท่องเที่ ยวแบบฮาลาล แบบสอบถาม และ
การศึกษาโครงการ โดยจะน าข้อมูลที่ได้มาก าหนดใน
ก า ร ออก แ บ บ  แ ล ะ ร ว ม ถึ ง ก า ร ตั้ ง ค า ถ า ม ใน
แบบสอบถาม 
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 4.2  ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องและศักยภาพที่ตั้งที่
รองรับส าหรับชาวมุสลิม ในจั งหวัดกระบี่ จ าก
แบบสอบถามและ การทบทวนวรรณกรรม 
 4.3 วิเคราะห์และน าเสนอแนวทางการออกแบบ
โครงการท่องเที่ยวแบบฮาลาลส าหรับชาวมุสลิม 
ประเภทโรงแรม ในจังหวัดกระบี่ 
 
5.  ผลการวิจัย 
5.1  แนวทางการวางแนวพัฒนาและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวแบบฮาลาลในประเทศไทย 

 1) ผลลัพธ์จากแบบสอบถามกลุ่มนักท่องเที่ยว
มุสลิมจ านวน 50 คน พบว่า ร้อยละ 37 ต้องการพ้ืนที่
ห้องพักที่มีความเป็นส่วนตัวส าหรับผู้หญิงเป็นอย่าง
มาก รองลงมา ร้อยละ 28 เป็นความต้องการพ้ืนที่
สปา และ ออนเซน โดยอยากให้มีการก าหนดแยกการ
ใช้งานเป็นสัดส่วน รวมถึงแยกพนักงานตามหลักของ
ศาสนา และร้อยละ 21 ให้ความส าคัญกับอาหารฮา
ลาล และมีร้อยละ10 ที่ ให้ความส าคัญกับ พ้ืนที่
ป ระกอบศาสนกิ จ  โดยมี เ พีย งร้ อยละ  2 ที่ ให้
ความส าคัญพ้ืนที่ส าหรับเด็ก ดังตารางที่ 1 
 
ตารางท่ี 1  ความต้องการรูปแบบการใช้งานพ้ืนที่ของ
นักท่องเที่ยวชาวมุสลิม 

ความต้องการการใช้งานพ้ืนที่ ร้อยละ 
ห้องพัก 37 
สปา และ ออนเซน 28 
อาหารฮาลาล 21 
พ้ืนที่ประกอบศาสนกิจ 10 
พ้ืนที่ส าหรับเด็ก 2 

 
 

5.1.2  ผลการวิเคราะห์กรณีศึกษา 
จากการวิเคราะห์กรณีศึกษาทั้ง 6 แห่ง พบว่า

พ้ืนที่ส่วนใหญ่ของโครงงการเป็นพ้ืนที่ส าหรับอาหาร
ฮาลาล รองลงมาเป็นพ้ืนที่เพ่ือประกอบศาสนกิจ โดย
ในบางโครงการมีการจัดพ้ืนที่ส าหรับสปา ออนเซน 
และพ้ืนที่ส าหรับเด็ก สังเกตได้ว่า พ้ืนที่การใช้งานของ
ทั้ง 6 โครงการ นั้นแตกต่างกันตามจุดขายที่แตกต่าง
กัน ในด้านของประเภทพ้ืนที่ใช้งานโครงการรีสอร์ท
และโรงแรมฮาลาลจ าเป็นต้องอ้างอิงจากมาตรฐาน
การออกแบบโรงแรมส าหรับชาวมุสลิม จึงต้อง
ออกแบบพ้ืนที่และโปรแกรมให้ครอบคลุมให้ตรงกับ
หลักศาสนามากที่สุด โดยมีราลละเอียดตามตารางที ่2 

 
ตารางที่ 2  พ้ืนที่ใช้งานจากโครงการฮาลาลกรณี
ศึกษาในจังหวัดกระบี่ และกรุงเทพมหานคร 

ชื่อโครงการ สปา  
ออนเซน 

อาหาร
ฮาลาล 

พื้นที่
ประกอบ
ศาสนกิจ 

พื้นที่
ส าหรับ

เด็ก 
โรงแรมอัล มีรอซ 
กรุงเทพ จังหวัด
กรุงเทพมหานคร 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 

ภูพิมาน รีสอร์ท 
แอนด์ สปา 

/ / / / 

กระบี่ ฟร้อนท ์
เบย์ รีสอร์ท 

 / / / 

ซันดา รีสอร์ท  / /  
ไวท์ แซนด์ ฮา
ลาล เฮ้าท์ กระบี ่

 / /  

อ่าวนาง ฟิโอเร่ รี
สอร์ท 

 / / / 

  
5.2  ผลศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องและศักยภาพ 
จังหวัดกระบ่ี 

จังหวัดกระบี่ นับเป็นจุดหมายปลายทางยอด
นิยมแห่งหนึ่ งของนักท่องเที่ ยวทั้ งชาวไทยและ
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ชาวต่างชาติ จนได้รับการขนานนามว่า “มรกตแห่ง
อันดามัน” เนื่องจากมีแหล่งท่องเที่ยวที่ดึงดูดความ
สนใจติดอันดับโลก อย่างแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล 
นอกจากนี้ จังหวัดกระบี่ยังมีความโดดเด่นในด้าน
ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ธรรมชาติ และการจญภัย 

จากข้อมูลสถิติในปี ค.ศ. 2018 พบว่า มีจ านวน
นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเยี่ยมเยือนจังหวัดกระบี่
ทั้งสิ้น 6.77 ล้านคน ทั้งนี้ เป็นนักท่องเที่ยวที่พ านักอยู่
ในจังหวัดกระบี่ จ านวน 4.23 ล้านคน สามารถสร้าง
รายได้ให้กับจังหวัดกระบี่จ านวน 1.15 แสนล้านบาท 
[2] เกิดการขยายตัวด้านธุรกิจโรงแรม เพ่ือรองรับ
นักท่องเที่ยวที่คาดว่าจะมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น การเพ่ิม
ศักยภาพในด้านความพร้อมของที่ พัก เ พ่ือการ
ท่องเที่ยว รวมถึงบริการอ่ืนๆ ฉะนั้นธุรกิจโรงแรมจึงมี
บทบาทส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัด
กระบี่ 
5.3  แนวทางการออกแบบโครงการฮาลาลเพื่อ
รองรับนักท่องเที่ยวชาวมุสลิม 

จากการวิเคราะห์แบบสอบถามความต้องการ
ของชาวมุสลิม และศึกษาข้อก าหนดต่างๆ ของศาสนา 
รวมถึงศักยภาพความพร้อมของจังหวัดกระบี่ พบว่า 
พฤติกรรมและความต้องการของชาวมุสลิม โดยส่วน
ใหญ่แล้วให้ความส าคัฐกับการความเป็นส่วนตัวอย่าง
มาก (โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าเพศหญิง) และอาหารที่ถูก
ตามหลักศาสนา ส่งผลให้การออกแบบจ าเป็นต้อง
พิจารณา 2 พ้ืนที่ส าคัญอย่างเคร่งครัด ได้แก่ 1) 
ห้องพัก 2 แบบ และ 2) ห้องสปา ห้องออนเซน ดังนั้น
ในการพัฒนาโครงการรีสอร์ทเพ่ือรองรับชาวมุสลิม
ควรให้ความส าคัญกับ 2 พ้ืนที่นี้เป็นหลักตามแนวทาง
ที่น าเสนอดังนี ้
 
 

5.3.1 พื้นที่ห้องพักแบบพลูวิลล่า (Pool villa)  
 ห้องพักพลูวิลล่าในโครงการก าหนดให้มี 2 

รูปแบบ ได้แก่ พลูวิลล่าขนาด 110 ตารางเมตร และ
ขนาด 160 ตารางเมตร โดยทั้ง 2 แบบมีจุดเด่น
ร่วมกัน คือ มุ่งสร้างความเป็นส่วนตัวให้กับกลุ่ม
นักท่องเที่ยวชาวมุสลิม โดยค านึงถึงความเป็นส่วนตัว
ของผู้หญิงชาวมุสลิมเป็นอย่างมาก ด้วยการจัดให้
พ้ืนที่สระว่ายน้ าอยู่ด้านหลังของบ้านพัก ดังรูปที่ 1-2 

 
รูปที่ 1  ผังห้องพักพลูวิลล่า ขนาด 110 ตารางเมตร 

 

รูปที่ 2  ผังห้องพักพลูวิลล่า ขนาด 160 ตารางเมตร 

5.3.2  พื้นที่ห้องสปาและออนเซน 
 ห้องสปา ก าหนดให้แยกการใช้งานของลูกค้า 

ชายและหญิงออกจากกันตามหลักข้อก าหนดของ
ศาสนา รวมทั้งพนักงานชาย-หญิง ภายในห้องสปา
และออนเซน ก าหนดให้มีลักษณะเป็นห้องย่อยส่วนตัว
โดยมีห้องน้ าและห้องอาบน้ าอยู่ภายใน เพ่ือสนอง
ความเป็นส่วนตัวของลูกค้าผู้หญิง ดังรูปที่ 3-4 

1. Bedroom 
2. Bathroom 
3. Pool 
4. Sun bed 

1. Bedroom  
2. Bathroom 
3. Livingroom 
4. Pool 
5. Sun bed 
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รูปที่ 3  ผังห้องออนเซนแยกส่วนชาย-ผู้หญิง 

 
รูปที่ 4  ผังห้องสปาแยกส่วนชาย-หญิง 

 
5.3.3 พื้นที่ห้องอาหารภัตาคารอาหารฮาลาล 

 ถูกออกแบบมาให้ตอบสนองความต้องทางด้าน
หลักอาหารฮาลาล ตรงตามข้อก าหนดศาสนา โดย
พ้ื นที่ ใ น ส่ ว นนี้ ข อ ง โ ค ร งก า รส าม า ร ถ ร อ ง รั บ
นักท่องเที่ยวชาวมุสลิมจากภายนอกโครงการมาใช้
งานได ้ดังรูปที่ 5 

 
รูปที่ 5  ผังห้องอาหารภัตาคารอาหารฮาลาล 

 
 
 

5.3.4  พื้นที่ห้องรับรองส าหรับเด็ก 
 จากการศึกษาพฤติกรรมการเดินทางของชาว

มุสลิมที่พบว่า นิยมเดินทางมาเป็นกลุ่มครอบครัวต่าง
วัย ดังนั้น จึงได้ออกแบบพ้ืนรองรับส าหรับการใช้งาน
ของกลุ่มเด็กให้กับนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้เสริมด้วย ดังรูป
ที่ 6  

 

รูปที่ 6  ผังห้องรับรองส าหรับเด็ก 
 

6.  อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 วิเคราะห์จากผลการศึกษา พบว่า ทั้ง 4 พ้ืนที่ที่
เป็นประเด็นในข้อก าหนดส าคัญอย่างเคร่งครัดทาง
ศาสนา คือ พ้ืนที่ห้องพัก และพ้ืนที่สปา ออนเซนด้วย
เหตุผลของศาสนาซึ่งหลักการออกแบบพ้ืนที่ห้องพัก
ทั้ง 3 แบบนั้นจะเน้นความเป็นส่วนตัวของลูกค้าโดย
ไม่ให้คนภายนอกมองเข้ามาภายในได้ ในส่วนของ
พ้ืนที่สปา ออนเซน สามารถคลายความกังวลของ
ลูกค้าทางด้านการสัมผัสระหว่างผู้หญิงและผู้ชาย ซึ่ง
พ้ืนที่นี้จะจัดสัดส่วนอย่างชัดเจนรวมถึงพนักงาน 
ในขณะพ้ืนที่ร้านอาหารภัตาคาร และพ้ืนที่ รองรับ
ส าหรับเด็กสามารถใช้หลักการจัดการแบบโรงแรม
แบบสากลรองรับได้ ดังนั้น จึงมีความเป็นไปได้ในการ
น าหลักข้อก าหนดฮาลาลมาประยุกต์เข้ากับการ
ออกแบบโครงการรีสอร์ท เพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวชาว
มุสลิม 
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7.  กิตติกรรมประกาศ 
 งานวิ จั ยฉบับนี้ ส า เ ร็ จสมบู รณ์ ได้ ด้ วยความ
อนุเคราะห์ และความกรุณาอย่างยิ่ งจาก ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์เอนก สุวรรณชัยสกุล อาจารย์ที่ปรึกษา
ในผลงานนี้  ที่กรุณาให้ค าแนะน าและค าปรึกษา
ตลอดจนปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ด้วยความ
เอาใจใส่อย่างดียิ่ง ผู้วิจัยตระหนักถึงความตั้งใจจริง
และความทุ่มเทของอาจารย์และขอกราบขอบพระคุณ
เป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้ 
 ขอขอบคุณนักท่องเที่ยวมุสลิมทุกท่านที่ให้ความ
ร่วมมือในการตอบแบบสอบถามการวิจัยครั้ งนี้  
ขอบคุณเพ่ือน ๆ พ่ีๆ รวมถึงสมาชิกในครอบครัวที่
คอยช่วยเหลือ ให้ค าปรึกษาและให้ก าลังใจให้ผู้วิจัย
มาถึงจุดนี้ได ้
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แนวทางการออกแบบโครงการพัฒนาพื้นที่ใต้ทางด่วน เพ่ือสาธารณะประโยชน์สู่วัฒนธรรมสตรีท
อาร์ตทางพิเศษสายศรีรัชช่วงถนนเพชรบุรี – ถนนสาทร กรุงเทพฯ 

กรณีศึกษา : ทางพิเศษสายศรีรัช (บริเวณตลาดพงษ์พระราม) 
Design Guideline for Development of the Area under the Expressway For Public 
Benefit to the Street Art Culture of the Si Rat Road, Petchaburi Road - Sathorn 

Road, Bangkok  
Case Study : Sirat Expressway (Phong Rama Market) 

 
นางสาวจิดาภา เสถียรวฒันกุล และ นายถิรวัฒน์ พิมพ์เวิน 

 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  

99 ม.18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12121 
อีเมล์ : mindtoy@hotmail.com โทรศัพท์ 081-304-8968 

 
บทคัดย่อ  
 บทความฉบับนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวัฒนธรรม บทบาท ปัญหาและบริบททางสังคมที่ส่งผลต่องานสตรีท
อาร์ตของสังคมไทยในปัจจุบัน รวมถึงแนวทางการแก้ปัญหาพื้นที่ว่างใต้ทางด่วน จากการศึกษาพบว่า ปัจจุบัน
กรุงเทพมหานครมีพื้นที่ใต้ทางด่วนจ านวนมาก พื้นที่เหล่านี้มีสิ่งปกคลุมเป็นทางยกระดับซึ่งสร้างร่มเงาเกือบทั่วบริเวณ 
จากองค์ประกอบหลายๆ ด้านท าให้พื้นที่ใต้ทางด่วนมีความน่าสนใจและสามารถท าให้พื้นที่เหล่านี้เกิดประโยชน์ต่อเมืองได้
ด้วยวัฒนธรรมสตรีทอาร์ต เช่น ร้านค้า ร้านอาหาร รวมถึงเสาตอม่อทางด่วน ซึ่งเรามักจะเห็นบางพื้นที่ถูกปล่อยทิ้งร้าง 
บางพื้นที่มีความพยายามในการพัฒนาและจัดท าโครงการต่างๆ ขึ้น แต่เมื่อระยะเวลาผ่านไปก็กลับไม่ได้รับการดูแลที่
เพียงพอ พื้นที่เหล่านี้จึงกลายเป็นส่วนเกินของเมือง และเกิดเป็นปัญหาในด้านต่างๆ ของเมืองตามมามากมาย เช่น ปัญหา
อาชญากรรม ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแนวทางฯ ดังกล่าวจะสามารถน าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไปในอนาคตได้
หลายกรณี 
ค ำส ำคัญ: สตรีทอาร์ต พื้นที่ใต้ทางด่วน พื้นที่สาธารณะ 
  
Abstract 
 This article aims to study culture, roles, problems, and social contexts affecting street art in Thai 
society today and proposing the guidelines for solving the problem of empty space under the 
expressway. The study found that Bangkok has a large area under the expressway that is covered by 
elevated walkways. For many reasons, the area under the expressway is a very attractive place and can 
benefit the city in order to encourage street art culture by creating supporting areas such as shops, 
restaurants, expressway poles for exhibiting the street art. While we often recognize that some areas 
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have been abandoned and some areas have tried to develop and implement projects but over time 
they have not been adequately maintained. Consequently, these areas became a non-beneficial of the 
city and it will bring various problems in the city such as crime. The researcher sincerely hopes that the 
guidelines can be applied to benefit in the future in many cases. 
Keywords: street art, space under the expressway, public space 
 
1.  บทน า 
 สตรีทอาร์ตในมุมมองของผู้คนในประเทศไทย จาก
อดีตมองว่าสตรีทอาร์ตเป็นการท าลายทรัพย์สิน
สาธารณะ และบางส่วนมองว่าเป็นงานศิลปะประเภท
หนึ่ง จึงท าให้งานสตรีทอาร์ตไม่เป็นที่ยอมรับของ
สังคม ส่งผลให้งานสตรีทอาร์ตไม่มีพ้ืนที่รองรับในการ
แสดงผลงาน แต่ปัจจุบันสตรีทอาร์ตเป็นที่ยอมรับใน
ประเทศไทยแล้วเนื่องจากเป็นศิลปะมีความเป็นสากล 
โดยงานสตรีทอาร์ตสามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้
มากมาย เช่น ในด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว คือ 
การสื่อสารวัฒนธรรม วิธีชีวิต ความเป็นอยู่  และ
ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของสถานที่ต่าง  ๆ ใน
ชุมชน ผ่านภาพวาดบนผนัง  ท าให้นักท่องเที่ยว
สามารถเข้าใจถึงพ้ืนที่ส่วนนั้นได้โดยอธิบายผ่าน
ภาพวาด แต่ถึงอย่างนั้นสตรีทอาร์ตก็ยังไม่มีพ้ืนที่
แสดงผลงานที่เป็นที่ยอมรับเท่าที่ควร อาจเพราะด้วย
เรื่องของกฎหมาย เรามักพบเห็นงานเหล่านี้ ใน
กรุงเทพมหานครในหลายพ้ืนที่ เช่น เจริญกรุง ราช
เทวี เป็นต้น หากศึกษาส ารวจอย่างละเอียด พบว่า ใน
กรุงเทพมหานครมีพ้ืนที่ใต้ทางด่วนจ านวนมาก มีพ้ืนที่
ว่างที่ถูกทิ้งร้างมากถึง 42.26% [1] โดยพ้ืนที่เหล่านี้มี
สิ่งปกคลุมเป็นทางยกระดับซึ่งสร้างร่มเงาเกือบทั่ว
บริเวณ จากองค์ประกอบหลาย ๆ ด้านท าให้พ้ืนที่ใต้
ทางด่วนมีความน่าสนใจและสามารถท าให้ พ้ืนที่
เหล่านี้เกิดประโยชน์ต่อเมืองได้ด้วยวัฒนธรรมสตรีท
อาร์ต บทความฉบับนี้มีจึงวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษา

ความเป็นไปได้ของโครงการและความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมาย, 2) ศึกษาสถานการณ์ ปัญหาของพ้ืนที่
ใต้ทางด่วน และคัดเลือกพ้ืนที่ใต้ทางด่วนที่เหมาะสม, 
3) ศึกษาศักยภาพพ้ืนที่ใต้ทางด่วน จุดประสงค์ของ
นโยบายการพัฒนา, 4) เสนอแนวทางในการพัฒนา
พ้ืนที่ใต้ทางด่วน 
 
2.  ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
2.1  แนวคิดในการน าเสนอผลงานสตรีทอาร์ตใน
ประเทศไทย 
      [2] ให้แนวทางการน าเสนอผลงานของสตรีท
อาร์ตคือ 1) เน้นสร้างสรรค์ผลงานเพ่ือศิลปะ เพ่ือ
สะท้อนเรื่องราว เหตุการณ์ต่างๆ ในสังคมหรือชุมชน
โดยรอบ 2) ใช้เทคนิคที่แตกต่าง ซึ่งขึ้นอยู่กับความ
ถนัดและความคิดสร้างสรรค์ของศิลปินแต่ละบุคคล  
3) เป็นการเปิดเผยตัวตนของศิลปิน ซึ่งเป็นการให้
เกียรติต่อศิลปินและผลงานของศิลปินเอง 4) อิสระใน
การสร้างผลงาน ผลงานที่แสดงออกมานั้นจะเป็น
เอกลักษณ์เฉพาะตัวอย่างชัดเจน การท างานร่วมกัน
จะเกิดขึ้นจากการท างานลักษณะโครงการสตรีทอาร์ต
ต่างมากกว่า 
2.2  แนวคิดการพัฒนาพื้นที่ใต้ทางด่วน 
      พ้ืนที่ว่างใต้ทางด่วนสามารถระบุได้ว่าเป็นพ้ืนที่
ว่างในเขตชุมชนเมือง ที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาสิ่ง
อ านวยความสะดวกด้านสาธารณูปโภค ซึ่งพ้ืนที่ว่าง
ดังกล่าวสามารถน ามาใช้ประโยชน์แก่สาธารณะได้โดย
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สามารถ พิจารณาจาก 2 ปัจจัย คือ 1) ปัจจัยพ้ืนฐาน 
คือปัจจัยที่มีความจ าเป็นต่อการเกิดขึ้นของกิจกรรม
ทุกประเภท ได้แก่  สภาพที่ตั้ งที่มีความสัมพันธ์
เกี่ยวข้องกับกลุ่มกิจกรรมหลักภายในพ้ืนที่และความ
ต่อเนื่องกับพ้ืนที่ โดยรอบองค์ประกอบดึงดูดเป็น
พ้ืนฐานส าคัญในการดึงดูดให้ประชาชนอยากประกอบ
กิจกรรม เช่น ร้านค้าหาบเร่แผงลอย การแสดง เป็น
ต้น และ 2) ปัจจัยเสริม คือ ปัจจัยที่มีผลต่อการ
ประกอบกิจกรรมในแต่ละครั้ งให้นานขึ้น  หรือมี
ความส าคัญต่อกิจกรรมการพักผ่อนหย่อนใจ และเอ้ือ 
ประโยชน์ในการเกิดปฏิสัมพันธ์ทางสังคม [3] 
 
3.  ระเบียบการศึกษา 
 งานวิจัยนี้ได้เก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือการศึกษา โดย
แบ่งข้อมูลออกเป็น 2 ส่วน คือ ข้อมูลทุติยภูมิ  
(Secondary Data)  และข้อมูลปฐมภูมิ  (Primary 
Data) 
3.1 ข้อมูลทุติยภู มิ  (Secondary Data) ได้จาก
ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่     
1. แนวคิดในการน าเสนอผลงานสตรีทอาร์ตใน
ประเทศไทย 2. แนวคิดการพัฒนาพ้ืนที่ใต้ทางด่วน 
และจากการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลจากเว็บไซต์ โดย
ศึกษาความเป็นไปได้ทางการตลาดและความต้องการ
ของกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงปัญหาที่พบเจอกับสตรีท
อาร์ตในประเทศไทย  
3.2 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) งานวิจัยนี้ได้ท า
การเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ศิลปินสตรีทอาร์ต 
และแบบสอบถามจากกลุ่มประชากรตัวอย่าง ได้แก่ 
ศิลปินสตรีทอาร์ต นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป 
จ านวนทั้ง 62 คน โดยแบ่งเป็น ศิลปินสตรีทอาร์ต
จ านวน 7 คน นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป
จ านวน 55 คน ในเรื่องสิ่งที่ประสงค์ให้เกิดขึ้นกับ

สตรีทอาร์ต ความต้องด้านพ้ืนที่ในการแสดงผลงงาน 
รวมถึงความต้องการด้านพื้นที่กิจกรรม 
3.3 การวิเคราะห์ความสอดคล้อง ระหว่างแนวทาง
ในการพัฒนากับแนวคิดที่เก่ียวข้องกับสตรีทอาร์ต 
 
4. ผลการศึกษา 
      จากการศึกษาแนวทางการพัฒนาพ้ืนที่ใต้ทาง
ด่วน เพ่ือสาธารณะประโยชน์สู่วัฒนธรรมสตรีทอาร์ต
ทางพิเศษสายศรีรัช ผู้วิจัยแบ่งผลการศึกษาออกเป็น 
4 ส่วน ดังนี้ 
4.1 ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการและความ
ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 
4.1.1 ความเป็นไปได้ของโครงการ จากการศึกษา
พบว่า ในปัจจุบันสตรีทอาร์ตมีผลต่ออุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวท าให้ศิลปินเริ่มที่จะออกมาแสดงตัวตนมี
ความต้องการที่จะสร้างสรรค์ผลงานกันมากขึ้น 
รวมถึงนักเรียน นักศึกษา บุคคลทั่วไป ก็มีความสนใจ
ในการสร้างสรรค์ผลงานสตรีทอาร์ตเช่นกัน แต่ใน
ประเทศไทยผลงานเหล่านี้ยังขาดแคลนพ้ืนที่ในการ
แสดงผลงานอยู่ ซึ่งบุคคคลทั่วไป นักเรียน นักศึกษา 
ส่วนใหญ่หรือแม้แต่นักท่องเที่ยวก็หันมาให้ความสนใจ
กับผลงานเหล่านี้มากขึ้น ทั้งการถ่ายรูปแล้วน าไปลง
เพจบนเว็บไซต์ต่าง ๆ เพ่ือเป็นการดึงดูดให้ผู้คนเห็น
ถึงความสวยงามและความหลากหลายของผลงาน
สตรีทอาร์ต อีกทั้งด้านทางการลงทุนยังเป็นพ้ืนที่มี
ต้นทุนต่ า และรูปแบบในการพัฒนามีต้นทุนและ
ค่าใช้จ่ายที่ไม่สูงมาก 
4.1.2 ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย  จาก
แบบสอบถามความต้องการจากกลุ่มเป้าหมาย โดย
แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มศิลปินและกลุ่ม
นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป สามารถสรุปได้
ดังนี้ 
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4.1.2.1 กลุ่มศิลปินสตรีทอาร์ต พบว่า 3 อันดับแรก
ทีก่ลุ่มศิลปินสตรีทอาร์ตต้องการ คือ 1) พ้ืนที่แสดงผล
งานสตรีทอาร์ต คิดเป็นร้อยละ 83.30, 2) เป็นแหล่ง
ศึกษาดูงานเพ่ือเป็นแรงบันดาลใจ คิดเป็นร้อยละ 
66.70 และ 3) พ้ืนที่สนับสนุนอ่ืนๆ เช่น ลานสเก็ต
บอร์ด, แหล่งรวมของเหล่าศิลปินเพ่ือแลกเปลี่ยน
ความคิด และจุดนัดพบรวมตัวส าหรับคนที่สนใจ คิด
เป็นร้อยละ 50 
4.1.2.2 กลุ่มนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป 
พบว่า 3 อันดับแรกที่กลุ่มนี้ต้องการ คือ 1) พ้ืนที่การ
แสดงผลงานที่เป็นที่ยอมรับ คิดเป็นร้อยละ 83.00, 2) 
เป็นแหล่งรวมของเหล่าศิลปินเพื่อแลกเปลี่ยนความคิด 
คิดเป็นร้อยละ 61.70, และ 3) เป็นแหล่งศึกษาดูงาน
เพ่ือเป็นแรงบันดาลใจ คิดเป็นร้อยละ 59.60 
4.2 สถานการณ์ ปัญหาของพื้นที่ใต้ทางด่วน และ
คัดเลือกพื้นที่ใต้ทางด่วนที่เหมาะสม 
      ปัจจุบันได้เกิดโครงการก่อสร้างเกี่ยวกับระบบ
คมนาคมยกระดั บ เป็ นจ านวนมาก ในบริ เ วณ
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ได้แก่ ทางพิเศษ
ยกระดับ รถไฟฟ้าบีทีเอส สะพานข้ามแยก และ
สะพานข้ามแม่น้ า โดยพ้ืนที่ดังกล่าวท าให้เกิดเป็น
พ้ืนที่ทิ้งร้าง ซึ่งน ามาสู่ปัญหาต่างๆ ทั้งในระดับชุมชน
และระดับเมือง  เช่น ปัญหาอาชญากรรม ศูนย์
ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC) ได้คัดเลือกพ้ืนที่น า
ร่องช่วงถนนเพชรบุรี-ถนนสาทร เป็นย่านธุรกิจและที่
อยู่อาศัยหนาแน่นและศักยภาพสูงในการน ามาพัฒนา
เพ่ือต่อยอดต่อไป ซึ่งคือ โครงการพัฒนาพ้ืนที่ใต้ทาง
ด่วนสายศรีรัช ช่วงถนนเพชรบุรี-ถนนสาทร [1] 
      จากการพิจารณา โครงการพัฒนาพ้ืนที่ใต้ทาง
ด่วนสายศรีรัช ช่วงถนนเพชรบุรี-ถนนสาทร ผู้วิจัยได้
คัดเลือกมาพ้ืนที่มาทั้งหมด 3 บริเวณ เพ่ือน ามา
พิจารณาหาพ้ืนที่ที่มีศักยภาพเหมาะสมกับโครงการ

มากที่สุด ได้แก่ 1) บริเวณตลาพงษ์พระราม 2) 
บริเวณติดถนนเพชรบุรี  และ 3) บริเวณติดถนน
พระราม 6 
 

 
 

รูปที่ 1 ตารางการเปรียบเทียบการเลือกท่ีตั้งโครงการ 
      
 จากรูปที่ 1 การเปรียบเทียบที่ดินทั้ง 3 ที ่คะแนน
เต็ม 100 คะแนน พบว่าที่ดินบริ เวณตลาดพงษ์
พระราม มีศักยภาพ และตรงต่อเกณฑ์การตัดสิน 
รวมถึงความต้องการของลูกค้า และรองรับต่อแนวคิด
การออกแบบของโครงการมากที่สุด 
 
4.3  ศึ กษ า ศั ก ยภ า พพื้ น ที่ ใ ต้ ท า ง ด่ ว น  แ ล ะ
จุดประสงค์ของนโยบายการพัฒนา 
4.3.1 ข้อจ ากัดด้านพื้นที่ 

 พ้ืนที่กรณีศึกษาที่ผู้วิจัยได้พิจารณาคัดเลือกมา
มีปัจจัยและข้อจ ากัดต่าง ๆ ในการพัฒนาพ้ืนที่ใต้ทาง
พิเศษยกระดับ ดังนี้ 1) ขาดแผนพัฒนาพ้ืนที่ใต้ทาง
พิเศษยกระดับแบบระยะยาว โดยการพัฒนานั้น
จะต้องอนุญาตให้ เช่าใช้ พ้ืนที่ชั่วคราวเท่านั้น  2) 
ข้ อ จ า กั ด ด้ า น ก ฎ ห ม า ย  ไ ด้ แ ก่  ข้ อ บั ญ ญั ติ
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กรุงเทพมหานครเรื่องการควบคุมอาคาร พ.ศ.2545 
หมวด 1 ข้อ 5 (109) ซึ่งได้ระบุไว้ว่าทางด่วนจัดเป็น
สิ่ ง ปลู กส ร้ า งประ เภทอาคารสาธ ารณะ  และ
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ก าหนดไว้
ว่าโครงสร้างทางยกระดับไม่สามารถสร้างอาคารซ้อน
ได้ ดังนั้นผู้ เช่าพ้ืนที่สามารถสร้างได้เพียงอาคาร
ชั่วคราวเท่านั้น 3) ศักยภาพในการเข้าถึงในบางพ้ืนที่
รถยนต์ไม่สามารถเข้าถึงได้ [4] 
4.3.2  การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและ
อุปสรรค 

 จุ ดแข็ ง  (Strengths)  ที่ ตั้ ง อยู่ ใ นท า เ ลที่
สามารถเดินทางเข้าถึงได้สะดวก รถยนต์สามารถ
เข้าถึงได้, จุดอ่อน (Weaknesses) มีข้อจ ากัดต่าง ๆ 
ในด้านการพัฒนาพ้ืนที่ และผลกระทบมลพิษทางน้ า 
เ พ ร า ะ มี ค ล อ ง ตั ด ผ่ า น ใ น พ้ื น ที่ ,  โ อ ก า ส 
(Opportunities) มีนโยบายจาก UddC เป็นแนวทาง
ในการออกแบบ และราคาในการเช่าที่ดินไม่สูงมาก 
เนื่องจากเป็นที่ดินของภาครัฐ, อุปสรรค (Threats) 
สภาพอากาศ เช่น น้ าฝน เพราะมีช่องว่างระหว่าง
สะพานด้านบน 

 

 
 

รูปที่ 2 คลองตัดผ่านในพ้ืนที่ 
 

 
รูปที่ 3 สภาพพ้ืนที่ในปัจจุบัน 

4.4  เสนอแนวทางในการพัฒนาพื้นที่ใต้ทางด่วน 
การพัฒนาพ้ืนที่ใต้ทางด่วนนั้นท าได้โดยการ

ส่งเสริมให้มีการพัฒนาพ้ืนที่เพ่ือรองรับกิจกรรมที่
หลากหลายต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมด้านกีฬา ด้าน
การสร้างสรรค์งานศิลปะ ด้านการค้าขาย ยกตัวอย่าง
เช่น ด้านการสร้างสรรค์งานศิลปะ ที่สามารถเปิด
โอกาสให้ผู้ที่สนใจหรือมีความสามารถทางด้านงาน
ศิลปะได้แสดงผลงานได้ ซึ่งพ้ืนที่ใต้ทางด่วนก็สามารถ
ท าให้เป็นแหล่งสตรีทอาร์ตแห่งใหม่ที่น่าสนใจได้เป็น
อย่างมาก ด้วยลักษณะและศักยภาพของตัวพ้ืนที่จึง
ท าให้เกิดความเหมาะสมได้อย่างลงตัว  

 

 
รูปที่ 4 พ้ืนที่ใช้สอยในโครงการ 

 
 

รูปที่ 5 การแบ่งโซน 
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จากรูปที่ 6 ที่ตั้งโครงการอยู่พ้ืนที่ใต้ทางด่วนสาย
ศรีรัช (ตลาดพงษ์พระราม) ศักยภาพและข้อจ ากัดของ
พ้ืนที่ โครงการ เมื่อท าการวิ เคราะห์ท าให้พบว่า
สามารถแบ่งพ้ืนที่การใช้งานเป็นดังนี้ 

 

 
 

รูปที่ 6 ผังโครงการ 
      พ้ืนที่สร้างสรรค์กลางแจ้ง  ประกอบไปด้วย 
ก าแพงจ าลองขนาด 2.10 × 3.00 เมตร, พ้ืนที่จัด
แสดงผลงาน ประกอบไปด้วย ตู้คอนเทนเนอร์ขนาด 
20 ฟุต จ านวน 5 ตู้ คิดเป็น 13.77 ตารางเมตรต่อตู้, 
ร้านค้า ประกอบไปด้วย ซุ้มขายของจ านวน 64 ซุ้ม, 
ร้ านอาหาร  ประกอบไปด้ วย  ตู้ คอนเทนเนอร์
ร้านอาหารแบบ A จ านวน 2 ตู้ คิดเป็น 55.08 ตาราง
เมตรต่อตู้ ตู้คอนเทนเนอร์ร้านอาหารแบบ B จ านวน  
2 ตู้ คิดเป็น 84.08 ตารางเมตรต่อตู้ และตู้คอนเทน
เนอร์ร้านอาหารแบบ C จ านวน 2 ตู้ คิดเป็น 165.08 
ตารางเมตรต่อตู้, ลานสเก็ตบอร์ด ขนาด 1,471.57 
ตารางเมตร 

 
รูปที ่7 (ก) ตู้คอนเทนเนอร์ร้านอาหารแบบ A,B,C 

 

รูปที ่7 (ข) ตู้คอนเทนเนอร์ห้องน้ าและ 
ตู้คอนเทนเนอรจ์ัดแสดงผลงาน 

 
 จากรูปที่ 7 (ก) และ (ข) ที่ใช้ตู้คอนเทนเนอร์ 
เพราะตู้คอนเทนเนอร์เป็นอาคารชั่วคราวซึ่งเป็นไป
ตามที่ข้อจ ากัดด้านกฎหมายที่ว่า พระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ก าหนดไว้ว่าโครงสร้างทาง
ยกระดับไม่สามารถสร้างอาคารซ้อนได้  ดังนั้นผู้เช่า
พ้ืนที่สามารถสร้างได้เพียงอาคารชั่วคราวเท่านั้น 

 

รูปที ่8 งานสตรีทอาร์ตบนเสาตอม่อทางด่วน 
      
 จากรูปที่  8  เป็นการแสดงให้ เห็นถึ งความ
หลากหลายของเทคนิคในการสร้างสรรค์ผลงานสตรีท
อาร์ต นอกจากการพ่นสี การวาดแล้ว ยังสามารถใช้
เทคนิคการถักทอได้เช่นกัน 

 

รูปที ่9 ท่อระบาบน้ า 
  
 จากรูปที่ 9 ปัจจัยในการน าท่อระบายน้ ามาท า
เป็นที่นั่ง นอกจากจะเป็นที่นั่งได้แล้วยังสามารถ
สร้างสรรค์ผลงานสตรีทอาร์ตลงบนท่อได้อีกด้วย 
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      การออกแบบผังโครงการโดยแบ่งสัดส่วนพ้ืนที่
จากรูปที่ 1 ผู้วิจัยได้มีการค านึงถึงสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพราะด้วยที่ตั้งโครงการ
ที่สามารถก่อสร้างได้เพียงแค่อาคารชั่วคราวเท่านั้น 
ท าให้พ้ืนที่เหล่านี้สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้
งานของพ้ืนที่เพ่ือรองรับกับสถานการณ์ที่คาดไม่ถึงได้  
     ด้านการเงิน มีรายละเอียดดังนี้ ต้นทุน 6,046,738 
บาท, รายได้ 15,618.000 บาทต่อปี และ รายจ่าย 
6 , 738 , 852  บาทต่ อปี  โ ดยมี  ROI (Return on 
Investment)  86% ,  NPV ( Net Present Value) 
9,303,425 บาท, IRR ( Internal Rate of Return) 
30%, Discount Rate 11% และจะคืนทุนในปีที่ 6  
     จากการเงินข้างต้นจะเห็นว่า ให้ Discount Rate 
คือ 11% ค่า NPV เป็นบวก คือ 9,303,425 บาท นั่น
หมายถึง เราจะได้เงินสุทธิมากกว่าที่คาดหวังจาก 
Discount Rate และ IRR คือ 30% นั่นหมายถึงการ
ลงทุนที่ ให้ผลตอบแทนมากกว่าที่ คาดหวั งจาก 
Discount Rate จึงสามารถสรุปได้ว่าเป็นโครงการที่มี
ความน่าสนใจในการลงทุน 

 
5.  วิเคราะห์ผลการศึกษา 
 การเสนอแนวทางการออกแบบพ้ืนที่โครงการ
วิเคราะห์จากผลแบบสอบถาม เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย โดยสามารถออกแบบพ้ืนที่
ในโครงการได้ดังนี้ 
     พ้ืนที่สร้างสรรค์ผลงานกลางแจ้งและพ้ืนที่จัด
แสดงผลงาน เพ่ือตอบโจทย์กลับกลุ่มเป้าหมาย เพราะ
เป็นการเปิดโอกาสในการแสดงผลงานสตรีทอาร์ต 
ให้กับกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือแก้ไข้ปัญหาขาดแคลนพ้ืนที่
ในการแสดงผลงานและการละเมิดกฎหมาย ,
ร้านอาหารและห้องน้ า  กลุ่มเป้าหมายสามารถ
สร้างสรรค์ผลงานได้อย่างอิสระ เพราะเป็นตู้คอนเทน

เนอร์ อีกทั้งช่วยให้มีกลิ่นอายความเป็นสตรีทอาร์ต
มากขึ้น, ลานสเก็ตบอร์ด การตอบโจทย์ในด้าน
กิจกรรม จึงได้น าลานสเก็ตบอร์ดมาเป็นส่วนหนึ่งใน
โครงการเพ่ือความหลากหลาย และยังช่วยส่งเสริม
ผู้คนให้หันมาออกก าลังท่ามกลางความเป็นศิลปะได้
อีกด้วย 
 
6.  สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 
 โครงการพัฒนาพ้ืนที่ใต้ทางด่วนเพ่ือสาธารณะ
ประโยชน์สู่วัฒนธรรมสตรีทอาร์ต สามารถตอบโจทย์
ปัญหาของสตรีทอาร์ตได้ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของพ้ืนที่
สร้างสรรค์ผลงานกลางแจ้ง และพ้ืนที่จัดแสดงผลงาน 
การเพ่ิมเติมในส่วนของลานสเก็ตบอร์ด ร้านอาหาร 
ร้านค้าต่าง ๆ ที่ช่วยเป็นส่วนเติมเต็มให้โครงการมี
ความน่าสนใจและสมบูรณ์มากขึ้น โดยผู้วิจัยได้
ออกแบบผั ง โครงการแต่ละ พ้ืนที่ ให้มีสัดส่ วนที่
เหมาะสม เนื่องจากตั้ งอยู่บนพ้ืนที่ที่จ ากัด เ พ่ือ
ตอบสนองความต้องการส าหรับกลุ่มเป้าหมายให้
ได้มากที่สุด รวมไปถึงข้อจ ากัดทางด้านกฎหมายที่
ส่งผลต่อการก่อสร้างอาคาร จึงเป็นเหตุผลที่ท าให้
เลือกใช้ตู้คอนเทนเนอร์เป็นอาคารหลักแทนการสร้าง 
อาคารถาวร  

ในด้านข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม คือ โครงการประเภท
นี้มีความเสี่ยงด้านการลงทุน ผลตอบแทนทางด้าน
ธุรกิจต่าง ๆ ในระยะยาว เนื่องจากสตรีทอาร์ตใน
ประเทศไทยไม่ได้นิยมมากเท่ากับในต่างประเทศ จึง
ควรจัดอีเว้นท์ เช่น Festival ที่เกี่ยวกับสตรีทอาร์ต
หรืองานศิลปะอ่ืน ๆ เพ่ือให้โครงการมีสีสัน เกิดความ
น่าสนใจ ดึงดูดผู้คนให้เข้ามาใช้บริการและให้โครงการ
สามารถไปต่อได ้
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แนวทางการออกแบบเก้าอ้ีที่สอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้งานของผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อม  
Guidelines for Designing Chairs that Correspond to the Active Behaviour of 

Patients with Osteoarthritis 
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บทคัดย่อ  
โรคข้อเข่าเสื่อมในผู้สูงอายุมีอัตราเพิ่มอย่างต่อเนื่องด้วยอายุที่เพิ่มมากขึ้นท าให้ร่างกายมีการเปลี่ยนแปลง

โดยเฉพาะข้อและกระดูก  งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาแนวทางการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ที่สอดคล้องกับพฤติกรรมใช้งานของ
ผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อม  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้งานเก้าอ้ีของผู้ที่ป่วยเป็นโรคข้อเข่า
เสื่อม  2) เพื่อเสนอแนวทางการออกแบบเก้าอ้ีที่สอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้งานของผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อม  

 จากการส ารวจและเก็บข้อมูลพบว่า พฤติกรรมการใช้เก้าอ้ีในปัจจุบันยังไม่สอดคล้องกับการใช้งานของผู้ที่ป่วย
เป็นโรคข้อเข่าเสื่อม  การส ารวจและเก็บข้อมูลมีเครื่องมือในการวิจัย โดยใช้แบบส ารวจและแบบสังเกตประกอบกับการ
สัมภาษณ์ด้านพฤติกรรมการใช้งานของผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อม ซึ่งมีกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 45 ปีขึ้นไป จ านวน 50 คน เพื่อน า
ผลมาวิเคราะห์มาเป็นแนวทางในการออกแบบ  ผลการวิจัยพบว่า การใช้งานที่มีความสอดคล้องกับพฤติกรรมของกลุ่ม
ตัวอย่างมากที่สุดคือ ต้องมีความสะดวกสบายในการใช้งาน สามารถปรับเปลี่ยนขนาดสัดส่วนเพื่อความเหมาะสมและ
รองรับสรีระของผู้ใช้งาน  ทั้งนี้ผู้วิจัยได้เสนอแนวทางการออกแบบเก้าอ้ีที่สอดคล้องกับพฤติกรรมใช้งานของผู้ป่วยโรคข้อ
เข่าเสื่อม ที่ควรต้องค านึงถึงมีความสะดวกสบายในการใช้งาน สามารถปรับเปลี่ยนขนาดสัดส่วนเพื่อความเหมาะสมและ
รองรับสรีระของผู้ใช้งาน  ความปลอดภัย อีกทั้งลดข้อจ ากัดที่ท าให้เกิดอาการเจ็บป่วยได้ในอนาคตต่อไป 
 ค ำส ำคัญ :  เฟอร์นิเจอร์   ข้อเข่าเสื่อม  ผู้สูงอายุ 
 
Abstract 

Osteoarthritis in the elderly has continued to increase rates with increasing age, causing the body 
to change, especially joint and bone. This research is a study of furniture design guidelines that are 
consistent with the usage behaviour of osteoarthritis patients to study 1) To study the behaviour of the 
chair of those who are sick with osteoarthritis 2) To propose a chair design that corresponds to the user 
behaviour of osteoarthritis patients. 

The survey and data collection found that the behaviour of the current chair is not consistent 
with the use of those who are sick with osteoarthritis. Surveys and data collections have tools for 
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research by using the survey and observed forms combined with interviews with the user behaviour of 
osteoarthritis patients, which has a sample that is 45 years old, 50 people to analyze as a way to design. 
The results showed that the use that is consistent with the behaviour of the sample is the most, must 
be comfortable in use can modify the proportion size for the appropriateness and support the 
physiology of the user. The researcher proposed chair design guidelines that correspond to the user 
behaviour of osteoarthritis patients. That should be considered with the convenience of use can change 
the size of the proportion for the suitability, and supports the physiology of the safety user, and reduce 
restrictions that cause illness in the future. 
Keywords: : chair design, osteoarthritis, elderly 
 
1.  บทน า 
 สังคมผู้สูงอายุ เป็นภาวะที่ประเทศไทยก าลังเผชิญ
อยู่ในขณะนี้และเมื่ออายุเพ่ิมขึ้น สภาพร่างกายก็มีการ
เปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้นด้วยเช่นกัน ปัญหาด้านสุขภาพ
ร่างกายก็ตามมา การเสื่อมถอยลงรวมถึงการท างาน
ของอวัยวะต่างๆก็เสื่อมลดลงตามเช่นกัน  ประเทศ
ไทยพบว่าผู้ที่มีอายุ 65 ปี ขึ้นไปมีแนวโน้มเป็นข้อ
เสื่อมได้ถึงร้อยละ 60-70  และมีอัตราเพ่ิมขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง  ผู้สูงอายุที่ป่วยเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมมักมี
อุปสรรคในการใช้ชีวิตประจ าวัน และมีโอกาสเกิด
อุบัติเหตุได้บ่อยครั้งอาการเจ็บป่วยของผู้ป่วยมักมี
แนวทางการรักษาโดยทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์
ทางการแพทย์แต่อีกด้านหนึ่งที่ยังคงมีวิธีที่ช่วยลด
อัตราการป่วยได้คือการปรับสภาพแวดล้อมรอบตัว
รวมถึ ง เฟอร์นิ เ จอร์ ที่ ใช้ ง านในชี วิ ตประจ า วั น  
โดยทั่วไปแล้วผู้ที่มีปัญหาเรื่องของข้อเข่าเสื่อมจะใช้
เวลาในการนั่งพักนั่งเล่นมากกว่าการเดินหรือท า
กิจกรรมอ่ืน ๆ ที่ เสี่ยงต่อการเจ็บป่วยดังนั้นแล้ว
พฤติกรรมการนั่งของผู้ป่วยย่อมที่จะต้องมีความ
สอดคล้องการพฤติกรรรมการใช้งานของผู้ที่ใช้งานจริง 

จากปัญหาข้างต้นผู้วิจัยได้ เกิดแนวคิดในการ
ออกแบบเก้าอ้ีที่สอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้งาน

ของผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมในด้านความงาม รูปแบบ 
วัสดุ ความสะดวกสบายในการใช้งานที่สามารถ
ปรับเปลี่ยนขนาดสัดส่วนเพ่ือความเหมาะสมและ
รองรับสรีระของผู้ใช้งาน  ความปลอดภัย อีกทั้งลด
ข้อจ ากัดที่ท าให้เกิดอาการเจ็บป่วยได้ในอนาคตต่อไป 

 
2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการใช้งานเก้าอ้ีของผู้ที่
ป่วยเป็นโรคข้อเข่าเสื่อม   
 2.2 เ พ่ือ เสนอแนวทางการออกแบบเก้ า อ้ีที่
สอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้งานของผู้ป่วยโรคข้อ
เข่าเสื่อม  
 
3.  วิธีการด าเนินการวิจัย 
 งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาแนวคิดและทฤษฏีต่างๆ 
ในเรื่องของผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อม ผู้สูงอายุ รวมถึง
พฤติกรรมการใช้งานของเฟอร์นิเจอร์ที่มีการใช้งานใน
ปัจจุบัน  
3.1 ขอบเขตการวิจัย 

โดยมีกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมที่มี
อายุ 45 ปี ขึ้นไป โดยใช้วิธีการสุ่มแบบเจาะจงจ านวน 
50 คน 
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ผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อม 

-สุขภาพ 

-กิจวัตรประจ าวัน 
- พฤติการณ์การใช้งาน 

-ปัญหา/อุปสรรค 
 

เก้าอี้ที่ใช้งาน 

-ลักษณะทางกายภาพ 
-พฤติกรรมการใช้งาน 
 

ศึกษาสอดคล้อง
กับพฤติกรรมใช้

งาน 
 

ความเหมาะสมใน
ด้านอื่นๆ 

-รูปแบบ 

- การใช้งาน 
-วัสด ุ
 

แนวทางการออกแบบเก้าอี้ท่ีสอดคล้องกับ
พฤติกรรมใช้งานของผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อม 

 

3.2  แนวทางการศึกษาข้อมูล  
ได้ท าการวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้งานของเก้าอ้ี

ที่ผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมใช้งาน ในเรื่องความเหมาะสม
ของการใช้งานและความปลอดภัยต่อผู้ใช้  
3.3  การออกแบบเพื่อเสนอแนวทางการออกแบบ        
 เมื่อท าการเก็บข้อมูลในด้านต่างๆ ของผู้ป่วยโรค
ข้อเข่าเสื่อม  ข้อมูลด้านพฤติกรรมการใช้เก้าอ้ีและได้
น า 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปที่ 1  กรอบการวิจัย 
 

4.  ผลการวิจัย 
 จากศึกษาหาข้อมูลในด้านต่าง ๆ  ท าให้ผู้วิจัยคิด
หาแนวทางการออกแบบเก้ า อ้ี ที่ สอดคล้ องกับ
พฤติกรรมการใช้งานของผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อม 
ออกแบบ 3 รูปแบบ โดยค านึงถึงหลักการออกแบบ 
ทฤษฎีด้านการออกแบบ ความเหมาะสมกับการใช้
งานเพ่ือเสนอเป็นแนวทางการออกแบบ ดังมีรูปแบบ
ต่อไปนี้ 

4.1  แนวทางการออกแบบทางเลือก 
 รูปแบบท่ี 1  มีแนวคิดที่เน้นการใช้งานที่สามารถ
ปรับระดับการใช้งานในส่วนขาและหลัง มีที่พักแขน
ส าหรับช่วยพยุงตัวเวลาลุกยืนมีขนาดสัดส่วนที่รองรับ
สรีระการนั่งได้อย่างเหมาะสม 

 
 

รูปที่ 2 ภาพแสดงเก้าอ้ีส าหรับผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อม 
แบบที่ 1 

 
 รูปแบบท่ี 2  มีแนวคิดที่เน้นการใช้งานที่พนักพิง
มีความยึดหยุ่น เน้นโครงสร้างโปร่งโล่ง  มีที่พักแขน
ส าหรับช่วยพยุงตัวเวลาลุกยืนมีขนาดสัดส่วนที่รองรับ
สรีระการนั่งได้อย่างเหมาะสม 

 
 

รูปที่ 3  ภาพแสดงเก้าอ้ีส าหรับผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อม 
แบบที่ 2 

 
 รูปแบบที่ 3 มีแนวคิดที่เน้นการใช้งานโดยพนัก
พิงมีพนักพิงและมีหมอนรองศรีษะ มีที่พักแขนส าหรับ
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ช่วยพยุงตัวเวลาลุกยืนมีขนาดสัดส่วนที่รองรับสรีระ
การนั่ง 

  
 

รูปที่ 4 ภาพแสดงเก้าอ้ีส าหรับผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อม 
แบบที่ 3 

 
4.2  ผลความพึงพอใจของผู้ใช้งาน 
ตารางที่ 1 ตารางแสดงผลการประเมินความพึงพอใจ
ของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อรูปแบบเก้าอ้ีที่มีค่าคะแนน
สูงสุดคือ รูปแบบที่ 3 

ล า 
ดับ 

เกณฑ์การประเมิน  

x̅ 
 

 
S.D. 

ระดับ
ความ
พึง

พอใจ 

1 ด้านการออกแบบ 
1.1 รูปแบบมีความทันสมยั

น่าสนใจ 
3.98 0.65 มาก 

1.2 ความสูงของเก้าอี้จากพื้นมี
ความเหมาะสมกับผู้ใช้งาน 

4.29 0.78 มาก 

1.3 เก้าอี้มีขนาดสัดส่วนที่
เหมาะสมกับผู้ใช้งาน 

4.20 0.97 มาก 

1.4 เก้าอี้มีการปรับระดับการนั่ง
ได้ง่ายและสะดวกสบาย 

3.98 0.79 มาก 

1.5 เก้าอี้สอดคล้องกับการใช้
งานผู้บริโภคได้อย่าง
เหมาะสม 

3.73 0.53 มาก 

1.6 เมื่อใช้แล้วช่วยลดอาการ
เจ็บป่วยได ้

3.89 0.52 มาก 

2 ด้านวัสด ุ
2.1 วัสดุที่ใช้มีความเหมาะสมไม่

ก่อให้เกิดอันตราย 
3.20 1.06 ปาน

กลาง 

ล า 
ดับ 

เกณฑ์การประเมิน  

x̅ 
 

 
S.D. 

ระดับ
ความ
พึง

พอใจ 

 รวม 3.89 0.75 มาก 

  
 จากตารางการประเมินผลทั้ง 3 ตาราง  ผลการ
ประเมินสรุปได้ว่า  ความพ่ึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มี
ต่อรูปแบบเก้าอ้ีทั้ง 3 รูปแบบซึ่งมีระดับความพึงพอใจ  
ดังนี้  รูปแบบที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ รูปแบบที่ 1 ( 

x̅ =4.47) ลองลงมาคือรูปแบบที่ 2 ( x̅ =4.06) และ
รูปแบบที่ 3 ( x̅ =3.89) ตามล าดับ  

 
 

รูปที่ 5 รูปแสดงแบบทางเลือกต้นแบบ 
 
5.  สรุปผลการวิจัย 
 สรุปผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้งานซึ่งถือได้
ว่าเป็นสิ่งส าคัญในการออกแบบเก้าอ้ีส าหรับผู้ป่วยโรค
ข้อเข่าเสื่อม การท ากิจกรรมหรือพฤติกรรมต่าง ๆ 
ล้วนต้องมีความสอดคล้องกับผู้ที่ ใช้งาน จึงท าให้
ออกแบบได้อย่างมีประสิทธิภาพและผู้วิจัยได้น าเก้าอ้ี
ไป ทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้จริงพบว่าล าดับที่ 1 
คือ ผู้ใช้งานมีความต้องการด้านความสอดคล้องกับ
พฤติกรรมการใช้งานของผู้ใช้ได้อย่างเหมาะสม  ล าดับ
ที่ 2 คือ ด้านขนาดสัดส่วนที่เหมาะสมกับการใช้งาน 
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และล าดับที่ 3 คือ ด้านรูปแบบที่มีความทันสมัยน่าใช้
งาน 

สรุ ปผลการวิ เ คราะห์ การออกแบบ เก้ า อ้ี ที่
สอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้งานผู้ป่วยโรคข้อเข่า
เสื่อม ในรูปแบบ (Health Furniture) เพ่ือรองรับและ
ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงที่มีมาอย่างต่อเนื่องและมี
แนวโน้มการเพ่ิมขึ้นของกลุ่มประชากรผู้สูงอายุ ส่งผล
ให้วิธีการใช้ชีวิตของสังคมเปลี่ยนไป มีจ านวนอัตรา
ของผู้เสียชีวิตน้อยลงเนื่องจากมีผู้ที่สนใจและใส่ใจ
สุขภาพของตนเองมากขึ้น สังคมในปัจจุบันจึงเริ่มเข้าสู่
สังคมผู้สูงอายุ และท าให้เกิดการน าเสนอเฟอร์นิเจอร์
ที่มีการใช้งานที่สามารถสอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้
งานได้จริง  

 
6.  อภิปรายผล 
 งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาและรวบรวมข้อมูลตาม
ขอบเขตของการศึกษาทั้งภาคปฐมภูมิและภาคทุติย
ภูมิ โดยการส ารวจเก็บข้อมูลนั้น กลุ่มตัวอย่างคือกลุ่ม
ผู้บริโภคทั่วไปที่มีอายุ 45 ปีขึ้นไป จ านวน 50 คน ใน
อ าเภอเมืองตาก ซึ่งผลปรากฏว่า กลุ่มตัวอย่างมีความ
พึงพอใจในรูปแบบที่ 1 ในเรื่องของความสอดคล้อง
กับพฤติกรรมการใช้งานของผู้ใช้ได้อย่างเหมาะสม  
ขนาดสัดส่วนที่เหมาะสมกับการใช้งาน รูปแบบที่มี
ความทันสมัยน่าใช้งานและสามารถปรับระดับพนักพิง
ได้ อยู่ในระดับความเห็นมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ศึกษาและพัฒนาเก้าอ้ีอเนกประสงค์เพ่ือการผักผ่อน
ในบ้านพักอาศัยส าหรับผู้สูงอายุ ผู้ด าเนินโครงการ 
ศรีธนากร อินทะศรี (2555) สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร จากความก้าวหน้าทาง
การแพทย์ในปัจจุบันก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว ท าให้
อัตราการเสียชีวิตลดลง มีจ านวนผู้สูงวัยเพิ่มมากข้ึน ผู้
สูงวัยจ านวนมากประสบปัญหาทางด้านร่างกายที่

เสื่อมลง ท าให้เป็นอุปสรรค์ต่อการประกอบกิจกรรม
ต่าง ๆ การที่ร่างกายเสื่อมลงตามวัย ไม่ได้หมายถึง
การเสื่อมลงทางด้านความสามารถและประสบการณ์ 
และสอดคล้องบทความวิจัยเรื่อง ออกแบบเก้าอ้ีช่วย
ส่งเสริมสมรรถนะส าหรับผู้สูงอายุ ผู้ด าเนินวิจัย กิตติ 
จรินทร์ทอง, บุญศักดิ์  สมบุญรอด,  สุริยา  สงค์อินทร์
และวิชัย  พรมาลัยรุ่ งเรื่อง  (2560)  ได้กล่าวว่า 
ผู้ใช้งานเก้าอ้ีส่วนใหญ่ที่เป็นผู้สูงอายุมีความต้องการ
ด้านของการใช้ งานที่ มี ความสอดคล้อง ความ
สะดวกสบายอีกทั้ งต้องง่ ายต่อการรักษามีวัสดุ
โครงสร้างหลักท่ีมีความคงทนแข็งแรง  โครงการนี้เป็น
การศึกษาและออกแบบเก้าอ้ีอเนกประสงค์ส าหรับ
ผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อม ซึ่งมีทั้งข้อดีและข้อเสีย ข้อดีคือ 
สามารถศึกษาและออกแบบได้ตามวัตถุประสงค์ของ
การศึกษารูปทรง มีความสวยงามและการใช้งานที่
ห ล ากหล ายซึ่ ง ก า ร ทดส อบก า ร ใ ช้ ง าน เ ก้ า อ้ี
อเนกประสงค์ส าหรับผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อม มีการใช้
งานที่หลากหลายใช้งานได้อย่างสะดวกสบายและมี
ความสวยงาม  
 
7.  กิตติกรรมประกาศ 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง แนวทางการออกแบบเก้าอ้ีที่
สอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้งานของผู้ป่วยโรคข้อ
เข่าเสื่อม นี้ ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ต้องขอขอบคุณผู้
ที่ให้ความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามที่ท าให้การ
ด าเนินงานวิจัยส าเร็จทั้งการอ านวยความสะดวก  การ
ให้ข้อมลูปะกอบและการสัมภาษณ์ทุกท่าน 
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บทคัดย่อ  

การศึกษาฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของผลการศึกษาวิชาการออกแบบสถาปัตยกรรม เพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ขั้นสูง ในชั้นปีที่ 4 โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษารูปแบบของศูนย์บันเทิงที่ควรพัฒนาในยุคหลังโควิด-19 2) เพื่อศึกษา
ความต้องการใช้งานพื้นที่ของกลุ่มนักเต้น ผ่านการส ารวจแบบสอบถามนักเต้นจ านวน 45 ราย 3) เพื่อวิเคราะห์และ
น าเสนอแนวทางการออกแบบศูนย์บันเทิงส าหรับกลุ่มนักเต้นในยุคหลังโควิด-19  

ผลการศึกษา พบว่า ศูนย์บันเทิงที่เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง เป็นสิ่งที่ได้รับความต้องการมากที่สุด รองลงมาเป็น
ความต้องการศูนย์อาหารเพื่อสุขภาพ พื้นที่จัดแสดงการแข่งขัน และการบริการห้องซ้อมหลายขนาดตามล าดับ การ
ออกแบบศูนย์บันเทิงในยุคหลังโควิด-19 ต้องค านึงถึงพฤติกรรมใหม่ของกลุ่มนักเต้นที่เปลี่ยนไป เช่น การออกแบบให้
รองรับ 1 พื้นที่สามารถรองรับหลากหลายกิจกรรม และเพิ่มระบบฆ่าเชื้อภายในอาคาร นอกจากนี้ช่องทางการเผยแพร่
โครงการผ่านโซเชียลมีเดียถือเป็นจุดแข็งให้กับการด าเนินธุรกิจศูนย์บันเทิงในอนาคต 
ค ำส ำคัญ: ศูนย์บันเทิง, กลุ่มนักเต้น, หลังโควิด-19 
 
Abstract 

This study is a part of the results of the study in architectural design for advanced real estate 
development course for the fourth year. The purposes of this study are: 1) to study the characteristics 
of entertainment center for dancers in the post-COVID-19 era; 2) to study the function requirements of 
dancers through a survey of 45 dancers 3) to analyze and present guideline of entertainment center 
design for dancers in the post-COVID-19 era. 

The results showed that the opening of a 24-hours entertainment center is the most demanding 
of the dancers. Second, there is the need for a healthy food canteen, a competition hall and multi-size 
studio rooms, respectively. The design of entertainment centers in the post-covid-19 era must consider 
the changing new behaviours of dancers, such as designing a single space to accommodate various 
activities and adding indoor sterilization systems. In addition, social media distribution channels are a 
strong point for entertainment center operation in future. 
Keywords: Entertainment Center / Dancer / Post-Covid-19. 
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1.  บทน า 
 การเต้นเป็นศิลปะแขนงหนึ่งที่ได้รับความนิยมจาก
ทั่วโลก โดยเฉพาะประเทศไทยศิลปะการเต้นก็นับว่า
ได้รับความนิยมเพ่ิมขึ้นเป็นอย่างมาก สะท้อนถึง
จ านวนกลุ่มนักเต้น (dancer) และผู้ที่ชื่นชอบในศิลปะ
การเต้นที่เพ่ิมขึ้น ท าให้นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ได้
เล็งเห็นโอกาสในการพัฒนาพ้ืนที่ศูนย์บันเทิงเกิดขึ้น
หลายแห่งในช่วงที่ผ่านมาเพ่ือรองรับกิจกรรมของ 
กลุ่มตลาดใหม่กลุ่มนี้ด้วย และเมื่อสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ได้ส่งผลต่อการด าเนิน
ชีวิตของผู้คนที่เปลี่ยนแปลง รวมถึงพฤติกรรมของ
กลุ่มนักเต้น การออกแบบศูนย์บันเทิงที่ รองรับ
กิจกรรมของกลุ่มนักเต้นในยุคความปกติต่อไป (next 
normal) จึงมีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบ
ตามไป  

ผู้ศึกษาจึงได้ เล็งเห็นโอกาสในการพัฒนาและ
ออกแบบศูนย์บันเทิงที่ตอบโจทย์ความต้องการ และ
รองรับกิจกรรมของกลุ่มนักเต้นในยุคความปกติต่อไป 
โดยมีการส ารวจความต้องการของกลุ่มนักเต้นควบคู่
ไปกับศึกษาพฤติกรรมการด าเนินชีวิตที่คาดว่าจะ
เปลี่ยนไปหลังจากยุคโควิด-19  เพ่ือน าผลลัพธ์ที่ได้มา
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ ออกแบบและน าเสนอเป็น
แนวทางในการออกแบบต่อไป  

 
2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1)  เพ่ือศึกษารูปแบบของศูนย์บันเทิงส าหรับกลุ่ม
นักเต้นในยุคหลังโควิด-19 
 2)  เพ่ือศึกษาความต้องการการใช้งานพ้ืนที่ของ
กลุ่มนักเต้น 
 3)  วิเคราะห์และเสนอแนวทางการออกแบบศูนย์
บันเทิงส าหรับกลุ่มนักเต้นในยุคหลังโควิด-19 

 

3. การทบทวนวรรณกรรม 
 ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 3 เรื่อง 
ดังนี้ 
3.1  ศูนย์บันเทิง (entertainment center) 

เป็นสถานที่ที่อิงวิถีการด าเนินชีวิต (life style) 
ของผู้บริโภคที่เป็นคนรุ่นใหม่ โดยน าศิลปะ ความ
บันเทิง และเทคโนโลยีเข้ามาผสมผสานกัน ในรูปแบบ
ของการด าเนินธุรกิจจนเกิดเป็นธุรกิจค้าปลีกรูปแบบ
ใหม่ [1] แก่ผู้ เช่า พ้ืนที่ ในโครงการ  คล้ายคลึงกับ
ศู นย์ ก า รค้ า ที่ มี ก า ร ออกแ บบสภาพแว ดล้ อ ม             
ในโครงการให้มีคุณภาพ  โดดเด่น และหลากหลายใน
ความบันเทิงที่มากกว่า[2] 
3.2  กิจกรรมของกลุ่มนักเต้น 

ปัจจุบันศิลปะการเต้นมีหลากหลายประเภท โดย
ผ่านการพัฒนาไปตามยุคสมัย โดยส่วนใหญ่มีพ้ืนฐาน
มาจากการเต้นประกอบจังหวะตามแนวเพลงนั้น ๆ[3] 
ปัจจุบันมีรูปแบบการเต้นที่ได้รับความนิยมที่สุด 6 
ประเภท ดังนี้ 
3.2.1) ฮิปฮอปแดนซ์ (hiphop dance) 
3.2.2) สตรีทแดนซ ์(street dance) 
3.2.3) แจ๊สแดนซ์ (jazz dance) 
3.2.4) บอลรูมแดนซ ์หรือลีลาศ (ballroom dance) 
3.2.5) ซุมบ้าแดนซ ์(zumba dance) 
3.2.6) โคฟเวอร์แดนซ์ (cover dance) 

การเต้นแต่ละประเภทสามารถเต้นได้ทั้งแบบ
เดี่ยวและแบบกลุ่ม สามารถเรียนรู้ได้ท้ังเด็กและผู้ใหญ่ 
ในอนาคตคาดว่าประเภทของการเต้นจะมีเพ่ิมมากขึ้น
อีกเรื่อย ๆ ตามการเพ่ิมจ านวนของกลุ่มนักเต้นที่
พัฒนารูปแบบใหม่ๆ ตลอดเวลา 
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3.3  พฤติกรรมการด าเนินชีวิตที่เปลี่ยนไปหลังยุคโค
วิด-19 

ศึกษาพฤติกรรมการด าเนินชีวิตที่เปลี่ยนไปหลัง
พ้นวิกฤตโควิด-19 จากศูนย์วิจัยอนาคตศึกษาแห่งแรก
ในภูมิภาคอาเซียน[4] พบประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการ
ออกแบบศูนย์บันเทิงส าหรับกลุ่มนักเต้น ดังนี้ 
  3.3.1) พฤติกรรมการใช้ พ้ืนที่แบบ Sharing 
space with boundary ภายใต้การแบ่งขอบเขตที่
ชัดเจนมากขึ้น และลดการสัมผัสลง ด้วยการใช้ระบบ
จดจ าเสียง (voice recognition) แทน 
  3.3.2) ส่ ง เสริมการใช้  Indoor technology 
with health factor เ พ่ื อ เ พ่ิ ม ค ว า ม มั่ น ใ จ แ ล ะ
ปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้บริการ เช่น การวางระบบฆ่าเชื้อ
ภายในอาคาร และก าหนดมาตรฐานระบบ Clean air 
quality ในอาคาร เป็นต้น 
  3.3.3)  การจัดสรรพ้ืนที่ให้สามารถรองรับการใช้
งานที่หลากหลายกิจกรรม 
  3.3.4) ผู้บริโภคจะให้ความใส่ใจต่ออาหารที่มี
ประโยชน์ต่อสุขภาพ วัตถุดิบในการปรุงอาหารต้องมี
มาตรฐาน ปลอดภัย และมีความสะอาดมากขึ้น 

 
4.  วิธีด าเนินการวิจัย 
 1)  ศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ
ศูนย์บันเทิงเพ่ือรองรับกิจกรรมของกลุ่มนักเต้นในยุค
หลังโควิด-19 
 2)  ศึกษาความต้องการใช้พ้ืนที่ของกลุ่มนักเต้น 
ผ่านการส ารวจสอบถามกลุ่มนักเต้นจ านวน 45 รายใน
พ้ืนที่กรุงเทพมหานคร  และท าการวิเคราะห์ข้อมูล
ด้วยสถิติเชิงพรรณนา เพ่ือสรุปเป็นความต้องการใช้
พ้ืนที ่
 3)  วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการเก็บแบบสอบถาม
และการทบทวนวรรณกรรม เพ่ือหาจุดร่วมของ

ผลลัพธ์ และน ามาก าหนดเป็นแนวทางการออกแบบ
ศูนย์บันเทิงส าหรับกลุ่มนักเต้นในยุคหลังโควิด-19 

 
5.  ผลการวิจัย แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 
5.1  ผลการส ารวจความต้องการใช้พื้นที่ของกลุ่ม
นักเต้น 
 ความต้องการด้านรูปแบบพ้ืนที่ใช้งานของผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ต้องการให้ศูนย์บันเทิงเป็น
พ้ืนที่ที่เปิดบริการ 24 ชั่วโมงมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 
27 รองลงมาคือต้องการให้มีศูนย์อาหารภายใน ร้อย
ละ 14 ต้องการพ้ืนที่จัดแสดง จัดการแข่งขัน และการ
ออกแบบที่รองรับกิจกรรมการเต้นในสัดส่วนที่เท่ากัน
ที่ร้อยละ 11 ต่อมาเป็นความต้องการให้มีห้องซ้อม
เต้นหลากหลายขนาด มีพ้ืนที่ส าหรับถ่ายท า และพ้ืนที่
ใช้งานฟรี มีสัดส่วนใกล้เคียงกันที่ร้อยละ 8 และ
ต้องการร้านขายอุปกรณ์ เกี่ยวกับการเต้น  และ
คุณภาพอากาศที่ดีในสัดส่วนร้อยละ 5 มีความต้องการ
ห้องอาบน้ า และพ้ืนที่ที่ต้องการให้มีที่นั่งคอยมาก ใน
สัดส่วนร้อยละ 3 และร้อยละ 2 ตามล าดับ โดยมี
รายละเอียดดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 ความต้องการด้านรูปแบบการใช้งานพ้ืนที่
ของกลุ่มนักเต้น 

ความต้องการด้านรูปแบบการใช้งาน
พ้ืนที่ 

ร้อยละ 

เปิดบริการ 24 ชั่วโมง 27 
ศูนย์อาหาร 14 
พ้ืนที่จัดแสดง / จัดการแข่งขัน 11 
การออกแบบที่รองรับการเต้น 11 
ห้องซ้อมเต้นหลายขนาด 8 
พ้ืนที่ถ่ายท า 8 
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ความต้องการด้านรูปแบบการใช้งาน
พ้ืนที่ 

ร้อยละ 

พ้ืนที่ใช้งานฟร ี 8 
คุณภาพอากาศที่ดี 5 
ร้านขายอุปกรณ์เกี่ยวกับการเต้น 5 
ห้องอาบน้ า 3 
ที่นั่งคอยจ านวนมาก 2 

 
5.2  ผลการออกแบบศูนย์บันเทิงส าหรับกลุ่มนักเต้น
ในยุคหลังโควิด-19 

จากผลการศึกษาทบทวนวรรณกรรม และผลการ
ส ารวจความต้องการของกลุ่มนักเต้น สามารถน ามา
ประยุกต์ เป็นผลการออกแบบ และแนวทางการ
ออกแบบพ้ืนที่ศูนย์บันเทิงส าหรับกลุ่มนักเต้น โดยมี
รายละเอียดของการออกแบบดังต่อไปนี้ 

• ท าเลที่ตั้ง ควรเลือกที่ตั้งของโครงการให้ตอบ
โจทย์การเดินทางของกลุ่มผู้ใช้งาน ด้วยการอยู่ไม่ไกล
จากรถไฟฟ้า และระบบขนส่งสาธารณะสามารถเข้าถึง
ได ้ 

• ลักษณะพ้ืนที่ใช้งาน ควรมีพ้ืนที่หลากหลาย
ประเภทแต่มีการแบ่งแยกพ้ืนที่ชัดเจนมากขึ้นและ  
ลดการสัมผัสโดยตรง โดยใช้ระบบเซ็นเซอร์หรือระบบ
จดจ าเสียงแทน นอกจากนี้ยังต้องมีการวางระบบ    
ฆ่าเชื้อภายในอาคาร ดังนั้น ลักษณะพ้ืนที่ใช้งานที่ควร
มีในโครงการศูนย์บันเทิงส าหรับกลุ่มนักเต้น โดยมี
รายละเอียดดังรูปที่ 1-3 ดังนี้ 

 (1) ลานจอดรถ ก าหนดให้อยู่ด้านหลังโครงการ 
โดยออกแบบให้มีจ านวนเพียงพอตามข้อก าหนด
กฎหมาย และรองรับความต้องการของผู้มาใช้บริการ
และผู้มาชมการแสดง 

(2) พ้ืนที่ส่วนกลาง เน้นการสร้างปฏิสัมพันธ์ของ
ผู้ที่มาใช้บริการ พบปะกันระหว่างผู้ใช้งาน ได้ตลอด 
24 ชั่วโมง อันเป็นจุดเด่นของโครงการ โดยก าหนดให้
อยู่หน้าทางเข้าบริเวณชั้น 1 

(3 )  พ้ืนที่ ให้ เช่ า  รองรับโรงเรียนสอน เต้น 
ก าหนดให้อยู่ส่วนด้านหน้าติดถนนภายนอก ในชั้นที่
หนึ่ งของโครงการ สามารถเห็นได้จากภายนอก
โครงการ 

(4) ศูนย์อาหาร จุดบริการอาหารและน้ าดื่ม 
รองรับความต้องการของผู้ ใช้งานทั้งภายในและ
ภายนอกโครงการ ตั้งอยู่บริเวณชั้น 1 ของโครงการ 

(5) ฮอลล์ส าหรับจัดการแสดงและการแข่งขัน 
เป็นพ้ืนที่รองรับกิจกรรมการแสดง หรือการแข่งขัน
การเต้นร าโดยเฉพาะ โดยก าหนดให้อยู่พ้ืนที่ด้านหลัง
สามารถเข้าถึงได้ทั้งจากลานจอดรถ และพ้ืนที่ภายใน
อาคาร 

(6) ห้องเช่าซ้อมเต้น เป็นพ้ืนที่เปิดให้บริการ 24 
ชั่วโมง มีจ านวนหลายห้องและหลายขนาดให้เลือกใช้
บริการ กระจายอยู่ในชั้น 2 และ 3 ของโครงการ โดย 
ก าหนดราคาค่าเช่าให้สอดคล้องกับราคาคู่แข่งใน
ตลาด 

(7) ยิม รองรับการวอร์มร่างกายของนักเต้น ถูก
ก าหนดให้อยู่ในชั้น 3 ของโครงการ 
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รูปที่ 1  ผังพื้นชั้นที ่1 (ตัวอย่างการออกแบบศูนย์
บันเทิงส าหรับกลุ่มนักเต้น) 

 
6.  สรุปผลการวิจัย 
 จากการศึกษาแนวทางการออกแบบศูนย์บันเทิง
ส าหรั บกลุ่ มนั ก เ ต้ น ในยุ คหลั ง โ ควิ ด - 19  ตาม
วัตถุประสงค์และกรอบการด า เนินงานแล้วนั้น 
นอกจากอาศัยผลจากการทบทวนวรรณกรรมแล้ว ยัง
ได้เพ่ิมผลการส ารวจความต้องการเชิงลึกของกลุ่มนัก
เต้นจริง โดยความต้องการส่วนใหญ่ที่กลุ่มนักเต้น
ต้องการเพ่ิม คือ ศูนย์บันเทิงที่ เปิดให้บริการ 24 
ชั่วโมง ต้องการให้มีศูนย์อาหารบริการ มีพ้ืนที่จัดการ
แสดงหรือการแข่งขัน และต้องการพ้ืนที่ห้องเช่าซ้อม
เต้นหลากหลายขนาด ตามล าดับ 

 

 
 

รูปที่ 2  ผังพื้นชั้นที ่2 (ตัวอย่างการออกแบบศูนย์
บันเทิงส าหรับกลุ่มนักเต้น) 

 

 
รูปที่ 3  ผังพื้นชั้นที ่3 (ตัวอย่างการออกแบบศูนย์

บันเทิงส าหรับกลุ่มนักเต้น) 
 

นอกจากนี้แนวทางการออกแบบเพ่ือให้สอดคล้อง
กับพฤติกรรมการด าเนินชีวิตที่เปลี่ยนไปจ าเป็นต้องมี
ข้อก าหนดในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

1) ด้านที่ตั้งโครงการ ด้วยผู้ใช้งานส่วนใหญ่เป็น
กลุ่มคนวัยนักศึกษาถึงวัยท างานตอนต้น มีก าลังจ่าย
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จ ากัด จึงควรเลือกที่ตั้งให้ตอบโจทย์การเดินทางของ
กลุ่มผู้ใช้งาน อยู่ไม่ไกลจากรถไฟฟ้าหรือระบบขนส่ง
สาธารณะ  

2) ด้านอัตราค่าเช่า ควรก าหนดราคาค่าเช่าพ้ืนที่
ใช้ งานให้สอดคล้ องกับก าลั งจ่ ายที่มีจ ากัดของ
กลุ่มเป้าหมายและสอดคล้องกับราคาคู่แข่งในตลาด 

3) ด้านการใช้พ้ืนที่ ควรมีพ้ืนที่ใช้งานหลากหลาย
ประเภทแต่มีการแบ่งแยกพ้ืนที่ชัดเจนมากขึ้น และลด
การสัมผัสแต่ใช้ระบบเซ็นเซอร์หรือระบบจดจ าเสียง
แทน  

4) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ควรมีการให้บริการ
และการประชาสัมพันธ์ผ่านทางโซเชียลมีเดียเป็น
ช่องทางหลัก และเพ่ิมกิจกรรมการสอนเต้นผ่าน
ช่องทางออนไลน์ ให้ผู้ใช้บริการสามารถเรียนเต้นได้
จากที่ พักอาศัยของตนเอง นอกจากนี้หากมีศูนย์
อาหารอยู่ภายในควรใช้วัตถุดิบที่มีมาตรฐาน สะอาด 
เพ่ือแสดงถึงความใส่ใจสุขภาพของผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น 

5) ด้านงานระบบ ควรวางระบบฆ่าเชื้อภายใน
อาคาร และก าหนดมาตรฐานระบบ  Clean air 
quality ในอาคาร เพ่ือท าให้ผู้ใช้บริการมั่นใจและรู้สึก
ถึงความปลอดภัยมากยิ่งข้ึน 

 
7.  กิตติกรรมประกาศ 
 โครงงานวิจัยฉบับนี้ส าเร็จลงได้ด้วยดี  เนื่องจาก
ได้รับความกรุณาอย่างสูงจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์
เอนก สุวรรณชัยสกุล อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย ที่
กรุณาให้ค าแนะน าปรึกษาตลอดจนปรับปรุงแก้ไข
ข้อบกพร่องต่าง ๆ ด้วยความเอาใจใส่อย่างดียิ่ ง 
ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี ้และขอขอบคุณ
ผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่าน ที่มีส่วนช่วยในการให้
ข้อมูลในการวิเคราะห์โครงงานวิจัยนี้ส าเร็จไปด้วยดี 
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แนวทางการออกแบบพื้นที่ส่งเสริมการเรียนรู้ในพ้ืนที่ค้าปลีก 

Guidelines for the design of co-learning space in retail area 
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บทคัดย่อ  
การอ่านเป็นกิจกรรมที่ถูกพิสูจน์แล้วว่าก่อให้เกิดการพัฒนาทางด้านสมาธิและสติปัญญาของผู้อ่านอย่างมาก แต่

เนื่องจากการพัฒนาของเทคโนโลยี ประกอบกับพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงในปัจจุบัน ท าให้การใช้งาน
พื้นที่ส่งเสริมการเรียนรู้แบบดั้งเดิมอย่างห้องสมุดมีอัตราที่ลดลงสวนทางกับพฤติกรรมการอ่านหนังสือที่เพิ่มขึ้นของ
ประชากร ในขณะเดียวกันพบว่ามีการส่งเสริมพื้นที่สาธารณะส าหรับการเรียนรู้ ที่ใกล้เคียงกับห้องสมุดแต่มีความยืดหยุ่น
กว่าในพื้นที่ค้าปลีกหรือศูนย์การค้ามากข้ึนและได้รับความนิยมอย่างสูง อย่างไรก็ตามการให้บริการพื้นที่สาธารณะดังกล่าว
ถือเป็นต้นทุนที่ทางโครงการต้องแบกรับ ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพื้นที่ที่ตอบสนองความต้องการและ
พฤติกรรมของนักอ่านในปัจจุบัน และแนวทางการออกแบบพื้นที่ดังกล่าวบนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทพื้นที่ค้า
ปลีก โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสร้าง กลุ่มเจ้าหน้าที่ห้องสมุด และผู้ใช้งานห้องสมุดเป็นประจ า ร่วมกับการ
วิเคราะห์กรณีศึกษาที่ประสบความส าเร็จในไทย จากการศึกษาพบว่า กลุ่มผู้ใช้บริการต้องการพื้นที่ส่งเสริมการเรียนรู้ใน
พื้นที่ค้าปลีกประเภทห้องสมุดและพื้นที่ co-working space ส าหรับท างาน, ท าการบ้าน, อ่านหนังสือ และพื้นที่กิจกรร
เพื่อผ่อนคลายระหว่างใช้บริการ โดยพื้นที่เหล่านี้ควรอยู่ใกล้สถานีรถไฟฟ้า , สถานศึกษา, ที่อยู่อาศัย, ค่าใช้จ่ายส าหรับใช้
บริการที่ไม่สูงจนเกินไป และในด้านสัดส่วนของพื้นที่ส่งเสริมการเรียนรู้ไม่ควรเกิน 1.2% ของพื้นที่อาคารทั้งหมดเนื่องจาก
มีค่าใช้จ่ายที่สูง 
ค ำส ำคัญ: พื้นที่ค้าปลีก, พื้นทีส่ง่เสริมการเรียนรู้, ห้องสมุด   
 
Abstract 
 Reading is proved to be overwhelmingly improving the reader in terms of consecration and 
knowledge. Because of the ongoing globalization with the bending turn on population’s living behavior, 
the number of physical education places reduces adverse with the rising trend of reading. In many 
retailing or convenience stores, there is more public space made for educational purpose that seems 
like a library with more flexibility which they are getting more popular. By the way, developing those 
public spaces pushes the burdens to the developers. Therefore, this research paper is conducted to 
clarify the behavior and the area that delivers the present reader’s needs and the concept of designing 
and developing them in retailing area properties developing. The structure in-depth interviews were 
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used for the potential users, and the successful cases were analyzed. According to the research, many 
users need educational space such as library or co-working space in public area to work, study or read, 
with activities space to relax within the use. This space should be placed near public transportation, 
academy, or residents. However, the using fare should not be set too high And in terms of the 
proportion of educational Space should not exceed 1.2% of the total building area due to high 
costs. 
Keywords: Educational Space, Library, Retailing 
 
1.  บทน า 
 ในปัจจุบันวิถีชีวิตของผู้คนนั้นเปลี่ยนไปเนื่องจาก
อินเทอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ าวันของเรา
มากขึ้น ท าให้พื้นที่การเรียนรู้ของผู้คนในยุคนี้ไม่จ ากัด
อยู่แค่ในห้องเรียนหรือห้องสมุดอีกต่อไป เนื่องจาก
นักเรียน นักศึกษา หรือแม้กระทั่งคนวัยท างานนั้นมี
อิสระในการตั้งค าถามหรือหาข้อมูลมากขึ้น ท าให้
พ้ืนที่ส าหรับส่งเสริมการเรียนรู้ที่นอกเหนือจาก
ห้องเรียนและห้องสมุดนั้นยังมีไม่เพียงพอ อย่างไรก็
ตามโครงการอสังหาริมทรัพย์ประเภทพ้ืนที่ค้าปลีกนั้น
เป็นจุดนัดพบส าคัญส าหรับการท ากิจกรรมเป็นกลุ่ม
ของบุคคลทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นการจับจ่ายซื้อสินค้า, 
การรับประทานอาหาร หรือแม้กระทั่งการท างาน, ท า
การบ้าน และอ่านหนังสือ ดังนั้นการเพ่ิมพ้ืนที่ส่งเสริม
การเรียนรู้ประเภทต่างๆไว้ภายในตัวโครงการจึงเป็น
อีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจส าหรับโครงการประเภท
พ้ืนที่ค้าปลีกเป็นอย่างมาก โดยนอกจากจะเป็น
สถานที่ส าหรับหาความรู้ของผู้คนทุกเพศทุกวัยไม่
จ า กั ด แ ค่ เ ฉ พ า ะ นั ก เ รี ย น แ ล ะ นั ก ศึ ก ษ า แ ล้ ว 
นอกจากนั้นยังสามารถออกแบบให้เป็นพ้ืนที่ส่วนกลาง
ที่เปิด 24 ช.ม.เพ่ือเพ่ิมจ านวนผู้ใช้บริการต่อวันได้อีก
ด้วย [1] 
 โดยภาพรวมตลาดพ้ืนที่ค้าปลีกในกรุงเทพฯ และ
พ้ืนที่โดยรอบ ณ ไตรมาสที่ 4 พ.ศ.2563 มีอุปทานที่

ล ด ล ง เ ป็ น อ ย่ า ง ม า ก ใ น ช่ ว ง ปี  2 5 6 2  แ ล ะ 
2563 สอดคล้องกันกับพ้ืนที่ค้าปลีกที่เปิดให้บริการ
ใ ห ม่ ที่ ล ด ล ง ใ น ช่ ว ง ปี  2 5 6 2  แ ล ะ  2 5 6 3 
เช่นกัน เนื่องมาจากสถาณการณ์ COVID-19 ที่ท าให้
เศรษฐกิจแย่ลง แต่ในช่วงปีถัดไปนั้นอุปทานและพ้ืนที่
ค้าปลีกที่เปิดให้บริการใหม่นั้นมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นใน
ปี 2564 2565 และ 2566 [2] 

จากภาพรวมของตลาดในปัจจุบันนั้นจะเห็นได้ว่า
พ้ืนที่ค้าปลีกยังมีโอกาสและสามารถพัฒนาต่อได้โดย
การเพ่ิมจุดดึงดูดที่ตอบโจทย์และเหมาะสมกับกลุ่ม
ผู้ใช้บริการ ดังนั้นในการการศึกษานี้จึงมุ่งเน้นไปที่การ
พัฒนาพื้นที่ค้าปลีกที่น าพ้ืนที่ส่งเสริมการเรียนรู้มาเป็น
จุดดึงดูดผู้ใช้งานในโครงการ 

 
2. วัตถุประสงค์  
 2.1 เพ่ือศึกษาแนวทางการออกแบบพ้ืนที่ส่งเสริม
การเรียนรู้ที่ตอบสนองความต้องการของนักอ่านใน
ปัจจุบัน 
 2.2 เพ่ือวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของการน าพ้ืนที่
สาธารณะส าหรับการเรียนรู้มาเป็นจุดดึงดูดผู้ใช้งานใน
โครงการอสังหาริมทรัพย์ประเภทพื้นท่ีค้าปลีก  
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3. ขอบเขตการศึกษา  
 3.1 ขอบเขตการศึกษาทางด้านพ้ืนที่ โดยจะศึกษา
เฉพาะพ้ืนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ในพ้ืนที่ค้าปลีกในพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร 
 3.2 ขอบเขตการศึกษาทางด้านพฤติกรรมและการ
ใช้งานพื้นที่ โดยจะศึกษาพฤติกรรมและความต้องการ
ของกลุ่มผู้ใช้บริการพ้ืนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ในปัจจุบัน 
 
4.  ระเบียบการศึกษา 
 4.1 การศึกษาข้อมูลจากเอกสาร เป็นการเก็บ
ข้อมูลในลักษณะข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) 
จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมมาจากเว็บไซต์และ
บทวิจัย โดยศึกษาความเป็นไปได้ทางการตลาด 
แนวโน้มการเติบโตของพ้ืนที่ค้าปลีก และด้านความ
เหมาะสมของสัดส่วนการใช้พื้นที่ต่างๆของศูนย์การค้า
ที่ประสบความส าเร็จในไทย 
 4.2 การเก็บข้อมูล โดยการสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้าง เป็นการเก็บข้อมูลในลักษณะข้อมูลปฐมภูมิ 
(Primary Data) โดยก าหนดกลุ่มตัวอย่างการเลือก
แบบบัง เ อิญจ านวน 35 คน  โดยมี เ งื่ อนไขเป็น
ผู้ใช้บริการพ้ืนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ประเภทห้องสมุด
เป็นประจ า ทั้งเพศชาย-หญิงอายุ 15-25 ปีจ านวน 33 
คนและเจ้าหน้าที่ห้องสมุด 2 คน ในหัวข้อพฤติกรรม
การใช้บริการ, ความต้องการของผู้ใช้บริการ, ระดับ
ราคาที่ผู้ใช้บริการพึงพอใจ และสถานที่ที่อยากให้
พ้ืนที่เหล่านี้ตั้งอยู่ 
 

5. ผลการศึกษา 

5.1 พฤติกรรมและความต้องการของผู้ใช้บริการ 

     จากการสัมภาษณ์กลุ่มผู้ ใช้ งานพบว่าหากมี
สถานที่อ่านหนังสือที่ช่วยส่งเสริมการอ่าน ควรมีพ้ืนที่
กิจกรรมเพ่ือผ่อนคลายหรือส่งเสริมการอ่านได้แก่ (1) 

ร้านกาแฟ (2) ห้องส าหรับอ่านหนังสือส่วนตัวหรือเป็น
กลุ่ม (3) Co-working space (4) พ้ืนที่ผ่อนคลาย เช่น 
โต๊ะปิงปอง, พ้ืนที่เล่นเกม (5) ร้านอาหาร (6) ร้าน
สะดวกซื้อ และ อ่ืนๆ เช่น sleep box เป็นต้น 
 จากตารางที่  1 พบว่าผู้ ใช้ส่วนใหญ่  26.5 % 
ต้องการให้มีร้านกาแฟอยู่ในพ้ืนที่ส่งเสริมการเรียนรู้
เนื่องจากผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ใช้เวลาอยู่ในพ้ืนที่เป็น
เวลานาน นอกจากนั้น ผู้ใช้บริการยังต้องการห้อง
ส าหรับอ่านหนังสือส่วนตัวหรือเป็นกลุ่มและพ้ืนที่ Co-
working space อีกด้วยเนื่องจากส่วนใหญ่มาใช้
บริการกันเป็นกลุ่มจึงต้องการที่ส่วนตัวและเงียบสงบ
ในการท าการบ้านหรืออ่านหนังสือพร้อมกันเป็นกลุ่ม 
ดังนั้นการเพ่ิมพ้ืนที่เสริมเหล่านี้เข้าไปจะช่วยให้พ้ืนที่
ของโครงการนั้นน่าสนใจและตอบโจทย์ผู้ใช้บริการ
มากขึ้น 
 

ตารางท่ี 1 พ้ืนที่กิจกรรมที่ควรมีเพื่อส่งเสริมการอ่าน 
ปัจจัย ร้อยละ 

ร้านกาแฟ 26.5 
ห้องส าหรับอ่านหนังสือส่วนตัวหรือ
เป็นกลุ่ม 

23.5 

Co-working space 20.4 
พ้ืนที่ผ่อนคลาย เช่น โต๊ะปิงปอง, 
พ้ืนที่เล่นเกม 

12.2 

ร้านอาหาร 7.1 
ร้านสะดวกซ้ือ 7.1 
อ่ืนๆ 3.2 
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ตารางท่ี 2 ปัจจัยให้ออกไปอ่านหนังสือนอกสถานที่ 
ปัจจัย ร้อยละ 

บรรยากาศดี 54.3 
มีพ้ืนที่ส าหรับท ากิจกรรมอ่ืน เช่น 
ร้านอาหาร, Co-working space 

20 

สามารถส่งเสียงดังได้ 8.6 
ประหยัดค่าไฟ 5.7 
มีมุมถ่ายรูปสวยๆ 2.85 
ที่เงียบมากๆ 2.85 
ภาพลักษณ์ที่ดี 2.85 
ต้องการเปลี่ยนบรรยากาศ 2.85 

 
     จากตารางที่ 2 พบว่าสาเหตุที่ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ 
54.3% ออกไปอ่านหนังสือนอกสถานที่นั้นเป็นเพราะ
บรรยากาศที่ เ อ้ืออ านวยต่อการอ่านหนังสือหรือ
ท างานกลุ่ม เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ขนาดใหญ่รองรับการ
อ่านหนังสือหรือท าการบ้านแบบเป็นกลุ่ม,บรรยากาศ
ดีอากาศถ่ายเทและยังมีพ้ืนที่ท ากิจกรรมอ่ืนรองรับ
ต่างจะที่บ้านของตนเอง นอกจากนั้น การเพ่ิมพ้ืนที่ 
Co-working space และโซนที่สามารถใช้เสียงได้ลง
ไปในพ้ืนที่ส่งเสริมการเรียนรู้จะช่วยดึงดูดและส่งเสริม
ให้เกิดการใช้งานพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้นเนื่องจากกิจกรรมต่างๆภายในพ้ืนที่ไม่ได้มีแค่
การอ่านหนังสือ การท าการบ้านหรืองานกลุ่มก็เป็นอีก
หนึ่งกิจกรรมที่ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ท าเช่นกัน ดังนั้น
การออกแบบจึงต้องค านึงถึงบรรยากาศที่เหมาะสม
กับการท ากิจกรรมเหล่านี้เป็นหลัก 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางท่ี 3 ค่าบริการต่อครั้งที่ผู้ใช้บริการยินดีจ่าย 
ค่าบริการ ร้อยละ 

น้อยกว่า 100 บาท 62.9 

100-200 บาท 25.7 

201-300 บาท 8.6 
301 บาทขึ้นไป 2.8 

 

     จากตารางที่  3 ผู้ ใช้บริการส่วนใหญ่ 62.9% 
ต้องการให้อัตราค่าบริการของห้องสมุดอยู่ที่ไม่เกิน 
100 บาท เนื่องจากผู้ใช้บริการส่วนมากเป็นกลุ่ม
นักเรียนและนักศึกษา โดยกลุ่มผู้ใช้บริการมองว่า
ตนเองต้องใช้เวลาอยู่ในสถานที่เหล่านี้เป็นเวลานาน
ถ้าต้องใช้จ่ายในราคาที่สูงอาจท าให้สามารถใช้เวลาได้
น้อยลง จึงอยากจะใช้จ่ายในส่วนของค่าอาหารและค่า
เดินทางเสียมากกว่า 
     ส่วนผู้ใช้บริการ 25.7% โดยเป็นผู้ใช้บริการใน
สัดส่วนกลุ่มที่รองลงมาสามารถจ่ายค่าบริการได้ใน
ราคา 100-200 บาทเนื่องจากผู้ใช้บริการกลุ่มนี้มองว่า
กา ร ใช้ จ่ า ย ไปกั บ พ้ืนที่ ส่ ง เ ส ริ มกา ร เ รี ยนรู้ ที่ มี
ประสิทธิภาพนั้นคุ้มค่าและมีความเหมาะสมในด้าน
ของราคา 
     โดยสามารถสรุปได้ว่าอัตราค่าบริการที่เหมาะสม
นั้นจะอยู่ที่ประมาณ 100 บาท เนื่องจากเป็นราคาที่
ผู้ใช้บริการส่วนมากยินดีจ่าย ดังนั้นการออกแบบควร
ลดค่าใช่จ่ายที่ไม่จ าเป็นส่วนอ่ืน และหาทางเพ่ิมรายได้
เนื่องจากพ้ืนที่ส่งเสริมการเรียนรู้นั้นมีอัตราค่าบริการ
ที่ไม่สูงมาก และอาจไม่เพียงพอต่อรายจ่ายในการ
บ ารุงรักษา จึงควรน าพ้ืนที่เหล่านี้ไปอยู่ ในพ้ืนที่ท า
รายได้ อย่างพ้ืนที่ค้าปลีก หรือเพ่ิมร้านกาแฟตาม
ความต้องการของกลุ่มผู้ใช้งาน และน ารายได้จากส่วน
นั้นมาจ่ายในส่วนที่ขาดไป ในขณะที่พ้ืนที่การอ่านก็จะ
ช่วยดึงดูดผู้ใช้งานให้เพ่ิมมากข้ึน 
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ตารางท่ี 4 ปัจจัยในการเลือกพ้ืนที่ตั้ง 
สถานที่ ร้อยละ 

อยู่ใกล้กับสถานศึกษา 27.65 

อยู่ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้า 27.65 

อยู่ใกล้กับท่ีอยู่อาศัย 26.6 
อยู่ห่างใกลจากความวุ่นวายในพ้ืนที่
เงียบสงบ 

11.7 

อยู่ใกล้กับสถานที่ท างาน 5.3 
อ่ืน ๆ 1.1 

 

     จากตารางที่ 4 ผลการส ารวจพบว่าผู้ใช้บริการ
ส่วนใหญ่ 27.65% ต้องการให้พ้ืนที่ส่งเสริมการเรียนรู้
ตั้งอยู่ใกล้กับสถานศึกษาและสถานีรถไฟฟ้า เนื่องจาก
ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนมากเป็นนักเรียนและนักศึกษาท า
ให้การที่พ้ืนที่เหล่านั้นอยู่ไม่ไกลและสามารถเข้าถึงได้
ด้วยขนส่งสาธารณะอย่างรถไฟฟ้าจะช่วยลดค่าใช้จ่าย
และประหยัดค่าเดินทางได้อีกด้วย      
 5.2 วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของการน า พ้ืนที่
สาธารณะส าหรับการเรียนรู้มาเป็นจุดดึงดูดผู้ใช้งานใน
โครงการ พ้ืนที่ค้ าปลีกจากกรณีศึกษาที่ประสบ
ความส าเร็จ โดยศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมระหว่าง
พ้ืนที่เช่า พ้ืนที่ส่วนกลาง พ้ืนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ และ
พ้ืนที่อ่ืน ๆ ของกรณีศึกษา 
      1 .  ส า ม ย่ า น มิ ต ร ท า ว น์  เ ป็ น อ า ค า ร
ประเภท mixed use ขนาดใหญ่ ประกอบไปด้วย
อาคารส านักงาน โรงแรม และส่วนของศูนย์การค้า 
โดยพ้ืนที่ของส่วนศูนย์การค้าทั้งหมดคือ 36,000 ตร.
ม.คิดเป็น 30% ของพ้ืนที่อาคารทั้งหมด มีพ้ืนที่เช่า 
30% ของพ้ืนที่ศูนย์การค้าและพ้ืนที่  co-working 
space นั้นมีขนาด 1,400 ตร.ม. คิดเป็น 1.2% ของ
พ้ืนที่ศูนย์การค้าทั้งหมด [3]  
       

 

 

รูปที่ 1 สัดส่วนพื้นที่ระหว่างพ้ืนที่ทั้งหมดของสามย่าน
มิตรทาวน์เมื่อเทียบกับพ้ืนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ 

 

      2. เมญ่า เชียงใหม่  เป็นอาคารประเภท
ศูนย์การค้าขนาดใหญ่ มีพ้ืนที่เช่าทั้งหมด 35,000 ตร.
ม.คิดเป็น 43.75% ของพ้ืนที่อาคารทั้งหมดและมี
พ้ืนที่ห้องสมุด 737 ตร.ม.คิดเป็น 0.9% ของพ้ืนที่
อาคารทั้งหมด [4,5,6] 

 

รูปที่ 2 สัดส่วนพื้นที่ระหว่างพ้ืนที่ทั้งหมดของห้าง
เมญ่า เชียงใหม่เมื่อเทียบกับพ้ืนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ 

 

 จากกรณีศึกษาพบว่าพ้ืนที่การเรียนรู้ของทั้ง 2 ที่
นั้นประกอบไปด้วยพ้ืนที่ส าหรับอ่านหนังสือ, พ้ืนที่
ท างานกลุ่มและการบ้านหรือ Co-working space 
และร้านกาแฟ โดยสอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้ใช้บริการที่ต้องการพื้นที่เหล่านี้ 
     นอกจากนั้นรูปที่ 1 และ 2 ยังแสดงให้เห็นว่า
ขนาดของพ้ืนที่จะอยู่ไม่เกิน 1.2% ของพ้ืนที่โครงการ
ทั้งหมด เพราะพ้ืนที่ เหล่านี้มีค่าใช้จ่ายที่สู งและ
สามารถท าเงินได้น้อยจึงต้องมีสัดส่วนที่ ไม่ เยอะ
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จนเกินไป ถึงแม้ว่าจะเป็นพ้ืนที่ที่ท าเงินน้อยแต่
สามารถดึงดูดกลุ่มผู้ใช้บริการให้มาใช้พ้ืนที่ค้าปลีก
และใช้จ่ายได้มากขึ้น โครงการพ้ืนที่ค้าปลีกจึงนิยมน า
พ้ืนที่เหล่านี้มาเป็นส่วนหนึ่งของโครงการด้วย 
 
6.  การอภิปรายและสรุปผล 
    จากการวิเคราะห์พฤติกรรมและความต้องการของ
ผู้ใช้งานพบว่าควรจะออกแบบพื้นที่ส่งเสริมการเรียนรู้
โดย (1) ควรตั้งอยู่ใกล้กับสถานศึกษา, สถานีรถไฟฟ้า 
และที่อยู่อาศัย (2) มีร้านกาแฟ , ห้องส าหรับอ่าน
หนังสือส่วนตัว และพ้ืนที่ co-working space จะช่วย
ส่งเสริมการเรียนรู้มากขึ้น  (3) การออกแบบส่วน
ห้องสมุดให้มีความเงียบและบรรยากาศที่ดีจะช่วย
ดึงดูดให้มีผู้ใช้บริการมากขึ้น และ (4) อัตราค่าบริการ
ในการใช้สถานที่ต่อครั้งที่ผู้ใช้บริการยินดีจ่ายคือน้อย
กว่า 100 บาท โดยสามารถน าข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ใน
การออกแบบให้ตอบโจทย์กับผู้ใช้บริการได้ 
     ในด้านของพ้ืนที่ส่งเสริมการเรียนรู้จากการศึกษา
พ้ืนที่ค้าปลีกที่ประสบความส าเร็จพบว่า ควรมีสัดส่วน
ไม่เกิน 1.2% ของพ้ืนที่ศูนย์การค้าทั้งหมดเป็นสัดส่วน
ที่เหมาะสมเป็นไปได้ที่จะอยู่ในพ้ืนที่ค้าปลีก เนื่องจาก
พ้ืนที่เหล่านี้เป็นพ้ืนที่ที่ก่อให้เกิดรายได้น้อย หากมี
สัดส่วนของพ้ืนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ที่มากจนเกินไปจะ
ท าให้ต้องสูญเสียรายได้จากพ้ืนที่เช่าซึ่ งเป็นรายได้
หลักของโครงการ ก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง
และบ ารุงรักษาที่มากตามไปด้วย  
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แนวทางการออกแบบพื้นที่สวนสัตว์เพ่ือพัฒนาธุรกจิสวนสัตว์ ในประเทศไทย 
Design guideline of zoo area for development zoo business in Thailand 

  
ธรรศ มานะพันธานนท ์, วิรุจน ์สมโสภณ 

 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

99 หมู่ 18 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธาน ี12121 
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บทคัดย่อ 
 การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการออกแบบพื้นที่สวนสัตว์ทั้งภายในและภายนอก และเสนอแนวทางการ
ออกแบบสวนสัตว์เพื่อพัฒนาธุรกิจสวนสัตว์ในประเทศไทยโดยการเสริมสร้างความรู้และรูปแบบความคิดที่แสดงให้เห็น
การพัฒนาการของสวนสัตว์ในด้านต่างๆ โดยมีการศึกษาและเก็บข้อมูลในด้านต่างๆ ดังนี้ 1) ข้อมูลเรื่องความพึงพอใจและ
การตัดสินใจในการท่องเที่ยวสวนสัตว์จากกลุ่มตัวอย่างโดยการท าแบบส ารวจออนไลน์ 2) ข้อมูลเรื่องแนวคิดการออกแบบ
และการจัดพื้นที่จากกรณีศึกษาโครงการสวนสัตว์ต่างๆ รวมถึง 3) ข้อมูลด้านการตลาดและรูปแบบการน าเสนอสู่กลุ่ม
นักท่องเที่ยวของสวนสัตว์ในต่างประเทศเพื่อน ามาเป็นแนวทางในการออกแบบและปรับพื้นที่ให้ตอบสนองต่อความ
ต้องการของนักท่องเที่ยวชาวไทยสู่ความปกติใหม่ที่สามารถรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้หลังสถานการณ์โรค
ระบาดโควิด19 จากการศึกษาพบว่าสวนสัตว์ในต่างประเทศมีแนวคิดในการจัดโซนพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อให้คนและสัตว์เข้าถึง
กันได้ง่ายตามความเหมาะสมของสัตว์แต่ละชนิด มีการออกแบบและการจัดพื้นที่ที่เป็นสัดส่วน โดยโครงการมีพื้นที่ส าหรับ
นักท่องเที่ยว คือ จุดขายตั๋ว ทางเข้า ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก ส่วนพื้นที่ส าหรับสัตว์จะมีกา รแบ่งเป็นโซนตาม
ประเภทของสัตว์ ที่อยู่ของสัตว์ และถิ่นก าเนิดของสัตว์ ซึ่งท าให้เห็นถึงการพัฒนาการออกแบบสวนสัตว์  โดยหากน า
แนวคิดที่ได้จากการศึกษาของสวนสัตว์จากต่างประเทศ มาเป็นแนวทางในการออกแบบสวนสัตว์ในประเทศไทยจะ
สามารถน าไปสู่การยกระดับธุรกิจสวนสัตว์ในประเทศไทยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ส่งเสริมการอาศัยอยู่ร่วมกัน
ระหว่างคนกับสัตว์ รวมทั้งสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์สัตว์สืบต่อไป 
ค ำส ำคัญ: สวนสัตว์, การออกแบบพืน้ที่สวนสัตว์, พฒันาธุรกิจสวนสัตว์ 
 
Abstract 

This study aimed to study the design of the zoo area both interior and exterior and propose a 
guideline for zoo design to develop the zoo business in Thailand by enhancing knowledge and thinking 
patterns that show the development of zoos in various fields. The study and data collected in various 
areas are as follows; 1) data on the satisfaction and decision-making in the zoo tourism from the target 
group by conducting an online survey, 2) data on the design concept and the area arrangement from 
the case study and 3) data on marketing and presentation patterns to the zoo's overseas tourists in 
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order to be used as a guideline for designing and adjusting the area to meet the needs of Thai tourists 
in the new normal  tourism to support foreign tourists after the COVID-19 situation. From the study 
found that zoos in foreign countries have the concept of zoning that people and animals can easily 
access each other as appropriate for each animal. The space is well designed and organized, with tourist 
areas, ticket office, entrance, restaurant, and souvenir shop. While the area for animals is divided into 
zones according to the type of animal, animal habitat and the home of the animal which shows the 
development of zoo design. By applying the ideas obtained from the studies of zoos abroad as a 
guideline for zoo design in Thailand, it can lead to upgrading the zoo business in Thailand to meet 
international standards, promote coexistence between people and animals as well as create awareness 
of the conservation of animals in the future. 
Keywords: Zoos, Design for zoos area, Development Zoo business 
 
1.  บทน า 
 สวนสัตว์ ในความหมายที่ทราบกันโดยทั่วไปว่า
เป็นสถานที่ที่มีการจัดแสดงสัตว์ป่านอกถิ่นที่อยู่อาศัย 
เป็นสถานที่ท่องเที่ยว และยังเป็นที่ พักผ่อนของ
ประชาชน สวนสัตว์ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่
คนให้ความสนใจมาก  
 ต่อมาปัจจุบันในหลาย ๆ ประเทศ มีการปรับปรุง
สวนสัตว์เพ่ือให้อิงสภาพแวดล้อมของสัตว์มากยิ่งขึ้น 
ได้แก่ การสร้างคูน้ าหรือรั้ว ที่กลมกลืนกับธรรมชาติ  
 การศึกษานี้จึงมุ่งศึกษาวิวัฒนาการของสวนสัตว์ทั้ง
ด้านการออกแบบพ้ืนที่ ข้อมูลทางการตลาดและการ
ด าเนินกิจการสวนสัตว์ จากข้อมูลกรณีศึกษาของทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงมีการส ารวจข้อมูล
ของนักท่องเที่ยวจากแบบสอบถามออนไลน์ผ่านทาง 
Google Form เพ่ือเป็นการศึกษาการออกแบบพ้ืนที่
สวนสัตว์ และเสนอแนวทางการออกแบบสวนสัตว์ให้
มีมาตรฐานที่ดีมากยิ่งขึ้นและสามารถน าไปสู่การ
ออกแบบเพื่อพัฒนาธุรกิจสวนสัตว์ในประเทศไทย 
 
 

2.  วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาแนวทางการออกแบบพ้ืนที่สวนสัตว์
ทั้งภายในและภายนอกจากกรณีศึกษาสวนสัตว์ในและ
ต่างประเทศ  
 2. เพ่ือเสนอแนวทางการออกแบบเพ่ือพัฒนาและ
ยกระดับธุรกิจสวนสัตว์ในประเทศไทย 
 
3.  ทบทวนวรรณกรรม 
3.1  รูปแบบสวนสัตว ์
 รูปแบบของสวนสัตว์ในไทยสามารถแบ่งออกได้
เป็น 4 ประเภท คือ 1.) สวนสัตว์ (Zoo) เป็นสถานที่
เลี้ยงสัตว์ป่าอยู่ ในพ้ืนที่ที่จ ากัด  2.) สวนสัตว์เปิด 
(Open Zoo) เป็นสถานที่มีการเลี้ยงสัตว์ป่าในบริเวณ
ที่กว้างขวาง  3.) ซาฟารี (Safari) เป็นสถานที่มีการ
เลี้ยงสัตว์ในพ้ืนที่กว้างขวางจนเกือบไม่เห็นกรงหรือ
คอก 4.) สวนสัตว์ที่จัดแสดงเฉพาะประเภทของสัตว์  
3.2  วิวัฒนาการสวนสัตว์ 
 ส าหรับการออกแบบสวนสัตว์นั้น ในอดีตยังไม่ได้
มีการค านึงในเรื่องของรูปลักษณ์มากนัก เนื่องจาก
สวนสัตว์จะเป็นส่วนหนึ่งของสวนของคหบดีหรือคน
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ชั้นสูง ในการสะสมหรือรวบรวมสัตว์หายากเพ่ือแสดง
ถึงฐานะและบารมีของสังคมชนชั้นสูง   ในประเทศ
แถบยุโรปสวนสัตว์มักเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานในเขต
ของอุทยานที่ตั้งอยู่ในเขตพระราชวัง เช่น พระราชวัง
เชิงบรุนน์ ในออสเตรีย เดิมสวนสัตว์ในยุคแรก จะเป็น
เพียงกรงหรือคอกที่ใช้เพ่ือกักขังสัตว์เท่านั้น ต่อมาเมื่อ
มีการรวมเข้ากับสวนหรืออุทยาน จึงมีการปลูกต้นไม้ 
น้ าพุประดับตกแต่งเพ่ือความสวยงามของเจ้าของแต่
มิได้ ค านึงถึงสภาพแวดล้อมของสัตว์ [1]  
3.3  วัตถุประสงค์ของสวนสัตว์ 
 นอกจากสวนสัตว์จะเป็นสถานที่พักผ่อนส าหรับ
นักเที่ยวกลุ่มครอบครัว แล้วยังเป็นสถานที่ที่สร้าง
ความสุข ความสนุก และความรู้ส าหรับเด็กและ
นักท่องเที่ยวที่มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  
3.4  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบสวนสัตว์ 
 หากอ้างอิงตาม “สรุปข้อก าหนดการใช้ประโยชน์
ที่ ดินตามกฎกระทรวงให้ ใช้บั งคับผั ง เมืองรวม
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556” สามารถสร้างได้แค่ผัง
สีเขียว ก.4 โดยมีเงื่อนไขที่ 3 ว่า   
 (3) เงื่อนไขตั้งอยู่ริมถนนที่มีเขตทางไม่น้อยกว่า 
30 ม./หรืออยู่ในระยะ 500 ม.จากสถานีรถไฟฟ้า
ขนส่งมวลชน 
 นอกจากนี้ยังมีข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
ที่เกี่ยวเนื่องกับการออกแบบอาคารภายในสวนสัตว์ 
ผังเมืองรวมกรุงเทพฯ ข้อ 29 ที่ดินประเภท ก.4 เป็น
ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม ได้ก าหนดการ
ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเ พ่ือกิจการตามที่ก าหนด
ดังต่อไปนี้ 
 (19) สวนสัตว์ เว้นแต่ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่
มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า 30 เมตร และมีที่ว่าง
โดยรอบจากแนวเขตที่ดินไม่น้อยกว่า 12 เมตร เพ่ือ

ปลูกต้นไม้ หรือที่ด าเนินการอยู่ในอาคารพาณิชยก
รวม [2] 
  
4. ขอบเขตการศึกษา การศึกษามีขอบเขตการศึกษา 
ดังนี้  
 1)  การออกแบบพ้ืนที่สวนสัตว์ทั้งภายในและ
ภายนอก  
 2)  การพัฒนาธุรกิจสวนสัตว์ในประเทศไทยจาก
การศึกษาและวิเคราะห์กรณีศึกษา 
 
5. วิธีการศึกษา 
 1)  ศึกษาข้อมูลทุติยภูมิจากอินเตอร์เน็ตในเรื่อง
ปัจจัยของสวนสัตว์ที่มีผลต่อนักท่องเที่ยว โดยการ
เปรียบเทียบระหว่างจ านวนนักท่องเที่ยวที่ไปเที่ยว 
ข้อคิดเห็นของสถานที่ และผลประกอบการ จาก
องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูถัมภ์ และเว็บไซต์
ของทางสวนสัตว์ 
 2)  เก็บข้อมูลแบบสอบถามออนไลน์จากกูเกิ้ล
ฟอร์ม (Google form) จ านวน 155 คน 22 ค าถาม
ต่อ 1 ชุด แบ่งออกเป็น 3 หมวด ได้แก่ ข้อมูลส่วนตัว
และการเดินทาง ความชอบและพฤติกรรมของ
นักท่องเที่ยว และความสนใจและเสนอแนะธุรกิจสวน
สัตว์ 
 3)  สรุปวิเคราะห์แนวทางการออกแบบ 
   
6.  ผลการศึกษา 
6.1  บรรยากาศและสภาพแวดล้อมภายในสวนสัตว์ 
 จ า ก แ บ บ ส อ บ ถ า ม ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ข อ ง
นักท่องเที่ยวที่เข้ามาใช้งานพ้ืนที่ของสวนสัตว์ ใน
หมวดที่  2  เรื่ องความชอบและพฤติกรรมของ
นักท่องเที่ยวสามารถน ามาแสดงผลและวิเคราะห์ได้ดัง
รูปที่ 1 และ 2 พบว่า ปัจจัยที่ท าให้นักท่องเที่ยวอยาก
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ไปสวนสัตว์มากที่สุดคือ ความน่าสนใจของสัตว์คิดเป็น
ร้อยละ 74.8 โดยส่วนของบรรยากาศในสวนสัตว์ที่
อยากให้มีมากที่สุดจะเป็นความร่มรื่นและธรรมชาติ 
คิดเป็น ร้อยละ 92.9 ของจ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม   
 

 
 

รูปที ่1 ปัจจัยที่ท าให้อยากไปเที่ยวสวนสัตว์ 
 

 
 

รูปที่ 2 บรรยากาศในสวนสัตว์ที่อยากให้มี 
 
6.2  ภาพลักษณ์ของสวนสัตว์ 
 ภาพลักษณ์ของสวนสัตว์ เป็นการออกแบบ
สภาพแวดล้อมซึ่งเป็นส่วนที่ท าให้สวนสัตว์มีความ
แตกต่างกัน เช่น “Singapore Zoo” (รูปที่ 3) ตั้งอยู่
ที่ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งเป็นสวนสัตว์ที่ดีมากที่สุดของ
โลก [3]  โดยมีแนวคิดและภูมิทัศน์ที่ เปิดกว้ าง 
สามารถปรับให้มีการแสดงสัตว์ และมีพ้ืนทีใ่ห้ผู้เข้าชม
เป็นส่วนหนึ่งในสภาพแวดล้อมเดียวกันกับสัตว์ ซึ่งท า
ให้สวนสัตว์สิงคโปร์นั้น มีจุดเด่นและแตกต่างกับสวน
สัตว์อ่ืน ๆ ในโลก 

 
 

รูปที่ 3 Singapore Zoo [3] 
 
6.3  แนวทางการออกแบบสวนสัตว์ 
 สามารถสรุปและวิเคราะห์แนวทางการออกแบบ
ได้ว่า สวนสัตว์ที่ดีควรมีแนวทางในการออกแบบที่ท า
ให้ผู้เข้าชมมีประสบการณ์ที่ใกล้เคียงกับการอยู่ตาม
ธรรมชาติของสัตว์แต่ละชนิดมากที่สุด เพ่ือท าให้เกิด
ความตื่ นตาตื่ น ใจส าหรั บนั กท่ อง เที่ ย ว  โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 
 1)  ที่ตั้งและท าเล (Site & Location) 
   เ นื่ อ ง จ า ก ใ น ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย  มี ส รุ ป ข้ อ
ก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎกระทรวงให้ใช้
บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 
อนุญาติให้ก่อสร้างและประกอบธุรกิจสวนสัตว์เพียง
แค่ผังสีเขียวเข้ม ก.4เท่านั้น ซึ่งอาจท าให้มีการเดินทาง
ที่ไม่สามารถเข้าถึงได้โดยรถโดยสารสาธารณะและ
เป็นข้อจ ากัดของสวนสัตว์มากขึ้น จากการศึกษา
กรณีศึกษาต่างประเทศ เช่น “Singapore Zoo” 
ประเทศสิงคโปร์ ที่สามารถเดินทางโดยรถบัสประจ า 
ท าให้สวนสัตว์ กลายเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวอยากที่จะ
ไปมากขึ้นได้อีกด้วย 
 2)  การตลาด (Marketing) 
  การตลาดของสวนสัตว์ในยุคที่ทุกคนสามารถ
เข้าถึงอินเตอร์เน็ตและสื่อออนไลน์ได้ แสดงให้เห็น
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ความส าคัญของการตลาดออนไลน์ที่มากขึ้น จาก
การศึกษากรณีศึกษาสวนสัตว์เขาเขียว ประเทศไทย ที่
สามารถสร้างความสนใจให้แก่นักท่องเที่ยวได้ โดย
ผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆ เช่น เฟสบุ๊ค (Facebook Fan 
page), ติ๊กต่อก (TikTok) เป็นต้น โดยที่ปัจจุบัน ติ๊
กต่อก (TikTok) “khamoo.andthegang” ของสวน
สัตว์เขาเขียวมียอดผู้ติดตาม 6 แสนกว่าคน แสดงให้
เห็นถึงความสนใจที่มากขึ้นทางด้านการตลาด และ
ความส าเร็จทางด้านสื่อออนไลน์ 
 3) การออกแบบ (Design) 
 การออกแบบสวนสัตว์ควรเน้นพ้ืนที่ของสัตว์ที่
ใกล้เคียงธรรมชาติและพ้ืนที่ของนักท่องเที่ยว เช่น 
ทางเดินที่ไม่รบกวนและส่งผลกระทบต่อการอยู่อาศัย
ของสัตว์ ดังตัวอย่างในรูปที่ 4 
 

 
 

รูปที่ 4 การแบ่งแยกระหว่างถนน คน และสัตว์ {3} 
 
7.  วิเคราะห์ผล 
 สวนสัตว์ในประเทศไทยปัจจุบัน สามารถปรับและ
เพ่ิมพ้ืนที่ โดยจัดสภาพแวดล้อมให้มีพ้ืนที่สีเขียวมาก
ขึ้น หรืออาจจะมีการปรับแต่งกรงที่อยู่อาศัยของสัตว์
ให้เกิดความสอดคล้องกับธรรมชาติมากที่สุดและ

ส าหรับสวนสัตว์ที่จะสร้างขึ้นมาใหม่ต้องมีการศึกษา
พ้ืนที่ของสัตว์แต่ละชนิดให้เหมาะสม ทั้งในเรื่องของที่
อยู่อาศัยของสัตว์ ความต้องการพ้ืนที่และการสร้าง
อาณาเขตของสัตว์ และการบ ารุงรักษา ของทางสวน
สัตว์ (Operation and Maintenance)  เพ่ือให้มีการ
ออกแบบและการจัดพ้ืนที่ของคนและสัตว์ให้เข้าถึงกัน
ได้ง่ายตามความเหมาะสมของสัตว์แต่ละชนิด พ้ืนที่ที่
เป็นสัดส่วน และไม่ เป็นการรบกวนต่อสัตว์และ
นักท่องเที่ยว รวมถึงเ พ่ือให้ตอบสนองต่อความ
ต้องการของนักท่องเที่ยวทุกกลุ่มสู่ความปกติใหม่ที่จะ
เกิดข้ึนหลังสถานการณ์โรคระบาดโควิด19 
 
8. สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
 แนวทางการออกแบบสวนสัตว์หรือส่วนจัดแสดง
สัตว์นั้นในหลายประเทศทั่วโลก มีจุดประสงค์หรือ
เป้าหมายเดียวกันที่จะออกแบบให้ส่วนของสัตว์และผู้
เข้าชมได้เป็นส่วนหนึ่งของสภาพแวดล้อมเดียวกันนั้น
ซ่ึงเป็นแนวคิดท่ีดีและเหมาะสม 
 แต่จากการศึกษาพบว่า แนวคิดดังกล่าวยังสามารถ
ท า ได้ ค่ อนข้ า งยากในประ เทศไทย  เนื่ อ งจาก
จ าเป็นต้องอาศัยปัจจัยต่างๆ เช่น ความรู้เฉพาะด้าน 
ต้นทุน ค่าใช้จ่ายด้านต่างๆ รวมถึงค่าบ ารุงรักษาเป็น
จ านวนมาก  
 ส าหรับข้อจ ากัดในการพัฒนาธุรกิจสวนสัตว์ใน
ประเทศไทยสามารถส่งเสริมได้ด้วยการตลาดและการ
ป ร ะช า สั ม พั น ธ์ ผ่ า น สื่ อ อ อ น ไ ล น์  เ พ่ื อ ดึ ง ดู ด
นักท่องเที่ยวให้เกิดความสนใจและอยากที่จะมาสวน
สัตว์มากขึ้น 
 โดยผู้ศึกษาเสนอแนะแนวทางการออกแบบที่
มุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาธุรกิจของสวนสัตว์ที่มาก
ยิ่งขึ้นเพ่ือน ารายได้ที่เพ่ิมขึ้นไปต่อยอดธุรกิจสวนสัตว์
ในประเทศไทยเพ่ือให้บรรลุจุดประสงค์ของสวนสัตว์ 
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และสามารถสื่อสารออกสู่สาธารณชนได้มากขึ้นว่า
สวนสัตว์ไม่ใช่เป็นเพียงพ้ืนที่เพ่ือกักขังสัตว์หรือจัด
แสดงสัตว์เพียงเพ่ือความบันเทิงของมนุษย์เท่านั้น แต่
ยังเป็นพ้ืนที่พักพิงของสัตว์ ปกป้องสัตว์จากการสูญ
พันธุ์ และเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันระหว่าง
มนุษย์กับสัตว์ได้อย่างสันติด้วย 
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บทคัดย่อ  

จุดประสงค์ของงานวิจัยนี้เพื่อเสนอแนวทางการออกแบบและปรับปรุงพื้นที่รกร้างเดิมสู่พื้นที่ท ากิจกรรมและ
พักผ่อนร่วมกันที่ตอบสนองต่อพฤติกรรมและความต้องการของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ โดยการส ารวจพื้นที่รกร้างเดิมที่ไม่มีการใช้ประโยชน์ รวบรวมข้อมูลทฤษฎีและ
แนวความคิด รวมถึงการการสัมภาษณ์แบบสนทนากลุ่มตัวอย่างนักศึกษา 4 ชั้นปี จ านวน 201 คน เพื่อให้ได้ความต้องการ
ด้านพื้นที่ใช้สอยที่ส าคัญ สรุปผลการวิเคราะห์และเสนอแนวทางในการและปรับปรุงพื้นที่รกร้างเดิมสู่พื้นที่ท ากิจกรรมและ
พักผ่อนร่วมกันที่ตอบสนองต่อพฤติกรรมและความต้องการของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จากการวิจัย พบว่า พื้นที่รกร้างเดิมไม่มีการใช้ประโยชน์ มีต้นไทรขนาดใหญ่แผ่กิ่ง
ก้านให้ร่มเงาร่มเย็นทั่วบริเวณ ซึ่งมีกลุ่มต้นไม้เดิมที่เคยมีการจัดภูมิทัศน์กระจายอยู่ประปราย โดยผลส ารวจจากนักศึกษามี
ความต้องการพื้นที่ภายนอกอาคารเพื่อท ากิจกรรมและพักผ่อนร่วมกันที่นอกเหนือจากบรรยากาศห้องเรียนภายในอาคาร
ที่มีอยู่เดิม ทั้งนี้ผู้วิจัยได้เสนอแนวทางออกแบบและปรับปรุงพื้นที่รกร้างให้สอดรับกับพฤติกรรมของนักศึกษา การวางผัง
บริเวณของภูมิทัศน์ในภาพรวม ต าแหน่งเฟอร์นิเจอร์และโครงสร้างหลังคาโปร่งแสงที่คลุมพื้นที่ท ากิจกรรมและพักผ่อนใน
ลักษณะเป็นกลุ่มย่อย โดยรูปแบบโครงสร้างหลังคาโปร่งแสงนี้เป็นแบบถอดประกอบได้ สามารถน ามาต่อขยายจากกลุ่ม
ย่อยให้มีขนาดเป็นกลุ่มที่ใหญ่ขึ้น ส่งเสริมการปฏิสัมพันธ์กันระหว่างนักศึกษาแต่ละชั้นปี เป็นรูปแบบที่ยืดหยุ่นและ
อเนกประสงค์ต่อการปรับเปลี่ยนพื้นที่เพื่อรองรับกิจกรรมของนักศึกษาในอนาคต ส่งเสริมบรรยากาศและสภาวะน่าสบาย
ด้วยการใช้ประโยชน์จากการจัดภูมิทัศน์จากพรรณไม้และการวางผังโครงสร้างที่มีสภาพแวดล้อมและการระบายอากาศ
จากลมธรรมชาติ   
ค ำส ำคัญ: พื้นที่ท ากิจกรรมและพักผ่อนร่วมกัน การออกแบบภูมิทัศน์ โครงหลังคาถอดประกอบ สภาวะนา่สบาย 
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Abstract 
 The purpose of this research is to propose ways to design and improve the former wasteland 
into a joint activity and leisure area that responds to the behaviors and needs of students of the Faculty 
of Engineering and Industrial Technology Kalasin University by exploring the original wastelands that 
were not utilizable, gathered theoretical and conceptual information, including interviews with a sample 
of 201 4-year-old students to meet the needs of key living spaces, summarize the analysis and propose 
ways to improve the existing wasteland to a joint activity and leisure area that responds to the behavior 
and needs of students of the Faculty of Engineering and Industrial Technology Kalasin University. 
According to research, the original wasteland was unusable, with large Banyan trees sprawled sunshade 
throughout the area, where the original group of trees used to be landscape scattered. The survey 
results from students needed outdoor space to do activities and relax together moreover the classroom 
atmosphere inside the existing building. The researchers proposed ways to design and improve 
wastelands to be in line with student behavior. Overall landscape layout the furniture position and 
translucent roof structure that covers the activity area and rests in a subgroup manner. This clear roof 
structure is detachable. It can be stretch out from subgroups to larger groups. Fostering interaction 
between students each year is a flexible and versatile model to transform the space to accommodate 
future student activities. Promote ambiance and comfortable conditions by taking advantage of 
landscapes from trees and structural planning with natural wind environments and ventilation. 
Keywords: Activities and Relaxation Space, Landscape Design, Disassembled Roof Frame, Comfortable 
Conditions 

 
1.  บทน า 
 สิ่ งสนับสนุนการเรียนรู้ที่ส าคัญประการหนึ่ ง
นอกเหนือจากครุภัณฑ์และห้องเรียนภายในอาคาร 
คือ พ้ืนที่ส่วนกลางเพ่ือท ากิจกรรมและส่งเสริมการ
เรียนรู้ร่วมกันของนักศึกษา โดยเฉพาะพ้ืนที่ เ พ่ือ
ส่งเสริมการเรียนรู้แห่งอนาคตในศตวรรษที่ 21 นั้น 
ควรมีชีวิตชีวา สร้างการมีส่วนร่วมและปฏิสัมพันธ์ต่อ
กันของผู้คน และมีแนวโน้มที่จะสร้างในพ้ืนที่เปิดโล่ง
ขนาดใหญ่เพ่ือความยืดหยุ่นในการใช้งาน ให้เกิดความ
ต่อเนื่องของที่ว่างและกิจกรรม ส่งเสริมแรงบันดาลใจ
และช่วยกระตุ้นการเรียนรู้ แต่ยังมีการจัดสรรให้เกิด
การรับรู้ขอบเขตของพ้ืนที่กึ่งส่วนตัวของตนเองที่ไม่ได้

แบ่งแยกขาดออกจากพ้ืนที่เปิดโล่งขนาดใหญ่ [1] ซึ่ง
อาจท าได้โดยการออกแบบตกแต่งภายใน การจัดวาง
เฟอร์นิ เจอร์เป็นกลุ่มย่อย การเปลี่ยนระดับของ
ระนาบพ้ืน เพดาน ผนัง การจัดภูมิทัศน์ และการใช้
องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมรูปแบบอ่ืนมาช่วย 
เป็นต้น นอกจากนี้ปัญหาด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศนั้นนับเป็นประเด็นส าคัญระดับโลกซึ่ ง
สถาปนิกและนักออกแบบเริ่ มตระหนักถึ งการ
สร้างสรรค์ผลงานที่จะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดย
แนวทางการออกแบบอาคารหรือพ้ืนที่ [2] ที่นิยมใช้
เป็นวงกว้างซึ่งใช้ต้นทุนไม่สูงมาก คือ การลดการใช้
พลังงานในอาคารและการออกแบบที่พ่ึงพาธรรมชาติ 
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ทั้งในแง่ของการท าความเย็นโดยวิธีธรรมชาติเพ่ือสร้าง
สภาวะน่าสบายและการใช้ประโยชน์จากการจัดภูมิ
ทัศน์เพื่อสร้างสุนทรียภาพให้กับผู้ใช้งาน เช่น ปี 2554 
พิมลมาศ วรรณคนาพล [3] ศึกษาการออกแบบ 
ปรับปรุงเปลือกอาคารให้เกิดความสบายเชิงอุณหภาค
และการใช้แสงสว่างจากธรรมชาติ และในปีเดียวกัน  
เฉลิมวัฒน์ ตันตสวัสดิ์ [4] ศึกษาการออกแบบปรับ 
ปรุงเปลือกอาคารเพ่ือลดการถ่ายเท แผ่รังสีความร้อน
และอาศัยการระบายอากาศโดยอาศัยความเร็วลม
ช่วยให้เกิดความสบายเชิงอุณหภาค จากการศึกษาทั้ง 
2 เรื่องนี้ พบว่า ช่วยลดการใช้พลังงานในอาคารและ
ยังสามารถช่วยให้ผู้ใช้งานท ากิจกรรมและอ่านหนังสือ
ในเวลากลางวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ดังนั้น งานวิจัยนี้จึงมุ่งเน้นการออกแบบปรับปรุง
พ้ืนที่รกร้างเดิมที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ ให้เป็นพ้ืนที่ท า
กิจกรรมและพักผ่อนร่วมกันของนักศึกษาคณะ
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี อุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ โดยออกแบบให้มีพ้ืนที่กึ่งส่วน 
ตัวในพ้ืนที่เปิดโล่งขนาดใหญ่เพ่ือการใช้งานที่ยืดหยุ่น 
และปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เกิดสุนทรียภาพ พร้อมทั้งวาง
ผังโครงสร้างให้มีสภาพแวดล้อมและการระบาย
อากาศจากลมธรรมชาติเพ่ือให้เกิดสภาวะน่าสบาย   

 
2.  ระเบียบวิธีวิจัย 
2.1  รูปแบบวิจัย  
  วิจัยโดยการสังเกต (Observational Research) 
เชิงวิเคราะห์ (Analytic Study) เพ่ือศึกษาพฤติกรรม
และความต้องการพ้ืนที่ท ากิจกรรมและพักผ่อน
ร่วมกันของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโน 
โลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ชั้นปีที่ 1-4 
 
 

2.2  ขอบเขตวิจัย 
ประชากรกลุ่มตัวอย่าง คือ กลุ่มนักศึกษาคณะ

วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชั้นปีที่ 
1-4 โดยคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างที่มีข้อมูลตรงตาม
ประเด็นการวิจัยมากกว่าปกติ (Intensity Sampling) 
ที่มีความเด่นชัดในการใช้พ้ืนที่ท ากิจกรรมและพักผ่อน
ร่วมกันขณะไม่มีชั่วโมงเรียน โดยแบ่งกลุ่มตามแต่ละ
ชั้นปีแต่ไม่แบ่งแยกหลักสูตร จ านวนนักศึกษาทั้งหมด 
201 คน ชั้นปีที่ 1-4 ชั้นปีละ 51 คน 
2.3  วิธีการเก็บข้อมูล เครื่องมือและอุปกรณ์การ
วิจัย 

วิธีการเก็บข้อมูล ท าโดยการส ารวจสภาพพ้ืนที่ 
ศึกษาข้อมูลภาคเอกสาร ศึกษาทบทวนเอกสาร
เกี่ยวกับทฤษฎี แนวคิด และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
สังเกตพฤติกรรมด้วยแบบบันทึกและสนทนากลุ่ม
นักศึกษา ชั้นปีที่ 1-4 

เครื่องมือและอุปกรณ์ ท าโดยก าหนดกลุ่ม
ประชากรตัวอย่างที่มีข้อมูลตรงตามประเด็นการวิจัย 
เลือกจากกลุ่มนักศึกษาที่ใช้ พ้ืนที่ท ากิจกรรมและ
พักผ่อนร่วมกันขณะไม่มีชั่วโมงเรียน ซึ่งเป็นผู้ให้ข้อมูล
ด้านความต้องการและรายละเอียดการใช้พ้ืนที่ โดย
การสังเกตพฤติกรรมด้วยแบบบันทึกการใช้งานของ
กลุ่ มนั กศึ กษาที่ สลั บสั บ เปลี่ ยนกันมา ใช้ พ้ื นที่  
ระยะเวลา กิจกรรมการใช้งาน จากนั้นสนทนากลุ่ม
นักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 จ านวน 201 คน จากจ านวน
นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ทั้งหมด 400 คน เครื่องมือใช้เกณฑ์การ
ก าหนดขนาดประชากรจากตารางส าเร็จรูปของ 
Yamane [5] ระดับความเชื่อม่ันอยู่ที่ ร้อยละ 95 และ
ระดับความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้คือ ร้อยละ 5 
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2.4  ขั้นตอนการด าเนินวิจัย 
ขั้นตอนที่ 1 ส ารวจสถานที่ ศึกษาลักษณะทาง

กายภาพของพ้ืนที่ ทิศทางแสงแดดและลม บริบท 
ข้อจ ากัด และความเหมาะสมในการออกแบบปรับปรุง 

ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานงานวิจัยและ
ทฤษฎีแนวคิดในการออกแบบที่เกี่ยวข้อง 

ขั้นตอนที่ 3 สังเกตพฤติกรรมนักศึกษาในการใช้
พ้ืนที่ท ากิจกรรมและพักผ่อนร่วมกันขณะไม่มีชั่วโมง
เรียน ด้วยแบบบันทึกการใช้งานของกลุ่มนักศึกษาที่
สลับสับเปลี่ยนกันมาใช้พ้ืนที่ ระยะเวลา กิจกรรมการ
ใช้งาน จากนั้นสนทนากลุ่ม เพ่ือให้ทราบความต้องการ
และความคิดเห็นเพิ่มเติม 

ขั้นตอนที่ 4 สรุปรวบรวมข้อมูลจากการสังเกต
จากแบบบันทึกและสนทนากลุ่มนักศึกษาคณะ
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รวม
ทั้งหมด 201 คน วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพแบบไม่
ใช้ทฤษฎี ซึ่งจ าแนกข้อมูลกิจกรรม ความต้องการตาม
ประเภทที่ผู้วิจัยสังเกตได้โดยอ้างอิงข้อมูลที่สอดคล้อง
กับแนวคิดให้มีพ้ืนที่กึ่งส่วนตัวในพ้ืนที่เปิดโล่งขนาด
ใหญ่เพ่ือการใช้งานที่ยืดหยุ่น การใช้ภูมิทัศน์ให้เกิด
สุนทรียภาพและออกแบบให้เกิดสภาวะน่าสบาย เพ่ือ
สรุปประเด็นของแนวทางการออกแบบ จากนั้น
ออกแบบปรับปรุงพื้นที่ 

 
3.  ผลการวิจัย 
 ด้านการปรับปรุงพ้ืนที่เดิมและวางผังบริเวณ เทดิน
และปรับระดับพ้ืนเดิมให้สูงขึ้นและโรยหินเกล็ดทับทั่ว
บริเวณ ใช้ประโยชน์ร่มเงาจากต้นไทรใหญ่ รวมถึงไม้
ยืนต้นอ่ืน ๆ ที่มีอยู่เดิม โดยการวางทางเดินเท้าที่ปู
ด้วยหินและกรวดแม่น้ าลัดเลาะไปตามร่มเงาซึ่งจะ
เชื่อมกับซุ้มนั่งท ากิจกรรมและพักผ่อนของนักศึกษา
วางบนบล็อกปูพ้ืนที่มีระดับความสูงขึ้นมาเล็กน้อย

จากบริเวณทางเดินโดยรอบ พร้อมทั้งวางทางเดินแนว
ตรงเชื่อมระหว่างถนนภายในและทางเข้าอาคาร
ปฏิบัติการเครื่องกลซึ่งปูด้วยบล็อกและกรวดแม่น้ า
ส าหรับผู้ที่ไม่ต้องการเดินอ้อมลัดเลาะร่มไม้และผ่าน
ซุ้มท่ีนั่ง  

 

 
 

รูปที่ 1 ผังบริเวณพ้ืนที่ท ากิจกรรมและพักผ่อนร่วมกัน 
 

ด้านการออกแบบพื้นที่กิจกรรม นักศึกษาส่วนใหญ่
มักจะนั่งจับกลุ่มกัน 3-5 คน และเมื่อมีกิจกรรม
ส่วนกลางจะรวมกลุ่มกันประมาณ 15-20 คน จึง
ออกแบบให้มีโครงสร้างหลังคาโปร่งแสง ขนาด กว้าง 
2.45 เมตร ยาว 2.7 เมตร สูง 3.45 เมตร ครอบซุ้มนั่ง
แบบกลุ่มย่อย ซึ่งสามารถน ามาต่อกัน 2-3 ซุ้ม แบบ
กลุ่มขยายใหญ่ขึ้นได้ โดยเลือกใช้ชุดโต๊ะเก้าอ้ีหินขัดสี
ขาวแบบเหลี่ยมเพ่ือสะดวกต่อการจัดกลุ่มต่อโต๊ะที่นั่ง
ท ากิจกรรมและรูปทรงหลังคาแบบจั่วอีสานผสมผสาน
กับแบบนอร์ดิก (Nordic)  

ด้านการออกแบบโครงสร้างและเลือกวัสดุ หลังคา
โปร่งแสงทรงจั่วมุงด้วยไฟเบอร์กลาสโปร่งแสงเพ่ือ
ป้ อ ง กั น ผ ล ข อ ง ต้ น ไ ท ร ร่ ว ง ล ง ม าบ น พ้ื นที่ นั่ ง 
ขณะเดียวกันความโปร่งแสงจะไม่ท าให้ซุ้มนั่ งมืด
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N 

ถนนทางเข้าอาคารปฏิบัติการเคร่ืองกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ 
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เกินไป ซึ่งรองรับด้วยโครงสร้างเหล็กกล่องกัลวาไนซ์
ทาสีขาวทับวางบนบล็อกปูพ้ืนแบบสามเหลี่ยมที่วาง
เรียงกันเป็นลวดลายสี่ เหลี่ยมขนมเปียกปูนแบบ
ลายขิดอีสาน โดยไล่เฉดสีจากขอบนอกเข้าด้านในเป็น
สีเทาสว่าง สีเทาเข้ม และสีเทาด า ซึ่งเป็นการเน้น
ต าแหน่งวางโต๊ะหินขัดสีขาว 

 

 
 

รูปที่ 2 ซุ้มนั่งท ากิจกรรมและพักผ่อนแบบกลุ่มย่อย 
(ก) และแบบ 3 ซุ้มต่อกันแบบกลุ่มขยาย (ข) 

 

ด้านการออกแบบภูมิทัศน์ เพ่ิมเติมไม้ทรงพุ่มเพ่ือ
ช่วยกรองฝุ่น ลดเสียงและบังสายตาที่ช่วยสร้างความ 
รู้สึกก่ึงส่วนจากถนนภายในมหาวิทยาลัยและกองยาน 
พาหนะมหาวิทยาลัย ทั้งยังสร้างสุนทรียภาพและ 
ความหย่อนใจให้นักศึกษาจากสีเขียวของใบ  โดย
บริเวณทางเดินแนวตรงใช้ต้นโมกความสูง 1.7 เมตร 
ช่วยบังสายตา ใช้ต้นเทียนทองและต้นเตยด่างความสูง 
40 เซนติเมตร วางรอบขอบเขตจากถนนภายใน
มหาวิทยาลัยและพ้ืนที่  เ พ่ือให้สามารถมองเห็น
กิจกรรมในพื้นท่ีได้จากถนนและลดการเกิดอุบัติเหตุ 

 
รูปที่ 3 ทัศนียภาพภายนอกมุมสูงทิศตะวันตกเฉียงใต้ 

4. การอภิปรายผล สรุป และข้อเสนอแนะ 
 แนวทางการออกแบบพ้ืนที่ท ากิจกรรมและ
พักผ่อนร่วมกันของนักศึกษา กรณีศึกษา: คณะ
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี อุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พบว่า วางซุ้มนั่งท ากิจกรรมได้ 
8 ซุ้ม และเผื่อพ้ืนที่ว่างเพ่ือเป็นลานกิจกรรมลักษณะ
อ่ืนในอนาคตได้ 3 ลาน โดยจัดซุ้มนั่งแบบ 3 ซุ้มต่อกัน
แบบกลุ่มขยายได้ 1 ซุ้ม เพราะจ านวนการใช้งานน้อย
และไม่บ่อยครั้ง และจัดซุ้มนั่งแบบกลุ่มย่อยได้ 7 ซุ้ม 
ซึ่งมีโครงสร้างหลังคาโปร่งแสงครอบทับไว้ ช่วยให้เกิด
การรับรู้ขอบเขตของพ้ืนที่กึ่งส่วนตัวของตนเองที่ไม่ได้
แบ่งแยกขาดออกจากพ้ืนที่เปิดโล่งขนาดใหญ่ ด้วยการ 
โครงสร้างหลังคามีความโปร่งและมีการจัดไม้ พุ่ม
เพ่ิมเติมช่วยให้ลมสามารถพัดผ่านซุ้มที่นั่งได้ ส่งผลต่อ
การเกิดสภาวะน่าสบาย ทั้งยังสามารถเคลื่อนย้าย
ปรับเปลี่ยนได้เพ่ือรองรับกิจกรรมที่เป็นความต้องการ
ของนักศึกษาในอนาคต เช่น ซุ้มร้านกาแฟ เป็นต้น 
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แนวทางการออกแบบจุดพักรถ 
Guideline of Rest Stop Design 
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บทคัดย่อ  

บทความฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งจากผลการศึกษาในวิชาการออกแบบสถาปัตยกรรม เพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ขั้นสูง ในชั้นปีที่ 4 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษารูปแบบทางกายภาพของจุดแวะพัก จากกรณีศึกษาที่มีอยู่จริง (2) 
ศึกษาพฤติกรรมและความต้องการในการใช้งานพื้นที่ของผู้เดินทาง (3) น าเสนอแนวทางการออกแบบจุดแวะพักที่รองรับ
พฤติกรรมและความต้องการใช้พื้นที่ของผู้เดินทาง โดยเริ่มจากการศึกษาและทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรม
และความต้องการใช้พื้นที่ของนักเดินทาง จากนั้นจึงท าการศึกษากรณีศึกษารวมถึงรูปแบบการออกแบบสัดส่วนพื้นที่ เพื่อ
น าเสนอแนวทางการออกแบบจุดพักรถที่รองรับพฤติกรรมของผู้เดินทาง 

ผลการศึกษาพบว่า การออกแบบจุดแวะพักที่ ให้มีรูปแบบการจัดวางผังคล้ายกับผังสถานีบริการน้ ามันเพื่อสร้าง
ความคุ้นเคยกับประสบการณ์ใช้บริการของผู้เดินทางส่วนใหญ่ ซึ่งผลลัพธ์ในการออกแบบก็มีความเป็นไปได้ และสามารถ
น าไปพัฒนาต่อยอดได้จริง 
ค ำส ำคัญ: จุดพักรถ, ผู้เดินทาง, ผู้ขับขี,่ ความปลอดภัยในการเดินทาง 
 
Abstract 
 This article is part of the results of a study in Architecture Design for Advanced Real Estate 
Development in the fourth year. The objectives of this study are to (1) Study the physical form of rest 
area by case studies that existing. (2) Study to behavior and requirement of traveler (3) Present the 
design guidelines rest area support behavior of Traveler. The initiation of the study is literature reviewing 
of behavior and requirement of traveler. The case studies are the conducted, including design form of 
area ratio to present the design guidelines of rest stop support behavior of Traveler. 

The results showed that rest area design of layout is like oil station for familiarize and service 
experience od traveler. The results of the design are possible and lead to future development 
Keywords: Rest stop, travelers, drivers, travel safety 
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1.  บทน า 
 ปริมาณการเดินทางบนท้องถนนในประเทศไทยมี
ปริมาณและแนวโน้มที่เพ่ิมขึ้นในทุกปี  โดยเฉพาะ
ในช่วงเดือนเทศกาลต่าง ๆ ที่เพ่ิมสูงขึ้นเป็นเท่าตัว 
โดยรถยนต์ส่วนตัวจะเป็นพาหนะที่ถูกเลือกใช้ในการ
เดินทางมากที่สุด และเมื่อมีสถานการณ์การแพร่
ระบาด โควิด-19 ก็ท าให้ผู้ เดินทางหลีกเลี่ยงการ
เดินทางด้วยขนส่งสาธารณะมาใช้รถยนต์ส่วนตัว
เดินทางเพ่ิมมากข้ึน  
 จุดแวะพักรถ สถานที่ส าคัญส าหรับการเดินทางทั้ง
การเดินทางระยะสั้นและระยะยาว ที่จะรองรับบริการ
ทั้งในเรื่องของห้องน้ า และตรวจเช็คสภาพยานพาหนะ
ให้พร้อมส าหรับการเดินทาง เป็นสถานที่อ านวยความ
สะดวกและลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุแก่ผู้
เดินทาง นับเป็นโอกาสส าคัญในการพัฒนาโครงการ
จุดแวะพักเพ่ือมารองรับผู้เดินทางที่มีปริมาณเพ่ิมมาก
ขึ้นและแนวโน้มที่จะเพ่ิมสูงขึ้นอีกในอนาคต 

 
2.  วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือศึกษารูปแบบทางกายภาพของจุดแวะพัก 
จากกรณีศึกษาท่ีมีอยู่จริง 
 2. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมและความต้องการในการใช้
งานพ้ืนที่ของผู้เดินทาง 
 3. เพ่ือน าเสนอแนวทางการออกแบบจุดแวะพักที่
รองรับพฤติกรรมและความต้องการใช้พ้ืนที่ของผู้
เดินทาง 
 
3.  ทบทวนวรรณกรรม 
    การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 3 เรื่อง 
ดังนี้ 
3.1  ความต้องการที่พักแรมระหว่างการเดินทาง 

      ผู้ เดินทางต้องการที่พักค้างแรมภายในสถานี
บริการน้ ามันขนาดใหญ่ ที่มีคุณภาพและตรงกับความ
ต้องการของผู้เดินทาง เนื่องจากในปัจจุบัน พบว่า 
สถานที่พักค้างแรมมักเกาะกลุ่มยู่ภายในตัวเมืองของ
จังหวัดต่าง ๆ แต่ที่พักค้างแรมริมทางที่อยู่ติดกับถนน
ทางหลวงบริเวณชานเมือง หรือนอกเมืองส่วนใหญ่ที่
มักเป็นโรงแรมราคาถูก และโรงแรมม่านรูด จึงท าให้ผู้
เดินทางไม่เลือกใช้บริการ ด้วยภาพลักษณ์ของสถานที่
ดังกล่าง [1] 
3.2  มาตรฐานและลักษณะที่พักริมทางในเขตทาง
หลวงพิเศษและทางหลวงสัมปทาน 
      แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 
      1) ศูนย์บริการทางหลวง  (service center) 
สถานที่พักริมทางขนาดใหญ่ มีเนื้อที่มากกว่า 50 ไร่ มี
ระยะห่างจากศูนย์บริการทางหลวงอ่ืนประมาณ 60 - 
100 กิโลเมตร จัดให้มีขึ้นเพ่ือเป็นจุดแวะพักหลัก
ส าหรับผู้ใช้ทาง 
      2) สถานที่บริการทางหลวง (service area) 
สถานที่พักริมทางขนาดกลาง มีเนื้อที่มากกว่า 20 ไร่ 
มีระยะห่างจากศูนย์บริการทางหลวงอ่ืนประมาณ 60 
-100 กิโลเมตร จัดให้มีขึ้นเพ่ือเป็นจุดแวะพักหลัก
ส าหรับผู้ใช้ทาง 
      3) จุดพักรถ (rest stop) สถานที่พักริมทางขนาด
เล็ก มีเนื้อที่ประมาณ 5 ไร่ขึ้นไปมีระยะห่างจาก
ศูนย์บริการทางหลวงหรือสถานที่บริการทางหลวง
ประมาณ 10 - 30 กิโลเมตร จัดให้มีขึ้นเพ่ือเป็นจุด
แวะพักเพ่ิมเติมส าหรับผู้ใช้ทาง หรือส าหรับผู้ใช้ทาง
บางประเภทเป็นการเฉพาะ 
      นอกจากนี้ จุดแวะพักที่ผู้เดินทางแวะพักริมทาง
ส่วนใหญ่คือสถานีบริการน้ ามัน ที่มีขนาด 5 - 10 ไร่ 
เป็นจุดแวะพักประเภทที่ 3 ประเภทจุดพักรถ โดยมี
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ข้อบังคับตามกฎหมายในเรื่องสัดส่วนพ้ืนที่ จอดรถ
ต้องมีไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของพ้ืนที่ดิน พ้ืนที่เช่าไม่
เกินร้อยละ 15 ของพ้ืนที่ดิน และพ้ืนที่สีเขียวไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 5 ของพ้ืนที่ดิน [2] 
3.3  ความส าคัญของการหยุดพักรถ 
      สิ่ งส าคัญที่ สุ ดของการเดินทาง  คือ  ความ
ปลอดภัย ควรหยุดพักทุก 2 ชั่วโมง เพ่ือเมื่อยล้าจาก
การนั่งท่าเดิมเป็นเวลานาน เพ่ิมความผ่อนคลายให้
ร่างกาย และประสิทธิภาพในการขับขี่  โดยได้มี
ข้อก าหนดระยะเวลาการขับขี่ของผู้ เดินทางให้
สามารถขับรถต่อเนื่องได้ไม่เกิน 4 ชั่วโมง โดยต้อง
หยุดพักระหว่างการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 นาที และ
ในรอบ 24 ชั่วโมงจะสามารถขับขี่ได้ไม่เกิน 8 ชั่วโมง 
หากฝ่าฝืนผู้ขับขี่จะมีโทษปรับสูงสุด 5,000 บาท หรือ
อาจถูกสั่งพักใบอนุญาตขับรถได้ไม่เกิน 180 วัน [3] 
[4] 
 
4.  วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. ศึกษาจุดแวะพักของกรณีศึกษาที่มีในปัจจุบัน 
เ พ่ือวิ เคราะห์ต าแหน่ งและสัดส่วน พ้ืนที่ ในการ
ออกแบบจุดแวะพักและน าข้อมูลไปก าหนดแนว
ทางการออกแบบจุดแวะพักที่เหมาะสมและรองรับ
ความต้องการของผู้เดินทางในปัจจุบัน 
 2. สั มภ าษณ์ กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง ผู้ เ ดิ น ท า ง  แล ะ
ผู้ใช้บริการจุดแวะพักจ านวน 8 ราย เพ่ือเก็บข้อมูล
ด้านพฤติกรรมและความต้องการของผู้เดินทางเชิงลึก 
รวมไปถึงเกณฑ์การเลือกจุดแวะพัก เพ่ือน าข้อมูลไป
ก าหนดแนวทางการออกแบบจุดแวะพักที่เหมาะสม
และรองรับความต้องการของผู้เดินทางในปัจจุบัน 

 
 

5.  ผลการวิจัย 
5.1  ต าแหน่งที่ตั้งของจุดแวะพัก 
      ต าแหน่งที่ตั้งจุดแวะพักที่ เหมาะสมจากการ
สัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างผู้เดินทาง ระยะการหยุดแวะ
พักจุดแวะพัก รวมถึงกฎหมายการขนส่งที่ควบคุม
ปริมาณการขับขี่ของผู้เดินทาง สามารถจ ากัดต าแหน่ง
ที่เหมาะสมต่อการแวะพักของผู้เดินทางได้โดยจุดแวะ
พักควรแบ่งเป็นจุด วัดระยะเริ่มจากบริเวณขอบจัง
หวดกรุงทพฯ ประมาณ 60 กิโลเมตร, 200กิโลเมตรต, 
400 กิโลเมตร และ 600 กิโลเมตร ตามล าดับ โดยแต่
ละช่วงใช้เวลาเดินทาง 2-3 ชั่วโมง สอดคล้องกับ
ข้อบังคับกฎหมายควบคุมปริมาณการเดินทางและ
เหมาะสมในการพักส าหรับผู้เดินทางจริง 
      จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างผู้เดินทาง พบว่า 
กลุ่มตัวอย่างมีการใช้บริการสถานีน้ ามันในช่วงเริ่มการ
เดินทาง ผู้ศึกษาจึงมีความเห็นว่าจุดพักรถที่รองรับผู้
เดินทางช่วงขาออกกรุงเทพฯ ควรมีการให้บริการ
สถานีน้ ามัน หรืออยู่ใกล้จุดบริการน้ ามันที่สามารถ
เข้าถึงได้ง่าย เพ่ือรองรับกับพฤติกรรมของผู้เดินทาง 
5.2  พฤติกรรมและความต้องการใช้พื้นที่ของผู้
เดินทาง 
      จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างสามารถแบ่งกลุ่ม
ผู้เดินทางตามจุดประสงค์การเดินทางได้ 2 ประเภท 
คือ ผู้เดินทางเพ่ือท่องเที่ยวและเดินทางเพ่ือกิจธุระ 
โดยผู้เดินทางทั้งสองประเภทมีพฤติกรรมและความ
ต้องการใช้พ้ืนที่แตกต่างกัน ในเรื่องของระยะเวลาใน
การหยุดพักกลุ่มผู้เดินทางเพ่ือท่องเที่ยวจะมีระยะการ
พักท่ีนานกว่าผู้เดินทางท่องเที่ยวเพื่อท ากิจธุระ  
      โดยผู้เดินทางเพ่ือท่องเที่ยวจะใช้ระยะเวลาในจุด
พักรถ ประมาณ 30-60 นาทีต่อการเข้าใช้บริการ 1 
ครั้ง โดยรูปแบบการเดินทางของกลุ่มนี้มักมีผู้เดินทาง
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ร่วมไม่ต่ ากว่า 2 คน ในขณะที่ผู้เดินทางเพ่ือท ากิจธุระ
มีระยะเวลาในการแวะพักเพียงแค่ 15 นาทีต่อการใช้
บริการ 1 ครั้ง และเดินทางเพียง 1-2 คนเท่านั้น โดย
การเลือกจุดพักรถของผู้เดินทางเพ่ือท่องเที่ยวมักเลือก
จากสถานที่ที่ผู้เดินทางเคยใช้บริการเป็นประจ า โดย
ขนาดของโครงการมีส่วนส าคัญในการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการต่างกับผู้เดินทางเพ่ือท ากิจธุระที่มัก
เลือกใช้บริการจุดพักรถแบบเฉพาะเจาะจง เน้นจุดพัก
รถใช้งานเป็นประจ า ตามความคุ้นเคยของเส้นทาง 
5.3  รู ป แ บ บ ก า ร จั ด ผั ง ข อ ง จุ ด แ ว ะ พั ก จ า ก
กรณีศึกษา 
      จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างผู้เดินทาง พบว่า 
ปัจจัยการจัดวางผังโครงการที่ท าให้ผู้เข้าใช้บริการ
สามารถรับรู้ถึงต าแหน่งที่ตั้งจุดให้บริการต่าง  ๆ 
รวมถึงเส้นทางสัญจรภาพในโครงการจุดพักรถได้ เป็น
สิ่งที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการของผู้เดินทางมาก โดย
ได้วิ เคราะห์รูปแบบการจัดผังของจุดพักรถจาก
กรณีศึกษา 2 ประเภท คือ สถานีบริการน้ ามัน และ
จุดพักรถที่ไม่มีการบริการน้ ามัน 
      สถานีบริการน้ ามันเป็นอีกจุดหนึ่งที่ผู้ เดินทางมี
การเลือกแวะพัก โดยสัดส่วนพ้ืนที่ของสถานีน้ ามันจะ
แบ่งเป็นพ้ืนที่ให้บริการน้ ามัน และพ้ืนที่อ านวยความ
สะดวกส าหรับผู้เดินทางที่จัดเรียงเป็นส่วนเดียวกัน 
โดยมีเส้นทางสัญจรอยู่กลางโครงการ ซึ่งผู้ใช้บริการ
สามารถรับรู้และจดจ าเส้นทางได้ง่าย รูปแบบการวาง
ผังที่พบ เป็นรูปแบบการวางผังของสถานีบริการน้ ามัน
ส่วนใหญ่ ซึ่งผู้ ใช้บริการมักจะคุ้นเคย และเข้าใช้
บริการได้ง่าย 
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      จุดพักรถที่ไม่มีสถานีบริการน้ ามัน ได้ศึกษา
โครงการตัวอย่างของ พอร์โต้โกท่าจีน พบว่า การวาง
ผังได้แบ่งพ้ืนที่ใช้งานออกเป็นหลายส่วนกระจายพ้ืนที่
ร้านค้าตามโซนต่าง ๆ ส่งผลให้เส้นทางสัญจรของรถที่
เกิดขึ้นวกวน แตกต่างจากสถานีบริการน้ ามัน ท าให้
ผู้ใช้บริการต้องอาศัยระยะเวลาในการท าความเข้าใจ
กับเส้นทางสัญจรภายในโครงการ 
      ดังนั้น หลักการออกแบบจุดพักรถที่เหมาะสม จึง
ควรอิงรูปแบบสถานีบริการน้ ามัน ที่มีจุดเด่นด้านการ
ก าหนดเส้นทางสัญจร สร้างความคุ้นเคยในการใช้งาน 
เพ่ือง่ายต่อการตัดสินใจ การศึกษานี้จึงได้น ารูปแบบ
ทางสัญจรเดินรถของจุดพักรถที่มีสถานีบริการน้ ามัน
มาเป็นต้นแบบในการศึกษา โดยเน้นให้ผู้ใช้บริการ
สามารถรับรู้เส้นทางการเข้าถึง การสัญจรภายใน และ
ต าแหน่งร้านค้าต่าง ๆ ได้ชัดเจน  
5.4  ผลการออกแบบจุดพักรถ 
     จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างผู้เดินทางท าให้
ต้องมีการจัดพ้ืนที่ส าหรับให้บริการเป็นโซนตามช่วง
ระยะเวลาในการใช้งานพ้ืนที่เป็นส าคัญ โดยพ้ืนที่ที่มี
การใช้งาน ไม่เกิน 15 นาท ีก าหนดให้อยู่ในต าแหน่งที่
สังเกตได้ง่ายจากถนนภายนอก (พ้ืนที่หมายเลข 1 รูป
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ที่ 2) และถัดมา คือ พ้ืนที่ที่มีการใช้งานมากกว่า 15 
นาที (พ้ืนที่หมายเลข 3 รูปที่ 2) ซึ่งก าหนดให้มีพ้ืนที่
โล่งกึ่งภายนอกเป็นพ้ืนที่ส าหรับนั่งพักหรือท ากิจกรรม
อ่ืน และใช้เป็นพ้ืนที่เชื่อมต่อระหว่างหมายเลขที่ 1 
และ 2  
 

 
 

รูปที ่2 ผังโครงการ และเส้นทางสัญจร จุดพักรถ
ตัวอย่าง 

 
6.  สรุปและอภิปรายผล 
   จากการทบทวนวรรณกรรมและการสัมภาษณ์กลุ่ม
ตัวอย่าง สามารถสรุปผลการศึกษาได้ว่า การออกแบบ
จุดพักรถที่เหมาะสมควรเน้นการวางผังให้รองรับการ
รับรู้ต าแหน่งร้านค้า จุดให้บริการต่าง ๆ ได้สะดวก มี
เส้นทางการสัญจรที่ไม่ซับซ้อน เพ่ือสร้างการจดจ า
เส้นทางให้กับผู้ใช้บริการ ภายในจุดพักรถต้องมีการ
แบ่งสัดส่วนพ้ืนที่ใช้งานตามระยะเวลาในการใช้งาน 
พ้ืนที่ที่มีการใช้งานเพียงสั้น ควรจัดเอาไว้ในส่วนที่เห็น
ได้ง่ายจากถนนภายนอก 
   นอกจากนี้สามารถเพ่ิมพ้ืนที่ใช้งานพิเศษต่างๆ ที่
แตกต่างกันตามสถานที่ตั้ง อาทิ บริการไดรฟ์ทรู  
(drive thru) หรือสถานีบริการน้ ามัน โดยเฉพาะ

เส้นทางที่ใช้เดินทางท่องเที่ยวก็ควรเพ่ิมในส่วนของ
พ้ืนที่พักค้างแรม 
 
7. ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะส าหรับบทความ เนื่องจากการการ
สัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างผู้เดินทางของบทความฉบับนี้มี
ไม่มากนัก ท าให้พฤติกรรมและความต้องการใช้พ้ืนที่
ของผู้เดินทางที่ผู้เขียนบทความได้สอบถามมาอาจจะ
เป็นเพียงกลุ่มน้อย หากจะให้สมบูรณ์กว่านี้ควรเพ่ิม
จ านวนกลุ่มตัวอย่างผู้เดินทางที่มาให้สัมภาษณ์ 
 การออกแบบจุดแวะพักอาจะมีปัจจัย อ่ืนมา
ประกอบเพ่ิมเติม โดยบทความนี้เป็นอีกหนึ่งแนว
ทางการออกแบบจุดแวะพักที่รองรับความต้องการใช้
พ้ืนที่ของผู้เดินทางเท่านั้น 

 
8.  กิตติกรรมประกาศ 
    บทความฉบับนี้เสร็จสมบูรณ์ได้เพราะได้รับความ
อนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูล รวมทั้งการอ านวยความ
สะดวกในด้ านต่ า ง  ๆ  เป็ นอย่ า งดี  จ ากผู้ ช่ ว ย
ศาสตราจารย์เอนก สุวรรณชัยสกุล ผู้เขียนบทความ
ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ ขอขอบคุณ
กลุ่มตัวอย่างผู้เดินทางที่ร่วมให้สัมภาษณ์เก็บข้อมูล
และร่วมมือในการแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างดี  
สุดท้ายนี้ผู้เขียนบทความขอขอบพระคุณทุกท่านที่
ช่วยสนับสนุน และให้ความรู้มือในการจัดท าบท      
คววามฉบับนี้ 
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แนวทางการพัฒนาสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนที่มีอายุระหว่าง 3 เดือน ถึง 6 ปี 
Development Guideline of Nursery aged 3 months to 6 years. 
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บทคัดย่อ  

บทความนี้มีจุดประสงค์เพื่อเสนอแนวทางส าหรับผู้ที่มีความสนใจในการจัดตั้งหรือพัฒนาสถานรับเลี้ยงเด็ก
เอกชน ให้มีการขออนุญาตประกอบการและการด าเนินงานอย่างถูกต้องตามมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ มีการส่งเสริม
พัฒนาการของเด็กที่สมวัย และได้รับการดูแลที่เหมาะสม ทั้งในเรื่องสภาพแวดล้อม บุคลากร และการท ากิจกรรมต่าง ๆ 
โดยวิเคราะห์จากมาตรฐานที่ก าหนด ความต้องการของพ่อแม่ในปัจจุบัน รวมทั้งวิเคราะห์เพิ่มเติมจากกรณีศึกษา  

ผลการศึกษาจากรณีศึกษาพบว่า สถานรับเลี้ยงเด็กที่มีคุณภาพจะประกอบไปด้วยบุคลากรที่มีคุณภาพและอัตรา
การส่วนของพี่เลี้ยงที่มากกว่ามาตรฐานก าหนดไว้ รวมถึงโปรแกรมและกิจกรรมการเรียนรู้มีความหลากหลายที่ส่งเสริม
พัฒนาการของเด็กให้เหมาะสมกับวัย สถานที่และสภาพแวดล้อมมีความสะอาดปลอดภัย ซึ่งราคาก็แปรผันตามปัจจัย
เหล่านี้ และจากการวิเคราะห์และข้อมูลปฐมภูมิที่ได้จากการท าแบบสอบถาม จ านวน 109 ชุด พบว่า สถานที่ตั้งที่
ผู้ปกครองส่วนใหญ่เลือก คือ ใกล้แหล่งท างาน และที่อยู่อาศัยใกล้เคียงกันมากจากการวิเคราะห์จึงได้ย่านที่จะเหมาะสม 
คือ ย่านบางนา ต่อมาในเรื่องของเกณฑ์ในการลือกใช้บริการสถานรับเลี้ยงเด็ก สิ่งที่ผู้ปกครองให้ความส าคัญคือ ความ
สะอาด และความปลอดภัย และสุดท้ายเร่ืองของค่าใช้จ่ายส าหรับการใช้บริการที่ผู้ปกครองสามารถจ่ายได้ อยู่ในช่วงราคา
ระหว่าง 10,001 – 20,000 บาทต่อเดือน ดังนั้น หากต้องการให้สถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนมีคุณภาพที่ดี ควรเริ่มจาก
การศึกษาและปฏิบัติตามมาตรฐานให้ถูกต้องครบถ้วน และจึงพัฒนาโปรแกรมและกิจกรรมให้หลากหลายและเหมาะสม
กับพัฒนาการแต่ละช่วงวัยของเด็ก ในราคาที่ผู้ปกครองส่วนใหญ่พิจารณาว่าสามารถจ่ายได้ 
ค ำส ำคัญ: สถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน, มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาต,ิ พัฒนาการของเด็ก 
 
Abstract 
 The article aims to offer guidance for those who are interested in establishing or developing a 
nursery. To have permission to operate properly according to the National Childcare Center standards. 
Promoting the development of children that age. And receive proper care Both in terms of environment, 
staff, and activities by analyzing the standards set. Current parents' needs, including more analysis of 
case studies. 

The results of the study found that quality nurseries are expensive. Due to the quality of staff 
and the hiring rate of mentors that are higher than the standard set Including a variety of learning 
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programs and activities that promote the development of children appropriate for their age. Places and 
environments are clean and safe. Based on the analysis and primary data obtained from 109 
questionnaires, it was found that the location chosen by most parents was nearby between workplace 
and residences. From the analysis, the area that would be suitable is the Bangna area. What parents 
pay attention to is cleanliness and safety. And finally, the matter of the cost of using the services that 
parents can afford. In the price range between 10,001 – 20,000 Baht per month, so if you want a nursery 
with good quality. Should start from studying and following the standards correctly and completely 
Develop programs and activities to be different and appropriate for the development of each child's 
age range. At a price, most parents consider they can afford it. 
Keywords: Nursery, National Childcare Standards, Development of Children 
 
1. บทน า 

เนื่องจากความเร่งรีบและความวุ่นวายกลายเป็น
วิถีชีวิตปกติของคนเมือง ด้วยสาเหตุนี้จึงส่งผลให้
สภาพครอบครัวมีความเปลี่ยนแปลงด้วยเช่นกัน จาก
เดิมครอบครัวในประเทศไทยมักเป็นครอบครัวใหญ่ 
จ านวนสมาชิกเยอะ ๆ อาศัยอยู่ร่วมกันหลากหลาย
ช่วงวัย ตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายาย รุ่นพ่อแม่ รุ่นลูก จนถึงรุ่น
หลาน มีการปรับเปลี่ยนกลายเป็นครอบครัวเดี่ยวมาก
ขึ้น จ านวนสมาชิกในบ้านมีจ านวนน้อยลงเหลือเพียง
ครอบครัวเล็ก ๆ เท่านั้น  ในปัจจุบันจะสามารถเห็นได้
มากขึ้น โดยเฉพาะที่ที่มีความเป็นสังคมเมืองอย่างเช่น 
กรุงเทพมหานคร ดังนั้น เมื่อวิถีชีวิตและสภ าพ
ครอบครัวเปลี่ยนไป จึงท าให้การดูแล เลี้ยงดูบุตร
หลานในครอบครัวมีการเปลี่ยนแปลงไปด้วยเช่นกัน 
 ครอบครัวเดี่ยวที่ทั้งพ่อและแม่หรือผู้ปกครองต้อง
ไปท างาน เพ่ือหารายได้ให้กับครอบครัว จึงท าให้ไม่มี
ใครมีเวลามากพอในการดูแลบุตรหลาน ดังนั้น เพ่ือให้
เด็กมีพัฒนาการที่ดีเหมาะสมตามวัยและเตรียมความ
พร้อมให้แก่เด็ก ศูนย์รับเลี้ยงเด็ก จึงเป็นทางเลือกที่
นิยมส าหรับในปัจจุบัน  และผู้ที่มีความส าคัญอย่างยิ่ง
ต่อพัฒนาการของเด็กคือ ผู้ดูแลเด็กที่อยู่ในศูนย์รับ

เลี้ยงเด็ก ที่มีหน้าที่ดูแลเด็ก ๆ รองจากพ่อแม่และ
ผู้ปกครอง ซึ่งจะมีอิทธิพลต่อการพัฒนาการและ
พฤติกรรมของเด็ก ทั้งด้านร่างกาย จิตใจอารมณ์ และ
สังคม เพ่ือส่งเสริมให้เด็กสามรถเจริญเติบโตและใช้
ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ  
 ในปัจจุบันแต่ศูนย์รับเลี้ยงเด็กที่คุณภาพดีมาก ๆ 
ย่อมมีราคาสูง อาทิ โรงเรียนนานาชาติ ศูนย์รับเลี้ยงที่
เป็นระบบ 2  ภาษา เป็นต้น ส่วนสภาพศูนย์รับเลี้ยง
เด็กที่มีจ านวนเป็นส่วนใหญ่ ทั้งทางมาตรฐาน และ
บุคลากร ในบางแห่ง ขาดความรู้ความเข้าใจ และยัง
ไม่ได้มาตรฐานเท่าที่ควร ซึ่งท าให้เด็กตกอยู่        ใน
สภาพแวดล้อมที่ไม่ดี เป็นอันตราย ไม่เกิดพัฒนาการ
เท่าที่ควร หรือได้รับการดูแลที่ไม่เหมาะสม ด้วยเหตุนี้ 
จึงท าให้สนใจแนวทางในการพัฒนาศูนย์รับเลี้ยงเด็ก 
เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดตั้งหรือพัฒนาได้จริง  
 
2. วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือศึกษามาตรฐาน และข้อก าหนดขั้นต้นใน
การจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน ในประเทศไทย 
  2. วิเคราะห์กรณีศึกษาที่น่าสนใจ 
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 3. วิ เ คราะห์ ความต้ องการของกลุ่ ม พ่ อแม่  
ผู้ปกครองที่จะมาใช้บริการสถานรับเลี้ยงเด็ก 
 4. เพ่ือเสนอแนะผู้ที่ต้องการจัดตั้งหรือพัฒนา
สถานรับเลี้ยงเด็ก (อายุ 3 เดือน –  6 ปี) 

 
3.  ทบทวนวรรณกรรม 
 ในการศึกษาแนวทางในการพัฒนาสถานรับเลี้ยง
เด็กมีหัวข้อส าหรับทบทวนวรรณกรรม 2 หัวข้อหลัก 
ได้แก่ พัฒนาการของเด็ก และ มาตรฐานส าหรับการ
จัดตังสถานรับเลี้ยงเด็ก โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
3.1  พัฒนาการของเด็ก 
 พัฒนาการในเด็กเล็ก หมายถึง การพัฒนา
ทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และสติปัญญาในเด็ก
ที่ปฐมวัย ที่มีอายุระหว่าง 3 เดือน ถึง 6 ปี โดย
สามารถแยกตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ออกเป็น
แต่ละช่วงวัย ได้แก่ 1. เด็กอายุต่ ากว่า 3 ปี ซึ่งแบ่ง
ตามการพัฒนาการออกเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงแรกเกิด – 
2 ปี และ ช่วงอายุ  2 – 3 ปี 2. เด็กอายุ  3 – 6 ปี  
รายละเอียดดังนี้ 
1.  เด็กอายุต่ ากว่า 3 ปี 
 1) ช่วงอายุแรกเกิด – 2 ปี 
  เป็นช่วงเด็กมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วและ
ส าคัญในการ เจริญ เติบ โต  จึ งควรส่ ง เสริมการ
พัฒนาการทุกด้าน ทั้งทางร่างกาย อารมณ์ จิตใจ 
สังคม และสติปัญญาโดยผ่านการเลี้ยงดูตามการใช้
ชีวิตประจ าวันและการเล่นตามธรรมชาติของเด็ก  
 2) ช่วงอายุ2 – 3 ปี 
  เน้นการสร้างประสบการณ์ผ่านการเล่นตาม
ธรรมชาติของเด็กที่เหมาะสมกับวัย ทั้งด้านร่างกาย
จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา พัฒนาการของ
เด็กในช่วงวัยนี้มาเติบโตขึ้นมากกว่าช่วงแรก ซึ่งส่งผล

ให้มีการพ่ึงพาตนเอง และแสดงตัวตัวของตนเองให้
เห็นชัดมากขึ้น ดังนั้น จึงควรส่งเสริมประสบการณ์
ส าคัญเพ่ือส่งเสริมให้สามารถเรียนรู้ได้ในระดับที่สูงขึ้น 
2.  เด็กอายุ 3 - 6 ปี 
 มุ่งพัฒนาให้ เด็กมี พัฒนาการตามวัยเต็มตาม
ศักยภาพ และมีความพร้อมในการเรียนรู้ต่อไป จึง
ก าหนดจุดหมายเพ่ือให้เกิดกับเด็กเมื่อจบการศึกษา
ระดับปฐมวัย 
 1) ด้านการเจริญเติบโตของร่างกาย โดยเฉพาะ
น้ าหนัก และส่วนสูง 
 2) ด้านอารมณ ์และจิตใจ 
 3) ด้านสังคม โดยมี 2 ลักษณะ คือ ความสัมพันธ์
กับผู้ใหญ่ และความสัมพันธ์กับเด็กวัยใกล้เคียงกัน 
 4) ด้านสติปัญญา 
3.2  การจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็กและมาตรฐาน
สถานรับเลี้ยงเด็ก 
3.2.1 สถานรับเลี้ยงเด็ก (พระราชบัญญัติคุ้มครอง
เด็ก พ.ศ.  2546) 
 สถานที่รับเลี้ยงและพัฒนาเด็กที่มีอายุไม่เกิน 6 
ปีบริบูรณ์  และมีจ านวนตั้งแต่ 6 คนขึ้นไป  ซึ่งเด็กไม่
เกี่ยวข้องเป็นญาติกับเจ้าของหรือผู้ด าเนินการสถาน
รับเลี้ยงเด็กดังกล่าว และไม่รวมถึงสถานพยาบาลหรือ
โรงเรียนทั้งของรัฐและเอกชน 
3.2.2  มาตรฐานสถานรับเลี้ยงเด็ก 
  1. การขออนุญาตจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็กใน
การขออนุญาตจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็กนั้น จะต้องมี
องค์ประกอบหลัก 3 รายการดังนี้ 
   1)  หลักฐานในการขออนุญาต  

  2)  คุณสมบัติของผู้ขออนุญาต 
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ในกรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็ก  
เป็นนิติบุคคล  ผู้มีอ านาจท าการแทนนิติบุคคล จะต้อง
มีคุณสมบัติเช่นเดียวกันกับที่กล่าวมา 

 3)  เอกสารประกอบใบขออนุญาต 
 2. การด าเนินกิจการ การจัดเจ้าหน้าที่ ต้องมี
ดังนี้ 

  1) ผู้เลี้ยงดูเด็ก 
  2) ผู้ประกอบอาหาร 
  3) ผู้ท าความสะอาด 

 โดยเจ้าหน้าที่คนหนึ่งสามารถท าหน้าที่ใดหน้าที่
หนึ่ง หรือหลายหน้าที่ และต้องมีความเหมาะสมตาม
จ านวนของเด็กในสถานรับเลี้ยง 
อัตราส่วนผู้เลี้ยงดูเด็ก ต่อจ านวนเด็ก 
 เด็กอายุแรกเกิด – 1 ปี  = 1 : 3 
 เด็ก 1 ปี – 3 ปี  = 1 : 6 
 เด็ก 3 ปี – 5 ปี  = 1 : 10 
 เด็ก 5 ปี – 6 ปี  = 1 : 15 
 3. บริการพื้นฐานที่จ าเป็น 
 (1) การปฐมนิเทศ การประชุม หรือการพบปะ
เพ่ือพูดคุยกับบิดา มารดา หรือผู้ปกครองของเด็ก 
 (2) จัดอาหารที่มีสารอาหารครบ 5 หมู่ ส าหรับ
ให้เด็กรับประทานในปริมาณที่เหมาะสมกับเด็กในแต่
ละมื้ออาหาร 
 (3) การบันทึกท ารายงาน ชั่งน้ าหนักและวัด
ส่วนสูงเด็ก ท าการให้ค าแนะน าแก่ผู้ปกครองในเรื่อง
ภูมิคุ้มกันโรค บันทึกการเจ็บบป่วย และการดูแลรักษา 
แจ้งกับผู้ปกครองอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 
 ( 4 )  สถานรั บ เลี้ ย ง เด็ กต้ อ งประสานกั บ
หน่วยงานแพทย์เพ่ือให้เด็กในความดูแลได้รับวัคซีน
ป้องกันโรค กรณีมีการระบาดของโรคในพ้ืนที่บริเวณ
นั้น 

 (5) หากเด็กเจ็บป่วยต้องดูแลอย่างใกล้ชิด โดย
มีการปฐมพยาบาล หรือมีการน าไปพบแพทย์ และ
ต้องแจ้งให้ผู้ปกครองของเด็กทราบทันที 
 (6) จัดเตรียมอุปกรณ์และสื่อการเรียนรู้  ที่
ปลอดภัยและเหมาะสม เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการการ
เรียนรู้ของเด็ก รวมถึงกิจกรรมที่มีความหลากหลาย ที่
เด็ก ๆ สามารถเลือกได้ตามความสนใจ และรู้จักการ
อยู่ร่วมกันในสังคม 
 (7) ท าการฝึกซ้อมวิธีป้องกันภัยพิบัติให้แก่
เจ้าหน้าที่และเด็กอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง 
  (8) มีการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นที่
เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยฉุกฉินของเด็ก
ให้แก้เจ้าหน้าที ่
 (9 )  ท าการจัด เก็บข้อมูล  บันทึกรายการ
รายละเอียดของเด็กให้เป็นปัจจุบัน ดังนี้ 
  - รายชื่อและประวัติของเด็ก 
 - การเข้า-ออกของเด็ก 
 - บันทึกประจ าตัวของเด็ก ส าหรับติดตาม
พัฒนาการ และสุขภาพของเด็ก 
 - ตารา ง เ วล า  และรายการอาห า ร
ประจ าวัน 
 - ตารางกิจกรรมประจ าวัน 
 - รายการหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินที่
เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของเด็ก รวมถึงหมายเลข
โทรศัพท์ของผู้ปกครอง 
 (10) จัดท าบันทึกการรับ-ส่งของเด็กในแต่ละ
วัน 
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3.2.3 สภาพแวดล้อม และลักษณะอาคาร 
 1) บริเวณที่ตั้งอาคารไม่มีหลุมหรือบ่อน้ า หรือ
พืชพันธุ์ที่มีหนามแหลมคมที่จะส่งผลให้เกิดอันตราย
กับเด็ก และไม่อยู่ใกล้ชิดบริเวณท่ีมีมลพิษ 
 2) บริเวณที่ตั้งอาคารต้องมีรั้วกั้น มีทางเข้า-
ออก ไม่น้อยกว่าสองทาง หากมีทางเดียว ประตูต้อง
กว้างไม่น้อยกว่า 2 เมตร 
 3) หากสถานรับเลี้ยงเด็กอยู่ในอาคารหลายชั้น 
ให้อยู่ได้ไม่เกินชั้นที ่2 ถ้ามากกว่านั้นต้องมีการป้องกัน
อัคคีภัยและอุบัติภัย และท าการอนุญาตเป็นกรณี 
 4) มีแสงสว่างทั่วอาคาร โดยมีความเข้มของ
แสงไม่น้อยกว่า 200 ลักซ์ และระดับเสียงภายใน
อาคารขณะเด็กหลับไม่เกิน 40 เดซิเบล และจัดให้มี
ระบบฟอกอากาศหรือระบายอากาศท่ีเหมาะสม 
 5) มาตรฐานความปลอดภัยส าหรับเด็ก 
 

ตารางท่ี 1 มาตรฐานความปลอดภัยส าหรับเด็ก 

 
 6) จัดให้มีอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เหมาะสมและ
เพียงพอกับจ านวนเด็ก 
 7) พ้ืนที่ใช้สอยภายในอาคารสามารถแบ่งพ้ืนที่
ตามมาตรฐานโดยมีรสยละเอียดและขนาดพ้ืนที่ขั้นต่ า
ตาม ตารางที่ 2 ดังนี้ 
 
 
 
 

สิ่งท่ีก าหนด รายละเอียด 
1. ทางเข้า – 

ออก 
- ขนาด 80 x 200 

เซนติเมตร 
2. ความสูงจาก

พ้ืนถึงขอบ
หน้าต่าง 

- ไม่น้อยกว่า 80 เซนติเมตร 

3. พ้ืนถึงเพดาน - ไม่น้อยกว่า 2.40 เมตร 

4. ช่องเปิด 
- ไม่น้อยกว่า 20% ของ

พ้ืนที่ห้อง 

5. บันได 

- กว้าง ไม่น้อยกว่า 1 เมตร 
- ลูกตั้ง สูงไม่เกิน 15 

เซนติเมตร 
- ลูกนอน กว้างไม่น้อยกว่า 

25 เซนติเมตร 

สิ่งท่ีก าหนด รายละเอียด 

6. ราวกันตก 
- สูงไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร 
- มีราวเตี้ยที่เหมาะกับเด็ก

ส าหรับขึ้นบันได 

7. ลูกกรง 
- ระยะห่างไม่เกิน 15 

เซนติเมตร 

8. ชานพัก 
- ไม่น้อยกว่าความกว้าง

บันได (อย่างน้อย 1 
เมตร) 

9. ระเบียง 

- ขอบระเบียงสูงไม่น้อย
กว่า 1 เมตร 

- กว้างไม่น้อยกว่า 1.50 
เมตร 

10. ระเบียงที่มี
ม้านั่ง 

- ขอบระเบียงต้องสูงกว่าม้า
นั่ง 70 เซนติเมตร 

- กว้างต้องไม่น้อยกว่า 
1.75 เมตร 

11. เครื่องมือ
ดับเพลิง 

- อย่างน้อย 1  เครื่อง ใน
แต่ละชั้นของอาคาร 

12. ปลั๊กไฟ 
- สูงจากพ้ืนไม่น้อยกว่า 

1.50 เมตร 
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ตารางท่ี 2 พ้ืนที่ใช้สอยภายในอาคาร 

พื้นที่ใช้สอย รายละเอียด 
ขนาดพื้นที่

ขึ้นต่ า 

1. พ้ืนที่
ส าหรับท า
กิจกรรม 

- มีความปลอดภัย
เป็นหลัก 

- มีอุปกรณ์และ
เครื่องเล่นที่ส่งเสริม
พัฒนาการ 

เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 2 
ตารางเมตร 
ต่อเด็ก 1 
คน 

2. พ้ืนที่
รับประทาน
อาหาร 

- ค านึงถึงความ
สะอาดและ
สุขลักษณะ 
- มีแสงสว่างอากาศ
ถ่ายเทสะดวก 
-  

 

3. พ้ืนที่
ส าหรับ
นอน  

- เครื่องนอนที่
เพียงพอกับจ านวน
เด็ก 

- อากาศถ่ายเท
สะดวก  

- มีมาตรการป้องกัน
ยุงและแมลง 

 

4. พ้ืนที่ใช้ท า
ความ
สะอาด
ร่างกาย 

- มีอุปกรณ์ท่ีจ าเป็น
ตามสมควร 

- พ้ืนไม่ลื่น 
- อากาศถ่ายเท
สะดวก 

 

5. พื้นที่
ประกอบ
อาหาร 

- มีประตูเปิด-ปิด ที่
เด็กไม่สามารถเข้าได้  
มีเครื่องใช้ที่จ าเป็น  

- ที่ล้างและที่เก็บ
ภาชนะท่ีถูก
สุขลักษณะ 

 

พื้นที่ใช้สอย รายละเอียด 
ขนาดพื้นที่

ขึ้นต่ า 
- จัดให้ห่างกับพ้ืนท่ี (1) 

(2) (3) และ (4) 
พอสมควร 

6. ห้องส้วม 

- ประตไูม่ใส่กลอนหรือ
กุญแจ 

- ความสูงสามารถ
มองเห็นจากภายนอก 

เฉลี่ย 1 ที่ ต่อ
เด็ก 10 คน 

7. พื้นที่พักเด็ก
ป่วย 

- มตีู้เก็บยา และเครื่อง
เวชภัณฑ์ที่จ าเป็นต่อ
การปฐมพยาบาล 

- จัดให้อยู่สูงพ้นมือเด็ก
แต่ยังสะดวกต่อการใช้
งาน 

- 1.50 
ตารางเมตร 
ต่อเด็ก 1 
คน (อายุต่ า
กว่า 2 ปี) 

2 ตารางเมตร 
ต่อเด็ก 1 คน 
(อายุ 2 ปีขึ้น
ไป) 

 
2.3 กิจกรรมหลักใน 1 วันส าหรับสถานเลี้ยงเด็ก 
 (1) กิจกรรมเสรี 
 (2) กิจกรรมสร้างสรรค์ 
 (3) กิจกรรมเคลื่อนไหวเข้าจังหวะ 
 (4) กิจกรรมกลางแจ้ง 
 (5) เกมการศึกษา 
 
วิธีการศึกษา 
 ใช้ผลแบบสอบถามจ านวน 109 คน เพ่ือให้ทราบ
ถึงลักษณะและความต้องการส าหรับศูนย์เลี้ยงเด็กใน
ปัจจุบัน และวิเคราะห์จากสถานเลี้ยงเด็กที่ เป็น
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กรณีศึกษาเพ่ือให้ทราบถึงการด าเนินงานและแนวทาง
ที่จะน าไปใช้พัฒนาต่อได้ 
 
4.  ผลการศึกษา 
4.1 วิเคราะห์ผลลัพธ์จากแบบสอบถาม 
 1) สถานที่ตั้ง 
  จากผลการส ารวจพบว่า ผู้ปกครองส่วนใหญ่ 
มีความสนใจที่จะเลือกใช้บริการในสถานรับเลี้ยงเด็กที่
อยู่ใกล้กับที่สถานที่ท างานมากที่สุด โดยอยู่ที่ 48% 
ต่อมาคือใกล้ที่อยู่อาศัย 40% และล าดับสุดท้ายคือ
เลือกในที่ท่ีมีชื่อเสียงเพียง 12% จะเห็นได้ว่าการเลือก
ที่ท างานและท่ีอยู่อาศัยใกล้เคียงกันมาก 
 

 
รูปที่ 1 กราฟแสดงบริเวณท่ีผู้ปกครองจะสนใจ

เลือกใช้บริการสถานรับเลี้ยงเด็ก 

 
 ดังนั้น จึงมีวิเคราะห์ในเรื่องพ้ืนที่ที่มีโอกาสในการ
จัดตั้งศูนย์รับเลี้ยงเด็กที่สามารถเข้าถึงทั้งแหล่งที่อยู่
อาศัยและย่านการท างาน คือ เขตบางนา โดยท าการ
วิเคราะห์ได้จากการขยายตัวของเมืองที่เริ่มออกไป
ทางสมุทรปราการมากขึ้น จึงเกิดแหละงานใหม่ ๆ 
เพ่ิมขึ้นเช่นกัน และจากการดูแนวโน้มของการเพ่ิมขึ้น
ของที่อยู่อาศัยในลักษณะบ้านเดียว และทาวน์เฮาส์ดัง
รูปที่ 2 ประกอบกัน จะพบว่ามีจ านวนที่สูงเป็นอันดับ
ต้น ๆ ที่เลือกวิเคราะปริมาณที่อยู่อาศัยในสองลักษณะ

นี้เนื่องจากมีความเป็นไปได้ว่ากลุ่มที่เลือกที่อยู่อาศัย
ประเภทนี้ มีการเตรียมจะมีครอบครัว เพ่ือมีบุตรใน
อนาคต 
 

 

 
 

รูปที่ 2 ภาพแสดงสัดส่วนจ านวนบ้านเดียว ทาวเฮาส์ 
และคอนโด ในเขตพ้ืนที่ที่มีศักยภาพในกรุงเทพและ

ปริมณฑลปี 2563-2565 
 
 2)  เกณฑ์ในการเลือกใช้บริการสถานรับเลี้ยง
เด็กของผู้ปกครอง 

 

รูปที่ 3 กราฟแสดงเกณฑ์ทีผู่้ปกครองให้ความส าคัญ
ในการลือกใช้บริการสถานรับเลี้ยงเด็ก 

 
 ปัจจัยที่ผู้ปกครองส่วนใหญ่ให้ความส าคัญในการ
พิจารณาเลือกสถานรับเลี้ยงเด็ก คือเรื่องของความ
สะอาดและความปลอดภัย ดังนั้น สถานเลี้ยงเด็กจึง
ควรให้ความส าคัญกับเรื่องนี้ด้วยเช่นกัน เพราะจะ
ส่งผลโดยตรงกับสุขภาพและชีวิตของเด็ก และปัจจัย
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ต่อ คือในเรื่องของการเดินทางที่สะดวก ทั้งนี้เพ่ือให้มี
ความสะดวกสบายในการับ-ส่ง หรือหากมีเหตุฉุกเฉิน
กับเด็กก็จะสามารถมาได้ในทันท ี
 3) ค่าใช้จ่าย 
 

 

รูปที่ 4 กราฟแสดงค่าบริการสถานเลี้ยงเด็กท่ี
ผู้ปกครองพิจารณาว่าสามารถจ่ายได้ 

  
 ปัจจัยต่อมาที่จะส่งผลส าหรับการเลือกใช้บริการ
ของสถานรับเลี้ยงเด็ก คือเรื่องของค่าใช้จ่าย โดยจาก
ผลส ารวจพบว่าราคาที่ผู้ปกครองพิจารณาว่าจะ
สามารถจ่ายส าหรับการเข้าใช้บริการ จะอยู่ในช่วงรา
คระหว่าง 10,001 – 20,000 บาทต่อเดือน ถือว่าเป็น
ราคาที่อยู่ในระดับปานกลาง ใกล้เคียงกับสถานเลี้ยง
เด็กที่ เป็นกรณีศึกษา ดังนั้น จึงมีแนวทางในการ
เสนอแนะกับผู้ที่จะจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็ก ว่าควรลอง

ศึกษาคู่แข่งก่อนว่ามีสิ่งอ านวยความสะดวก หรือข้อดี
ข้อเสีย อย่างไรส าหรับการตั้งช่วงราคาประมาณนี้  
เ พ่ือจะได้หาจุดเด่นให้กลุ่มผู้ปกครองสนใจมาใช้
บริการ 
 
4.2 กรณีศึกษา 
เลือกศึกษาที่ KiDO Educare Center โดยสามารถสรุป
ได้ตาม ตารางที่ 3 ดังนี้ 
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ตารางท่ี 3 รายละเอียดและผลการวิเคราะห์จากสถานเลี้ยงเด็กท่ีเป็นกรณีศึกษา

หัวข้อ รายละเอียด ผลการวิเคราะห์ 

1. ที่ตั้ง 
ทั้งหมด 21 สาขา 
- กรุงเทพ16 สาขา  
- ต่างจังหวัด อีก 5 สาขา 

ในกรุงเทพมักจะเลือกตั้งในจุดที่มีคนเยอะ ซึ่งมีท้ัง
ย่านที่เป็นแหล่งงาน เช่น สาทร ทองหล่อ หรือย่าน
ที่เมืองก าลังขยายตัวและเป็นที่อยู่อาศัยอยู่แล้ว เช่น 
พระราม 2 เป็นต้น ส่วนในพื้นที่ต่างจังหวัด จะเลือก
ที่เป็นอ าเภอเมืองที่มีคนเยอะเช่นกัน 

2. ลักษณะ
และขนาด
พ้ืนที่ 

- เป็นอาคารหรือบ้านเดี่ยว สูงไม่เกิน 2 ชั้น 
- มีพ้ืนที่ลานหรือสนามเด็กเล่นกลางแจ้ง 
และสวนขนาดเล็ก 
- ตั้งแต ่150 - 350 ตารางเมตร 
 

- มีการก าหนดความสูงอาคารตามมาตณฐาน
ก าหนด 
- พ้ืนที่จะมีความต่างกันตามโปรแกรมของสถาน
เลี้ยงเด็ก และจ านวนเด็กท่ีจะเปิดรับ 
- มีการบริหารระบบแฟรนไชส์ จึงท าให้สามารถ
ควบคุมดูแลให้มีมาตรฐานเดียวกันได้ 

3. บริการ 

KiDO Daycare 
- เสริมพัฒนาการวัยก่อนอนุบาล (3 เดือน 

ถึง 4 ปี) 
KiDO Preschool 
- เตรียมความพร้อมก่อนเข้าอนุบาล  
KiDO Camp & After School 
- เปิดเฉพาะในช่วงปิดเทอมของโรงเรียน

ปกติ 

Daycare และ Preschoolมีรูปแบบทั้ง Full Time 
(5 วัน/สัปดาห์) และ Part Time (3 วัน/สัปดาห์)  
ซึงถือว่าบริการของกรณีศึกษานี้ค่อนข้างมีความ
หลากหลายและมีความต่อเนื่องกับการส่งเสริม
พัฒนาการที่ต่างกันช่วงวัยของเด็ก ท าให้ผู้ปกครอง
เลือกบริการที่เหมาะกับลูกได้ง่ายขึ้น รวมทั้งรูปของ
เวลามีความยืดหยุ่นส่งผลให้สามารถเลือกให้ตรงกับ
วิถีชีวิตของพ่อแม่ได้ 

4.
โปรแกรม 

- KiDO Circle Time (ทุกวัน) 
- KiDO Gym & Play  
(สัปดาห์ละ 2 ครั้ง) 
- KiDO Music & More 
(สัปดาห์ละ 2 ครั้ง) 
- KiDO Alphabet Arts (สัปดาห์ละ ครั้ง) 
- KiDO Handwork (สัปดาห์ละ 4 ครั้ง) 
- Life Skills Practice (ทุกวัน) 
- KiDO Nature & Nuture 
- (สัปดาห์ละ 2 ครั้ง) 

เมื่อศึกษารายละเอียดของโปรแกรมแล้วพบว่า มี
การส่งเสริม ทั้งเรื่องทักษะการเข้าสังคม การพัฒนา
กล้ามเนื้อ การพัฒนาด้านจินตาการจากศิลปะและ
ดนตรี การพ่ึงพาตนเองในชีวิตประจ าวัน และการ
เรียนรู้จากธรรมชาติ ท าให้พัฒนาการของเด็กมาก
ขึ้นในทุก ๆ ด้าน ซึ่งคสรจะเป็นสิ่งที่ทุกสถานเลี้ยง
เด็กควรจะเป็นเช่นนี้อยู่แล้ว 



 
การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์  วทิยาศาสตร์  เทคโนโลยี  และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 12 
วันที่ 20  สิงหาคม  2564  ณ  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   

 

 

ESTACON12 | 1035 

 
5.  อภิปรายผลและเสนอแนะ 
 สิ่งส าคัญส าหรับสถานรับเลี้ยงเด็ก ที่ทั้งผู้จัดตั้งและ
พ่อแม่ ผู้ปกครองควรให้ความส าคัญที่สุดไม่ว่าจะใน
ปัจจุบัน หรืออนาคต คือเรื่องความสะอาดและความ
ปลอดภัยของเด็ก ๆ เมื่อได้ศึกษาจากมาตรฐานในการ
จัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็กและกรณีศึกษาที่เลือกมาแล้ว 
พบว่ามาตรฐานมีความครอบคลุมความสะอาดและ
ความปลอดภัยอยู่แล้ว หากผู้จัดตั้งปฏิบัติตามอย่าง
ถูกต้องและครบถ้วน ส่วนอีกเรื่องท่ีควรให้ความส าคัญ
คือบุคลากรที่ดูแลเด็ก ควรให้ความส าคัญตั้งแต่การ
คัดเลือก รวมถึงการคัดกรองสุขภาพจิต และมีการ
ประเมินการท างานอยู่เสมอ เพ่ือไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่
ท าร้ายร่างกายเด็กได ้

ส าหรับการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาการของเด็กควร
ศึกษา และปรึกษาผู้ เชี่ยวชาญในการจัดกิจกรรม 
เพราะเป็นสิ่งที่พ่อแม่ สามารถเห็นผลที่ชัดเจนได้จาก
พฤติกรรมของเด็ก ดังนั้นหากไม่มีความเชี่ยวชาญพอ 
อาจท าเด็กไม่เกิดการพัฒนาการที่เหมาะสมก็เป็นได้ 
 ในส่วนของการเสนอแนะ ปัจจุบันเทคโนโลยีมี
ความก้าวหน้าไปมากแล้ว หากน าสิ่ ง เหล่านี้มา
ประยุกต์ใช้ เช่น ท าให้พ่อแม่สามารถรับรู้ข้อมูลของ
ลูกได้ตลอดเวลา หรือเป็นตัวช่วยเพ่ิมความปลอดภัย
ให้กับเด็ก ๆ ก็อาจส่งผลให้ผู้ปกครองมีความสนใจและ
มีความเชื่อถือมากขึ้นได้ 
 
 

หัวข้อ รายละเอียด ผลการวิเคราะห์ 

5.อัตราส่วนพี่
เลี้ยง 
 

- KiDO Freshmen 
3 เดือน - 1 ปี = 1:3 

-  KiDO Juniors 1-2 ปี = 1:4 
- KiDO Seniors 2-4 ปี = 1:5 

อัตราส่วนพี่เลี้ยงตามมาตรฐานที่ก าหนด 
     เด็กอายุแรกเกิด – 1 ปี  = 1 : 3 
 เด็ก 1 ปี – 3 ปี  = 1 : 6 
 เด็ก 3 ปี – 5 ปี  = 1 : 10 
 เด็ก 5 ปี – 6 ปี  = 1 : 15 
เมื่อเทียบกันแล้วจะเห็นว่าของกรณีศึกษา พ่ีเลี้ยง 1 
คนจะดูแลเด็กได้ไม่เกิน 5 คน ซึ่งจะสามารถดูแลได้
ทั่วถึงมากข้ึน และเด็กก็จะปลอดภัยมากยิ่งขึ้นซึ่งจะ
ส่งผลให้ภาระค่าใช้จ่ายของสถานเลี้ยงเด็กก็จะสูงขึ้น
ด้วยเช่นกัน 

6. ค่าใช้จ่าย 
- ค่าแรกเข้า 8,000 บาท 
- Daily care 1 เดือน 16,400 บาท 
- - Daily care 3 เดือน 45,200 บาท 

จากตัวอย่างราคา เมื่อเทียบกับผลของแบบสอบถาม
แล้วพบว่า ยังอยู่ในช่วงราคาที่ผู้ปกครองสามารถรับ
ในได้ปัจจุบัน และมีกิจกรรม และสภาพแวดล้อมที่ดี 
แต่ถ้าหากเทียบกับรายได้ขั้นต่ าในปัจจุบันอยู่ที่ 
15,000 บาท/คนแล้ว ถือว่าเป็นราคาที่อาจะเข้าถึง
ไม่ได้ทุกคน 
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บทคัดย่อ  

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมและความต้องการของผู้ใช้บริการสถานบันเทิงและเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์และเสนอแนะแนวทางการพัฒนาโครงการสถานบันเทิงเพื่อสนับสนุนธุรกิจคราฟท์เบียร์เป็นผลผลิตของคน
ไทยภายใต้ข้อจ ากัดของกฎหมายในประเทศไทย โดยท าการศึกษากรณีศึกษาโครงการสถานบันเทิงด้านพื้นที่การใช้งาน 
ด้านการเงิน สัดส่วนรายรับ/รายจ่าย และการบริหารจัดการ และเก็บข้อมูลแบบสอบถามเพื่อศึกษาพฤติกรรมความ
ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการก าหนดกิจกรรมภายในโครงการ ตลอดจนการเลือกท าเลที่ตั้ง ใน
ส่วนของแบบสอบถามได้ท าการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของโครงการ จ านวน  118 ราย จากผล
การศึกษาพบว่า โครงการสถานบันเทิงดังกล่าว ควรมีพื้นที่แบ่งเป็น 2 โซน คือ 1.พื้นที่ที่ทางโครงการบริหารจัดการเอง 
และ 2.ส่วนที่ปล่อยให้เป็นพื้นที่เช่า โดยโครงการจะมีการเปิดให้บริการเป็นสองช่วงเวลา คือ1.ส่วนที่จะเปิดให้บริการตั้งแต่
เวลา 11.00 น. – 17.00 น. เป็นส่วนที่เป็นร้านอาหารและเครื่องดื่ม และส่วนที่สองจะเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 18.00 น. 
– 24.00 น. โดยวิธีการก าหนดเวลาและการแบ่งส่วนของธุรกิจนั้น มาจากผลการศึกษาความเป็นไปได้ด้านการเงิน เพื่อ
เพิ่มความหลากหลายและลดภาระในการแบกรับค่าใช้จ่ายด้านการบริการของโครงการภายใต้สถานการณ์การระบาดของ
โควิด-19 ซึ่งท าให้ธุรกิจต่างๆ ต้องปิดตัวไป และเมื่อสถานการณ์ปกติ โครงการดังกล่าวจะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวและ
เพิ่มความมั่นใจในการมาใช้บริการสถานบันเทิงให้กลุ่มลูกค้าได้ โดยผลการศึกษาที่ได้สามารถน าไปเป็นแนวทางในการ
พัฒนาธุรกิจสถานบันเทิงต่อไป 
ค ำส ำคัญ: สถานบันเทิง, ธุรกิจคราฟท์เบียร์, กฎหมายและข้อจ ากัด 
 
Abstract 

The objectives of this study were to study the behavior and needs of service users of 
entertainment and alcoholic beverages and to suggest guidelines for developing an entertainment venue 
project to support the craft beer business as a product of Thai people under the constraints of the law 
in Thailand. A case study of the entertainment project was studied in area, financial; income and expense 
ratio and management along with collecting data from questionnaires which study the behavior and 
needs of the target audience to be used as a guideline in defining activities within the project as well 
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as choosing a location which from the questionnaire, data was collected from a sample group of 118 
people who were the target groups of the project. As the results of the study, it was found that the 
entertainment venue project should be divided into 2 zones: 1. The area that the project manages by 
itself 2. The portion of area that is left to be rental space. The project will be open for service in two 
periods; 1. The first operation part will be open from 11:00 a.m. - 5:00 p.m. and the second part will be 
open from 6:00 p.m. - 12:00 p.m. The method of determining the period of operation time and the 
segmentation of the business comes from the feasibility study results. The proposal can help to increase 
diversity and reduce the burden of service costs of the program in the situation of the COVID-19 
pandemic which causes many entertainment businesses to shut down. Therefore, when the situation is 
become normal, this project will be able to attract tourists and increase confidence in the use of 
entertainment venues for the target groups. And the results of this study can be used as a guideline for 
further development of the entertainment venue business. 
Keywords: Entertainment venue, Craft beer business, Laws and regulation 
 
1.  บทน า 
 ปัจจุบันคนไทยนิยมเที่ยวสถานบันเทิงในประเทศ
ไทยมากขึ้น ช่วงต้นปี 2563 ธุรกิจท่องเที่ยวกลางคืน
ของประเทศไทยมีมูลค่ารายได้สูงถึง 5.5 พันล้าน
เหรียญสหรัฐฯ หรือราว 1.8 แสนล้านบาท (1) และ 
มูลค่าทางเศรษฐกิจของธุรกิจสถานบันเทิงยามค่ าคืน
ของไทยนั้นสูงถึง 6.4 พันล้านเหรียญสหรัฐ หรือกว่า 
2.1 แสนล้านบาทต่อปี (2) และจากบทความเรื่อง
“Best party cities around the world” เกี่ ยวกับ 
10 เมืองโดดเด่นด้านท่องเที่ยวยามราตรี ช่วงปี 2562 
ปรากฏว่าหนึ่งในนั้นมีกรุงเทพฯที่ได้รับการจัดอันดับ
อยู่ด้วย (3) จากข้อมูลข้างต้นแสดงให้เห็นว่าการ
ท่องเที่ยวสถานบันเทิงได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก 
ทั้งคนในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งมีผลตอบแทนที่
สูงมาก  

จากผลการศึกษาข้อมูลแบบสอบถามออนไลน์จาก
กลุ่มเป้าหมายของโครงการจ านวน 118 ราย พบว่า
หนึ่งในพฤติกรรมที่เป็นปัจจัยในการเที่ยวสถานบันเทิง

ของกลุ่มเป้าหมายคือการดื่มสุรา โดยภาพรวมผล
ประกอบการสุราในไทยปี 2561 มีรายได้รวมทั้งสิ้น 
229,695 ล้านบาท เติบโต 20.9% จากปี 2560 ที่มี
รายได้ 189,997 ล้านบาท มีก าไรสุทธิ 20,726 ล้าน
บาท ซึ่งจ านวนนักดื่มในประเทศไทยคิดเป็น 28.4% 
ของประชากร หรือ 5.9 ล้านคน ซึ่งจากข้อมูลจะเห็น
ได้ว่ารายได้ต่อปีจากการขายสุราในประเทศไทย มี
จ านวนที่สูงขึ้นจากปีก่อน และจากข้อมูลที่ได้ศึกษามา
แสดงให้เห็นว่าผู้คนนิยมบริโภคเบียร์เพ่ิมมากขึ้น และ
จ านวนผู้ที่ดื่มเบียร์คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 65.8 จาก
ประเภทของสุราทั้งหมดซึ่งประเภทเบียร์ที่นิยมในไทย
ตามที่เว็บไซต์ Wizard Beer ได้ท าโพลส ารวจไว้ คือ 
1) เลเจอร์เบียร์ (Lager beer) 2) อาเล่เบียร์ (Ale 
beer) และ 3) คราฟท์เบียร์ (Craft Beer)  
 ส าหรับการเติบโตของธุรกิจคราฟท์ เบียร์ ใน
ประเทศไทย พบว่า ตลาดคราฟท์เบียร์ในประเทศไทย
มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องจากยอดขายของคราฟท์
เบียร์ ซึ่งเริ่มมีส่วนแบ่งการตลาดที่สูงขึ้นเรื่อย ๆ เมื่อ
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เทียบกับธุรกิจเบียร์ในปัจจุบัน  ซึ่งคาดว่าในอนาคตจะ
มีการเติบโตและผู้บริโภคที่หันมาสนใจบริโภคคราฟท์
เบียร์เพ่ิมมากขึ้น ส่งผลให้ธุรกิจเบียร์ในประเทศไทย
คึกคักเป็นอย่างมาก ซึ่งขณะนี้เฉพาะคราฟท์เบียร์ไทย
มีผู้ผลิตไม่ต่ ากว่า 50 - 60 ราย ดังนั้นจะเห็นได้ว่า
คราฟท์เบียร์ได้รับความนิยมในหมู่ผู้บริโภคอย่างมาก 
อีกทั้งยังสามารถเพ่ิมมูลค่าและยกระดับให้เป็นสินค้า
ของชุมชนเพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับคนในชุมชน แต่กลับ
พบว่ายังมีข้อกฎหมายและข้อจ ากัดในประเทศไทยที่
ไม่เอ้ือต่อผู้ผลิตรายย่อยอยู่  

ปัญหาที่พบคือ กฎหมายในประเทศไทยที่เบียร์ถูก
จัดให้เป็นสิ่งมึนเมาประเภท สุราแช่ (สุราไทยแบ่ง
ออกเป็นสองประเภทคือ สุราแช่ และสุรากลั่น) การ
ตั้ ง โ ร ง ง า น ผ ลิ ต เ บี ย ร์  จ า เ ป็ น ต้ อ ง ท า ต า ม 
พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 (พ.ร.บ.
สรรพสามิตฯ) โดยเงื่อนไขของการด าเนินกิจการถูก
ขยายความใน กฎกระทรวงการคลัง เรื่อง การอนุญาต
ผลิตสุรา พ.ศ. 2560 จากกฎกระทรวงดังกล่าวสรุปได้
ว่า บริษัทรายย่อยต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ ากว่า 10 
ล้านบาท และก าลังผลิตที่ต้องการตามกฎหมายนั้น มี
จ านวนที่สูงมาก ซึ่งบริษัทหรือผู้ค้ารายย่อยไม่มีต้นทุน
พอที่ จ ะท า ได้ ต ามปริ ม าณที่ กฎหมายก าหนด
นอกจากนี้ยังพบปัญหาด้านการบริโภคและการผลิต
เบี ยร์ เ พ่ือดื่ ม เองที่ ขั ดต่อกฎหมาย  พรบ.  ภาษี
สรรพสามิต รวมถึงปัญหาด้านการโฆษณา ตามมาตรา 
32 ซึ่งจากข้อกฎหมายดังกล่าวมีผลกระทบมากต่อ
ธุรกิจการขายคราฟท์เบียร์ เนื่องจากช่องทางหลักใน
การซื้อขายคราฟท์เบียร์ในปัจจุบันคือการซื้อขายแบบ
ออนไลน์ โดยโครงการนี้จะช่วยเ พ่ิมตัวเลือกให้
ผู้บริโภค ได้มีโอกาสบริโภคชนิดของเบียร์ที่หาซื้อได้
ยากตามท้องตลาดและยังเป็นตัวกลางในการช่วย

กระจายสินค้า ให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์
คราฟท์เบียร์ได้ง่ายยิ่งขึ้น 

ดังนั้นการศึกษาแนวทางการพัฒนาธุรกิจคราฟท์
เบียร์สู่สถานบันเทิงในประเทศไทย จะช่วยผู้ขายราย
ย่อยโดยการน าเข้าคราฟท์เบียร์และเป็นตัวกลางใน
การกระจายสินค้าเข้าสู่โครงการสถานบันเทิง เพ่ือ
สนับสนุนธุรกิจคราฟท์เบียร์ไทยที่เป็นผลผลิตจากคน
ไทยภายใต้ข้อจ ากัดของกฎหมายในประเทศไทย และ
จะมีการจัดอีเวนต์ต่าง ๆ ช่วยให้ลูกค้าได้ลองชิมเบียร์
รสชาติใหม่ ๆ เพื่อเป็นการสนับสนุนผู้ค้ารายย่อย และ
ยังช่วยผลักดันให้วงการคราฟท์เบียร์ในประเทศไทย
เติบโตมากขึ้นต่อไปในอนาคต 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือศึกษาพฤติกรรมและความต้องการของ
ผู้ใช้บริการสถานบันเทิงและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
 2.2 เพ่ือศึกษาและเสนอแนะแนวทางการพัฒนา
โครงการสถานบันเทิงเพ่ือสนับสนุนธุรกิจคราฟท์เบียร์ 
 
3.  ทบทวนวรรณกรรม 
3.1  ความหมายสถานบันเทิง  

สถานบันเทิงเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวเพ่ือ
นันทนาการที่ได้รับความนิยมมากในประเทศไทย ซึ่ง
ตามพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ.  2509 ให้
ความหมายของสถานบันเทิงไว้ว่า สถานที่ที่ตั้งขึ้น
เพ่ือให้บริการโดยหวังประโยชน์ในทางการค้า  
3.2  แนวคิดในการพัฒนาสถานบันเทิง  

แนวคิดในการพัฒนาโครงการมาจากการศึกษา
และวิเคราะห์โครงการ (Programming analysis) 
และการศึกษาพ้ืนที่ใช้สอยจากกรณีศึกษา  พบว่า 
โครงการควรมี พ้ืนที่ลานภายนอก พ้ืนที่ในส่วนของ
ธุรกิจคราฟท์เบียร์ พ้ืนที่ส่วนบาร์ พ้ืนที่ส่วนที่เป็นคลับ 
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พ้ืนที่เช่าส าหรับร้านค้า และพ้ืนที่ส่วนกลาง ต้องมี
พ้ืนที่ส าหรับรวมพล ทางออกจากอาคารที่สามารถ
รองรับการใช้งานจากผู้ใช้งาน ตามกฎหมายควบคุม
การก่อสร้ างอาคารประเภทสถานบันเทิ ง  เ พ่ือ
สนับสนุนการใช้งานของลูกค้าภายในโครงการ และ
จากการศึกษาเรื่องประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตาม
ความนิยม เบียร์เป็นเครื่องดื่มที่ได้รับความนิยมมาก
ที่สุดของผู้ที่มาใช้งานสถานบันเทิง ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ
คราฟท์เบียร์  

ผู้ศึกษาจึงมีแนวทางในการน าผลิตภัณฑ์คราฟท์
เบียร์ที่ผลิตโดยผู้ค้ารายย่อยมาจ าหน่ายในโครงการ 
เพ่ือเพ่ิมช่องทางการเข้าถึงของผู้บริโภค ให้คราฟท์
เบียร์ของคนไทยเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นและสามารถ
พัฒนาต่อยอดได้ในอนาคต  
 
4.  ระเบียบวิธีวิจัย 
4.1  ศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ  
 ศึกษาข้อมูลด้านความส าคัญและผลประกอบการ
ของธุรกิจ และจากกรณีศึกษาเพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลด้าน
ความต้องการพ้ืนที่การใช้งานของกลุ่มเป้าหมาย 
ตลอดจนข้อมูลด้านการเงินเพ่ือเป็นแนวทางในการ
พัฒนาโครงการ 
4.2  ก าหนดขอบแขตการศึกษา 
 4.2.1 ข้อมูลด้านการตลาด ศึกษาโอกาสในการ
พัฒนาธุรกิจจากข้อมูลทุติยภูมิเพ่ือพัฒนาโครงการ 
 4.2.2 ข้อมูลจากกรณีศึกษา ศึกษาและวิเคราะห์
ข้อมูลจากกรณีศึกษาเพ่ือน ามาเป็นแนวทางในการ
ออกแบบพื้นที่การใช้งานเพ่ือรองรับความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมาย 
 4.2.3 ข้อมูลด้านพฤติกรรมการใช้งาน ศึกษา
ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามเพ่ือวิเคราะห์พฤติกรรม
และความต้องการการใช้พื้นที่ของกลุ่มเป้าหมาย 

 4.2.4 ข้อมูลด้านพ้ืนที่ ศึกษาข้อมูลความเป็นไป
ได้ของธุรกิจและกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ 
พฤติกรรมการท่องเที่ยวกลางคืนของประชากรใน
กรุงเทพฯ และการเข้าถึงและที่ตั้งโครงการจากเขต
พ้ืนที่ต่าง ๆ ในกรุงเทพฯ พบว่า พ้ืนที่ย่านรัชดา-
พระราม 9 มีความเหมาะสมในการลงทุนพัฒนา
โครงการเพ่ือออกแบบและศึกษาความเป็นไปได้ของ
โครงการมากที่สุด 
4.3  ศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ  

 จากแบบสอบถามออนไลน์ของกลุ่มเป้าหมาย

จ านวน 118 ราย เพ่ือน ามาเป็นแนวทางในการ

ออกแบบพ้ืนที่จากความต้องการการใช้ พ้ืนที่ของ

กลุ่มเป้าหมาย รวมถึงพฤติกรรมการใช้งานและ

พฤติกรรมการใช้จ่ายของกลุ่มเป้าหมาย 

4.4  รายงานผลการศึกษา 

 4.4.1 พฤติกรรมและความต้องการของ
ผู้ใช้บริการสถานบันเทิงและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
 4.4.2 แนวทางการพัฒนาโครงการสถานบันเทิง
เพ่ือสนับสนุนธุรกิจคราฟท์เบียร์ 
 
5.  ผลการศึกษา 
5.1  พฤติกรรมและความต้องการของผู้ใช้บริการ
สถานบันเทิงและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

จ า ก ก า ร ท า แ บ บ ส อบ ถ า ม ออน ไ ล น์ จ า ก
กลุ่มเป้าหมายทั้ง 118 ราย โดยค าถามแบ่งเป็นสาม
ส่ วนคื อ  1 .พฤติ ก ร รมการ เที่ ย ว สถานบั น เทิ ง               
2.พฤติกรรมการดื่มสุรา 3. ปัจจัยที่มีผลในการเลือกใช้
สถานบริการ จากผลการศึกษาพบว่าผู้ที่มาเที่ยวสถาน
บันเทิง พฤติกรรมของผู้ใช้บริการสถานบันเทิงมีความ
ต้องการในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระหว่างการใช้
บริการเพื่อการนันทนาการและความรื่นเริง (รูปที่1) 



 
การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์  วทิยาศาสตร์  เทคโนโลยี  และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 12 
วันที่ 20  สิงหาคม  2564  ณ  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   

 

 
ESTACON12 | 1041 

 
 
 
 
 

รูปที่ 1 แสดงสถิติการดื่มและความถี่ในการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

 
5.2  แนวทางการพัฒนาโครงการสถานบันเทิงเพื่อ
สนับสนุนธุรกิจคราฟท์เบียร์ 

จากการศึกษากรณีศึกษาในส่วนของพ้ืนที่เพ่ือ
น ามาเป็นแนวทางในการพัฒนาโครงการ พบว่า พ้ืนที่
ภายในโครงการสามารถแบ่งได้ออกเป็น 2 ส่วนหลัก 
ๆ คือ พ้ืนที่ส่วน Front of house และพ้ืนที่ส่วนที่
เป็น Back of house รวมไปถึงพ้ืนที่การใช้งานที่แบ่ง
การใช้งานตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายและ
จากกรณีศึกษาและในส่วนของช่วงเวลาเปิด/ปิดของ
โครงการ ที่โครงการจะมีเวลาเปิดเป็นสองช่วงคือ 
ช่วงเวลาตั้งแต่ 11.00 – 17.00 น. ที่จะเปิดในส่วน
ของพ้ืนที่เอาท์ดอร์และพ้ืนที่ที่เป็นธุรกิจคราฟท์เบียร์ 
และตั้งแต่ช่วงเวลา 18.00 – 24.00 น. ที่จะเป็นเวลา
เปิดของธุรกิจสถานบันเทิง โดยสามารถแบ่งสัดส่วนได้
ดังนี้  
ตารางท่ี 1 แสดงสัดส่วนพื้นที่ภายในโครงการ 
    
 
 
 

 
 
 
 

ตารางท่ี 2 แสดงสัดส่วนพื้นที่ Back of house 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ตารางท่ี 3 แสดงสัดส่วนพื้นที่ Front of house  

 
 
 

 
 

จากสัดส่วนพ้ืนที่ที่ได้จากการศึกษานั้น ผู้ศึกษาได้
ออกแบบและพัฒนางานออกแบบด้านสถาปัตยกรรม
เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาโครงการออกมาใน
รูปแบบของโซนนิ่งและมาสเตอร์แปลน (Zoning and 
master plan) ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พ้ืนที่ สัดส่วน

Front of house 70%

Back of house 30%

พ้ืนที่ สัดส่วน

ทีจ่อดรถ 40%

ห้องครัว 30%

พ้ืนทีส่่วนพนักงาน 20%

ห้องเก็บของ 10%
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รูปที่ 2 แสดงการแบ่งพ้ืนที่การใช้งานภายในโครงการ 

 
จากการน าพ้ืนที่ที่ได้จากการศึกษามาน าเสนอ

แนวทางในการการออกแบบและพัฒนาโครงการ
พบว่า พื้นที่ใช้สอยทั้งหมดมีรายละเอียดของพ้ืนที่ตรง
ตามความต้องการของผู้ใช้งาน นอกจากนี้จากการ
ทบทวนวรรณกรรมโครงการจะต้องมีพ้ืนที่รวมพลเพ่ือ
รองรับการรวมตัวกันของผู้ใช้งานในกรณีที่เกิดเพลิง
ไหม้ตามกฎหมายควบคุมการก่อสร้างอาคารประเภท
สถานบันเทิง  

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3 แสดงผังพื้นชั้นหนึ่งของโครงการ 
 

 จากผลการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ
พบว่า โครงการมีแนวโน้มจะคุ้มทุนในปีที่ 9 โดยการ
เช่าที่ดินในพ้ืนที่บริเวณนี้แทนการซื้อที่ดิน และเมื่อ
เทียบกับกรณีศึกษาสถานบันเทิงอ่ืนๆ โครงการมีการ
จัดสรรพ้ืนที่เพ่ือรองรับการใช้งานที่หลากหลายและมี
พ้ืนที่สนับสนุนกิจกรรมส าหรับกลุ่มเป้าหมายมากกว่า 
 
7.  สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
 ธุรกิจสถานบันเทิงของประเทศไทยในปัจจุบันมี
การเติบโตขึ้นทุกปี เนื่องจากความต้องการของลูกค้าที่
มีความต้องการเข้ามาใช้งานจ านวนมาก ส่งผลให้ผล
ประกอบการทางธุรกิจของสถานบันเทิงนั้นสูงตามไป
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ด้วย ท าให้เกิดแนวคิดในการผลักดันธุรกิจคราฟท์
เบียร์ของผู้ผลิตรายย่อยสู่โครงการสถานบันเทิงเพ่ือ
เพ่ิมการเข้าถึงของลูกค้าและผลประกอบการ ซึ่งจะ
สามารถแก้ปัญหาด้านการบริโภค ปัญหาด้านการ
โฆษณา ปัญหาด้านการซื้อ - ขายและสนับสนุนธุรกิจ
คราฟท์เบียร์ของคนไทยให้เติบโตต่อไปได้ ถึงแม้ว่า
ปัญหาด้านการผลิตจะยังไม่ได้รับการแก้ไขได้ในตอนนี้
เนื่องจากข้อจ ากัดทางด้านกฎหมายของประเทศไทย 
ซึ่งในขณะนี้มีการพิจารณาร่างเพ่ือแก้ไขข้อกฎหมาย
จากการสนับสนุนของผู้บริโภคและข้อเรียกร้องของ
ผู้ค้ารายย่อยที่มีการเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขกฎหมาย 
พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ตามที่
กล่าวไว้ข้างต้น เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ค้ารายย่อยสามารถ
ท าธุรกิจได้ในต้นทุนที่เหมาะสม ซึ่งจะท าให้เกิดการ
แข่งขันและพัฒนาของธุรกิจตลาดเบียร์ในประเทศไทย
ได้ในอนาคต 
 จากการศึ กษาแนวทางการ พัฒนาผู้ ศึ กษา
เสนอแนะแนวทางการบริหารจัดการธุรกิจสถาน
บันเทิงเพ่ือสนับสนุนธุรกิจคราฟท์เบียร์ของคนไทย 
โดยการบริหารจัดการด้านการตลาด ให้ความรู้เรื่อง
คราฟท์เบียร์ของคนไทยผ่านทางโครงการ เพ่ิมการ
เข้าถึงของลูกค้าให้เข้าใจและรู้คุณค่าของคราฟท์เบียร์
ของคนไทยที่มีการใช้วัตถุดิบท้องถิ่นที่บ่งบอกถึง
เอกลักษณ์ความเป็นไทย เพ่ือให้ธุรกิจคราฟท์เบียร์
ของคนไทยสามารถเติบโตและเป็นที่ยอมรับใน
สังคมไทย 
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แนวทางการพัฒนารีสอร์ทเชิงนิเวศ เพ่ือช่วยเหลือองค์กรไม่แสวงหาผลก าไร  
กรณีศึกษา ศูนย์บริบาลช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม ่

Eco Resort Development Guidelines to help non-profit organizations  
: A Case Study of Elephant Nature Park, Mae Taeng, Chiang Mai 
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บทคัดย่อ  
 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ คือ การท่องเที่ยวที่เน้นการเรียนรู้เกี่ยวกับที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิต ที่จะท าให้เราเห็น
คุณค่าของสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและทางวัฒนธรรม การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการ
พัฒนาโครงการประเภทรีสอร์ทเชิงนิเวศ โดยใช้กระบวนการศึกษาดังนี้ (1) การศึกษารายละเอียดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
และ (2) การวิเคราะห์ผลการศึกษา เพื่อสรุปและน าเสนอแนวทางการออกแบบที่มีความเป็นไปได้ในการพัฒนาเป็น
โครงการประเภทรีสอร์ทเชิงนิเวศเพื่อช่วยเหลือองค์กรไม่แสวงหาผลก าไร กรณีศึกษา ศูนย์บริบาลช้าง จ.เชียงใหม่ ซึ่งศูนย์
บริบาลช้างติดอันดับ 1 ใน 10 สถานบริบาลและอนุรักษ์สัตว์ที่ดีที่สุดระดับโลก เนื่องด้วยการบริหารจัดการที่เน้นการเป็น
ส่วนหนึ่งกับธรรมชาติ ส่งผลให้มีนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศเข้ามาเยี่ยมชม และร่วมท ากิจกรรมต่างๆ แต่ปัญหาที่
เกิดขึ้นตามมาคือที่พักที่ทางศูนย์บริบาลช้างจัดสรรขึ้นมานั้นไม่ได้ตอบสนองต่อความต้องการของนักท่องเที่ยว  ผล
การศึกษาพบว่า ที่ดินที่เหมาะสมในการพัฒนาโครงการ มีขนาด 12,854.5 ตารางวา ตั้งอยู่บริเวณต าบล กื้ดช้าง อ าเภอแม่
แตง จังหวัดเชียงใหม่ ออกแบบการแบ่งโซนเป็น 3 โซน ประกอบด้วย พื้นที่ส่วนต้อนรับ พื้นที่ส่วนสาธารณะ และพื้นที่
ส่วนห้องพัก จ านวน 24 ห้อง ความเป็นไปได้ด้านการเงิน โดยมีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของโครงการ (หลังภาษี) มีค่าเท่ากับ 
12,638,866 บาท คิดเป็นอัตราผลตอบแทนภายในจากการลงทุน (IRR) เท่ากับร้อยละ 13.05% ในส่วนของการสนับสนุน
กิจกรรมของศูนย์บริบาลช้างรูปแบบของการช่วยเหลือทางการเงินพบว่าศูนย์บริบาลช้างมีรายได้เพิ่มขึ้นประมาณ 
20,401,200 บาทต่อปี 
ค ำส ำคัญ: รีสอร์ทเชิงนิเวศ , การศึกษาความเป็นไปได้ , ศูนย์บริบาลช้าง จังหวัดเชียงใหม่ 
 
Abstract 
 Ecotourism is tourism that focuses on learning about the habitats of organisms that allow us to 
appreciate the natural and cultural environment. The purpose of this study was to study the feasibility 
of developing an eco-resort project to summarize and propose a feasible design approach for developing 
an eco-resort project to assist the Non-profit organization. The study process is as follows: (1) desk 
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review of ecotourism resort design, and (2) a financial analysis base on the eco-resort design for helping 
Elephant Nature Park, Chiang Mai. This place is ranked as one of the ten best animal shelters and 
conservation sites in the world. The management that focuses on being part of nature has resulted in 
many domestic and foreign tourists visiting and participating. However, the problem that ensues is that 
no accommodation meets the needs of tourists. The study found that the suitable land for project 
development is 12,854.5 square wa, located in Kuet Chang Sub-district, Mae Taeng District, Chiang Mai 
Province. The design of the zone is divided into three zones, consisting of reception zone, facility zone, 
and 24 guest rooms. The project's net present value (after tax) is approximately 12.6 million baht, 
representing an internal rate of return on investment (IRR) equal to 13.05%. Finally, the Non-profit 
organization, the Elephant Nature Park, will have an increased income of approximately 20.4 million 
baht per year. 
Keywords: Eco-resort, Feasibility study, Chiang Mai Elephant Nature Park 
 
1.  บทน า 
 ศูนย์บริบาลช้าง (Elephant Nature Park) อ าเภอ
แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ถือ
เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่ส าคัญในประเทศไทย 
ซึ่งติดอันดับ 1 ใน 10 สถานบริบาลและอนุรักษ์สัตว์ที่
ดีที่สุดระดับโลก เนื่องด้วยการบริหารจัดการที่เน้น
การเป็นส่วนหนึ่งกับธรรมชาติและมีมูลนิธิช่วยเหลือ
ช้างซึ่งเป็นองค์กรณ์ไม่แสวงผลก าไร ด้วยระบบการ
บริหารจัดการที่ดีนี้ ส่งผลให้มีนักท่องเที่ยวทั้งในและ
ต่างประเทศเข้ามาเยี่ยมชม และร่วมท ากิจกรรมต่าง ๆ 
โดยรายได้จะถูกน าไปช่วยเหลือสัตว์ทั้งในส่วนของ
อาหาร และยารักษา ทางด้านศูนย์บริบาลช้างจึงมีการ
จัดสรรที่พักส าหรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท ากิจกรรม 
แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นคือที่พักที่ทางศูนย์บริบาลจัดสรร
ขึ้นนั้นไม่ตอบสนองต่อความต้องการของนักท่องเที่ยว
เท่าที่ควร จึงท าให้นักท่องเที่ยวต้องเดินทางไปพักที่
อ่ืนซึ่งห่างไกลจากศูนย์บริบาลช้างและไม่สะดวกต่อ
การเดินทาง 

ดังนั้น การเสนอแนวทางในการพัฒนาโครงการ
ประเภทรีสอร์ทเชิงนิเวศ เนื่องด้วยที่ตั้งของโครงการ  
มีความเหมาะสมกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และเพ่ือ
ลดปัญหาที่พักไม่ตอบสนองต่อความต้องการของ
นักท่องเที่ยว ตลอดจนเป็นการช่วยให้ทางศูนย์บริบาล
ช้างยังคงได้รับรายได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมของ
นักท่องเที่ยวอยู่เช่นเดิม โดยการท างานร่วมกันในเรื่อง
ของการท ากิจกรรมภายในศูนย์บริบาลช้างของ
นักท่องเทีย่วที่มาเข้าพัก  

 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษารายละเอียดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ที่
มีผลต่อการพัฒนาโครงการประเภทรีสอร์ทเชิงนิเวศ  
 2. เพ่ือศึกษาความเป็นไปได้ด้านกายภาพ ด้าน
การตลาดและด้านการเงิน ในการพัฒนาโครงการ
ประเภทรีสอร์ทเชิงนิเวศ 
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3.  วิธีการด าเนินงาน. 
 ผู้วิจัยได้แบ่งวิธีการศึกษา ออกเป็น 3 กระบวนการ 
คือ 1) ศึกษาวรรณกรรมที่มีผลต่อการออกแบบ 
โครงการรีสอร์ทเชิงนิ เวศ เ พ่ือน าไปสู่หัวข้อ 2) 
วิเคราะห์ผลเพ่ือศึกษาความเป็นได้ด้านกายภาพ ด้าน
การตลาดและด้านการเงินในการพัฒนาโครงการ และ
น ามาในส่วนที ่3) สรุปผลการศึกษา 
 
4.  การทบทวนวรรณกรรม 
4.1  แนวคิดและทฤษฎีที่ เกี่ ยวกับการจัดการ
โครงการประเภทรีสอร์ทเชิงนิเวศ 
 ธุรกิจโรงแรมนั้นเป็นธุรกิจหลักท่ีมีบทบาท       ที่
ส าคัญต่อภาคการท่องเที่ยวที่มีการพัฒนาอย่าง
รวดเร็วโดยไม่มีการวางแผนและไม่มีการควบคุม      
ท าให้มีผลต่อความเสื่อมสภาพของสิ่งแวดล้อม เป็นผล
มาจากลักษณะเฉพาะในการด า เนินงานและการ
ให้บริการของธุรกิจโรงแรมที่มีการใช้พลังงาน น้ า และ
ทรัพยากรเป็นจ านวนมาก (Robinot & Giannelloni, 
2010) จึงท าให้ผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิด
จากสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆของธุรกิจโรงแรมมี
มากกว่าผลกระทบที่เกิดจากธุรกิจอ่ืน ๆ ที่มีขนาด
เท่ากัน (Rada, 1996) 
 ธุรกิจรูปแบบรีสอร์ทเชิงอนุรักษ์นั้นเป็นการ
ด าเนินธุรกิจอย่างเรียบง่าย โดยสร้างผลกระทบ หรือ
มลพิษต่อธรรมชาติให้น้อยที่สุด เพ่ือให้ธรรมชาติยังคง
มีความอุดมสมบูรณ์ และผู้บริโภค ได้สัมผัสใกล้ชิดกับ
ธรรมชาติ โดยการด าเนินธุรกิจนอกจากการดูแลรักษา
ฟ้ืนฟูธรรมชาติ รีสอร์ทเชิงอนุรักษ์สร้างภาพลักษณ์ที่ดี
ให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและต่อโครงการ (ณัฐภน 
ใจแสน, 2558) 
 
 

4.2 แนวคิดและทฤษฎีที่ เกี่ยวกับการออกแบบ
โครงการประเภทรีสอร์ทเชิงนิเวศ 
 กลุ่มนักวิชาการและผู้ประกอบการวิชาชีพด้าน
การวางแผนและออกแบบตลอดจนองค์กรและสถาบัน
ต่างๆ ที่ เกี่ยวข้อง เช่น The World Congress of 
The International Council on Environmental 
Design (ICED) (Lutz, Sanderson, & Scherbov, 
2004) และองค์กรอ่ืน ๆ ได้ร่วม กันก าหนดหลักการที่
ส าคัญ ในการออกแบบเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ดังนี้ 
 1. ให้ความส าคัญ กับคุณค่าสิทธิของมนุษย์และ
ธรรมชาติอย่างเท่าเทียมกัน เพ่ือให้องค์ประกอบของ
ทั้งสองส่วนร่วมกันอย่างเกื้อกูล และสามารถคงไว้ซึ่ง
ความหลากหลายของกันและกันอย่างยั่งยืน 
 2. ให้ความส าคัญกับความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยง
ภายในองค์ประกอบทุกส่วนของระบบธรรมชาติ และ
ผลกระทบจากการออกแบบต่อองค์ประกอบแต่ละ
ส่วนทุกระดับ 
 3. การออกแบบก่อสร้างต้องเคารพในความ
เป็นอัตลักษณ์ท้องถิ่น/สิ่งที่มีคุณค่าทางจิตใจกับ วัตถุ
และพิจารณาองค์ประกอบทุกส่วนทั้งที่เป็นรูปธรรม
และนามธรรมภายในชุมชน/สังคมท่ีเกี่ยวข้อง  
 4. ค านึงถึงผลทั้งทางตรงและทางอ้อมของการ
พัฒนาอันเป็นผลมาจากการออกแบบต่อความเป็นอยู่
ที่ดีของมนุษย์และระบบธรรมชาติ 
 5. สร้างสรรค์สิ่งที่มีคุณค่าในระยะยาว ไม่สร้าง
ปัญหาหรือผลักภาระในการบ ารุงรักษาการบริหาร
จัดการ ตลอดจนปัญหาด้านความปลอดภัย ให้กับคน
รุ่นหลังต้องรับผิดชอบดูแล 
 6. สนับสนุนให้มีการใช้ทรัพยากรในการพัฒนา
อย่างคุ้มค่าและไม่มีของเสีย 
 7.  ออกแบบเ พ่ือให้มีการใช้พลั งงานอย่าง
ประหยัดและคุ้มค่า เช่นการออกแบบอาคารโดยใช้
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วัสดุโปร่งแสงประกอบเพ่ือลดการใช้แสงสว่างจาก
ไฟฟ้า ควรมีช่องทางให้ลมพัดผ่านเพ่ือลดการใช้  
เครื่องปรับอากาศ เป็นต้น 
 8. ตระหนักเสมอว่าไม่มีสิ่งใดที่สร้างขึ้นโดย
มนุษย์จะคงอยู่อย่างยั่ งยืน และการออกแบบไม่
สามารถแก้ไขปัญหาในทุกๆเรื่องดังนั้น จึงไม่ควรที่จะ
ออกแบบเพ่ือที่จะเอาชนะ แหรือควบคุมธรรมชาติ
หากแต่ควรปล่อยให้ธรรมชาติเป็นแม่แบบหรือผู้ชี้น า
การออกแบบ [3]   
 
5. การศึกษาความเป็นไปได้และแนวทางพัฒนา
โครงการ 
5.1  การศึกษาความเป็นไปได้ด้านกายภาพ 
 การจัดแบ่งพ้ืนที่สามารถจัดแบ่งได้ 4 โซน ดังนี้ 
พ้ืนที่ส่วนต้อนรับ พ้ืนที่ส่วนกลาง พ้ืนที่ส่วนที่พัก และ
พ้ืนที่ส่วนสนับสนุน ได้แก่ พนักงานและอุปกรณ์และที่
จอดรถ (รูปที่ 1) ซึ่งการจัดแบ่งพื้นที ่ได้ค านึงถึงบริบท
และกายภาพของที่ตั้งโครงการ อีกทั้งยังค านึงถึงการ
ใช้งานของนักท่องเที่ยว และมีความสอดคล้องกับ
ทฤษฏี ที่ได้ศึกษาข้างต้น 
 

 

รูปที ่1 ผังโครงการ (Master plan) 
 

5.1.1 พื้นที่ส่วนต้อนรับ  
 ประกอบด้วยอาคารต้อนรับจ านวน 1 หลัง (รูป
ที่ 2) มีพ้ืนที่ใช้สอย 933 ตร.ม โดยอาคารมีลักษณะ

เป็นอาคารเปิดที่ลมสามารถพัดผ่านได้ เพ่ือให้ผู้ใช้งาน
อาคารรู้สึกปลอดโปร่งสบาย 
 

 

รูปที่ 2 ผังอาคารส่วนต้อนรับ 
 

5.1.2  พื้นที่ส่วนบริการ  
 ประกอบไปด้วยอาคารต้อนรับลูกค้าที่มาใช้
บ ริ ก า รสปา ,  อาคาร ร้ านอาหาร  และอาคาร
เอนกประสงค์และออกก าลังกาย 
5.1.3  พื้นที่ส่วนทีพ่ัก ประกอบด้วย  

- Villa ขนาด 105 ตร.ม. จ านวน 15 หลัง 
 - Pool Villa ขนาด 105 ตร.ม. จ านวน 4 หลัง 

- Villa River View ขนาด 109 ตร.ม. จ านวน 
4 หลัง 

- Family Pool Villa ขนาด 183 ตร.ม.จ านวน 
4 หลัง  
 ในการออกแบบพ้ืนที่เน้นการออกแบบโดยการ
ใช้องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมที่ เ รี ยบง่ าย 
กลมกลืนกับสภาพแวดล้อมเดิมและเน้นการใช้วัสดุใน
ท้องถิ่นเป็นหลักทั้งในส่วนของงานตกแต่งอาคารและ
เฟอร์นิเจอร์ที่ใช้ การวางผังของอาคารต่าง ๆ ได้
ค านึงถึงทิศทางลมที่เหมาะสม โดยอาคารส่วนใหญ่มี
ลักษณะเป็นอาคารเปิดที่ลมสามารถพัดผ่านได้ เพ่ือให้
ผู้ ใช้งานอาคารรู้สึกปลอดโปร่งสบาย  ทั้ งยังช่วย
ป ร ะ ห ยั ด พ ลั ง ง า น จ า ก ก า ร ใ ช้ พั ด ล ม ห รื อ
เครื่องปรับอากาศ อีกทั้งใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า
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ประหยัดพลังงาน และติดตั้ ง อุปกรณ์ปิดเปิดไฟ
อัตโนมัติในพ้ืนที่และระยะเวลาที่เหมาะสม 
5.2  การศึกษาความเป็นไปได้ด้านการตลาด 
5.2.1  Marketing Mix 4Ps 
 1. Product: โครงการประเภทรีสอร์ทเชิงนิเวศ
ส าหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีศักยภาพสูง เป็น
โครงการที่ประกอบไปด้วยพ้ืนที่ พักอาศัย พ้ืนที่
กิจกรรม และพ้ืนที่อ านวยความสะดวกต่าง  ๆ ที่
ตอบสนองความตองการของพฤติกรรมของกลุ่มลูกค้า 
และดึงดูดกลุ่มนักท่องเที่ยวผู้ที่สนใจด้วยการออกแบบ
ที่ค านึงถึงสิ่งแวดล้อม  
 2. Price: รูปแบบของโครงการถูกก าหนดให้
รองรับกลุ่มลูกค้าที่เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวศักยภาพสูง 
ดังนั้นการก าหนดราคาจึง อ้างอิงจากการศึกษา
พฤติกรรมการใช้จ่ายในแต่ละกิจกรรมของลูกค้าและ
จากการศึกษากรณีศึกษา  
 3. Place: ที่ตั้ งและขนาดของโครงการจะ
อ้างอิงจากพฤติกรรมและความเหมาะสมในด้านต่างๆ 
จากการศึกษาพฤติกรรมของกลุ่มลูกค้าและศึกษาจาก
กรณีศึกษาโดยจะให้ความส าคัญในเรื่องของ ความ
สะดวกสบายในการเดินทางไปท ากิจกรรมที่ศูนย์
บริบาลช้างไทย ความสงบของพ้ืนที่ และระยะห่างที่
เหมาะสมในการเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวบริเวณ
ใกล้เคียง 
 4. Promotion: การบริการของโครงการจะอยู่
ในระดับสูงเทียบเท่าโรงแรมระดับ 4-5 ดาว โดยจะให้
ความส าคัญกับบุคลากรที่ต้องมีความสามารถด้านการ
สื่อสารกับกลุ่มลูกค้าที่เป็นชาวต่างชาติและเข้าใจ
พฤติกรรมของกลุ่มลูกค้าอย่างชัดเจน 
 
 
 

5.3 การศึกษาความเป็นไปได้ด้านการเงิน 
5.3.1 สมมติฐานประกอบการลงทุน 
 

 

รูปที่ 3 สัดส่วนความเป็นไปได้ด้านการเงิน 
 

 เนื้อทิ่ดินรวมขนาด 12,854.5  ตารางวา (32 -1 - 
36 ไร่) ราคาทิ่ดิน 1,500 บาทต่อตารางวา คิดเป็น 
21,015,000 บาท เงินลงทุนโครงการทั้ งหมด 
ประมาณ 204,559,482 บาท (สองร้อยสี่ล้านห้าแสน
ห้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยแปดสอบสองบาท) ใช้ระยะเวลา
การก่อสร้างไม่เกิน 2 ปี ค่าก่อสร้างอาคารทั้งหมดเมื่อ
คิดรวมงานตกแต่งเฟอร์นิเจอร์และงานระบบแล้ว รวม
ทั้งสิ้น 158,759,850 บาท (หนึ่งร้อยห้าสอบแปดล้าน
เจ็ดแสนห้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยห้าสิบบาท) หรือ
ประมาณ 14,452 บาทต่อตารางเมตร, ค่าด าเนินการ
ต่างๆ เช่น ค่าขออนุญาตก่อสร้าง ค่าออกแบบงาน
สถาปัตย์/วิศวกรรม รวมทั้งสิ้น 19,051,182 บาท 
 รายได้จากค่าท่ีพัก รวมทั้งสิ้น 171,205,560 บาท/
ปี โดยก าหนดอัตราเข้าพักตามอัตราตลาดของ
โครงการประเภทรีสอร์ในจังหวัดเชียงใหม่ โดยก าหนด
อัตราเข้ า พัก  ที่ ร้ อยละ 75% และรายรับ อ่ืน  ๆ 
( ร้ านอาหาร  เครื่ อ งดื่ ม  และสปา ) รวมทั้ ง สิ้ น 
155,160,000 บาท/ปี 
 ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ (Expense) นอกเหนือเงินลงทุน
โครงการ ยังมีค่าใช้จ่ายในด้านอื่นๆ เช่น ต้นทุนบริการ
สาธารณูปโภค (ค่าประปา ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์) 
ค่าจ้างพนักงานต าแหน่งต่าง ๆ ทางผู้ประกอบการ
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ด าเนินการจัดจ้างพนักงานทุกต าแหน่งด้วยตัวเอง (In-
HouseRecruitment) และค่าใช้จ่ ายด้ านโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ โดยมีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ รวมทั้งสิ้น 
151,841,535 บาท/ปี 
5.3.2  การวิเคราะห์ผลตอบแทนจากการลงทุน 
  1. มูลค่าปัจจุบันสุทธิ  (Net Present Value: 
NPV) เท่ากับ 331,430,429 บาท 
  2. อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (Internal 
Rate of Return: IRR) อยู่ที่ 38.96% 
  3. ระยะเวลาคืนทุน  (Payback Period) อยู่
ระหว่าง 5 – 6 ปี 
5.3.3 การสนับสนุนรายได้ของศูนย์บริบาลช้าง 
   ในส่วนของการสนับสนุนกิจกรรมของศูนย์
บริบาลช้าง รูปแบบของการช่วยเหลือทางการเงิน
พบว่าศูนย์บริบาลช้างไทยมีรายได้เพ่ิมขึ้นประมาณ 
20,401,200 บาทต่อปี 
 
6.  สรุปผล 
 จากการศึกษาแนวทางการออกแบบโครงการ
ประเภทรีสอร์ทเชิงนิเวศ เพ่ือช่วยเหลือองค์กรไม่
แสวงหาผลก าไร  กรณีศึกษา  ศูนย์บริบาลช้ าง           
จ . เชี ย ง ใหม่  ตามวั ตถุประสงค์ และกรอบการ
ด าเนินงานแล้วนั้น ที่ดินที่เหมาะสมในการพัฒนา
โครงการ มีขนาด 12,854.5 ตารางวา ตั้งอยู่บริเวณ
ต าบล กื้ดช้าง  อ า เภอแม่แตง จั งหวัดเชียงใหม่  
ออกแบบการแบ่งโซนเป็น 3 โซน ประกอบด้วย พ้ืนที่
ส่วนต้อนรับ พ้ืนที่ส่วนสาธารณะ และพ้ืนที่ส่วน
ห้องพัก จ านวน 24 ห้อง ความเป็นไปได้ด้านการเงิน 
โดยมีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของโครงการ (หลังภาษี) มีค่า
เท่ากับ 12,638,866 บาท คิดเป็นอัตราผลตอบแทน
ภายในจากการลงทุน (IRR) เท่ากับร้อยละ 13.05 % 
ในส่วนของการสนับสนุนกิจกรรมของศูนย์บริบาลช้าง

รูปแบบของการช่วยเหลือทางการเงินพบว่าศูนย์
บริบาลช้าง มีรายได้เพ่ิมขึ้นประมาณ 20,401,200 
บาทต่อปี 
 
7.  กิตติกรรมประกาศ 
 บทความฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีด้วยความ
อนุเคราะห์และความช่วยเหลืออย่างดียิ่งของ ศูนย์
บริบาลช้าง  อ.แม่แตง จ. เชียงใหม่  ที่ ได้ ให้การ
ช่วยเหลือและข้อมูลที่มีประโยชย์ต่อการศึกษา 
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แนวทางการพัฒนาพ้ืนที่ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในจังหวัดเชียงใหม่ 
Guidelines for The Development of Creative Tourist Attraction In Chiang Mai 

Province 
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บทคัดย่อ  
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาโอกาสทางธุรกิจที่จะท าให้งานสร้างสรรค์ที่เป็นเอกลักษณ์ในแต่ละจังหวัด

สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้ประเทศไทย พร้อมทั้งส่งเสริมบุคคลากรและธุรกิจที่เกี่ยวกับธุรกิจสร้างสรรค์ของไทย
ให้ไปเวทีสากลได้ โดยศึกษาจากข้อมูลทุติยภูมิถึงความเป็นไปได้ทางการตลาดเก่ียวกับการท าพื้นที่ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
ในประเทศไทย ศึกษากรณีศึกษาด้านการใช้พื้นที่ภายใน รวมไปถึงข้อมูลปฐมภูมิที่ได้มาจากแบบสอบถามจาก
กลุ่มเป้าหมายที่สนใจในงานสร้างสรรค์ จ านวน 101 ชุด น ามาซึ่งการออกแบบและแบ่งสัดส่วนพื้นที่ใช้สอยภายใน
โครงการ ผลการศึกษา พบว่า ประเทศไทยมีศักยภาพในการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ โดยเฉพาะในจังหวัดเชียงใหม่ 
สุโขทัย และกรุงเทพมหานคร เพียงแต่ต้องการพื้นที่ที่รวบรวมและส่งเสริมบุคลากรด้านงานศิลป์หรืองานสร้างสรรค์ เพื่อ
เปิดโอกาสให้ผู้คนทั่วไปเข้าถึงได้ง่าย ได้มาแลกเปลี่ยนความคิดระหว่างนักสร้างสรรค์และบุคคลทั่วไป จากผลลัพธ์ที่ได้จาก
การศึกษาดังกล่าวน ามาสู่การพัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งประกอบไปด้วย เกณฑ์การเลือก
ที่ตั้งโครงการ รูปแบบการใช้พื้นที่ภายในโครงการ โดยมีที่มารายได้จาก รายได้จากการเข้าใช้บริการพื้นที่ ค่าเช่าพื้นที่ และ
แพ็กเกจเวิร์กช็อปภายในโครงการ เพื่อท าให้คนได้เห็นคุณค่างานสร้างสรรค์ของไทย สนับสนุนและสร้างงาน สร้างรายได้
ให้กับบุคคลากรสร้างสรรค์อีกด้วย  
ค ำส ำคัญ: ธุรกิจสร้างสรรค์ งานสร้างสรรค์ พื้นที่ท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์   
 
Abstract 
 This article aims to study business opportunity that create a unique creative work in each 
province to create economics value for Thailand. And also promote Thailand’s creative business and 
staff to an  international admitted. By studying a secondary data on market feasibility, an area 
requirement from case study including primary data obtained from 101 questionnaires of target groups 
who are interested in creative work in order to create a creative tourism space in Thailand. The results 
show that Thailand has a potential for developed creative industry especially in Chiang Mai, Sukhothai 
and Bangkok. There need a space that gathers and promotes art specialists or creative work and a 
general public space for exchange ideas between creators and people. Therefore, developed spaces for 

mailto:pinsupravee0@gmail.com
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the creative tourism in Chiang Mai must consists of site selection criteria and space utilization which 
have revenue from service fee, rental and workshop package. This study expect to show Thai creative 
works value and raising, support jobs and income to creators. 
Keywords:  Creative Business, Creative Works , Creative Tourism Space 
 
1.  บทน า 
 ในปัจจุบัน ประเทศที่พัฒนาแล้วจะมีอุตสาหกรรมที่
ใช้เศรษฐกิจสร้างสรรค์เป็นสินค้าหรือบริการที่มีมูลค่า 
สูงสุดในเวทีการค้าโลก มีการส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ใช้
ความคิดสร้างสรรค์เป็นยุทธศาสตร์ส าคัญในการ
กระตุ้นเศรษฐกิจ ประเทศไทยเป็นประเทศที่ก าลังพัฒนา 
ที่มีทั้งวัฒนธรรม ทรัพยากร และวัตถุดิบที่มากพอ การ
พัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในประเทศไทยจึงยังอยู่
ระหว่างการเริ่มต้นและผลักดันให้เป็นวาระแห่งชาติ 
 การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (Creative Tourism) 
เป็นการพัฒนาการท่องเที่ยวที่มุ่งเน้นความได้เปรียบ
ด้วยการสร้างคุณค่า (Value Creation) ด้านการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนบนพ้ืนฐานแห่งความเป็นไทย 
(Thainess) วิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรม 
และประวัติศาสตร์ ซึ่งเป็นต้นทุนการท่องเที่ยวที่ประเทศ 
ไทยมีอยู่ โดยที่นักท่องเที่ยวจะได้มีส่วนร่วมและลงมือ
ท ากิจกรรมเพ่ือเรียนรู้สิ่งใหม่ ร่วมกับชุมชน[1] 
 ในแต่ละจั งหวั ดมี พ้ืนที่ ซึ่ ง มี ศั กยภาพและมี
เอกลักษณ์ทางด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่
แตกต่างกัน โดย ผู้เขียนได้เลือกศึกษาแนวทางการ
พัฒนาพ้ืนที่ท่อง เที่ ยว เชิ งสร้ างสรรค์ ในจังหวัด
เชียงใหม่  

 
2.  วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 2.1 ศึกษาความเป็นไปได้ทางการตลาดและโอกาส
ทางธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 

 2.2 วิเคราะห์ศักยภาพของจังหวัดเชียงใหม่และ
พ้ืนที่ศึกษาที่มีต่อการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในการ
พัฒนาโครงการ 
 2.3 เสนอแนวทางการพัฒนาพ้ืนที่การท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์ของจังหวัดเชียงใหม่ 

 

3. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
3.1  แนวคิดและทฤษฎี เกี่ ยวกับที่ มาของการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 

การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์นั้น มีความเชื่อมโยง
กับที่มาและความหมาย 3 แนวคิด [1] คือ อุตสาหกรรม 
สร้างสรรค์ (Creative Industries) เมืองสร้างสรรค์  
(Creative Cities) และเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ (Creative 
Economy) ซึ่งต่างเป็นส่วนของทิศทาง และแนวโน้มอัน
เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลก 

อุ ต ส า ห ก ร ร ม ส ร้ า ง ส ร ร ค์  คื อ ก ลุ่ ม ข อ ง
อุตสาหกรรมที่ผลิตสินค้าและบริการที่ใช้ความคิด
สร้างสรรค์และทุนทางภูมิปัญญาเป็นฐาน  โดยมี
กิจกรรมที่ใช้ฐานของความรู้เป็นส าคัญ อาจเป็นทั้ง
สินค้าในรูปวัตถุหรือทรัพย์สินทางปัญญา  

เมืองสร้างสรรค์ เป็นผลต่อเนื่องมาจากค าประกาศ 
ว่าด้วยความหลากหลายทางวัฒนธรรมขององค์การ
การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ 
(UNESCO) ในปี พ.ศ. 2544 ได้เสนอโครงการ เครือข่าย 
เมืองสร้างสรรค์ โดยสนับสนุนให้มีรูปแบบของการ
ท่องเที่ยวที่เน้นความผูกพันระหว่างผู้มาเยือนและ
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เจ้าของบ้าน โดยผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง
ในทางศิลปะและวัฒนธรรมของเมืองที่ไปเยือน  

ในปี พ.ศ. 2558 จังหวัดภูเก็ต ได้รับรองให้เป็น
เมืองสร้างสรรค์ด้านอาหาร (Food) ในปีพ.ศ. 2560 
จังหวัดเชียงใหม่ได้รับรองให้เป็นเมืองสร้างสรรค์ด้าน
ศิลปะหัตถกรรมพ้ืนบ้าน (Craft and Folk Arts) และ
ในปี พ.ศ. 2562 กรุงเทพมหานครได้รับรองให้เมือง
สร้างสรรค์ด้านการออกแบบ (Design) พร้อมกับ
จังหวัดสุโขทัยที่ได้รับสถานะเมืองสร้างสรรค์ด้าน
ศิลปะและหัตถกรรมพ้ืนบ้าน (Craft and Folk Arts) [2]  

เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ (Creative Economics) 
เป็ นแนวคิ ดที่ พัฒนาอยู่ บนฐ านของสิ นทรั พย์
ส ร้ า งส ร รค์  (Creative assets)  มี ศั กยภาพที่ จ ะ
ก่อให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจ เกิดการสร้างรายได้ 
สร้างงาน 

การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ได้ชี้ให้เห็นถึงศักยภาพ 
ของวัฒนธรรมทั้งในรูปวัตถุและนามธรรม ที่เข้ามามี
บทบาทและคุณค่าในเชิงเศรษฐกิจ ที่จะช่วยในการ
พัฒนาประเทศ น าไปสู่ความภาคภูมิใจทางสังคมและ
วัฒนธรรมของชุมชน อันจะน ามาซึ่งความเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนพร้อมกับความเข้มแข็งทางสังคม
และวัฒนธรรม [1] 
3.2  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์ 

ก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว เ ชิ ง ส ร้ า ง ส ร ร ค์  ( Creative 
Tourism) บัญญัติขึ้นเป็นครั้งแรกในปี พ .ศ. 2543 
โดย Crispin Raymond และ Greg Richards ได้ให้
นิยามไว้ ว่ า  เป็นการท่องเที่ ยวที่ เปิดโอกาส ให้
นักท่องเที่ยวได้มีโอกาสในการพัฒนาศักยภาพเชิง
สร้างสรรค์ผ่านกิจกรรมการมีส่วนร่วม และจาก
ประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้ นอกจากนี้ ยังหมายถึง การ
ท่องเที่ยวที่สัมพันธ์กับประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม 

วิถีชุมชน และเอกลักษณ์ของสถานที่ โดยนักท่องเที่ยว
ได้เรียนรู้เพ่ือสร้างประสบการณ์ตรงร่วมกับเจ้าของ
วัฒนธรรม และมีโอกาสได้ใช้ชีวิตร่วมกับเจ้าของ
สถานที่ เป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับประวัติศาสตร์ 
ศิลปวัฒนธรรม วิถีชุมชน และเอกลักษณ์ของสถานที่
[3] 
 
4.  ระเบียบวิธีการศึกษา 
 การศึกษาแนวคิดการพัฒนาพ้ืนที่ท่อง เที่ ยว
สร้างสรรค์ในจังหวัดเชียงใหม่ ศึกษาโดยการรวบรวม
ข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล โดยแบ่งข้อมูลเป็น 
4.1  ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data)  

การส ารวจพ้ืนที่ในจังหวัดเชียงใหม่และการเก็บ
ข้อมูลแบบสอบถามจ านวน 101 ชุดกับผู้ที่สนใจใน
งานสร้างสรรค์ในโครงการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
เ พ่ือวิ เคราะห์ความเป็นไปได้ทางการตลาดการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
4.2  ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data)  

การวิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมจากเว็บไซต์ ใน 3 
ประเด็นหลัก ได้แก่ 1.) ความไปได้ทางการตลาดของการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ซึ่งประกอบด้วย การศึกษา
สภาพแวดล้อมในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ และ วิเคราะห์
กรณีศึกษา 2.) การศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับศักยภาพ
จังหวัดเชียงใหม่ 3.) การศึกษาพ้ืนที่การท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์ของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งประกอบด้วย การ
เลือกท่ีตั้ง การก าหนดพื้นที่ใช้สอย และการศึกษาที่มา
ของรายได้ของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
 
5. ผลการศึกษา 

จากการศึกษาข้อมูลข้างต้น ผู้ เขียนสรุปผล
การศึกษาออกเป็น 3 หัวข้อ ดังนี้ 
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5.1  ผลการศึกษาความเป็นไปได้ทางการตลาดของ
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ในจังหวัดเชียงใหม่ 
5.1.1 ผลการวิเคราะห์จากแบบสอบถาม  

 พบว่า ผู้ที่สนใจในงานสร้างสรรค์ 65% เป็น
เพศหญิง อายุ 20 – 32 ปี อาชีพ นักศึกษา พนักงาน
บริษัท และธุรกิจส่วนตัว รายได้ต่อเดือน 15,000 – 
30,000 บาท 87% เคยไปสถานที่หรืองานเทศกาลที่
เกี่ยวข้องกับศิลปะและความคิดสร้างสรรค์ 2 – 4 ครั้ง
ต่อปี และไปกับเพ่ือนหรือครอบครัว ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยใน
การเข้าใช้ส่วนนิทรรศการหรือกิจกรรมเวิร์กช็อป 150 
บาทไปจนถึง 500 บาท และปัจจัยที่มีผลต่อการเข้าใช้
งานมากที่สุด คือ สถานที่ตั้งที่สามารถเดินทางเข้าถึง
ได้สะดวก รองลงมา คือ บรรยากาศภายในโครงการ 
5.1.2 ผ ล ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ส ภ า พ แ ว ด ล้ อ ม ใ น
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์  

 พบว่า การพัฒนากิจกรรมเพ่ือส่งเสริมธุรกิจ
สร้างสรรค์ ในประเทศไทยมีรูปแบบของการจัดงาน
แบบเทศกาลงานออกแบบ  (Design Week) ใน 2 
จังหวัด ประกอบด้วย เทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ 
2561 มีผู้เข้าร่วมงาน 125,548 คน สร้างผลกระทบ
เชิงเศรษฐกิจได้ 963 ล้านบาท และเทศกาลงาน
ออกแบบ กรุงเทพฯ 2562 มีผู้เข้าร่วมงาน 354,940 
คน สร้างผลกระทบเชิงเศรษฐกิจได้ 184 ล้านบาท[4] 

 จะสังเกตได้ว่า เทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ 
2561 มีจ านวนคนมาในจ านวนที่น้อยกว่า แต่สามารถ
สร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจได้มากถึง 963 ล้านบาท 
แสดงให้เห็นถึงศักยภาพที่จะพัฒนาพ้ืนที่ท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์ในจังหวัดเชียงใหม่ 
5.1.3  ผลการวิเคราะห์กรณีศึกษา 

โดยเลือกกรณีศึกษาจากพ้ืนที่ที่รองรับการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 5 ที่ในจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ 

บ้านข้างวัด MAIIAM เวิ้งฉ าฉา The Localist และ 
Lansieow รายละเอียดดังตารางที่ 1  

จากการวิเคราะห์กรณีศึกษา พบว่า โครงการที่
มีอัตราการเข้าใช้สูงสุด ภายในโครงการแบ่งการใช้
งานเป็นร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านขายของ สตูดิโอ
ศิลปะด้านต่าง ๆ รวมถึงมีกิจกรรมเวิร์กช็อปงานท ามือ 
ให้ผู้สนใจเข้าเรียนรู้ได้ตลอดเวลา มีการจัดกิจกรรม
แตกต่างกันไปในทุกอาทิตย์  เช่น การแสดงงาน
ภาพถ่าย ของศิลปินท้องถิ่น งานนิทรรศการศิลปะ 
งานปั้น จนไปถึงงานเทศกาลที่จัดเป็นประจ าในช่วง
ปลายปี นอกจากนี้ ผู้ศึกษาเห็นว่า การใช้ประโยชน์
พ้ืนที่ของโครงการ สามารถสร้างรายได้ได้ จะต้อง
สามารถดึงคนเข้ามาใช้งานพ้ืนที่ โดย การท าพ้ืนที่สนาม
เด็กเล่น หรือ ห้องสมุดส าหรับเด็ก จะเป็นตัวช่วยให้
พ้ืนที่ของโครงการมีความหลากลายมากขึ้นและเพ่ิม
กลุ่มที่เป็นครอบครัวที่มีเด็ก สามารถเข้ามาใช้งานได ้ 
 

ตารางที่ 1 สรุปกรณีศึกษาที่เป็นพ้ืนที่รองรับการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในจังหวัดเชียงใหม่ 

  
ที่มา : การส ารวจและวิเคราะห์ข้อมูลโดยผู้เขียน 
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5.2  ผลศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องและศักยภาพจังหวัด
เชียงใหม่  

จังหวัดเชียงใหม่ เป็นที่รู้จักในฐานะเมืองที่โดด
เด่นทางศิลปวัฒนธรรมที่กลมกลืนระหว่างเก่าและ
ใหม่ ได้รับเลือกเป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์
ขององค์การยูเนสโก สาขาหัตถกรรมและศิลปะพ้ืนบ้าน 
สามารถเดินทางเข้าถึงได้ทั้งทางรถยนต์ รถโดยสาร
สาธารณะ และมีท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่
รองรับนักท่องเที่ยวทั้งในไทยและต่างชาติ มีแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และเชิงสร้างสรรค์ที่ มี
เอกลักษณ์โดดเด่นในชุมชน สามารถส่งเสริมให้
นักท่องเที่ยวเกิดประสบการณ์ในการท่องเที่ยวได้ 
5.3  ผลศึกษาการพัฒนาพื้นที่การท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์ของจังหวัดเชียงใหม่ 

ในการพัฒนาพ้ืนที่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
ประกอบไปด้วย 3 หัวข้อส าคัญ ได้แก่ การเลือกท าเล
ที่ ตั้ ง  ก า ร ก า หนด พ้ื นที่ ใ ช้ ส อยขอ ง โ ค ร ง ก า ร 
(Programming)  และการก าหนดที่ มารายได้ ของ
โครงการ 
5.3.1 การ เลื อกท า เลที่ ตั้ ง ในการพัฒนาพื้ นที่
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในจังหวัดเชียงใหม่ 

 ในการเลือกที่ตั้งโครงการ ควรพิจารณาจาก 
แผนที่เส้นทางงานเทศกาลออกแบบเชียงใหม่ การ
เดินทางจากขนส่งสาธารณะและรถยนต์ส่วนตัว 
รวมถึงใกล้แหล่งนักพัฒนาสร้างสรรค์หรือโอกาสใน
การสร้างงานสร้างสรรค์ นอกจากนี้ ยังศึกษาข้อจ ากัด
ทางกฎหมาย เช่น กฎหมายผังเมือง กฎหมายควบคุม
อาคาร ดังนี้ 

พ้ืนที่ศึกษาอยู่บริเวณถนนเจริญเมือง ต าบล
หนองป่าครั่ง อ าเภอเมือง มีเนื้อที่ทั้งหมด 6-2-18 ไร่ 
ตั้งอยู่ในเส้นทางสันก าแพง สามารถเดินทางเข้าออกสู่
เมืองเชียงใหม่ โดยใช้เวลาประมาณ 10-20 นาที 

เดินทางได้ทั้งรถส่วนตัว และรถประจ าทาง ประกอบ
กับเป็นเมืองหัตถกรรม ที่ เป็นแหล่ งรวมศิลปะ 
วัฒนธรรม ประเพณี มีเอกลักษณ์เฉพาะพ้ืนที่ หน้า
โครงการ มีถนนสาธารณะหลักกว้าง 14 เมตรและมี
ถนนซอยร่มเย็นกว้าง 7 เมตร จากกฎกระทรวงให้ใช้
บังคับผังเมืองรวมเชียงใหม่ พ .ศ.2555 พ้ืนที่ศึกษา
ตั้งอยู่ในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทสีส้ม หมายเลข 
3.23 เป็นที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง 
สามารถใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือการท่องเที่ยวได้ และ
สามารถสร้างอาคารสูงไม่เกิน 23 เมตร 
5.3.2 การก าหนดพื้นที่ใช้สอยของโครงการ  

 การออกแบบลักษณะพ้ืนที่ใช้สอยของโครงการ 
(Programming) ประกอบด้วยพื้นที่ 5 รูปแบบ ดังนี้ 

 1) Arts Center เป็นพ้ืนที่ที่เป็นแหล่งรวมตัว
กันของนักสร้างสรรค์ ควบคู่กับการขยายโอกาสให้
งานสร้างสรรค์เป็นที่รู้จักมากข้ึน ประกอบด้วย 

 1.1)  Showcase & Exhibition พ้ืนที่ การ
จัดแสดง ผลงานและนิทรรศการจากนักสร้างสรรค์
และภาคธุรกิจที่ใช้กระบวนการออกแบบ ความคิด
สร้างสรรค์และเทคโนโลยีสมัยใหม่  

 1.2)  Creative Retail & Event พ้ื น ที่
น าเสนอและจ าหน่ายสินค้าหัตถกรรมของจังหวัด
เชียงใหม่ที่มีความหลากหลายทั้งในด้านประเภทของ
ผลิตภัณฑ์ นักออกแบบ ตลอดจนผู้ผลิตสินค้า  

 1.3)  Play & Learn Craft Studio พ้ื น ที่
เวิร์กช็อปส าหรับนักสร้างสรรค์และช่างฝีมือในพ้ืนที่ 
เพ่ือสร้างการพบปะ แบ่งปัน ถ่ายทอด ประสบการณ์
ด้านความคิดสร้างสรรค์ ให้แก่บุคคลภายนอกได้เข้ามา
มีส่วนร่วม เลือกเรียนในสิ่งที่ตนเองมีความสนใจและ
อยากศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติม เช่น การท าหนังสือท า
มือจากกระดาษสา และการท าผลิตภัณฑ์เซรามิค เป็น
ต้น 
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2) Youth Club ส าหรับเด็กอายุ 6-12 ปี เป็น
พ้ืนที่ที่สนับสนุนให้เด็กและเยาวชนได้มีโอกาสใช้พ้ืนที่ 
ในการพัฒนาทักษะชีวิตและสังคม ปลดปล่อย
ศักยภาพทั้งทางกายและความคิดสร้างสรรค์  

 2.1) Library & Workshop Area พ้ืนที่การ
เรียนรู้ให้เด็กได้ค้นคว้าข้อมูล แลกเปลี่ยนความรู้ ซึ่ง
สามารถปรับเปลี่ยนรองรับฟังก์ชั่นการใช้งานอย่างอ่ืน
ได้  

 2.2) Play Area พ้ืนที่ส าหรับกิจกรรมการ
เล่น ท าให้เกิดการเคลื่อนไหวที่ได้รับความสนุกสนาน 
และมีพัฒนาการการเรียนรู้ทักษะทางกาย เกิด
พัฒนาการการเรียนรู้ที่เหมาะกับวัย  

3)  Saan San Hostel ที่ พั ก เ พ่ื อ ร อ ง รั บ
นักท่องเที่ยว บรรยากาศภายในที่พักได้มีการน างาน
หัตถกรรมหลากหลายประเภทมาตกแต่งสอดแทรกอยู่
ในที่พัก ซึ่งเป็นการเอาเอกลักษณ์ ความโดดเด่นของ
พ้ืนที่ มาท าให้ดูน่าสนใจมากขึ้น 

4) Restaurant & Café พ้ืนที่ที่ร้านอาหารและ
ร้านคาเฟ่ จากแบรนด์ท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่  

5) พ้ืนที่อ่ืนๆ ประกอบด้วย พ้ืนที่จอดรถ พ้ืนที ่
สวนภายนอกอาคาร พ้ืนที่บริการอ่ืน ๆ  
5.3.3  การก าหนดที่มารายได้ของโครงการ จาก
พื้นที่ใช้สอยของโครงการ ได้ดังนี้  

 1) รายได้จากการเข้าใช้บริการพ้ืนที่ภายใน
โครงการ ในส่วนของค่าเข้านิทรรศการแสดงผลงาน ค่า
เข้าพ้ืนที่สนามเด็กเล่นและพ้ืนที่การเรียนรู้ ที่ได้มาจาก
กลุ่มนักท่องเที่ยวหรือกลุ่มคนทั่วไป และกลุ่มครอบครัว 

 2) รายได้จากการค่าเช่าพ้ืนที่ภายในโครงการ 
ได้แก่ การเช่าพ้ืนที่ในโครงการเพ่ือน าเสนอ จ าหน่าย
สินค้าต่าง ๆ การจัดคอร์สเวิร์กช็อป พ้ืนที่ในการจัด
นิทรรศการหมุนเวียน ค่าเช่าร้านอาหารและคาเฟ่ 

3) รายได้จากค่าที่พักรวมกับแพ็กเกจเวิร์กช็อป 
โดยก าหนดให้ จ านวนวันที่เข้าพักสอดคล้องกับระยะ 
เวลาในการท ากิจกรรมเวิร์กช็อปภายในโครงการ 

 

6.  อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
   การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความ 
เป็นไปได้ทางการตลาดและโอกาสทางธุรกิจการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ผู้ศึกษาพบว่าการพัฒนาพ้ืนที่
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ สามารถเป็นทิศทางใหม่ของ
การท่องเที่ยวได้ โดยจ าเป็นต้องเน้นย้ าถึงการมีส่วน
ร่วมของทุกฝ่าย เพ่ือสร้างสรรค์กิจกรรม สินค้าหรือ
ธุรกิจเชิงสร้างสรรค์  โดยค านึงถึงวัฒนธรรม และ
สิ่งแวดล้อม โดยที่นักท่องเที่ยวสามารถเข้ามาสัมผัส   
มีส่วนร่วม ตลอดจนการเรียนรู้ในพ้ืนที่การท่องเที่ยว 
ส่งผลให้เกิดการสร้างความประทับใจให้คนที่มา
ท่องเที่ยว ในขณะเดียวกันก็เป็นเครื่องมือที่ช่วยเน้นย้ า
และยืนยันในคุณค่าของวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ใน
ชุมชน จนเกิดการเสริมสร้างมูลค่าในเชิงเศรษฐกิจ
ให้กับชุมชน ผู้ประกอบการธุรกิจเชิงสร้างสรรค์และ
นักสร้างสรรค์รายย่อย น าไปสู่การพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวท่องเที่ยวที่ยั่งยืน 
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แนวทางการพัฒนาธุรกิจอาคารเชิงการตลาดให้แก่กลุ่มคนทีม่ีอิทธิพลบนสือ่โซเชียลมีเดีย  
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บทคัดย่อ  

บทความครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาพฤติกรรม Influencers หรือ ผู้บริโภคของที่มีความต้องการการใช้
พื้นที่ 2) ศึกษาและวิเคราะห์กลยุทธ์และส่วนผสมทางการตลาดของอาคาร 3) ศึกษาความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์ ผล
การศึกษาแสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญในแง่ของการท าคอนเทนต์ของ Influencers มีความต้องการให้มีพื้นที่
ส าหรับสตูดิโอ 19% , คาเฟ่ 11% และสถานที่ส าหรับจัดงาน 7%  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ที่เข้าใช้บริการสตูดิโอถ่ายภาพ
ต้องการพื้นที่สตูดิโอที่มีขนาดหลากหลายให้เข้ากับคอนเทนต์และมีความพร้อมของอุปกรณ์ มีพื้นที่ถ่ายท าการท า post 
production ที่หลากหลาย โดยปัจจัยที่มีความส าคัญสูงสดุต่อการเช่าสตูดิโอถ่ายภาพ คือ เพื่อความสะดวก เพื่อให้รูปภาพ
ดูดีมีคุณภาพมากขึ้น และมีสตูดิโอหลากหลายรูปแบบให้เลือก พร้อมทั้งต้องการเปลี่ยนบรรยากาศพื้นหลังในการถ่ายท า
คอนเทนต์ในสถานที่สวยงาม โปรดัคชั่นดี พร้อมน าภาพไปออกตามสื่อโซเชียลมีเดียได้ในคุณภาพที่ดี และผลลัพธ์ จาก
การศึกษาครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าการพัฒนาธุรกิจอาคารสตูดิโอถ่ายภาพแบบครบวงจรและคาเฟ่ร่วมกัน ต้องค านึงถึงความ
ต้องการของลูกค้าเป็นหลัก เช่น คุณภาพของวิดีโอหรือภาพถ่าย และการตอบสนองความต้องการของลูกค้า เพื่อให้ธุรกิจนี้
สามารถด าเนินธุรกิจได้อย่างประสบความส าเร็จ และเป็นผู้น าในการให้บริการแบบครบวงจรในด้านของ Influencers  
ค ำส ำคัญ: การท าคอนเทนต์ของ Influencers , พฤติกรรม Influencers , การพัฒนาธุรกิจอาคารสตูดิโอถ่ายภาพแบบครบ
วงจรและคาเฟ ่
 
Abstract 
 The objectives of this article are 1) to study the behavior of influencers or consumers of spaces 
that need space 2) to study and analyze strategies and marketing mix of buildings 3) to study the 
feasibility of economics. The results show that the vast majority of influencers in terms of content 
creation require 19% studio space, 11% cafe, and 7% event venue. Most of the samples who use the 
photography studio need studio spaces of various sizes to match the content and the availability of 
equipment. There are various post production filming areas, the most important factor in renting a 
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photography studio is convenience. to make the picture look better with better quality and there are a 
variety of studios to choose from. as well as wanting to change the background atmosphere for filming 
content in a beautiful location Good productions Ready to take the picture out on social media in good 
quality. The results of this study show that the joint development of an integrated photography studio 
building and cafe business Customer needs must be taken into account, such as video or photo quality. 
and meeting the needs of customers in order for this business to be able to run its business successfully. 
and is the leader in providing comprehensive services in the field of Influencers. 

Keywords: Influencers content creation, Influencers behavior, Development of photography studio 

building and cafe 
 
1.  บทน า 
 การตลาดออนไลน์ ที่ใช้ผู้มีอิทธิพลบนสื่อโซเชียล 
โดยคนที่จะเป็นอินฟลูเอนเซอร์นั้นส่วนใหญ่ก็มักจะ
เป็นคนที่มีชื่อเสียงอยู่บ้างในโลกออนไลน์ หรือเป็นคน
ที่มีผู้ติดตามผ่านทางช่องทางโซเชียลต่าง ๆ นั้น เยอะ 
เปรียบเหมือน Key Of Leader (KOLs) เป็นผู้น าหรือ 
ผู้เชี่ยวชาญในด้านใดด้านหนึ่ง สามารถสร้างอิทธิพล 
และความน่าเชื่อถือในการชักจูงใจให้แก่ผู้ติดตาม
ได้ เป็นการท าการตลาดโดยการใช้บุคคลที่สามารถ
สร้างแรงจูงใจสร้างอิทธิพลให้กับผู้คนได้ โดยเป็นผู้ที่
ท าคอนเทนต์เผยแพร่ตามแพลตฟอร์มต่าง ๆ เช่น 
Blog, Instagram, Facebook, YouTube ใ น ก า ร
โฆษณาสินค้า เริ่มเข้ามามีบทบาทกับธุรกิจต่าง ๆ เป็น
เวลาเกือบ 5 ปีแล้ว และยังมีแนวโน้มที่จะเติบโตมาก
ขึ้นทุกปี ตามอัตราการเข้าถึงสื่อโซเชียลมีเดีย ของ
ประชากรในประเทศไทย ซึ่งในปี 2019 ที่ผ่านมา มี
อัตราการเข้าถึงสื่อโซเชียลมีเดียของคนไทยสูงถึง72% 
หรือเกือบ 5.2 ล้านคนของประชากรทั้งประเทศ [1]   
ท าให้เห็นว่า ปัจจุบันธุรกิจออนไลน์ก าลังเจริญเติบโต 
สาเหตุก็เพราะ ต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์
ปัจจุบัน ประกอบกับการที่สื่อชนิดเก่า เริ่มค่อย ๆ ลด
บทบาทตนเองลงทุกวัน และการท าการตลาดโดยใช้

ช่องทางออนไลน์หรือช่องทางดิจิทัล ในการเข้าถึง
ลูกค้า จึงเข้ามาแทนที่ผ่านการใช้ช่องทางสื่อโซเชียล
มีเดยี แต่ปัจจุบันผู้บริโภคตั้งค าถามกับแบรนด์มากขึ้น 
ความน่าเชื่อถือในตัวแบรนด์ก็ลดลงผู้มีอิทธิพลบนสื่อ
โซเชียลมี เดีย  จึ งกลายเป็นทางเลือกในการท า
การตลาดโดยใช้ช่องทางออนไลน์หรือช่องทางดิจิทัล
ในการเข้าถึงลูกค้าในยุคปัจจุบัน ซึ่งเป็นผลมาจากการ
ใช้งานจริงของผู้มีอิทธิพลบนสื่อโซเชียลมีเดียเอง [2]  
ดังนั้น การตลาดออนไลน์มีความส าคัญอย่างมาก ไม่
ว่าจะเป็นการตลาดที่ท าผ่านข้อความ ตัวอักษร 
รูปภาพ หรือวิดีโอ ที่ก าลังได้รับความนิยมในปัจจุบัน 
นอกจากจะช่วยให้สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้อย่าง
กว้างขวางแล้วยังสามารถสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับ
ธุรกิจ ช่วยให้แบรนด์ต่าง ๆ เป็นที่จดจ ามากยิ่งขึ้นได้    
โซเชียลมีเดียจึงเป็นท าเลทอง ของการท าการตลาด
และความยืดหยุ่นของการท าการตลาดออนไลน์ที่ใช้ผู้
มีอิทธิพลบนสื่อโซเชียลก็มีมากขึ้น  โดยที่ไม่จ าเป็นว่า
จะต้องเป็นเน็ตไอดอลหรือว่าดารา สะท้อนให้เห็นว่า
การท าการตลาดออนไลน์โดยใช้ผู้ที่มีอิทธิพลบนสื่อ
โซเชียลมีเดียนั้น เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องและเป็น
เครื่องมือส าคัญที่แบรนด์ต่าง ๆ ขาดไม่ได้  ด้วยเหตุนี้  
จึงเล็งเห็นโอกาสในการพัฒนาอาคาร แบบ One 
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Stop Services ให้แก่ผู้มีอิทธิพลบนสื่อโซเชียลมีเดีย
โดยตรง  
 
2. วัตถุประสงค์ 
 1. ศึกษาพฤติกรรม Influencers หรือ ผู้บริโภค
ของที่มีความต้องการการใช้พื้นที่  
 2. ศึกษาและวิเคราะห์กลยุทธ์ และศึกษาส่วนผสม
ทางการตลาดของอาคาร  
 3. ศึกษาความเป็นไปไดท้างเศรษฐศาสตร์ 
 
3.  วิธีในการด าเนินการวิจัย 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาการวิจัยครั้งนี้ 
ผู้วิจัยเก็บข้อมูลโดยการรวบรวมข้อมูลจาก 2 แหล่ง 
ดังต่อไปนี้ 
 - การเก็บข้อมูลปฐมภูมิ  

เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการท าวิจัยกลุ่ม
ตัวอย่างจ านวน 2 กลุ่ม คือ ข้อมูลที่ ได้จากการ
สัมภาษณ์ตัวแทน Influencers จ านวน 2 คน และ
เป็ นข้ อมู ล สถิ ติ เ ชิ ง ส า ร วจ  ที่ ไ ด้ จ ากกา รแจก
แบบสอบถามออนไลน์ให้กับกลุ่ม Influencers เมื่อได้
แบบสอบถามแล้ว จึงน ามาตรวจสอบความสมบูรณ์ 
และความถูกต้องของข้อมูล แล้วน ามาประมวลผล
ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ 

 
รูปที่ 1 แสดงความต้องการพ้ืนที่ของ Influencers 

    

 

  
    รูปที่ 2 แสดงแบบสอบถามในการเก็บข้อมูล 
 
 - การเก็บขอ้มูลทุติยภูม ิ

ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาข้อมูลต่าง ๆ จากบทความ 
เอกสาร วรรณกรรม ข่าว สถิติ นิตยสารการตลาด 
และสื่ออิเล็กทรอนิกส์  รวมถึงแนวคิด ทฤษฎีและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นฐานข้อมูลส าหรับใช้เป็น
แนวทางในการศึกษาวิจัย และช่วยในการวางแผนการ
บริหารการจัดการและการวางกลยุทธ์ทางการตลาด 
ส าหรับพัฒนาโครงธุรกิจอาคารเชิงการตลาดให้แก่
กลุ่มคนที่มีอิทธิพลบนสื่อโซเชียลมีเดียร์  
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รูปที่ 3 แสดงความส าคัญของ Influencer 
Marketing จากนักการตลาด 

 
โดยจากการศึกษามีนักการตลาดแค่ 5% จาก

ทั้ งหมดที่ ยั งคิ ดว่ า  Influencer Marketing ยั ง ไม่
จ าเป็นกับธุรกิจ  ซึ่งถือว่าน้อยมาก 
 
4.  แนวคิดและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 การศึ กษาแนวทางครั้ ง นี้  ผู้ ท า ก า ร วิ จั ย ได้
ท าการศึกษาค้นคว้าจากทฤษฎีบทความ วรรณกรรม
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน าแนวคิด ทฤษฎีและ
งานวิจัยต่าง ๆ มาเป็นกรอบในการศึกษาค้นคว้าใน
งานวิจัย โดยแนวคิดท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ แนวทางในการ
พัฒนาด้านพ้ืนที่สตูดิโอและคาเฟ่ แนวคิดทฤษฎี
เกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้บริโภค และแนวคิดทฤษฎี
เกี่ยวกับความพึงพอใจ โดยมีรายละเอียดโดยดังนี้ โดย
จากการศึกษาพ้ืนที่ของ Gump Ari’s ที่เป็นแหล่งรวม
คาเฟ่ต์ พบว่ามีการแบ่งส่วนพ้ืนที่คาเฟ่ 80% ส่วนร้าน
บริการ 10% อีก 10% จะเป็นพ้ืนที่ส าหรับเซอร์วิส 
กรณีศึกษานี้จะเน้นการตกแต่งคาเฟ่หลากหลายสไตล์
และมีอาหารที่หลากหลายรูปแบบ เพ่ือให้ลูกค้า
สามารถถ่ายรูปได้ รวมทั้งสามารถตอบสนองความ
ต้องการที่หลากหลาย และจากการศึกษาพ้ืนที่ของ 
Benedict Sudio มีการแบ่งส่วนสตูไว้มากถึง 80% 
ส่วนอีก 20% จะเป็นพ้ืนที่ส าหรับเซอร์วิส โดยจะเน้น

ความแปลกใหม่จากการน าสถาปัตยกรรมที่อยู่ในยุค
สมัยโกธิคและผสมผสานกับความเป็นธรรมชาติ มา
ออกแบบสตูดิโอ เพ่ือเจาะกลุ่มลูกค้าที่ต้องการความ
แปลกใหม่ อีกทั้งยังสามารถเช่าพ้ืนที่ในการจัดงาน
แต่ง จัดงานอีเว้นท์ต่าง ๆ นอกจากการเช่าพ้ืนที่ในการ
ถ่ายรูปได ้

จากการศึกษา ปณิศา มีจินดา  ระบุว่า พฤติกรรม
ผู้บริโภค คือ กระบวนการที่เกี่ยวกับการค้นหาข้อมูล 
การซื้อ การใช้การประเมินผลในสินค้าหรือบริการ 
จากความหมายของพฤติกรรมผู้บริโภคนี้สามารถแยก 
ได้ดังนี ้

1. มีการแสดงกิริยาอาการของบุคคล ด้วยการ
เดินทางไปจับจ่ายหาซื้อและใช้สินค้าหรือบริการตาม
ความต้องการของบุคคล 

2. พฤติกรรมผู้บริโภคเป็นกระบวนการที่เกี่ยวกับ
การเปิดรับสื่อ การพิสูจน์ความต้องการ การตรวจสอบ 
การแสวงหาข่าวสาร การจับจ่าย และการพูดคุยเพ่ือ
ค้นหาค ายืนยัน 

3. บุคคลที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ผู้บริโภคคน
สุดท้ายที่ เป็นครอบครัวแม่บ้าน หรือซื้อไปเป็น
ของขวัญให้บุคคลอ่ืน 

จากการศึกษา กิตติมา กล่าวว่า  ความพึงพอใจ 
คือ ความรู้สึกชอบหรือพอใจที่มีต่อองค์ประกอบและ
สิ่งจูงใจในด้านต่าง ๆ เมื่อได้รับการตอบสนองที่ดีต่อ
สิ่งนั้น[3] 

จากความหมายดังกล่าวข้างต้น พอสรุปได้ว่า 
พฤติกรรมและความพึงพอใจของผู้บริโภค คือ การ
แสดงอาการที่เป็นกระบวนการเกี่ยวกับพฤติกรรมการ
ซื้อ การใช้ การประเมินผลสินค้าหรือบริการ จากการ
ได้มาตามความต้องการและคาดหวังของผู้บริโภคที่
ได้รับการตอบสนองที่ดีต่อสิ่งเหล่านั้น 
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5.  สรุป 
 แนวโน้มการพัฒนาธุรกิจอาคารเชิงการตลาดให้แก่
กลุ่มคนที่มี อิทธิพลบนสื่อโซเชียลมีเดียร์จะมีการ
เติบโตอย่างต่อเนื่องในทุกปี และธุรกิจประเภทนี้ควร
ปรับเปลี่ยนลักษณะการให้บริการ  ให้สอดคล้องกับ
พฤติกรรมของกลุ่มผู้ใช้บริการส่วนใหญ่อยู่ตลอดเวลา
เพ่ือที่จะไดส้ามารถตอบสนองความต้องการของผู้ที่มา
ใช้บริการได้มากที่สุด [4] รวมทั้งผู้ให้บริการธุรกิจ
สตูดิโอถ่ายภาพ ยังจ าเป็นต้องรักษามาตรฐานการ
ให้บริการไว้อย่างต่อเนื่อง เช่น คุณภาพของภาพถ่าย    
ความเหมาะสมกับราคา ความสะดวกในการเดินทาง
มายังสถานที่  และความรู้ความช านาญในการให้  
บริการของพนักงาน เป็นต้น พร้อมทั้งเปรียบเทียบ
การให้บริการกับสถานที่อ่ืน ๆ เพ่ือศึกษาถึงช่องทาง
ความเป็นไปได้ของธุรกิจอยู่สม่ าเสมอ ต้องมีการ
ปรับเปลี่ยนสไตล์การตกแต่งสตูดิโอถ่ายภาพ ทุก ๆ    
3 เดือน โดยออกแบบสตูดิโอให้สามารถปรับเปลี่ยน
ฟังก์ชั่นการใช้งานของภายในได้ ถือเป็นจุดขายหลักที่
ต้องธ ารงรักษาไว้ ให้ดีตลอดไป เพราะจะท าให้
ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจและเกิดความประทับใจใน
การใช้บริการ เป็นการสร้างประสบการณ์ที่ดีในการ
ให้บริการแก่ลูกค้า และยังคงก่อให้เกิดความภักดี 
(Royalty) ที่จะกลับมาใช้บริการในครั้งต่อ ๆ ไป และ
เพ่ือตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าได้มากขึ้น
กว่าเดิม 
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แนวทางการพัฒนาที่ดินติดชายหาดบนเกาะสมุย 
Guidelines for beach front land development on Koh Samui 
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บทคัดย่อ  

เกาะสมุยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมอันดับต้น ๆ ของประเทศไทยและมีชื่อเสียงไปทั่วโลกเนื่องจากมีชายหาด
ที่ได้รับความนิยมและภายในเกาะมีกิจกรรมหลากหลายที่ดึงดูดกลุ่มนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี  รวมถึงยังมีการคมนาคมที่
ครบครันท าให้เดินทางได้อย่างสะดวกซึ่งช่วยเพิ่มศักยภาพในการรองรับนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี ปัจจุบันเกาะสมุยเป็น
ศูนย์กลางการท่องเที่ยวของทะเลอ่าวไทยตอนใต้ที่มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางมาปีละหลายล้านคน 
ซึ่งนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางมาจะใช้เวลาพ านักเฉลี่ยอยู่ที่  5.48 วันต่อครั้ง และนักท่องเที่ยวชาวไทยจะใช้เวลา
พ านักอยู่ที่ 3.13 วันต่อครั้ง การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการของกลุ่มนักท่องเที่ยวและศึกษาแนว
ทางการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ในเกาะสมุยที่ตรงกับความต้องการของนักท่องเที่ยว จากการศึกษาพบว่า  กลุ่ม
นักท่องเที่ยวเป็นกลุ่มคนที่มีความแอคทีฟ มีไลฟ์สไตล์ที่ชัดเจน และมีความต้องการที่จะมาพักผ่อนและเข้าร่วมกิจกรรม
ต่างๆที่มีความบันเทิงสนุกสนานเพลิดเพลินที่จัดขึ้นภายในเกาะสมุย โดยนักท่องเที่ยวจะมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 3,917 
บาท โดยมีการใช้จ่ายเฉลี่ยไปกับ การรับประทานอาหาร 43% การท่องเที่ยว 22% สุขภาพ 20% ความบันเทิง 15%  
กลุ่มธุรกิจที่ตรงและตอบโจทย์ของนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้มากที่สุดคือธุรกิจบีชคลับ ซึ่งเป็นโครงการที่มีสถานที่จัดกิจกรรมที่
หลากหลายรูปแบบ โดยนักท่องเที่ยวสามารถรับประทานอาหาร ท ากิจกรรมเพื่อความบันเทิงและสนุกสนานเพลิดเพลิน 
รวมถึงสร้างความผ่อนคลายให้แก่นักท่องเที่ยวได้มากที่สุด 
ค ำส ำคัญ : เกาะสมุย, การพัฒนาที่ดนิติดชายหาด, บีชคลบั 

 
Abstract 

Koh Samui is one of the most popular tourist destinations. Of Thailand and is famous all over 
the world due to its popular beaches and within the island a wide variety of activities that attract tourists 
as well. It also has complete transportation, making it easy to travel, which increases the potential to 
accommodate tourists as well. Today, Koh Samui is a tourist hub of the southern Gulf of Thailand, where 
millions of both Thai and foreign tourists come annually. In which foreign tourists traveling will spend 
an average of 5.48 days per time and Thai tourists will spend their stay at 3. 13 days per time This study 
aimed to study the needs of tourists and to study the guidelines for the development of real estate 
projects in Koh Samui that meet the needs of tourists. According to the study, it was found that A tourist 
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group is a group of active people. Have a clear lifestyle And there is a need to relax and participate in 
various fun and entertaining events held in Koh Samui. The average daily spending of tourists is 3,917 
baht. Dining 43%, Travel 22%, Health 20%, Entertainment 15% The most direct and responsive business 
group of tourists is the beach club business. Which is a project with a variety of activity venues Where 
tourists can dine Do activities for entertainment and fun Including to create the most relaxation for 
tourists 917 baht, with an average spending of Dining 43%, Travel 22%, Health 20%, Entertainment 15% 
The most direct and responsive business segment of this group of travelers is the beach club business. 
Which is a project with a variety of activity venues Where tourists can dine Do activities for entertainment 
and fun Including to create the most relaxation for tourists 
Keywords:  Koh Samui , Beach Front Land Development, Beach Club 
 
1. บทน า 
 ปัจจุบันแม้ภาวะเศรษฐกิจประเทศไทยโดยรวม
เป็นจะไม่ ได้ เติบโตเท่าที่ควร ในภาคธุรกิจการ
ท่องเที่ยวในประเทศไทย กลับมีจ านวนนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติหลั่งไหลเข้ามาเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง ท าให้
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และบริการที่ เกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยวยังคงเติบโต การใหบ้ริการด้านการท่องเที่ยว
ที่ดี การเกิดขึ้นของสถานที่ท่องเที่ยวใหม่หรือเส้นทาง
การท่องเที่ยวใหม่ การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพ่ือ
รองรับการท่องเที่ยว ล้วนแล้วแต่เป็นตัวส่งเสริมให้
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเติบโต ทั้ งนี้สถานที่
ท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมของทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
มากแห่งหนึ่งก็คือการท่องเที่ยวทางทะเล ซึ่งก่อให้เกิด
รายไดแ้ก่ประเทศจากภาคธุรกิจนี้เป็นจ านวนมาก โดย
สถานที่ทอ่งเที่ยวทางทะเลที่นักท่องเที่ยวนิยมเดินทาง
มาเยือนและมีชื่อเสียงมากของประเทศไทย ได้แก่
เกาะสมุย เกาะพงัน ภูเก็ต เกาะช้าง เกาะเสม็ด เกาะ
เต่า เกาะสิมิลัน เกาะพีพี เกาะตะรุเตา เกาะหลีเป๊ะ 
เป็นต้น ทั้งนี้มีเพียงเกาะสมุยและภูเก็ตเท่านั้นที่มี
ขนาดใหญแ่ละมีสนามบินนานาชาติบนเกาะ [1] 

ในการศึกษานี้ ผู้ศึกษาเลือกศึกษาความเป็นไปได้
ในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์บนเกาะสมุย 
เนื่องจากเกาะสมุยมีสายการบินจากต่างประเทศทั้ง
บินตรงและเปลี่ยนเครื่องรวมถึงสายการบินหลักอย่าง
บางกอกแอร์เวย์ที่ให้บริการจ านวนหลายเที่ยวบินต่อ
วัน เป็นเกาะที่นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางเข้าถึงได้
สะดวก ซึ่งปัจจุบันนักท่องเที่ยวกลุ่มหลักของสมุยมา
จากประเทศเยอรมัน ออสเตรเลีย ฝรั่งเศส อังกฤษ 
ประเทศในทวีปยุโรปและจีน จะใช้เวลาพ านักเฉลี่ย  
อยู่ที่ 5.48 วันต่อครั้งในการมาเยือน และนักท่องเที่ยว
กลุ่มรองจะเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทย จะใช้เวลาพ านัก
อยู่ที่ 3.13 วันต่อครั้ง [2] 

เกาะสมุยเป็นเกาะที่มีภูมิประเทศที่สวยงาม 
สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติยังอุดมสมบูรณ์ ทั้งป่าไม้ 
ภูเขา ชายหาดที่สวยงาม เป็นที่รู้จักทั้งนักท่องเที่ยว
ชาวไทยและชาวต่างประเทศ มีความพร้อมด้าน
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ สิ่งอ านวยความสะดวก 
รวมไปถึงความน่าสนใจด้านอ่ืน ๆ ไม่ว่าจะเป็น
ศักยภาพในการเติบโตของเมืองบนพ้ืนที่ที่จ า กัด         
ผู้ศึกษาจึงเห็นว่าการศึกษาในเรื่องความต้องการของ
กลุ่มนักท่องเที่ยวและแนวทางการพัฒนาโครงการ
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อสังหาริมทรัพย์ในเกาะสมุยที่ตรงกับความต้องการ
ของนักท่องเที่ ยว เป็น เรื่ องที่ ส าคัญและจะ เกิ ด
ผลประโยชน์แก่ผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยวมาก
ที่สุด 

 
2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือศึกษาความต้องการของกลุ่มนักท่องเที่ยว
ที่เดินทางมายังเกาะสมุย 
 2 .2 เ พ่ือศึกษาแนวทางการ พัฒนาโครงการ
อสังหาริมทรัพย์ในเกาะสมุยที่ตอบโจทย์นักท่องเที่ยว 

 
3. ขอบเขตการศึกษา 
3.1  ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 3.1.1 ศึกษาพฤติกรรมและความต้องการของ
นักท่องเที่ยวที่เข้ามายังเกาะสมุย เพ่ือน าไปสู่แนว
ทางการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์บนที่ดินติด
ชายหาด 
3.2  ขอบเขตด้านพ้ืนที ่
 3 . 2 . 1  ศึ กษาต า แหน่ ง ที่ ตั้ ง ของ โคร งการ
อสั งหาริมทรัพย์ บน เกาะสมุ ย  เ พ่ือตอบโจทย์
รายละเอียดโครงการในด้านกิจกรรม พ้ืนที่ใช้สอย 
ลักษณะกายภาพ และสภาพแวดล้อม 
 3.2.2 ศึ กษา พ้ื นที่ ด้ า นกิ จ ก ร รมต่ า ง ๆจาก
กรณีศึกษา 
 
4.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
    เพ่ือให้ทราบความต้องการของกลุ่มเป้าหมายและ
เป็นแนวทางในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
บน พ้ืนที่ เ กาะสมุยที่ ตรงกับความต้องการของ
นักท่องเที่ยว  
     
 

5.  ระเบียบวิธีการศึกษา 
 ผู้ศึกษาได้เก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือการศึกษา โดย
แบ่งออกเป็น 2ส่วน คือ  ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary 
Data) และ ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data)  
 5.1 ข้อมูลทุติยภูม ิ(Secondary Data) ได้จากการ
วิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมจากเว็บไซต์ บทวิจัย โดย
ศึ กษาคว าม เป็ น ไป ได้ ท า งการตลาด  จ านวน
นักท่องเที่ยวที่มีการไหลเวียนเข้ามายังเกาะสมุย  
 5.2 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data)  ได้จากการ
แบบสอบถามโดยใช้วิธีการเก็บกลุ่มตัวอย่างจาก
นักท่องเที่ยวที่เคยเดินทางไปยังเกาะสมุย เพ่ือศึกษา
ความสนใจและความต้องการเข้าพักและใช้งานสถาน
บริการต่างๆบนเกาะสมุย 
 
6.  ผลการศึกษา 
6.1  พฤติกรรมและความต้องการของนักท่องเที่ยว
กลุ่มเป้าหมาย 
 6.1.1 จากการศึกษาค้นคว้าข้อมูลพฤติกรรมของ
กลุ่มเป้าหมายพบว่า กลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางมา
ท่องเที่ยวบนเกาะสมุยเป็นกลุ่มคนที่แอคทีฟสู ง 
(Active) มีไลฟ์สไตล์ (Lifestyle) ที่ค่อนข้างชัดเจน 
ต้องการที่จะมาพักผ่อนและเข้าร่วมกิจกรรม (Event) 
ต่างๆที่มีความบันเทิง สนุกสนานเพลิดเพลิน ที่มีการ
จัดขึ้นภายในเกาะสมุย [3] 
 6.1.2 จากการศึกษาพฤติกรรมด้านการใช้จ่าย
ของกลุ่มเป้าหมาย โดยนักท่องเที่ยวจะมีค่าใช้จ่าย
เฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 3,917 บาท ซึ่งเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 
6.67 ในช่วงปี 2553-2560 โดยลักษณะนิสัยของ
นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้จะมีอัตราการใช้จ่ายเฉลี่ยไปกับ 
การรับประทานอาหาร 43% การท่องเที่ยว 22% 
สุขภาพ 20% ความบันเทิง 15% [2] 
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 6.1.3 พฤติกรรมด้านการเลือกใช้บริการของ
สถานบริการต่าง ๆ ของกลุ่ม เป้าหมาย คือ การ
ให้บริการอย่างเป็นมิตร ประกอบด้วย อัธยาศัยไมตรี
ของพนักงานผู้ให้บริการ และ การตอบสนองต่อลูกค้า
แบบทันทีและแสดงออกถึงความใส่ใจในการบริการ 
และเป็นสถานที่ที่มีเรื่องราวหรือประวัติศาสตร์ เช่น 
การน าเสนอเรื่องราวเชิงประวัติศาสตร์ ผ่านทาง
สถาปัตยกรรมและการตกแต่งภายในโครงการ [3] 
 จากการศึกษาพฤติกรรมการใช้จ่ายของกลุ่ม
นักท่องเที่ยวอนุมานได้ว่า กลุ่มธุรกิจที่ตรงและตอบ
โจทย์ของนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้มากที่สุดคือ สถานที่ที่
สามารถรับประทานอาหารได้ มีกิจกรรมที่หลากหลาย
ให้กับกลุ่มนักท่องเที่ยวได้ท า เป็นสถานที่มอบความ
บันเทิงและสนุกสนานเพลิดเพลินแก่นักท่องเที่ยวซึ่ง 
ธุรกิจบีชคลับ (Beach Club) ตรงโจทย์ความต้องการ
ของนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้มากท่ีสุด 
 
6.2  แนวทางการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
บนเกาะสมุย 
6.2.1 การเลือกที่ตั้งโครงการ 
 เนื่องจากธุรกิจบีชคลับ (Beach Club) เป็น
สถานบันเทิงริมชายหาด ปัจจัยในการเลือกต าแหน่ง
ที่ตั้งโครงการจึงจ าเป็นที่จะต้องมุ่งเน้นไปยังต าแหน่ง
ที่ตั้งที่มีชายหาดที่สวยงาม หน้าหาดที่กว้าง น้ าใส 
ทรายละเอียด เพราะธุรกิจบีชคลับ (Beach Club) 
เป็นธุรกิจที่มี กิจกรรมหลักคือการ ปาร์ตี้ (Party) ริม
ชายหาด การเลือกต าแหน่งที่ตั้งโครงการจึงจ าเป็นที่
จะต้องให้ความส าคัญกับชายหาดมากที่สุด อีกทั้ง
กลุ่มเป้าหมายของโครงการยังมีความต้องการในด้าน
กิจกรรมต่างๆอีกมากมาย 
 ในการศึกษาข้อมูลการเลือกที่ตั้งโครงการนี้      ผู้
ศึกษาได้มีความเห็นว่าควรมีการน ากิจกรรมและความ

ต้องการของกลุ่มเป้าหมายมารวมไว้ภายในตัว
โครงการทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น ด้านสุขภาพ ร้านอาหาร 
ความบันเทิง ที่ พักอาศัย เ พ่ือที่จะน าพาไปสู่ตัว
โครงการที่ครบวงจรและตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายมาก
ที่สุด โดยรายละเอียดที่ตั้งโครงการซึ่งเป็นที่ดินขนาด
กลาง มีรายละเอียด ดังนี้ 

 ต าแหน่งที่ตั้งโครงการ : ชายหาดแม่น้ า อ าเภอ
เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 ขนาดที่ดิน  : 21ไร่  3งาน 94.5ตรว .  (หรือ 
35,178) ตรม. 

 ผังสี : ผังเหลือง ถนนหน้าโครงการ 9 เมตร 

 ประเภททรัพย์สิน : ที่ดินเปล่า  

 ราคาต่อตารางวา 29,340 บาท  

 ราคาขาย 258,000,000 บาท  
 

 

รูปที่ 1 ขอบเขตพ้ืนที่โครงการ 
 

 

รูปที่ 2 ชายหาดที่สวยงาม น้ าใสที่ตรงต่อความ
ต้องการของธุรกิจ 



 
การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์  วทิยาศาสตร์  เทคโนโลยี  และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 12 
วันที่ 20  สิงหาคม  2564  ณ  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   

 

 
ESTACON12 | 1066 

 

รูปที่ 3 มุมมองความกว้างของชายหาดของโครงการ 
 

6.3  แนวทางการออกแบบโครงการ 
6.3.1 กิ จกร รมและ พ้ืนที่ ภ าย ใน โคร งการจาก
กรณีศึกษา 
 จากการศึกษากิจกรรมและ พ้ืนที่ ภายใน
โครงการของกรณีศึกษาต่าง ๆ สามารถแจกแจง
รายละเอียดได้ดังนี้  
 1. Mantamar beach club bar & sushi, 
(แม็กซิโก) มีกิจกรรมปาร์ตี้ (Party) ริมชายหาด นวด
ด้วยหินร้อน นวดตัวแบบองค์รวม ท าเล็บมือเล็บเท้า 
ร้านอาหาร ร้านอาหารเย็นริมชายหาด บาร์กลางแจ้ง 
 2. Kudo beach club (ภูเก็ต) มีกิจกรรมปาร์ตี้ 
(Party) สระว่ายน้ า บาร์กลางสระว่ายน้ า บาร์น้ า
ส าหรับโซนผ่อนคลาย  
 3. Panwa Beach Resort (ภูเก็ต) ห้องพัก วิล
ล่า (Villa) ร้านอาหารและบาร์ สปาซาวน่า ฟิตเนส 
(Fitness) สระว่ายน้ า ห้องจัดเลี้ยง 
6.3.2 รายละเอียดกิจกรรมภายในโครงการ 
 จากการศึกษากิจกรรมและ พ้ืนที่ ภายใน
โครงการของกรณีศึกษาต่างๆ ผู้ศึกษาสามารถสรุป
พ้ืนที่ใช้สอยของโครงการเพ่ือให้ตรงกับความต้องการ
ของกลุ่มนักเที่ยวได้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
 1. กิจกรรมที่เปิดเฉพาะกลางวัน ได้แก่ โซน
สุขภาพ สปา ซาวน่า นวด ฟิตเนส และ โซนกิจกรรม
นันทนาการ มีด าน้ า บานานาโบ้ท 

 2. กิจกรรมที่เปิดทั้งกลางวันและกลางคืน ได้แก่  
โซน บีชคลับ (Beach Club) ซึ่งมีสระน้ าขนาดใหญ่
ส าหรับกิจกรรมปาร์ตี้ (Party) สระน้ าส าหรับลูกค้าที่
ต้องการความเป็นส่วนตัว โซนที่นั่งหลากหลายรูปแบบ 
โซนอาหารและเครื่องดื่ม มีร้านอาหารและบาร์ 
 3. กิจกรรมที่เปิดเฉพาะกลางคืนคือ โชว์การ
แสดงไฟ ปาร์ตี้ อีดีเอ็ม (EDM) โชว์สจากดีเจชื่อดัง 
ปาร์ตี้โฟม 
6.3.3 รายละเอียดพื้นที่ภายในโครงการ 

 ผู้ศึกษาได้น าแปลงที่ดินมาวางผังและจัด
สัดส่วนพ้ืนที่ของแต่ละกิจกรรมและการเข้าถึงดังนี้  
สัดส่วนภายในโครงการ แบ่งออกเป็นทั้งหมด 5 ส่วน 

 ส่วนที่ 1 สีเขียว = Parking สัดส่วนอยู่ที่ 5% 
พ้ืนที่จอดรถซึ่งสามารถเชื่อมต่อไปยังโซน Reception 
ได ้

 ส่วนที่ 2 สีเหลือง = Reception สัดส่วนอยู่ที่ 
5% พ้ืนที่ต้อนรับซึ่งสามารถเชื่อมต่อไปยัง Beach 
Club , Facility ส่วนกลางของโครงการ 

 ส่วนที่  3 สีส้ม = โซน Facility สัดส่วนอยู่ที่  
20% พ้ืนที่ส่วนกลางซึ่งคนที่เข้ามาใช้บริการสามารถ
เข้าถึงได้ง่ ายและเชื่ อมต่อไปได้ทั้ ง  Reception , 
Beach Club , Residence 

 ส่วนที่  4 สีฟ้า = Beach Club สัดส่วนอยู่ที่  
35%  พ้ืนที่ พักผ่อนที่ สามารถเชื่ อมต่อไปได้ทั้ ง 
Reception , Facility , Residence 

 ส่วนที่ 5 สีชมพู =  Residence สัดส่วนอยู่ที่  
35% ส่วนนี้สามารถเชื่อมต่อไปยัง  Beach Club , 
Facility  
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รูปที่ 4 การแบ่งสัดส่วนพื้นที่ของกิจกรรมและจัดวาง
โซนนิ่งที่เหมาะสมกับการเชื่อมต่อของกิจกรรมภายใน

โครงการ 
 

 

รูปที่ 5 ระยะเวลาทามไลน์ (Time line) ของกิจกรรม
ในหนึ่งวัน 

 
7.  การสรุปผลและข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาการพัฒนาพ้ืนที่ดินติดชายหาด บน
เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่าเกาะสมุยนั้นเป็น
สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมอันดับต้น ๆ ของประเทศ
ไทยและมีชื่อเสียงไปทั่วโลก และมีการคมนาคมที่
สะดวกสบายครบวงจรจึงท าให้มีนักท่องเที่ยวเดิน
ทางเข้ามาเป็นจ านวนมากทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทย
และชาวต่ า งชาติ  จ ากการศึ กษาพบว่ า  กลุ่ ม
นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวที่เกาะสมุยมีความ
ต้องการที่จะมาพักผ่อนและเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่มี
ความบันเทิง สนุกสนานเพลิดเพลิน ที่มีการจัดขึ้น
ภายในเกาะสมุย โดยนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้จะมีอัตราการ
ใช้จ่ายเฉลี่ยไปกับ การรับประทานอาหาร 43% การ
ท่องเที่ยว 22% สุขภาพ 20% ความบันเทิง 15%  
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความเป็นไปได้ใน

การพัฒนาที่ดินบนเกาะสมุย จากการศึกษาพฤติกรรม
การใช้จ่ายของกลุ่มนักท่องเที่ยวพบว่า กลุ่มธุรกิจที่
ตรงและตอบโจทย์ของนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้มากที่สุดคือ 
ธุรกิจบีชคลับ(Beach Club) และเนื่องจากธุรกิจ บีช
คลับ (Beach Club) เป็นธุรกิจที่มีกิจกรรมหลักคือ
การปาร์ตี้  (Party) ริมชายหาด ปัจจัยในการเลือก
ต าแหน่งที่ตั้งจึงมุ่งเน้นไปที่ต าแหน่งที่มีองค์ประกอบที่
ตอบโจทย์ เช่น ชายหาดที่หาดสวย    น้ าใส ทราย
ละเอียด เพ่ือที่จะสามารถตอบโจทย์กิจกรรมหลักของ
โครงการมากที่สุด  
 ส าหรับแนวทางในการพัฒนาโครงการบีชคลับผู้
ศึกษามีความเห็นว่าควรน ากิจกรรมและความต้องการ
ของกลุ่มเป้าหมายทั้งหมดมารวมไว้ภายในโครงการ
เพ่ือที่จะท าให้ตัวโครงการเป็นสถานที่ที่ตอบโจทย์กลุ่ม
นักท่องเที่ยวมากที่สุด โดยภายในโครงการต้อง
ค านึงถึงการจัดสัดส่วนพ้ืนที่ที่ เหมาะสมและอยู่ ใน
ต าแหน่งที่สามารถเชื่อมต่อกันเ พ่ือให้ เกิดความ
สอดคล้องกันของแต่ละกิจกรรมมากที่สุด รวมถึง
เพ่ือที่จะท าให้โครงการบีชคลับกลายเป็นที่น่าจดจ า 
สร้างประการณ์ด ีๆ และเป็นแลนด์มาร์ก (Landmark) 
แห่งใหม่ของเกาะสมุยต่อไป 
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แนวทางการพัฒนาคาบาเร่ต์โชว์ในเมืองพัทยา 
Development Guidelines of Cabaret Show, Pattaya 

 
นาย ธรรมศาสน์ บดุดาซุย , ผู้ชว่ยศาสตราจารย์วิรุจน์ สมโสภณ 

 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  

99 ม.18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12121 
อีเมล์ : tatarblackjack@gmail.com โทรศัพท์ 098-2656105 

 
บทคัดย่อ  

พัทยาเป็นเมืองที่มีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นทุก ๆ ปี และคาบาเร่ต์โชว์เป็นหนึ่งในธุรกิจที่มีการเติบโตและเป็นจุดเด่น
ในการดึงดูดกลุ่มนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ แต่ปัจจุบันพบว่าโครงการคาบาเร่ต์โชว์ทั่วไปเป็นโครงการที่เน้นโชว์
เป็นหลักจึงขาดพื้นที่กิจกรรมอ่ืน ๆ ในการดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เพิ่มมากขึ้น รวมถึงในช่วงเกิดวิกฤติโรคระบาดที่โรงละคร
ต้องปิดชาวต่างชาติไม่สามารถเดินทางมาได้ หากโครงการมีแนวทางในการจัดพื้นอ่ืน ๆ เพิ่มเข้ามาจะท าให้โครงการ
สามารถมีรายได้เพิ่มขึ้นได้ ผู้ศึกษาจึงเห็นว่าการศึกษาแนวทางในการพัฒนาโครงการคาบาเร่ต์โชว์ในเมืองพัทยาจะช่วยดึง
กลุ่มนักท่องเที่ยวและท าให้เกิดการใช้งานพื้นที่ อ่ืน ๆ ในโครงการได้มากขึ้น ผู้ศึกษาได้ท าการศึกษาข้อมูลทางด้าน
การตลาดและกลุ่มเป้าหมายโดยใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 40 คนซึ่งเป็นกลุ่มที่เคยรับชม
หรือเป็นกลุ่มที่สนใจรับชมการแสดง รวมถึงศึกษากรณีศึกษาโครงการต่างๆ จากการศึกษาพบว่า คาบาเร่ต์โชว์เป็นธุรกิจที่
น่าลงทุนในประเทศไทยโดยเฉพาะในเมืองพัทยา โดยแนวทางในการพัฒนาโครงการควรจัดพื้นที่และกิจกรรมในการดึงดูด
นักท่องเที่ยวและตอบสนองพื้นที่ในการใช้งาน ได้แก่ 1. โรงละคร 2.ถนนคนเดิน 3.ร้านอาหาร 4.สถานบันเทิง 5.ไนต์คลับ 
ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้ธุรกิจคาบาเร่ต์โชว์ในเมืองพัทยาและประเทศไทยมีการยกระดับมากข้ึน 
ค ำส ำคัญ: คาบาเร่ต์โชว์ , พัทยา , การท่องเที่ยว 
 
Abstract 
 Pattaya is a city which receives more tourists every year. And Cabaret Show is one of the 
businesses that has grown and is a highlight in attracting both Thai and foreign tourists. At the present, 
it is found that the general cabaret show project is a show-oriented project, thus lacking other activity 
areas to attract more tourists. Including during the epidemic crisis that the theater had to be closed, 
foreigners could not come. If the project has guidelines for arranging other areas added, the project can 
generate additional income. Therefore, the study found that the development of the cabaret show 
project in Pattaya will help attract tourists and increase the use of other areas in the project. The 
researcher studied the marketing data and the target group by using a questionnaire to collect data 
from 40 people who were the group who had watched or was interested in watching the show as well 
as study case studies of various projects. According to the study, it was found that Cabarets Show is one 
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of the attractive business to invest in Thailand, especially in Pattaya. The development guideline for 
this projects should organize areas and activities to attract tourists and meet the area of use. These 
include 1. theatre 2. walking street 3. restaurants 4. entertainment venues 5. nightclub, which will help 
promote more upscale cabaret show business in Pattaya and Thailand. 
Keywords: Cabaret Show , Pattaya , Traveling 
 
1.  บทน า 
 ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีการขยายตัวของ
ภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเพ่ิมสูงขึ้นในทุก ๆ ปี 
เป็นสิ่งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทุกประเทศให้เข้ามา
ในประเทศไทย  

จากสถิตินักท่องเที่ยวเข้ามาจังหวัดชลบุรีในปี  
2557-2561 พบว่ามีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามา
จังหวัดชลบุรีจาก 9.24 ล้านคนในปี 2557 และ
เพ่ิมข้ึน เป็นจ านวน 15.52 ล้านคนในปี 2561 โดย 10 
อันดับที่นักท่องเที่ยวต่างชาตินิยมเข้ามาในจังหวัด
ชลบุรี ได้แก่ จีน รัสเซีย เกาหลีใต้ อินเดี เยอรมณี 
ตะวันออกกลาง ไต้หวัน ญี่ปุ่น ฮ่องกง ตามล าดับ [1]   

จังหวัดชลบุรี เป็นจังหวัดที่อยู่ในโครงการพัฒนา
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ ภาคตะวันออก (EEC : 
Eastern Economic Corridor) โดยมีเป้าหมายพัฒนา
ตัว เมืองพัทยาให้ เป็น เมืองท่องเที่ ยว เชิ งธุ รกิ จ 
ครอบครัว สุขภาพ และสันทนาการระดับโลก [2]    
โดยปี 2544 การแสดงของทิฟฟานี่โชว์ได้รับการ
คัดเลือกจากนิตยสาร  ทราเวลคอม แมกกาซีน 
(Travelcom Magazine) ซึ่งเป็นนิตยสารชั้นน าของ
ประเทศไต้หวัน ฉบับเดือน พ.ค. 2544 ให้เป็นอันดับ 
4 ใน 10 สุดยอดโชว์ระดับโลกประจ าปี 2544 [3]     
และในด้านแหล่งท่องเที่ยวจากข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
ยอดนิยมของเมืองไทย 10 อันดับแรก ปี 2554 พบว่า 
อัลคาซ่าโชว์ พัทยา ได้รับความนิยมติดอันดับที่ 4 ของ
ประเทศไทย [4] 

ในการศึกษานี้ ผู้ศึกษาได้ใช้เครื่องมือในการเก็บ
ข้อมูลปฐมภูมิจากการท าแบบสอบถามออนไลน์ผ่าน  
กู เกิ้ ลฟอร์ม  (Google from) โดยการ เลื อกกลุ่ ม
ตั วอย่ า งแบบเจาะจง  (  Purposive  sampling ) 
จ านวน 40 คน โดยแบ่งเป็นกลุ่มที่เคยรับชมจ านวน 
20 คน และ กลุ่มผู้ที่สนใจรับชมจ านวน 20 คน  เพ่ือ
ศึกษาความสนใจและความต้องการการใช้งานพ้ืนที่
ต่าง ๆ ของกลุ่มเป้าหมาย 

 
2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการและ
พฤติกรรมกลุ่มลูกค้าท่ีเข้ามาใช้งาน 
 2.2 เพ่ือศึกษาแนวทางในการพัฒนาโครงการคา
บาเร่ต์โชว์ในเมืองพัทยา  
 
3. ขอบเขตการศึกษา 
3.1  ขอบเขตด้านเนื้อหา 

ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ พฤติกรรม
และความต้องการการใช้งานพ้ืนที่ของกลุ่มลูกค้า เพ่ือ
น าสู่แนวทางในการพัฒนาโครงการคาบาเร่ต์โชว์ 
3.2  ขอบเขตด้านพื้นที่ 

จากกรณีศึกษาโครงการในพ้ืนที่ เมืองพัทยา 
ได้แก่ ทิฟฟานี่โชว์และอัลคาซ่าโชว์ เพ่ือศึกษารูปแบบ
การแสดงและพ้ืนที่กิจกรรมการใช้งานในปัจจุบันของ
คาบาเรต์โชว์  
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4.  ระเบียบการศึกษา  
 ผู้ศึกษาได้เก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือการศึกษา โดย
แบ่งข้อมูลออกเป็น 2 ส่วน คือ ข้อมูลทุติยภูมิ  
(Secondary Data) และ ข้อมูลปฐมภูมิ  (Primary 
Data)  
 4.1 กรอบงานวิจัย  การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์
เพ่ือศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการและหาแนวทาง    
ในการพัฒนาโครงการคาบาเร่ต์โชว์ในพัทยา ผู้ศึกษา
ได้ท าการทบทวนวรรณกรรมในเรื่อง  1.ความส าคัญ
ของการท่ อง เที่ ย ว  [ 5 ]  2 .พฤติ กรรมของกลุ่ ม
นักท่องเที่ยว[6,7] 3.ความหมายของคาบาเร่ต์โชว์ [8] 
4.กฎหมายที่ เกี่ยวข้องในการจัดตั้งโรงละคร [9] 
ประกอบกับการศึกษาเรื่องพ้ืนที่และรูปแบบการ
ออกแบบจากกรณีศึกษา ส าหรับขอบเขตการศึกษา
สามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 1.ด้านเนื้อหา ศึกษา
ความเป็นไปได้ของโครงการ พฤติกรรมและความ
ต้องการการใช้งานพ้ืนที่ของกลุ่มลูกค้า 2. ด้านพ้ืนที่ 
ศึกษารูปแบบการแสดงและพ้ืนที่กิจกรรมการใช้งาน
ในปัจจุบันของคาบาเร่ต์โชว์ ผู้ศึกษาได้เก็บรวบรวม 
 

ข้อมูลปฐมภูมิจากการเก็บแบบสอบถามออนไลน์จาก
กลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ทีเ่คยรับชมและกลุ่มท่ีสนใจ
รับชมการแสดงคาบาเร่โชว์ ในเมืองพัทยา โดยผู้ศึกษา
จะแสดงผลการศึกษาใน 3 หัวข้อ ได้แก่ 1. ความ
เป็นไปได้ของโครงการ 2. พฤติกรรมกลุ่มลูกค้า 3. 
ข้อมูลด้านพ้ืนที่ เพ่ือวิเคราะห์ผลในการเสนอแนว
ทางการพัฒนาโครงการคาบาเร่ต์โชว์ในเมืองพัทยา 
อภิปรายและสรุปผลต่อไป 
 4.2 ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ได้จาก
การทบทวนวรรณกรรมในเรื่อง 1.ความส าคัญของการ
ท่องเที่ยว 2.พฤติกรรมของกลุ่มนักท่องเที่ยว  3.
ความหมายของคาบาเร่ต์โชว์ 4.กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ในการจัดตั้ ง โรงละคร และจากการศึกษาและ
วิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมจากเว็บไซต์ บทวิจัย โดย
ศึ กษาคว าม เป็ น ไป ได้ ท า งการตลาด  จ านวน
นักท่องเที่ยวที่มีการเข้ามาในพัทยา รวมถึงกลุ่มลูกค้า
ที่มีการใช้งานโครงการและจากกรณีศึกษา ในด้าน
รูปแบบการแสดงและพ้ืนที่กิจกรรมต่าง ๆ ในโครงการ 
 
 
 

 

รูปที่ 1 แสดงกรอบงานวิจัยและข้ันตอนการศึกษา 
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  4.3 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data)  ได้จากการ
ท าแบบสอบถามโดยใช้วิธีการเก็บจากกลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 40 คน แบ่งเป็นกลุ่มเคยรับชมจ านวน 20 คน 
แบ่งเป็น 2 ค าถาม ได้แก่ 1. รูปแบบโชว์ที่สนใจ         
2.กิจกรรมที่ท า กลุ่มผู้ที่สนใจรับชมจ านวน 20 คน 
แบ่งเป็น 3 ค าถาม ได้แก่  1.คาดหวังว่าจะมีโชว์
รูปแบบใด 2.คาดหวังว่าจะมีกิจกรรมใดบ้าง 3.เหตุผล
ที่เลือกไปดู เพ่ือศึกษาดูความสนใจและความต้องการ
การใช้งานพื้นท่ีต่าง ๆ 
 
5.  ผลการศึกษา  
 จากการศึกษาแนวทางการพัฒนาคาบาเร่ต์โชว์ใน
เมืองพัทยา ผู้ศึกษาแบ่งผลการศึกษาออกเป็น  
2 ส่วน ดังนี้ 
5.1 ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ 
 5.1.1 จากการศึกษาจ านวนนักท่องเที่ยวใน
พัทยาและชลบุรี พบว่า จังหวัดชลบุรีเป็นจังหวัดที่มี
ชาวไทยและชาวต่างชาติเพ่ิมขึ้นสูงมากในทุกๆปี โดย
ในปี 2557 มีนักท่องเที่ยวเข้ามาในจังหวัดหวัดเป็น
จ านวน 9.24  ล้านคน เป็นชาวต่างชาติ 6.30 ล้านคน
และชาวไทย 2.90 ล้านคนและในปี 2561 จ านวน
นักท่องเที่ยวครึ่งปีแรกเข้ามาเป็นจ านวน 15.52 ล้าน
คน แบ่งเป็น ชาวต่างชาติ 9.43 ล้านคนและชาวไทย 
6.40 ล้านคน โดยจังหวัดชลบุรี เป็นจังหวัดที่อยู่ใน
โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
(EEC : Eastern Economic Corridor) ซึ่งมีเป้าหมาย
พัฒนาตัวเมืองพัทยาให้เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ 
ครอบครัว สุขภาพ และสันทนาการระดับโลก โดยคา
บาเร่ต์โชว์เป็นเป็นหนึ่งในธุรกิจด้านสันทนาการที่
ได้รับความนิยมมากในกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่
เข้ามาในพัทยา 

 5.1.2 จากการศึกษาพฤติกรรมกลุ่มลูกค้า พบว่า
เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ อายุ 
20 ปีขึ้นไป เป็นชาวต่างชาติ 90% และชาวไทย 10% 
โดยเป็นนักท่องเที่ยวที่มาเป็นกรุ๊ปทัวร์ (Group Tour) 
เป็นหลัก พฤติกรรมนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่
ต้องการเปิดประสบการณ์ใหม่ๆ  สามารถตัดสินใจได้
ด้วยตัวเองรับชม ชื่นชอบโชว์ที่นิยม และ มีความ
หลากหลาย [10,11,]  จากพฤติกรรมการลูกค้าในแต่
ละช่วงเวลารับชมโชว์ในทิฟฟานี่โชว์พัทยา [12] จะ
เห็นได้ว่าเป็นกลุ่มที่มีการเข้าใช้งานกิจกรรมที่มีความ
หลากหลายตามรูปที่ 2 
 

 
 

รูปที ่2 แสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมการลูกค้าในแต่ละ
ช่วงเวลา [12]  ดัดแปลงโดยผู้ศึกษา  

 
5.2  พฤติกรรมกลุ่มลูกค้าที่เข้ามาใช้งาน 

จากการท าแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่างอายุ
ตั้งแต ่20 ปีขึ้นไป โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มได้แก่ กลุ่ม
คนที่เคยรับชมคาบาเร่ต์โชว์และกลุ่มคนที่สนใจรับชม
คาบาเรต์โชว์ เป็นดังนี้ 

5.2.1 กลุ่มคนที่เคยรับชมคาบาเร่ต์โชว์ พบว่า 
สนใจโชว์ละครเพลง บรอดเวย์ และ กิจกรรมที่ท า
ได้แก่ เดินเล่น ช็อปปิ้งและรับประทานอาหาร 

5.2.2 กลุ่มคนที่สนใจรับชมคาบาเร่ต์โชว์ พบว่า
ต้องการประสบการณ์ใหม่ในการดู ชื่นชอบโชว์
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รูปแบบกายกรรม มายากล และรับประทานอาหาร
กับช็อปปิ้ง มากที่สุด 
5.3  ศึกษาข้อมูลด้านพื้นที่จากกรณีศึกษา 

1) ทิฟฟานี่โชว ์พัทยา   
 ตั้งอยู่ 464 หมู่ 9 ถนนพัทยาสาย 2 ต.บางละ

มุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ขนาดพ้ืนที่ 7 ไร่ มีจ านวนที่
นั่งชม 1000 ที่นั่ง ภายในโครงการเป็นอาคารเดี่ยว1
หลัง  ซึ่งภายในประกอบด้วย โรงละคร , คอฟฟ่ี ชอป
(Coffee Shop) , Tiffany Club , สนามยิงปืน 
  รายชื่อแสดงโชว์ประกอบไปด้วยการแสดง 
13 ชุด โดยจะเน้นโชว์เกี่ยวกับชาติต่างๆเช่น จีน 
เกาหลี อินเดีย เวียดนาม ญี่ปุ่น รัสเซีย เป็นต้น [13]   
 2)  อัลคาซ่าโชว์ พัทยา  
   ตั้งอยู่ 78/14 หมู่ 9 ถนนพัทยาสาย 2 ต.บาง
ละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี  จ านวนที่นั่งชม 1200 ที่
นั่ง ภายในโครงการประกอบด้วย โรงละคร , ไทแอง
เกิลคลับ(Triangle Club) , ร้านอาหาร  
รายชื่อแสดงโชว์ประกอบไปด้วยการแสดง 17 ชุด โดย
จะเน้นโดยจะเน้นโชว์เกี่ยวกับชาติต่างๆเช่น จีน 
เกาหลี อินเดีย เวียดนาม ญี่ปุ่น รัสเซีย เป็นต้น [14]  
 5.4 แนวทางในการพัฒนาโครงการคาบาเร่ต์โชว์ใน
เมืองพัทยา  
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลและกรณีศึกษา โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 
 1) ท าเลที่ตั้ง  จากการข้อมูลจากกลุ่มลูกค้า และ
กรณีศึ กษา  จะ เห็ น ได้ ว่ า  กลุ่ มลู กค้ า เป็ นกลุ่ ม
นักท่องเที่ยวกรุ๊ปทัวร์ (Group tour) เป็นหลัก ซึ่งมี
การเดินทางโดยใช้รถทัวร์ และ กรณีศึกษาทั้ง 2 แห่ง 
มีที่ตั้งโครงการติดถนนพัทยาสาย 2 โดยเป็นหนึ่งใน
ถนนที่มีความหนาแน่น และ ข้อก าหนดกฎกระทรวง
ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมพัทยา ก าหนดให้พ้ืนที่ผังสีแดง 
เป็นที่ดินประเภทศูนย์กลางพาณิชยกรรม ให้ใช้

ประโยชน์ในที่ดินเพ่ือพาณิชยกรรมได้ ดังนั้นควรมีการ
เลือกท าเลที่ตั้งโครงการที่อยู่ในข้อก าหนดกฎหมาย 
ย่านที่มีความเจริญ ความครึกครื้นและติดกับถนนหลัก 
เพ่ือให้กลุ่มนักท่องเที่ยงเดินทางเข้าออกโครงการได้
ง่ายและช่วยดึงดูดกลุ่มลูกค้าให้เข้าใจงานโครงการ
มากขึ้น 
 2) กิจกรรมและรูปแบบโชว์ในโครงการ จากรูปที่ 
2 แสดงถึงพฤติกรรมลูกค้า โดยกิจกรรมที่กลุ่มลูกค้า
ใช้งานหลัก ๆ ได้แก่ ช็อปปิ้ง เดินเล่น รับประทาน
อาหาร ไนต์คลับและเกมเอ็นเตอร์เทนต่างๆ และ 
รูปแบบโชว์จากกรณีศึกษาจะมีความคล้ายคลึงกัน 
โดยจะเน้นการแสดงโชว์วัฒนธรรมของชาติที่เข้ามาใน
ท่องเที่ยวในพัทยาเป็นหลัก และจากแบบสอบถาม
กลุ่มตัวอย่าง จะเห็นได้ว่า รูปแบบโชว์ที่มีความสนใจ
และคาดหวังในโครงการ ได้แก่  มายากล กายกรรม 
ละครเพลง ละครเวที เป็น ดังนั้นผู้ศึกษาจึงเห็นว่า
พ้ืนที่และกิจกรรมของโครงการ ควรจัดให้มีการดึงดูด
นักท่องเที่ยวและตอบสนองพ้ืนที่ในการใช้งาน ร่วมถึง
ร้านค้าเช่าต่าง ๆ ที่อยู่ภายนอกอาคารโรงละคร เพ่ือ
สามารถที่จะดึงดูดกลุ่มลูกค้าใช้งานในโครงการนาน
มากขึ้น ได้แก่ 1.โรงละคร 2.ถนนคนเดิน 3.ร้านอาหาร  
4.สถานบันเทิง 5.ไนต์คลับ 

รูปที ่3 แสดงช่วงเวลาการใช้งานโครงการ    
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 จ า ก รู ป ที่  3  แ ส ด ง ใ ห้ เ ห็ น ว่ า โ ค ร ง ก า ร มี
ความสามารถที่จะดึงดูดกลุ่มลูกค้าทุกช่วงเวลาและใช้
งานกิจกรรมต่าง ๆ ในโครงการได้นานมากขึ้นและ
จากสถานการณ์ โควิด ในปัจจุบันที่ รั ฐบาลได้มี
มาตรการปิดสถานประกอบการและจ ากัดเวลาการใช้
ง านบา งสถานที่ ถึ ง ช่ ว ง  21 . 00  น .  และกลุ่ ม
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติลดลง จึงควรมีการปรับ
ช่วงเวลาการใช้งาน โดยกิจกรรมที่สามารถเปิดใช้งาน
ได้ ได้แก่1. ถนนคนเดิน 2.ร้านอาหาร โดยปรับเปลี่ยน
ช่วงเวลาการใช้งานถึง 21.00 น. จัดมาตรการเว้น
ระยะห่างของผู้ใช้งาน  โดยจะเห็นได้ว่าการเพ่ิมพ้ืนที่
กิจกรรมที่นอกจากจะสามารถตอบสนองความ
ต้องการและดึงดูดการเข้าใช้งานของลูกค้า  ช่วง
สถานการณ์โควิดโครงการยังมีในส่วนพ้ืนที่กิจกรรมที่
สามารถเปิดใช้บริการและสร้างรายได้ ซึ่งส่งผลให้
โครงการสามารถอยู่รอดได้จากช่วงสถานการณ์โควิด
ได้  
 ในส่วนรูปแบบการแสดงโชว์ควรมีจัดรูปแบบที่เน้น
การแสดงโชว์วัฒนธรรมของต่างชาติที่ เข้ามาใน
ท่องเที่ยวในพัทยาตามกรณีศึกษา เนื่องจากจะ
สามารถดึงกลุ่มลูกค้าที่มาต้องเที่ยวในพัทยาเป็นหลัก
ได้ รวมถึงการเพ่ิมจุดเด่น รูปแบบโชว์ที่แตกต่างจาก
โครงการอ่ืน ได้แก่  มายากล กายกรรม ละครเพลง 
ละครเวที เป็นต้น ซึ่งจะท ากลุ่มลูกค้ามีความสนใจ 
เกิดความแปลกใหม่ในการรับชมและอาจเป็นจุดที่
ดึงดูดกลุ่มลูกค้าเข้ากลับมารับชมอีกรอบ 
 
6. การอภิปรายและสรุปผล  
 จากการศึกษาแนวทางในการพัฒนาโครงการคาบา
เร่ต์โชว์ในพัทยาแสดงให้เห็นถึงความน่าลงทุนของ
ธุรกิจนี้  ด้วยจ านวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและ
ชาวต่างชาติที่เข้ามาในพัทยาเพ่ิมขึ้นทุก ๆ ปี รวมถึง

แผนนโยบายอีอีซีที่ต้องการพัฒนาให้เมืองพัทยาเป็น
เมืองแห่งการท่องเที่ยวเชิงสันทนาการระดับโลก โดย
สามารถพัฒนาศักยภาพโครงการให้มีความโดดเด่น   
ในระดับโลกได้ รวมถึงในช่วงเกิดวิกฤติโรคระบาด     
ที่โรงละครต้องปิด ชาวต่างชาติไม่สามารถมาได้ จาก
กรณีศึกษาทั้ ง  2 สถานที่  ซึ่ งกิจกรรมภายในตัว
โครงการน้อย ทั้งยังเป็นกิจกรรมที่ส่วนใหญ่อยู่ในตัว
อาคารเดียวกันซึ่งส่งผลให้การปิดตัวของโรงละครไม่
สามารถที่จะใช้งานกิจกรรมและพ้ืนที่อ่ืน ๆ             ใน
โครงการได้ จากผลการศึกษาพฤติกรรมกลุ่มลูกค้า
และแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง แสดงให้เห็นถึง
กิจกรรมที่มีความต้องการและสนใจ โดยกิจกรรม   
หลัก ๆ ได้แก่ ช็อปปิ้ง เดินเล่น รับประทานอาหาร 
ไนต์คลับและเกมเอ็นเตอร์เทนต่าง ๆ  
 ดังนั้นผู้ศึกษาจึงเห็นว่าพ้ืนที่และกิจกรรมของ
โครงการ ควรจัดให้มีการดึงดูดนักท่องเที่ยวและ
ตอบสนองพ้ืนที่ในการใช้งาน รวมถึงร้านค้าเช่าต่างๆที่
อยู่ภายนอกอาคารโรงละคร ซึ่งจะท าให้ตัวโครงการ
สามารถอยู่รอดจากสถานการณ์โควิดและหลังจาก
วิกฤติโควิดได้ โดยมีพ้ืนที่ ได้แก่ 1.โรงละคร  2.ถนน
คนเดิน 3.ร้านอาหาร 4.สถานบันเทิง 5.ไนต์คลับ 
รวมถึงจัดมาตรการต่าง ๆ ที่ท าให้กลุ่มลูกค้าใช้งาน
พ้ืนที่ต่างๆในตัวโครงการทั้งช่วงวิกฤติโควิดและ
หลังจากวิกฤติโควิดได้  
 ในส่วนรูปแบบโชว์ควรเน้นโชว์ที่แสดงให้เห็นถึง
พัทยา ความเป็นไทย และโชว์ที่แสดงให้ เห็นถึง
วัฒนธรรมในชาติต่าง ๆ ที่นักท่องเที่ยวเข้ามาเป็นหลัก 
และเพ่ิมรูปแบบการแสดงโชว์ที่มีความแปลกใหม่เพ่ือ
เพ่ิมความโดดเด่นจากตัวโครงการอ่ืนในพัทยาซึ่งจะ
ช่วยส่งเสริมให้ธุรกิจคาบาเร่ต์โชว์มีการยกระดับ
เพ่ิมข้ึนจากเดิม  
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 ในส่วนที่ตั้งโครงการควรมีการเลือกย่านที่มีความ
เจริญหรือพ้ืนที่ที่มีแนวโน้มที่จะเจริญเติบโตและติดกับ
ถนนสายหลักหรือสายที่มีความส าคัญ ซึ่งเป็นจุดที่มี
ผู้คนใช้งานมากจะสามารถต่อยอดการเข้าใช้งาน
โครงการได ้
 ผู้ศึกษาได้เสนอแนวทางการพัฒนาโครงการที่
มุ่งเน้นการใช้งานพ้ืนที่กิจกรรมต่าง ๆ ที่จะสามารถท า
ให้ โครงการมีการเติบโตและเ พ่ิมรายได้ ในช่ว ง
สถานการณ์ต่าง ๆ รวมถึงเพ่ือให้เกิดการยกระดับ
โครงการให้เป็นจุดเด่นของพ้ืนที่ในแต่ละจังหวัดได้ 
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อิทธิพลของการใช้กากดินล้างเถ้าลอยแคลเซียมสูงจีโอโพลิเมอร์มอร์ต้าร์ต่อความสามารถ    
ท างานได้ ก าลังอัดและสมัประสิทธิ์การซึมผ่านคลอไรด์ 

Influence of using Clay Residue in High-Calcium Fly Ash Geopolymer Mortar on 
Workability, Strength and Chloride Diffusion Coefficient  
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บทคัดย่อ  
งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาความข้นเหลว ระยะเวลาก่อตัว ก าลังรับแรงอัดและค่าสัมประสิทธิ์การซึมผ่าน

คลอไรด์ด้วยวิธีการเคลื่อนย้ายคลอไรด์แบบเร่งของเถ้าลอยแคลเซียมสูงจีโอโพลิเมอร์มอร์ต้าร์ผสมกากดินล้าง โดยเถ้าลอย
แคลเซียมสูงถูกแทนที่ด้วยกากดินล้างในร้อยละ 0 และ 15 โดยน้ าหนักของวัสดุประสาน สารละลายด่างที่ใช้ในการ
เกิดปฏิกิริยาได้แก่ สารละลายโซเดียมซิลิเกตและสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่มีความเข้มข้น 14 โมลาร์ อัตราส่วน
สารละลายโซเดียมซิลิเกตต่อสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์เท่ากับ 1.0 อัตราส่วนทรายต่อวัสดุประสานเท่ากับ 1.0 และ
บ่มที่อุณหภูมิห้องทุกส่วนผสม โดยศึกษาปัจจัยของอัตราส่วนของเหลวต่อวัสดุประสานเท่ากับ 0.4, 0.5 และ 0.6 ผลการ
ทดสอบ พบว่า การเพิ่มข้ึนของอัตราส่วนของเหลวต่อวัสดุประสานส่งผลให้ก าลังอัดของเถ้าลอยแคลเซียมสูงจีโอโพลิเมอร์
มอร์ต้าร์ผสมกากดินล้างมีแนวโน้มลดลง แต่อย่างไรก็ตามความข้นเหลวและระยะเวลาก่อตัวมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น  
จากผลการทดสอบสามารถสรุปได้ว่าการใช้กากดินล้างสามารถพัฒนาก าลังอัดของเถ้าลอยแคลเซียมสูงจีโอโพลิเมอร์  
มอร์ต้าร์ได้ 
ค ำส ำคัญ: จีโอโพลิเมอร์มอร์ต้าร์, เถ้าลอยแคลเซียมสูง, กากดินล้าง, ก าลังรับแรงอัด, สัมประสิทธิ์การซึมผ่านของคลอไรด์ 
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Abstract 
 The objective of this research is to study the flow rate, setting time, compressive strength, and 
chloride diffusion coefficient by using rapid chloride migration test of high-calcium fly ash ( FA) 
geopolymer mortar containing clay residue ( CR) . FA was replaced by CR at the rate of 0% and 15% by 
weight of the binder. The alkali activators were sodium silicate ( WG)  solution and 14 molar sodium 
hydroxide (WG) solution. The constant WG/NH ratio of 1.0, sand/binder ratio of 1.0 and curing at ambient 
temperature were used in all mixes. The liquid/binder ratios at 0.4, 0.5 and 0.6 were studied. Test results 
found that the increase in liquid/binder ratio had adverse effects on the compressive strength of the 
high-calcium FA geopolymer mortar incorporated with CR; however, the flow rate and setting time 
tended to increase. From the test results, it can be concluded that the use of CR could enhance the 
strength development of high-calcium FA geopolymer mortar. 
Keywords: Geopolymer mortar, High-calcium fly ash, Clay Residue, Compressive strength, Chloride 
diffusion coefficient 
 
1.  บทน า 
 โดยปกติโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กจะเกิดการ
เสื่อมสภาพเร็วกว่าที่ก าหนดไว้จากการออกแบบ อาจ
มีสาเหตุมาจากสารอันตรายที่มีผลต่อคุณสมบัติของ
คอนกรีตแทรกซึมเข้าสู่เนื้อคอนกรีต สารอันตราย
เหล่านี้อาทิเช่น ซัลเฟต คลอไรด์ กรด และก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ เป็นต้น โดยสารอันตรายเหล่านี้
จะเข้าไปท าลายเนื้อคอนกรีตหรือเหล็กเสริมใน
โครงสร้างคอนกรีตท าให้เหล็กเสริมเกิดสนิมขึ้นส่งผล
ให้เหล็กเสริมเกิดการขยายตัวและท าให้คอนกรีตเกิด
การแตกร้าวและเสียหายได้ในที่สุด ดังนั้น โครงสร้าง
คอนกรีตจึงมีความสามารถในการรับก าลังลดลง 

ในปัจจุบันได้มีวิธีการป้องกันการเกิดปัญหา
ดังกล่าว เช่น วิธีการเคลือบผิวที่ เหล็กเสริม วิธี             
แคโทดิก และวิธีอิเล็กโตรแพลนติ้ง เป็นต้น ซึ่งใน
ปัจจุบัน วิธีการเคลือบผิวที่เหล็กเสริมจะเป็นวิธีที่นิยม
ที่สุด และมีงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับการใช้อีพ็อกซี่เร
ซิ่นเป็นสารเคลือบเพ่ือป้องกันการกัดกร่อนของเหล็ก

เสริมในคอนกรีตอย่างแพร่หลาย  แต่อย่างไรก็ตาม
เมื่อพิจารณาปัจจัยทางด้านราคาของอีพ็อกซี่เรซิ่นจะ
มีราคาค่อนข้างสูง ดังนั้น เทคโนโลยีด้านการพัฒนา
วัสดุใหม่เพ่ือใช้เคลือบผิวเหล็กเสริมในคอนกรีตมี
ความจ าเป็นต้องต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
ทั้งในด้านการเพิ่มความสามารถการทนทานต่อการกัด
กร่อนจากสารอันตรายที่แทรกซึมเข้าสู่เนื้อคอนกรีต
และด้านราคาต้นทุนของวัสดุดังกล่าว หนึ่งในวัสดุที่
ได้รับความนิยมและมีความเป็นไปได้ในการพัฒนาเป็น
สารเคลือบผิวเหล็กเสริมในคอนกรีต คือ “วัสดุจีโอ- 
โพลิเมอร์” 

“จี โอโพลิ เมอร์” เป็นวัสดุ เชื่อมประสานที่มี
องค์ประกอบของซิลิกา (SiO2) และอะลูมินา (Al2O3)            
เป็นองค์ประกอบหลัก และถูกกระตุ้นด้วยสารละลาย
ด่างเพ่ือชะละลายและควบแน่นปฏิกิริยาจีโอโพลิเมอร์
ไรเซชั่น สารละลายด่างที่นิยมใช้คือ สารละลาย
โซเดียมไฮดรอกไซด์และสารละลายโซเดียมซิลิเกต ซึ่ง
ในปัจจุบันได้มีการพัฒนาวัสดุชนิดนี้อย่างแพร่หลาย
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เนื่องด้วยสามารถให้ก าลังรับแรงอัดและยึดเกาะที่สูง 
อีกท้ังสามารถทนความร้อนและต้านทานการกัดกร่อน
ได้ดีจากเหตุผลดังกล่าว การพัฒนาจีโอโพลิเมอร์เป็น
สารเคลือบเพ่ือป้องกันการกัดกร่อนของเหล็กเสริมใน
คอนกรีตจึงควรมีการศึกษาและพัฒนาวัสดุชนิดนี้เพ่ือ
ใช้เป็นวัสดุเคลือบผิวเหล็กเสริมและเป็นอีกหนึ่ ง
ทางเลือกในอุตสาหกรรมก่อสร้างต่อไป 
 
2.  วิธีการวิจัย 
2.1  วัสดุที่ใช้ในงานวิจัย 

วัสดุตั้งต้นที่ใช้ในการผลิตจีโอโพลิเมอร์มอร์ต้าร์
ประกอบด้วยเถ้าลอยแคลเซียมสูง (FA) เป็นวัสดุ
พลอยได้จากการเผาถ่านหินเพ่ือผลิตกระแสไฟฟ้า 
โดยถ่านหินที่บดละเอียดจะถูกเผาเพ่ือให้พลังงาน
ความร้อนแก่หม้อไอน้ า (Boiler) เพ่ือผลิตกระแสไฟฟ้า
ต่อไป เถ้าถ่านหินขนาดใหญ่จะตกลงยังก้นเตาจึงเรียก
กันว่าเถ้าก้นเตา หรือเถ้าหนัก (bottom ash) ส่วน
ถ่านหินที่มีขนาดเล็กกว่า 1 ไมโครเมตร จนถึง
ประมาณ 200 ไมโครเมตร จะถูกดักจับโดยที่ดักจับ
ไฟฟ้าสถิต (electrostatic precipitator) เพ่ือไม่ให้
ลอยออกไปกับอากาศร้อน ซึ่งจะก่อให้เกิดมลภาวะใน
พ้ืนที่รอบโรงงานไฟฟ้า 

เถ้ าลอย หรือ เถ้ าถ่ านหินที่ หลง เหลือจาก
กระบวนการเผาไหม้ของถ่านหินหรือลิกไนต์จะมี
ขนาดเล็ก และละเอียดมากโดยจะปลิวปนไปกับก๊าซ
ร้อนออกจากปล่องควันของโรงงานผลิตไฟฟ้าที่ใช้ถ่าน
หินเป็นเชื้อเพลิง ซึ่งถ้ามีปริมาณเถ้าลอยมากในชั้น
บรรยากาศ ก็อาจก่อให้เกิดปัญหามลภาวะของอากาศ
ได้ ในปัจจุบันเถ้าลอยเป็นที่นิยมน ามาใช้ในงาน
คอนกรีตอย่างแพร่หลายด้วยเหตุผลเพราะว่าเถ้าลอย
จะมีออกไซด์ของซิลิกอน อะลูมิเนียม และเหล็ก ซึ่ง
ออกไซด์เหล่านี้จะสามารถไปท าปฏิกิริยาปอซโซลาน

เนื่องจากปฏิกิริยาไฮเดรชั่นได้ดี และส่งผลให้ก าลังอัด
ของคอนกรีตมีก าลังสูงขึ้น โดยเฉพาะการใช้เถ้าลอยที่
มีคุณภาพด ี[1] 

กากดินล้าง หรือกากดินขาว (CR) เป็นวัสดุที่ใช้
ในการผลิตเซรามิกของจังหวัดล าปาง โดยลักษณะทาง
กายภาพทั่วไปจะมีลักษณะคล้ายทรายละเอียด เป็น
ผงสีขาว เนื้อละเอียด มีขนาดอุนภาคใหญ่กว่า 45 
ไมโครเมตร เมื่อผสมน้ าจะตกตะกอนอย่างรวดเร็ว ไม่
มีความเหนียว ส่วนลักษณะทางเคมีจะมีซิลิกา และ
อะลูมินาเป็นหลัก ในกระบวนการล้างดินเริ่มจากน า
แร่ดินขาวจากแหล่งดินขาวบดย่อยเพ่ือลดขนาดด้วย
เครื่องบดชนิดแฮมเมอร์มิล ผงแร่ดินขาวหลังบดจะถูก
น าไปผสมกับน้ าในถังกวนขนาดใหญ่กลายเป็นน้ าดิน 
จากนั้นน้ าดินจะถูกปล่อยให้ไหลผ่านรางซิกแซกที่ลาด
เอียง อนุภาคที่มีความหยาบ ได้แก่ เม็ดทรายจะ
ตกตะกอนอยู่ในบริเวณราง ส่วนอนุภาคที่มีความ
ละเอียด ได้แก่ เนื้อดินบริสุทธิ์จะไหลออกจากรางลงสู่
บ่อเก็บน้ าดิน น้ าดินที่เหลือในขั้นตอนสุดท้ายจะถูกดูด
ผ่านสู่เครื่องรีดน้ าส่วนเกินออกจากน้ าดิน น้ าดินที่ผ่าน
การรีดน้ าจะกลายเป็นเนื้อดินมีลักษณะเป็นแผ่นและ
ยังคงมีความชื้น พร้อมส าหรับการน าไปใช้งาน แต่
อย่างไรก็ตามการล้างแร่ดินขาวจะมีปริมาณกากดิน
ขาวตกค้างอยู่ในรางซิกแซก หรือถูกคัดท้ิงเป็นปริมาณ
สูงถึงร้อยละ 50 – 85 โดยน้ าหนักของดินที่น ามาล้าง 
นั่นหมายความว่าหากล้างแร่ดินขาว 20 ตันต่อวันจะ
เกิดกากดินขาว 10 ตันต่อวัน [2] 
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ตารางท่ี 1 องค์ประกอบทางเคมีของเถ้าลอยและกาก
ดินล้าง 

Chemical compositions (%) FA CR 
SiO2 37.87 77.48 
Al2O3 19.91 9.74 
Fe2O3 12.07 2.43 
CaO 18.68 0.54 
MgO 2.40 - 
Na2O 1.88 - 
K2O 2.36 5.61 
SO3 4.25 1.50 
LOI 0.58 1.02 

 
อีพ็อกซี่เรซิ่น หรือโพลีพอกไซต์เป็นเทอร์โมเซ็ตติ้ง

โพลิเมอร์เกิดจากปฏิกิริยาของเรซิ่นกับฮาร์ดเดนเนอร์   
อีพ็อกซี่มีหลากหลายคุณประโยชน์ใช้สอยในการ
ท างานทั่วไป อีพ็อกซี่เป็นโคโพลิเมอร์ที่จะเกิดจาก
สารเคมีที่แตกต่างกัน คือ เรซิ่นและฮาร์ดเดนเนอร์ 
โดยเรซิ่นจะประกอบด้วยโมโนเมอร์ หรือพอลิเมอร์ก
ลุ่มพอกไซด์ส่วนใหญ่แล้วเรซิ่นอีพ็อกซี่ทั่วไปจะเกิด
จ า ก ป ฏิ กิ ริ ย า ร ะห ว่ า ง  Epichlorohydrin แ ล ะ 
Bisphenol-A แต่หลั งจากนั้ นอาจถูกแทนที่ด้ วย
สารเคมีที่คล้ายฮาร์ดเดนเนอร์ ประกอบด้วยโมโน
เมอร์พอลิ เอ เช่น Triethylenetetramine (TETA 
กลุ่มพอกไซด์ในรูปแบบโควาเลนต์ [3] 

โดยทั่วไปอีพ็อกซี่เรซิ่นเป็นที่รู้จักกันดีที่เป็นวัสดุ
ส าหรับการยึดเกาะทางเคมีและความต้านทานความ
ร้อนต่อคุณสมบัติเชิงกลในงานซ่อมแซมบ ารุงของ
โครงสร้างคอนกรีต อีพ็อกซี่เรซิ่นเป็นวัสดุที่นิยมใช้
อย่างแพร่หลายทั้งในด้านการเคลือบผิวเหล็กเพ่ือ
ต้านทานการกัดกร่อนของเหล็กเสริม ทนทานต่อ
สารเคมี กรด-ด่าง และอีกหลายประการ [3] 
 

2.2 การเตรียมตัวอย่างเถ้าลอยแคลเซียมสูงจีโอ-     
โพลิเมอร์มอร์ต้าร์ 

อัตราส่วนผสมของเถ้าลอยแคลเซียมสูงจีโอ -                
โพลิเมอร์มอร์ต้าร์ผสมกากดินล้างดังแสดงในตารางที่ 
2 โดยเถ้าลอยแคลเซียมสูงถูกแทนที่ด้วยกากดินล้าง
ร้อยละ 15 โดยน้ าหนักของวัสดุประสาน ทุกอัตราส่วน
ผสมใช้อัตราส่วนทรายต่อวัสดุประสานเท่ากับ 1.0 
อัตราส่ วนสารละลายโซเดียมซิลิ เกต (WG) ต่อ
สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ (NH) เท่ากับ 1.0 และ
ความเข้มข้นของสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์
เท่ากับ 14 โมลาร์ และด าเนินการศึกษาปัจจัยของ
อัตราส่วนของเหลวต่อวัสดุประสานเท่ากับ 0.40, 
0.50 และ 0.60 

ส าหรับขั้นตอนการผสมจีโอโพลิเมอร์มอร์ต้าร์ 
เริ่มต้นด้วยการผสมวัสดุตั้งต้นให้เข้ากันเป็นเวลา
ประมาณ 1 นาที หลังจากนั้นเทสารละลายทั้ง 2 ชนิด 
(โดยผสมให้เข้ากันก่อนใช้) และผสมให้เข้ากันจน             
กระทั่งเป็นเนื้อเดียวกันเป็นเวลาประมาณ 2 นาที  
ดังรูปที่ 1 
 
ตารางท่ี 2 อัตราส่วนผสมของเถ้าลอยแคลเซียมสูง             
จีโอโพลิเมอร์มอร์ต้าร์ผสมกากดินล้าง  

Symbol 
FA 
(g) 

CR 
(g) 

Sand 
(g) 

NH 
(g) 

WG 
(g) 

0.40LB100FA 100 - 100 20 20 
0.50LB100FA 100 - 100 25 25 
0.60LB100FA 100 - 100 30 30 
0.40LB85FA15CR 85 15 100 20 20 
0.50LB85FA15CR 85 15 100 25 25 
0.60LB85FA15CR 85 15 100 30 30 
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(ก) ผสมวัสดุตั้งต้น
และสารละลายให้

เข้ากัน 

(ข) เทใส่แบบหล่อ 

รูปที่ 1 ลักษณะการผสมเถ้าลอยแคลเซียมสูง                
จีโอโพลิเมอร์ผสมกากดินล้าง 

 

2.3 การเตรียมตัวอย่างและการทดสอบก าลังรับ
แรงอัดของเถ้าลอยแคลเซียมสูงจีโอโพลิเมอร์                 
มอร์ต้าร์ผสมกากดินล้าง 

ส าหรับการเตรียมตัวอย่างส าหรับทดสอบก าลัง
อัดของเถ้าลอยแคลเซียมสูงจีโอโพลิเมอร์มอร์ต้าร์ผสม
กากดินล้ างจะใช้ แบบหล่อทรงลูกบาศก์ ขนาด 
50x50x50 มิลลิเมตร ตามมาตรฐาน ASTM C109 [4] 
วัสดุจีโอโพลิเมอร์มอร์ต้าร์จะถูกเทลงแบบหล่อและห่อ
ด้วยแผ่นพลาสติกฟิล์ม เ พ่ือป้องกันการสูญเสีย
ความชื้นและเก็บไว้ห้องควบคุมอุณหภูมิ 25 องศา
เซลเซียส และถอดแบบเมื่อครบ 24 ชั่วโมง จากนั้นท า
การทดสอบวัสดุจีโอโพลิเมอร์มอร์ต้าร์ที่อายุการบ่ม 1 
วัน โดยลักษณะตัวอย่างส าหรับการทดสอบก าลังรับ
แรงอัดจะแสดงในรูปที่ 2 

 
 

 

รูปที่ 2 ลักษณะตัวอย่างการทดสอบก าลังรับแรงอัด
ของจีโอโพลิเมอร์มอร์ต้าร์ 

 
2.4 การทดสอบความข้น เหลวของ เถ้ า ลอย
แคลเซียมสูงจีโอโพลิเมอร์มอร์ต้าร์ผสมกากดินล้าง 

การทดสอบความข้นเหลวของวัสดุจีโอโพลิเมอร์
มอร์ต้าร์ใช้วิธีการไหลด้วยตัวเองดังแสดงในรูปที่ 3         
การทดสอบความข้นเหลวของวัสดุจีโอโพลิเมอร์           
มอร์ต้าร์ประยุกต์จากมาตรฐาน ASTM C1611 [5] 
 

 

รูปที่ 3 การทดสอบค่าความข้นเหลวของเถ้าลอย
แคลเซียมสูงจีโอโพลิเมอร์มอร์ต้าร์ผสมกากดินล้าง 

 
2.5 การทดสอบระยะเวลาก่อตัวของเถ้าลอย
แคลเซียมสูงจีโอโพลิเมอร์มอร์ต้าร์ผสมกากดินล้าง 
 การทดสอบระยะเวลาก่อตัวของวัสดุจี โอ -              
โพลิเมอร์มอร์ต้าร์จะใช้วิธีของเข็มไวแคต (Vicat 
needle) ตามมาตรฐาน ASTM C191 [6] ดังแสดงใน
รูปที่ 4 
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รูปที่ 4 การทดสอบระยะเวลาก่อตัวของเถ้าลอย
แคลเซียมสูงจีโอโพลิเมอร์มอร์ต้าร์ผสมกากดินล้าง 

 
2.6 การทดสอบค่าสัมประสิทธิ์การซึมผ่านคลอไรด์
ด้วยวิธีการเคลื่อนย้ายคลอไรด์แบบเร่งของเถ้าลอย
แคลเซียมสูงจีโอโพลิเมอร์มอร์ต้าร์ผสมกากดินล้าง 

ส าหรับการทดสอบค่าสัมประสิทธิ์การซึมผ่าน
คลอไรด์ด้วยวิธีการเคลื่อนย้ายคลอไรด์แบบเร่ง 
(Rapid migration) ของวัสดุจีโอโพลิเมอร์มอร์ต้าร์ 
การเตรียมตัวอย่างเริ่มต้นด้วยเทวัสดุจีโอโพลิเมอร์
มอร์ต้าร์ลงในแบบหล่อรูปทรงกระบอกขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 100 มิลลิเมตร สูง 200 มิลลิเมตร และห่อ
ด้วยแผ่นพลาสติกฟิล์ม เ พ่ือป้องกันการสูญเสีย
ความชื้นและเก็บไว้ห้องควบคุมอุณหภูมิ 25 องศา
เซลเซียส และถอดแบบเมื่อครบ 24 ชั่วโมง จากนั้นท า
การทดสอบค่าสัมประสิทธิ์การซึมผ่านคลอไรด์ด้วย
วิ ธี ก า ร เ ค ลื่ อ น ย้ า ย ค ล อ ไ ร ด์ แ บ บ เ ร่ ง  ( Rapid 
migration) ของวัสดุจี โอ-โพลิ เมอร์มอร์ต้าร์ตาม
มาตรฐาน NT-Build 492 [7] ดังแสดงในรูปที่ 5 

 

 

รูปที่ 5 การทดสอบการเคลื่อนย้ายคลอไรด์แบบเร่ง
ของเถ้าลอยแคลเซียมสูงจีโอโพลิเมอร์มอร์ต้าร์ผสม

กากดินล้าง 
 
3.  ผลการศึกษา 
 ความสามารถท างานได้และระยะเวลาก่อตัวเป็น
หนึ่งในคุณสมบัติที่ส าคัญของวัสดุประสาน โดยผลการ
ทดสอบแสดงไว้ในตารางที่ 3 พบว่า การเพ่ิมขึ้นของ
อัตราส่วนของเหลวต่อวัสดุประสาน (L/B) ส่งผลให้
ความข้นเหลวและระยะเวลาการก่อตัวของเถ้าลอย
แคลเซียมสูงจีโอโพลิเมอร์มอร์ต้าร์ผสมกากดินล้าง
เพ่ิมขึ้น ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับอัตราส่วนน้ า
ต่อวัสดุประสานของระบบคอนกรีตปกติ (W/C) 
ตัวอย่างเช่น ส่วนผสม 85FA15CR มีค่าความข้นเหลว
เท่ากับร้อยละ 0, 127 และ 354 ตามการเพ่ิมขึ้นของ
อัตราส่วนของเหลวต่อวัสดุประสานเท่ากับ 0.4, 0.5 
และ 0.6 ตามล าดับ ส่วนผลการทดสอบระยะเวลา
การก่อตัวของเถ้าลอยแคลเซียมสูงจีโอโพลิเมอร์มอร์
ต้าร์ผสมกากดินล้าง พบว่า ระยะเวลาการก่อตัว
เพ่ิมข้ึนตามการเพ่ิมขึ้นของอัตราส่วนของเหลวต่อวัสดุ
ประสาน ยกตัวอย่างเช่น ส่วนผสม 85FA15CR จะมี
ระยะเวลาก่อตัวต้นเท่ากับ 2, 6 และ 15 นาที และมี
ระยะเวลาก่อตัวปลายเท่ากับ 8, 14 และ 28 นาทีตาม
การเพ่ิมขึ้นของอัตราส่วนของเหลวต่อวัสดุประสาน
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เท่ากับ 0.4, 0.5 และ 0.6 ตามล าดับผลการ ศึกษา
ของงานวิจัยนี้สอดคล้องกับรายงานของ Sinsiri et al. 
[8] ที่รายงานไว้ว่าการเพ่ิมขึ้นของอัตราส่วนของเหลว
ต่อวัสดุประสานจะช่วยเพ่ิมความสามารถท างานได้
ของวัสดุจีโอโพลิเมอร์ นอกจากนั้น Chindaprasirt et 
al. [9] กล่าวว่า อัตราส่วนของ SiO2/Al2O3 ที่ เ พ่ิม
สูงขึ้นภายในระบบของเถ้าลอยแคลเซียมสูงจีโอโพลิ
เมอร์ส่งผลให้มีระยะเวลาการก่อตัวมีแนวโน้มเพ่ิมมาก
ขึ้น 

ผลการทดสอบก าลั งรับแรงอัดของเถ้ าลอย
แคลเซียมสูงจีโอโพลิเมอร์มอร์ต้าร์ผสมกากดินล้างดัง
แสดงในตารางที่ 4 พบว่า ค่าก าลังรับแรงอัดของเถ้า
ลอยแคลเซียมสูงจีโอโพลิเมอร์มอร์ต้าร์มีแนวโน้ม
ลดลงตามอัตราส่วนของเหลวต่อวัสดุประสาน (L/B) 
ที่ เ พ่ิมขึ้น เช่น ส่วนผสมของ 100FA มีค่าก าลังรับ
แรงอัดเท่ากับ 18.4, 17.2 และ 13.7 เมกะปาสคาล 
ตามการเพ่ิมขึ้นของอัตราส่วนของเหลวต่อวัสดุ
ประสานเท่ากับ 0.4, 0.5 และ 0.6 ตามล าดับ ขณะที่
ปัจจัยของการแทนที่ด้วยกากดินล้างในเถ้าลอย
แคลเซียมสูงจีโอโพลิเมอร์มอร์ต้าร์ พบว่า ก าลังรับ
แรงอัดมีแนวโน้มลดลง ยกตัวอย่างเช่น ส่วนผสม 
85FA15CR มีค่าก าลังรับแรงอัดเท่ากับ 16.6, 11.8 
และ 9.7 เมกะปาสคาล ตามการเพิ่มขึ้นของอัตราส่วน
ของเหลวต่อวัสดุประสานเท่ากับ 0.4, 0.5 และ 0.6 
ตามล าดับ เมื่อพิจารณาผลการทดสอบ พบว่า การ
แทนที่ของกากดินล้างในเถ้าลอยแคลเซียมสูงในร้อย
ละ 15 จะให้ค่าก าลังรับแรงอัดที่ต่ ากว่าส่วนผสมที่ไม่
มีการใช้กากดินล้าง ซึ่งผลการทดสอบนี้สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ Chindaprasirt et al. [10] ได้รายงานไว้
ว่าเมื่ออัตราส่วนของ SiO2/Al2O3 สูงมากเกินไปจะ
ส่งผลให้ก าลังรับแรงอัดมีค่าลดลง 

 

ตารางท่ี 3 ค่าความข้นเหลว และระยะเวลาก่อตัวของ
เถ้าลอยแคลเซียมสูงจีโอโพลิเมอร์มอร์ต้าร์ผสมกากดิน
ล้าง 

Symbol 
Setting time 

(min) 
Flow rate 

(%) 
Initial Final 

0.40LB100FA 2 6 0* 
0.50LB100FA 4 10 270 
0.60LB100FA 8 18 335 
0.40LB85FA15C
R 

2 8 0* 

0.50LB85FA15C
R 

6 14 127 

0.60LB85FA15C
R 

15 28 354 

หมายเหตุ : *มีค่าต่ ามาก 

 
ตารางที่ 4 ค่าก าลังรับแรงอัดของเถ้าลอยแคลเซียม
สูงจีโอโพลิเมอร์มอร์ต้าร์ผสมกากดินล้าง 

Symbol 1-day Strength (MPa) 
 

0.40LB100FA 18.4  

0.50LB100FA 17.2  

0.60LB100FA 13.7  

0.40LB85FA15CR 16.6  

0.50LB85FA15CR 11.8  

0.60LB85FA15CR 9.7  

 
ผลการทดสอบการเคลื่อนย้ายคลอไรด์แบบเร่งของ

เถ้าลอยแคลเซียมสูงจีโอโพลิเมอร์มอร์ต้าร์ผสมกากดิน
ล้างดังแสดงในรูปที่ 6 โดยเนื้อหาส่วนนี้จะใช้เถ้าลอย
แคลเซียมสูงจีโอโพลิเมอร์มอร์ต้าร์ผสมกากดินล้าง
ร้อยละ 15 เมื่อผลิตด้วยอัตราส่วนทรายต่อวัสดุ
ประสานเท่ากับ 1.0 อัตราส่วนสารละลายโซเดียม            
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ซิลิเกตต่อสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์เท่ากับ 1.0 
และความเข้มข้นของสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์
เท่ ากับ 14 โมลาร์  ซึ่ งมี ระยะเวลาการก่ อตั วที่
เหมาะสมระหว่าง 15-30 นาที และค่าความข้นเหลว
อยู่ ระหว่ าง  200-400 เปอร์ เซ็นต์  เ พ่ือพิจารณา
เปรียบเทียบกับอีพ็อกซี่เรซิ่นกับซีเมนต์มอร์ต้าร์ ผล
การทดสอบ พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์การซึมผ่านคลอไรด์
ของเถ้าลอยจีโอโพลิเมอร์มอร์ต้าร์ผสมกากดินล้างมีค่า
เท่ากับ 4.429 x 10-12 ตารางเมตรต่อวินาที  เมื่อ
เปรียบเทียบกับอีพ็อกซี่เรซิ่นกับซีเมนต์มอร์ต้าร์มีค่า
สัมประสิทธิ์การซมึผ่านคลอไรด์เท่ากับ 0.901 x 10-12 

ตารางเมตรต่อวินาที และ 9.070 x 10-12 ตารางเมตร
ต่อวินาที ตามล าดับ จากผลการทดสอบข้างต้นจะเห็น
ว่า เถ้าลอยแคลเซียมสูงจีโอโพลิเมอร์มอร์ต้าร์ผสม
กากดินล้างสามารถต้านทานต่อการแทรกซึมของคลอ
ไรด์ได้ดีกว่าซีเมนต์มอร์ต้าร์ประมาณ 2.05 เท่า จาก
รายงานวิจัยของ Agurre-Guerrero et al. [11] กล่าว
ไว้ว่า วัสดุจากจีโอโพลิเมอร์มอร์ต้าร์สามารถต้านทาน
การกัดกร่อนของคลอไรด์ได้ดีกว่าซีเมนต์มอร์ต้าร์ 
นอกจากนั้น Agurre-Guerrero et al. [11] ยังมีการ
รายงานเพ่ิมเติมไว้ว่า วัสดุจากจีโอโพลิเมอร์มอร์ต้าร์
จะมีผลผลิต คือ โซเดียมอะลูมิโนซิลิเกต ไฮเดรต 
(NASH)  ซึ่ งมีความทึบน้ า เ พ่ิมสูงขึ้นและมี ความ 
สามารถต้านทานต่อการกัดกร่อนของคลอไรด์ได้เป็น
อย่างดี เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับอีพ็อกซี่เรซิ่น 
พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์การแทรกซึมของคลอไรด์ของ
เถ้าลอยแคลเซียมสูงจีโอโพลิเมอร์มอร์ต้าร์ผสมกากดิน
ล้างจะมีค่ามากกว่าอีพ็อกซี่เรซิ่น แต่อย่างไรก็ตามเมื่อ
เปรียบเทียบทางด้านราคา พบว่าจีโอโพลิเมอร์มอร์
ต้าร์มีราคาต่ ากว่าอีพ็อกซี่เรซิ่น ดังรายงานวิจัยของ 
Phoo-ngernkham et al. [12] แ ล ะ                     
Phoo-ngernkham et al. [13] ดังนั้น จากผลการ

ทดสอบแสดงให้เห็นว่าวัสดุจีโอโพลิเมอร์มอร์ต้าร์จาก
เถ้าลอยแคลเซียมสูงผสมกากดินล้างสามารถที่จะเป็น
หนึ่งในทางเลือกที่น่าสนใจส าหรับการพัฒนาเป็นสาร
เคลือบผิวเหล็กเสริมในคอนกรีตได้ 

 

 

รูปที่ 6 ค่าสัมประสิทธิ์การซึมผ่านคลอไรด์ด้วยวิธีการ
เคลื่อนย้ายคลอไรด์แบบเร่ง (Rapid migration) 

 

4.  สรุปผลและอธิปรายผล 
 จากการศึกษาก าลังรับแรงอัด ความข้นเหลว 
ระยะเวลาก่อตัวและค่าสัมประสิทธิ์การซึมผ่าน               
คลอไรด์ด้วยวิธีการเคลื่อนย้ายคลอไรด์แบบเร่งของ    
จีโอโพลิเมอร์มอร์ต้าร์จากเถ้าลอยแคลเซียมสูงผสม
กากดินล้างสามารถสรุปได้ว่า 

1)  การแทนที่ของกากดินล้างในเถ้าลอยแคลเซียม 
สูงร้อยละ 15 ส่งผลให้ก าลังรับแรงอัดของจีโอโพลิ
เมอร์มอร์ต้าร์มีแนวโน้มลดลง 

2)  การแทนที่ของกากดินล้างในเถ้าลอยแคลเซียม 
สูงร้อยละ 15 และอัตราส่วนของเหลวต่อวัสดุประสาน
ที่เพ่ิมข้ึนช่วยปรับปรุงค่าระยะเวลาก่อตัวและค่าความ
ข้นเหลวของจีโอโพลิเมอร์มอร์ต้าร์ได้ 

3)  เถ้าลอยแคลเซียมสูงจีโอโพลิเมอร์มอร์ต้าร์ผสม 
กากดินล้างร้อยละ 15 มีค่าสัมประสิทธิ์การซึมผ่าน
ของคลอไรด์ต่ ากว่าซีเมนต์มอร์ต้าร์ 2.05 เท่าแต่
อย่างไรก็ตามค่าสัมประสิทธิ์การซึมผ่านของคลอไรด์
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ของเถ้าลอยแคลเซียมสูงจีโอโพลิเมอร์มอร์ต้าร์ผสม
กากดินล้างมีค่าสูงกว่าอีพ็อกซ่ีเรซิ่น 4.90 เท่า 
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Influence of Capillary Process on Upward Movement of Saline Groundwater 
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บทคัดย่อ  

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยมีพื้นที่ดินเค็มกว่า 11.5 ล้านไร่หรือร้อยละ 18 ของพื้นที่ ส่งผลให้
ผลผลิตทางการเกษตรในภูมิภาคลดลง นอกจากนี้ พื้นที่อีกกว่า 3 แสนไร่ถูกทิ้งร้างไม่สามารถท าประโยชน์ต่างๆ ได้  
กระบวนการคาพิวลารีเป็นกระบวนการที่ส าคัญมากต่อการเกิดปัญหาดินเค็ม โดยแรงคาพิวลารีในชั้นดินไม่อ่ิมตัวด้วยน้ า
ท าให้น้ าใต้ดินเค็มเคลื่อนที่ขึ้นสู่ผิวดิน และเมื่อมีกระบวนการคายระเหยมากระตุ้น จึงท าให้เกิดการสะสมความเค็มและทิ้ง
คราบเกลือบริเวณผิวดิน งานวิจัยนี้จึงมุ่งเน้นในการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเคลื่อนที่ของน้ าใต้ดินเค็มภายใต้
กระบวนการคาพิวลารีผ่านแบบจ าลองทางกายภาพ 1 มิติ ในห้องปฏิบัติการ โดยบดอัดดินตัวอย่างลงในหลอดอะคริลิคใส
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 15 ซม. จ าลองระดับน้ าใต้ดินเค็มคงที่ 57.5 ซม. จากผิวดิน ความเข้มข้นของสารละลายเกลือ
โซเดียมคลอไลด์ 2 กรัมต่อลิตร และติดตั้งเครื่องมือวัดความชื้นไว้ 5 ต าแหน่งของหลอดตัวอย่าง และทดสอบกับตัวอย่าง
ดิน 3 ชนิด ได้แก่ ดินทราย ดินทรายปนดินร่วน และดินร่วนปนดินตะกอน จากการทดสอบพบว่า โครงสร้างของดินส่งผล
อย่างมากต่อการเคลื่อนที่ของความชื้น ความชื้นจากน้ าใต้ดินเค็มสามารถเคลื่อนที่ได้สูงขึ้นเมื่อตัวอย่างดินมีส่วนละเอียด
สูงขึ้น เนื่องจากมีขนาดโพรงในดินสัมพันธ์กับแรงคาพิวลารี โดยโพรงขนาดเล็กจะมีแรงคาพิวลารีสูงสามารถดึงความชืน้ขึน้
ไปในแนวดิ่งได้สูงกว่าดินที่มีขนาดโพรงใหญ่  
ค ำส ำคัญ: ดินเค็ม, แรงคาพิวลารี, น้ าใต้ดินเค็ม 
 
Abstract 
 Salt-affected soil is in the northeastern part of Thailand that covers almost 11.5 million rai. The 
18% of the agricultural area resulting in a sharp decrease in soil productivity, vegetation cover, and 
biodiversity. Moreover, nearly 300,000 rai have led to be wasteland due to salt is the very high 
concentration in the soils. A capillary process is widely known as one of the processes inducing soil 
salinization. The capillary force in unsaturated soils results in an upward movement of saline 
groundwater to the soil surface. The salt concentration and salt crust gathered on the soil surface due 
to the evapotranspiration process. In this study, a 1-D physical model in the laboratory investigate the 
effect of soil properties on the upward movement of saline groundwater in the soils subjected to the 
capillary process. The samples of 3 types were sand soil, sandy loam soil, and silt loam soil. The soil 
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samples had been compact into an acrylic tube of 15 cm in diameter. The saline groundwater table 
with the NaCl concentration of 2 g/L was kept constant at 57.5 cm from the soil surface. The results 
showed that soil structure highly affects the movement of saline groundwater in the soil subjected to 
the capillary process. The higher portion of fine particles with a small pore diameter in soil induces the 
higher position of the water content moved by the capillary force.     
Keywords: Salt-affected Soil, Capillary Force, Saline Groundwater 
 
1.  บทน้า 
 ดินเค็มเป็นปัญหาที่ส าคัญอย่างมากต่อภาค
การเกษตรในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ
ประเทศไทย ซึ่งคลอบคลุมพ้ืนที่กว่า 11.5 ล้านไร่หรือ
คิดเป็นร้อยละ 18 ของพ้ืนที่เกษตรกรรมในภูมิภาคนี้ 
ในพ้ืนที่ดังกล่าวกว่า 11.2 ล้านไร่ ความเค็มของดินส่ง
ผลกระทบอย่างรุนแรงต่อผลผลิตทางการเกษตร และ
อีกกว่า 3 แสนไร่ ถูกปล่อยให้กลายเป็นพ้ืนที่รกร้างไม่
สามารถท ากสิกรรมและกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่างๆ 
ได ้เนื่องจากดินมีความเค็มจัด [1]  
 สาเหตุหลักของดินเค็มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มาจากสภาพธรณีวิทยาที่มีชั้นหินเกลือ(Rock salt) 
กระจายอยู่ทั่วไปในบริเวณตอนกลางของที่ราบสูง
โคราช โดยความเค็มมาจากการละลายของชั้นเกลือ
หินที่ลึกลงไปอย่างน้อย 60  เมตร และโดมเกลือตาม
แนวเปราะบางของเปลือกโลก เมื่อน้ าฝนที่ซึมลงใน
พ้ืนที่รับน้ าในฤดูฝน ชั้นเกลือหินจะถูกละลายและ
สะสมเป็นน้ าใต้ดินเค็ม และเมื่อน้ าใต้ดินยกตัวขึ้นมาที่
ระดับตื้น จะถูกแรงคาพิวลารี(Capillary force) ใน
ชั้นดินที่ไม่อ่ิมตัวด้วยน้ า(Unsaturated soil) เหนือ
ระดับน้ าใต้ดินดึงความชื้นและความเค็มขึ้นมาสู่ผิวดิน 
[2-5] และทิ้งคราบเกลือไว้บนผิวดินด้วยกระบวนการ
คายระเหย (Evapotranspiration) ซึ่งเห็นได้ชัดในฤดู
ร้อน [3, 6-9]  

 ปรากฏการณ์คาพิวลารีเกิดขึ้นจากอิทธิพลของแรง
ตึงผิวของน้ าในชั้นดินไม่อ่ิมตัวด้วยน้ าที่อยู่เหนือระดับ
น้ าใต้ดิน ท าให้เกิดการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งของความชื้น
รวมทั้งความเค็มขึ้นสู่ผิวดิน และขึ้นอยู่กับคุณสมบัติ
ของดินและน้ าในช่องว่างระหว่างเม็ดดิน [10] ซึ่ง
ส่ งผลต่อความสู ง ในการเคลื่ อนที่ ของความชื้น 
(Maximum height of capillary rise) อัตราการดูด
ความชื้น (Rate of capillary rise) และความจุในการ
กักเก็บความชื้น  (Storage capacity of capillary 
rise) ดังนั้น งานวิจัยนี้จึงมุ่งเน้นศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อ
การเคลื่อนที่ของน้ าใต้ดินเค็มภายใต้ปรากฏการณ์
คาพิวลารี โดยผลการศึกษาที่ได้จะเป็นองค์ความรู้
ประกอบในการหาแนวทางป้องกันการแพร่กระจาย
ของดินเค็มในอนาคต 
 
2.  วิธีด้าเนินงานวิจัย 
2.1  แบบจ้าลองการเคลื่อนที่ของน ้าใต้ดินเค็ม 

การศึกษาการเคลื่อนที่ของน้ าใต้ดิน เค็มใน
แนวดิ่ง ได้ศึกษาผ่านแบบจ าลองทางกายภาพในห้อง
ปฏิบัติ ดังรูปที่  2 โดยแบบจ าลองมีส่วนประกอบ
ดังต่อไปนี้  

2.1.1 Computer ส าหรับเก็บข้อมูลจาก Data 
logger 

2.1.2 หลอดอะคริลิคใสเส้นผ่านศูนย์กลาง 15 
ซม. สูง 130 ซม. ส าหรับบดอัดดิน 
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2.1.3 โครงสร้างเหล็ก (Steel Frame) รองรับ
แท่งตัวอย่าง และ Marriot tube 

2.1.4 หลอดแมริออท (Marriot tube) ส าหรับ
เติมน้ าเค็มเข้าแท่งตัวอย่าง และควบคุมระดับน้ าใต้ดิน
เค็มของแท่งตัวอย่าง 

2.1.5 หัววัดรุ่น 5TE ส าหรับวัดความชื้น ความ
เ ค็ ม แล ะ อุณหภู มิ ข อ งดิ น  ด้ ว ย วิ ธี  Frequency 
Domain Reflectrometry (FDR) ซึ่งอาศัยหลักการ
ความต่างศักย์ไฟฟ้า ซ่ึงติดต้ังไว้ที่ 5 ความลึกดังรูป 

2.1.6 เครื่องบันทึกข้อมูล (data logger) รุ่น 
ZL6 เพ่ือบันทึกค่าที่อ่านได้จากหัววัด 

 2.1.7 เครื่องชั่งน้ าหนักดิจิตอล (Balance) เพ่ือ
อ่านค่าน้ าหนักน้ าที่หายไปจาก Marriot tube ตลอด
การทดลอง 
2.2 ตัวอย่างดินและน ้า 

ตัวอย่างดินที่ใช้ในการศึกษานี้เป็นดินสังเคราะห์
ขึ้นจากทราย (sand) และตัวอย่างดินที่เก็บมาจาก
บ้านโคกพรม ต.โนนไทย อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 
โดยสังเคราะห์ออกเป็นดิน 3 ชนิด และวิเคราะห์การ 

 
 
 
 

 

รูปที ่2 แบบจ าลองทางกายภาพส าหรับศึกษาการเคลื่อนตัวของน้ าใต้ดินเค็มในห้องปฏิบัติการ 
 

คละขนาดโดยเครื่องวิเคราะห์อนุภาคระบบเลเซอร์
(Particle size analyzer) ดังรูปที่ 3 เมื่อน าดินทั้ง 3 
ช นิ ด ไ ป จ า แ น ก ต า ม ร ะ บ บ  United States 
Department of Agriculture (USDA) มีผลดังนี้ 

ชนิดที่ 1 เป็น Sand มีสัดส่วนทรายร้อยละ 98.5 
ดินตะกอนร้อยละ 1.5 และดินเหนียวร้อยละ 0 

ชนิดที่ 2 เป็น Sandy loam มีสัดส่วนทรายร้อย
ละ 63.5 ดินตะกอนร้อยละ 36.5 และดินเหนียวร้อย
ละ 0 

ชนิดที่ 3 เป็น Silt loam มีสัดส่วนทรายร้อยละ 
45.5 ดินตะกอนร้อยละ 54.5 และดินเหนียวร้อยละ 0 

ตัวอย่างน้ าเค็ม (Saline water) โดยการเตรียม
ในห้องปฏิบัติการ จากการใช้เกลือโซเดียมคลอไรด์
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บริสุทธิ์ เกรด AR (Sodium Chloride ; NaCl) ละลาย
ด้วยน้ ากลั่น ทีค่วามเข้มข้นร้อยละ 2 โดยน้ าหนัก 
2.3  การเตรียมตัวอย่างทดสอบ 

การเตรียมตัวอย่างทดสอบเพ่ือจ าลองการ
เคลื่อนที่ของน้ าใต้ดินในห้องปฏิบัติการ มีดังนี้  

2.3.1 บดอัดดินลงในหลอดอะคริลิคใส (Soil 
column) โดยแบ่งการบดอัดดินออกเป็น 10 ชั้น แล้ว
ก าหนดความหนาแน่นของดินเท่ากับ 1.70 กรัมต่อ
ลูกบาศก์เซนติเมตร  

2.3.2 ระหว่างการบดอัดดิน ท าการติดตั้งหัววัด 
(sensor) ที่ต าแหน่ง P5 P4 P3 P2 และ P1ตามล าดับ  

2.3.3 ติดตั้งถังจ่ายน้ าเข้าไปในดินด้านใต้ของ
แท่งตัวอย่าง โดยก าหนดให้ระดับน้ าใต้ดินคงที่ที่ 57.5 
ซม. จากผิวดิน  

2.3.4 น าน้ าเกลือที่ผสมไว้ มาเติมใส่ถังน้ าแล้ว
ปล่อยน้ าเข้าไปในหลอดทดลองจนถึงระดับน้ าใต้ดินที่
ก าหนด  

2.3.5 ปล่อยน้ าเค็มจาก Marriot tube เข้าสู่แท่ง
ตัวอย่าง และบันทึกข้อมูลน้ าหนักน้ าที่หายไปจาก 
Marriot tube บันทึกข้อมูลความชื้น ความเค็ม และ
อุณหภูมิของดิน ทุก ๆ 1 นาที เก็บไว้ใน data logger 

 

รูปที่ 3 กราฟการคละขนาดของตัวอย่างดิน 

3.  ผลการทดสอบ 
 ผลการทดสอบที่ได้จากการศึกษานี้ ถูกน าเสนอใน
รูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างความชื้นเชิงปริมาตร
(Volumetric water content) ที่ผ่านการสอบเทียบ
หัววัดกับความลึก และความสัมพันธ์ระหว่างค่าการน า
ไฟฟ้า (Electrical Conductivity, EC) กับความลึก 
โดยค่าการน าไฟฟ้าที่ได้จากหัววัดเป็นค่าการน าไฟฟ้า
ที่สกัดจากดินอ่ิมตัวด้วยน้ า (Electrical Conductivity 
at saturation) ซึ่งเป็นค่าที่บ่งบอกระดับความเค็มใน
ดินทางอ้อม หากค่าที่อ่านได้มีค่าสูงแสดงว่าระดับ
ความเค็มในดินจะมีค่าสูงตามไปด้วย[2] 
3.1  การเปลี่ยนแปลงความชื นตามความลึก 

ความสัมพันธ์ระหว่างความชื้นกับความลึกของ
แท่งตัวอย่างดินชนิด Sand ชนิด Sandy loam และ
ชนิด Silt loam แสดงดังรูปที่ 4 – รูปที่ 6 ตามล าดับ 
ส าหรับแท่งตัวอย่าง Sand จะพบว่าความชื้นที่มาก
ที่สุดจะเกิดขึ้นที่ต าแหน่ง P5 (62.5 ซม. จากผิวดิน) 
และคงที่ตลอดการทดสอบ เนื่องจากเป็นต าแหน่งที่
อยู่ใต้ระดับน้ าใต้ดินเค็ม ความชื้นที่อ่านได้จึงมีค่า
เท่ ากับความชื้นของดินที่ สภาวะ อ่ิมตัวด้ วยน้ า  
(Saturated volumetric water content)  แ ล ะที่
ต าแหน่ง P4 (42.5 ซม. จากผิวดิน) เป็นต าแหน่งที่
ความชื้นที่มีการเปลี่ยนแปลงมากที่สุด โดยเพ่ิมขึ้น
สูงสุดในช่วงเวลา 24 ชั่วโมงแรก และหลังจากนั้นจะ
เริ่มคงที่จนกระทั้งสิ้นสุดการทดสอบ ส่วนที่ต าแหน่ง
ตรวจวัดอ่ืน ๆ ไม่พบการเปลี่ยนแปลงความชื้นตลอด
การทดสอบ 

ในแท่งตัวอย่าง Sandy loam จากรูปที่ 5 จะ
พบว่า ความชื้นในดินมีการเปลี่ยนแปลงที่ต าแหน่ง
ตรวจวัด 4 ต าแหน่ง แต่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่
ต าแหน่ง P1 เนื่องจากความชื้นไม่สามารถเคลื่อนที่ขึ้น
ไปถึงต าแหน่งดังกล่าวได้ แต่ส าหรับแท่งตัวอย่าง Silt 

0

20

40

60

80

100

0.0010.110

Sandy loam
Silty loam I
Sand

Diameter of soil particle (mm.)

P
er

ce
n
t 

fi
n
er

 (
%

)



 
การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์  วทิยาศาสตร์  เทคโนโลยี  และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 12 
วันที่ 20  สิงหาคม  2564  ณ  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   

 

 
ESTACON12 | 1091 

loam ดังรูปที่ 6 พบว่าการเปลี่ยนแปลงความชื้นตาม
ความลึกจะเกิดขึ้นในทุกต าแหน่งตรวจวัด  

เมื่อเปรียบเทียบผลการทดสอบทั้ง 3 การทดสอบ 
จะเห็นได้ว่าการเปลี่ยนแปลงความชื้นในแท่ง Sand 
จะเข้าสภาวะหยุดนิ่งเร็วกว่าในแท่งตัวอย่าง Silt 
loam และน้ าเค็มสามารถเคลื่อนที่ขึ้นไปได้ที่ระดับ
ความลึก 32.5 ซม. (สังเกตได้ตามลูกศรสีแดงในรูปที่ 
4) หรือ 25 ซม. เหนือระดับน้ าใต้ดิน ส าหรับแท่ง 
Sandy loam น้ าใต้ดินสามารถเคลื่อนที่ขึ้นไปได้
ประมาณ 42 ซม. เหนือระดับน้ าใต้ดิน ขณะที่ในแท่ง 
Silt loam น้ าใต้ดินสามารถเคลื่อนที่ข้ึนไปจนถึงถึงผิว
ดิน และไม่สามารถวัดค่าความสูงสูงสุดของน้ าที่
เคลื่อนที่ขึ้นในแนวดิ่งได้ เนื่องจากความสูงของแท่ง
ตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัยไม่เพียงพอ 
3.2  การเปลี่ยนแปลงความเค็มตามความลึก 

ความสัมพันธ์ระหว่างความเค็มกับความลึกของ
แท่งตัวอย่างชนิด Sand ชนิด Sandy loam และชนิด  
Silt loam ดังรูปที่ 7 ถึง รูปที่  9 ตามล าดับ พบว่า
แนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงความเค็มจะคล้ายคลึง
กับการเปลี่ยนแปลงความชื้น เนื่องจากความเค็มจะ
ถูกน าพาขึ้นไปพร้อมกับความชื้น โดยในแท่ง Sand 
ความเค็มสามารถสามารถเคลื่อนที่ไปได้ 25 ซม. 
เหนือระดับน้ าใต้ดิน และประมาณ 42 ซม. ส าหรับ
แท่งตัวอย่าง Sandy loam ในขณะที่แท่ง Silt loam  
ความเค็มสามารถเคลื่อนที่ไปพร้อมกับความชื้นจนถึง
ผิวดิน 
 
4.  สรุปผลการทดสอบ 
 การศึกษาอิทธิพลของชนิดดินต่อการเคลื่อนที่ใน
แนวดิ่งของน้ าใต้ดินเค็ม ผ่านแบบจ าลองทางกายภาพ
ใน 1 มิติ โดยใช้ตัวอย่างดิน 3 ชนิด ประกอบด้วย ดิน

ทราย (Sand) ดินทรายปนดินร่วน(Sandy loam) 
และดินร่วนปนดินตะกอน (Silt loam)  สรุปได้ดังนี้ 

 

 

รูปที่ 4 การเปลี่ยนแปลงความชื้นตามความลึกที่เวลา
ต่าง ๆ ส าหรับแท่ง Sand 

 

 
รูปที่ 5 การเปลี่ยนแปลงความชื้นตามความลึกที่เวลา

ต่าง ๆ ส าหรับแท่ง Sandy loam 
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รูปที่ 6 การเปลี่ยนแปลงความชื้นตามความลึกที่เวลา

ต่าง ๆ ส าหรับแท่ง Silt loam 
 

 
รูปที่ 7 การเปลี่ยนแปลงความเค็มตามความลึกท่ีเวลา

ต่าง ๆ ส าหรับแท่ง Sand  
 

 
รูปที่ 8 การเปลี่ยนแปลงความเค็มตามความลึกท่ีเวลา

ต่าง ๆ ส าหรับแท่ง Sand 

 
รูปที่ 9 การเปลี่ยนแปลงความเค็มตามความลึกท่ีเวลา

ต่างๆ ส าหรับแท่ง Silt loam  
 
4.1 โครงสร้างดินมี อิทธิพลอย่างมากต่อการ

เคลื่อนที่ของความชื้นในแนวดิ่ง โดยดิน Sand ที่มี
ขนาดโพรงใหญ่ สามารถดึงความชื้นขึ้นไปได้ต่ ากว่า
ดิน Silt loam ที่มีขนาดโพรงเล็กกว่า  

4.2 การเคลื่ อนที่ ของความชื้นส่ งผลกระทบ
โดยตรงกับการเคลื่อนที่ของความเค็มในดิน โดย
น้ าเค็มสามารถเคลื่อนที่ได้ถึงผิวดินเฉพาะในแท่ง Silt 
loam เท่านั้น ดังนั้น ในดินที่มีขนาดโพรงเล็กจึงมี
โอกาสสูงที่กระบวนการคาพิวลารีจะน าพาความเค็ม
ขึ้นมาท าลายผลผลิตทางการเกษตรและโครงสร้างของ
สิ่งปลูกสร้างบริเวณผิวดินได ้
 4. 3  การหาแนวทางป้ องกันความ เค็ มจึ ง
จ าเป็นต้องท าการตัดกระบวนการคาพิวรี (Capillary 
cut) ออก เพ่ือไม่ให้ความเค็มขึ้นมาสู่ชั้นดินระดับตื้น
ได ้
 
5.  กิตติกรรมประกาศ 
 ข อ ข อ บ คุ ณ ค ณ ะ วิ ศ ว ก ร ร ม ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
ม ง ค ล อี ส า น  ใ น ก า ร ส นั บ ส นุ น ทุ น ใ ห้ ด า เ นิ น
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บทคัดย่อ  
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ส่งผลกระทบในวงกว้างต่อทุก

วงการทั่วโลก รวมถึงภาคอสังหาริมทรัพย์เองก็ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงและต่อเนื่องเช่นเดียวกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ตลาดอาคารชุดหรือคอนโดมิเนียมที่เป็นสัดส่วนที่ใหญ่ที่สุดของตลาดที่อยู่อาศัย เนื่องจากการชะลอตัวของตลาดจากก าลัง
ซื้อที่ลดลง โครงการต่าง ๆ จึงพยายามกระตุ้นยอดขายโดยการลดราคา ก่อให้เกิดการแข่งขันด้านราคาที่ดุเดือดในช่วง 1-2 
ปีที่ผ่านมา  อย่างไรก็ตามในตลาดอาคารชุดมีความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ ท าให้มีความแตกต่างกันของผลกระทบที่
เกิดขึ้น ดังจะเห็นได้ว่าขณะที่หลายโครงการชะลอตัว แต่ยังคงมีการเปิดตัวโครงการใหม่ ๆ เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา เพื่อที่จะ
ศึกษาผลกระทบจาก COVID-19 ต่อตลาดอาคารชุดแต่ละประเภท ผู้ศึกษาจึงเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลราคาขายที่
อยู่อาศัยประเภทอาคารชุดในเขตกรุงเทพมหานครก่อนและหลังการแพร่ระบาดของโควิด-19 จากการศึกษาพบว่าอาคาร
ชุดช่วงราคาต่ ากว่า 3 ล้านบาท มีอัตราการอัตราการเปลี่ยนแปลงราคาขายลดลงมากที่สุด โดยเฉพาะอาคารแบบตึกสูง 
ราคาขายลดลงเฉลี่ยที่ร้อยละ 14.38 และพบว่ากลุ่มอาคารชุดแบบ Economy มีอัตราการอัตราการเปลี่ยนแปลงราคา
ขายเฉลี่ยลดลงมากที่สุด อยู่ที่ร้อยละ 14.39 ของราคาขายก่อนเกิดการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในขณะที่กลุ่มอาคาร
ชุดราคา 5-10 ล้านบาท และแบบ Main class อัตราการปรับลดราคาขายเฉลี่ยน้อยที่สุดอยู่ที่ร้อยละ 9.94 และ 8.30 
ตามล าดับ ซึ่งแสดงให้เห็นว่ากลุ่มนี้มีผลกระทบด้านราคาน้อยที่สุดและอาจยังมีโอกาสในการพัฒนา 
ค ำส ำคัญ: โควิด-19, อาคารชุด, อัตราการเปลี่ยนแปลงราคาขาย 
 
Abstract 
 The epidemic situation of the coronavirus disease 2019 (COVID-19) has a broad impact on all 
aspects worldwide. A real estate sector has been severely and continuously affected, especially the 
condominium market, which is the most significant proportion of the housing. Due to the market 
slowdown from declining purchasing power, projects are trying to boost sales by reducing prices. It has 
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caused fierce price competition in the past 1-2 years. However, condominium market, the diversification 
of products has made a difference in its impact. 

In contrast, many projects have slowed down, but there are still new projects being launched. 
This research aims to study the impact of COVID-19 on each type of condominium market. Therefore, 
the researcher collected and analyzed the selling price of condominiums in Bangkok before and after 
the epidemic of COVID-19. The study found that condominiums priced under 3 million baht had the 
most reducing rate in selling prices, especially high-rise buildings. The average selling price dropped by 
14.38%. The Economy condominium have the most average selling price change rate, at 14.39% of the 
pre-COVID-19 sales price. At the same time, condominiums priced at 5-10 million baht and the Main 
class condominiums have the lowest average selling price reduction rates of 9.94% and 8.30%, 
respectively, indicating that this group has the most negligible impact on prices and may still have 
development opportunities 
Keywords: Condominium, COVID-19, Selling Price Change Rate 
 
1.  บทน า 
 อาคารชุดเป็นหน่วยที่อยู่อาศัยที่มีสัดส่วนที่ใหญ่
ที่สุดในพ้ืนที่กรุงเทพและปริมณฑล เนื่องจากมีราคาที่
เข้าถึงได้และสามารถดูแลรักษาได้ง่าย ซึ่งในปี 2563 
พบว่ามีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 39.60 ของจ านวนหน่วย
ขายที่อยู่อาศัยที่เปิดตัวใหม่ทั้งหมด  
 แต่หลังจากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนาท าให้ส่งผลให้เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้ม
หดตัวอย่างรุนแรงที่ -8.8%[1] โดยเฉพาะสถานการณ์
การขายในตลาดอาคารชุดหรือคอนโดมิเนียมหดตัวลง
อย่างต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้จากหน่วยเหลือขายที่
เพ่ิมขึ้นจาก ปี 2562 ถึงร้อยละ 18.5 ในปี 2563 ซึ่ง
สูงมากเม่ือเทียบกับค่าเฉลี่ยตลาดที่อยู่อาศัยทั้งหมด ที่
เพ่ิมขึ้นอยู่ที่ร้อยละ 6.1 เท่านั้น ทั้ง ๆ ที่มีการลดลง
ของการพัฒนาโครงการอาคารชุดสูงถึงร้อยละ 41.80 
ซึ่งต่ าที่สุดในรอบ 5 ปี[2] นั่นจึงเป็นสาเหตุให้เกิดการ
แข่งขันด้านราคาท่ีสูงมากในช่วงที่ผ่านมา  

อย่างไรก็ตามการกระตุ้นผู้บริโภคด้วยการลดราคา
จ าเป็นต้องวางแผนอย่างรอบคอบเนื่องจากจะส่งผล
ต่อความน่าเชื่อถือและคุณภาพของโครงการด้วย 
นอกจากนี้อสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวมีลักษณะของ
สินค้าและราคาที่หลากหลาย ซึ่งเฉพาะเจาะจงกับผู้
ซื้อในแต่ละกลุ่มอย่างชัดเจน กลไกด้านราคาจึงส าคัญ
มาก ดังนั้นการศึกษานี้จึงมุ่ งเน้นที่จะศึกษาการ
เปลี่ยนแปลงราคาขายอาคารชุดอันเนื่องมาจาก
สถานการณ์ COVID-19 เพ่ือให้เข้าใจแนวโน้มหรือ
ผลกระทบจากเหตุการณ์ และสามารถตัดสินใจในการ
เลือกพัฒนาโครงการประเภทอาคารชุด รวมทั้ง
ปรับตัวให้เข้ากับความเสี่ยงในปัจจุบันและรับมือกับ
เหตุการณ์ที่อาจเกิดข้ึนในอนาคตได้  

 
2.  วัตถุประสงค์การวิจัย  
 2.1 เพ่ือทราบสถานการณ์และผลกระทบของการ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ที่มีต่อการเปลี่ยน 
แปลงราคาขายอาคารชุดในเขตกรุงเทพมหานคร 
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 2.2 เพ่ือทราบอัตราการเปลี่ยนแปลงราคาขาย
อาคารชุดประเภทต่าง ๆ และน าไปสู่การทางเลือกใน
การตัดสินใจของผู้พัฒนาโครงการ 
 
3. ระเบียบวิธีวิจัย 
 การศึกษานี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ผู้วิจัยท าการ
เก็บข้อมูลราคาขายอาคารชุดในเขตกรุงเทพมหานคร
เฉพาะที่ เหลือหน่วยขายมือหนึ่ง  หลังการส ารวจ
เบื้องต้น (Pilot study) พบว่าเป็นโครงการระหว่างปี 
2559 -2563 ซึ่งมีจ านวนทั้งสิ้น 448 โครงการ[3]  

 

 

รูปที่ 1 การจ าแนกกลุ่มตัวอย่างตามช่วงราคาขายต่อ
หน่วย และช่วงราคาขายต่อตารางเมตร  

 
จากการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามวิธีการ

ก าหนดเกณฑ์โดยพิจารณาขนาดของประชากร 
ก าหนดให้ ขนาดประชากรหลักร้อยใช้กลุ่มตัวอย่าง
อย่างน้อยร้อยละ 25[4][5] จึงได้จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
116 โครงการ สามารถจ าแนกตามช่วงราคาขาย 
(segment) ต่อหน่วย เป็น ต่ ากว่า 3 ล้าน 3-5 ล้าน
บาท 5-10 ล้ านบาท และสู งกว่ า  10 ล้ านบาท 
นอกจากนี้ยังจ าแนกตามช่วงราคาขายต่อตารางเมตร 

ได้แก่ Economy, Main Class, Upper Class, High 
Class, Luxury และ Super Luxury (รูปที่ 1) 

 
4.  ทบทวนวรรณกรรม 
4.1  แนวโน้มการพัฒนาอาคารชุดหลัง COVID-19  
 มีการคาดการณ์จากสถิติยอดขาย ยอดคงค้าง
หน่วยขายสะสม และความต้องการซื้อ (demand) 
ของผู้บริโภค ว่าผู้ประกอบอาจลดการพัฒนาโครงการ
อาคารชุดลง และหาวิธีระบายหน่วยขายคงเหลือมาก
ขึ้น โดยมีการจัดโปรโมชั่นต่าง ๆ ซึ่งในปัจจุบันลูกค้า
ให้ความส าคัญกับโปรโมชั่นประเภทการผ่อนจ่าย การ
ให้ระยะเวลาในการเข้าอยู่ฟรี  ฟรีค่าโอนหรือค่า
ส่วนกลาง และส่วนลดเงินสดหรือของแถม[6]  
 และผลจากการที่ผู้ประกอบการได้พยายาม
ระบายหน่วยขายคงเหลือด้วยการลดราคา หรือจัด
โปรโมชั่น ที่ผ่านมาพบว่ามีเพียงผู้ที่มีก าลังซื้อให้ความ
สนใจกับการจับจองโครงการคงเหลือที่เหมาะสมเพ่ือ
การลงทุน มากกว่าเพ่ืออยู่อาศัย จึงจะท าให้ยอดขาย
ในช่วงปี 2564 มีแนวโน้มที่จะยังชะลอตัวเหมือนในปี
ที่ผ่านมา 
 อย่างไรก็ตามพบว่าอาคารชุดระดับราคา 80,000 
– 150,000 บาทต่อตารางเมตรยังเป็นระดับที่ผู้ซื้อให้
ความสนใจ[2] ซึ่งความแตกต่างของอาคารชุดในแต่
ละระดับราคาจะกล่าวถึงต่อไป 
4.2  การแบ่งระดับของอาคารชุดจากราคา 
 การแบ่งระดับของอสังหาริมทรัพย์มักถูกจ าแนก
ด้วยระดับของราคาต่อหน่วย อาคารชุดเป็นประเภทที่
อยู่อาศัยที่สามารถปรากฏขึ้นได้ในทุกช่วงราคา ตั้งแต่
กลุ่มต่ ากว่า 3 ล้านบาท กลุ่มราคา3-5 ล้านบาท กลุ่ม 
5-10 ล้านบาท หรือแม้แต่ กลุ่มราคาเกิน 10 ล้านบาท
ต่อหนึ่งหน่วยขาย ในขณะที่ไม่พบบ้านเดี่ยวหรือบ้าน
แฝดในกลุ่มต่ ากว่า 3 ล้านบาท ในพ้ืนที่ย่านกลางเมือง
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เนื่องจากขอจ ากัดด้านต้นทุนการก่อสร้างและราคา
ที่ดินที่สูง  
 นอกจากราคาต่อหน่วยเริ่มต้นแล้ว อาคารชุดถูก
แบ่งระดับราคาออกเป็น 7 ประเภท[7] ตามราคาต่อ
ตารางเมตรอีกด้วย (ตารางที่  1) ซึ่งนิยมน ามาใช้
มากกว่าเนื่องจากสามารถเปรียบเทียบข้อโครงการต่อ
โครงการได้ดีกว่า  
 
ตารางท่ี 1 ระดับของอาคารชุด (บาท: ตารางเมตร) 

Segment ลักษณะ 

Super economy 
ต ่ำกว่ำ 50,000 

รำคำถูก มีไม่มำกในตลำด 

Economy 
50,000 – 70,000 

รำคำประหยัด จับกลุ่มคนเริ ม
ท่ำงำน ท่ำเลชำนเมือง  

Main Class 
70,000 – 100,000 

ระดับกลำง จับตลำดกลุ่มใหญ่
ของลูกค้ำระดับกลำง  

Upper Class 
100,000 – 150,000 

อำคำรชุดช้ันด ีท่ำเลอยู่ไมไ่กล
จำกรถไฟฟ้ำ เดินทำงสะดวก 

High Class 
150,000 – 200,000 

ระดับสูง ท่ำเลดี เกำะแนว
รถไฟฟ้ำ วัสดเุกรดด ี 

Luxury 
200,000 – 300,000 

ระดับสูง ท่ำเลในเมือง กำร
ออกแบบและใช้วัสดุที ด ี

Super Luxury 
300,000 ขึ้นไป 

ระดับบน ตั้งใจกลำงเมืองและ
ย่ำนธุรกิจสำ่คัญ  มีเอกลักษณ ์

 
 และข้อจ ากัดทางด้ านราคานี้ เองที่ ส่ งผลต่อ
คุณลักษณะต่าง ๆ ของอาคารชุด ซึ่งแน่นอนว่าอาคาร
ชุดจากราคาที่แตกต่างกัน ย่อมมีผลกระทบด้านราคา
จาก COVID-19 ต่างกันอย่างมีนัยยะส าคัญ โดยจะ
กล่าวต่อใปในผลการศึกษา 
 
 

 

5.  ผลการศึกษา 
5.1  อัตราการเปลี่ยนแปลงราคาขายอาคารชุดที่
จ าแนกตามช่วงราคาขายต่อหน่วย 
 พบว่าการเปลี่ยนแปลงราคาขายอาคารชุดที่
จ าแนกตามช่วงราคาขายต่อหน่วยลดลงหลังจากการ
แพร่ระบาดของ COVID-19 จากภาพที่ 2 แสดงให้
เห็นว่าอัตราเฉลี่ยการลดราคาขายอาคารชุดที่ราคาต่ า
กว่าสามล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 13.96 ของราคาขาย
เริ่มต้น อาคารชุดประเภทตึกสูงในกลุ่มนี้มีอัตราเฉลี่ย
การลดราคามากที่สุดคือร้อยละ 14.38 เนื่องจากมี
จ านวนหน่วยมากและมีอัตราเหลือขายสะสมสูงกว่า
ความต้องการตลาดมากไป 
 

 

รูปที่ 2 อัตราลดของราคาขายอาคารชุดหลัง COVID-
19 ที่จ าแนกตามช่วงราคาขายต่อหน่วย  

 

 ขณะที่กลุ่มราคา 3-5 ล้านบาท มีอัตราเฉลี่ยการ
ลดราคาน้อยเป็น อันดับสองคือร้ อยละ 9.94 ที่
น่าสนใจในกลุ่มนี้คือ และดู เหมือนว่าอาคารชุด
แนวราบยังคงเป็นที่ต้องการอยู่ ส่วนกลุ่มราคา ขณะที่
กลุ่มราคา 5-10 ล้านบาท มีอัตราเฉลี่ยการลดราคา
หลัง COVID-19 น้อยที่สุด และใกล้เคียงกันทั้งอาคาร
ชุดแนวราบและแนวสูง คือร้อยละ 8.24  
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 กลุ่มสุดท้ายมีอัตราเฉลี่ยการลดราคาเป็นอันดับที่
สาม คือร้อยละ 11.97 ซึ่งกลุ่มนี้แตกต่างจากกลุ่ม
ราคาอ่ืน ๆ ตรงที่อาคารชุดแนวสูงมีอัตราการลดราคา
น้อยกว่าอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งคือกลุ่มอาคารชุดราคาเกิน 
10 ล้านบาทต่อหน่วย จะมีพ้ืนที่ใช้สอยกว้างและอยู่ใน
ย่านใจกลางเมือง 
5.2  อัตราการเปลี่ยนแปลงราคาขายอาคารชุดที่
จ าแนกตามช่วงราคาขายต่อตารางเมตร 
 เมื่อจ าแนกอาคารชุดตามช่วงราคาขายต่อตาราง
เมตรพบว่า อัตราลดของราคาขายหลัง COVID-19 
เฉลี่ยรวมอยู่ที่ร้อยละ 11.25 ซึ่งเมื่อพิจารณาเป็นราย 
segment จะพบว่าอัตราลดราคาที่สูงกว่าค่าเฉลี่ย
เรียงตามล าดับจากมากไปน้อย ดังนี้ Economy ร้อย
ละ 14.39 Super Luxury ราคาขายลดลงร้อยละ 
12.80 Upper class ราคาขายลดลงร้อยละ 12.43 
และ High class ร้อยละ 11.70 

 

 
รูปที่ 3 อัตราลดของราคาขายอาคารชุดหลัง COVID-

19 ที่จ าแนกตามช่วงราคาขายต่อตารางเมตร 
  

 ในขณะที่อีกสอง segment ที่เหลือ ได้แก่ Main 
class และ Luxury มีราคาขายลดลงต่ ากว่าค่าเฉลี่ย
รวม อยู่ที่ร้อยละ 8.30 และ 9.03 ตามล าดับ (รูปที่ 3)  

โดยทั้งสองช่วงราคานี้ถือเป็นกลุ่มราคาที่พบบ่อยใน
ตลาดอาคารชุดเนื่องจากเป็นที่นิยม เพราะตอบสนอง
ต่อความต้องการของผู้ซื้อกลุ่มหลัก 
 

6.  สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 
 อาคารชุดหรืออาคารชุดที่มีโอกาสในการพัฒนา
หลังจากเกิดการชะงักทางเศรษฐกิจด้วยเหตุการณ์ภัย
พิบัติทางโรคติดต่อร้ายแรงจากเชื้อไวรัสโคโรน่า คือ 
อาคารชุดกลุ่มราคา 5-10 ล้านบาท และแบบ Main 
class เนื่องจากมีอัตราการปรับลดราคาขายเฉลี่ยน้อย
ที่สุดอยู่ที่ร้อยละ 9.94 และ 8.30 จากราคาเปิดตัว 
ในขณะที่กลุ่มอาคารชุดที่มีราคาต่ ากว่า 3 ล้านบาท 
และแบบ Economy เป็นกลุ่มที่แสดงให้เห็นถึงก าลัง
ซื้อที่ลดลงมากจนต้องปรับลดราคาขายเฉลี่ยลงถึงร้อย
ละ 13.89 และ 14.39 ตามล าดับ ซึ่งเป็นสองเท่าของ
กลุ่มแรก นอกจากนี้อัตราการปรับราคาขายในกลุ่ม   
อ่ืน ๆ สามารถน าไปเป็นทางเลือกในการพิจารณาตั้ง
ราคาขายเพื่อกระตุ้นก าลังซื้อได้  

อย่างไรก็ตามนอกจากอาคารชุดแล้วอสังหาริม-
ทรัพย์ที่ พัฒนาเ พ่ือขายประเภท อ่ืน ๆ ก็ ได้ รั บ
ผลกระทบและอยู่ในสถานการณ์เดียวกันนี้เช่นกัน 
ดังนั้นในอนาคตหากมีการศึกษาเรื่ องนี้ ในกลุ่ ม
อสังหาริมทรัพย์อ่ืน ๆ จะท าให้เห็นภาพกว้างและ
แนวโน้มตลาดอสังหาฯหลังเหตุการณ์โควิดได้จากอีก
มุมมองหนึ่ง 
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ขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ 
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บทคัดย่อ  

บทความนี้เป็นการศึกษาสมบัติเชิงกลและค่าการหดตัวแห้งของเถ้าลอยแคลเซียมสูงจีโอโพลิเมอร์ผสมเถ้าปาล์ม
น้ ามันและกากดินล้างเมื่อบ่มที่อุณหภูมิปกติ เถ้าปาล์มน้ ามันและกากดินล้างถูกใช้แทนที่ในเถ้าลอยแคลเซียมสูงร้อยละ 60 
โดยน้ าหนักของวัสดุประสาน และใช้สารกันซึมเป็นสารผสมเพิ่มร้อยละ 2.5, 5, 7.5 และ 10 โดยน้ าหนักของวัสดุประสาน 
สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์และสารละลายโซเดียมซิลิเกตถูกใช้เป็นสารละลายด่างในการกระตุ้นปฏิกิริยาทุกส่วนผสม 
โดยศึกษาระยะเวลาการก่อตัว ก าลังอัด ค่าการดูดซึมน้ า และค่าหดตัวแห้งของเถ้าลอยแคลเซียมสูงจีโอโพลิเมอร์มอร์ต้าร์ 
ผลการทดสอบพบว่า การใช้สารกันซึมเป็นสารผสมเพิ่มช่วยเพิ่มระยะเวลาการก่อตัวขณะที่ก าลังอัด การดูดซึมน้ า และค่า
การหดตัวแห้งมีแนวโน้มลดลง โดยการใช้เถ้าปาล์มน้ ามันแทนที่ในเถ้าลอยมีค่าสมบัติเชิงกลและค่าการหดตัวแห้งดีกว่า
การใช้กากดินล้าง 
ค ำส ำคัญ: เถ้าลอยแคลเซียมสูงจีโอโพลิเมอร์, เถ้าปาล์มน้ ามัน, กากดินล้าง, สมบัติเชิงกล, ค่าหดตัวแห้ง   
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Abstract 
 This paper presents the mechanical properties and drying shrinkage of high-calcium fly ash 
geopolymer incorporating palm oil fuel ash and clay residue curing at ambient temperature. The POFA 
and CR were used to replace FA at the amount of 60% by weight of binder. The waterproof agent (WA) 
was added at dosages of 2.5, 5, 7.5, and 10% by weight of binder. Sodium hydroxide and sodium silicate 
solutions were used as liquid alkaline activation in all mixtures. The setting time, strength development, 
water absorption, and drying shrinkage of FA geopolymer mortar were studied. The results showed that 
the use of WA resulted in increasing setting time, whereas their strength development, water absorption, 
and drying shrinkage tended to decrease. The use of POFA to replace FA provided better mechanical 
properties and drying shrinkage value than that of CR.  
Keywords: High-calcium fly ash geopolymer, Palm oil fuel ash, Clay residue, Mechanical properties, 
Drying shrinkage 
 
1.  บทน้า 
 การก่อสร้างในปัจจุบันโดยทั่วไปจะเป็นโครงสร้าง
คอนกรีตเสริมเหล็กเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากมีต้นทุน
การก่อสร้างที่ต่ ากว่าโครงสร้ างเหล็ก  ถึงแม้ว่ า
โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กจะมีต้นทุนต่ าแต่ก็มี
ข้อเสีย คือ การควบคุมคุณภาพของคอนกรีตจะ
ควบคุมยากและโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กมีการ
เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานและตามสภาพพ้ืนที่  
เช่น บริเวณดาดฟ้าโดยเฉพาะดาดฟ้าที่มีการระบาย
น้ าไม่ทันท าให้น้ าซึ่งจะก่อให้เกิดการแทรกซึมเข้าไปใน
โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและท าให้คอนกรีตเกิด
ความเสียหายเร็วกว่าบริเวณอ่ืน ๆ ดังนั้น สิ่งปลูกสร้าง
ใด ๆ ก็ตามที่เกิดความเสียหายจะต้องมีการซ่อมแซม 
ซึ่งวัสดุซ่อมแซมที่พบตามท้องตลาดมีหลายประเภท
ทั้งชนิดทาเคลือบและชนิดปูนซีเมนต์กันซึม แม้ว่าวัสดุ
ดังกล่าวจะติดตั้งง่ายแต่ก็มีราคาค่อนข้างสูง อีกทั้งยัง
มี ผ ล เ สี ย ต่ อมลภ า ว ะสิ่ ง แ ว ดล้ อม ใน ร ะหว่ า ง
กระบวนการผลิต การหาวัสดุทางเลือกใหม่จึงเป็น
แนวทางที่น่าสนใจโดยคงคุณสมบัติที่เทียบเท่าวัสดุ

ตามท้องตลาด ซึ่งวัสดุทางเลือกใหม่ที่ได้รับการพัฒนา
อย่างต่อเนื่องและสามารถพัฒนาเป็นวัสดุกันซึมได้ คือ 
วัสดุจีโอโพลิเมอร์ 

จีโอโพลิเมอร์ (Geopolymer) เป็นวัสดุทางเลือก
ใหม่ที่ ได้ รั บความสนใจอย่ างต่อ เนื่ องสามารถ
สังเคราะห์ได้จากวัตถุดิบที่มีส่วนประกอบของซิลิกา 
(SiO2) และอะลูมินา (Al2SiO3) เป็นองค์ประกอบหลัก 
โดยใช้หลักการกระตุ้นซิลิกาและอะลูมินาด้วย
สารละลายด่างและใช้ความร้อนในกาเร่งปฏิกิริยา
เพ่ือให้เกิดเป็นตัวประสาน [1] วัสดุปอซโซลานที่นิยม
น ามาใช้เป็นวัสดุตั้งต้น ได้แก่ เถ้าลอย เป็นต้น [2] 

ปัจจุบันเถ้าลอยถูกน ามาใช้ในงานก่อสร้างอย่าง
กว้างขวาง ในประเทศไทยนิยมใช้เถ้าลอยแคลเซียมสูง
เป็นวัสดุตั้งต้นในการผลิตจีโอโพลิเมอร์ เถ้าลอยเป็น
วัตถุดิบที่ประกอบด้วย ซิลิกา อะลูมินา และแคลเซียม
เป็นองค์ประกอบหลัก ซึ่งเป็นที่นิยมน ามาใช้เป็นวัสดุ
ตั้งต้นในการผลิตจีโอโพลิเมอร์ โดยเถ้าลอยเป็นผล
พลอยได้จากการผลิตกระแสไฟฟ้าที่โรงไฟฟ้าแม่เมาะ 
อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง ที่ได้รับจากการผลิต
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กระแสไฟฟ้าในแต่ละปี [3] ดังนั้น การน าวัสดุเหลือทิ้ง
จากโรงงานอุตสาหกรรมมาใช้ให้เกิดประโยชน์จะ
สามารถลดค่าใช้จ่ายในเรื่องการก าจัดและยังสามารถ
เพ่ิมมูลค่าได้อีกด้วย 

เถ้าปาล์มน้ ามัน (Palm Oil Fuel Ash)  เป็นวัสดุ
ผลพลอยได้จากการน ากากของผลปาล์มน้ ามัน ได้แก่ 
เศษกะลา เส้นใย และทลายปาล์มเปล่าของผลปาล์ม
เผาเป็นเชื้อเพลิงให้กับหม้อก าเนิดไอน้ าในการผลิต
กระแสไฟฟ้า ในปี 2559 มีพยากรณ์ว่าประเทศไทยจะ
สามารถผลิตปาล์มน้ ามันประมาณ 11.7 ล้านตัน [4] 
หลังจากผลิตน้ ามันปาล์มแล้วจึงเผากากที่เหลือได้เป็น
เถ้าปาล์มน้ ามันประมาณ 3 แสนตัน หรือคิดเป็นร้อย
ละ 2.6 โดยน้ าหนักของปริมาณปาล์มน้ ามัน เถ้าปาล์ม
น้ ามันที่เกิดขึ้นมีการน ามาใช้ประโยชน์น้อยมากเมื่อ
เปรียบเทียบกับปริมาณที่เกิดขึ้นในแต่ละปี ส่วนใหญ่
ต้องน้ าไปกองทิ้งท าให้เกิดปัญหาการก าจัด เนื่องจาก
เถ้าปาล์มน้ ามันมีลักษณะเป็นฝุ่น ฟุ้งกระจายง่าย ท า
ให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้น หากสามารถน า
เถ้าปาล์มน้ ามันมาใช้ประโยชน์ก็จะสามารถลดปัญหา
ดังกล่าวได ้จากการศึกษาเบื้องต้น [5] พบว่าเถ้าปาล์ม
น้ ามันมีออกไซด์ของซิลิกอน ซึ่งเป็นออกไซด์หลักใน
การท าปฏิกิริยาปอซโซลานในปริมาณสูง 

กากดินล้าง (Clay Residue) เป็นผลพลอยได้จาก
อุตสาหกรรมเซรามิก เกิ ดจากการ เหลื อทิ้ ง ใน
กระบวนการล้างแร่ดินขาวของจังหวัดล าปางคล้ายกับ
เม็ดทรายแต่จะมีความขาว และขนาดอนุภาคละเอียด
กว่า และการล้างแร่ดินขาวแต่ละครั้งจะเหลือกากดิน
ขาวประมาณร้อยละ 50-70 โดยน้ าหนักของแร่ดินที่
น ามาล้าง ซึ่งเป็นปริมาณมากหากเปรียบเทียบกับ
ปริมาณของกากดินขาวทุกโรงงานในจังหวัดล าปาง 
จากการศึกษา [6] ได้พบว่ากากดินล้างมีส่วนประกอบ
ของซิลิกาเป็นหลักจึงสามารถน ามาใช้เป็นวัสดุปอซโซ

ลานได้ การน ากากดินล้างมาใช้ในงานคอนกรีตยังมี
ข้อดีในด้านการกองเก็บและการสร้างมูลค่าให้วัสดุ
เหลือทิ้งได้อีกด้วย  

ดั งนั้ น  งานวิ จั ยนี้ มี วั ตถุประสงค์ เ พ่ื อคึ กษา
คุณสมบัติเบื้องต้นในการใช้เถ้าปาล์มน้ ามันและกาก
ดินล้างเป็นวัสดุตั้งต้นในเถ้าลอยแคลเซียมสูงจีโอโพลิ
เมอร์เพ่ือใช้เป็นวัสดุกันซึม ซึ่งผลการทดสอบเบื้องต้น
นี้ท าให้เข้าใจถึงการพัฒนาจีโอโพลิเมอร์เพ่ือใช้เป็น
วัสดุกันซึมได้ในการทดสอบเชิงลึกต่อไป 
 
2.  การเตรียมวัสดุและการทดลอง 
2.1  วัสดุ 
2.1.1  เถ้าลอยแคลเซียมสูง 

เถ้าลอยแคลเซียมสูงที่ใช้ในงานวิจัยนี้เป็นวัสดุ
พลอยได้จากโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดล าปาง เถ้าลอย
แคลเซียมสูงมีค่าความถ่วงจ าเพาะเท่ากับ 2.43 โดย
องค์ประกอบทางเคมีของเถ้าลอยแคลเซียมดังแสดง
ในตารางที่ 1 เถ้าลอยแคลเซียมมีผลรวมของซิลิกา 
อะลูมินา และเหล็กออกไซด์มีค่าเท่ากับร้อยละ 60.92 
และมีแคลเซียมออกไซด์เท่ากับร้อยละ 25.79 จัดเป็น
เถ้าลอยประเภท C ตามมาตรฐาน ASTM C 618 [7]  
2.2.2  เถ้าปาล์มน้ ามัน 
 เถ้าปาล์มน้ ามันเป็นวัสดุผลพลอยได้จาก
กระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าจากกากของผลปาล์ม
น้ ามัน เถ้าปาล์มน้ ามันมีค่าความถ่วงจ าเพาะเท่ากับ 
2.12 โดยองค์ประกอบทางเคมีของเถ้าปาล์มน้ ามันดัง
แสดง ในตารางที่  1  พบว่ า  เถ้ าปาล์ มน้ ามั นมี
องค์ประกอบของซิลิกา โพแทสเซียมออกไซด์ และ
แคลเซียมออกไซด์เท่ากับร้อยละ 35.80, 19.00 และ 
11.20 ตามล าดับ โดยขั้นตอนการเตรียมเถ้าปาล์ม
น้ ามันในงานวิจัยนี้ เถ้าปาล์มน้ ามันจะถูกร่อนผ่าน
ตะแกรงเบอร ์100 (150 ไมครอน) ก่อนน าไปใช้งาน 
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2.2.3  กากดินล้าง 
 กากดินล้างหรือกากดินขาวเป็นวัสดุพลอยได้
จากกระบวนการผลิตเซรามิกในจังหวัดล าปาง กาก
ดินล้างมีค่าความถ่วงจ าเพาะเท่ากับ  2.81 โดย
องค์ประกอบทางเคมีของกากดินล้างดังแสดงในตาราง
ที่ 1 พบว่า กากดินล้างมีผลรวมของซิลิกาเท่ากับร้อย
ละ 77.48 โดยขั้นตอนการเตรียมกากดินล้างใน
งานวิจัยนี้ กากดินล้างจะถูกร่อนผ่านตะแกรงเบอร์  
100 (150 ไมครอน) และอบที่อุณหภูมิ 110±5 ºC 
ก่อนน าไปใช้งาน 
 
ตารางที่  1  องค์ประกอบทางเคมีของเถ้ าลอย
แคลเซียมสูง เถ้าปาล์มน้ ามัน และกากดินล้าง 

Chemical 
compositions 

FA 
(%) 

POFA 
(%) 

CR 
(%) 

SiO2 31.32 35.80 77.48 
Al2O3 13.96 1.73 9.74 
Fe2O3 15.64 1.64 2.43 
CaO 25.79 11.20 0.54 
MgO 2.94 4.29 0.02 
Na2O 2.83 0.22 0.01 
K2O 2.93 19.00 5.61 
SO3 3.29 7.64 1.50 
LOI 1.30 10.00 1.01 

  
2.2.4  สารละลายด่าง 
 สารละลายด่างที่ใช้ในการผลิตจีโอโพลิเมอร์  
คือ  สารละลายโซเดียมซิลิ เกต  (Na2SiO3)  และ
สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่ความเข้มข้น 10 โม
ลาร์ โดยองค์ประกอบทางเคมีของสารละลายโซเดียม
ซิลิเกต (Na2SiO3) ประกอบด้วยโซเดียมไดออกไซด์ 
(Na2O) ร้อยละ  13.45 ซิลิกอนไดออกไซด์ (SiO2) 

ร้อยละ 32.39 และน้ า (H2O) ร้อยละ 54.16 โดย
น้ าหนักของวัสดุประสาน 
2.2.5  สารกันซึม 
  สารกันซึม คือ สารที่ช่วยในการต้านทานการ
ซึมผ่านจากสิ่งต่าง ๆ ที่จะแทรกซึมเข้าไปยังโครงสร้าง
ภายในของเนื้อคอนกรีต โดยสารกันซึมจะมีทั้งสารเคมี
ที่ใช้เติมลงไประหว่างผสมคอนกรีตซึ่งจะช่วยในการ
ปรับปรุงคุณสมบัติให้คอนกรีตสามารถต้านทานการ
ซึมผ่านได้ดีขึ้น และยังมีสารกันซึมชนิดทาเคลือบหรือ
ฉาบบนพ้ืนผิวเหมาะส าหรับบริเวณดาดฟ้า เนื่องจาก
สามารถต้านทานความร้อนสูง ต้านทานรังสีอัลตร้า   
ไวโอเลต (UV) และช่วยยืดระยะเวลาให้คอนกรีตมี
อายุการใช้งานได้นานขึ้น 
2.2  วิธีการเตรียมตัวอย่าง 

อัตราส่วนผสมของเถ้าลอยแคลเซียมสูงผสมเถ้า
ปาล์มน้ ามันและกากดินล้างดังแสดงในตารางที่ 2 โดย
ใช้เถ้าลอยต่อเถ้าปาล์มน้ ามันต่อกากดินล้างเท่ากับ 
40:30:30, 40:60:0 และ 40:0:60 โดยน้ าหนักของ
วัสดุประสาน ทุกอัตราส่วนผสมใช้อัตราส่วนทรายต่อ
วัสดุประสานเท่ากับ 0.5 ด าเนินการแปลผันอัตราส่วน
สารละลายโซเดียมซิลิเกตต่อโซเดียมไฮดรอกไซด์
เท่ากับ 1.0 และ 2.5 ความเข้มข้นของสารละลาย
โซเดียมไฮดรอกไซด์เท่ากับ 10 โมลาร์ และปริมาณ
การใช้สารกันซึมร้อยละ 0, 2.5, 5.0, 7.5 และ 10.0 
โดยควบคุมค่าการไหลแผ่เท่ากับร้อยละ 110±5 ทุก
อัตราส่วนผสม  

ส าหรับขั้นตอนการผสมจีโอโพลิเมอร์ เริ่มจาก
ผสมเถ้าลอย เถ้าปาล์มน้ ามัน กากดินล้างและผงกัน
ซึมให้เข้ากัน เติมสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์และ
สารละลายโซเดียมซิลิเกต (ผสมให้เข้ากันก่อนใช้) ลง
ในวัสดุประสานและผสมให้เข้ากันเป็นเวลา 1 นาท ี
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ตารางที่ 2  ส่วนผสมของเถ้าลอยแคลเซียมสูงจีโอโพ
ลิเมอรผ์สมเถ้าปาล์มน้ ามันและกากดินล้าง 

Symbol 
FA 
(%) 

POFA 
(%) 

CR 
(%) 

สารกันซึม 
(%) 

40FA60POFA 40 60 - 0, 2.5, 5.0, 
7.5, 10.0 

40FA60CR 40 - 60 0, 2.5, 5.0, 
7.5, 10.0 

40FA30POFA30CR 40 30 30 0, 2.5, 5.0, 
7.5, 10.0 

 

 

รูปที่  1 การทดสอบค่าการไหลแผ่ของจีโอโพลิเมอร์
มอร์ต้าร์ 

 
2.3 การทดสอบ 
2.3.1 การทดสอบการไหลแผ่ 
 การทดสอบการไหลแผ่ของจีโอโพลิเมอร์มอร์
ต้าร์ ดังแสดงในรูปที ่1 โดยท าการวัดเส้นผ่าศูนย์กลาง
ที่มีค่าการไหลแผ่ร้อยละ 110±5 ซึ่ งการเตรียม
ตัวอย่างและวิธีการทดสอบด าเนินการตามมาตรฐาน 
ASTM C1437 [8] ดังแสดงในรูปที่ 1 
2.2.2 การทดสอบระยะเวลาการก่อตัว 

  การทดสอบระยะเวลาการก่อตัวของจีโอโพลิ
เมอร์ดังแสดงในรูปที่ 2 ทดสอบโดยใช้เข็มมาตรฐาน
แบบไวแคต การวัดระยะเวลาการก่อตัว คือระยะเวลา
ที่เข็มไวแคตขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 1 มิลลิเมตร 

ปล่อยลงในตัวอย่างจีโอโพลิเมอร์ 25 มิลลิเมตร ใน
ระยะเวลา 30 วินาที คือ ระยะเวลาการก่อตัวต้น และ
การก่อตัวสุดท้ายจะเกิดขึ้นเมื่อเข็มไวแคตไม่สามารถ
จมลงในจีโอโพลิเมอร์ได้ ซึ่งการเตรียมตัวอย่างและ
การทดสอบด าเนินตามมาตรฐาน ASTM C191 [9] 
ดังแสดงในรูปที่ 2 

 

 

รูปที่  2 ลักษณะการทดสอบระยะเวลาการก่อตัวของ 
จีโอโพลิเมอร์มอร์ต้าร์ 

 
2.2.3 การทดสอบก าลังรับแรงอัด 

 การทดสอบก าลังอัดของจีโอโพลิเมอร์ หลังจาก
การบวนการผสมเสร็จแล้วท าการเทจีโอโพลิเมอร์ลง
ในแบบหล่อทรงลูกบาศก์ขนาด 50x50x50 มิลลิเมตร 
และห่อด้วยฟิล์มพลาสติกเพ่ือป้องกันการสูญเสีย
ความชื้นของตัวอย่าง แล้วน าไปเก็บที่ห้องควบคุม
อุณหภูมิทเท่ากับ 25 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 
ชั่วโมง หลังจากนั้นท าการถอดแบบและท าการ
ทดสอบตัวอย่างที่อายุบ่มเท่ากับ 1 วัน ซึ่งขั้นตอนการ
เตรียมตัวอย่างและการทดสอบด าเนินการตาม
มาตรฐาน ASTM C109 [10] โดยลักษณะตัวอย่าง
ของจีโอโพลิเมอร์ดังแสดงในรูปที่ 3 
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รูปที่  3 ลักษณะการทดสอบก าลังรับแรงอัด 
ของจีโอโพลิเมอร์มอร์ต้าร์ 

 
2.2.4  การทดสอบการดูดซึมน้ า 
 การทดสอบการดูดซึมน้ าของจีโอโพลิเมอร์  
ด าเนินตามมาตรฐาน ASTM C 642 [11] ในการ
ทดสอบใช้ตัวอย่างขนาด 50x50x50 มิลลิเมตร เริ่ม
จากการน าก้อนตัวอย่างที่ครบอายุบ่มมาชั่งน้ าหนัก
และบันทึกค่าน้ าหนัก จากนั้นน าตัวอย่างไปอบด้วย
อุณหภูมิ 110±5 องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลาไม่
น้อยกว่า 24 ชั่วโมง น าตัวอย่างออกจากตู้อบแล้วทิ้ง
ไว้ ให้ เย็นตัวลงเท่าอุณหภูมิห้อง  หลังจากนั้นน า
ตัวอย่างมาแช่ในน้ าที่ อุณหภูมิประมาณ 21 องศา
เซลเซียส ไม่น้อยกว่า 48 ชั่วโมง แล้วจึงน าขึ้นจากน้ า 
ซับด้วยผ้าแห้งจนผิวตัวอย่างแห้งอยู่ในสภาวะอ่ิมตัว
ผิวแห้ง น าไปชั่งน้ าหนักแล้วบันทึกค่า โดยลักษณะ
ตัวอย่างและการทดสอบดังแสดงในรูปที่ 4 
 
 
 
 
 
 

 
(ก) ลักษณะตัวอยา่งทดสอบ 

 
(ข) ลักษณะการอบตวัอยา่ง 

 

 
(ค) ลักษณะการแช่ตวัอย่างใน

น้ า 

 
(ง) ลักษณะการชั่งน้ าหนกั

ตัวอยา่งในน้ า 

รูปที่  4 ลักษณะตัวอย่างและการทดสอบการดูดซึม
น้ าของจีโอโพลิเมอร์มอร์ต้าร์ 

 

 

รูปที่  5 ลักษณะตัวอย่างการทดสอบการหดตัวแห้ง 
ของจีโอโพลิเมอร์มอร์ต้าร์ 

 
2.2.5  การทดสอบการหดตัวแห้ง 
 การทดสอบการหดตัวแห้งของจีโอโพลิเมอร
ด าเนินตามมาตรฐาน ASTM C490 [12] จีโอโพลิเม
อรมอรตารถูกเทลงในแบบหล่อปริซึมที่มีหน าตัด
ขนาด 25 มิลลิเมตร ยาว 285 มิลลิเมตร หลังจากนั้น
ท าการหอแบบหล่อดวยแผ่นพลาสติก หลังจากครบ 
24 ชั่วโมงแลวท าการถอดแบบหล่อ แลวท าการเก็บ
ตัวอย่างจีโอโพลิเมอรมอต้าร์ ไวที่ อุณหภูมิควบคุม
เทา่กับ 25 องศาเซลเซียส ลักษณะการเตรียมตัวอย่าง
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ส าหรับการทดสอบการหดตัวแหงของจีโอโพลิเมอร์
มอร์ต้าร์ ดังแสดงในรูปที ่5  

 
3.  ผลการทดสอบ 
3.1  ระยะเวลาการก่อตัว 

ผลการทดสอบระยะเวลาการก่อตัวต้นของจีโอ
โพลิเมอร์มอร์ต้าร์ดังแสดงในรูป 6-8 พบว่า ระยะเวลา
การก่อตัวมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นตามปริมาณการเพ่ิมขึ้น
ของสารกันซึม โดยการใช้เถ้าปาล์มน้ ามันร้อยละ 60 
แทนที่ในเถ้าลอยแคลเซียมสูง (40FA60POFA) ที่ผสม
สารกันซึมร้อยละ 0, 2.5, 5.0, 7.5 และ 10 โดย
น้ าหนักของวัสดุประสานมีอัตราส่วนสารละลาย
โซเดียมซิลิเกตต่อสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์
เท่ากับ 1.0 มีค่าเท่ากับ 20, 22, 24, 30 และ 33 นาที
ตามล าดับ ดังแสดงในรูปที่ 6 และการใช้กากดินล้าง
ร้ อ ย ล ะ  6 0  แ ท น ที่ ใ น เ ถ้ า ล อย แ ค ล เ ซี ย ม สู ง 
(40FA60CR) ที่ผสมสารกันซึมร้อยละ 0, 2.5, 5.0, 
7.5 และ 10 โดยน้ าหนักของวัสดุประสาน มีอัตราส่วน
สารละลายโซเดียมซิลิเกตต่อสารละลายโซเดียมไฮดร
อกไซด์เท่ากับ 1.0 มีค่าเท่ากับ 30, 33, 35, 38 และ 
39 นาท ีตามล าดับ ดังแสดงในรูปที่ 7 และระยะเวลา
การก่อตัวปลายโดยการใช้เถ้าปาล์มน้ ามันร้อยละ 60 
แทนที่ในเถ้าลอยแคลเซียมสูง (40FA60POFA) ที่ผสม
สารกันซึมร้อยละ 0, 2.5, 5.0, 7.5 และ 10 โดย
น้ าหนักของวัสดุประสานมีค่าเท่ากับ 30, 37, 39, 43 
และ 46 นาท ีตามล าดับดังแสดงในรูปที่ 6 และการใช้
กากดินล้างร้อยละ 60 แทนที่ในเถ้าลอยแคลเซียมสูง 
(40FA60CR) ที่ผสมสารกันซึมร้อยละ 0, 2.5, 5.0, 
7.5 และ 10 โดยน้ าหนักของวัสดุประสาน มีอัตราส่วน
สารละลายโซเดียมซิลิเกตต่อสารละลายโซเดียมไฮดร
อกไซด์เท่ากับ 1.0 มีค่าเท่ากับ 52, 56, 72, 81 และ 
90 นาท ีตามล าดับ ดังแสดงในรูปที่ 7 

 
รูปที่ 6 ระยะเวลาการก่อตัวของจีโอโพลิเมอร์มอร์ต้าร์ 

        ที่มีการใช้เถ้าปาล์มน้ ามันร้อยละ 60  
      (40FA60POFA) 

 

 
รูปที่ 7 ระยะเวลาการก่อตัวของจีโอโพลิเมอร์มอร์ต้าร์ 

ที่มกีารใช้กากดินล้างร้อยละ 60 (40FA60CR) 
 

จากผลการทดสอบงานวิจัยนี้ สอดคล้องกับ 
Chindaprasert และคณะ [13]  ได้ รายงานไว้ว่ า
อัตราส่วนของ SiO2/Al2O3 ที่สูงขึ้นภายในระบบของ
เถ้าลอยแคลเซียมสูงจีโอโพลิเมอร์ส่งผลให้ระยะเวลา
การก่อตัวมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น ขณะที่การใช้เถ้าปาล์ม
น้ ามันร้อยละ 30 และกากดินล้างร้อยละ 30 แทนที่ใน
เถ้าลอยแคลเซียมสูงเพ่ือผลิตจีโอโพลิเมอร์สามารถ
ปรับปรุงระยะเวลาการก่อตัวปลายของจีโอโพลิเมอร์
มอร์ต้ าร์ ได้  (ดั งแสดงในรูปที่  8 )  เมื่ อ พิจารณา
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เปรียบเทียบกับการใช้เถ้าปาล์มน้ ามันร้อยละ 60 
แทนที่ในเถ้าลอยแคลเซียมสูง 

 
รูปที่ 8 ระยะเวลาการก่อตัวของจีโอโพลิเมอร์มอร์ต้าร์  

ที่มีการใช้เถ้าปาล์มน้ ามันร้อยละ 30 กากดินล้าง 
ร้อยละ 30 (40FA30POFA30CR) 

 
3.2  ก าลังรับแรงอัด 

ผลการทดสอบก าลังรับแรงอัดของเถ้าลอย
แคลเซียมสูงจีโอโพลิเมอร์มอร์ต้าร์ผสมเถ้าปาล์ม
น้ ามันและกากดินล้างดังแสดงในรูปที่ 9-11 พบว่า 
ก าลังรับแรงอัดของจีโอโพลิเมอร์มอร์ต้าร์มีแนวโน้ม
ลดลงตามปริ มาณการ เ พ่ิ มขึ้ น ของสารกั น ซึ ม 
ยกตัวอย่าง เช่น การใช้เถ้าปาล์มน้ ามันร้อยละ 30 
และกากดินล้างร้อยละ 30 แทนที่ในเถ้าลอยแคลเซียม
สูง (40FA60POFA0CR) ที่ใส่สารกันซึมร้อยละ 0 , 
2.5, 5.0, 7.5 และ 10 โดยน้ าหนักของวัสดุประสาน 
โดยใช้ อัตราส่วนสารละลายโซเดียมซิลิ เกตต่อ
สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์เท่ากับ 1 มีค่าเท่ากับ 
4 , 4, 4, 3 และ 3 เมกะปาสคาล  ตามล าดับ และ
อัตราส่วนสารละลายโซเดียมซิลิเกตต่อสารละลาย
โซเดียมไฮดรอกไซด์เท่ากับ 2.5 มีค่าเท่ากับ 5, 5, 4, 3 
และ 3 เมกะปาสคาล ตามล าดับ จากผลการทดสอบ
ข้างต้นแสดงให้เห็นว่าอัตราส่วนสารละลายโซเดียมซิลิ
เกตต่อสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่เพ่ิมขึ้นส่งผล

ให้ก าลังรับแรงอัดเพ่ิมข้ึนซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ธนากร ภูเงินข าและคณะ [14] ที่ได้รายงานไว้ว่าการ
ใช้สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์จะมีหน้าที่ชะ
ละลายซิลิกาและอะลูมินาออกจากวัสดุตั้งต้น ขณะที่
สารละลายโซเดียมซิลิเกตท าหน้าที่ควบแน่นปฏิกิริยา
จีโอโพลิเมอไรเซชั่นท าให้ระบบของจีโอโพลิเมอร์มี
ความสมบูรณ์ 

 

 

รูปที่ 9 ก าลังรับแรงอัดของจีโอโพลิเมอร์มอร์ต้าร์ที่มี
การใช้เถ้าปาล์มน้ ามันร้อยละ 30 กากดินล้าง 

ร้อยละ 30 (40FA30POFA30CR) 
 

ส่วนปัจจัยของอัตราส่วนสารละลายโซเดียมซิลิเกต
ต่อสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ พบว่า อัตราส่วน
สารละลายโซเดียมซิลิเกตต่อสารละลายโซเดียมไฮดร
อกไซด์เท่ากับ 2.5 จะมีแนวโน้มของค่าก าลังอัด
มากกว่าอัตราส่วนสารละลายโซเดียมซิลิ เกตต่อ
สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์เท่ากับ 1.0 จาก
รายงานวิ จั ยของ  Phoo-ngernkham et al. [15 ] 
รายงานไว้ว่า ซิลิกาที่มีความว่องไวในการท าปฏิกิริยา
จากสารละลายโซเดียมซิลิเกตสามารถท าปฏิกิริยากับ
แคลเซียมออกไซด์จากเถ้าลอยแคลเซียมสูงเกิดเป็น
สารประกอบแคลเซียมซิลิเกตไฮเดรต (CSH) และอยู่
ร่วมกับสารประกอบโซเดียมอะลูมิโนซิลิเกตไฮเดรต 
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(NASH) ภายในระบบของจีโอโพลิเมอร์ส่งผลให้การ
พัฒนาก าลังอัดมีแนวโน้มมากขึ้น 
 

 

รูปที ่10 ก าลังรับแรงอัดของจีโอโพลิเมอร์มอร์ต้าร์ที่ม ี 
การใช้เถ้าปาล์มน้ ามันร้อยละ 60 (40FA60POFA) 

 

 

รูปที่ 11 ก าลังรับแรงอัดของจีโอโพลิเมอร์มอร์ต้าร์ที่มี
การใช้กากดินล้างร้อยละ 60 (40FA60CR) 

 
3.3  การดูดซึมน้ า 

ผลการทดสอบค่าการดูดซึมน้ าดังแสดงในรูปที่ 
12-14 พบว่า ค่าการดูดซึมน้ ามีค่าลดลงตามปริมาณ
การเพ่ิมขึ้นของสารกันซึมถึงร้อยละ 7.5 โดยน้ าหนัก
ของวั สดุประสาน ยกตั วอย่ า ง  เช่น  ส่ วนผสม 
40FA30CR30POFA และใช้สารกันซึมร้อยละ 0, 2.5, 
5.0, 7.5 และ 10 โดยน้ าหนักของวัสดุประสาน 
อัตราส่วนสารละลายโซเดียมซิลิเกตต่อโซเดียมไฮดร

อกไซด์เท่ากับ 1.0 มีค่าเท่ากับ 9 , 6, 6, 5 และ 7 
เปอร์เซ็นต์ และอัตราส่วนโซเดียมซิลิเกตต่อโซเดียมไฮ
ดรอกไซด์เท่ากับ 2.5 มีค่าเท่ากับ 10, 6, 5, 4 และ 7
เปอร์เซ็นต์ จะเห็นได้ว่าอัตราส่วนสารละลายโซเดียมซิ
ลิเกตต่อโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่เพ่ิมขึ้นส่งผลให้ค่าการ
ดูดซึมน้ าลดลงอาจเนื่องจากปริมาณโซเดียมซิลิเกตที่มี
ความว่องไวต่อการท าปฏิกิริยาเกิดเป็นสารประกอบ
มากขึ้นภายในระบบส่งผลให้จีโอโพลิเมอร์มีความ
หนาแน่นมากข้ึน [15] 

ส่วนจีโอโพลิเมอร์ที่ใช้กากดินล้างแทนที่ในเถ้าลอย
แคลเซียมสูงมีค่าการดูดซึมน้ ามากกว่าการใช้เถ้า
ปาล์มน้ ามันแทนที่ในเถ้าลอยแคลเซียมสูง เกิดจาก
อัตราส่วนของเหลวต่อวัสดุประสานมีค่าเ พ่ิมขึ้น
เนื่องจากควบคุมค่าการไหลแผ่เท่ากับร้อยละ 110±5 
ส่งผลให้ความชื้นระเหยจากการท าปฏิกิริยาและเกิด
ช่องว่างภายในของวัสดุจีโอโพลิเมอร์ 

 

 

รูปที่ 12 การดูดซึมน้ าของจีโอโพลิเมอร์มอร์ต้าร์ที่มี
การใช้เถ้าปาล์มน้ ามันร้อยละ 30 กากดินล้าง 

ร้อยละ 30 (40FA30POFA30CR) 
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รูปที ่13 ก าลังรับแรงอัดของจีโอโพลิเมอร์มอร์ต้าร์ที่ม ี 
การใช้เถ้าปาล์มน้ ามันร้อยละ 60 (40FA60POFA) 

 

 

รูปที่ 14 ก าลังรับแรงอัดของจีโอโพลิเมอร์มอร์ต้าร์ที่มี
การใช้กากดินล้างร้อยละ 60 (40FA60CR) 

 
3.4  การหดตัวแบบแห้ง 
 ผลการทดสอบการหดตัวแห้งของจีโอโพลิเมอร์
มอร์ต้าร์ดังแสดงในรูปที่ 15-17 พบว่า ส่วนผสมที่มี
การแทนที่ด้วยเถ้าปาล์มน้ ามันในเถ้าลอยแคลเซียมสูง
มีค่าการหดตัวน้อยกว่าส่วนผสมที่ใช้กากดินล้างแทนที่
ในเถ้าลอยแคลเซียมสูง เนื่องจากเถ้าปาล์มน้ ามันมี
คุณสมบัติด้านการขยายตัวจึงส่งผลให้ช่วยลดการหด
ตัวได้มากกว่ากากดินล้าง ส่วนปัจจัยของอัตราส่วน
สารละลายโซเดียมซิลิเกตต่อโซเดียมไฮดรอกไซด์ 
พบว่า อัตราส่ วนสารละลายโซเดี ยมซิลิ เ กตต่ อ

โซเดียมไฮดรอกไซด์ เท่ากับ 2.5 มีค่าการหดตัว
มากกว่าอัตราส่วนสารละลายโซเดียมซิลิ เกตต่อ
โซเดียมไฮดรอกไซด์เท่ากับ 1.0 อาจเนื่องจากการ
เพ่ิมขึ้นของปริมาณสารละลายโซเดียมซิลิเกตส่งผลให้
ปริมาณซิลิกาที่มีความว่องไวในการท าปฏิกิริยา
เพ่ิมข้ึน [15] 

 

รูปที่ 15 การหดตัวแห้งของจีโอโพลิเมอร์มอร์ตาร์ 
ที่ไม่มีการใช้สารกันซึม 

 

 

รูปที่ 16 การหดตัวแห้งของจีโอโพลิเมอร์มอร์ตาร์ที่มี
การใช้สารกันซึมร้อยละ 2.5, 5 และ 7.5 โดยน้ าหนัก
ของวัสดุประสาน และใช้อัตราส่วน NS/NH = 1.0 
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รูปที่ 17 การหดตัวแห้งของจีโอโพลิเมอร์มอร์ตาร์ที่มี
การใช้สารกันซึมร้อยละ 2.5, 5 และ 7.5 โดยน้ าหนัก
ของวัสดุประสาน และใช้อัตราส่วน NS/NH = 2.5 

 
4. สรุปผล 
 จากการศึกษาข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า 

4.1 การใช้เถ้าปาล์มน้ ามันและกากดินล้างแทนที่
เถ้าลอยแคลเซียมสูงช่วยชะลอระยะเวลาการก่อตัว 
ส่วนก าลังอัดของจีโอโพลิเมอร์มอร์ต้าร์จากเถ้าลอย
แคลเซียมสูงผสมเถ้าปาล์มน้ ามันมีแนวโน้มมากกว่าจี
โอโพลิเมอร์มอร์ต้าร์จากเถ้าลอยแคลเซียมสูงผสมกาก
ดินล้าง 

4.2 อัตราส่วนสารละลายโซเดียมซิลิ เกตต่อ
สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่ เ พ่ิมขึ้นส่งผลให้
ระยะเวลาการก่อตัวของจีโอโพลิเมอร์มอร์ต้าร์มี
แนวโน้มลดลง ขณะที่ก าลังอัดของจีโอโพลิเมอร์มอร์
ต้าร์มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นทั้งการใช้เถ้าปาล์มน้ ามันและ
กากดินล้างแทนที่เถ้าลอยแคลเซียมสูง 

4.3  การใช้สารกันซึมเป็นผสมเพ่ิมในระบบของจี
โอโพลิเมอร์ส่งผลให้ระยะเวลาการก่อตัวมีแนวโน้ม
เพ่ิมขึ้นและก าลังอัดของจีโอโพลิเมอร์มอร์ต้าร์มี
แนวโน้มลดลงตามปริมาณการใช้สารกันซึมท่ีเพ่ิมข้ึน 

4.4 ค่าการดูดซึมน้ าของจีโอโพลิเมอร์ที่มีการใช้เถ้า
ปาล์มน้ ามันแทนที่ในเถ้าลอยแคลเซียมสูงมีค่าน้อย

กว่าเมื่อเปรียบเทียบกับการใช้กากดินล้างแทนที่ในเถ้า
ลอยแคลเซียมสูง 

4.5 การเพ่ิมขึ้นของอัตราส่วนสารละลายโซเดียม 
ซิลิเกตต่อโซเดียมไฮดรอกไซด์ส่งผลให้การหดตัวแห้ง 
มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน 
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บทคัดย่อ  

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสมบัติด้านการซึมผ่านของน้ า ปริมาณโพรง และก าลังรับแรงอัดของจีโอโพลิ
เมอร์คอนกรีตพรุนไฮบริดจ์จากหินลูกรัง ตัวแปรที่พิจารณาประกอบด้วยอัตราส่วนระหว่างอัตราส่วนของจีโอโพลิเมอร์
เพสต์ไฮบริดจ์ต่อมวลรวมหยาบเท่ากับ 0.17 0.20 และ 0.23 โดยน้ าหนัก การแทนที่ของปูนซีเมนต์ในสารตั้งต้นเท่ากับ
ร้อยละ 5, 10 และ 15 โดยน้ าหนัก ขนาดของวัสดุมวลรวมหยาบและประเภทของวัสดุมวลรวมหยาบ โดยใช้อัตราส่วนของ
สารละลายโซเดียมซิลิเกตต่อโซเดียมไฮดรอกไซค์เท่ากับ 1 ความเข้มข้นของสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซค์เท่ากับ 10     
โมลาร์ อัตราส่วนสารละลายต่อสารปอซโซลานเท่ากับ 0.65 จากผลการทดสอบพบว่าปริมาณการแทนที่ปูนซีเมนต์ที่มาก
ขึ้น ท าให้ก าลังรับแรงอัดมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น สมบัติด้านการซึมผ่านของน้ าและก าลังรับแรงอัดจะแปรผกผันตามปริมาณ
โพรง ส าหรับสมบัติด้านการซึมผ่านที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดของจีโอโพลิเมอร์คอนกรีตพรุนไฮบริดจ์จากหินลูกรังคือ
อัตราส่วนระหว่างจีโอโพลิเมอร์เพสต์ไฮบริดจ์ต่อมวลรวมหยาบเท่ากับ 0.17 และขนาดหินเท่ากับ 3/4 นิ้ว 
ค ำส ำคัญ: จีโอโพลิเมอร์คอนกรีตพรุนไฮบริดจ์, หินลูกรัง, สัมประสิทธิ์การซึมผา่นของน้ า, ก าลังรับแรงอัด 
 
Abstract 
 The objectives of this paper were to study properties of water permeability coefficient, cavity 
volume and compressive strength of hybrid porous geopolymer concrete using light-brown stones. The 
considered variables consisted of ratios of paste amounts to coarse aggregate of 0.17 0.20, and 0.23 by 
weight, the replacement with Portland cement into substrate of 5%, 10%, 15% by weight, sizes of coarse 
aggregate and types of coarse aggregate. The controlled parameters were ratio of solutions to pozzolanic 
of 0.65, concentration of 10 M sodium hydroxide solution and ratio of sodium hydroxide to sodium 
silicate solution of 1. The test found that the compressive strength was increased according to increasing 
of the Portland cement replacement amounts. The properties of permeability and compressive strength 
were inversed accordance to cavity volume. For permeability property, the paste amounts to coarse 
aggregate of 0.17 and ¾ in coarse aggregate were optimal. 
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Keywords: Hybrid Porous geopolymer concrete, Light-Brown stone, Water permeability coefficient, 
compressive strength. 
 
1.  บทน า 
 จีโอโพลิเมอร์เป็นวัสดุเชื่อมประสานประเภทหนึ่งที่
ก าลังได้รับความสนใจและพัฒนาอย่างต่อเนื่องในช่วง 
2 ถึง 3 ศตวรรษที่ผ่าน [1-4] โดยงานวิจัยครั้งนี้มี
แนวความคิดที่จะน าเอาจีโอโพลิเมอร์เพสต์มาใช้เป็น
วัสดุประสานเพื่อศึกษาคุณสมบัติพ้ืนฐานของคอนกรีต
พรุน วัสดุจีโอโพลิเมอร์ประกอบด้วยสารปอซโซลานที่
มีองค์ประกอบหลัก ๆ คือซิลิกา (Silica, SiO2) และ
อลูมิน่า (Alumina, Al2O3) ท าปฏิกิริยากับสารละลาย
ที่มีความเป็นด่างสู ง เช่น โซเดียมไฮดรอกไซด์  
สารละลายโซเดียมซิลิเกต จากนั้นใช้ความร้อนเป็น
ตัวกระตุ้นปฏิกิริยา ซึ่งท าให้ได้โครงสร้างที่เป็นโมเลกุล
ลูกโซ่เชื่อมต่อกันและแข็งตัว โครงสร้างดังกล่าวมี
ความสามารถในการรับก าลังอัดได้ [5] ปอซโซลานที่
น ามาใช้เป็นสารตั้งต้นของจีโอโพลิเมอร์มีด้วยกัน
หลาย ๆ อย่าง เช่น เถ้าปาล์มน้ ามัน เถ้าชานอ้อย เถ้า
แกลบ ดินขาว เถ้าลอย และไดอะตอมไมด์ เป็นนต้น 
[6-8] จากงานวิจัยที่ผ่านมาพบว่าจีโอโพลิเมอร์จาก
เถ้าลอยมีคุณสมบัติทางกลและมีความสามารถ
ทนทานต่อการกัดกร่อนได้ดี [1]  

เถ้าลอยเป็นวัสดุผลพลอยได้จากกระบวนการผลิต
กระแสไฟฟ้าโดยใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิง ซึ่งมีปริมาณ
มาก ที่อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง สูงถึง 10,000 
ตันต่อวัน ปัจจุบันในงานคอนกรีตเถ้าลอยถูกน ามาใช้
อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากลักษณะทางกายภาพเป็นเม็ด
ค่อนข้างกลมและยังมีปริมาณของซิลิกาและอลูมิน่าที่
เหมาะสม ส่งผลดีต่อในด้านความคงทนและด้านก าลัง
ในระยะปลาย อย่างไรก็ตามวัสดุจีโอโพลิเมอร์ยังมีข้อ
ก าจัดในการน าไปใช้งาน เนื่องจากกระบวนการผลิต

ต้องใช้ความร้อนที่เหมาะสมในช่วงอุณหภูมิประมาณ 
60 ถึง 90 องศาเซลเซียสเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา [9] 
เพ่ือให้มีความสะดวกต่อการใช้งาน จึงมีการศึกษาที่
พยายามแก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วยการเติมปูนซีเมนต์
ในปริมาณน้อยลงในส่วนผสม [10] เรียกว่า “จีโอโพลิ
เมอร์ไฮบริดจ์” การบ่มตัวอย่างทดสอบในห้องควบคุม
อุณหภูมิที่ 25 องศา ผลทดสอบพบว่าก าลังรับแรงอัด
และค่าโมดูลัสยืดหยุ่นของซีเมนต์เพสต์ของจีโอโพลิ
เมอร์ไฮบริดจ์มีค่ามากกว่าซีเมนต์เพสต์ของจีโอโพลิ
เมอร์ควบคุม ในขณะที่ระยะเวลาการก่อตัวและ
ความสามารถในการท างานสั้นลง [11]  

คอนกรีตพรุนเป็นวัสดุประเภทหนึ่งที่มีคุณสมบัติ
โดดเด่นต่างจากคอนกรีตทั่วไปคือมีโพรงช่องว่าง
ต่อเนื่องที่ยอมให้น้ าไหลซึมผ่านได้ดี ซึ่งมักถูกน ามา
ประยุกต์ใช้งานเพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม
มากขึ้น เช่น การประยุกต์ใช้ในงานด้านพ้ืนผิวถนน 
เมื่อถึงฤดูฝนหรือช่วงที่มีฝนตกหนัก คอนกรีตพรุนจะ
สามารถลดหรือชะลอการไหลนองของน้ าฝนได้ โดย
น้ าฝนเหล่านั้นจะไหลผ่านคอนกรีตพรุนลงไปสู่ชั้นใต้
ดิน ลดปัญหาการท่วมขังของน้ า ลดปัญหาการกัด
เซาะตลิ่ง และท าให้ปัญหาของการเกิดตะไคร่น้ าลดลง 
ทั้งยังลดการปนเปื้อนของแหล่งน้ าธรรมชาติ [12] เมื่อ
เปรียบเทียบกับพ้ืนคอนกรีตทั่วไปพบว่า พ้ืนคอนกรีต
พรุนสามารถลดการลื่นไถลของรถยนต์ ลดการสะท้อน
ของแสงไฟได้ดี และท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนความชื้น
ระหว่างดินกับอากาศ [13] โดยทั่วไปคอนกรีตพรุน
ประกอบ  3 ส่ วนคื อ  มวลรวมหยาบ  ( Coarse 
aggregate) คือหินที่มีขนาดคละช่วงเดียว (Single 
size) เพสต์ที่ท าหน้าที่ในการเชื่อมประสานมวลรวม
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หยาบเข้าไว้ด้วยกัน และโพรงช่องว่าง (Void) ซึ่ง
ปริมาณโพรงที่มีมากและขนาดโพรงที่ใหญ่ในคอนกรีต
พรุน ท าให้คอนกรีตชนิดนี้มีคุณสมบัติที่น้ าสามารถ
ไหลผ่านได้ เป็นฉนวนกันเสียงและความร้อน และมี
ความหนาแน่นที่น้อยกว่าคอนกรีตทั่วไป อย่างไรก็
ตามโพรงเหล่านี้ เป็นสาเหตุให้คอนกรีตชนิดนี้ มีก าลัง
ต่ า การน ามาประยุกต์ใช้งานมีไม่หลากหลาย โดยที่
ผ่านมาจะถูกเน้นไปใช้ในงานที่รับน้ าหนักน้อย [13] 
เช่น พ้ืนทางเดินเท้า, ทางจักรยาน และสวนสาธารณะ 
จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับคอนกรีตพรุน
ล้วนแล้วแต่เป็นการศึกษาเพ่ือเพ่ิมคุณสมบัติด้านการ
รับก าลังโดยการเพ่ิมวัสดุต่าง ๆ เช่น ไดอะตอมไมต์ 
เถ้าลอย ทรายละเอียด ผงหินปูน ที่สามารถท าให้
คอนกรีตพรุนมีก าลังที่มากขึ้นและทดสอบการซึมผ่าน
น้ าของคอนกรีตพรุนซึ่งเป็นจุดเด่นของคอนกรีตชนิดนี้
รวมถึงการใช้วัสดุมวลรวมหยาบชนิดต่าง เช่น หินปูน 
เ ศษคอนกรี ต  เ ศษ อิฐบล็ อก เศษ อิ ฐมอญ เ พ่ื อ
เปรียบเทียบคุณสมบัติ ส าหรับงานวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมี
ความสนใจที่จะน าหินลูกรังมาท าเป็นมวลรวมหยาบ
ใ น ก า ร ท า ค อ น ก รี ต พ รุ น  เ นื่ อ ง ด้ ว ย ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือเป็นภูมิภาคที่มีหินลูกรังเป็น
จ านวนมาก โดยหินลูกรังสามารถแบ่งโครงสร้างของ
เม็ดลูกรังตามลักษณะการจับตัวของเม็ดลูกรังได้ 2 
โครงสร้าง คือ โครงสร้างที่เป็นเนื้อเดียวกันจับตัวกัน
แน่นผิวเรียบ และโครงสร้างที่จับตัวกันไม่แน่นมีคม
และเป็นรูพรุนทั้งก้อน ส่วนสีของเม็ดลูกรังแตกต่างกัน
ไปตามอายุและปริมาณของแร่เหล็กและ อลูมิเนียม 
ส่วนใหญ่มีสีคล้ายสนิมเหล็กเนื่องจากมี ธาตุเหล็กผสม
อยู่ในปริมาณสูง ซึ่งสามารถจ าแนกสีเม็ดลูกรังในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนใหญ่มีสีน้ าตาลไปจนถึงสี
แดง [14] ดินลูกรังส่วนใหญ่จะมีการกระจายขนาด
เม็ดดี จัดเป็นพวกดินที่มีขนาดคละดี ดินลูกรังจะมีค่า

ความถ่วงจ าเพาะระหว่าง 2.67 ถึง 3.46 ค่าความ
ถ่วงจ าเพาะนี้จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับปริมาณเหล็ก
ออกไซด์ในดินลูกรัง จากงานวิจัยที่ศึกษาทางด้านกล
สมบัติของดินลูกรังในประเทศไทย  เพ่ือใช้ในการ
ก่อสร้างถนน พบว่า กลสมบัติต่าง ๆ ของดินลูกรังใน
ประเทศไทย เช่น Aggregate Impact Value (AIV), 
Aggregate Crusting Value (ACV), los Angeles 
Abrasion (LAA), California Durability (Dc or Df) 
และ Water Absorption (WA) มีคุณสมบัติเด่นด้าน
ความแข็งแรงและทนทาน [15] ด้วยคุณสมบัติที่ได้
กล่าวมานี้ จึงได้มีแนวคิดในการใช้หินลูกรังเป็นวัสดุ
มวลรวมหยาบของคอนกรีตพรุน  
 
2.  วัสดุและการทดสอบ 
2.1 วัสดุที่ใช้ในการทดสอบ 
 2.1.1 เถ้าลอยจากโรงผลิตไฟฟ้าแม่เมาะ อ าเภอ
แม่เมาะ จังหวัดล าปาง 

 2.1.2 ดินขาวดิบจากจังหวัดล าปาง จะถูกน ามา
เผาที่อุณหภูมิเท่ากับ 600 องศาเซลเซียล เป็นเวลา 6 
ชั่วโมง แล้วปล่อยให้เย็น จากนั้นน ามาให้บดละเอียด  
 2.1.3 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1  
 2.1.4 สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) 
ความเขม้ข้นเท่ากับ 10 โมลาร์ 
 2.1.5 สารละลายโซเดียมซิลิเกต (Na2SiO3) ที่ใช้
ในการทดสอบมีลักษณะสีขาวขุ่นมีองค์ประกอบของ 
Na2O 15.32% , SiO2 32.87%  และน้ า 51.87% 
โดยมวล 
 2.1.6 วัสดุมวลรวมหยาบประกอบไปด้วย หินปูน
และหินลูกรังที่มีขนาดโตสุดเท่ากับ 3/8, ¾ และ  ½ 
น ามาล้างท าความสะอาดแล้วปรับให้อยู่ในสภาพ
อ่ิมตัวผิวแห้ง 
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2.2 วิธีการด าเนินการทดสอบ  

2.2.1 ส่วนผสมของจีโอโพลิเมอร์เพสต์ไฮบริดจ์ 

ตัวอย่างจีโอโพลิเมอร์เพสต์ไฮบริดจ์ที่อายุ 7 จะ
ถูกทดสอบก าลังรับอัด โดยส่วนผสมที่ให้ค่าก าลัง
แรงอัดสูงสุดจะถูกน าไปใช้ในการทดสอบข้ันตอนที่ 2 

 
ตารางท่ี 1 ส่วนผสมจีโอโพลิเมอร์เพสต์ไฮบริดจ์ 

ส่วนผสม ปูนซีเมนต์ 

(%) 

เถ้าลอย 

(%) 

ดินขาว 

(%) 

A100FA 5 95 0 

A60FA40MK 5 57 38 

A40FA60MK 5 38 57 

A100MK 5 0 95 

B100FA 10 90 0 

B60FA40MK 10 54 36 

B40FA60MK 10 36 54 

B100MK 10 0 90 

C100FA 15 85 0 

C60FA40MK 15 51 34 

C40FA60MK 15 34 51 

C100MK 15 0 85 

หมายเหตุ : (A, B, C ปริมาณปูนซีเมนต์แทนวัสดุปอซโซลาน
ร้อยละ 5, 10, 15 ตามล าดับ),  (FA เถ้าลอย), (MK ดินขาว) 
 

2.2.2 ขั้นตอนการเตรียมตัวอย่างจีโอโพลิเมอร์เพสต์
ไฮบริดจ์  
 1. น าส่วนผสม ได้แก่ เถ้าลอย ดินขาว และ
ปูนซีเมนต์ เทลงในเครื่องผสมมอร์ตาร์จากนั้นผสมให้
เข้ากันเป็นเวลา 5 นาที     

 2. เติมสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ แล้วผสม
ให้เข้ากันเป็นเวลา 3 นาท ี   
 3. เติมสารละลายโซเดียมซิลิเกตจากนั้นผสมให้
เข้ากันเป็นเวลา 2 นาที       
 4. เทวัสดุผสมลงในแบบหล่อทรงลูกบาศก์
ขนาด 5 x 5 x 5 เซนติเมตร แล้วไล่ฟองอากาศด้วย
การกระทุ้ง เขย่าและเคาะข้างแบบ    
 5. ทิ้งตัวอย่างทดสอบไว้ที่อุณหภูมิห้อง เป็น
เวลา 24 ชั่วโมง ต่อจากนั้นท าการหุ้มด้วยแผ่น
พลาสติกใสเพ่ือป้องกันน้ าระเหยออกจากส่วนผสม 
ส าหรับส่วนผสม  จีโอโพลิเมอร์เพสต์ไฮบริดจ์แสดง
รายละเอียดในตารางที ่1 
 6. ถอดแบบและน าตัวอย่างบ่มในอุณหภูมิห้อง 
เมื่ออายุครบ 7 วัน ท าการทดสอบก าลังรับแรงอัด 
 

       
    ก. ผสมวสัดุประสาน        ข. ผสมสารละลาย 
 

        
ค. เทวัสดุลงในแบบหล่อ        ง. ถอดแบบตัวอย่าง  
 

 
ฉ. บ่มตัวอย่างด้วยการหุ้มด้วยพลาสติก 

รูปที่ 1 ขั้นตอนการเตรียมตัวอย่างจีโอโพลิเมอร์เพสต์ 
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2.2.3  ส่วนผสมของจีโอโพลิเมอร์คอนกรีตพรุน
ไฮบริดจ์ 
  ผลการทดสอบในขั้นตอนที่ 1 เมื่อพิจารณา
สมบัติด้านก าลังรับแรงอัดของส่วนผสมจีโอโพลิเมอร์
เพสต์จะถูกน ามาใช้เป็นสารเชื่อมประสานของจีโอโพลิ
เมอร์คอนกรีตพรุน ส าหรับการศึกษาในขั้นตอนที่ 2 
ประกอบด้วยการทดสอบการก าลังอัด สัมประสิทธิ์ค่า
การซึมผ่านของน้ าและปริมาณโพรงของจีโอโพลิเมอร์
คอนกรีตพรุนโดยพิจารณาถึงอัตราส่วนระหว่างจีโอโพ
ลิเมอร์เพสต์ไฮบริดจ์ต่อมวลรวมหยาบ ประเภทและ
ขนาดของวัสดุมวลรวมหยาบ รายละเอียดของ
ส่วนผสมของตัวอย่างแสดงในตารางที่ 3.2 ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 3.2 ส่วนผสมจีโอโพลิเมอร์คอนกรีตพรุน
ไฮบริดจ์ 

 

ส่วนผสม 

อัตราส่วนของจีโอโพลิเมอร์

เพสต์ไฮบริดจ์ : มวลรวมหยาบ 

CP 3/8” 0.17,0.20,0.23 

CP 3/4” 0.17,0.20,0.23 

CP 1/2” 0.17,0.20,0.23 

L 3/8” 0.17,0.20,0.23 

L 3/4” 0.17,0.20,0.23 

L 1/2” 0.17,0.20,0.23 

หมายเหตุ: CP คือ คอนกรีตควบคุม (หินปูน), และ L 
คือ หินลูกรัง 
2.2.4  ขั้นตอนการเตรียมตัวอย่างจีโอโพลิเมอร์
คอนกรีตพรุนไฮบริดจ์     
 1. น าส่วนผสมของจี โอโพลิ เมอร์ เพสต์ ใน
ขั้นตอนที ่1 เทลงในเครื่องผสมมอร์ตาร์จากนั้นผสมให้
เข้ากันเป็นเวลา 5 นาท ี    

 2. เติมสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ผสมต่อ
เป็นเวลา 3 นาท ี   
 3. เติมสารละลายโซเดียมซิลิเกตแล้วผสมให้
เข้ากันต่อเนื่องเป็นเวลา 2 นาที      
 4. น าจีโอโพลิเมอร์เพสต์ไฮบริดจ์ผสมกับวัสดุ
มวลรวมหยาบ ตามอัตราส่วนที่ได้ก าหนดในตาราง
ส่วนผสมที่ 3.2    
 5. เทวัสดุผสมลงในแบบหล่อทรงกระบอก
เส้นผ่าศูนย์กลาง 10 เซนติเมตร สูง 20 เซนติเมตร
แล้วไล่ฟองอากาศด้วยการกระทุ้ง เขย่าและเคาะข้าง
แบบดังแสดงในรูปที่ 2ก     
 6. ทิ้งตัวอย่างทดสอบไว้ที่อุณหภูมิห้อง เป็น
เวลา 24 ชั่วโมง จากนั้นท าการแกะตัวอย่างแล้วหุ้ม
ด้วยแผ่นพลาสติกใสเพ่ือป้องกันน้ าระเหยออกจาก
ส่วนผสม ดังแสดงในรูปที่ 2ค     
 7. เมื่อตัวอย่างอายุครบ28 วัน ท าการทดสอบ
การซึมผ่านของน้ า ปริมาณโพรง และก าลังรับแรงอัด 
   

      
ก. หล่อตัวอย่างทดสอบ      ข. แกะตัวอย่างทดสอบ 

 
 ค. บ่มตัวอย่างด้วยการหุ้มพลาสติก 

รูปที่ 2 ขั้นตอนการเตรียมตัวอย่างจีโอโพลิเมอร์
คอนกรีต 
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2.2.5  การทดสอบสมบัติของจีโอโพลิเมอร์คอนกรีต
พรุนไฮบริดจ์       
2.2.5.1 การทดสอบหาค่าการซึมผ่าน  
 รูปที่ 3 แสดงการทดสอบการซึมผ่านน้ าของ 
จี โอโพลิ เมอร์คอนกรีตพรุน  แบบแรงดันคงที่  
(Constant head test) เริ่มต้นจากการน าตัวอย่าง
ทรงกระบอกมาใส่ในแบบที่สามารถป้องกันการไหล
ซึมด้านข้างได้ดังแสดงในรูปที่ 3ก จากนั้นน าตัวอย่าง
ติดตั้งเข้ากับชุดทดสอบดังแสดงในรูปที่ 3ข ปล่อยน้ า
เข้าสู่ชุดทดสอบ โดยน้ าจะไหลเข้ากระบอกด้านบน
เหนือตัวอย่างและไหลผ่านตัวอย่างไปสู่กระบอกอีก
ด้าน ไล่ฟองอากาศที่อยู่ในตัวอย่างออก ปรับปริมาณ
น้ าไหลเข้าให้ระดับน้ าที่ทางออกทั้งสองคงที่ แล้ววัด
ปริมาณน้ าด้วยการชั่งน้ าหนักเพ่ือค านวณหาปริมาตร
น้ า (Q, ลูกบาศก์เซนติเมตร) โดยจับเวลา (t, วินาที) 
ค่าการซึมผ่านน้ า (k, เซนติเมตร/วินาที) สามารถ
ค านวณได้จากสมการที่ 1 เมื่อ A คือขนาดหน้าตัด
ตัวอย่าง (ตารางเซนติเมตร ), L คือความยาวของ
ตัวอย่าง (เซนติเมตร) และ H คือระยะระหว่างระดับ
น้ าที่ทางออกสองทาง (เซนติเมตร)  
 

 

ก. การหุ้มตัวอย่างด้วยพลาสติกเพ่ือให้น้ าไม่ซึมผ่าน
ด้านข้าง 

 

ข. การติดตั้งตัวอย่างเพ่ือทดสอบการซึมผ่านของน้ า 

รูปที่ 3 ทดสอบการซึมผ่านของน้ า 

 𝑘 =
𝑄𝐿

△ℎ𝑡𝐴
                                    (1)                          

 
เมื่อ   k    คือ  ค่าสัมประสิทธิ์การซึมผ่านของน้ า มี
หน่วยเป็น เซนติเมตร/วินาที 
Q    คือ ปริมาตรของน้ า, ลูกบาศก์เซนติเมตร 
 L   คือ ความยาวของก้อนตัวอย่าง, เซนติเมตร 
 t    คือ เวลา มีหน่วยเป็น, วนิาที 

△ ℎ  คื อ  ก า ร ล ด ล ง ข อ ง  Hydraulic head, 
เซนติเมตร 
 

2.2.5.2 การทดสอบหาปริมาณโพรง 
 การทดสอบหาปริมาณโพรงของคอนกรีต
พรุนที่แข็งตัวแล้ว โดยในการทดสอบใช้ตัวอย่าง
คอนกรีตพรุนรูปทรงกระบอกเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 
เซนติเมตร สูง 20 เซนติเมตรซึ่งได้ท าการบ่มหรือแช่
น้ าไว้แล้ว จากนั้นน าตัวอย่างขึ้นจากน้ าใช้ผ้าเช็ดหรือ
ตากในอากาศ จนก้อนตัวอย่างอยู่ในสภาพอ่ิมตัวผิว
แห้ง (SSD) แล้วน าไปชั่งบันทึกค่า (W2) เมื่อชั่งเสร็จให้
น าก้อนตัวอย่างใส่ลงในตะกร้าแล้วน าไปชั่งในน้ า
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บันทึกค่า (W1) น าค่าที่ได้ไปหาปริมาณโพรง ตาม
สมการที่ 2 

ปริมาณโพรง = 2 1W -W
1- x100

V
  

    
 (2) 

เมื่อ       W1 คือ น้ าหนักตัวอย่างชั่งในน้ า (กรัม) 
   W2 คือ น้ าหนักตัวอย่างในสภาพ SSD ชั่งใน
อากาศ            
  V คือ  ปริมาตรก้อนตั วอย่ า ง , ลูกบาศก์
เซนติเมตร 
2.2.5.3 การทดสอบก าลังอัดของจีโอโพลิเมอร์
คอนกรีตพรุนไฮบริดจ์    
  การทดสอบก าลั ง อัดของจี โอโพลิ เมอร์
คอนกรีตพรุนไฮบริดจ์จากหินลูกรังและจีโอโพลิเมอร์
คอนกรีตพรุนควบคุมถูกทดสอบท่ีอายุ 7 และ 28 วัน 
 
3.  ผลการทดสอบและการอภิปราย 
3.1  ก าลังอัดของจีโอโพลิเมอร์เพสต์ไฮบริดจ์ 
 จากรูปที่  4 .1 , 4.2 และ 4.3 แสดงผลการ
ทดสอบก าลังอัดที่อายุ 7 วัน ของจีโอโพลิเมอร์เพสต์
ไฮบริดจ์พบว่าก าลังของจีโอโพลิเมอร์เพสต์ไฮบริดจ์
ลดลงตามปริมาณเถ้าลอยที่น้อยลงและความสามารถ
ในการรับก าลังอัดจะมากขึ้นตามการเพ่ิมปริมาณ
ปูนซีเมนต์ อาจเกิดจากส่วนของสารเชื่อมประสานที่มี
แคลเซียมซิลิเกตไฮเดรตและแคลเซียมอลูมิเนตไฮ
เดรต เป็นตัวยึดประสานที่สามารถจับเรียงตัวกันได้
มากขึ้นจากปฏิกิริยาไฮเดรชั่นและอีกส่วนหนึ่งเป็นผล
จากความร้อนที่ได้จากปฏิกิริยาไฮเดรชั่น  ความร้อนมี
ผลต่อการพัฒนาก าลังของจีโอโพลิเมอร์โดยจะช่วย
กระตุ้นให้มีการจับเรียงตัวกันแบบลูกโซ่ที่เร็วขึ้น จาก
ผลทดสอบสัดส่วนที่ใช้ปริมาณปูนซีเมนต์ร้อยละ 15 
เถ้าลอยร้อยละ 100 ดินขาวเผาร้อยละ 0 (C100FA) 
ให้ก าลังอัดสูงสุดที่ใช้สารปอซโซลาน 2 ชนิดรวมกัน

สัดส่วนดังกล่าวจะถูกน าไปใช้เป็นจีโอโพลิเมอร์เพสต์
ในขั้นตอนถัดไป 

 

 
รูปที่ 4.ก  ก าลังรับแรงอัดของจีโอโพลิเมอร์เพสต์ผสม

ปูนซีเมนต์ร้อยละ 5  ที่อายุ 7 วัน 
 

 
รูปที่ 4.ข  ก าลังรับแรงอัดของจีโอโพลิเมอร์เพสต์ผสม

ปูนซีเมนต์ร้อยละ 10  ที่อายุ 7 วัน 
 

 

รูปที่ 4.ค  ก าลังรับแรงอัดของจีโอโพลิเมอร์เพสต์ผสม
ปูนซีเมนต์ร้อยละ 15  ที่อายุ 7 วัน 
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3.2 สมบัติของจีโอโพลิเมอร์คอนกรีตพรุนไฮบริดจ์ 
3.2.1 การซึมผ่านของน้ าในจีโอโพลิเมอร์คอนกรีต
พรุนไฮบริดจ์ 
  จากภาพที่ 5 และ 6 แสดงผลการแปรผันของ
อัตราจีโอโพลิเมอร์เพสต์ไฮบริดจ์ต่อมวลรวมหยาบ
เท่ากับ 0.17 , 0.20 และ 0.23 พบว่าอัตราส่วนของจี
โอโพลิเมอร์เพสต์ไฮบริดจ์ต่อมวลรวมหยาบที่มากขึ้น
จะท าให้การซึมผ่านของน้ าลดลง เนื่องจากจีโอโพลิ
เมอร์เพสต์ที่มากข้ึนจะส่งผลต่อช่องว่างลดลง จึงท าให้
การซึมผ่านของน้ าลดลง ส าหรับการใช้หินปูนและหิน
ลูกรังมาเป็นวัสดุมวลรวมหยาบ โดยมีขนาดหิน 3/4 
นิ้ว 1/2 นิ้ว และ 3/8 นิ้ว พบว่าค่าสัมประสิทธิ์การซึม
ผ่านเพ่ิมมากขึ้นตามขนาดของมวลรวมหยาบที่เล็กลง 
เนื่องจากช่องว่างในจีโอโพลิ เมอร์คอนกรีตพรุน
ไฮบริดจ์น้อยลง และเมื่อเปรียบเทียบวัสดุมวลรวม
หยาบต่างกันพบว่าสัมประสิทธิ์การซึมผ่านของจีโอโพ
ลิเมอร์คอนกรีตพรุนไฮบริดจ์จากหินปูนมีค่าการซึม
ผ่านที่น้อยกว่าจีโอโพลิเมอร์คอนกรีตพรุนไฮบริดจ์จาก
หินลูกรัง เนื่องจากลักษณะรูปร่างของมวลรวมหยาบที่
ใช้หินปูนมีลักษณะรูปร่างที่เป็นทรงเหลี่ยมจึงท าให้มี
ช่องว่างที่น้อย และหินลูกรังมีลักษณะรูปร่างที่กลมจึง
ท าให้มีช่องว่างที่มากกว่าหินปูน  
 

 
รูปที่ 5 สัมประสิทธิ์การซึมผ่านของจีโอโพลิเมอร์

คอนกรีตพรุนไฮบริดจ์จากหินปูน 
 

 
รูปที่ 6 สัมประสิทธิ์การซึมผ่านของจีโอโพลิเมอร์

คอนกรีตพรุนไฮบริดจ์จากหินลูกรัง 
 
3.2.2 ปริมาณโพรงของจีโอโพลิเมอร์คอนกรีตพรุน
ไฮบริดจ์ 
  จากภาพที่ 7 และ 8 แสดงปริมาณโพรงของจี
โอโพลิเมอร์คอนกรีตพรุนไฮบริดจ์เมื่อพิจารณาอัตรา
ของจีโอโพลิเมอร์เพสต์ไฮบริดจ์ต่อมวลรวมหยาบ
เท่ากับ 0.17 , 0.20 และ 0.23 พบว่าอัตราส่วนของจี
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โอโพลิเมอร์เพสต์ไฮบริดจ์ต่อมวลรวมหยาบที่มากขึ้น
จะท าให้ปริมาณโพรงลดลง เนื่องจากจีโอโพลิเมอร์
เพสต์ที่มากขึ้นจะส่งผลต่อช่องว่างที่ลดลงจึงท าให้
ปริมาณโพรงลดลง และปริมาณโพรงจะแปรผันตาม
สัมประสิทธิ์การซึมผ่าน ขณะที่เมื่อใช้วัสดุมวลรวม
หยาบต่างกันพบว่าขนาดของมวลรวมหยาบที่เล็กลง
จะท าให้ปริมาณโพรงน้อยลง เนื่องจากช่องว่างในจีโอ
โพลิ เมอร์คอนกรีตพรุนไฮบริดจ์น้อยลงและเมื่อ
พิจารณาการใช้วัสดุมวลรวมหยาบต่างกัน พบว่าจีโอ
โพลิเมอร์คอนกรีตพรุนไฮบริดจ์จากหินปูนจะมีค่า
ปริมาณโพรงน้อยกว่าจีโอโพลิเมอร์คอนกรีตพรุน
ไฮบริดจ์จากหินลูกรัง เนื่องจากหินลูกรังมีลักษณะ
รูปร่างที่กลมจึงท าให้มีช่องว่างที่มากกว่าหินปูน  
 

 

รูปที่ 7 ปริมาณโพรงของจีโอโพลิเมอร์คอนกรีตพรุน
ไฮบริดจ์จากหินปูน 

 

 

รูปที่ 8 ปริมาณโพรงของจีโอโพลิเมอร์คอนกรีตพรุน
ไฮบริดจ์จากหินลูกรัง 

 
3.2.3 ก าลังรับแรงอัดของจีโอโพลิเมอร์คอนกรีต
พรุนไฮบริดจ์ 

 จากภาพที่ 9 และ 10 แสดงถึงอัตราส่วนของจี
โอโพลิเมอร์เพสต์ไฮบริดจ์ต่อมวลรวมหยาบเท่ากับ 
0.17 , 0.20 และ 0.23 พบว่าอัตราส่วนของจีโอโพลิ
เมอร์เพสต์ไฮบริดจ์ต่อมวลรวมหยาบที่มากขึ้นจะท า
ให้การรับแรงของจีโอโพลิเมอร์คอนกรีตพรุนเพ่ิมขึ้น 
เนื่องจากจีโอโพลิเมอร์เพสต์ที่มากขึ้นจะส่งผลต่อ
ช่องว่างที่ลดลงจึงท าให้การรับก าลังอัดเพ่ิมขึ้นตามไป
ด้วย ขณะที่ขนาดของวัสดุมวลรวมหยาบที่เล็กกว่าจะ
ให้ก าลังรับแรงอัดของจีโอโพลิเมอร์เพ่ิมขึ้น เนื่องจาก
ช่องว่างในจีโอโพลิเมอร์คอนกรีตพรุนไฮบริดจ์น้อยลง
และเมื่อพิจารณาถึงประเภทวัสดุมวลรวมหยาบที่
ต่างกัน พบว่ามวลรวมหยาบที่ใช้หินปูนสามารถรับ
ก าลังอัดได้มากกว่าหินลูกรังอย่างชัดเจน เนื่องจาก
หินปูนนั้นมีความแข็งแกร่งมากกว่าหินลูกรัง  
3.3 ประสิทธิภาพของจีโอโพลิเมอร์คอนกรีตพรุน
ไฮบริดจ์ 
 เปรียบเทียบประสิทธิภาพของจีโอโพลิเมอร์
คอนกรีตพรุนไฮบริดจ์เมื่อพิจารณาวัสดุมวลรวมหยาบ
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ต่างกัน ด้านปริมาณโพรง สัมประสิทธิ์การซึมผ่าน 
ก าลังรับแรงอัด พบว่ามีเพียงด้านก าลังรับแรงอัด
เท่านั้นที่จีโอโพลิเมอร์คอนกรีตพรุนไฮบริจด์หินผสม
หินปูนมีค่าการทดสอบที่สูงกว่า แต่คุณสมบัติด้านอ่ืน
นั้นของจีโอโพลิเมอร์คอนกรีตพรุนไฮบริจด์ที่ผสมหิน
ลูกรังให้ค่าในการทดสอบที่มีประสิทธิภาพสูงกว่า 
ส าหรับค่าสัมประสิทธิ์การซึมผ่านจะแปรผันตาม
ปริมาณโพรง และก าลังรับแรงอัดจะแปรผกผันตาม
การแปรผันของสัมประสิทธิ์การซึมผ่านและปริมาณ
โพรง กล่าวคือการที่มีปริมาณโพรงที่มาก สัมประสิทธิ์
การซึมผ่านก็มากตามไปด้วย แต่ในทางกลับกันก าลัง
รับแรงอัดจะมีค่าก าลังที่ลดลงตามปริมาณโพรงที่
เกิดขึ้น และเมื่อพิจารณาคุณสมบัติเด่นของงาน
คอนกรีตพรุนจะพบว่าจีโอโพลิเมอร์คอนกรีตพรุน
ไฮบริจด์จากหินลูกรังจะให้ประสิทธิภาพที่ดีมากกว่าจี
โอโพลิ เมอร์คอนกรีตพรุนไฮบริดจ์ที่ผสมหินปูน
อย่างไรก็ตามก าลังรับแรงอัดจะด้อยกว่า 
 

 

รูปที่ 9 ก าลังรับแรงอัดของจีโอโพลิเมอร์คอนกรีต
พรุนไฮบริดจ์จากหินปูน 

 

 

รูปที่ 10 ก าลังรับแรงอัดของจีโอโพลิเมอร์คอนกรีต
พรุนไฮบริดจ์จากหินลูกรัง 

 
4.  สรุปผลการวิจัย 
 สมบัติของจีโอโพลิเมอร์คอนกรีตพรุนไฮบริดจ์ที่มี
ความเหมาะสมเมื่อพิจารณาสมบัติด้านการซึมผ่าน
ของน้ า ปริมาณโพรง และก าลังอัดของจีโอโพลิเมอร์
คอนกรีตพรุนไฮบริดจ์ จากการศึกษาครั้งนี้สามารถ
สรุปได้ดังนี้ 
 4.1 สัมประสิทธิ์การซึมผ่านและปริมาณโพรงแปร
ผันตามอัตราส่วนของจีโอโพลิเมอร์เพสต์ต่อมวลรวม
หยาบที่เพิ่มขึ้นและขนาดมวลรวมที่ใหญ่ขึ้น 
 4.2 ก าลั ง อัดของจี โอโพลิ เมอร์คอนกรีตพรุน
ไฮบริดจ์ มีแนวโน้มที่แปรผันตามขนาดของมวลรวม
หยาบทั้งคู่ ซึ่งเมื่อวัสดุมีขนาดเล็กลง ความสามารถใน
การรับก าลังอัดจะเพ่ิมมากขึ้น และอัตราส่วนของจีโอ
โพลิเมอร์เพสต์ต่อมวลรวมหยาบที่เพ่ิมขึ้น ส่งผลให้
ก าลังอัดของจีโอโพลิเมอร์คอนกรีตพรุนเพิ่มข้ึน 
 4.3 สัมประสิทธิ์การซึมผ่านของจีโอโพลิเมอร์
คอนกรีตพรุนไฮบริดจ์จากหินลูกรังให้ค่าสูงมากกว่าจี
โอโพลิเมอร์คอนกรีตพรุนไฮบริดจ์จากหินปูนในขณะที่
ก าลังรับแรงอัดจะด้อยกว่า 
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ศึกษาและพัฒนาชุดโต๊ะเก้าอี้วัสดุธรรมชาติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
Study and develop a set of tables and chairs environmentally friendly natural 

materials. 
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บทคัดย่อ 
 งานศึกษาโครงการนี้เพื่อศึกษาและพัฒนาชุดโต๊ะเก้าอ้ีวัสดุธรรมชาติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยผู้จัดท า
โครงการได้ก าหนดวัตถุประสงค์ในการจัดท าโครงการ ดังนี้ 1. เพื่อศึกษาสภาวะโลกร้อน 2. เพื่อศึกษาวัสดุธรรมชาติที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม  3. เพื่อศึกษากิจกรรมและพฤติกรรมการใช้งาน  4. เพื่อเสนอแนะแนวทางการออกแบบที่ใช้วัสดุ
ธรรมชาติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 การท าโครงการครั้งนี้ผู้จัดท าโครงการได้ศึกษา โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง คือ กลุ่มผู้บริโภคทั่วไปเขตพื้นที่ อ าเภอเมือง 
จังหวัดตาก อายุระหว่าง 15 ปีขึ้นไป  โดยมีเคร่ืองมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล แบบสอบถามมาตรวัดประเมินค่ามาก น้อย 
แล้วน ามาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละ ผลจากการวิเคราะห์ดังกล่าวมาด าเนินการออกแบบชุด
โต๊ะเก้าอ้ีวัสดุธรรมชาติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 ดังนั้นการท าโครงการชุดโต๊ะเก้าอ้ีวัสดุธรรมชาติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พบว่า เป็นรูปทรง ที่สะดุดตา ขนาด
สัดส่วนที่สอดคล้องกับการใช้งานแข็งแรงทนทาน สามารถเป็นข้อสรุปและเป็นตัวแทนของการน าวัสดุธรรมชาติที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อมมาประยุกต์ใช้ในการท าผลิตภัณฑ์ เพื่อเป็นการใช้วัสดุธรรมชาติเพื่อลดปัญหาสภาวะโลกร้อนได้ 
 
Abstract 
 This objective of this project is for Study and develop a set of tables and chairs  environmentally 
friendly natural materials. from by project’s objective are 1. For studying about the global warming        
2. For Study and develop a set of tables, chairs, natural materials that are environmentally friendly. 3. 
For studying the advantage of using from natural materials that are environmentally friendly. 4. For 
suggest the way to design the furniture by using the material to natural materials that are 
environmentally friendly. 
 The studying of this project. The sample group  participants 15 year go up and live in the 
community of, Amphoe Muengtak , Tak  by using the query average analysis questionnaires and found 
out that: 
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So the project of from, a set of tables and chairs environmentally friendly natural materials. The figure 
that strike the eyes.Proportion size that correspond the usability and  to apply in doing products , In 
order to use substitute materials and reduce global warming. 
 
1.  บทน า 
 ปัจจุบันปัญหาที่เกิดขึ้นมากที่สุดคงจะหนีไม่พ้นกับ
ปัญหาสภาวะโลกร้อนและต้นเหตุหลักๆที่ท าให้เกิด
ปั ญ ห า นี้ คื อ ม นุ ษ ย์ เ พ ร า ะ ม นุ ษ ย์ ไ ด้ เ พ่ิ ม ก๊ า ซ
คาร์บอนไดออกไซด์จากการเผาไหม้เชื้อเพลิงต่าง ๆ 
การขนส่งและการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม และ
ในรอบปีที่ผ่านมา ภัยพิบัติธรรมชาติที่เกิดขึ้น จากสื่อ
ต่างๆโดยเฉพาะทางโทรทัศน์และสื่อสิ่งพิมพ์ ไม่ว่าจะ
เป็นแผ่นดินไหว คลื่นสินามิ น้ าท่วม พายุถล่ม ไฟป่า 
ท าให้ผู้คนที่ไม่เคยสนใจธรรมชาติก็อดไม่ได้ที่จะคิดถึง
สิ่งที่เกิดขึ้นด้วยความหวาดวิตกกังวลและสิ่งที่ทุกคน
จะช่วยกันก็คือการลดภาวะโลกร้อนๆเป็นสิ่งที่ทุกคน
จะต้องช่วยกันเพราะเราทุกคนก็ต่างมีส่วนที่ท าให้เกิด
ปัญหานี้ขึ้นเพียงแค่เราหายใจอยู่เฉยๆก็ปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ออกมาแล้วยังไม่รวมถึงกิจกรรม
ต่างๆ มากมายที่เราท าอยู่ทุกๆวัน(ศูนย์พันธุวิศวกรรม
และเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ. 2553) เมื่อมีก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นอากาศมากขึ้นก็ท าให้
อุณหภูมิของโลกสูงขึ้น เพราะความร้อนจากดวง
อาทิตย์ ถูกเก็บกักไว้ในโลกมากขึ้นเป็นเหตุให้เกิด
ภาวะโลกร้อน ถึงเวลาที่เราจะคิดว่าภาวะโลกร้อน
ไม่ใช่เรื่องของเรา แล้วหันมาร่วมมือกันแก้ปัญหาที่พบ
เจอได้ในการใช้ชีวิตประจ าวันทั่วไป การด าเนินชีวิตที่
เราคิดว่าไม่ได้ท าลายสิ่งแวดล้อม ไม่ได้ตัดไม้ท าลายป่า 
แต่มนุษย์เรานี่เองที่เป็นตัวท าลายสิ่งแวดล้อมทางอ้อม
โดยไม่รู้ตัว เช่น การใช้ถุงพลาสติก การใช้สิ่งของย่อย
สลายยาก การใช้ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลือง เครื่องใช้
ต่างๆที่เป็นสารเคมีท าลายอากาศบริสุทธิ์และการ

ออกแบบเฟอร์นิเจอร์ก็เป็นส่วนหนึ่งที่สามารถช่วยลด
ภาวะโลกร้อนได้เหมือนกัน โดยการน าเอาสิ่งของที่
ไม่ได้ใช้แล้ว หรือใช้แล้วน ากลับมาใช้ใหม่ 
    จากข้อความข้างต้นผู้ท าโครงการได้ท าการศึกษา
และพัฒนาชุดโต๊ะเก้าอ้ีวัสดุธรรมชาติที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือให้สอดคล้องพฤติกรรมและการใช้งาน
ของผู้ใช้ 
 
2.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 2.1 เพ่ือศึกษาสภาวะโลกร้อน 

 2.2 เพ่ือศึกษาวัสดุธรรมชาติที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม       
 2.3 เพ่ือศึกษากิจกรรมและพฤติกรรมการใช้งาน 

 2.4 เพ่ือเสนอแนะแนวทางการออกแบบที่ใช้วัสดุ
ธรรมชาติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 
3.  ขอบเขตของโครงการ 
 3.1 เพ่ือศึกษาและพัฒนาชุดโต๊ะเก้าอ้ี ที่ช่วยลด
ภาวะโลกร้อน 

 3.2 เ พ่ื อศึ กษาและ พัฒนาชุ ด โต๊ ะ เก้ า อ้ี วั ส ดุ
ธรรมชาติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับ
พฤติกรรมการใช้งาน 
 3.3 เ พ่ื อศึ กษาและ พัฒนาชุ ด โต๊ ะ เก้ า อ้ี วั ส ดุ
ธรรมชาติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้มีความแข็งแรง
กับผู้ใช้งาน 
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4.  ขอบเขตของการศึกษาข้อมูล 
4.1 ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับภาวะโลกร้อน 
     ภาวะโลกร้อนเป็นเรื่องที่ก าลังเกิดขึ้นจริง  แต่
ผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศในรายละเอียด แตกต่าง
กันไปในแต่ละพ้ืนที่ของโลก  ดังนั้นแม้ว่าโลกจะร้อน
ขึ้นในภาพรวม  แต่ในบางพ้ืนที่อาจเกิดปรากฎการณ์
ที่แตกต่างออกไป เช่น  เย็นจัดผิดปกติ  ผลกระทบต่อ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจึงมีมากมายทั้งยาก 
ต่ อ ก า ร ท า น า ย ใ น อดี ต ภู มิ ข อ ง โ ล ก เ ร า มี ก า ร
เปลี่ยนแปลงโดยธรรมชาติเกิดขึ้น ซึ่งแตกต่างจากการ
เปลี่ยนแปลงในปัจจุบันบันที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วโดย
ฝีมือมนุษย ์
4.2 ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับวัสดุธรรมชาติที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 
4.3 ศึกษาพฤติกรรมการใช้งานของผู้บริโภค 

      ความหมายของค าว่า "พฤติกรรม" (Behavior) 
หมายถึงการกระท าอาการที่แสดงออกของสิ่งมีชีวิต
หรือปฏิกิริยาโต้ตอบต่อสิ่งต่างๆในสภาพแวดล้อมซึ่ง
อาจมีจากจิตสานึก(Conscious)หรือจิตใต้สานึก  
4.4 ศึกษาผลิตภัณฑ์เดิม 
 

 
รูปที่ 1 ชิ้นงานชุดโต๊ะเก้าอ้ีศึกษาชิ้นงานตัวอย่าง

ใกล้เคียง 

 
รูปที่ 2 ชิ้นงานชุดโต๊ะเก้าอ้ีศึกษาชิ้นงานตัวอย่าง

ใกล้เคียง 
 

4.5  ศึกษาการขนาดสัดส่วนของมนุษย์ 

        สัดส่วนมนุษย์กับการออกแบบนี้ ได้มีข้อมูล
เกี่ยวกับสัดส่วนของมนุษย์เพ่ือน ามาเปรียบเทียบ
ส าหรับใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลส าหรับการออกแบบ
ตัวผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับข้อมูลมากที่สุด โดยมี
ข้อมูลเกี่ยวกับมาตรฐานของสัดส่วนสัมพันธ์กับการ
ออกแบบและมิติของสัดส่วนต่าง ๆ ของร่างกายและ
การน าไปใช้ออกแบบ นักออกแบบปัจจุบันได้พยายาม
ค้นคว้าวิจัยองค์ประกอบต่าง ๆ ในการออกแบบ
เฟอร์นิเจอร์ เพ่ือให้ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ 
ทั้งในด้านความสะดวกสบายและความงาม ความ
สะดวกสบายในการใช้สอยเฟอร์นิเจอร์ ขึ้นอยู่กับ
ความมีสัดส่วนและขนาดของเฟอร์นิเจอร์สัมพันธ์กับ
ขนาดของผู้ใช้ได้อย่างเหมาะสม จนสามารถที่จะใช้
เฟอร์นิเจอร์นั้นได้ 
 4.6 ศึกษาขนาดสัดส่วนชุดโต๊ะเก้าอ้ีวัสดุธรรมชาติ
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

      ขนาดและสัดส่วนของโต๊ะความกว้างและความ
ยาวของโต๊ะจะมีสัดส่วนเท่าใดนั้นขึ้นอยู่กับเนื้อที่ใช้
สอยและความเหมาะสมกับการใช้งาน ส่วนความสูง
ของหน้าโต๊ะจะต้องมีความสัมพันธ์กับความสูงของ
เก้าอ้ีและสรีระทางร่างกายมนุษย์     
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4.7  ศึกษาการออกแบบชุดโต๊ะเก้าอ้ีวัสดุธรรมชาติที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
      การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์คือการสร้าง
ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีความสวยงามแตกต่างไปจาก
ผลิตภัณฑ์ที่มีรูปแบบเดิมๆโดยมีวัตถุประสงค์เ พ่ือ
น าไปใช้ที่มีความสวยงามน่าสนใจมากยิ่งขึ้นงาน
ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์จึงเป็นการสร้างสรรค์ที่
เกิดจากความคิดจินตนาการโดยที่มาของจินตนาการ
นั้น นักออกแบบอาจได้รับแรงบันดาลใจในการ
สร้างสรรค์ผลงานจากสิ่งที่อยู่รอบ ๆ ตัวและอยู่ใน
ขอบเขตของกรอบความงามตามทฤษฎีที่ก าหนดทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับจุดมุ่งหมายในการออกแบบสร้างสรรค์งาน
แต่ละชนิด   
4.9 ศึกษางานโครงการที่เกี่ยวข้อง 
        ผู้วิจัย : นายธรรมนูญ นิลวรรณ  
              นายอนุชา แก้วหลวง   
     ชื่อเรื่อง:การออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องเรือน
เอนกประสงค์จากเศษวัสดุ  
      ผู้วิจัย : อภิวัฒน์ ศรศักดา  
     ชื่อเรื่อง: โครงการออกแบบเครื่องเรือนประเภท
ลอยตัวให้ปรับเปลี่ยนรูปแบบได้  
       
5.  วิธีด าเนินโครงการ 
    วิธีด าเนินโครงการศึกษาและออกแบบชุดโต๊ะเก้าอ้ี
นั่งเล่นจากแผ่นซีดีเป็นการศึกษาเอกสารและแนวคิด
ทางวิชาการ พฤติกรรม และความต้องการทางด้าน
ต่าง ๆ ของกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือเป็นแนวทางในการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ให้ดียิ่งข้ึน 

 ดังนั้น จากการศึกษาทฤษฎี เพ่ือให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ ผู้ศึกษาจึงได้ก าหนด
ขั้นตอนของการด าเนินงานโครงการ ดังต่อไปนี้ 
 

5.1  ขั้นตอนการด าเนินโครงการ 

         การด าเนินโครงการศึกษาและพัฒนาชุดโต๊ะเก้าอ้ี
วัสดุธรรมชาติที่ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมผู้ศึกษาได้
ก าหนดขั้นตอนการด าเนินดังนี้  

ขั้นตอนที่ 1 การก าหนดหัวข้อของโครงการ โดย
การก าหนดหัวข้อโครงการนั้น 

ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการโดยต้องเป็นไปตามขอบเขตของการศึกษา
ข้อมูล 

ขั้นตอนที่ 3 การก าหนดขั้นตอนการด าเนินงาน
โครงการโดยจะต้องก าหนดกลุ่มประชากรและกลุ่ม
ตั ว อ ย่ า ง เ พ่ื อ ต อ บ แ บ บ ส อ บ ถ า ม ทั้ ง ใ น ด้ า น
แบบสอบถามก่ อนกา รด า เ นิ น โ ค ร งก าร และ
แบบสอบถามหลังการด าเนินโครงการ 

ขั้นตอนที่  4 การวิ เคราะห์ข้อมูล  เป็นการ
วิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่างทั้งการ
วิเคราะห์แบบสอบถามก่อนการท าผลิตภัณฑ์ในด้าน
ต่างๆ เช่น ด้านความต้องการใช้เก้าอ้ีพักผ่อน การ
เลือกใช้วัสดุในการผลิตชุดโต๊ะเก้าอ้ี และการวิเคราะห์
แบบทดสอบหลังการท าผลิตภัณฑ์ เช่น การวิเคราะห์
หาความพึงพอใจของผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบ 

ขั้นตอนที่  5 การออกแบบชุดโต๊ะเก้า อ้ีวัสดุ
ธรรมชาติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยสามารถแบ่ง
ออกเป็น การเสนอแบบร่าง (Preliminary Sketch) 
การเสนอแบบร่าง (Idea Sketch) การเสนอแบบร่าง 
(Sketch Design) ชิ้นงานต้นแบบ (PhotoType) 

ขั้นตอนที่ 6  อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ เป็น
การสรุปผลของการวิเคราะห์ข้อมูลพร้อมสรุปเป็น
ข้อเสนอแนะในการท าโครงการ เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์
ให้ดีมากยิ่งขึ้น และเป็นแนวทางให้กับผู้ที่สนใจต่อไป 
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5.2  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

      ประชากร คือ ผู้บริโภค อ าเภอเมือง จังหวัดตาก 
ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป จ านวน 50 คน กลุ่มตัวอย่าง คือ 
ผู้บริโภคในอ าเภอเมือง จังหวัดตาก ที่มีอายุตั้งแต่ 15 
ปีขึ้นไป จ านวน 50 คน 

5.3  เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการ 
      เครื่องมือที่ ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเ พ่ือ
ประกอบการศึกษาโครงการ ผู้ศึกษาได้สร้างเครื่อง-มือ
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยเครื่องมือที่สร้างขึ้นนั้น
จะมีรายละเอียดดังนี้ 
      เครื่องมือที่ใช้ในโครงการ โดยแบ่งออกเป็น 2 
รูปแบบ คือ 
 5.3.1 แบบสังเกต   
 5.3.2 แบบสอบถาม 
5.4  การศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูล 
      การส ารวจรวบรวมข้อมูลมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่
จะได้ข้อมูลมาเพ่ือการออกแบบโดยแบ่งข้อมูลตาม
ลักษณะของแหล่งข้อมูลได้ 2 วิธี คือ 

 5.4.1 การศึกษาข้อมูลปฐมภูมิ 
 5.4.2 การศึกษาข้อมูลภาคทุติยภูมิ 
5.5  การวิเคราะห์ข้อมูล 
      ผู้จัดท าโครงการตรวจสอบความสมบูรณ์ของ
แบบสอบถามความคิดเห็น ตามเกณฑ์ท่ีตั้งไว้และน า
ผลที่ได้ไปวิเคราะห์จากวัตถุประสงค์ของโครงการ คือ 
 5.5.1 เพ่ือศึกษาสภาวะโลกร้อน 

 5.5.2 เพ่ือศึกษากิจกรรมและพฤติกรรมการใช้
งาน 

 5.5.3 เพ่ือเสนอแนะแนวทางการออกแบบที่ใช้
วัสดุลดภาวะโลกร้อน 

      น าข้อมูลที่ได้มาจากการประเมินแบบสอบถาม
ตามความคิดเห็นของผู้บริโภคก่อนด าเนินโครงการ
และหลังด าเนินโครงการมาวิเคราะห์เป็นรายข้อ

เฉพาะด้านโดยมีค่าเฉลี่ และค่าเบี่ยงแบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) 
โดยมีก าหนดเกณฑ์การแปลความหมายของค่าเฉลี่ย
ดังนี้ 
      5 คะแนน คือ มีระดับความคิดเห็นมากที่สุด 
      4 คะแนน คือ มีระดับความคิดเห็นมาก 
     3 คะแนน คือ มีระดับความคิดเห็นปานกลาง 
      2 คะแนน คือ มีระดับความคิดเห็นน้อย 
      1 คะแนน คือ มีระดับความคิดเห็นน้อยที่สุ 

6.  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  
 การวิเคราะห์ข้อมูลในการออกแบบชุดโต๊ะเก้าอ้ี
วัสดุธรรมชาติที่ เป็นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อมผู้ จัดท า
โครงการได้ท าการศึกษาเอกสารและงานโครงการที่
เกี่ยวข้องส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับชุดโต๊ะเก้าอ้ีวัสดุ
ธรรมชาติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จากกลุ่มตัวอย่าง
และด าเนินงานตามขั้นตอนที่เกี่ยวกับการออกแบบให้
สามารถสอดคล้องกับการใช้งานมากที่สุดเพ่ือน ามา
วิเคราะห์เป็นแนวทางในการด าเนินการให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ  
6.1 วิเคราะห์แบบสอบถาม  
      ผลจากการวิเคราะห์แบบสอบถามก่อนการท า
ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับชุดโต๊ะเก้าอ้ีวัสดุธรรมชาติที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อมจากกลุ่มตัวอย่าง  
6.2  วิเคราะห์การเลือกใช้วัสดุ  
      ในการท าผลิตด้าน โครงสร้างของชุดโต๊ะเก้าอี้วัสดุ

ธรรมชาติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งสามารถสรุปได้ว่ามี
ความปลอดภัย ดูแลรักษาง่ายสะดวกต่อการน ามาใช้
ท าชิ้นงาน 
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7.  สรุปผล อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
   จากการด าเนินโครงการครั้งนี้ มุ่งเน้นที่จะศึกษา
และพัฒนาชุดโต๊ะเก้าอ้ีวัสดุธรรมชาติที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งประกอบไปด้วย 
7.1  สรุปผลการด าเนินโครงการ  
      สรุปผลการด าเนินโครงการครั้งนี้ มีผลการสรุป
ในหัวข้อต่าง ๆ ได้แก่วัสดุประสงค์การด าเนินโครงการ 
ผู้ให้ข้อมูลในการท าโครงการ เครื่องมือที่ใช้ในการท า
โครงการ การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล 
และสรุปผลการออกแบบแสดงรายละเอียดดังนี้ 

7.1.1 เพ่ือศึกษากิจกรรมพฤติกรรมการใช้งาน
ของผู้บริโภคพฤติกรรมการใช้งานถือว่าเป็นสิ่งส าคัญ
ในการศึกษาและพัฒนาชุดโต๊ะเก้าอ้ีวัสดุธรรมชาติที่
เป็นมิตรต่อสิ่วแวดล้อมเนื่องจากมีความเกี่ยวข้องกับ
ผู้ใช้งาน จึงท าให้ออกแบบได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ผู้ด าเนินโครงการได้น าชุดโต๊ะเก้าอ้ีวัสดุธรรมชาติที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไปทดสอบให้กับผู้ใช้งานจริง 
พบว่า ผู้ใช้งานเลือกเน้นความสะดวกสบายเป็นหลัก 

7.1.2 เพ่ือศึกษาวัสดุที่ลดภาวะโลกร้อนจากการ
ด าเนินโครงการศึกษาและพัฒนาชุดโต๊ะเก้าอ้ีวัสดุ
ธรรมชาติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสามารถตอบสนอง
ความต้องการผู้บริ โภคได้ทั้ งกลุ่มผู้ เลือกซื้ อและ
ผู้ใช้งาน มีประโยชน์ใช้สอยที่หลากหลายตอบสนอง
ความต้องการของผู้ใช้งาน ใช้วัสดุมีความเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม และผลิตภัณฑ์ที่มีความเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งตรงกับกระแสยุคปัจจุบัน โดยใช้หลัก 
4R คือ 
      1. Reduce หรือลด ก็คือการลดการใช้ทรัพยากร
ในช่วงต่าง ๆ ของวงจรผลิตภัณฑ์ เช่น การลดการใช้
ทรัพยากรในการออกแบบ เริ่มตั้ งแต่ลดการใช้
กระดาษในการออกแบบไปเลย ลดการใช้ทรัพยากรใน
การออกแบบ ลดอัตราการใช้วัตถุดิบในกระบวนการ

ผลิต ลดอัตราการใช้พลังงานในกระบวนการผลิต ลด
อัตราการใช้พลังงานในระหว่างการใช้งาน  

      2. Reuse หรือใช้ซ้ า  ทั้ งที่ เป็นการใช้ ใหม่ ใน
ผลิตภัณฑ์เดิม หรือผลิตภัณฑ์ใหม่ก็ตาม หรือที่เรียกว่า 
การออกแบบเพ่ือการน ากลับมาใช้ซ้ า (Design for 
Reuse) เช่น การออกแบบให้ผลิตภัณฑ์แต่ละรุ่นมี
ชิ้นส่วนบางชิ้นส่วนที่ใช้ร่วมกันได้ เมื่อรุ่นแรกหยุดการ
ผลิตแล้วยังสามารถเก็บคืนและน าบางชิ้นส่วนมาใช้ใน
การผลิตรุ่นต่อไปได ้ 
      3. Recycle หรือการน ากลับมาใช้ใหม่ หมายถึง 
การน าผลิตภัณฑ์ หรือชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้ว
มาผ่านกระบวนการผลิตใหม่ แล้วน ากลับมาใช้โดย
การออกแบการใช้งานผลิตภัณฑ์เพ่ือการน ากลับมาใช้
ใหม่ จะต้องเอ้ือต่อกระบวนการน ากลับมาใช้ใหม่ เช่น 
การออกแบบให้ถอดประกอบได้ง่าย (Design for 
Disassembly) การออกแบบเพ่ือการน ากลับมาใช้
ใ หม่  (Design for Recycle) เ ช่ น  ก า ร ออก แ บ บ
ผลิตภัณฑ์โดยใช้วัตถุดิบพลาสติกหรือกระดาษที่ง่าย
ต่อการน ากลับมาใช้  
      4. Repair หรือการซ่อมบ ารุง ก็คือการออกแบบ
ให้ผลิตภัณฑ์ง่ายต่อการซ่อมบ ารุงได้ง่ายจะเป็นการยืด
อายุช่วงชีวิตของการใช้งาน (Extended Usage Life) 
ซึ่งท้ายที่สุดสามารถลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้ 
เช่น ออกแบบให้เปลี่ยนอะไหล่ได้ง่าย 
7.2  อภิปรายผลในโครงการการด าเนินโครงการ 
      มีการศึกษาและรวบรวมข้อมูลตรงตามขอบเขต
ของการศึกษาทั้งภาคปฐมภูมิและภาคทุติยภูมิ โดย
การส ารวจเก็บข้อมูลนั้น กลุ่มตัวอย่างคือกลุ่มผู้บริโภค
ทั่วไปที่มีอายุ 15 ขึ้นไป จ านวน 50 คน ใน อ าเภอ
เมือง จังหวัดตาก ซึ่งผลส ารวจเป็นรูปทรงเรขาคณิตได
ได้รับแรงบันดาลใจมากจากรูปทรงกระบอกที่มีความ
ลึกที่แตกต่างกันออกไป ให้ความรู้สึกเข้มแข็ง ดู
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แข็ งแรง  มีการ ใช้ สีที่ เป็นธรรมชาติ เช้ ามาเป็น
ส่วนประกอบ เมื่อผู้จัดท าโครงการได้จัดท าผลิตภัณฑ์
ต้นแบบเสร็จและได้น าไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 
ซึ่งผลปรากฏว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจใน
ผลิตภัณฑ์ ทั้งในด้านของรูปทรง รูปทรง ขนาดสัดส่วน
มีการสอดคล้องกับการใช้งานการใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับความคิดเห็นมาก 
7.3  ข้อเสนอแนะ 
      ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้  การออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ที่ยังมีบางส่วนที่ต้องการพัฒนาเพ่ือเพ่ิม
ความแข็งแรงให้กับเฟอร์นิ เจอร์ โดยการน าวัสดุ
อุปกรณ์ ให้เหมาะสมกับเทคโนโลยี ความทันสมัย เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคต่อไป  
 

8. นิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการท าโครงการ  
 8.1 ภาวะโลกร้อน (Global warming) หมายถึง 
การเพ่ิมข้ึนของอุณหภูมิของผิวโลกที่เกิดขึ้นจากการใช้
ทรัพยากรสิ้นเปลืองของมนุษย์   
 8.2 ชุดโต๊ะเก้า อ้ีวัสดุธรรมชาติที่ เป็นมิตรต่อ
สิ่ ง แ ว ดล้ อม  ( a set of tables, chairs, natural 
materials that are environmentally friendly.) 
หมายถึง โต๊ะและเก้าอ้ีที่ใช้ส าหรับนั่งพักผ่อน คลาย
ความตึงเครียดจากการท างาน   
      
9.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1 ออกแบบเฟอร์นิเจอร์จากวัสดุธรรมชาติที่ช่วย
ลดภาวะโลกร้อน 

 9.2 ได้ชุดโต๊ะเก้าอ้ีวัสดุธรรมชาติที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค 

 9.3 เป็นกรณีศึกษาให้ผู้ทีส่นใจต่อไป 

 
 

10.  กิตติกรรมประกาศ 

      ขอขอบคุณผู้ ให้ การสนั บสนุน โคร งการนี้
โดยเฉพาะบิดามารดา พ่ีน้อง ครู อาจารย์ทุกท่าน 
รวมถึงคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก ที่ให้การ
สนับสนุนด้วยดีมาโดยตลอดข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่ง
ว่าโครงการนี้จะได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานของ
ท่านและเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจที่จะเป็นแนวทาง
ในการได้ศึกษาต่อเนื่องต่อไป ขอขอบพระคุณเป็น
อย่างยิ่ง 
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[1]  ประณต กุลประสูติ .2547. เทคนิคงานไม้ . 
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ร้อนด้วยชีวิตพอเพียง: หอสมุดกลางพระมงกุฎ
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ความพึงพอใจการใช้ทางหลวงหมายเลข 205 ถนนสุรนารายณ์  
จอหอ - สามแยกสุรนารายณ์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 

Commuters’ Satisfaction between Choho Intersection to Suranarai Junction on 
205 Main Road, Muang District, Nakhon Ratchasima 

 

ปวเรศ แท้สูงเนิน1, พีรพล ลดขุนทด1,  และ ดวงดาว วฒันากลาง1,*  
 

1 สาขาวิศวกรรมการก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภฏันครราชสีมา 340 ถ. สุรนารายณ์ ต. ในเมือง อ.เมือง จ. นครราชสีมา 30000  
*ผู้ติดต่อ: duangdao.w@nrru.ac.th, 087 2495426 

 
บทคัดย่อ  

งานวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจการใช้ทางหลวงหมายเลข 205 ถนนสุรนารายณ์ ระหว่าง สี่แยก
จอหอ - สามแยกสุรนารายณ์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา โดยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม ใน 4 ด้าน คือ ด้านคุณภาพ
ทางที่ใช้ในการสัญจร ด้านความสะดวกในการใช้ทาง ด้านความปลอดภัยในการใช้ทาง และด้านการซ่อมแซมถนน กลุ่ม
ตัวอย่างในการศึกษา ได้แก่ ประชาชนที่ใช้ทางหลวงหมายเลข 205 ถนนสุรนารายณ์ จ านวน 400 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดย
ใช้สถิติ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงแบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจการใช้ทางหลวงหมายเลข 205 
สี่แยกจอหอ - สามแยกสุรนารายณ์โดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านความสะดวกในการใช้ทางมี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือ คุณภาพในการใช้ทาง ความปลอดภัย และด้านน้อยที่สุด คือด้านการซ่อมแซมถนน 
งานวิจัยนี้สามารถน ามาเป็นข้อเสนอแนะ เพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุได้    
ค ำส ำคัญ:  ความพึงพอใจ, ความสะดวก, ความปลอดภัย, คุณภาพทาง, การซ่อมแซมถนน 
 
Abstract 
 The purpose of this research was to study of satisfaction of commuters for 205 Main road or 
Suranarai road between Choho intersection to Suranarai T- junction, Muang District, Nakhon Ratchasima. 
Collecting data by questionnaire examined four aspects: quality, convenience, safety, and maintenance. 
A sample is 400 Commuters, and their data were analyzed using percentage, mean, and standard 
deviation. The results of this research find that the firstly, the mean overview satisfaction of this route 
is a high level. Secondly, mean satisfaction by aspect are convenience, quality, safety, and maintenance, 
respectively. Therefore, these results can be the suggestion to reduce the risk of accidents. 
Keywords: Satisfaction, Quality, Convenience, Safety, Maintenance 
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1.  บทน า 
 จังหวัดนครราชสีมา เป็นเมืองหน้าด่านของประตูสู่
ภาคอีสาน และภาคอีสานยังเป็นประตูสู่อินโดจีนสู่
อาเซียน จังหวัดนครราชสีมามีจ านวนประชากร 
2,628,818 คน มีพ้ืนที่ 20,493,964 ตารางกิโลเมตร 
ในปี  พ .ศ . 2558  มี จ านวน อุบั ติ เหตุ ในจั งหวัด
นครราชสีมาที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2558 – 2559 ในปี 
พ.ศ.2558 มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นทั้งหมด 12,432 ครั้ง 
และปีพ.ศ. 2559 เกิดอุบัติเหตุทั้งหมด 12,701 ครั้ง 
จะเห็นได้ว่ามีแนวโน้มการเกิดอุบัติเหตุเพิ่มมากขึ้น [1] 

ถนนสุรนารายณ์ หรือทางหลวงหมายเลข 205 
บ้านหมี่ – สามแยกสุรนารายณ์ เป็นเส้นทางเชื่อมต่อ
การจราจรระหว่างจังหวัดลพบุรี จังหวัดชัยภูมิ และ
จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งจากอุบัติเหตุบนทางหลวง ปี 
2562 พบว่า ทางหลวงหมายเลข 205 โคกสวาย – 
แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 มีจ านวนการเกิด
อุบัติเหตุบ่อยครั้ง จ านวนอุบัติเหตุ 32 ราย คิดเป็น 
0.85 ราย/กม. ตาย 0.11  คน/กม. และคนบาดเจ็บ 
0.61 คน/กม. ซึ่งเมื่อพิจารณาช่วงทางหลวงหมายเลข 
205 สี่แยกจอหอ– สามแยกสุรนารายณ์ ระหว่าง กม. 
226 + 324 – กม. 233 + 085  พบว่า ในปี พ.ศ. 
2560 มีจ านวนอุบัติเหตุ 10 ราย บาดเจ็บ 5 คน 
เสียชีวิต 2 คน ปี พ.ศ. 2561 จ านวน 4 ราย บาดเจ็บ 
3 คน เสียชีวิต 1 คน และในปี พ.ศ. 2562 จ านวน 1 
ราย  เสียชีวิต 1 ราย [2]  

จากเหตุผลที่ได้กล่าวมาข้างต้น คณะผู้วิจัยจึงได้
เล็งเห็นถึงความส าคัญถึงความปลอดภัยและความ
สะดวกรวดเร็วของประชาชนจึงท าการศึกษาความพึง
พอใจของประชาชนในการใช้ถนนทางหลวงหมายเลข 
205 ถนนสุรนารายณ์ เพ่ือศึกษาความพึงพอใจใน 
ด้านคุณภาพทางที่ใช้ในการสัญจร ความสะดวกในการ

ใช้ทาง ด้านความปลอดภัยในการใช้ทาง และการ
ซ่อมแซมถนน 
 
2.  งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

อ าพันธ์ ศรีกระจ่าง [3] ศึกษาความต้องการของ
ประชาชนต่อการใช้ทางหลวงเลข 3 สายชลบุรี – 
พัทยา และความสัมพันธ์กับความต้องการของ
ประชาชนต่อการบริการของกรมทางหลวง ใช้
แบบสอบถามสัมภาษณ์ประชาชนที่ใช้บริการของทาง
หลวงหมายเลข 3 สายชลบุรี – พัทยา ระหว่าง กม.98 
+ 100– กม.150 + 100 จ านวน 210 คน วิเคราะห์
ข้อมูลใช้สถิติค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และ Chi –Square tests พบว่า กลุ่ ม
ตัวอย่างเป็นเพศชาย จบการศึกษาระดับปริญญาตรี มี
อายุระหว่าง 31 – 40 ปี อายุเฉลี่ย 39 ปี ส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพรับราชการมีรายได้ เฉลี่ ย/เดือน 
21,190 บาท โดยกลุ่มตัวอย่างต้องการให้ปรับปรุง
เรื่องความปลอดภัย และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ
ความต้องการ พบว่า เพศ รายได้ และความถี่ในการ
ใช้ถนน  มีข้อเสนอแนะ ดังนี้  กรมทางหลวงควร
ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ต ารวจในการก ากับดูแล
ความปลอดภัยในวันหยุด และจัดเจ้าหน้าที่ส ารวจ
สภาพถนน ป้ายจราจร ไฟฟ้า ให้อยู่ ในสภาพดี
ตลอดเวลา 

วุฒิชาติ บุญเจนวรกิจ [4]  ศึกษาความพึงพอใจ
ผู้ใช้บริการทางหลวงระหว่างเมือง กรณีศึกษา : ทาง
หลวงหมายเลข 7 (มอเตอร์เวย์กรุงเทพฯ-ชลบุรี สาย
ใหม่ )  กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง จ านวน  400  คน  โ ดย ใช้
แบบสอบถาม และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม
ส าเร็จรูปทางสถิติ สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐาน 
การวิจัย ได้แก่ ค่าสถิติ t-test และค่าสถิติ One way 



 
การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์  วทิยาศาสตร์  เทคโนโลยี  และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 12 
วันที่ 20  สิงหาคม  2564  ณ  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   

 

 
ESTACON12 | 1133 

ANOVA โดยมีนัยส าคัญทางสถิติที่  ระดับ 0 .05 
ผลการวิจัย พบว่า ความพึงพอใจของผู้ใช้เส้นทาง
หลวงพิเศษระหว่างเมือง ทางหลวงหมายเลข 7 
(มอเตอร์เวย์กรุงเทพฯ-ชลบุรี สายใหม่) อยู่ในระดับ
มาก และ มีความพึงพอใจด้านสภาพเส้นทางหลวง อยู่
ในระดับมากที่สุด ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า 
ผู้ใช้เส้นทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ที่มี เพศ และ
ระดับ การศึกษาต่างกัน จะมีความพึงพอใจในการใช้
บริการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ทางหลวง 
หมายเลข 7 (มอเตอร์เวย์กรุงเทพฯ-ชลบุรีสายใหม่) 
ต่างกัน 
 
3.  วิธีการด าเนินการวิจัย 
3.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร คือ ประชาชนที่ใช้ทางหลวงหมายเลข 
205 ถนนสุรนารายณ์ สามแยกสุรนารายณ์– สี่แยกจอ
หอ อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ได้จ านวนกลุ่ม
ตัวอย่าง นักศึกษา พนักงานบริษัท ผู้ที่ประกอบธุรกิจ
ส่วนตัว และผู้ที่รับจ้างทั่วไป รวมจ านวน 400 คน 
จากสูตรการค านวณของทาโร่ ยามาเน่  [5] 
3.2  เครื่องมือและการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 เก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัว 
เครื่องมือคือแบบสอบถาม ประกอบด้วย 2 ตอน  
 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ได้แก่ สถานะของผู้ตอบแบบสอบถาม อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ สถานะผู้ ตอบแบบสอบถาม 
ยานพาหนะท่ีใช้เดินทาง ช่วงเวลาในการเดินทาง  
 ตอนที่ 2 เป็นค าถามเกี่ยวกับความพึงพอใจที่ใช้
ทางหลวงหมายเลข 205 เป็นแบบมาตรส่วนประมาณ
ค่า มี 5 ระดับ (5 มากที่สุด 1 น้อยที่สุด)  
 
 

3.3 การวิเคราะห์ข้อมูล 
ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ข้ อ มู ล ทั่ ว ไ ป ข อ ง ผู้ ต อ บ

แบบสอบถาม ด้วยค่าร้อยละ  
การวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจการใช้ถนน

หมายเลข 205 ถนนสุรนารายณ์  205 สี่แยกจอหอ – 

สามแยกสุรนารายณ์  ด้วยค่า เฉลี่ ย  (x̅) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 
 
4.  ผลการศึกษา 
4.1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 จากการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม 
ส่วนมากเป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 53.50 ส่วนใหญ่
มีอายุระหว่าง 21- 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 55.75 ระดับ
การศึกษาปริญญาตรีมากท่ีสุด ร้อยละ 43.25 แบ่งเป็น
อาชีพนักศึกษา พนักงานบริษัท ผู้ที่ประกอบธุรกิจ
ส่วนตัว และผู้ที่รับจ้างทั่วไป จ านวนกลุ่มละ 100 คน 
คิดเป็นร้อยละ 25  ลักษณะการเดินทางส่วนมากเป็น
ผู้ขับขี่คิดเป็นร้อยละ 76.75 ยานพาหนะที่ใช้เดินทาง
ส่วนใหญ่เป็นรถส่วนตัว ร้อยละ 45.25 รองลงมา
รถจักรยานยนต์ร้อยละ 37 และช่วงเวลาที่ใช้เดินเดิน
ส่วนใหญ่พบว่า เป็นช่วงเวลากลางวัน คิดเป็นร้อยละ 
89.00 รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 1 

 
ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ข้อมูลทั่วไป รายละเอียด จ านวน ร้อยละ 
1. เพศ ชาย 186 46.50 
 หญิง 214 53.50 
2. อายุ 18-20 64 16.00 
 21-30 223 55.75 
 31-40 76 19.00 
 41-50 32 8.00 
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ข้อมูลทั่วไป รายละเอียด จ านวน ร้อยละ 
 51-60 5 1.25 
3. ระดับ ประถมศึกษา 38 9.50 
การศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น 56 14.00 
 มัธยมศึกษาตอน

ปลาย 
77 19.25 

 ประกาศนียบัตร
วิชาชีพ 

54 13.50 

 ปริญญาตรี 173 43.25 
 สูงกว่าปริญญาตรี 2 0.50 

4. อาชีพ นักศึกษา 100 25 
 พนักงานบริษัท 100 25 
 ประกอบธุรกิจ

ส่วนตัว  
100 25 

 รับจ้างทั่วไป  100 25 
5. ลักษณะ ผู้ขับขี่ 307 76.75 
การเดินทาง ผู้โดยสาร 93 23.25 
6.ประเภท รถส่วนตัว 181 45.25 
ยานพาหนะ รถสองแถว 52 13 
 รถบัส 11 2.75 
 รถตู ้ 8 2 
 รถจักรยานยนต์ 148 37 
7. ช่วงเวลา กลางวัน 356 89 
 กลางคืน 44 11 

 
4.2 ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจการใช้ทาง 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของ
ผู้ใช้ถนนภาพรวมในแต่ละด้าน แสดงดังตารางที่ 2 
พบว่าระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ถนนภาพรวมอยู่ใน
ระดับพอใจมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.06 (S.D.= 0.75) 
เมื่อพิจารณาในรายด้าน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ 

ด้านความสะดวกรวดเร็วในการใช้ทาง ( x̅ = 4.11 
,S.D. = 0.73) รองลงมา คือ ด้านคุณภาพในการใช้

ทาง (x̅ = 4.09, S.D.= 0.73) และค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 

คือ การซ่อมแซมถนน (x̅ = 3.96, S.D.= 0.75) 
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจการ
ใช้ทาง 
ประเด็นที่พิจารณา x̅ S.D. ระดับ 

1. คุณภาพในการใช้ทาง 4.09 0.73 มาก 
2. ความสะดวกรวดเร็ว
ในการใช้ทาง 

4.11 0.73 มาก 

3. ความปลอดภัย 4.08 0.72 มาก 
4. การซ่อมแซมถนน 3.96 0.82 มาก 
ภาพรวม 4.06 0.75 มาก 

x̅ = ค่าเฉลี่ย, S.D. = ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 

ด้านคุณภาพในการใช้ทาง ระดับความพึง
พอใจของผู้ใช้ถนนภาพรวม พอใจมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.09 (S.D.= 0.73) พิจารณาเป็นรายข้อ ค่าเฉลี่ยมาก

ที่สุดคือ เส้นขอบทางมีความชัดเจน (สะท้อนแสง) (x ̅ 
= 4.20, S.D.= 0.73) รองลงมาคือ เส้นขอบทางสีขาว-

ด ามี ความชัดเจน (x̅ = 4.18, S.D.= 0.72) ค่าเฉลี่ย

น้อยที่สุด คือ บริเวณขอบทางมีความสะอาด ( x̅ = 
3.99, S.D.= 0.69) 
 ด้ านความสะดวกในการใช้ทาง  พบว่ า
ภาพรวมอยู่ในระดับพอใจมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.11 
(S.D.= 0.73) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ค่าเฉลี่ยมาก
ที่สุด คือ ป้ายสัญญาณไฟจราจรมีความชัดเจน และ

จ านวนเหมาะสม (x̅ = 4.16, S.D.= 0.74) รองลงมา

คือ มีป้ายประชาสัมพันธ์ส าหรับบอกเส้นทาง ( x̅ = 
4.15, S.D.= 0.75) ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ การให้
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สัญญาณเพ่ืออ านวยความสะดวกเมื่อมี การซ่อม

บ ารุงรักษา (x̅ = 4.05 S.D.= 0.70) 
 ด้านความปลอดภัย พบว่าระดับความพึง
พอใจภาพรวมอยู่ในระดับ พอใจมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.08 (S.D.= 0.72) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ค่าเฉลี่ย
มากที่สุด คือ มีสัญญาณไฟจราจรตามแยกในจุดส าคัญ

และต าแหน่งที่ตั้งเหมาะสม (x̅= 4.18, S.D.= 0.75) 
รองลงมาคือ แสงสะท้อนเวลากลางคืนท าให้ เกิด
ปัญหาด้านการมองเห็น เช่นแสงสะท้อนจากรถฝั่งตรง

ข้าม (x̅ = 4.14, S.D.= 0.71) ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ 

ท่านสามารถข้ามถนนโดยไม่รู้สึกอันตราย (x̅ = 4.00, 
S.D.= 0.73) 

 ด้านการซ่อมแซมถนน พบว่าระดับความพึง
พอใจภาพรวมพอใจมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.96 
(S.D.= 0.83) ข้อที่ค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ประชาชน

ได้รับประโยชน์จากการใช้ถนน ( x̅ = 4.06, S.D.= 
0.76) รองลงมา คือ การดูแลเรื่องเสียงรบกวนจาก

การซ่อมถนน (x̅ = 3.96, S.D.= 0.86) ค่าเฉลี่ยน้อย
ที่สุด คือ การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ ก่อน

ก่อสร้างถนน (x̅ = 3.91, S.D.= 0.85) 
 
5. สรุปผลและอภิปรายผล 
5.1 สรุปผลการศึกษา 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความพึง
พอใจของประชาชนที่ใช้ทางหลวงหมายเลข 205 สี่
แยกจอหอ - สามแยกสุรนารายณ์ จ านวน 400 คน 
วิ เคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า ระดับความพึงพอใจของ
ผู้ ใช้ถนนในภาพรวมอยู่ ในระดับพอใจมาก เมื่อ
พิจารณารายด้าน พบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ
ความสะดวกรวดเร็วในการใช้ทาง รองลงมา คือ ด้าน

คุณภาพในการใช้ทาง  และค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ การ
ซ่อมแซมถนน  
5.2  อภิปรายผลการศึกษา 
 ผลการวิจัยสามารถสรุปข้อเสนอ ได้ดังนี้ 
 1) คุณภาพทางที่ใช้ในการสัญจร ควรปรับปรุง
การรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของขอบทาง และการปรับปรุงความกว้าง
ของไหล่ทางส าหรับจอดรถ หรือรถเสีย เพ่ือให้เกิด
ความปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทาง  

2) ความสะดวกในการใช้ทาง ในการซ่อม และ
บ ารุงรักษา ควรท าการปรับปรุงการปฏิบัติงาน ให้
สัญญาณเตือนล่วงหน้าเมื่อมีการซ่อมแซม บ ารุงรักษา 
เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผู้ ใช้ทาง และมีความ
ปลอดภัยมากขึ้น  

3) ความปลอดภัยในการใช้ทาง ควรท าการ
ปรับปรุง ทางข้ามถนนผู้ข้ามถนนรู้สึกไม่ปลอดภัยควร
มีสัญญาณไฟชะลอรถในทุกจุดที่มีทางม้าลาย และ
ควรติดตั้งไฟแสงสว่างระหว่างทางข้ามม้าลาย เพ่ือให้
เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทาง  

4) ด้านการซ่อมแซมถนน เมื่อจะมีการซ่อมแซม
ถนนหรือก่อสร้างถนนไม่มีการประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนรับรู้ก่อน ควรท าการประชาสัมพันธ์ก่อนท า
การซ่อมแซมถนนหรือก่อสร้างถนน เพ่ือให้ประชาชน
รับรู้ก่อนท าการก่อสร้าง 

ส าหรับการศึกษาในอนาคตควรท าการวิเคราะห์
ตัวบ่งชี้ปัจจัยประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ถนน 
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บทคัดย่อ  

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อน้าวัสดุเหลือทิ้งจากชุมชน ต. ตะคุ อ้าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา มีเศษ
กระเบื้องและเศษคอนกรีต มาใช้ทดแทนมวลรวมในการผลิตบล็อกปูพื้น โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการ
วิเคราะห์ปัญหาขยะในชุมชน การด้าเนินกิจกรรมผลิตบล็อกปูพื้น และการใช้ประโยชน์บล็อกปูพื้นในชุมชน วิธีการผลิต
บล็อกปูพื้น ส้าหรับการทดสอบ น้าวัสดุเหลือทิ้งมาบดย่อยให้มีขนาดเล็กลงด้วยแรงงานคนผ่านตะแกรงร่อนมาตรฐาน
เบอร์ 4 (4.75 มิลลิเมตร) ใช้อัตราส่วนผสมปูนซีเมนต์กับมวลรวม คือ 1 : 3  อัตราน้้าต่อซีเมนต์ (w/c) เท่ากับ 0.5 ท้าการ
บ่มทดสอบก้าลังอัดที่ 7 , 14 และ 28 วัน จากนั้นวิเคราะห์ความต้านทางแรงอัดด้วย เครื่องทดสอบอเนกประสงค์ 
(Universal Testing Machine (UTM) ผลการทดสอบพบว่ามีก้าลังอัดเฉลี่ยเท่ากับ 207.81 กก./ตร.ซม, 309.22 กก./ตร.
ซม และ 390.54  กก./ตร.ซม ตามล้าดับ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับบล็อกปูพื้นในท้องตลาดมีค่าเท่ากับ 367.62 กก./ตร.ซม 
ดังนั้นจากการศึกษาบล็อกปูพื้นที่ผลิตได้สามารถน้าไปใช้ในก่อสร้างของชุมชนได้ และลดปริมาณขยะภายในชุมชนได้ 

ค ำส ำคัญ:  วัสดุเหลือทิ้ง, การมีส่วนร่วม, บล็อกปูพื้น, การรับแรงอัด 

 
Abstract 
 The objective of this research was to collect waste materials in community of Takhu subdistrict, 
Pakthongchai District, Nakhon Ratchasima Province. There were a lot of broken ceramic tiles and 
concrete scrap. These waste materials were used instead of some aggregate weight to produce paving 
blocks. The authors used concept of community participation process to analyze the waste problems. 
After that, the community participated in waste material preparation, block making and benefit plan. 
For testing of compressive strength of blocks, we crushed the waste material into smaller size through 
a standard sieve No. 4.(4.75 mm) Mixing of cement: aggregate weight was 1:3, and rate of cement was 
0.5. Then,  
all samples were tested at the ages of 7, 14 and 28 days. The results from Universal Testing Machine 
(UTM) show that the compressive strength is 207.81 ksc 309.22 ksc and 390.54 ksc respectively which 
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compare with blocks in market as 367.62 ksc. Therefore, using waste materials to produce paving blocks 
can be used as a real building material. Moreover, community can reduce the amount of waste as well.        
Keywords: Waste Materials, Participation, Paving Blocks, Compressive Strength 
 
1. บทน า  
 มูลฝอย หมายถึง  เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร 
เศษสินค้า เศษวัตถุ ถุงพลาสติก ภาชนะที่ใส่อาหาร 
เถ้า มูลสัตว์ ซากสัตว์ หรือสิ่งอ่ืนใดที่เก็บกวาดจาก
ถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์ หรือที่อ่ืน และหมายความ
รวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตราย
จากชุมชน [1] ขยะจากการก่อสร้าง เศษคอนกรีต 
เป็นขยะประเภทก่อสร้างรื้อถอน ประเภทหนึ่งในขยะ
มูลฝอย[2] ซึ่งปริมาณเศษสิ่งก่อสร้างในประเทศไทย
ไม่ได้มีการจัดเก็บข้อมูลทางสถิติไว้ แต่มีข้อมูลขยะมูล
ฝอยทั่วไปจากกรมควบคุมมลพิษ 
 ในปี พ.ศ. 2561 มีขยะมูลฝอยทั่วประเทศ 27.93 
ล้านตัน หรือประมาณ 76.529 ตันต่อวัน คิดเป็นอัตรา
การเกิดขยะมูลฝอย 1.15  กิโลกรัม/คน/วัน ซึ่งเพ่ิมข้ึน
จากปีที่ผ่านมาร้อยละ 1.76 โดยในปี พ.ศ. 2560 มี
อัตราการเกิดขยะมูลฝอย 1.13  กิโลกรัม/คน/วัน การ
จัดการขยะมูลฝอยเป็นนโยบายของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาและเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มุ่งเน้น
ให้มีระบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนแบบ
ครบวงจร ตั้งแต่จุดเริ่มต้นการเกิดขยะมูลฝอย จนถึง
การก้าจัดขั้นสุดท้าย และให้ความส้าคัญต่อการน้า
ขยะมูลฝอยที่มีศักยภาพกลับมาใช้ประโยชน์มากที่สุด 
รวมทั้งลดปริมาณขยะมูลฝอยที่จะตองน้าไปก้าจัดให
เหลือนอยที่สุด โดยจะมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วน [3]   
 จากสถานการณ์ที่กล่าวมา คณะผู้วิจัยจึงน้าขยะ
จากการก่อสร้างในชุมชนมาใช้ประโยชน์โดยการน้ามา

เป็นวัตถุดิบในการผลิตบล็อกปูพ้ืน โดยกระบวนการมี
ส่วนร่วมของชุมชน  
 
2. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
2.1 ทฤษฎี 
  การมีส่วนร่วม (Participant) ของชุมชน หมายถึง 
กระบวนการในการด้าเนินกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง
หรือการด้าเนินการใด อย่างมีเสรีภาพ ตามสิทธิและ
หน้าที่ของชุมชน ที่มีเป้าหมายในการตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน โดยสอดคล้องกับทัศนคติของ
บุคคลในชุมชน เปิดโอกาสให้ชุมชุมร่วมมือ ด้าเนินการ 
ติดตามประเมินผล และร่วมรับผิดชอบหรือร่วมการใช้
ผลประโยชน์จากการด้าเนินงานนั้น [4] 
2.2  งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 สรุชัย อ้านวยพรเลิศ [5] ศึกษาคุณสมบัติ แรงอัด
และก้าลังรับแรงดัดของคอนกรีตผสมเศษเซรามิค
ประเภทภาชนะเครื่องใช้จากโรงงานในจังหวัดพะเยา
โดยการแทนที่มวลรวมละเอียดและมวลรวมหยาบ
ด้วยเศษเซรามิค พบว่า เศษเซรามิคที่น้ามาผสมใน
คอนกรีตท้าให้ก้าลังรับแรงอัดเพ่ิมขึ้น ในขณะเดียวกัน
เมื่อเพ่ิมเศษเซรามิคแทนที่ทรายมากขึ้นจะท้าให้ก้าลัง
รับแรงอัดลดลง อัตราส่วนที่เหมาะสมและให้ก้าลังรับ
แรงอัดสูงสุดคือเศษเซรามิคแทนที่ทรายร้อยละ 2.5 
และแทนที่หินร้อยละ 10  

ชุติพงศ์ เอ้ือฐิตาภรณ์ [6] ได้ทดสอบหาก้าลังอัด
ประลัยของคอนกรีตที่ใช้เศษเหลือ ทิ้งของคอนกรีต
เก่าและเศษอิฐมวลเบา มาเป็นวัสดุมวลรวมเพ่ือใช้ใน
การผสมคอนกรีตส่วนผสมที่ใช้คืออัตราส่วนเท่ากับ    



 
การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์  วทิยาศาสตร์  เทคโนโลยี  และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 12 
วันที่ 20  สิงหาคม  2564  ณ  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   

 

 
ESTACON12 | 1139 

1 : 2 : 4 โดยน้้าหนักและอัตราส่วนน้้าต่อปูนซีเมนต์
เท่ากับ 0.40,0.50 และ 0.60 การทดสอบก้าลังอัด
ของคอนกรีตกระท้าที่อายุ 7, 14 และ 28 วัน พบว่า
ก้าลังอัดของคอนกรีตที่ใช้มวลรวมหยาบจากเศษ
คอนกรีต ต่้ากว่าคอนกรีตที่ใช้มวลรวมจากธรรมชาติ 
การใช้เศษอิฐมวลเบาเป็นมวลรวมละเอียดในคอนกรีต
ส่งผลให้ก้าลังอัดของคอนกรีตลดลงอย่างมาก  

 
3. วิธีการด าเนินการวิจัย 
 การด้าเนินการวิจัยในการผลิตบล็อกปูพ้ืน แสดงดัง
รูป 1  
3.1  วัสดุที่ใช้และอัตราส่วนผสม 
 วัสดุที่ใช้ในการท้าบล็อกปู พ้ืน ประกอบด้วย 
ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 และมวลรวม คือ
เศษกระเบื้องเซรามิก และเศษคอนกรีต ใช้อัตราส่วน
ผสมปูนซีเมนต์ต่อมวลรวม คือ 1 : 3  ซึ่งมวลรวม
ประกอบด้วยเศษกระเบื้องเซรามิกร้อยละ 75 และ
เศษคอนกรีตร้อยละ 25 อัตราน้้าต่อซีเมนต์ (w/c) 
เท่ากับ 0.5 ท้าการบ่มทดสอบก้าลังอัดที่ 7, 14 และ 
28 วัน ซึ่งจาก มอก. 827 – 2531 บล็อกที่น้ามา
ทดสอบต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 7 วัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปที่ 1 วิธีการด้าเนินงาน 
 

3.2  การเตรียมวัสดุ 
 1) น้าเศษวัสดุเหลือทิ้งจากชุมชนมาบดย่อยให้มี
ขนาดเล็กลงด้วยแรงงานคน หรือเครื่องบด 

  
รูปที่ 2 บดด้วยคน รูปที่ 3 บดด้วยเครื่อง 

 
2) คัดแยกขนาดด้วยการร่อนผ่านตะแกรงร่อน
มาตรฐานเบอร์ 4 

  
รูปที่ 4 การหาขนาดคละด้วยตะแกรง 

 

เตรียมวัสดุ 
 ส่วนผสม  

ผลิตบล็อกปูพื้น 

ทดสอบลักษณะกายภาพและคุณสมบัติ 

ผลทดสอบ 

วิเคราะห์ผล 

สรุปผลและอภิปราย 
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3.3  วิธีการท าบล็อกปูพื้น 
3.3.1) วัสดุ และอุปกรณ์ท่ีใช้  

1) แบบหล่อขนาด 2) เหล็กกระทุ้ง 
3)   เกรียงเหล็ก     4) ถาด 
5)   ช้อนตัก          6) ตาชั่ง 

3.3.2) การท้าบล็อกปูพ้ืน 
1) เตรียมวัสดุให้ได้ตามอัตราส่วนที่ก้าหนด 

และผสมทั้งหมดให้เข้ากัน 
2) น้าส่วนประกอบต่าง ๆ ลงในแบบหล่อ 

อัดหรือเขย่าให้แน่น   
3) น้าบล็อกออกจากแม่พิมพ์  
4) น้าบล็อกไปบ่มอากาศ ด้วยการห่อด้วย

พลาสติกตามเวลาที่ก้าหนด 
3.4  การทดสอบก าลังอัด 
 1) วัดขนาดบล็อกปูพ้ืนหกเหลี่ยม แล้วชั่งน้้าหนัก
โดยอ่านค่าละเอียดถึง 0.05 กรัม 
 2) น้าเข้าเครื่องทดสอบเพ่ือหาค่าก้าลังอัด โดย
เพ่ิมแรงกดในอัตราสม่้าเสมอ จนถึงแรงกดสูงสุดที่
บล็อกตัวอย่างรับได้ ภายในเวลา 1 ถึง 2 นาที บันทึก
ค่าแรงกดสูงสุด เพ่ือน้าไปค้านวณในขั้นตอนต่อไป 
 3) การทดสอบแรงอัด  

 ความเค้นอัดเกิดจากแรงอัด  (Pmax)  ที่
กระท้ากับชิ้นทดสอบบนพื้นท่ีหน้าตัด (A) ซึ่งท้าให้ ชิ้น
ทดสอบเกิดการหดตัวหรืออัดตัวภายใต้แรงอัด หาได้
จากสมการ 

 f ć=
Pmax

A
       (1) 

 

เมื่อ fć คือ  ความเค้นอัด, Kg/cm2  

pmax คือ  แรงอัดสูงสุด, Kg  
 A คือ  พ้ืนที่หน้าตัด, cm2 

 

4. ผลการศึกษา 
4.1  ลักษณะท่ัวไปของบล็อกปูพื้น 

บล็อกปูพ้ืนอายุ 7 วัน มีขนาด 11.64 x 11.64 x 
5.94 ซม. น้้าหนัก 3.90 กก.  บล็อกปูพ้ืนอายุ 14 วัน 
มีขนาด 11 .60 x 11.60 x 5.94 ซม. น้้าหนัก 3.94 
กก.  และบล็อกปูพ้ืนอายุ 28 วัน มีขนาด 11 .23 x 
11.23 x 6.0 ซม. น้้าหนัก 3.98 กก. บล็อกไม่ร้าว และ
ผิวหน้าเรียบสม่้าเสมอ ดังรูปที่ 5  

 

 
รูปที่ 5 ลักษณะทั่วไปของบล็อกปูพ้ืน 

 
4.2  ผลการทดสอบก าลังอัด 
 การทดสอบก้าลังแรงอัด เป็นค่าก้าลังอัดของ
บล็อกปู พ้ืน ผสมเศษกระเบื้องเซรามิคและเศษ
คอนกรีต ที่อายุการทดสอบ 7 , 14 และ 28 วัน 
ทดสอบชุดละ 3 ตัวอย่าง แสดงผลดังตารางที่ 1  
 
ตารางท่ี 1 ผลการทดสอบก้าลังอัด 
ล้าดับ อายุ

ทดสอบ 
พื้นที่หน้าตัด 

(cm2) 
ก้าลังอัด 
(kg/cm2) 

ค่าเฉลี่ย 
ก้าลังอัด 
(kg/cm2) 

1 7 วัน 349.063 194.930 207.871 
361.450 194.454 
344.025 234.230 

2. 14 วัน 350.268 331.478 309.202 
  350.509 292.425  
  347.560 303.705  
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ล้าดับ อายุ
ทดสอบ 

พื้นที่หน้าตัด 
(cm2) 

ก้าลังอัด 
(kg/cm2) 

ค่าเฉลี่ย 
ก้าลังอัด 
(kg/cm2) 

3. 28 วัน 329.131 444.751 390.540 
  320.941 343.346  
  331.708 383.522  

 
4.3  การน าไปใช้ประโยชน์ 

ในการท้าบล็อกจากเศษวัสดุเหลือทิ้งน้าไปใช้ให้
เกิดประโยชน์แก่สาธารณะชนด้านสิ่งแวดล้อม ด้าน
เศรษฐกิจพอเพียงในครัวเรือน ทั้งยังเป็นที่พักคอย
ส้าหรับผู้มาติดต่อส้านักงานก่อให้เกิดประโยชน์ในเชิง
สร้างสรรค์ เกิดสุนทรียภาพ สร้างความสุขให้ชุมชน 
โดยมีรูปแบบการน้าบล็อกไปใช้ดังรูปที่ 6 – รูปที่ 10 

 

 
รูปที่ 6 ศาลาพักคอยที่สร้างด้วยบล๊อกจากเศษวัสดุ

เหลือทิ้ง 4 รูปแบบ 
 

 
รูปที่ 7 แบบที่ 1 

 

 
รูปที่ 8 แบบที่ 2 

 
รูปที่ 9 แบบที่ 3 

 

 
รูปที่ 10 แบบที่ 4 

 
5. สรุปผลและอภิปรายผล 
5.1  สรุปผลการศึกษา 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการน้าวัสดุ
เหลื อทิ้ งจากชุมชนมาผลิตบล็อกปู พ้ืน  โดยใช้
กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการร่วมวิเคราะห์
ปัญหาขยะจากชุมชนพบขยะที่เหลือทิ้งจากชุมชนเศษ
กระเบื้องเซรามิก และเศษคอนกรีต จากนั้นท้าทาง
คณะผู้วิจัยท้าการออกแบบผลิตภัณฑ์ และเสนอชุมชน 
โดยท้าการผลิตบล็อกปูพ้ืน จากนั้นท้าการทดลอง
คุณสมบัติของบล็อกปูพ้ืน ซึ่งจากการทดสอบก้าลังอัด
ของบล็อกปูพ้ืน พบว่าที่อายุ 28 วัน มีก้าลังอัดเฉลี่ย 
390. 54 kg/cm2 เมื่อเปรียบเทียบกับบล็อกปูพ้ืนใน
ท้องตลาดจากการน้ามาทดสอบ 3 ตัวอย่าง มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 367.62 kg/cm2 ค่าต้านทางแรงอัดใกล้เคียง
กับบล็อกปูพ้ืนที่ใช้ในท้องตลาด และหากเปรียบเทียบ
กับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 827  – 
2531 พบว่ามีค่าน้อยกว่า (45 MPa) 

นอกจากนี้การท้าบล็อกจากเศษวัสดุเหลือทิ้ง
น้าไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับชุมชน  โดยคณะผู้วิจัยได้
ท้าการออกแบบร่วมกับชุมชนในการสร้างที่พักคอย
ส้าหรับผู้มาติดต่อส้านักงานก่อให้เกิดประโยชน์ในเชิง
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สร้างสรรค์ เกิดสุนทรียภาพ และสร้างความสุขให้
ชุมชน  
5.2  อภิปรายผลการศึกษา 

ผลการวิจัยสามารถสรุปข้อเสนอ ได้ดังนี้ 
1) การศึกษาครั้งต่อไปควรศึกษาอัตราส่วนของ

มวลรวมหยาบเป็นส่วนผสมเพ่ิม เพ่ือให้ได้ อัตรา
ส่วนผสมที่เหมาะสม และมีค่าก้าลังอัดสูงขึ้น 

2) การศึกษาครั้งถัดไปควรน้าไปประยุกต์ใช้ใน
จริงในงานก่อสร้าง การสึกกร่อน และควรศึกษาต้นทุน
การผลิต เป็นต้น  
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ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความล่าช้าในงานก่อสร้างจากผู้รับเหมาก่อสร้าง 
กรณีศึกษาแขวงทางหลวงจังหวัดอุดรธาน ี

Factors that affect the delay in construction work form Contractors 
Case study: Udon Thani Province Highway 
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บทคัดย่อ  

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความล่าช้าในงานก่อสร้าง แขวงทางหลวง
จังหวัดอุดรธานี แบ่งเป็นหัวข้อปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความล่าช้า ดังนี้ ด้านบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ด้านการเงิน ด้าน
เครื่องจักรกล และด้านวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง โดยรวบรวมข้อมูลใช้แบบสอบถามและข้อมูลการสัมภาษณ์จาก
ผู้รับเหมาก่อสร้าง โดยใช้แบบสอบถามจ านวน 18 ชุดข้อมูล  

ผลจากการศึกษาแต่ละปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความล่าช้าของโครงการ ข้อมูลจากฝ่ายผู้รับเหมาก่อสร้าง    มีดังนี้ 
ด้านบุคลากรที่เกี่ยวข้อง คือการขาดแคลนแรงงานก่อสร้าง เนื่องจากฤดูการท าเกษตรกรรม , ด้านการเงิน คือการจ่าย
ค่าแรงล่าช้าไม่ตรงก าหนด,  ด้านเครื่องจักรกล คือ การที่ไม่มีเครื่องจักรประจ าเป็นของตัวเอง, ด้านวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง 
คือ ราคาวัสดุที่ผันผวนตามสภาพเศรษฐกิจ ด้านขั้นตอนวิธีการก่อสร้าง คือ รายละเอียดแบบก่อสร้างไม่มีความชัดเจน 
และด้านอ่ืนๆคือ ระบบสาธารณูปโภค กีดขวางพื้นที่ท างาน  

ผลจากการวิจัยนี้ ท าให้ทราบถึงสาเหตุที่ก่อให้เกิดความล่าช้าในการด าเนินการก่อสร้าง ซึ่งจะได้เป็นข้อมูลจาก
ผู้รับเหมาก่อสร้าง เพื่อใช้ในการวางแผนและแก้ไขในการด าเนินการก่อสร้างและมีส่วนช่วยโครงการที่คล้ายคลึงกันได้
สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการได้ 
ค ำส ำคัญ: ปัจจัยความลา่ชา้, ผูร้ับเหมาก่อสร้าง, งานก่อสร้าง, ผลกระทบ 
 
Abstract 

This research’s objective are to study that effect of delays factors in the construction of the 
Udon Thani provincial highway. The study are divided to delays factors including of related personal, 
financial, machines, materials, construction process and others. The data collected questionnaires 
answered from 18 projects by the Contractors  

The contractors have the most of effects including of the shortage of construction workers 
because of the agricultural season, late payment for wage, materials prices is uncertain, specification is 
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not clearly, the tools are not oneself and obstructed from utility system. The results of this research for 
suggestions to reduce the delays factors in the construction process and help achieve the project 
objectives. 
Keywords: Delay factor, Contractor, Construction work, Impact 
 
1.  บทน า 

การก่อสร้างโครงการต่างๆของราชการ เป็นส่วน
หนึ่งที่มีความส าคัญ การก่อสร้างอาคารของโครงการ
ต่างๆที่มีผลต่อเศรษฐกิจ และด้านอ่ืนๆ การก่อสร้าง
อาคารในโครงการต่างๆในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็น
หน่วยงานรัฐหรือเอกชนการด าเนินงานโครงการ
ก่อสร้างหนึ่ งๆต้องใช้ระยะเวลานาน และอาจมี
ขั้นตอนการท างานและขั้นตอนซึ่งต้องอาศัยความ
ร่วมมือจากหลายฝ่ายททที่ เกี่ยวข้อง  ปัญหาการ
ก่อสร้างเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ ซึ่งท าให้ส่งผล
กระทบต่อค่าใช้จ่ายและความล่าช้าของเจ้าของ
โครงการในระดับรุนแรงที่แตกต่างกันไป โดยเกิดจาก
หลายปัญหาที่เป็นสาเหตุความล่าช้าของโครงการ
ก่อสร้าง ซึ่งนอกจากจะไม่เป็นผลดีต่อทุกฝ่ายที่ร่วมมือ
กันในโครงการแล้วยังท าให้ประชาชนผู้ที่ต้องการจะใช้
งานจากโครงการต้องเสียเวลาไปด้วย การรับทราบถึง
ปัญหาที่ เป็นสาเหตุของความล่าช้าของโครงการ
ก่อสร้าง สามารถน าไปหาแนวทางการป้องกันปัญหา
ต่างๆที่อาจเป็นสาเหตุของความล่าช้าได้แนวทางการ
ป้องกันหรือหลีกเลี่ยงปัญหาในงานก่อสร้างมีหลายวิธี 
นอกจากช่วยให้การควบคุมค่าใช้จ่ายเป็นไปตาม
แผนงานที่ก าหนดแล้วยังท าให้การก่อสร้างแล้วเสร็จ
ตามหมายก าหนดการที่ได้วางแผนไว้  
 ในการด าเนินงานศึกษางานวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีการ
ศึกษาวิจัยเชิงส ารวจเพ่ือหาข้อมูลจริงในเรื่องความถี่
และความรุนแรงของปัจจัยปัญหาที่ท าให้เกิดความ
ล่าช้าขึ้นภายในโครงการก่อสร้างถนน ของแขวงทาง

หลวงอุดรธานี โดยขอข้อมูลจากฝ่ายผู้รับเหมาก่อสร้าง 
โดยในการศึกษาครั้งนี้จะเลือกกลุ่มตัวอย่างที่เป็น
โครงการก่อสร้างถนนของแขวงทางหลวงจังหวัดอุดร
เท่านั้น 

ผู้ท าวิจัยได้ใช้แบบสอบถามที่เป็นเครื่องมือในการ
รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มผู้รับจ้าง ผู้รับเหมา ช่างผู้
ควบคุมงานโครงการก่อสร้างถนน เพ่ือสัมภาษณ์และ
สอบถามความคิดเห็นว่ามีทัศนคติอย่างไร เมื่อเกิด
ปัญหาในการด าเนินโครงการ หลังจากได้ข้อมูลแล้ว
ผู้วิจัยจะด าเนินการวิเคราะห์ผลของข้อมูลในเชิงสถิติ
และน าเสนอผลงานวิจัยต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้
ได้รับทราบถึงข้อเท็จจริงของปัจจัยต่างๆที่ท าให้เกิด
ความล่าช้าภายในแขวงทางหลวงอุดรธานี จากสถิติที่
เกิดขึ้นที่ได้จากบทวิเคราะห์และสรุปผลของงานวิจัย
ในครั้งนี ้
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพ่ือรวบรวมปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความล่าช้า
ด าเนินงานก่อสร้างและหาข้อเสนอแนะลดสาเหตุที่
ก่อให้เกิดความล่าช้าการด าเนินงานก่อสร้างแขวงทาง
หลวงจังหวัดอุดรธานี 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

ทราบถึ งปั จจั ยที่ มี ผลกระทบต่อระยะเวลา
ด าเนินงานก่อสร้างและเสนอแนะแนวทางป้องกัน
สาเหตุที่ก่อให้ เกิดผลกระทบต่อระยะเวลาการ
ด าเนินงานก่อสร้างของแขวงทางหลวงอุดรธานี 
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ขั้นตอนการศึกษาวิจัย 
 1. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 2. ก าหนดปัจจัยที่เก่ียวกับความล่าช้า 
 3. ออกแบบแบบสอบถาม 
 4. วิเคราะห์ข้อมูล 
 5. เก็บรวบรวมข้อมูล 
 6. สรุปผล 
 
ปัจจัยต่าง ๆ ที่ท าให้เกิดความล่าช้าในงานก่อสร้าง
โดยแบ่งตามหลักบริหารการก่อสร้าง 

ปัจจัยหลักในการบริหารการก่อสร้าง หรือ 5 M 
ประกอบด้วย บุคลากรที่เก่ียวข้อง (Man) 
การ เ งิ น  (Money)  เครื่ อ งจั กร ในงานก่ อส ร้ า ง 
(Machine) วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง (Material) และ
ขั้นตอนวิธีการก่อสร้าง (Method) 
 1. บุคลากรที่เกี่ยวข้อง (Man) งานก่อสร้างเป็น
งานที่ต้องอาศัยก าลังคนในการท างานเป็นส่วนใหญ่ 
และก าลังคนที่ใช้ในแต่ละโครงการต้องใช้จ านวนมาก 
(ใช้ประเด็นค าถามท้ังหมด 24 ข้อ) 
 2. การเงิน (Money) หมายถึง เงินสด เงินผ่อน
หรื อ เ งิ นกู้  เ งิ นทุน เป็ นปั จจั ยสนับสนุน ในการ
บริหารงานก่อสร้างที่ส าคัญที่สุด เนื่องจากหากขาด
เงินทุนแล้วก็จะท าให้ปัจจัยตัว อ่ืนๆ ไม่สามารถ
ด าเนินการต่อไปได้ด้วยเช่นกัน (ใช้ประเด็นค าถาม
ทั้งหมด 11 ข้อ) 
 3. เครื่องจักรในการก่อสร้าง (Machine) หมายถึง 
เครื่องจักรหรือเครื่องทุ่นแรง ที่น ามาใช้ในงานก่อสร้าง
เพ่ือตอบสนองการพัฒนาทางเทคโนโลยี เนื่องจากการ
ก่อสร้างบางโครงการ หากมีเครื่องมือเครื่องจักรใน
การท างานไม่เพียงพอ หรือมีแต่ขาดประสิทธิภาพใน

การท างาน ก็จะท าให้ไม่สามารถท างานได้ หรือหาก
ท างานได้ก็ได้ล่าช้า (ใช้ประเด็นค าถามท้ังหมด 7 ข้อ) 

4. วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง (Material) เป็นปัจจัย
หลักอีกตัวหนึ่งของงานก่อสร้างหากโครงการก่อสร้าง
ใดขาดวัสดุและอุปกรณ์ ในขณะด าเนินการอยู่นั้นย่อม
เกิดผลเสียหายต่อโครงการนั้นได้ (ใช้ประเด็นค าถาม
ทั้งหมด 9 ข้อ) 

5. ขั้นตอนและวิธีการก่อสร้าง (Method) หมายถึง 
ขั้นตอนวิธีการและเทคนิคในการก่อสร้าง โครงการ
ก่อสร้างต่างๆย่อมต้องมีเทคนิคหรือขั้นตอนในการ
วางแผนในงานก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นโครงการก่อสร้าง
ประเภทใดก็ตามขั้นตอนและวิธีการก่อสร้างนั้นมักจะ
สั ม พันธ์ ห รื อมี ค ว าม เกี่ ย ว ข้ อ งกั บหนั ก ในการ
บริหารงานก่อสร้างทุกข้อที่กล่าวมาข้างต้นเสมอ(ใช้
ประเด็นค าถามท้ังหมด 19 ข้อ) 
 6. ปัจจัยอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องในการด าเนินโครงการ 
(ใช้ประเด็นค าถามท้ังหมด 14 ข้อ) 
 
การสร้างแบบสอบถาม  

ผู้วิจัยได้จัดท าขึ้นมา 1 ชุดโดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน 
โดยผู้วิจัยได้ท าการรวบรวมข้อมูลที่ท าให้เกิดความ
ล่าช้าขึ้นภายในโครงการก่อสร้างต่างๆ เพ่ือน าข้อมูล
ความคิดเห็นจากแบบสอบถามไปท าการวิเคราะห์หา
ความถี่  และความรุนแรงแล้วน าไปสรุปผล และ
เสนอแนะแนวทางแก้ไขต่อไป 
 แบบสอบถามที่สร้างขึ้นจะมีลักษณะคือ 1 ชุด แบ่ง
ออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 แบบสอบถามจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับข้อมูล
ทั่วไปของผู้ตอบ แบบสอบถาม ซึ่งจะประกอบไปด้วย 
ค าถามเรื่องเพศ คือ เพศชาย และ เพศหญิง ค าถาม
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ในเรื่องของอายุจะ มีช่วงอายุ , ลักษณะของกลุ่ม
หน่วยงาน, ระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ส่วนที่ 2 แบบสอบถามจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับปัจจัย
ต่างๆที่ท าให้เกิดความล่าช้าในโครงการก่อสร้างถนน
ของแขวงทางหลวง โดยลักษณะแบบสอบถามจะเป็น
ค าถามแบบปิดโดยจะแยกเป็นผลกระทบกับความถี่
แบ่งออกเป็นอย่างละ 5 ค าตอบประกอบด้วย ด้าน
ผลกระทบจะมี มีผลกระทบมากที่สุด มีผลกระทบมาก 
มีผลกระทบปานกลาง มีผลกระทบน้อย และมี
ผลกระทบน้อยที่สุด  
 ส่วนที่ 3 เป็นข้อเสนอแนะ เป็นแบบสอบถาม
ปลายเปิด ผู้ตอบแบบสอบถามสามารถแสดงความ
คิดเห็น ของตนเองได้อย่างอิสระ 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ห ลั ง จ า ก ก า ร เ ก็ บ ข้ อ มู ล ไ ด้ ต า ม เ ป้ า จ า ก
กลุ่มเป้าหมายจะได้ข้อมูลทั่วไป (ส่วนที่ 1) และข้อมูล
ระดับผลกระทบของปัจจัยต่าง ๆ ท าให้เกิดความล่าช้า
ขึ้น (ส่วนที่ 2) และข้อเสนอแนะต่าง ๆ (ส่วนที่ 3) แล้ว
น าข้อมูลที่ได้จาก ส่วน ที่ 1 ,2 และ 3 ดังกล่าวมาท า
การวิเคราะห์ผลในเชิงสถิติเพ่ือหาค่าทางสถิติและ
ความสัมพันธ์ต่าง ๆ ของข้อมูล  
 1.  ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ข้ อ มู ล ทั่ ว ไ ป ข อ ง ผู้ ต อ บ
แบบสอบถาม (ตอนที่ 1) 
 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 1 คือน าข้อมูลทั่วไป มาท าการหาค่าร้อยละ
ทางสถิติโดยใช้โปรแกรมในการประมวลผล และ
น าเสนอข้อมูลในรูปแบบของตารางค่าร้อยละทางสถิติ
และกราฟแผนภูมิวงกลม 

 2. การวิเคราะห์ข้อมูลระดับผลกระทบของปัจจัย
ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ที่ท าให้เกิดความล่าช้าของผู้ตอบ
แบบสอบถาม (ส่วนที่ 2) 
 การวิเคราะห์ข้อมูลระดับผลกระทบของปัจจัยต่าง 
ๆ ที่ท าให้เกิดความล่าช้าขึ้นภายในโครงการก่อสร้าง
ถนน จากข้อมูลของทาง ช่าง นายช่าง วิศวกร ฝ่าย
ผู้รับเหมา น าข้อมูลที่ เก็บรวบรวมได้จากมาแล้ว
ข้างต้น มาหาค่าเฉลี่ยและค่าเฉลี่ยผลกระทบที่เกิดขึ้น     
 การแปลความหมายของค่าเฉลี่ยระดับความ
คิดเห็น ต่อระดับผลกระทบและระดับความถี่ที่เกิดขั้น
กับโครงการก าหนดเกณฑ์คะแนนเฉลี่ยไว้ดังนี้   
ความคิดเห็นต่อระดับผลกระทบที่เกิดขึ้น  
 ค่าเฉลี่ยระหว่าง  4.50-5.00 หมายถึง มากที่สุด  
 ค่าเฉลี่ยระหว่าง  3.50-4.49 หมายถึง มาก   
 ค่าเฉลี่ยระหว่าง  2.50-3.49 หมายถึง ปานกลาง   
 ค่าเฉลี่ยระหว่าง  1.50-2.49 หมายถึง กระทบน้อย   
 ค่าเฉลี่ยระหว่าง  1.00-1.49 หมายถึง กระทบน้อย
ที่สุด    
ความคิดเห็นต่อระดบัความถี่ท่ีเกิดข้ึน  
 ค่าเฉลี่ยระหว่าง  4.50-5.00 หมายถึง เกิดขึ้นทุก
โครงการ 
 ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.50-4.49 หมายถึง เกิดข้ึนเกือบ
ทุกโครงการ                                                                                                                                             
 ค่าเฉลี่ยระหว่าง  2.50-3.49 หมายถึง เกิดขึ้นบาง
โครงการ 
 ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.50-2.49 หมายถึง เกิดขึ้นน้อย
มาก   
    ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00-1.49 หมายถึง ไม่ เคย
เกิดข้ึน 
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การรวบรวมข้อมูลแบบสอบถาม จากทั้งหมดจ านวน  
38 โครงการ แบบสอบถามส่ งกลับได้ข้อมูลมา
วิเคราะห์ผลได้ จ านวน 18 ชุดแบบสอบถาม 
 
ผลและการวิจารณ์ 
 การวิเคราะห์ข้อมูลของตัวแทนผู้ รับ เหมา 
ก่อสร้าง ในโครงการก่อสร้างถนน แขวงการทาง
หลวงจังหวัดอุดรธานี 
 
ส่วนที่1 ข้อมูลทั่วไป เกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 
1. เพศ 
ตารางท่ี 1 ผลส ารวจข้อมูลทั่วไป  

เพศ จ านวนแบบสอบถาม คิดเป็น 

ชาย 16 ชุด 89% 

หญิง 2 ชุด 11% 

 

 
รูปที่ 1 เพศเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 

 
2. อายุ 
ตารางท่ี 2 ผลส ารวจอายุของผู้ตอบแบบสอบถาม 

อาย ุ จ านวนแบบสอบถาม คิดเป็น 

ไม่เกิน 20 ปี 0 ชุด 0% 

21-30 ปี 1 ชุด 6% 

31-40ปี 13 ชุด 72% 

41-50 ปี 4 ชุด 22% 

 

 
รูปที่ 2 อายุของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 
3. ราคาการก่อสร้าง 
ตารางที่ 3 ผลส ารวจข้อมูลงบประมาณการก่อสร้าง 

 

 
รูปที่ 3 ราคาการก่อสร้างเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
 
 
 

ชาย
89%

หญิง
11%

ไม่เกนิ 20
ปี
0%

21-30ปี
6%

31-40ปี
72%

41-50 ปี
22%

51-60 ปี
0%

ต ่ำกว่ำ 1ล้ำน
44%

1-4.99 ล้ำน
17%

5-9.99 ล้ำน
17%

10-14.99ล้ำน
5.5%

15-20ล้ำน
5.5%

20ล้ำนขึน้ไป
11%

งบประมาณ 
การก่อสร้าง 

จ านวนแบบสอบถาม คิดเป็น 

ต่ ากว่า 1 ล้าน 8ชุด 44% 

1-4.99 ล้าน 3 ชุด 17% 

5-9.99 ล้าน 3 ชุด 17% 

10-14.99ล้าน 1 ชุด 5.5% 

15-20ล้าน 1 ชุด 5.5% 

20ล้านขึ้นไป 2 ชุด 11% 
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4. ประสบการณ์ท างาน 
ตารางท่ี 4 ข้อมูลประสบการณ์ท างานของผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

ประสบการณ ์ จ านวนแบบสอบถาม คิดเป็น 

1-5 ปี 2 ชุด 11% 

6-10 ปี 6 ชุด 33% 

11-15 ปี 8 ชุด 45% 

16-20 ปี 2 ชุด 11% 

 

 
รูปที่ 4 ประสบการณ์ท างานของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 

5. หน้าที่ 
ตารางท่ี 5 หน้าที่ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

หน้าท่ี จ านวน
แบบสอบถาม 

คิดเป็น 

งานบริหารเวลา 3 ชุด 17% 

งานบริหารงบประมาณ 4 ชุด 22% 

งานออกแบบ 0 ชุด 0% 

งานควบคุมคุณภาพ 2 ชุด 11% 

งานวางแผนงาน 1 ชุด 6% 

งานควบคุมงาน 8 ชุด 44% 

งานส ารวจ 0 ชุด 0% 
 

 
รูปที่ 5 หน้าที่ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 
6. ระดับการศึกษา 
ตารางท่ี 6  

ระดับการศึกษา จ านวน
แบบสอบถาม 

คิดเป็น 

ต่ ากว่า 
ปริญญาตร ี

1 ชุด 5.5% 

ปริญญาตร ี 16 ชุด 89% 

ปริญญาโท 1 ชุด 5.5% 
 

 
รูปที่ 6 ระดับการศึกษาเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 

 
จากผลส ารวจข้อมูลทั่วไป แบ่งระดับการศึกษานอ

อกเป็น 4 ส่วน ประกอบด้วย  ต่ ากว่าปริญญาตรี
แบบสอบถามจ านวน 1 ชุด คิดเป็น 5% ปริญญาตรี
แบบสอบถามจ านวน 16 ชุด คิดเป็น  89%  ปริญญา
โทแบบสอบถามจ านวน 1 ชุด คิดเป็น 5%  สูงกว่า
ปริญญาโท แบบสอบถามจ านวน 0 ชุด คิดเป็น 0% 

1-5ปี
(2ชุด)
11%

6-10ปี
(6ชุด)
33%

11-15ปี
(8ชุด)
45%

16-20ปี
(2ชุด)
11%

งานบริหาร
เวลา
17%

งานบริหาร
งบประมาณ

22%
งานออกแบบ

0%

งานควบคุม
คุณภาพ
11%

งานวางแผน
6%

งานควบคุม
งาน
44%

งานส ารวจ
0%

อื่นๆ
0%

ต่ ากว่าปริญาตรี
5%

ปริญญาตรี
89%

ปริญญาโท
6%

สูงกว่าปริญญาโท
0%
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ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความ
ล่าช้าในงานก่อสร้าง 
 
ตารางท่ี 1 แสดงผลกระทบที่ได้จากการส ารวจปัจจัย
ด้านบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
ล าดับ สาเหตุความล่าช้า ระดับผลกระทบ 

X  S.D 

1 ข้อ 1.6 การขาดแคลน
แรงงานก่อสร้าง เนื่องจาก
ฤดูการท าเกษตรกรรม 

3.22 1.309 

2 ข้อ 1.1 การอ่านแบบท่ี
ผิดพลาด 

3.00 1.085 

3 ข้อ 1.7 แรงงานนัดหยุดงาน
และละทิ้งงาน 

2.89 1.278 

 
จากผลการตอบแบบสอบถามปัจจัยที่มีผลกระทบ

ต่อความล่าช้าของด้านบุคลากรที่ เกี่ยวข้อง จาก 
ผู้รับเหมา โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยของผลกระทบจาก
มากจนถึงผลกระทบน้อยได้ดังนี้ คือ ล าดับที่ 1 การ
ขาดแคลนแรงงานก่อสร้าง เนื่องจากฤดูการท า
เกษตรกรรม มีค่าเฉลี่ยผลกระทบที่เกิดขึ้น 3.22 ค่า
เบี่ยงเบี่ยงเบนมาตรฐานเฉลี่ย 1.309 ล าดับที่ 2 การ
อ่านแบบที่ผิดพลาดมีค่าเฉลี่ยผลกระทบที่เกิดขึ้น  
3.00 ค่าเบี่ยงเบี่ยงเบนมาตรฐานเฉลี่ย 1.085 ล าดับที่ 
3 แรงงานนัดหยุดงานและละทิ้งงาน มีค่าเฉลี่ ย
ผลกระทบที่เกิดขึ้น 2.89 ค่าเบี่ยงเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เฉลี่ย 1.278 อยู่ในระดับค่าผลกระทบปานกลาง  และ
มีค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานตามตาราง เห็นว่ามีการ
กระจายในระดับปานกลาง 
 
 

ตารางท่ี 2 แสดงความถี่ทีไ่ด้จากการส ารวจปัจจัยด้าน
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 

ล าดับ สาเหตุความล่าช้า ระดับความถี่ 

X  S.D 

1 ข้อ 1.19 เกิดอุบัติเหตุ
ในระหว่างการก่อสร้าง 

2.83 1.043 

2 ข้อ 1.3 การที่
ผู้ออกแบบ ออกแบบ
ผิดพลาดหรือไม่ได้
มาตรฐาน 

2.78 1.309 

3 ข้อ 1.10 แรงงานฝีมือ
ด้อยประสิทธิภาพท าให้
ต้องแก้ไขงานบ่อยครั้ง 

2.78 1.409 

 
จากผลการตอบแบบสอบถามความถี่ที่เกิดขึ้นของ

ปัจจัยด้านบุคลากรที่เกี่ยวข้อง จาก ผู้ออกแบบหรือผู้
ว่าจ้าง โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยของความถี่จากมาก
จนถึงความถี่น้อยได้ดังนี้  คือ  ล าดับที่ 1 เกิดอุบัติเหตุ
ในระหว่างการก่อสร้าง มีค่าเฉลี่ยความถี่ที่เกิดขึ้น 
2.83 ค่าเบี่ยงเบี่ยงเบนมาตรฐานเฉลี่ย 1.043 ล าดับที่ 
2 การที่ผู้ออกแบบ ออกแบบผิดพลาดหรือไม่ ได้
มาตรฐาน มีค่าเฉลี่ยความถี่ที่เกิดขึ้น 2.78 ค่าเบี่ยง
เบี่ยงเบนมาตรฐานเฉลี่ย 1.309  ล าดับที่ 3 แรงงาน
ฝีมือด้อยประสิทธิภาพท าให้ต้องแก้ไขงานบ่อยครั้ง มี
ค่าเฉลี่ยความถี่ที่ เกิดขึ้น 2.78 ค่าเบี่ยงเบี่ยงเบน
มาตรฐานเฉลี่ย 1.409 อยู่ในระดับค่าความถี่ที่เกิดขึ้น
บางโครงการ และมีค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานตาม
ตาราง เห็นว่ามีการกระจายในระดับค่อนข้างต่ า 
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ตารางท่ี 3 แสดงผลกระทบที่ได้จากการส ารวจปัจจัย
ด้านการเงิน  

ล าดับ สาเหตุความล่าช้า ระดับผลกระทบ 

X  S.D 

1 ข้อ 2.11การจ่ายค่าแรง
ล่าช้าไม่ตรงก าหนด 

2.89 1.023 

2 ข้อ 2.8ราคากลางกับ
แบบก่อสร้างขัดแย้งกัน 

2.67 0.767 

3 ข้อ 2.3ราคาก่อสร้างต่ า
เกินไปไม่ตรงกับความ
จริง 

2.56 1.097 

 
จากผลการตอบแบบสอบถามปัจจัยที่มีผลกระทบ

ต่อความล่าช้าของปัจจัยด้านการเงินจาก ผู้รับเหมา 
โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยของผลกระทบจากมากจนถึง
ผลกระทบน้อยได้ดังนี้ คือ ล าดับที่ 1 การจ่ายค่าแรง
ล่าช้าไม่ตรงก าหนด มีค่าเฉลี่ยผลกระทบที่เกิดขึ้น 
2.89 ค่าเบี่ยงเบี่ยงเบนมาตรฐานเฉลี่ย 1.023   ล าดับ
ที่ 2 ราคากลางกับแบบก่อสร้างขัดแย้งกัน มีค่าเฉลี่ย
ผลกระทบที่เกิดขึ้น  2.67 ค่าเบี่ยงเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เฉลี่ย 0.767 ล าดับที่ 3 ราคาก่อสร้างต่ าเกินไปไม่ตรง
กับความจริง มีค่าเฉลี่ยผลกระทบที่เกิดขึ้น  2.56 ค่า
เบี่ยงเบี่ยงเบนมาตรฐานเฉลี่ย 1.097 อยู่ในระดับค่า
ผลกระทบปานกลาง และมีค่ าความเบี่ ย ง เบน
มาตรฐานตามตาราง เห็นว่ามีการกระจายในระดับ
ค่อนข้างต่ า 
 
 
 
 

ตารางท่ี 4 แสดงความถี่ทีไ่ด้จากการส ารวจปัจจัยด้าน
การเงิน  

ล าดับ สาเหตุความล่าช้า ระดับความถี่ 

X  S.D 

1 ข้อ 2.11การจ่ายค่าแรง
ล่าช้าไม่ตรงก าหนด 

2.61 1.420 

2 ข้อ 2.2การเบิกจ่ายเงิน
ตามงวดงานที่ได้เงิน
ล่าช้า 

2.56 0.922 

3 ข้อ 2.3ราคาก่อสร้างต่ า
เกินไปไม่ตรงกับความ
จริง 

2.56 1.199 

 
จากผลการตอบแบบสอบถามความถี่ที่เกิดขึ้นของ

ปัจจัยด้านการเงินจาก ผู้ออกแบบหรือผู้ว่าจ้าง โดย
เรียงล าดับค่าเฉลี่ยของความถี่จากมากจนถึงความถี่
น้อยได้ดังนี้  คือ ล าดับที่ 1 การจ่ายค่าแรงล่าช้าไม่
ตรงก าหนด มีค่าเฉลี่ยความถี่ที่เกิดขึ้น 2.61 ค่าเบี่ยง
เบี่ยงเบนมาตรฐานเฉลี่ย 1.420 ล าดับที่ 2  การเบิก
จ่ายเงินตามงวดงานที่ได้เงินล่าช้ามีค่าเฉลี่ยความถี่ที่
เกิดข้ึน  2.56 ค่าเบี่ยงเบี่ยงเบนมาตรฐานเฉลี่ย 0.922 
ล าดับที่ 3 ราคาก่อสร้างต่ าเกินไปไม่ตรงกับความจริง 
มีค่าเฉลี่ยความถี่ที่เกิดขึ้น 2.56 ค่าเบี่ยงเบี่ยงเบน
มาตรฐานเฉลี่ย 1.199  อยู่ในระดับค่าความถี่ที่เกิดขึ้น
บางโครงการ และมีค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานตาม
ตาราง เห็นว่ามีการกระจายในระดับค่อนข้างต่ า 
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ตารางท่ี 5 แสดงผลกระทบที่ได้จากการส ารวจปัจจัย
ด้านเครื่องจักรกล  

ล าดับ สาเหตุความล่าช้า ระดับผลกระทบ 

X  S.D 

1 ข้อ 3.3การที่ไม่มี
เครื่องจักรประจ าเป็น
ของตัวเอง 

3.00 1.029 

2 ข้อ 3.1เครื่องจักรไม่
สามารถท างานช่วงเวลา
ที่ประชาชนพักผ่อนได้ 

2.72 0.958 

3 ข้อ 3.7เครื่องจักรเสีย
บ่อยครั้ง 

2.72 1.179 

 
จากผลการตอบแบบสอบถามปัจจัยที่มีผลกระทบ

ต่อความล่าช้าของปัจจัยด้านเครื่องจักรกลจาก 
ผู้รับเหมา โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยของผลกระทบจาก
มากจนถึงผลกระทบน้อยได้ดังนี้ คือ ล าดับที่ 1  การที่
ไม่มี เครื่องจักรประจ าเป็นของตัวเอง  มีค่าเฉลี่ย
ผลกระทบที่เกิดขึ้น 3.00 ค่าเบี่ยงเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เฉลี่ย 1.029  ล าดับที่ 2 เครื่องจักรไม่สามารถท างาน
ช่วงเวลาที่ประชาชนพักผ่อนได้ มีค่าเฉลี่ยผลกระทบที่
เกิดขึ้น 2.72 ค่าเบี่ยงเบี่ยงเบนมาตรฐานเฉลี่ย0.958 
ล าดับที่ 3 เครื่องจักรเสียบ่อยครั้ง มีค่าเฉลี่ยผลกระทบ
ที่ เกิดขึ้น 2.72 ค่าเบี่ยงเบี่ยงเบนมาตรฐานเฉลี่ย 
1.179 อยู่ในระดับผลกระทบปานกลาง และมีค่าความ
เบี่ยงเบนมาตรฐานตามตาราง เห็นว่ามีการกระจายใน
ระดับค่อนข้างต่ า 
 
 
 
 

ตารางท่ี 6 แสดงความถี่ที่ได้จากการส ารวจปัจจัยด้าน
เครื่องจักรกล (ผู้รับเหมา,ผู้รับจ้าง ) 

ล าดับ สาเหตุความล่าช้า ระดับความถี่ 

X  S.D 

1 ข้อ 3.2การเลือกใช้
เครื่องจักรที่ไม่
เหมาะสมกับประเภท
ของงาน 

2.83 0.786 

2 ข้อ 3.2เครื่องจักรเสีย
บ่อยครั้ง 

2.83 1.200 

3 ข้อ 3.3การที่ไม่มี
เครื่องจักรประจ าเป็น
ของตัวเอง 

2.56 1.097 

 
จากผลการตอบแบบสอบถามความถ่ีที่เกิดขึ้นของ

ปัจจัยด้านเครื่องจักรกลจาก ผู้ออกแบบหรือผู้ว่าจ้าง 
โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยของความถี่จากมากจนถึง
ความถี่น้อยได้ดังนี้   คือ ล าดับที่ 1 การเลือกใช้
เครื่องจักรที่ไม่เหมาะสมกับประเภทของงาน มี
ค่าเฉลี่ยความถี่ที่เกิดขึ้น 2.83 ค่าเบี่ยงเบี่ยงเบน
มาตรฐานเฉลี่ย 0.786 ล าดับที่ 2 เครื่องจักรเสีย
บ่อยครั้ง มีค่าเฉลี่ยความถี่ที่เกิดขึ้น 2.83 ค่าเบี่ยง
เบี่ยงเบนมาตรฐานเฉลี่ย 1.200 ล าดับที่ 3 การที่ไม่
มีเครื่องจักรประจ าเป็นของตัวเอง มีค่าเฉลี่ยความถี่
ที่ เกิดขึ้น 2.56 ค่าเบี่ยงเบี่ยงเบนมาตรฐานเฉลี่ย 
1.097 อยู่ในระดับค่าความถี่ที่เกิดขึ้นบางโครงการ 
และมีค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานตามตาราง เห็นว่า
มีการกระจายในระดับค่อนข้างต่ า 
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ตารางท่ี 7 แสดงผลกระทบที่ได้จากการส ารวจปัจจัย
ด้านวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง 

ล าดับ สาเหตุความล่าช้า ระดับผลกระทบ 

X  S.D 

1 ข้อ 4.4ราคาวัสดุที่ผัน
ผวนตามสภาพ
เศรษฐกิจ 

2.50 0.985 

2 ข้อ 4.8การอนุมัติ
เลือกใช้วัสดุ 

2.50 0.985 

3 ข้อ 4.2วัสดุอุปกรณ์ขาด
ตลาด 

2.39 1.037 

 
จ ากผลกา รตอบแบบสอบถามปั จ จั ยที่ มี

ผลกระทบต่อความล่าช้าของด้านวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง 
จาก ผู้รับเหมา โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยของผลกระทบ
จากมากจนถึงผลกระทบน้อยได้ดังนี้ คือ ล าดับที่ 1  
ราคาวัสดุที่ผันผวนตามสภาพเศรษฐกิจ มีค่าเฉลี่ย
ผลกระทบที่เกิดขึ้น 2.50 ค่าเบี่ยงเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เฉลี่ย 0.985 ล าดับที่ 2 การอนุมัติเลือกใช้วัสดุ  มี
ค่าเฉลี่ยผลกระทบที่เกิดขึ้น 2.50 ค่าเบี่ยงเบี่ยงเบน
มาตรฐานเฉลี่ย 0.985 ล าดับที่ 3 วัสดุอุปกรณ์ขาด
ตลาด มีค่าเฉลี่ยผลกระทบที่เกิดขึ้น 2.39 ค่าเบี่ยง
เบี่ยงเบนมาตรฐานเฉลี่ย 1.037 อยู่ในระดับผลกระทบ
ปานกลาง และมีค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานตาม
ตาราง เห็นว่ามีการกระจายในระดับค่อนข้างต่ า 
 
 
 
 
 

ตารางท่ี 8 แสดงความถี่ทีไ่ด้จากการส ารวจปัจจัยด้าน
วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง  

ล าดับ สาเหตุความล่าช้า ระดับความถี่ 

X  S.D 

1 ข้อ 4.4ราคาวัสดุที่ผัน
ผวนตามสภาพ
เศรษฐกิจ 

2.67 1.029 

2 ข้อ 4.5การแย่งวัตถุดิบ
ระหว่างผู้รับเหมา
ภายในพ้ืนที่ 

2.44 1.247 

3 ข้อ 4.7การขออนุมัติ
เทียบเท่าท าได้ยาก 

2.44 1.149 

 
จากผลการตอบแบบสอบถามความถี่ที่เกิดขึ้นของ

ปัจจัยด้านวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างจาก ผู้ออกแบบหรือผู้
ว่าจ้าง โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยของความถี่จากมาก
จนถึงความถี่น้อยได้ดังนี้  คือ  ล าดับที่ 1 ราคาวัสดุที่
ผันผวนตามสภาพเศรษฐกิจ มีค่าเฉลี่ยความถ่ีที่เกิดขึ้น 
2.67 ค่าเบี่ยงเบี่ยงเบนมาตรฐานเฉลี่ย 1.029 ล าดับที่ 
2 การแย่งวัตถุดิบระหว่างผู้รับเหมาภายในพ้ืนที่  มี
ค่าเฉลี่ยความถี่ที่ เกิดขึ้น 2.44 ค่าเบี่ยงเบี่ยงเบน
มาตรฐานเฉลี่ย  1.247 ล าดับที่  3 การขออนุมัติ
เทียบเท่าท าได้ยาก มีค่าเฉลี่ยความถี่ที่เกิดขึ้น 2.44 
ค่าเบี่ยงเบี่ยงเบนมาตรฐานเฉลี่ย 1.149 อยู่ในระดับ
ค่าความถี่ที่ เกิดขึ้นบางโครงการ และมีค่าความ
เบี่ยงเบนมาตรฐานตามตาราง เห็นว่ามีการกระจายใน
ระดับค่อนข้างต่ า 
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ตารางท่ี 9 แสดงผลกระทบที่ได้จากการส ารวจปัจจัย
ด้านขั้นตอนวิธีการก่อสร้าง 

ล าดับ สาเหตุความล่าช้า ระดับผลกระทบ 

X  S.D 

1 ข้อ 5.16 แบบก่อสร้าง
ไม่มีความชัดเจน 
คลุมเครือหรือไม่
ละเอียดพอ 

2.89 1.231 

2 ข้อ 5.15การขาด
แรงจูงใจหรือผลรางวัล
ตอบแทนเมื่อท างาน
เสร็จก่อนเวลา 

2.78 1.215 

3 ข้อ 5.18การอนุมัติ
เปลี่ยนแปลงแก้ไข
สัญญาจ้าง 

2.78 1.166 

 
จากผลการตอบแบบสอบถามปัจจัยที่มีผลกระทบ

ต่อความล่าช้าของด้านขั้นตอนวิธีการก่อสร้างจาก 
ผู้รับเหมา โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยของผลกระทบจาก
มากจนถึงผลกระทบน้อยได้ดังนี้  คือ ล าดับที่ 1 แบบ
ก่อสร้างไม่มีความชัดเจน คลุมเครือหรือไม่ละเอียดพอ 
มีค่าเฉลี่ยผลกระทบที่เกิดขึ้น  2.89 เบี่ยงเบี่ยงเบน
มาตรฐานเฉลี่ย 1.231 ล าดับที่ 2 การขาดแรงจูงใจ
หรือผลรางวัลตอบแทนเมื่อท างานเสร็จก่อนเวลา มี
ค่าเฉลี่ยผลกระทบที่เกิดขึ้น 2.78 ค่าเบี่ยงเบี่ยงเบน
มาตรฐ าน เฉลี่ ย  1.215 ล า ดั บที่  3 การอนุ มั ติ
เปลี่ยนแปลงแก้ไขสัญญาจ้าง มีค่าเฉลี่ยผลกระทบที่
เกิดข้ึน  2.78 ค่าเบี่ยงเบี่ยงเบนมาตรฐานเฉลี่ย 1.166 
อยู่ ในระดับผลกระทบปานกลาง และมีค่าความ
เบี่ยงเบนมาตรฐานตามตาราง เห็นว่ามีการกระจายใน
ระดับค่อนข้างต่ า 

 ตารางท่ี 10 แสดงความถี่ท่ีได้จากการส ารวจปัจจัย
ด้านขั้นตอนวิธีการก่อสร้าง 
ล าดับ สาเหตุความล่าช้า ระดับความถี่ 

X  S.D 

1 ข้อ 5.14 การท าบันทึก
รายงานประจ าวัน 

2.94 1.626 

2 ข้อ 5.15 การขาด
แรงจูงใจหรือผลรางวัล
ตอบแทนเมื่อท างาน
เสร็จก่อนเวลา 

2.78 1.437 

3 ข้อ 5.10 การรอ
ผลทดสอบเหล็ก 

2.61 1.243 

 
จากผลการตอบแบบสอบถามความถี่ที่เกิดขึ้นของ

ด้านขั้นตอนวิธีการก่อสร้างจาก ผู้ออกแบบหรือผู้
ว่าจ้าง โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยของความถี่จากมาก
จนถึงความถี่น้อยได้ดังนี้  คือ ล าดับที่ 1 การท าบันทึก
รายงานประจ าวัน มีค่าเฉลี่ยความถี่ที่เกิดขึ้น 2.94 ค่า
เบี่ยงเบี่ยงเบนมาตรฐานเฉลี่ย1.626 ล าดับที่ 2 การ
ขาดแรงจูงใจหรือผลรางวัลตอบแทนเมื่อท างานเสร็จ
ก่อนเวลา  มีค่าเฉลี่ยความถี่ที่เกิดขึ้น 2.78 ค่าเบี่ยง
เบี่ยงเบนมาตรฐานเฉลี่ย 1.437 ล าดับที่ 3 การรอ
ผลทดสอบเหล็ก มีค่าเฉลี่ยความถี่ที่เกิดขึ้น  2.61 ค่า
เบี่ยงเบี่ยงเบนมาตรฐานเฉลี่ย 1.243 อยู่ในระดับ
ค่าความถี่ที่ เกิดขึ้นบางโครงการ และมีค่าความ
เบี่ยงเบนมาตรฐานตามตาราง เห็นว่ามีการกระจายใน
ระดับค่อนข้างต่ า 
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ตารางท่ี 11 แสดงผลกระทบที่ได้จากการส ารวจ
ปัจจัยด้านขั้นตอนวิธีการก่อสร้าง 

ล าดับ สาเหตุความล่าช้า ระดับผลกระทบ 

X  S.D 

1 ข้อ 6.14 ระบบ
สาธารณูปโภค (ประปา  
ไฟฟ้า โทรศัพท์ ท่อ
แก๊ส)  กีดขวางพ้ืนที่
ท างาน 

3.44 1.199 

2 ข้อ 6.11ขอบเขตงานไม่
ชัดเจน 

2.83 1.150 

3 ข้อ 6.2สภาพดินฟ้า
อากาศท่ีไม่เอ้ืออ านวย 

2.78 1.060 

 
จากผลการตอบแบบสอบถามปัจจัยที่มีผลกระทบ

ต่อความล่าช้าของด้านอ่ืน ๆ เกี่ยวข้อง จาก ผู้รับเหมา 
โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยของผลกระทบจากมากจนถึง
ผลกระทบน้ อย ได้ ดั ง นี้  คื อ  ล า ดั บที่  1 ระบบ
สาธารณูปโภค (ประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์ ท่อแก๊ส) กีด
ขวางพ้ืนที่ท างาน มีค่าเฉลี่ยผลกระทบที่เกิดขึ้น  3.44 
ค่าเบี่ยงเบี่ยงเบนมาตรฐานเฉลี่ย 1.199 ล าดับที่ 2 
ขอบเขตงานไม่ชัดเจน มีค่าเฉลี่ยผลกระทบที่เกิดขึ้น  
2.83 ค่าเบี่ยงเบี่ยงเบนมาตรฐานเฉลี่ย 1.150  ล าดับ
ที่ 3 สภาพดินฟ้าอากาศที่ไม่เอ้ืออ านวย มีค่าเฉลี่ย
ผลกระทบที่เกิดขึ้น  2.78 ค่าเบี่ยงเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เฉลี่ย 1.060 อยู่ในระดับผลกระทบมาก และมีค่า
ความเบี่ยงเบนมาตรฐานตามตาราง เห็นว่ามีการ
กระจายในระดับค่อนข้างต่ า 
 
 

ตารางท่ี 12 แสดงความถี่ท่ีได้จากการส ารวจปัจจัย
ด้านขั้นตอนวิธีการก่อสร้าง 

ล าดับ สาเหตุความล่าช้า ระดับความถี่ 

X  S.D 

1 ข้อ 6.1 ภูมิประเทศที่ไม่
เหมาะสมกับการท างาน 

2.78 1.166 

2 ข้อ 6.2 สภาพดินฟ้า
อากาศท่ีไม่เอ้ืออ านวย 

2.78 1.166 

3 ข้อ 6.12 ผู้รับจ้างเข้า
ด าเนินการในพ้ืนที่ล่าช้า 

2.56 1.199 

 
จากผลการตอบแบบสอบถามความถี่ที่เกิดขึ้นของ

ปัจจัยด้านอ่ืน ๆ จาก ผู้ออกแบบหรือผู้ว่าจ้าง    โดย
เรียงล าดับค่าเฉลี่ยของความถี่จากมากจนถึงความถี่
น้อยได้ดังนี้  คือ ล าดับที่ 1  ภูมิประเทศที่ไม่เหมาะสม
กับการท างานมีค่าเฉลี่ยความถ่ีที่เกิดขึ้น 2.78 ค่าเบี่ยง
เบี่ยงเบนมาตรฐานเฉลี่ย 1.166 ล าดับที่ 2 สภาพดิน
ฟ้าอากาศที่ไม่เอ้ืออ านวย มีค่าเฉลี่ยความถี่ที่เกิดขึ้น  
2.78 ค่าเบี่ยงเบี่ยงเบนมาตรฐานเฉลี่ย 1.166  ล าดับ
ที่ 3 ผู้รับจ้างเข้าด าเนินการในพ้ืนที่ล่าช้า มีค่าเฉลี่ย
ความถี่ที่เกิดขึ้น 2.56 ค่าเบี่ยงเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เฉลี่ย 1.199  อยู่ ในระดับค่าความถี่ที่ เกิดขึ้นบาง
โครงการ และมีค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานตามตาราง 
เห็นว่ามีการกระจายในระดับค่อนข้างต่ า 

 
6.  สรุปผลการวิจัย 
 จากการศึกษาการวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีผลกระทบต่อ
ความล่าช้าในงานก่อสร้างกรณีศึกษาแขวงทางหลวง
จังหวัดอุดรธานี  สามารถสรุปผลการวิจัยจากการ
เ รี ย ง ล า ดั บ  ต า ม วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ ข อ ง ก า ร วิ จั ย 
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วิธีด าเนินการวิจัย สรุปผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ
ดังนี้ 

ปัจจัยด้านบุคลากรที่เกี่ยวข้องระดับผลกระทบคือ 
การขาดแคลนแรงงานก่อสร้าง เนื่องจากฤดูการท า
เกษตรกรรม อยู่ ในผลกระทบระดับปานกลาง            
มีข้อเสนอแนะดังนี้  

1. ควรมีการประกาศเงินโบนัส หรือเงินพิเศษใน
ช่วงเวลานี้และส ารวจ แรงงานก่อนล่วงหน้าจะถึง
เทศกาลระดับความถี่ เกิดอุบัติเหตุในระหว่างการ
ก่อสร้ าง  มี ระดับความถี่ที่ เกิดขึ้นบางโครงการ            
มีข้อเสนอแนะดังนี้   

1. เอาใจใส่ในเรื่องความปลอดภัยเพิ่มมากข้ึน 
 ปัจจัยด้านการเงินระดับผลกระทบคือการจ่าย

ค่าแรงล่าช้าไม่ตรงก าหนดอยู่ในผลกระทบระดับปาน
กลาง  
มีข้อเสนอแนะดังนี้  

1. ผู้รับเหมาจะต้องมีทุนส ารองหรือเงินหมุนเวียน
เพ่ือที่ใช้จ่ายในด้านต่าง ๆ ระดับความถี่ การจ่าย
ค่าแรงล่าช้าไม่ตรงก าหนด มีระดับความถี่ที่เกิดขึ้น
บางโครงการ  
มีข้อเสนอแนะดังนี้  

1. ผู้รับเหมาจะต้องมีทุนส ารองหรือเงินหมุนเวียน
เพ่ือที่ใช้จ่ายในด้านต่าง ๆ 
 ปัจจัยด้านเครื่องจักรกลระดับผลกระทบการที่ไม่
มีเครื่องจักรประจ าเป็นของตัวเองอยู่ในผลกระทบ
ระดับปานกลาง  
มีข้อเสนอแนะดังนี้  

1. ตรวจสอบข้อก าหนดเรื่องเครื่องจักรในสัญญา
จ้ าง  ตรวจสอบสถานที่ แลวางแผนเช่ าหรื อ ใช้
เครื่องจักร 

ระดับความถี่ การเลือกใช้เครื่องจักรไม่เหมาะสมกับ
ประเภทของงานมีระดับความถี่ที่เกิดขึ้นบางโครงการ 
มีข้อเสนอแนะดังนี้  

1. เตรียมเครื่องจักรที่เหมาะสมกับงานนั้นๆไว้ก่อน
ล่วงหน้า 
 ปัจจัยด้านอุปกรณ์ก่อสร้างระดับผลกระทบ 
ราคาวัสดุผันผวนตามสภาพเศรษฐกิจ อยู่ในผลกระทบ
ระดับปานกลาง  
มีข้อเสนอแนะดังนี้  

1. เตรียมวัสดุให้เพียงพอต่องานนั้น ๆ  
ระดับความถี่ ราคาวัสดุผันผวนตามสภาพเศรษฐกิจมี
ระดับความถ่ีที่เกิดขึ้นบางโครงการ  
มีข้อเสนอแนะดังนี้  

1. ควรเตรียมวัสดุให้เพียงพอต่องานนั้นๆ  
2. ควรศึกษาราคาวัสดุไว้ล่วงหน้า 

 ปัจจั ยด้ านขั้ นตอนวิ ธี การก่อสร้ า งระดับ
ผลกระทบ แบบก่อสร้างไม่มีความชัดเจน คลุมเครือ
หรือไม่ละเอียดพอ อยู่ในผลกระทบระดับปานกลาง  
มีข้อเสนอแนะดังนี้  

1. ตรวจสอบอย่างละเอียดและแจ้งปัญหาก่อนลง
มือก่อสร้าง 

ระดับความถี่การท าบันทึกรายงานประจ าวัน มี
ระดับความถี่ท่ีเกิดข้ึนบางโครงการ  
มีข้อเสนอแนะดังนี้  

1. ผู้เขียนบันทึกต้องมีเวลาว่างในการเขียนบันทึก 
 ปัจจัยด้านอ่ืน ๆ ระดับผลกระทบ ระบบ
สาธารณูปโภค (ประปา  ไฟฟ้า โทรศัพท์ ท่อแก๊ส) กีด
ขวางพ้ืนที่ท างาน อยู่ในผลกระทบระดับปานกลาง  
มีข้อเสนอแนะดังนี้  
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1. ประสานงานตั้งแต่เริ่มโครงการ หากในงานต้อง
ท าจ าเป็นต้องว่าจ้าง รัฐวิสาหกิจ เพ่ือลดระยะเวลาใน
การด าเนนิงาน 
ระดับความถี่ ภูมิประเทศที่ไม่เหมาะสมกับการท างาน 
มีระดับความถ่ีที่เกิดข้ึนบางโครงการ  
มีข้อเสนอแนะดังนี้  

1. ส ารวจพ้ืนที่ก่อนการท างานและว่างแผนงานให้
ละเอียดก่อนลงมือก่อสร้าง 

ปัจจัยที่มีผลกระทบมากที่สุดฝ่ายผู้รับเหมาคือ
ปัจจัยด้านอ่ืนๆและความถี่ที่เกิดขึ้นมากที่สุดฝ่ายผู้ว่า
รับจ้างคือปัจจัยด้านขั้นตอนวิธีการก่อสร้าง 

 
7.  ปัญหาและข้อเสนอแนะในการท าวิจัยนี้ 
 การท าวิจัยเป็นการศึกษาจากการวิจัยที่ผ่านมาใน
หัวข้อที่เกี่ยวข้อง ซื่งทางผู้จัยได้ท าการปรับเปลี่ยน
และเพ่ิมเติมในส่วนของข้อมูลที่ต้องการผลที่เกิดขึ้น
จริงจากหน่วยงานและบุคลที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ทราบ
ถึงปัญหาและหาแนวทางแก้ไขต่อไป อุปสรรที่พบเจอ
คือการตอบกลับของข้อมูลเพราะต้องรอฝ่ายผู้รับเหมา
ส่งข้อมูลตอบกลับ และบางข้อมูลใช้น ามาใช้ไม่ได้ จึง
ท าให้ ได้ข้อมูลมาวิ เคราะห์บางส่วนจากจ านวน
แบบสอบถามไม่ได้จ านวนตรงตามที่หวังไว้ 
 
8.  กิตติกรรมประกาศ 
 การวิจัยนี้ส าเร็จได้ด้วยความอนุเคราะห์จาก
ผู้บริหารโครงการ วิศวกร และผู้ควบคุมงาน ที่
เกี่ยวข้องในโครงการก่อสร้าง แขวงการทางจังหวัด
อุดรธานี ที่กรุณาให้ข้อมูลและตอบแบบสอบถาม รวม
ไปถึงความช่วยเหลือจากผู้ร่วมงาน และอีกหลาย ๆ
ท่าน ที่ให้ค าแนะน า ให้ข้อเสนอแนะ และตรวจสอบ
แก้ไข ข้อบกพร่องของงานวิจัยนี้ ขอขอบพระคุณทุก 

ๆท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการท าวิจัยนี้ ให้ส าเร็จลุล่วง
ได้ด้วยดี 
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ส่ ง เ ส ริ ม เ ท ค โ น โ ล ยี  ( ไ ท ย - ญี่ ปุ่ น ) 
กรุงเทพมหานคร. 

[2]  ณัฐพงค์ มีแสง(2556)“การศึกษาปัญหาคุณภาพ
ที่อาจส่งผลกระทบต่อความล่าช้า กรณีศึกษา
โ ค ร ง ก า ร แ ช ป เ ต อ ร์ วั น ค อน โ ด มิ เ นี ย ม ” 
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต 
สาขาการบริหารงานก่อสร้าง คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม. 

[3]  นายวุฒิพงศ์ อ่อนศรีสมบัติ. (2556).  “การศึกษา
ปัจจัยที่มีผลต่อความล่าช้าในโครงการก่อสร้าง
อาคาร ในเขตภาคตะวันออกเฉียง เหนือ” 
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต  
การบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค 
ส า ข า วิ ช า วิ ศ ว ก ร ร ม โ ย ธ า   ส า นั ก วิ ช า
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี. 

[4]  ทัต  นาควิเชียร.(2555). “ปัจจัยที่มีผลต่อความ
ล่าช้าในโครงการก่อสร้างถนนขององค์ปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตปริมณฑล” วิทยานิพนธ์
ปริญญาวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขา
วิ ศ ว ก ร ร ม โ ย ธ า  ค ณ ะวิ ศ ว ก ร ร ม ศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. 

[5]  กรมโยธาธิการกระทรวงมหาดไทย. (2543).  
“งานถนนการควบคุมงานก่อสร้างการควบคุม
คุณภาพวัสดุก่อสร้าง” กรุงเทพมหานคร. 



 
การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์  วทิยาศาสตร์  เทคโนโลยี  และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 12 
วันที่ 20  สิงหาคม  2564  ณ  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   

 

 
ESTACON12 | 1157 
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บทคัดย่อ  

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสามารถในการเชื่อมต่อของสถานีรถไฟขอนแก่นซึ่งได้มีการก่อสร้างเป็น
รถไฟทางคู่ ในการวิจัยได้ท าการรวบรวมข้อมูล ส ารวจข้อมูลต่าง ๆ ได้แก่ คุณลักษณะถนน การใช้ประโยชน์ที่ดิน การ
ขนส่งด้านอ่ืน ๆ เช่น การขนส่งสาธารณะและการเดินเท้า และน าเสนอข้อมูลคุณลักษณะต่าง  ๆ ของการเชื่อมต่อใน
รูปแบบแผนที่ พิจารณาพื้นที่รอบสถานีห่างออกจากสถานีในรัศมีไม่เกิน 1 กิโลเมตร ซึ่งพบว่า โครงข่ายถนนในเมือง
ขอนแก่นมีบริบทตามล าดับศักย์ถนน แต่มีคุณลักษณะบางประการไม่สอดคล้องส าหรับถนนสายประธานและสายหลักของ
เมืองเนื่องจากเอ้ือต่อการเข้าถึง ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดินนั้นส่วนใหญ่เป็นพื้นที่พาณิชยกรรมมีความเชื่อมโยงของกิจกรรม
ระหว่างถนน 2 ข้างทาง ด้านการขนส่งอ่ืนๆ มีความส าคัญน้อยเนื่องจากการเดินทางส่วนใหญ่ใช้รถยนต์ส่วนตัว และยังไม่
เอ้ือต่อการเดินทาง เช่น การเดินเท้าแม้มีทางเดินเท้าต่อเนื่องแต่ในเส้นทางเข้าสู่สถานีรถไฟกลับมีไม่ต่อเนื่องและในบาง
เส้นทางเป็นทางเดินเท้าที่แคบ ด้านผลการส ารวจความเร็วในการเดินทางส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 20 -40 กิโลเมตร/ชั่วโมง 
และความคิดเห็นของผู้โดยสาร พบว่า ส่วนใหญ่เลือกรูปแบบการเดินทางด้วยรถยนต์และรถรับจ้าง และมีความพึงพอใจใน
การใช้บริการของสถานีรถไฟขอนแก่น และเมื่อท าการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถในการเชื่อมต่อของสถานี
รถไฟ พบว่า รูปแบบการเดินทางเข้าสู่สถานียังไม่หลากหลายและมีความเชื่อมโยงกันน้อยกับปัจจัยด้านการใช้ประโยชน์
ที่ดิน 
ค ำส ำคัญ: สถานีรถไฟ, การเชื่อมต่อ, การใช้ประโยชน์ที่ดนิ  
 
Abstract 
 This research aims to study the connectivity of Khon Kaen train station that was constructed to 
a double-track railway. The process of this research begins from collecting and surveying data such as 
the characteristics of the urban road system, the travel time, land use, and interviews of the passengers. 
The next process is to assess the characteristic of various factors in connectivity. Area concern within 1 
kilometer from Khon Kaen train station. The results found that the urban road system has the 
characteristic of road hierarchy, but for some characteristics, is not compatible with the arterial road 
because the accessibility is high. For the characteristics of land use, the highest ratio was for business, 
in both arterial roads and collector roads. The other mode of transport, i.e. public transport and walking 
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was not the major mode of transport. The walking mode was found that the footpath was established 
along the road except in some access roads, i.e. their footpath widths were too narrow or the footpath 
was not continuous. The result of the travel time survey found that the speed was almost 20-40 
kilometers per hour. For the result of the passenger’s opinions, they chose the passenger car and taxi 
to access the train station, and they were satisfied in Khon Kaen train station service. Finally, the analysis 
of factors that impacted the connectivity was the lack of mode choice to access the train station and 
low connectivity with land use.  
Keywords: Train station, Connectivity, Land use 
 
1.  บทน า 

การขนส่งระบบรางในประเทศไทยมีบทบาท
ส าคัญในการขนส่งสินค้าและผู้โดยสาร ศักยภาพของ
การขนส่งประเภทนี้ คือ มีต้นทุนในการขนส่งต่ า มี
ศักยภาพที่จะพัฒนาให้เป็นประเภทการขนส่งส าคัญ
ในประเทศได้  คือ มีข้อได้ เปรียบจากการขนส่ ง
ประเภทอ่ืน เช่น การท าความเร็วและมีความจุสูง และ
มีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม แต่ข้อเสียเปรียบคือ 
ความสามารถในการเข้าถึงเมื่อเปรียบเทียบกับ
โครงข่ายทางหลวงที่เป็นการขนส่งหลักของประเทศใน
ปัจจุบันที่สามารถให้การบริการแบบ door-to-door 
ได้ รัฐบาลได้เล็งเห็นถึงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ขนส่งและโลจิสติกส์เพ่ือลดต้นทุนการขนส่งและเพ่ิม
ขีดความสามารถในการแข่งขันโดยค านึงถึงการพัฒนา
ระบบรางและการขนส่งทางน้ าให้เป็นการขนส่งระบบ
หลักของประเทศ [1] แต่การขนส่งทางถนนยังเป็น
รูปแบบการเดินทางที่ผู้เดินทางนิยมใช้กันในปัจจุบัน 
รวมถึงปัญหาในการจัดการของระบบขนส่งสาธารณะ
ที่ยังขาดความสอดคล้องในการบริการที่ต้องมีการ
ผนวกความสัมพันธ์ในหลาย ๆ ทิศทาง งานวิจัยครั้งนี้
จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพการเข้าถึงจุดเชื่อม
ต่อของสถานีรถไฟกับการขนส่งระบบอ่ืนพร้อมระบุ
ปัญหาการเชื่อมต่อการเดินทางเข้าสู่สถานีรถไฟ 

 
 
ขอนแก่นซึ่งจะเป็นการส่งเสริมให้ประสิทธิภาพในการ
บริการของการขนส่งระบบรางมากยิ่งขึ้นและสามารถ
น าไปต่อยอดองค์ความรู้ในการประเมินประสิทธิภาพ
เพ่ือพัฒนาสถานีรถไฟในอนาคตได้ 
 
2.  วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง  

 Transport of London [2] ไ ด้ ใ ห้ ค า นิ ย า ม 
“Connectivity” เป็นค าที่ใช้อธิบายถึงความสามารถ
ในการเชื่อมต่อระหว่างสถานที่โดยการใช้ระบบขนส่ง 
บางครั้งใช้ค าว่า “Accessibility” แทน หากท าการ
พิจารณาถึงการประเมินความสามารถในการเชื่อม
ต่อไปยังสถานที่หนึ่งแล้วจะค านึงถึงคุณภาพการ
เชื่อมต่อของการขนส่งเข้าไปด้วย  

การพัฒนาพื้นที่รอบสถานีรถไฟเป็นแนวความคิด
ในการผสมผสานประเภทการใช้พ้ืนที่ทั้งที่อยู่อาศัย 
ร้านค้าและย่านพาณิชยกรรมในระยะเวลาการเดินไม่
ถึง 5 นาทีหรือระยะทางประมาณ 500 เมตร [3] นับ
จากขอบเขตพ้ืนที่พัฒนาไปจนถึงตัว ระบบขนส่งทาง
รางปัจจุบันมี 4 ระบบ ได้แก่ รถไฟ ประกอบด้วย 
รถไฟชานเมือง และรถไฟระหว่างเมืองซึ่งให้บริการ
โดยการรถไฟแห่งประเทศไทย รถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
กรุงเทพ (BTS) รถไฟฟ้ามหานคร (MRT) และรถไฟฟ้า
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เชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (Airport Rail Link) 
อยู่ในความดูแลของการรถไฟแห่งประเทศไทย 
2.1 ระบบขนส่งและโครงข่ายการขนส่ง 
 คุณลักษณะของถนนในการเดินทางที่ส าคัญ เช่น 
หน้าที่ต่อการสัญจรและการเข้าถึงที่ดิน ปริมาณ
จราจรที่ให้บริการ ลักษณะการไหลของการจราจร 
อัตราเร็วของยวดยาน การเชื่อมต่อกันของถนนในแต่
ละล าดับชั้น ภาวิณี เอ่ียมชูกุล  [4]  มีการก าหนด
บริบทของระบบถนนในเมืองต่อการเชื่อมต่อการ
เดินทาง ดังนี้ 
   (ก) การเข้าถึง ระบบถนนในเมืองมีความซับซ้อน
ของการผสมผสานระหว่างการเคลื่อนที่และการเข้าถึง 
โดยความหมายของการเข้าถึง หมายถึง การเชื่อมต่อ
หรือเชื่อมโยงพ้ืนที่หรือสถานที่ต่าง ๆ เข้าไว้ด้วยกัน
โดยถนนแต่ละเส้นจะเป็นตัวเชื่อมต่อทั้งที่ตั้ง สถานที่
และการจราจรไปจนถึงจุดหมายปลายทาง นอกจากนี้
การเชื่อมต่อควรมีความสัมพันธ์กับการเข้าถึงของแต่
ละพ้ืนที่อย่างเป็นระบบเพ่ือให้เกิดความคล่องตัวและ
ความปลอดภัยในถนนที่มีล าดับศักย์แตกต่างกัน  
   (ข) การเชื่อมต่อของถนน จะสามารถบ่งบอกถึง
ปริมาณ และคุณภาพของการเชื่อมต่อหรือของ
เส้นทางได้โดยวัตถุประสงค์ของการเชื่อมต่อ คือ การ
เชื่อมโยงสถานที่ต่าง ๆ เข้าไว้ด้วยกันโดยรูปแบบถนน
แบบตารางหรือแบบกริดนั้นจะท าให้เข้าถึงได้ง่ายและ
เข้าถึงได้โดยตรงกว่า นอกจากนี้ยังสามารถเข้าถึงได้
หลายทางและมีการเชื่อมต่อที่สูงมาก  
   (ค) ดัชนี /ปัจจัยชี้ วัดการเชื่ อมต่อหรือการ
เชื่อมโยงการคมนาคมขนส่ง/การเดินทาง คือ อัตรา
ของจ านวนการเชื่อมต่อในจุดต่าง ๆ ของโครงข่าย 
ปัจจัยชี้วัดการเชื่อมต่อนั้นจะสะท้อนออกมาผ่าน
ทางการเข้าถึงในส่วนของถนนและแยกต่ าง ๆ มี
ระดับสูงซึ่งจะมีโครงข่ายของการเชื่อมต่อที่มาก 

    แนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบถนนในเมือง
ปัจจุบัน เช่น แนวคิดการออกแบบถนนสมบูรณ์ 
(Complete street) ในเขตเมือง [5] ซึ่งให้ความส าคัญ
แก่ผู้เดินเท้าและเอ้ือต่อการเชื่อมต่อกับระบบขนส่ง
สาธารณะประเภทอ่ืนเป็นแนวความคิดที่สามารถ
น ามาประยุกต์ใช้เพ่ือเพ่ิมระดับความสามารถในการ
เชื่อมต่อได้ในอนาคต มีข้อแนะน าว่าคนเดินเท้าควรมี
สิทธิ์ในการใช้ทางในระยะการเดิน 5 นาทีจากสถานี
หรือประมาณ 150-250 เมตร ส่วนการขนส่งประเภท
อ่ืนระยะทางในการให้สิทธิ์ประมาณ 50-700 เมตร
หรือในระยะท่ีเดินไกลกว่า 5 นาที  
2.2 ความสามารถในการเชื่อมต่อ 

การวัดการเชื่อมต่อ (Connectivity Measuring) 
ได้แก่ การวัดระดับริการ เวลาการเดินทาง ข้อมูลและ
การเคลื่อนผ่าน [6] การวัดการเชื่อมต่ออาจประเมิน
จ า ก  ( ก )  ก า ร เ ชื่ อ ม ต่ อ เ ชิ ง พ้ื น ที่  ( Spatial 
Connectivity) ที่ดี คือ มีคุณลักษณะความเป็นสถานี
และสิ่งแวดล้อมรอบข้างเอ้ือต่อความสามารถในการ
เชื่อมต่อ การวางนโยบายที่เหมาะสม คือ การปรับปรุง
การเชื่อมต่อการขนส่งหลายระบบหรือสนับสนุน
กิจกรรมบนถนนและกระตุ้นให้คนเดินเท้ามีกิจกรรม
ทางธุรกิจมากขึ้น (ข) การเชื่อมต่อเชิงปฏิบัติการ 
(Operation Connectivity) สามารถประเมินจาก
วิธีการปรับปรุงการบริการการเปลี่ยนถ่าย การ
สนับสนุนสิ่งอ านวยความสะดวก ระบบข้อมูลและ
โครงข่ายการขนส่งหลายรูปแบบ  
    ชุติมา เจิมขุนทด และคณะ [7]  ได้กล่าวถึง
คว ามสามารถการ เ ข้ า ถึ ง ร ะบบสาธ ารณะ  มี
ความสัมพันธ์กับการใช้ประโยชน์ที่ดิน ลักษณะของ
กิจกรรม ความหนาแน่นของประชากร ความหนาแน่น
การใช้ประโยชน์ที่ดิน  
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2.3 การขนส่งทางรถไฟ 
นคร จันทศร [8]  ได้อธิบายถึงหลักการเบื้องต้น

คือต้องลดเวลาที่ปลายทางให้สั้นที่สุด ลักษณะการ
เดินรถไฟ มีความแตกต่างกันอยู่ 2 กรณี คือ การ
เดินขบวนรถเป็นทางเดี่ยวและการเดินขบวนรถบน
ทางคู่ การเดินขบวนรถทางเดี่ยวจะมีการเดินรถสวน
กันและการเดินรถข้ึนหน้ากัน ส่วนการเดินรถบนทางคู่
มีเพียงการเดินรถข้ึนหน้ากัน  

สถานีรถไฟขอนแก่นเป็นสถานีที่ถูกก าหนดให้
เป็นสถานีหลักของโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่
เส้นทางสายอีสาน มีความกว้างของทางรถไฟ คือ 1 
เมตร วางในแนวเหนือ-ใต้ขนานไปกับ ถ.มิตรภาพ 
จุดตัดทางรถไฟที่ตัดผ่านทางรถยนต์ปรับปรุงให้มี
ลักษณะต่างระดับกับระบบถนนภายในเมืองเพ่ือ
หลีกเลี่ยงปัญหาการจราจรติดขัดเนื่องจากระบบถนน
ในเมืองที่มีถนนสายหลักและสายรองตัดผ่านใน
ระยะห่างใกล้ ๆ กัน 

 
3. วิธีการศึกษา 
3.1 การรวบรวมข้อมูล 
3.1.1 โครงข่ายถนนในเมือง 
    ลักษณะโครงข่ายถนนในเมืองขอนแก่น จะมี
ถนนสายประธานวางในแนวเหนือ-ใต้ 1 เส้นทาง คือ 
ทางหลวงหมายเลข 2  หรือ  ถ .มิตรภาพ แนว
ตะวันออก-ตะวันตก 1 เส้นทาง  คือ ทางหลวง
หมายเลข 12 และถนน By pass หรือ ทางหลวง
หมายเลข 230 รูปแบบโครงข่ายถนนภายในเมือง
ขอนแก่นเป็นแบบตารางและมีถนนท้องถิ่นวางแนว
ตามทิศทางการเข้าสู่ชุมชน  
    ส าหรับบริบทของถนนในเมืองจะมีการก าหนด
ล าดับศักย์ของถนนภายในโครงข่ายเพ่ือให้ง่ายต่อการ
พิจารณาซึ่งจะเป็นการพิจารณาจากหน้าที่ของถนน 

(Function) ในแง่ของการเข้าถึง (Access) และการ
เคลื่อนที่  (Mobility) รวมถึงคุณลักษณะอ่ืนๆ ที่มี
ความส าคัญ เช่น คุณลักษณะทางกายภาพและการ
จัดการจราจรของถนนต่าง ๆ  

ด้านการขนส่งสาธารณะ ระบบขนส่งสาธารณะที่
ให้บริการในเขตเมืองส่วนใหญ่ ได้แก่ รถโดยสาร
ประจ าทาง (รถหมวด 1) ส่วนใหญ่เป็นรถสองแถวและ
รถโดยสารไม่ประจ าทาง ได้แก่ รถรับจ้าง รถแท็กซี่ 
รถสามล้อและรถจักรยานยนต์รับจ้าง 
3.2 การส ารวจข้อมูลภาคสนาม  
3.2.1 การส ารวจข้อมูลเวลาการเดินทางภาคสนาม 

การส ารวจข้อมูลใช้วิธีรถทดสอบในการเก็บ
ข้อมูลเวลาการเดินทางโดยได้ประยุกต์ใช้วิธีรถทดสอบ 
(Test-car runs) ประเภทเทคนิครถลอยตัว (Floating 
car)  
3.2.2 การส ารวจข้อมูลด้านอ่ืน ๆ 
    ในการส ารวจข้อมูลด้านอ่ืน ๆ แบ่งเป็น การ
ส ารวจคุณลักษณะถนน การส ารวจการใช้ประโยชน์
ที่ดิน และการสัมภาษณ์ มีรายละเอียด ดังรูปที่ 1 คือ 
ถนนสายประธาน คือ ถ. มิตรภาพ (Link 1-2-3-4) 
ถนนสายหลัก จ านวน 4 เส้นทาง ประกอบด้วย ถ.
เหล่านาดี (Link 1-1.1-1.2) ถ. ศรีจันทร์ (Link 3-3.1-
3.2) ถ.ประชาสโมสร (Link 4-4.1-4.2) และ ถ.หน้า
เมือง (Link 1.2-3.2-4.2) 
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รูปที่ 1 การส ารวจการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
 

ถนนสายรอง (ในงานวิจัยนี้เป็นถนนเข้าสู่สถานี
รถไฟด้วย) ประกอบด้วย ถ.รื่นรมย์ (Link AR2.1-
AR2.2) และ ถ.ดรุณส าราญ (Link 3.1-2.1-1.1) ถนน
ท้องถิ่น ประกอบด้วย ถ.เทพารักษ์ (Link 4.1-3.1) 
และ ถ.ซอยหนองวัด-บ้านกอก (Link 2-2.1) 
3.2 การวิเคราะห์ข้อมูล 
   ขั้นตอนการวิ เคราะห์  ผลการประเมินจาก 
Check list ปัจจัยในด้านต่าง ๆ และเปรียบเทียบกับ
มาตรฐานหรือข้อก าหนด (ถ้ามี )  การวิ เคราะห์
ความเร็ ว ในการเดินทางและความคิดเห็นของ
ผู้โดยสาร และน าเสนอแผนที่แสดงตัวชี้วัดต่าง ๆ  
    ในงานวิจัยครั้งนี้มีการน าข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ 
มาประกอบกันเพ่ือพิจารณาวิเคราะห์และท าการ
น าเสนอ ประกอบด้วย เว็บไซต์ GIS Portal ที่เป็น
เว็บไซต์แสดงข้อมูลสารสนเทศน์ของกระทรวง
คมนาคมและมีรายละเอียดต่าง ๆ ของข้อมูลถนน
รวมถึงข้อมูลสถานที่ต่าง ๆ โปรแกรม Google Earth 
ส าหรับภาพถ่ายทางอากาศที่ใช้ในการวางแผนการ
ส ารวจและข้อมูลเบื้องต้นของการส ารวจ โปรแกรม 
Civil 3D for Student  

4. ผลการศึกษา 
    ผลการด าเนินการวิจัยหลังจากการเก็บข้อมูล
ภาคสนามและท าการวิเคราะห์ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 
4.1 ผลการส ารวจโครงข่ายถนน 
    จากการประเมินคุณลักษณะตามล าดับศักย์ของ
ถนนและการวิเคราะห์คุณลักษณะของทางแยกที่
ส าคัญ มีดังนี ้
    1. ถนนสายประธาน ยังไม่สอดคล้องกับประเภท
ถนนในคุณลักษณะการก าหนดการเข้าออกของพ้ืนที่ 
มีการจราจรท้องถิ่นแบบผสมผสานกับการจราจร
ลักษณะผ่านตรง (Through traffic) และเอ้ือต่อการ
สัญจรมีจ านวนช่องจราจรมากและความกว้างของช่อง
จราจรส่งผลต่อการจราจรมีแนวโน้มใช้ความเร็วสูง
ขณะที่การเข้าออกจากการจราจรท้องถิ่นขาดการ
ควบคุม 
    2. ถนนสายหลัก ยังไม่สอดคล้องกับประเภท
ถนนในคุณลักษณะการก าหนดการเข้าออกของพ้ืนที่ 
พ้ืนที่จอดรถและการจราจรใช้ช่องจราจรร่วมกัน  
    3. ถนนเส้นรอง สอดคล้องกับคุณลักษณะของ
ประเภทถนนด้านการเอ้ือต่อการสัญจรและการเข้าถึง
ที่ดินแต่ความกว้างของทางเดินเท้ามีบางสายที่มีความ
กว้างไม่เพียงพอ 
4.2  ผลการส ารวจการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
     ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยท าการแบ่งประเภทพ้ืนที่
ให้สอดคล้องกับร่างผังเมืองรวมขอนแก่น (ฉบับ
ปรับปรุงครั้งที่ 3) [9] พร้อมกับการค านึงถึงบริบทของ
พ้ืนที่รวมถึงบทบาทของพ้ืนที่ มีรายละเอียด ดังรูปที่ 2 
ซึ่งจะเห็นว่าส่วนใหญ่เป็นพื้นที่พาณิชยกรรม มีสัดส่วน
การใช้ พ้ืนที่สู งและมีการใช้ประโยชน์ที่ดินแบบ
ผสมผสานบนถนนเข้าสู่สถานีรถไฟ คือ เป็นพ้ืนที่
ตลาด ส่วนราชการ พื้นท่ีชุมชนและพาณิชยกรรม   
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รูปที่ 2 ผลการส ารวจประโยชน์ที่ดิน 
 

4.3  ผลการส ารวจเวลาการเดินทาง 
 ท าการส ารวจจ านวน 3 วัน คือ วันพุธ วันศุกร์
และวันเสาร์ ท าการส ารวจวันละ 2 ช่วงเวลา คือ ช่วง
เช้าและช่วงเย็น โดยท าการขับรถไปตามเส้นทางใน
โครงข่าย(จ านวน 40 Links) และท าการบันทึกข้อมูล
ไปตาม Node ส่วนใหญ่ความเร็วอยู่ระหว่าง  20-40 
กม./ชม. และหากพิจารณาความเร็วช่วงเย็นจะมี
ความเร็วเฉลี่ยต่ ากว่าความเร็วเฉลี่ยช่วงเช้า 

4.4 ผลการส ารวจความคิดเห็นของผู้โดยสาร  
 ในการวิจัยได้ท าการศึกษาความคิดเห็นในการ
ให้บริการของสถานีรถไฟโดยท าการสัมภาษณ์
ผู้โดยสาร จ านวน 50 คน และผลจากการส ารวจความ

คิดเห็นของผู้โดยสาร คือ รูปแบบการเดินทางมายัง
สถานีรถไฟมากที่สุด คือ รถรับจ้าง รองลงมา คือ 
รถยนต์ ส่วนความคิดเห็นต่อการให้บริการ พบว่า มี
คะแนนความพึงพอใจในระดับมาก ส่วนความถี่ที่
เหมาะสมมีคะแนนน้อยที่สุด คือ 3.9 คะแนน 
 
5. สรุปผลการศึกษา 
5.1 สรุปผลการศึกษา 

จากผลการส ารวจในหัวข้อที่ 4.1-4.4 ด้านบน 
พบว่า องค์ประกอบถนนมีความส าคัญมากเพราะเป็น
รูปแบบการเดินทางหลักและยังมีความล่าช้าอยู่บ้าง
จากผลส ารวจเวลาการเดินทาง การใช้ประโยชน์ที่ดิน
ด้านหน้าสถานีมีความผสมผสานกันและยังมีความ
เชื่อมโยงกับพ้ืนที่ข้างเคียงน้อย ด้านความง่ายในการ
เดินเท้าไม่เอ้ือต่อการเข้าถึงสถานีเนื่องจากถนนเข้าสู่
สถานีรถไฟบางสายยังมีทางเท้าไม่ต่อเนื่อง 
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Stress-Strain Relationship of High-Calcium Fly Ash Geopolymer Concrete  
using Recycled Concrete Aggregate as Coarse Aggregate 
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บทคัดย่อ  
งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเค้น-ความเครียดของเถ้าลอยแคลเซียมสูงจีโอโพลิเมอร์ 

โดยศึกษาปริมาณการแทนที่เศษคอนกรีตในมวลรวมหยาบธรรมชาติร้อยละ 0, 20, 40, 60, 80 และ 100 ที่มีต่อก าลังอัด 
โมดูลัสยืดหยุ่นและอัตราส่วนปัวซองที่อายุการบ่มเท่ากับ 28 วัน โดยใช้อัตราส่วนสารละลายต่อวัสดุประสานเท่ากับ 0.50 
อัตราส่วนสารละลายโซเดียมซิลิเกตต่อสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์เข้มข้น 10 โมลาร์ เท่ากับ 1.0 ผลการทดสอบ พบว่า 
ก าลังอัดของเถ้าลอยแคลเซียมสูงจีโอโพลิเมอร์คอนกรีตมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นขณะที่ค่าโมดูลัสยืดหยุ่นและอัตราส่วนปัวซองมี
แนวโน้มลดลงตามปริมาณการแทนที่เศษคอนกรีตในส่วนผสมซึ่งสอดคล้องกับค่าความเครียดอัดที่จุดความเค้นสูงสุดมากข้ึน 
จากผลการทดสอบข้างต้นสามารถสรุปได้ว่าเศษคอนกรีตสามารถใช้ทดแทนมวลรวมหยาบธรรมชาติในระบบของเถ้าลอย
แคลเซียมสูงจีโอพอลิเมอร ์
ค ำส ำคัญ: จีโอโพลิเมอร์คอนกรีต, เถ้าลอยแคลเซียมสูง, เศษคอนกรีต, ความสัมพันธ์ระหว่างความเค้น-ความเครียด 

 



 
การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์  วทิยาศาสตร์  เทคโนโลยี  และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 12 
วันที่ 20  สิงหาคม  2564  ณ  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   

 

 
ESTACON12 | 1165 

Abstract 
 This research aims to study the stress-strain relationship of high calcium fly ash (FA) geopolymer. 
The use of recycle concrete aggregate (RCA) to replace normal coarse aggregate (NCA) at the rates of 0, 
20, 40, 60, 80, and 100 by weight were studied. The influence of using RCA in high-calcium FA geopolymer 
on compressive strength, elastic modulus, and Poisson’s ratio at the age of 28 days were tested. In this 
work, the alkaline solution/binder ratio of 0.50 and sodium silicate solution/10M sodium hydroxide 
solution ratio of 1.0 were used. Test results found that the compressive strength of high-calcium FA 
geopolymer tended to increase, whereas the elastic modulus and Poisson’s ratio tended to decrease 
with increasing RCA content in the mixture. This corresponded to an increase of strain at peak stress 
value. From the test results above, it can be concluded that the RCA could use as the coarse aggregate 
for making geopolymer system.        
 
Keywords: Geopolymer concrete, High-calcium fly ash, Recycled concrete aggregate, Stress-strain 
relationship 

 
1.  บทน า 
 วัสดุจี โอโพลิ เมอร์ เป็นวัสดุ เชื่อมประสานที่มี
การศึกษาและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้สามารถ
น ามาใช้ เป็นวัสดุ เชื่ อมประสานทดแทนการใช้
ปูนซีเมนต์ เนื่องด้วยวัสดุจีโอโพลิเมอร์เป็นวัสดุที่
สามารถน าวัสดุ เหลือทิ้ งจากเกษตรกรรมหรื อ
อุ ตส าหกร รมมา เ ป็ น วั ส ดุ ตั้ ง ต้ น ไ ด้  อี กทั้ ง ใ น
กระบวนการผลิตยังมีการใช้พลังงานจ านวนน้อย และ 
มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่บรรยากาศใน
ปริมาณน้อยกว่าเมื่อเทียบกับปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ 
ในประเทศไทยนิยมใช้เถ้าลอยแคลเซียมสูงซึ่งเป็นผล
พลอยได้จากการผลิตกระแสไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัด
ล าปาง มาเป็นวัสดุตั้งต้นในการผลิตวัสดุจีโอโพลิเมอร์ 
เนื่องด้วยมีองค์ประกอบของซิลิกา อะลูมินา และ
แคลเซียมออกไซด์เป็นหลัก [1-3] จากรายงานวิจัยทั้ง
ในและต่างประเทศพบว่าการใช้เถ้าลอยแคลเซียมสูง
เป็นวัสดุตั้งต้นในการผลิตจีโอโพลิเมอร์ช่วยพัฒนา

ก าลังอัดที่อุณหภูมิปกติ (25 องศาเซลเซียส) ได้ ซึ่ง
เป็นข้อดีในการน าไปใช้ในงานก่อสร้างจริง โดย
ปริมาณแคลเซียมออกไซด์ในระบบจีโอโพลิเมอร์ส่งผล
เชิงบวกต่อสมบัติทางกายภาพและโครงสร้างทาง
จุลภาคของวัสดุจีโอโพลิเมอร์ [4] นอกจากนั้นการ
เพ่ิมขึ้นของปริมาณแคลเซียมในระบบของจี โอ -             
โพลิเมอร์สามารถเพ่ิมปริมาณของผลผลิตแคลเซียม             
ซิลิ เกตไฮเดรตและแสดงถึงการอยู่ ร่ วมกันของ
แคลเซียมซิลิเกตไฮเดรตและจีโอโพลิเมอร์เจลซึ่งเป็น
การปรับปรุงสมบัติทางกลในอายุปลายของจีโอ-              
โพลิเมอร์ [4-8] 

วัสดุมวลรวมที่ใช้ในงานคอนกรีตส่วนใหญ่เป็นวัสดุ
จากธรรมชาติและมีปริมาณจ ากัด  แนวทางใน
การศึกษาและพัฒนาเพ่ือหาวัสดุทดแทนวัสดุมวลรวม
ในงานคอนกรีตจึงเป็นสิ่งที่ควรพิจารณา [9] มีงานวิจัย
ที่ศึกษาการใช้มวลรวมรีไซเคิลในการท าวัสดุจีโอ -    
โพลิเมอร์ [9-10] อย่างต่อเนื่อง จากงานวิจัยของ              
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ธีรพฤทธิ์ พลตื้อ และคณะ [11] มีการใช้วัสดุมวลรวม
จากคอนกรีตรีไซเคิลในการผลิตจีโอโพลิเมอร์จากเถ้า
ลอยและเถ้าแกลบเป็นวัสดุตั้งต้น ผลการทดสอบ
แสดงให้เห็นว่าจีโอโพลิเมอร์คอนกรีตเมื่อมีการใช้
คอนกรีตรีไซเคิลสามารถใช้เป็นวัสดุชั้นพ้ืนทางแบบ
ยั่งยืนที่มีความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์และเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม ภูริเดช โคตะนิวงษ์ และคณะ [12] ได้
รายงานว่าสามารถใช้จีโอโพลิเมอร์คอนกรีตจากเถ้า
ลอยที่มีส่วนผสมของมวลรวมแอสฟัลท์คอนกรีต           
รีไซเคิลในงานโครงสร้างคอนกรีตได้ นอกจากนี้ยังมีค่า
การไหลแผ่ที่ เหมาะสมส าหรับเป็นวัสดุซ่อมแซม
โครงสร้างคอนกรีต ส าหรับกานต์ธิปก ฮามค าไพ และ
คณะ [13] ได้รายงานว่าการใช้มวลรวมรีไซเคิลจาก
เศษหินแกรนิตแทนที่ทรายหยาบธรามชาติสามารถ
เพ่ิมก าลังรับแรงอัดของคอนกรีตที่อายุ 7 วัน ก าลังรับ
แรงดัดมีค่าเพ่ิมขึ้นตามการเพ่ิมปริมาณของมวลรวม
จากเศษหินแกรนิต และเม่ือใช้เศษหินแกรนิตเป็นมวล
รวมร้อยละ 50 มีค่าความเหนียวสูงที่สุด นอกจากนั้น
จากการศึกษาของ Sata et al. [14] และ Zaetang 
et al. [15] พบว่าการใช้มวลรวมหยาบรีไซเคิลเป็น
มวลรวมหยาบในการผลิตจีโอโพลิเมอร์คอนกรีตพรุน
นั้ นท า ให้ ได้ คอนกรีตพรุนที่ มี คุณสมบั ติ เ ชิ ง กล
เทียบเคียงกับการใช้มวลรวมธรรมชาติเป็นมวลรวม
หยาบ 

จากภาพรวมของงานวิจัยข้างต้นจะเห็นได้ว่ามวล
รวมรีไซเคิลสามารถน ามาใช้เป็นมวลรวมหยาบในการ
ผลิตคอนกรีตได้ ดังนั้น งานวิจัยนี้จึงมีจุดประสงค์เพ่ือ
ศึกษาและพัฒนาการใช้เศษคอนกรีตแทนที่มวลรวม
หยาบธรรมชาติเพ่ือผลิตจีโอพอลิเมอร์คอนกรีต โดย
ศึกษาในประเด็นของผลของปริมาณการแทนที่ของเศษ
คอนกรีตในมวลรวมหยาบต่อก าลังรับแรงอัด มอดูลัส
ยืดหยุ่น และอัตราส่วนปัวซองของคอนกรีต ผลการ

ทดสอบของงานวิจัยนี้จะช่วยให้เข้าใจถึงพฤติกรรม
เชิงกลของการใช้เศษคอนกรีตในส่วนผสมของเถ้าลอย
แคลเซียมสูงจีโอพอลิเมอร์คอนกรีตเพ่ือเป็นข้อมูล
พ้ืนฐานและประกอบการพิจารณาการใช้งานต่อไปใน
อนาคต 

 
2.  วิธีการวิจัย 
2.1 วัสดุที่ใช้ในงานวิจัย 

 วัสดุตั้งต้นที่ใช้ในการผลิตจีโอโพลิเมอร์คอนกรีต
ประกอบด้วย เถ้าลอย (FA) จากโรงไฟฟ้าแม่เมาะ 
จังหวัดล าปาง โดยที่องค์ประกอบทางเคมีและสมบัติ
ทางกายภาพของเถ้าลอยแสดงในตารางที่ 1 และ 2 
ซึ่งเถ้าลอยแคลเซียมสูงมีองค์ประกอบของ SiO2, 
Al2O3 , Fe2O3 และ CaO เป็นหลัก โดยเถ้ าลอย
แคลเซียมสูงมีความละเอียดทดสอบตามวิธีของเบลน 
(Blaine fineness) และขนาดอนุภาคเฉลี่ยเท่ากับ 
4,300 ตารางเซนติเมตรต่อกรัม และ 15.5 ไมครอน 
ต ามล า ดั บ  ส่ ว น ส า รล ะล ายที่ ใ ช้ ใ น ก า ร ผ ลิ ต                       
จีโอโพลิ เมอร์คอนกรีตประกอบด้วยสารละลาย
โซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) เข้มข้น 10 โมลาร์ และ
สารละลายโซเดียมซิลิเกต (Na2SiO3) ที่มีองค์ประกอบ
ทางเคมีดั งนี้  Na2O เท่ ากับร้อยละ 13.89, SiO2 
เท่ากับร้อยละ 32.15 และ H2O เท่ากับร้อยละ 53.96  
 

ตารางท่ี 1 องค์ประกอบทางเคมีของ FA  
Chemical compositions (%) FA 

SiO2 37.87 
Al2O3 19.91 
Fe2O3 12.07 
CaO 18.68 
MgO 2.40 
Na2O 1.88 
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Chemical compositions (%) FA 
K2O 2.36 
SO3 4.25 
LOI 0.58 

 
ตารางท่ี 2 สมบัติทางกายภาพของ FA, RS, CA และ 
RCA 

Physicals/Materials FA RS CA RCA 
Specific gravity 2.67 2.65 2.71 2.38 
Median Particle 

Size, d50 (m) 

15.5 - - - 

Blaine fineness 
(cm2/g) 

4300 - - - 

Fineness modulus 
(FM) 

- 2.40 6.00 5.98 

Unit weight (kg/m3) - - 1528 1248 
Water absorption 
(%) 

- 0.98 1.72 8.96 

 

ส าหรับมวลรวมที่ใช้ในงานวิจัยประกอบด้วย มวล
รวมละเอียดใช้ทรายแม่น้ า (RS) จากอ าเภอพิมาย 
จังหวัดนครราชสีมา ส่วนมวลรวมหยาบใช้หินปูนย่อย
เป็นมวลรวมหยาบธรรมชาติ (CA) ขนาด 3/8 นิ้ว และ
มวลรวมหยาบจากเศษคอนกรีต (RCA) ขนาด 3/8 นิ้ว 
โดยมวลรวมละเอียดและมวลรวมหยาบที่ ใช้ ใน
งานวิจัยนี้อยู่ในสภาพอ่ิมตัวผิวแห้ง (SSD) ซึ่งสมบัติ
ของมวลรวมที่ใช้งานวิจัยดังแสดงในตารางที่ 2  
2.2 การเตรียมตัวอย่างเถ้าลอยแคลเซียมสูงจีโอ-   
โพลิเมอร์คอนกรีต 
 อัตราส่ วนผสมของ เถ้ าลอยแคล เซี ย มสู ง                            
จีโอโพลิเมอร์คอนกรีตดังแสดงในตารางที่ 3 สัดส่วน
ผสมของเถ้าลอยแคลเซียมสูงจีโอโพลิเมอร์คอนกรีตใช้
อัตราส่วนสารละลายโซเดียมซิลิเกตต่อสารละลาย

โซเดียมไฮดรอกไซด์เท่ากับ 1.0 อัตราส่วนของเหลว
ต่อวัสดุประสานเท่ากับ 0.50 โดยออกแบบก าลังอัด
ของเถ้าลอยแคลเซียมสูงจีโอโพลิเมอร์คอนกรีตที่อายุ
การบ่ม 28 วัน เท่ากับ 30 เมกะปาสคาล ซึ่งวิธีการ
ออกแบบส่วนผสมด าเนินตามงานวิจัยที่ผ่านมาของ 
[13] โดยในการศึกษาครั้งนี้จะด าเนินการแปรผัน
ปริมาณการแทนที่มวลรวมหยาบจากเศษคอนกรีตใน
มวลรวมหยาบธรรมชาติร้อยละ 0, 20, 40, 60, 80 
และ 100 โดยน้ าหนักของมวลรวมหยาบ  

ส าหรับขั้นตอนการผสมเถ้าลอยแคลเซียมสูง                     
จีโอโพลิเมอร์คอนกรีต เริ่มต้นด้วยผสมสารละลาย
โซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) และสารละลายโซเดียม
ซิลิเกต (Na2SiO3) ให้เข้ากันดีก่อนการน าไปใช้เป็น
ของเหลวในส่วนผสม การผสมตัวอย่างจีโอโพลิเมอร์มี
ขั้นตอนการผสมดังนี้ เริ่มต้นด้วยการน าวัสดุตั้งต้น 
(เถ้าลอย และทราย) ใส่ในหม้อผสมและผสมให้
ส่ วนผสมเข้ากันประมาณ 1 นาที  จากนั้น เติม
สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์และสารละลาย
โซเดียม ซิลิเกตที่เตรียมไว้แล้วผสมให้ส่วนผสมเข้ากัน
ประมาณ 1 นาที และใส่หินที่เตรียมไว้แล้วผสมอีก
ประมาณ 1 นาที 
 
ตารางท่ี 3 อัตราส่วนผสมของเถ้าลอยแคลเซียมสูง             
จีโอโพลิเมอร์คอนกรีต (kg/m3) 

Mix 
No. 

Symbol 
HFA 
(kg) 

RS 
(kg) 

CA 
(kg) 

RCA 
(kg) 

10M 
NaOH 
(kg) 

Na2SiO3 
(kg) 

1 0RCA 470 477 1164 - 117.5 117.5 
2 20RCA 470 477 931 233 117.5 117.5 
3 40RCA 470 477 698 466 117.5 117.5 
4 60RCA 470 477 466 698 117.5 117.5 
5 80RCA 470 477 233 931 117.5 117.5 
6 100RCA 470 477 - 1164 117.5 117.5 
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2.3 การเตรียมตัวอย่างและการทดสอบก าลังอัด 
โมดูลัสยืดหยุ่นและอัตราส่วนปัวซองของเถ้าลอย
แคลเซียมสูงจีโอโพลิเมอร์คอนกรีต 

ส าหรับการเตรียมตัวอย่างส าหรับทดสอบก าลัง
อัด โมดูลัสยืดหยุ่นและอัตราส่วนปัวซอง หลังการผสม           
จี โ อ โพลิ เมอร์ คอนกรี ตท าการ เทลงแบบหล่อ
ทรงกระบอกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 100 มิลลิเมตร 
สูง 200 มิลลิเมตร แล้วท าการห่อด้วยฟิล์มพลาสติก
เพ่ือป้องกันการสูญเสียความชื้นของตัวอย่าง และเก็บ
ไว้ที่ห้องควบคุมอุณหภูมิเท่ากับ 25 องศาเซลเซียส 
และถอดแบบเมื่อครบ 24 ชั่วโมงหลังจากการเท
ตัวอย่างลงแบบ จากนั้นท าการห่อด้วยฟิล์มพลาสติก
เพ่ือป้องกันการสูญเสียความชื้น อีกครั้ง และเก็บ
ตัวอย่างไว้ที่ห้องควบคุมอุณหภูมิเท่ากับ 25 องศา
เซลเซียส จนครบอายุการทดสอบตัวอย่างที่อายุการ
บ่มเท่ากับ 28 วัน โดยการทดสอบโมดูลัสยืดหยุ่นและ
อัตราส่วนปัวซองและการวิเคราะห์ผลการทดสอบ
ประยุกต์จากมาตรฐาน ASTM C469 [4] โดยผลการ
ทดสอบใช้ค่าเฉลี่ยจากการทดสอบจ านวน 3 ตัวอย่าง 
 
3.  ผลการศึกษา 
 ผลการทดสอบก าลังอัดของเถ้าลอยแคลเซียมสูง             
จีโอโพลิเมอร์คอนกรีต พบว่า เมื่อปริมาณการแทนที่ 
เศษคอนกรีตในมวลรวมหยาบธรรมชาติเพ่ิมขึ้นช่วย
พัฒนาค่าก าลังรับแรงอัดได้ การที่ค่าก าลังรับแรงอัดมี
แนวโน้มเพ่ิมขึ้นเมื่อปริมาณการแทนที่เศษคอนกรีต
เพ่ิมข้ึน อาจเนื่องมาจากท่ีผิวของเศษคอนกรีตมีส่วนที่
เป็นซี เมนต์ เพสต์ติ ดอยู่ ซึ่ งมี องค์ประกอบของ
แคลเซียมออกไซด์หรือแคลเซียมคาร์บอเนต เมื่ออยู่
ในระบบจีโอโพลิเมอร์ที่มีความเป็นด่างจึงสามารถ
เกิดปฏิกิริยาระหว่างซิลิกาหรืออะลูมินาในเถ้าลอยกับ
แคลเซียมออกไซด์ในเพสต์ที่ติดในเศษคอนกรีตเกิด

เป็นสารประกอบแคลเซียมซิลิเกตไฮเดรดคล้ายกับ
สารประกอบที่เกิดขึ้นในระบบปูนซีเมนต์ส่งผลท าให้
รับก าลังอัดได้เพ่ิมข้ึน  
 
ตา ร า งที่  4  ค่ า ก า ลั ง อั ด  โ มดู ลั ส ยื ดหยุ่ น และ
อัตราส่วนปัวซองของเถ้าลอยแคลเซียมจีโอโพลิเมอร์
คอนกรีตเมื่อแปรผันปริมาณการใช้เศษคอนกรีตเป็น
มวลรวมหยาบที่อายุการบ่มเท่ากับ 28 วัน 

Symbol 
compressive 

strength (MPa) 
modulus of 

elasticity (GPa) 
Strain at peak 

stress (mm/mm) 
Poisson’ 

ratio 
0RCA 22.97 16.28 0.00182 0.236 
20RCA 25.66 17.29 0.00235 0.286 
40RCA 29.32 13.91 0.00268 0.240 
60RCA 30.31 14.51 0.00265 0.255 
80RCA 30.39 13.98 0.00248 0.215 
100RCA 31.68 11.07 0.00320 0.227 

 

 
รูปที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นกับ

ความเครียดของเถ้าลอยแคลเซียมสูงจีโอโพลิเมอร์
คอนกรีตเมื่อแปรผันปริมาณการใช้เศษคอนกรีตเป็น

มวลรวมหยาบ 
 

เมื่อพิจารณาผลการวิเคราะห์โมดูลัสยืดหยุ่นและ
อั ต ร าส่ ว นปั ว ซ อ ง ข อ ง เ ถ้ า ล อยแ คล เ ซี ย ม สู ง                     
จีโอโพลิเมอร์คอนกรีตเมื่อแปรผันปริมาณการใช้เศษ
คอนกรีตเป็นมวลรวมหยาบ พบว่า ค่าโมดูลัสยืดหยุ่น
ของเถ้าลอยแคลเซียมสูงจีโอโพลิเมอร์คอนกรีตมี
แนวโน้มลดลงตามปริมาณการแทนที่มวลรวมหยาบ            
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รีไซเคิลที่เพิ่มข้ึน ซึ่งผลการวิเคราะห์ค่าโมดูลัสยืดหยุ่น
ที่มีแนวโน้มลดลงสัมพันธ์กับค่าความเครียดอัดที่จุด
ความเค้นสูงสุด (Strain at peak stress) ที่มีแนวโน้ม
เพ่ิมข้ึนตามปริมาณการแทนที่มวลรวมหยาบรีไซเคิลที่
เพ่ิมข้ึน โดยจากรูปที่ 1 จะเห็นได้ว่าลักษณะเส้นกราฟ
คล้ายพาราโบลาคว่ าคล้ายกับคอนกรีตทั่วไป ซึ่ง
พฤติกรรมการรับก าลังอัดของคอนกรีตในช่วงเริ่มต้นมี
ลักษณะเป็นแบบเชิงเส้นจนถึงจุดที่คอนกรีตรับแรงกด
อัดได้ประมาณร้อยละ 40-70 ของก าลังอัดประลัย 
จากนั้นกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นและ
ความเครียดมีลักษณะที่โค้งมากขึ้นจนกระทั่งเกิดการ
วิบัติ ซึ่งจากรูปที่  1 พบว่า ความชันของกราฟมี
แนวโน้มลดลงตามปริมาณการแทนที่มวลรวมหยาบ            
รีไซเคิลที่เพิ่มขึ้น 

เมื่อพิจารณาการวิเคราะห์ค่าอัตราส่วนปัวซอง คือ 
การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงรูปร่างของแนวนอนกับ
การเปลี่ยนแปลงรูปร่างของแนวตั้งดังรายละเอียดตาม
มาตรฐาน ASTM C469 [16] จากตารางที่ 4 และรูป
ที่ 1 แสดงให้เห็นว่า ค่าความเครียดอัดที่จุดความเค้น
สูงสุด (Strain at peak stress) มีแนวโน้มมากขึ้นตาม
ปริมาณการใช้มวลรวมหยาบรีไซเคิลมากขึ้น แต่
อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาค่าอัตราส่วนปัวซอง 
(ตารางที่ 4) พบว่า ค่าอัตราส่วนปัวซองมีแนวโน้ม
เพ่ิมขึ้นจนถึงปริมาณการแทนที่ร้อยละ 60 หลังจาก
นั้นค่าอัตราส่วนปัวซองลดลงเล็กน้อย แสดงให้เห็นว่า 
คอนกรีตมีความเหนียวในแกน (Axial ductility) มาก
ขึ้นส่งผลดีให้เกิดการชะลอการวิบัติแบบไม่ให้เกิดแบบ
ทันทีทันใดเมื่อพิจารณาค่าความเครียดอัดที่จุดความ
เ ค้ น สู ง สุ ด  ( Strain at peak stress) ร่ ว ม ด้ ว ย 
นอกจากนั้นการที่อัตราส่วนปัวซองมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น
ตามปริมาณการแทนที่มวลรวมหยาบรีไซเคิลที่เพ่ิมขึ้น 
ซึ่งมีค่าระหว่าง 0.215-0.286 เป็นค่าอัตราส่วนปัวซอง

ของคอนกรีตก าลั งสู งและคอนกรีตปกติจะมีค่ า
อัตราส่วนปัวซองอยู่ระหว่าง 0.11-0.21 ตามราย
ง า น วิ จั ย ข อ ง  Sofi et al. [17] แ ล ะ                           
Phoo-ngernkham et al. [18] 
 

4.  สรุปผลและอธิปรายผล 
 ก าลังอัดของเถ้าลอยแคลเซียมสูงจีโอโพลิเมอร์
คอนกรีตมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นตามปริมาณการแทนที่เศษ
คอนกรีตเพ่ิมขึ้น เนื่องจากการใช้เศษคอนกรีตรีไซเคิล
ช่วยเพ่ิมผลผลิตภายในระบบของจีโอโพลิเมอร์ โดย
ก าลังอัดของเถ้าลอยแคลเซียมสูงจี โอโพลิ เมอร์
คอนกรีตควบคุมมีค่าเท่ากับ 22.97 เมกะปาสคาล 
ส่วนก าลังอัดของเถ้าลอยแคลเซียมสูงจีโอโพลิเมอร์
คอนกรีตที่มีการแทนที่ เศษคอนกรีตรีไซเคิลมีค่า
ระหว่าง 25.66-31.68 เมกะปาสคาล ขณะที่ผลการ
วิเคราะห์โมดูลัสยืดหยุ่นและอัตราส่วนปัวซองของเถ้า
ลอยแคลเซียมสูงจีโอโพลิเมอร์คอนกรีตมีแนวโน้ม
ลดลงตามปริมาณการใช้เศษคอนกรีตในส่วนผสมซึ่ง
สอดคล้องกับค่าความเครียดอัดที่จุดความเค้นสูงสุด
เมื่อพิจารณาจากความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นกับ
ความเครียดของคอนกรีตที่มีแนวโน้มมากขึ้นตาม
ปริมาณการแทนที่ เศษคอนกรีตในมวลรวมหยาบ
ธรรมชาติมากขึ้น โดยโมดูลัสยืดหยุ่นและอัตราส่วนปัว
ซองของเถ้าลอยแคลเซียมสูงจีโอโพลิเมอร์คอนกรีตที่
มีการแทนที่เศษคอนกรีตรีไซเคิลมีค่าระหว่าง 11.07-
17.29 จิกะปาสคาล และ 0.215-0.286 ตามล าดับ 
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บทคัดย่อ  

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาก าลังรับแรงอัดและแรงยึดเหนี่ยวของจีโอโพลิเมอร์คอนกรีตจากเถ้าลอย
แคลเซียมสูงร่วมกับเถ้าหนักด้วยวิธีการบ่มที่อุณหภูมิห้อง สัดส่วนของจีโอโพลิเมอร์คอนกรีตที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย 
ความเข้มข้นของสารละลายโซเดียวไฮดรอกไซด์เท่ากับ 10 โมลาร์, อัตราส่วนของโซเดียมซิลิเกตต่อโซเดียมไฮดรอกไซด์
เท่ากับ 1:1 และอัตราส่วนของเหลวต่อวัสดุประสานเท่ากับ 0.64 โดยสัดส่วนของสารตั้งต้นและอัตราส่วนของวัสดุมวลรวม
ต่อเพสต์ถูกพิจารณา ผลทดสอบพบว่าอัตราส่วนระหว่างเถ้าลอยแคลเซียมสูงและเถ้าหนักและอัตราส่วนของวัสดุมวลรวม
ต่อเพสต์ที่เหมาะสมเมื่อพิจารณาก าลังรับแรงอัดปกติและความสามารถในการท างานของจีโอโพลิเมอร์เท่ากับ 80:20 และ 
2.5 ตามล าดับ เมื่อเปรียบเทียบแรงยึดเหนี่ยวระหว่างจีโอโพลิเมอร์คอนกรีตและคอนกรีตควบคุมพบว่าแรงยึดเหนี่ยวของ
จีโอโพลิเมอร์คอนกรีตมีแนวโน้มต่ ากว่าเล็กน้อย 
ค ำส ำคัญ: จีโอโพลิเมอร์คอนกรีต  เถ้าลอยแคลเซียมสูง  เถ้าหนัก  หน่วยแรงยึดเหนี่ยว 
 
Abstract 

The paper objectives were to study compressive normal strength and bond strength properties 
of geopolymer concrete from high-calcium fly ash and bottom ash with curing at room temperature. 
The constant variables consisted of the concentration of sodium hydroxide solution (NaoH) of 10 molars, 
the ratio of sodium silicate to sodium hydroxide of 1: 1 and the ratio of liquid to binder (L / A) of 0.64 
The proportion of the initial substance and the ratio of material to paste were determined. The results 
showed that the ratio of high-calcium fly ash to bottom ash and the ratio of aggregate material to past 
were appropriate when considered the compressive normal strength and work ability of 80:20 and 2.5, 
respectively. In addition, the bond strength comparison between concrete geopolymer and control 
concrete showed that the bond strength of geopolymer concrete was slightly lower. 
Keywords: Geopolymer Concrete, High-Calcium Fly Ash, Bottom ash, Bond strength. 
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1.  บทน ำ 
 จีโอโพลิเมอร์เป็นวัสดุเชื่อมประสานประเภทหนึ่งที่
นับว่าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เนื่องจากไม่มีส่วนผสม
ของปูนซีเมนต์เลย เป็นที่ทราบกันดีว่าขบวนการผลิต
ปูนซีเมนต์นั้นจะปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็น
ปัจจัยหนึ่งที่ส าคัญต่อการเกิดปรากฏการณ์เรือน
กระจก (greenhouse effect) ส่งผลกระทบต่อปัญหา
สิ่งแวดล้อมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ วัสดุจีโอโพลิเมอร์
ก าลังได้รับความสนใจและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง [1-3] 
จีโอโพลิ เมอร์มีส่วนผสมของวัสดุปอซโซลานที่มี
สารประกอบหลัก ๆ คือซิลิกา (Silica, SiO2) และอลูมิ
น่า (Alumina, Al2O3) เช่น เถ้าลอย [4] และเถ้าหนัก 
[5] ท าปฏิกิริยากับสารละลายที่มีความเป็นด่างสูง 
แล้วถูกกระตุ้นปฏิกิริยาด้วยความร้อน ส่งผลให้
โครงสร้างโมเลกุลเชื่อมกันในลักษณะของลูกโซ่เชื่อม 
โดยโครงสร้างดังกล่าวมีความสามารถในการรับก าลัง
อัดได้ [6] 
 เถ้ าลอยเป็นวัสดุที่ ได้จากกระบวนการผลิต
กระแสไฟฟ้าโดยใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิง มีปริมาณ
ค่อนข้างมากภายในประเทศ ปัจจุบันในงานคอนกรีต
เถ้าลอยถูกน ามาใช้อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากลักษณะ
ทางกายภาพเป็นเม็ดค่อนข้างกลมและยังมีปริมาณ
ของซิลิกาและอลูมิน่าที่เหมาะสม ส่งผลดีต่อในด้าน
ความสามารถในการท างาน ความคงทนและด้านก าลัง
ในระยะปลาย ปัจจุบันเถ้าลอยนับเป็นสารปอชโซลาน
ประเภทหนึ่งที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับต้น ๆ ต่อ
การน ามาใช้งานคอนกรีตและวัสดุจีโอโพลิเมอร์ ด้วย
ลักษณะทางกายภาพที่เหมาะสม ราคาที่ไม่แพง และมี
ปริมาณมากเพียงพอต่อการใช้งาน อย่างไรก็ตามเถ้า
ลอยในประเทศไทยมีสารประกอบของแคลเซียมที่
ค่อนข้างสูงเมื่อน ามาผลิตเป็นวัสดุจีโอโพลิเมอร์จะ

ส่งผลกระทบต่อระยะเวลาในการก่อตัวที่ค่อนข้างเร็ว 
[4] 

เถ้าหนักเป็นวัสดุเหลือทิ้งอีกประเภทหนึ่งที่ได้จาก
การขบวนการผลิตกระแสไฟฟ้า ในบริเวณที่เกิดการ
สันดาปอุณหภูมิที่สูงจะหลอมอนุภาคของเถ้าที่เหลือ
จากการเผาไหม้และปะทะกันเป็นเม็ด หรือก้อนที่มี
ขนาดใหญ่แล้วตกลงสู่ก้นเตามีปริมาณร้อยละ  15-25 
ของน้ าหนักของเถ้าถ่านหินทั้งหมด [7] เถ้าหนักมี
องค์ประกอบของซิลิก้าและอลูมิน่าและเหล็กซึ่งถูกจัด
ว่าเป็นสารปอซโซลาน [8] แต่มีข้อด้อยคือมีลักษณะ
เม็ดค่อนข้างใหญ่และมีความพรุน รูปร่างไม่แน่นอน
เป็นเหลี่ยมมุมรวมถึงมีความเป็นอสัญฐานที่ต่ ากว่าเมื่อ
เปรียบเทียบกับเถ้าลอย เถ้าหนักที่ อ าเภอแม่เมาะ
ปัจจุบันมีมากถึง 50 ตัน โดยเฉลี่ยจะมี เถ้าหนัก
ประมาณ 0.8 ล้านตันต่อปี [9] งานวิจัยที่ผ่านมาพบว่า
มีการน าเถ้าหนักไปใช้บ้างในงานถนน [10] ได้น าเถ้า
หนักไปใช้แทนที่ดินลูกรังในปริมาณร้อยละ 10 ถึง 50 
ผลทดสอบพบว่าการแทนที่เถ้าหนักในอัตราส่วนร้อย
ละ 26 ให้ค่าความแข็งแรงสูงสุด จอมปวีร์ จันทร์หิรัญ 
[11] ได้การศึกษาคุณสมบัติพ้ืนฐานของเถ้าหนักเพ่ือ
ใช้ ใ น ง านผิ วทา ง  และ  ส า เ ริ ง  รั กซ้ อน  [8] ได้
ท าการศึกษาคุณสมบัติของคอนกรีตที่ผสมเถ้าหนัก
พบว่าก าลังอัดคอนกรีตลดลง หากน าเถ้าหนักมา
ปรับปรุงคุณภาพโดยวิธีการบดให้ละเอียด จะสามารถ
ใช้แทนที่บางส่วนในปูนซีเมนต์รวมไปถึงสามารถน ามา
แทนวัสดุมวลรวมละเอียด (ทราย) ส่งผลให้ ค่าก าลัง
อัด ความพรุน และการต้านทานคาร์บอนเนชั่นดีขึ้น 
อย่างไรก็ตามเถ้าหนักที่มีปริมาณมากในปัจจุบัน ยังไม่
สามารถน ามาใช้ประโยชน์มากนักเมื่อเปรียบเทียบกับ
เถ้าลอย งานวิจัยที่ผ่านมาเถ้าหนักถูกศึกษาอย่าง
กว้างขวางในด้านคุณสมบัติของเพสต์   มอร์ต้าจีโอโพ
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ลิเมอร์ หรือการแทนที่บางส่วนในปูนซีเมนต์ทางด้าน
ก าลังและความคงทน  มีการศึกษาไม่มากนักที่น าเถ้า
หนักมาใช้ในจีโอโพลิเมอร์คอนกรีตเสริมเหล็ก ดังนั้น
งานวิจัยครั้งนี้จึงมีแนวคิดที่จะศึกษาด้วยการน าเถ้า
หนักและเถ้าลอยมาใช้ในงานจีโอโพลิเมอร์คอนกรีต
เสริมเหล็กเบื้องต้น  
 ปัจจุบันในต่างประเทศมีการศึกษาและน าจีโอโพลิ
เมอร์คอนกรีตส าเร็จรูปและจีโอโพลิเมอร์คอนกรีต
เสริมเหล็กมาใช้งานจริงเพ่ิมมากขึ้น [12-14] กลไกที่
ส าคัญประการหนึ่ งของโครงสร้างจี โอโพลิ เมอร์
คอนกรีตเสริมเหล็กคือแรงยึดเหนี่ยวระหว่างเหล็ก
เสริมกับคอนกรีต ในสภาวะการใช้งานเมื่อโครงสร้าง
รับน้ าหนัก คอนกรีตและเสริมเหล็กจะท างานร่วมกัน
ในการต้านทานแรงที่กระท าต่อโครงสร้าง ส าหรับการ
ออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กแรงยึดเหนี่ยว
ถูกอธิบายในรูปแบบของระยะฝัง (Development 
length) มาตรฐานการออกแบบของวิศวกรรมสถาน
แห่งประเทศไทย (วสท.) ก าหนดหน่วยแรงยึดเหนี่ยว
อยู่ ในฟังก์ชั่นหน่วยแรงอัดประลัยและเส้นผ่าน
ศูนย์กลางของเหล็กเส้น อย่างไรก็ตามวัสดุจีโอโพลิ
เมอร์ยังไม่มีการก าหนดมาตรฐานส าหรับการใช้งาน
เหมือนคอนกรีตจากปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ดังนั้น
งานวิจัยครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการศึกษา
ส่วนผสมของจีโอโพลิเมอร์คอนกรีตที่ได้จากเถ้าลอย
แคลเซียมสูงและเถ้าหนักโดยพิจารณาค่าสมบัติ
พ้ืนฐานด้านก าลังรับแรงอัดและความสามารถในการ
ท างานที่ก าลังอัดปกติรวมถึงศึกษาหน่วยแรงยึด
เหนี่ยวของจีโอโพลิเมอร์คอนกรีต ซึ่งน าไปสู่การ
เริ่มต้นใช้วัสดุจีโอโพลิเมอร์คอนกรีตเสริมเหล็กที่เป็น
ทางวัสดุเลือกใหม่และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ิมมาก
ยิ่งขึ้น 

2. วัสดุและกำรทดสอบ 
2.1 วัสดุที่ใช้ในกำรทดสอบ 
 2.1.1 เถ้าลอยจากโรงผลิตไฟฟ้าแม่เมาะ อ าเภอ
แม่เมาะ จังหวัดล าปาง 

 2.1.2 เถ้าหนักจากโรงผลิตไฟฟ้าแม่เมาะ อ าเภอ
แม่เมาะ จังหวัดล าปาง ท าการปรับปรุงคุณภาพวัสดุ
ด้วยการบดให้ละเอียดโดยใช้เหล็กเส้นและลูกตุ้มเหล็ก
น้ าหนักประมาณ 2,000 กรัม ท าการสุ่มจ านวนเวลา
ในการบด เริ่มต้นจาก 2 ถึง 8 ชั่วโมงจากนั้นท าการ
ตรวจสอบความละเอียด ด้วยวิธี ร่อนเปียกผ่าน
ตะแกรงเบอร์ 325 โดยให้มีร้อยละท่ีค้างไม่เกินร้อยละ 
34  

 2.1.3 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1  
 2.1.4 สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) 
ความเขม้ข้นเท่ากับ 10 โมลาร์ 
 2.1.5 สารละลายโซเดียมซิลิเกต (Na2SiO3) ที่ใช้
ในการทดสอบมีลักษณะสีขาวขุ่นมีองค์ประกอบของ 
Na2O 15.32% , SiO2 32.87%  และน้ า 51.87% 
โดยมวล 
 2.1.6 ทร ายแม่ น้ า  อ า เ ภ อ พิม าย  จั ง ห วั ด
นครราชสีมา โดยล้างเอาส่วนที่เป็นดินและสิ่งเจือปน
อ่ืน ๆ ออกจนสะอาด น าทรายที่เปียกมาผึ่งให้แห้ง 
แล้วร่อนผ่านตะแกรงเบอร์ 4 จากนั้นแช่น้ า 24 ชั่วโมง
ให้อ่ิมตัว พร้อมปรับทรายให้อยู่ในสภาพอ่ิมตัวผิวแห้ง 
(SSD) และบรรจุใส่ถุงพลาสติกป้องกันความชื้น 
 2.1.7 หินขนาดโตสุดเท่ากับ 3/4 นิ้ว ท าการเก็บ
ตัวอย่างจากกองและแบ่งตัวอย่างตามมาตฐาน
เดียวกันกับทราย แล้วน าหินมาล้างเอาส่วนที่เป็นดิน
และสิ่งเจือปนอ่ืนๆ ออกจนสะอาด จากนั้นปรับหินให้
อยู่ ใ นสภาพ อ่ิมตั วผิ วแห้ ง  (SSD) และบรรจุ ใ ส่
ถุงพลาสติกป้องกันความชื้น 
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 2.1.8 เหล็กข้ออ้อยเส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 12 มิลลิ เมตร , 16 มิลลิ เมตร , 20 
มิลลิ เมตร , 25 มิลลิ เมตร  ตัด เป็นท่อนๆละ  80 
เซนติเมตร ประเภท SD-40 
 
2.2 วิธีกำรด ำเนินกำรทดสอบ  
2.2.1 ตัวอย่ำงทดสอบ 
 ตัวอย่างทดสอบประกอบด้วยจีโอโพลิเมอร์
คอนกรีตและคอนกรีตควบคุม ทดสอบก าลังอัดและ
แรงยึดเหนี่ยวโดยฝังเหล็กข้ออ้อยขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 12, 16, 20, 25 มิลลิเมตร ลงในตัวอย่าง
ทดสอบลึก 10 เซนติเมตร ตัวอย่างคอนกรีตควบคุม
ถู กออกแบบตามมาตร ฐ านของอ เ มริ ก า  ACI 
(American Concrete Institute) ACI 318-63 
ส าหรับการออกแบบส่วนผสมจีโอโพลิเมอร์คอนกรีต 
อ้างอิงประยุกต์มาตรฐานการออกแบบส่วนผสม
คอนกรีต โดยใช้ปริมาณของวัสดุมวลรวมเท่ากับ
ตัวอย่างคอนกรีตควบคุม ส าหรับอัตราส่วนระหว่างจี
โอโพลิ เมอร์ เพสต่อวัสดุมวลรวมที่น า เสนอนี้ ถูก
ทดสอบหลายครั้งโดยพิจารณาก าลังรับแรงอัดและค่า
การยุบตัวจากนั้นก าหนดให้คงที่  ส่วนผสมของ
ตัวอย่างทดสอบแสดงในตารางที่ 1 
 
ตำรำงท่ี 1 ส่วนผสมของตัวอย่างทดสอบ 
Sample C GC100 GC80 GC60 

ปูน 13.0 - - - 

ทราย 32.8 26.9 26.9 26.9 

หิน 46.0 49.9 49.9 49.9 

น้ า 8.0 - - - 
เถ้าลอย - 17.2 10.8 8.1 

เถ้าหนัก - - 2.7 5.4 
 

 

Sample C GC100 GC80 GC60 

NaOH - 5.61 5.61 5.61 

Na2Sio3 - 5.61 5.61 5.61 

หมายเหตุ : C (คอนกรีตควบคุม), GC (จีโอโพลิเมอร์คอนกรีต) 
 

2.2.2 ขั้นตอนกำรผสมจีโอโพลิเมอร์ 
 1. เตรียมวัสดุมวลรวมเทลงในเครื่องผสมและ
เตรียมแบบหล่อตัวอย่าง  
 2.  น าเถ้าลอยและเถ้าหนักใส่ถังเติมสารละลาย
โซเดียมไฮดรอกไซด์ แล้วใช้ใบพายปั่นสารตั้งต้นและ
สารละลายเป็นเวลา 5 นาที  
 3.  น าจีโอโพลิเมอร์เพสต์เทลงในเครื่องโม่เพ่ือ
ผสมกับมวลรวม จากนั้นท าการปั่นเครื่องโม่เป็นเวลา 
3 นาที แสดงในรูปที่ 1 
 4.  เติมสารละลายโซเดียมซิลิเกตลงในเครื่องโม่
ปั่นเครื่องโม่เพ่ิม 2 นาที  
 5.  จากนั้นน าเนื้อจีโอโพลิเมอร์คอนกรีตไปใส่
ในแบบหล่อแล้วปาดหน้าให้เรียบ  
 6. ใช้จีโอโพลิเมอร์คอนกรีตใส่ในแบบหล่อ
จากนั้นน าเหล็กที่ตัดไว้ความยาว 80 เซนติเมตรที่มี
เส้นผ่านศูนย์กลาง 12, 16, 20, 25 มิลลิเมตรเสียบลง
ไปในแบบหล่อที่ความลึก 10 เซนติเมตร ดังแสดงใน
รูปที่ 2 ก 
 7. ท าการบ่มจีโอโพลิเมอร์คอนกรีตด้วยการน า
พลาสติกหุ้ม จากนั้นทดสอบทั้งก าลังรับแรงอัดและ
แรงยึดเหนี่ยวของตัวอย่าง แสดงในรูปที่ 2 ข 
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รูปที่ 1 ขั้นตอนการผสมวัสดุเพ่ือหล่อตัวอย่างทดสอบ 
    

 

            ก. ตัวอย่างทดสอบแรงยึดเหนี่ยว 
 

 

           ข. ตวัอย่างทดสอบก าลังรับแรงอัด 

รูปที่ 2 ตัวอย่างทดสอบการแรงยึดเหนี่ยวและก าลัง
รับแรงอัด 

 
2.2.3 กำรทดสอบ 
2.2.3.1 ทดสอบก ำลังรับแรงอัด 
          ก าลังอัดของตัวอย่างจีโอโพลิเมอร์คอนกรีต
และคอนกรีตควบคุมที่อายุ 28 วัน  
 
 

2.2.3.2 ทดสอบแรงยึดเหนี่ยว 
 การทดสอบแรงยึดเหนี่ยวระหว่างจีโอโพลิเมอร์
คอนกรีตและเหล็กเสริมโดยท าการดึงเหล็กที่ฝังอยู่ใน
คอนกรีตออกมาในอัตราไม่เกิน 22 กิโลนิวตันต่อนาที 
จากนั้นบันทึกค่าแรงดึงและระยะเหล็กที่เลื่อนออก
จากคอนกรีตโดยแบ่งช่วงเท่าๆ กัน จนกระท่ังเหล็กถึง
ค่าก าลังครากหรือคอนกรีตแตกออกจากกัน หรือ
ระยะเหล็กออก 2.5 มิลลิเมตร ส าหรับหน่วยแรงยึด
เหนี่ยวของคอนกรีตหาได้โดยการน าพ้ืนที่ผิวทั้งหมด
ของเหล็กที่ฝังอยู่ในคอนกรีตหารค่าแรงที่ใช้ดึงเหล็ก 
ดังแสดงในรูปที ่3 
 

 

รูปที่ 3 การทดสอบแรงยึดเหนี่ยวจีโอโพลิเมอร์คอนกรีต 
  

3.  ผลกำรทดสอบและกำรอภิปรำย 
3.1 ก ำลังอัดของจีโอโพลิเมอร์เพสต์คอนกรีต 

ผลทดสอบก าลังอัดของจีโอโพลิเมอร์คอนกรีต
เมื่ออัตราส่วนเถ้าลอยต่อเถ้าหนักเท่ากับ 100:0, 
80:20, 60:40 ด้วยวิธีบ่มอุณหภูมิห้องที่อายุ 3, 7 และ 
28 วัน แสดงในรูปที่ 4 จากผลทดสอบที่อายุ 3 วัน 
ก า ลั ง อั ด เ ท่ า กั บ  151.20, 138.46 และ  108.62 
กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร ที่อัตราส่วนเถ้าลอยต่อ
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เถ้าหนัก 100:0, 80:20 และ 60:40 ตามล าดับ โดย
ก าลังอัดมีแนวโน้มลดลงตามปริมาณการแทนที่ของ
เถ้าหนักที่เพ่ิมมากขึ้น เมื่ออายุตัวอย่างทดสอบเท่ากับ 
7 วัน พบว่าอัตราส่วนเถ้าลอยต่อเถ้าหนัก 100:0, 
80:20 และ 60:40 สามารถรับก าลังอัดได้ เท่ากับ 
233.6, 284.3 แ ล ะ  200.3 กิ โ ล ก รั ม ต่ อ ต า ร า ง
เซนติเมตรตามล าดับ จากผลทดสอบพบว่าอัตราส่วน
เถ้าลอยต่อเถ้าหนัก 80:20 ให้ก าลังอัดสูงสุด อาจเป็น
เพราะความละ เ อียดของ เถ้ าหนั ก ที่ พิ จ า รณา
เปรียบเทียบจากร้อยละการค้างบนตะแกรง 325 น้อย
กว่าเถ้าลอยจึงท าให้สามารถแทรกตัวได้ดีส่งผลช่วยให้
ลดปริมาณฟองอากาศในจี โอโพลิ เมอร์คอนกรีต 
ส าหรับอัตราส่วนเถ้าลอยต่อเถ้าหนัก 60:40 ให้ก าลัง
อัดที่ต่ าสุด ซึ่งให้ผลท านองเดียวกัน [8] ส าเริง รักซ้อน
ศึกษาผลของการใช้ เถ้าหนักบดละเอียดสูงแทนที่
ปูนซีเมนต์บางส่วน พบว่าก าลังรับแรงอัดของคอนกรีต
จะมีค่าเพ่ิมขึ้นเมื่อแทนที่ปูนซีเมนต์ด้วยเถ้าหนักร้อย
ละ 10 ถึง 20 ต่อจากนั้นก าลังอัดมีแนวโน้มลดลง 
ส าหรับก าลังอัดจีโอโพลิเมอร์คอนกรีตอายุ 28 วัน 
พบว่า ก าลังอัดของตัวอย่างทดสอบมีค่าใกล้เคียงกัน
โดยอัตราส่วนของเถ้าลอยต่อเถ้าหนักเท่ากับ 80:20 
ให้ก าลังอัดของจีโอโพลิเมอร์คอนกรีตสูงสุดเท่ากับ 
410.21 กิโลกรมต่อตารางเซนติเมตร จากผลการ
ทดสอบขั้นตอนนี้  อัตราส่วนเถ้าลอยต่อเถ้าหนัก
เท่ากับ 80:20 ของจีโอโพลิเมอร์คอนกรีตนี้จะถูก
น าไปใช้ในการหล่อตัวอย่างเพ่ือทดสอบแรงยึดเหนี่ยว
ต่อไป 

 
รูปที่ 4 ก าลังรับแรงอัดของจีโอโพลิเมอร์คอนกรีต ที่อายุ 

3, 7 และ 28 วัน 
 

3.2 แรงยึดเหนี่ยวของจีโอโพลิเมอร์คอนกรีต 
ผลการทดสอบแรงยึดเหนี่ยวของจีโอโพลิเมอร์

คอนกรีตและคอนกรีตควบคุมซึ่งมีก าลังอัดอยู่ระหว่าง 
208 ถึง 226 และ 206 ถึง 225  กิโลกรัมต่อตาราง
เซนติเมตร ตามล าดับ ผลการทดสอบแรงยึดเหนี่ยว
ของจีโอโพลิ เมอร์คอนกรีตเท่ากับ 53.7 , 47.2 , 
47.622 และ 39.644 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร 
โดยเส้นผ่าศูนย์กลางของเหล็กข้ออ้อยเท่ากับ 12, 16, 
20 และ 25 มิลลิเมตร ตามล าดับ และแรงยึดเหนี่ยว
ของคอนกรีตเท่ากับ  73.8, 65.5, 48.2 และ 27.7 
กิ โ ล ก รั ม ต่ อ ต า ร า ง เ ซ น ติ เ ม ต ร  โ ด ย ข น า ด
เส้นผ่าศูนย์กลางของเหล็กข้ออ้อยเท่ากับ 12, 16, 20 
และ 25 มิลลิเมตร ตามล าดับ ซึ่งมีความสอดคล้อง
ตามมาตรฐานวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย พบว่า
หน่วยแรงยึดเหนี่ยวมีแนวโน้มลดลงตามขนาดของ
เส้นผ่าศูนย์กลางเหล็กข้ออ้อยที่มากข้ึน  



 
การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์  วทิยาศาสตร์  เทคโนโลยี  และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 12 
วันที่ 20  สิงหาคม  2564  ณ  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   

 

 

ESTACON12 | 1179 

 
รูปที่ 5 แรงยึดเหนี่ยวของจีโอโพลิเมอร์คอนกรีตและ

คอนกรีตโดยเส้นผ่าศูนย์กลางเหล็กต่างกัน 
 

4.  สรุปผลกำรวิจัย 
 4.1 การแทนที่เถ้าลอยด้วยเถ้าหนักที่อายุ 3 วัน 
ก าลังรับแรงอัดมีแนวโน้มลดลงตามปริมาณการแทนที่
ของเถ้าหนักที่ เ พ่ิมมากขึ้น ในขณะที่เมื่อตัวอย่าง
ทดสอบมี อ ายุ เ พ่ิ มขึ้ นที่  7 และ  28 วั น  พบว่ า 
อัตราส่วนเถ้าลอยต่อเถ้าหนัก 80:20 ให้ก าลังอัดสูงสุด  
 4.2 เปรียบเทียบแรงยึดเหนี่ยวของจีโอโพลิเมอร์
คอนกรีตมีค่าความแตกต่างน้อยกว่าเล็กน้อยของแรง
ยึดเหนี่ยวคอนกรีตควบคุม ที่ก าลังรับแรงอัดปกติ  
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การเสริมหน้าตัดเหล็กรูปตัวเอชเพ่ือรับแรงบิด 
Reinforcing H-section Steel Subjected to Torsion. 

 
สุเมธ เมยานนท์1,*, อุดมศักดิ ์หงษ์ค า1, กฤษปภัส ไพโรจน์1, มานิตย์ จรูญธรรม1, 

ไพโรจน์ ยอดสง่า1 และ สรศักดิ ์เซียวศิริกุล1 
 

1 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น  
150 ถนนศรีจันทร์ ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000   
*ผู้ติดต่อ: jaisumetjai@gmail.com, เบอร์โทรศัพท์: 0970513564 

 
บทคัดย่อ  

เหล็กโครงสร้างรูปพรรณหน้าตัดรูปตัว H เป็นส่วนของโครงสร้างอาคาร  บางกรณีน ามาใช้เป็นส่วนของโครงสร้างรับ
แรงบิด แต่เหล็กโครงสร้างหน้าตัดรูปตัว H เป็นหน้าตัดแผ่นบางและแบบเปิด  จึงมีคุณสมบัติในการรับแรงบิดได้ไม่ดี  จึง
ท าการศึกษาการเพิ่มก าลังรับแรงบิดของเหล็กโครงสร้างรูปพรรณหน้าตัดรูปตัวเอชโดยใช้ขนาด 100 mm. x 100 mm. และ
น้ าหนัก 17.2 kg/m.  สร้างตัวอย่างในรูปแบบของคานยื่น 0.9 m. ท าการเสริมเหล็กแบน, เหล็กเส้นกลมแบบทแยง และ
กากบาท ที่ปีกของหน้าตัดรูปตัว H แบบอย่างละ 3 ตัวอย่าง  ท าการทดสอบโดยให้แรงบิดกระท าโดยวางน้ าหนักที่ปลายคานยื่น  
ให้มีศูนย์จากปลายคานถึงน้ าหนักที่แขวนและเพิ่มแรงบิดโดยการเพิ่มน้ าหนักกระท าเป็นช่วงๆ ไม่เกินค่าหน่วยแรงที่จุดคราก  
พบว่าการเสริมเหล็กแบน, เหล็กเส้นกลมแบบทแยง และกากบาท เมื่อพิจารณามุมบิดเท่ากันสามารถรับแรงบิดได้เป็น 3.2, 6.7 
และ 8.1 เท่า ตามล าดับ เทียบกับหน้าตัดปรกติ และท าให้ค่าคงที่การบิด (J) เฉลี่ยเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกนั 
ค ำส ำคัญ: เหล็กโครงสร้างรูปพรรณหน้าตัดรูปตัวเอช, แรงบิด, มุมบิด, ค่าคงที่การบิด   
 

Abstract 
 Structural steel H-section shape, mostly use to be structural members such as Colum, Beam 
etc., in some case use to subjected to the torque, but the H-section shape is open thin element shape 
it is poorly of to torsional resisted. Therefore, the researcher has studied the torsional strength 
enhancement of H-shaped structural steel. It uses a sample steel size 100 mm. x100 mm. by weight 
17.2 kg/m. and the length of 0.9 m. of a simple cantilever beam. Reinforcing steel flat bar, diagonal 
rebars and cross rebars on the flanges of the cross-section. Each pattern was carried out in three samples 
and tested by applied the torque at on the end of a simple cantilever beam. in which to increase the 
torque and controlling the torque at the level of stress without the yield point. It was found that the 
reinforcement of the steel flat bar, diagonal rebars and cross rebars at the constant twist angle, able to 
bear the torque of 3.2, 6.7 and 8.1 times, respectively, compared to the normal cross-section. As a result, 
the average torsion constant (J) is also increased. 
Keywords: H-shaped steel, Torque, Twist angle, Torsion constant
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1.  บทน า 
 ปัจจุบันมีการใช้เหล็กเป็นวัสดุในการก่อสร้างเพ่ิม
มากขึ้น ซึ่งเหล็กที่ใช้ในงานก่อสร้าง มีความยืดหยุ่น 
คงทน และมีขนาดรูปร่างต่าง ๆ เช่น เหล็กเส้น เหล็ก
โครงสร้างรูปพรรณ โดยเหล็กโครงสร้างรูปพรรณใช้
ท าเป็นโครงสร้างอาคารและสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ เช่น 
เสา คาน โครงหลังคา โครงสะพาน เป็นต้น  
 เหล็กโครงสร้างรูปพรรณหน้าตัดรูปตัวเอช เป็นที่
นิยมใช้ท าคานเพราะรับแรงดัดได้ดี แต่รับแรงบิดได้
น้อย ดังนั้นเมื่อต้องการใช้เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ
หน้าตัดรูปตัวเอช ให้มีความต้านทานแรงบิดได้มากขึ้น
จาก เดิ ม  จึ งมี แนวความคิดที่ จ ะศึ กษาวิ ธี เ พ่ิ ม
ความสามารถในการต้านทานแรงบิดของเหล็ก
โครงสร้างรูปพรรณหน้าตัดรูปตัวเอช จึงเป็นที่มาของ
การศึกษาวิจัยนี้ โดยท าการค้ ายันปีกของเหล็ก
โครงสร้างรูปพรรณหน้าตัดเหล็กรูปตัวเอชไม่ให้เสียรูป 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของการรับแรงบิดจากหน้าตัด
ปรกติให้มีก าลังรับแรงบิดที่สูงขึ้น 

 
2.  ตัวอย่างทดสอบ  
 ตัวอย่างที่น ามาทดสอบเป็นเหล็กโครงสร้าง
รูปพรรณหน้าตัดเหล็กรูปตัวเอช (H-Shaped) ขนาด 
H 100  mm. x 100 mm. หนัก 17.2 kg/m. ความ
ยาว 1.2 m. จ านวน 4 ชุด โดยก าหนดให้แต่ละชุด
ตัวอย่างมีการเสริมเหล็กค้ ายันปีกเหล็กโครงสร้างโดย
วิธีการเชื่อมเหล็กเสริมยึดติดกับปีกแผ่นบนและแผ่น
ล่างที่หลากหลายรูปแบบ ดังแสดงในรูปที่ 1 และมี
รายละเอียดรูปแบบการเสริมเหล็กดังนี้ 

ตัวอย่างหน้าตัด A เหล็กโครงสร้างรูปพรรณปรกติ
ไม่เสริมเหล็ก 

ตัวอย่างหน้าตัด B เหล็กโครงสร้างรูปพรรณเสริม
เหล็กแผ่นแบนที่ปีกเหล็ก โดยใช้เหล็กกว้าง 82 mm.

หนา 4 mm. เว้นช่องห่าง 118 mm (ระยะศูนย์กลาง
แผ่นถึงศูนย์กลางแผ่น 200 mm)  

ตัวอย่างหน้าตัด C เหล็กโครงสร้างรูปพรรณเสริม
เหล็กเส้นกลมค้ ายันที่ปีกเหล็ก โดยใช้เหล็กขนาดเส้น
ผ่ านศูนย์กลาง  9  mm. เสริมแบบแนวทแยงที่
ระยะห่าง 87 mm  

ตัวอย่างหน้าตัด D เหล็กโครงสร้างรูปพรรณเสริม
เหล็กเส้นกลมค้ ายันที่ปีกเหล็ก โดยใช้เหล็กขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 9 mm. เสริมแบบกากบาทที่ระยะห่าง 
200 mm  

 
รูปที่ 1 แสดงรูปแบบและต าแหน่งการเสริมเหล็กค้ า

ยันปีกเหล็กโครงสร้างทั้ง 4 ตัวอย่าง 
 
3.  การทดสอบ 
 ติดตั้งตัวอย่างทดสอบในรูปแบบของคานยื่นยาว 
0.9 m. โดยอาศัยอุปกรณ์พิเศษยึดโครงเฟรมและยึด
ปลายคานข้างหนึ่งเปรียบเสมือนเป็นจุดรองรับแบบ
ยึดแน่น ซึ่งมีระยะยึด 0.3 m และประกอบชุดให้
แรงบิดที่ปลายคานยื่น  ส าหรับการทดสอบหา
ความสามารถการต้านทานแรงบิดของเหล็กหน้าตัด
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เปิด และติดตั้งไดอัลเกจที่ปลายคาน 2 ตัวเพ่ือวัดการ
หมุนของหน้าตัด ดังแสดงในรูปที่ 2 

หลังจากนั้นด าเนินการทดสอบโดยแขวนน้ าหนัก
ห่างออกจากหน้าตัดเท่ากับระยะที่ได้ก าหนดไว้ ซึ่ง
เป็นการให้แรงบิดจากน้ าหนักคูณระยะห่างจาก
ศูนย์กลางหน้าตัด ดังแสดงในรูปที่  3 แล้วท าการ
ตรวจวัดค่าการโก่งตัวและมุมบิด เมื่อท าการทดสอบ
เสร็จให้ท าการเพ่ิมน้ าหนักบรรทุกและท าการตรวจวัด 
ท าการเ พ่ิมน้ าหนักขึ้นไปอีกจนท าให้แรงบิดถึ ง
ค่าสูงสุด (ค่าที่ท าให้ความเค้นเฉือนถึงจุดคราก) และ
ท าซ้ าอีก 3 ครั้งเพ่ือหาค่าเฉลี่ยและความแปรปรวน
ของข้อมูลจากผลการทดสอบ ทั้งหมดคือการทดสอบ
หนึ่งตัวอย่าง ดังนั้นการทดสอบจะด าเนินการเช่นนี้กับ
ตัวอย่างที่เหลืออีก 3 ตัวอย่าง 

 

 
รูปที่ 2 ติดตั้งชุดให้แรงบิดและไดอัลเกจที่ปลายคาน 

 

 
 

รูปที่ 3 แขวนน้ าหนักและตรวจวัดค่าโก่งตัวกับมุมบิด 
 

4.  ผลการทดสอบ 
 ผลการทดสอบเหล็กหน้าตัดเปิดตัวเอช ขนาด 
100x100 mm. หนัก 17.2 kg/m. หน้าตัดปรกติไม่
เสริมเหล็กค้ ายัน (Type A) สรุปค่าเฉลี่ยไว้ในตารางที่ 
1 ซึ่งการทดสอบก าหนดให้ค่าความเค้นเฉือนไม่เกิน
ความเค้นที่จุดคราก ส่วนหน้าตัดที่เสริมก าลังรับ
แรงบิดด้วยแผ่นเหล็กแบน (Type B), เหล็กเส้นกลม 
RB 9 ด้านข้างแบบทแยง (Type C) และแบบกากบาท 
(Type D) สรุปค่าเฉลี่ยไว้ในตารางที่ 2 ด้วยแรงบิดที่
กระท าต้องมากขึ้นเพ่ือจะท าให้มุมบิดใกล้เคียงกับ
กรณีหน้าตัดปรกติไม่เสริมเหล็ก หรืออาจมากกว่าใน
กรณีท่ีความสัมพันธ์ระหว่างมุมบิดกับแรงบิดยังคงเป็น
ลักษณะเส้นตรงซึ่งหมายถึงวัสดุยังคงมีพฤติกรรมเป็น
วัสดุยืดหยุ่นเชิงเส้น 

เมื่อน าผลการทดสอบเหล็กปรกติมาเปรียบเทียบ
มุมบิดของผลค านวณ (ความยาวคาน 0.9 m, Shear 
modulus 0.8E+06 ksc และค่าคงที่การบิดของหน้า
ตัด 5.17 cm4) ดังกราฟในรูปที่ 4 แล้วสร้างเส้นแนว
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โน้มและสมการเชิงเส้นพบว่าผลทดสอบให้ค่าสูงกว่า
ค านวณเล็กน้อย อาจเป็นผลจากค่า Shear modulus 
ใช้ค่ามาตรฐาน จึงปรับค่า Shear modulus เป็น 
0.78E+06 ksc เพ่ือให้ผลการค านวณสอดคล้อง 

ผลทดสอบแรงบิดกับมุมบิดในกรณีการเสริมเหล็ก
ทั้ง 3 เปรียบเทียบกับหน้าตัดปรกติที่ไม่เสริมแรง โดย
เปรียบเทียบกราฟ ดังรูปที่ 5 เป็นการเปรียบเทียบ
หน้าตัด Type A กับ Type B พบว่าสามารถรับแรงบิด
ได้เพ่ิมขึ้นและมีพฤติกรรมเป็นวัสดุยืดหยุ่นเชิงเส้น 
สังเกตจากเส้นกราฟมีทิศทางเป็นเส้นตรง  

รูปที่ 6 และ รูปที่ 7 เปรียบเทียบหน้าตัด Type A 
กับ Type C และ Type A กับ Type D ตามล าดับ 
พบว่าทั้งสองกราฟสามารถรับแรงบิดได้เพ่ิมมากขึ้น
เช่นกัน และสังเกตุเห็นลักษณะโค้งของกราฟเมื่อเข้า
ใกล้มุมบิดที่ความเค้นที่จุดครากของหน้าตัดปรกติ 

 
รูปที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างมุมบิดจากการค านวณ
กับผลทดสอบกรณีหน้าตัดปรกติไม่เสริมเหล็กค้ ายัน 

 
 
 
 
 

ตารางที่ 1 ค่าแรงบิดและมุมบิด ของผลการทดสอบ
เหล็กหน้าตัดรูปตัว H ปรกติไม่เสริมเหล็ก 
 

แรงบิด มุมบิด (rad) ของหน้าตัด 
(kg.m) Type A 
1.93 0.003 
3.86 0.007 
5.79 0.011 
7.71 0.016 
9.64 0.020 
11.57 0.024 
13.50 0.029 
15.43 0.033 
17.36 0.038 
19.29 0.043 
21.22 0.050 
23.14 0.054 

 
ตารางที่ 2 ผลทดสอบค่าแรงบิดและมุมบิดของเหล็ก
หน้าตัดเสริมเหล็กแบน, ทแยง และกากบาท 
 

แรงบิด มุมบิด (rad) ของหน้าตัด 
(kg.m) Type B Type C Type D 
3.85 0.002 0.001 0.001 
15.40 0.009 0.004 0.004 
26.95 0.017 0.006 0.007 
38.50 0.025 0.010 0.010 
50.05 0.033 0.014 0.014 
61.60 0.041 0.018 0.017 
73.15 0.050 0.022 0.020 
84.70 0.058 0.025 0.023 
96.25 0.066 0.030 0.026 
107.80 0.074 0.035 0.029 

t = 1.027c
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แรงบิด มุมบิด (rad) ของหน้าตัด 
(kg.m) Type B Type C Type D 
119.35 0.083 0.040 0.033 
130.90 0.092 0.046 0.037 
142.45 0.102 0.053 0.041 

 

 
รูปที่ 5 ความสัมพันธ์แรงและมุมบิดของชนิด A กับ B 

 

 
รูปที่ 6 ความสัมพันธ์แรงและมุมบิดของชนิด A กับ C 

 
รูปที่ 7 ความสัมพันธ์แรงและมุมบิดของชนิด A กับ D 

 

 
รูปที่ 8 สมการเชิงเส้นของความสัมพันธ์ระหว่าง
แรงบิดกับมุมบิดเฉลี่ยของหน้าตัดทั้ง 4 ตัวอย่าง 
 

เมื่อน าข้อมูลทั้ง 4 ตัวอย่างมาแสดงในรูปที่  8 
พร้อมกับสร้างเส้นแนวโน้มและสมการเชิงเส้นให้
ความสัมพันธ์แบบแปรผันตรงของแรงบิดและมุมบิด 
พบว่าการเสริม เหล็กทั้ ง  3 แบบ สามารถเ พ่ิม
ความสามารถรับแรงบิดของหน้าตัดให้สูงขึ้น โดยที่
การเสริมด้วยแผ่นเหล็กแบน, เสริมเหล็กเส้น RB 9 
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แบบทแยง และแบบกากบาท มีผลการต้านทาน
แรงบิดจากน้อยไปหามากเรียงตามล าดับ และ เมื่อ
พิจารณาสัมประสิทธิ์ค่าคงที่ของสมการแปรผันตรง
เชิงเส้นของหน้าตัดเสริมเหล็กน ามาเปรียบเทียบกับ
หน้าตัดปรกติที่ไม่มีการเสริมเหล็ก สามารถอธิบายได้
ว่าหน้าตัดที่เสริมเหล็กสามารถช่วยรับแรงบิดเฉลี่ย 
3.2 , 6.7 และ 8.1 เท่า (ตามล าดับ) ของหน้าตัดปรกติ 

ในท านองเดียวกันความสัมพันธ์ระหว่างแรงบิด
และมุมบิดมีตัวแปรที่ไม่คงที่เปลี่ยนตามการเสริมเหล็ก
ค้ ายัน คือ ค่าคงที่การบิด (J) ซึ่งเมื่อเสริมค้ ายันที่ปีก
เพ่ิมความแข็งของหน้าตัดท าให้ค่าคงที่การบิดเพ่ิมขึ้น
ตามรูปแบบการเสริม ดังแสดงในตารางที่ 3  

 
ตารางท่ี 3 ค่าคงที่การบิดของหน้าตัดทั้ง 4 ตัวอย่าง 

ค่าคงที่การบิดของหน้าตัด (cm4) 
Type A Type B Type C Type D 
5.16 16.64 34.48 41.77 

 
 ซึ่งการเสริมเหล็กเส้นกลมแบบทแยงช่วยเปลี่ยน
แรงเฉือนบิดเป็นแรงในแนวแกนและแรงคู่ควบแทน 
และการเสริมเหล็กเส้นกลมแบบกากบาทมีพ้ืนที่รับ
แรงเป็น 2 เท่าของการเสริมเหล็กเส้นกลมแบบทแยง 
**หมายเหตุ**  ผลวิจัยนี้สามารถใช้กับเหล็กรูปพรรณ
หน้าตัดรูปตัวเอชที่มีขนาดไม่เกิน 100 mm. x 100 
mm. ถ้าขนาดใหญ่กว่านี้จะมีผลของความชะลูดของ
เหล็กเส้นกลมเข้ามาเก่ียวข้อง  และกรณีที่เป็นคานยื่น 
( Cantilever Beam. ) 
 
5.  สรุปผล 
 เมื่อพิจารณาจากผลการทดสอบและผลวิเคราะห์
ข้อมูล สามารถสรุปผลการทดลอง ได้ดังนี ้

 1) สมบัติในการต้านทานแรงบิดของเหล็กหน้าตัด
รูปตัวเอช ที่มีการเสริมด้วยเหล็กแบนหรือเหล็กเส้น
กลม สามารถรับแรงบิดได้เพ่ิมขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับ
เหล็กหน้าตัดปรกติที่ไม่เสริมเหล็ก 
 2) การเสริมเหล็กเส้นกลมแบบกากบาทสามารถ
รับแรงบิดได้ดีกว่าการเสริมเหล็กเส้นกลมแบบทแยง
และการเสริมเหล็กแผ่นแบน  
 3) ค่าคงที่การบิดเพิ่มมากขึ้นตามการเสริมเหล็กค้ า
ยันปีกคานไม่ให้โก่งตัวหรือพับตัว 
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ราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น  
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การเปรียบเทียบความสูงต้นไม้จากการรังวัดภาพถ่ายด้วยอากาศยานไร้คนขับ 
เปรียบเทียบกับวธิีวัดด้วยกล้องประมวลผลรวม 

Comparison height of tree estimation from UAV photogrammetry  
with total station  
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บทคัดย่อ  
การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการหาค่าความสูงของต้นไม้จากการรังวัดภาพถ่ายทางอากาศด้วยอากาศ

ยานไร้คนขับ และเปรียบเทียบค่าความสูงของต้นไม้จากการรังวัดภาพถ่ายทางอากาศด้วยอากาศยานไร้คนขับกับวิธีการ
ส ารวจภาคสนามด้วยกล้องประมวลผลรวม จากการศึกษาพบว่าค่าความสูงของต้นไม้จากการส ารวจภาคสนามด้วยกล้อง
ประมวลผลรวม และค่าความสูงของต้นไม้จากภาพถ่ายทางอากาศด้วยอากาศยานไร้คนขับ (CHM) มีค่าต่างสูงสุดเท่ากับ 
1.503 เมตร มีค่าต่างต่ าสุดเท่ากับ 0.011 เมตร มีค่าความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยสัมบูรณ์ (MAE) 0.325 เมตร ค่ารากที่สอง
ของความคลาดเคลื่อนยกก าลังสองเฉลี่ย (RMSE) 0.428 เมตร และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (R2) 0.9903 ที่ระดับความ
เชื่อมั่นร้อยละ 95 อย่างมีนัยส าคัญ  
ค ำส ำคัญ: ค่าความสูงของต้นไม,้ อากาศยานไร้คนขับ, กล้องประมวลผลรวม 
 
Abstract 
 Education objective to study for height of tree from UAV photogrammetry and compared height 
of tree from UAV photogrammetry with total station surveying. From the study results, found that the 
height of tree of total station surveying and canopy height model (CHM) have a difference of up was 
1.503 meters have a difference of lowest was 0.011 meters, mean absolute error (MAE) 0.325 meters. 
Root mean square error (RMSE) 0.428 meters and correlation coefficient (R2) 0.9903 a confidence level 
of 95 percent significantly. 
Keywords: Height of Tree, Unmanned Aerial Vehicle (UAV), Total Station. 
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1.  บทน า 
 เนื่องจากในงานส ารวจมีลักษณะการท างานหลาย
แขนง เช่น การส ารวจเส้นทาง หรือการส ารวจเพื่อการ
ออกแบบ เป็นต้น ซึ่งลักษณะงานส ารวจภาคสนามที่
กล่าวมา มีขั้นตอนการเก็บรายละเอียดของงานที่
ค่อนข้างมาก ซึ่งจะประสบปัญหาในการปฏิบัติงานที่
ต้องใช้ระยะเวลานานเนื่องจากยังคงใช้วิธีการส ารวจ
ภาคสนามด้วยกล้องประมวลผลรวมส่งผลให้มี
ค่าใช้จ่ายในการท างานสูง 
 ปัจจุบันการใช้อากาศยานไร้คนขับเป็นที่นิยมอย่าง
มาก เนื่องจากมีการใช้งานง่าย สามารถควบคุมการ
บินด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งอากาศยานไร้คนขับ มี
รูปร่าง ขนาด และเอกลักษณ์ที่แตกต่างกัน 2 ลักษณะ 
คือ เป็นอากาศยานที่ควบคุมอัตโนมัติจากระยะไกล 
และการควบคุมโดยใช้ระบบการบินด้วยตัวเองซึ่งต้อง
อาศัยโปรแกรมจากคอมพิวเตอร์ที่ซับซ้อน นอกจากนี้
อากาศยานไร้คนขับยังสามารถท าได้สะดวกและ
รวดเร็วกว่าการส ารวจภาคสนามด้วยกล้องประมวล
ผลรวม อีกทั้งยัง สามารถใช้ภาพถ่ายทางอากาศใน
การหาค่าความสูงของต้นไม้ได้ [1] 
 ด้วยเหตุนี้ผู้ศึกษาจึงน าภาพถ่ายทางอากาศด้วย
อากาศยานไร้คนขับมาประยุกต์ใช้ในการหาค่าความ
สูงของต้นไม้โดยเทียบกับวิธีการส ารวจภาคสนามด้วย
กล้องประมวลผลรวม เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องและ
หาค่าต่างระหว่างภาพถ่ายทางอากาศด้วยอากาศยาน
ไร้คนขับกับวิธีการส ารวจภาคสนามด้วยกล้อ ง
ประมวลผลรวมเพ่ือเป็นตัวเลือกใช้ในการท างาน
ส ารวจภาคสนาม 

 
2.  อากาศยานไร้คนขับ 
 อ า ก า ศ ย า น ไ ร้ ค น ขั บ  ( Unmanned Aerial 
Vehicle : UAV) หมายถึง อากาศยานที่ไม่มีคนขับ     

มีรูปร่าง ขนาด รูปแบบ และเอกลักษณ์ที่แตกต่างกัน
ไป เป็นอากาศยานที่ควบคุมจากระยะไกล แบ่งตาม
ลักษณะการใช้งานได้ 2 ประเภท ได้แก่ ควบคุมจาก
ระยะไกล และบินได้ด้วยตนเองซึ่งต้องอาศัยโปรแกรม
ที่ซับซ้อน นอกจากนี้อากาศยานไร้คนขับยังสามารถ
บันทึกภาพจากระยะไกลด้วยกล้องดิจิทัลที่มีความ
ละเอียดสูง ดังนั้นจึงมีการน าภาพถ่ายทางอากาศด้วย
อากาศยานไร้คนขับมาสร้างแบบจ าลองระดับสูง
เชิงเลข แผนที่ หรือแบบจ าลอง 3 มิติได้ และในการ
บินอากาศยานไร้คนขับ (UAV) เพ่ือให้ได้ความถูกต้อง
และความแม่นย าเชิงต าแหน่งควรมีการรังวัดด้วย
เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม GNSS มาใช้ประกอบการ
ท าจุดควบคุมภาคพ้ืนดิน (GCP) [1] 
2.1 กล้องถ่ายภาพดิจิทัลส าหรับงานส ารวจด้วย
อากาศยานไร้คนขับ (UAV) 

กล้องถ่ายภาพดิจิทัลเป็นกล้องถ่ายภาพที่ไม่ต้อง
ใช้ฟิล์มภาพที่ถ่ายถูกบันทึกแบบดิจิทัลโดยวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ภายในกล้องโดยอยู่ในรูปแบบของไฟล์
ภาพซึ่งสามารถส่งเข้าไปยังคอมพิวเตอร์เพ่ือพิมพ์
ออกมาเป็นภาพดิจิทัล ดังแสดงในตารางที่ 1  

 
ตารางที่ 1 ชนิดของกล้องดิจิทัลที่ใช้ส าหรับการ
ส ารวจด้วยอากาศยานไร้คนขับ [2] 

ประเภทของกล้อง
ถ่ายภาพ 

Consumer 
Grade 

Profession
al Grade 

Survey 
Grade 

ประเภทของ 
ชัตเตอร์ 

Rolling 
Shutter 

Global 
Shutter 

Global 
Shutter 

ชนิดของเลนส์ N/A Prime 
Lens 

Prime 
Lens 

ขนาดของเซนเซอร์ < 1" 1" ≥ 1" 
ค่าความละเอียด
ของภาพถา่ย 

< 16 MP ≥ 16 MP ≥ 16 MP 

การรังวัดพิกัด
ภาพถา่ย 

DGPS DGPS PPK/RTK 
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ประเภทของกล้อง
ถ่ายภาพ 

Consumer 
Grade 

Profession
al Grade 

Survey 
Grade 

ค่าความถูกต้อง
ทางราบระดับ 
ความเชื่อมั่นที่ร้อย
ละ 95 ของพื้นที ่

5 GSD 2 GSD 2 GSD 

ค่าความถูกต้อง
ทางดิ่งระดับ 
ความเชื่อมั่นที่ร้อย
ละ 95 ของพื้นที ่

6 GSD 3.5 GSD 3 GSD 

 
3.  การส ารวจด้วยกล้องประมวลผลรวม (Total 
Station Surveying) 

กล้องประมวลผลรวม (Total Station) เป็นกล้อง
ส ารวจชนิดหนึ่งใช้ส าหรับวัดค่ามุม และค่าระยะ 
พร้อมโปรแกรมในการค านวณหาค่าต่าง ๆ เบ็ดเสร็จ
อยู่ในกล้องตัวเดียวกัน ซึ่งกล้องวัดมุมเป็นเครื่องมือที่
ใช้วัดหาขนาดของง่ามมุมโดยปกติแล้วกล้องวัดมุม
ช่วยวัดมุมได้ทั้งมุมราบและมุมดิ่งและยังมีฟังก์ชัน   
ต่าง ๆ ที่ช่วยในการท างาน เช่น ใช้วัดค่าความสูง   
ต่าง ๆ วัดระยะทาง สามารถวัดระยะทางด้วยแสงอิน
ฟาเรด และใช้เป้าสะท้อนในการวัดระยะทาง [3] 
3.1  ฟังก์ชันการวัดค่าระดับความสูงด้วยระยะไกล 
(Remote Elevation Measurement: REM)  

เป็นฟังก์ชันในกระบวนการค้นหาค่าความสูงของ
วัตถุโดยอัตโนมัติจากกล้องประมวลผลรวม ซึ่งในการ
ท างานของกระบวนการนี้ไม่จ าเป็นต้องขึ้นไปวัดความ
สูงจากด้านบนของวัตถุนั้น ๆ โดยตรง โดยฟังก์ชัน 
REM มีคุณสมบัติในการท างานนี้จะเหมาะสมกับงาน
ในด้านการวัดหาค่าระดับความสูงของวัตถุจากจุดที่ไม่
สามารถวางเป้าสะท้อนได้ดังแสดงในรูปที่ 1 

 
 

รูปที ่1 การวัดค่าระดับสูงด้วยระยะไกล  
 

4.  การหาค่าความสูงของต้นไม้จากข้อมูลภาพถ่าย
ด้วยอากาศยานไร้คนขับ 
 การหาค่าความสูงของต้นไม้จะอาศัยรูปลักษณ์ 3 
มิติของข้อมูลแบบจ าลองลักษณะพ้ืนผิวเชิงเลข (DSM) 
และแบบจ าลองลักษณะภูมิประเทศเชิงเลข (DTM) 
มาค านวณหาค่าความแตกต่างของวัตถุ [4] ดังแสดง
ในสมการที ่1 

CHM = DSM-DTM (1) 
เมื่อ 
 DTM คือ แบบจ าลองลักษณะภูมิประเทศเชิงเลข
 DSM คือ แบบจ าลองลักษณะพ้ืนผิวเชิงเลข 
 CHM คือ ค่าความสูงของต้นไม้จากภาพถ่ายทาง
อากาศด้วยอากาศยานไร้คนขับ 
 
5.  การประเมินคุณภาพเชิงต าแหน่งของค่าความสูง
ของต้นไม้ 
 การประเมินคุณภาพเชิงต าแหน่งของแบบจ าลอง
ระดับสูงเชิงเลข (DEM) การประเมินความละเอียด
ถูกต้องเชิงต าแหน่งของภาพถ่ายออร์โทใช้มาตรฐาน
ส าหรับข้อมูล เชิ ง พ้ืนที่  (National Standard for 
Spatial Data Accuracy : NSSDA) ของปร ะ เ ท ศ
สหรัฐอเมริกา เป็นหลักโดยใช้ค่ารากที่สองของความ
คลาดเคลื่อนยกก าลังเฉลี่ยประเมินความละเอียด
ถูกต้องเชิงต าแหน่ง และค่าความละเอียดถูกต้องเชิง
ต าแหน่งที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95  
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6.  วิธีการด าเนินการวิจัย 
6.1  วางแผนการปฏิบัติงานภาคสนาม 

การวางแผนปฏิบัติงานมีการวางจุดควบคุม
ภาคพ้ืนดิน (GCP) ทั้งหมด 4 จุด เพ่ือวางจุดควบคุม
ภาคพ้ืนดินให้ครอบคลุมพื้นที่ศึกษา  
6.2 การรังวัดด้วยเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม 
GNSS 

การรังวัดด้วยเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม GNSS 
จะใช้เพ่ือสร้างค่าพิกัดจุดควบคุมภาคพ้ืนดินส าหรับใช้
ในการปฏิบัติงานส ารวจภาคสนาม ซึ่งการส ารวจด้วย
เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม GNSS โดยจะแบ่งการ
รังวัดออกเป็น 3 Session ใช้วิธีการรังวัดแบบสถิต 
(Static) โดยจะใช้เวลา 30 นาทีในการรังวัดแต่ละ 
Session ดังแสดงในรูปที ่2  

 

 
รูปที ่2 การรังวัดแบบสถิตแต่ละ Session 

 
6.3 การรังวัดความสูงของต้นไม้จากภาพถ่ายทาง
อากาศด้วยอากาศยานไร้คนขับ (UAV) 
 การรังวัดภาพถ่ายทางอากาศด้วยอากาศยานไร้
คนขับเพ่ือเก็บค่าความสูงของต้นไม้จะมีการตั้งค่าการ
บินให้เหมาะสมกับภูมิประเทศ เพ่ือความถูกต้องของ
ภาพ และท าให้ข้อมูลมีประสิทธิภาพมาก โดยดัง
ขั้นตอนการด าเนินงานดังนี้ 

 วางแผนแนวบินเป็นแบบกริด  

 วางเป้าล่วงหน้า (Pre-Mark)  
 บินถ่ายภาพด้วยอากาศยานไร้คนขับ (UAV) 

ซึ่งในแผนการบินมีค่า GSD 2.73 เซนติเมตร 
แล้วจึ งน าข้อมูลประมวลผลด้วยโปรแกรม 

Agisoft Photoscan Professional เ พ่ื อ ส ร้ า ง เ ป็ น
แบบจ าลองลักษณะภูมิประเทศเชิงเลข (DTM) และ
แบบจ าลองระดับสูงเชิงเลข (DEM) และท าการน าเข้า
ค่าพิกัดของต้นไม้และท าการอ่านค่าความสู งที่
ต าแหน่งพิกัดของต้นไม้บนแบบจ าลองลักษณะ 
ภูมิประเทศเชิงเลข (DTM) และแบบจ าลองระดับสูง
เชิงเลข (DEM) เพ่ือค่าความสูงของต้นไม้จากภาพถ่าย
ทางอากาศด้วยอากาศยานไร้คนขับ 
6.4  การรังวัดความสูงของต้นไม้จากการส ารวจ
ภาคสนามด้วยกล้องประมวลผลรวม 
 การท าวงรอบครั้ งนี้มีจุดควบคุมภาคพ้ืนดิน 
(GCP) 2 จุด และหมุดควบคุมทางราบ 7 หมุด และท า
การเก็บค่าความสูงของต้นไม้ โดยใช้ฟังก์ชัน REM ใน
การเก็บค่าความสูงของต้นไม้  
6.5  การเปรียบเทียบและวิเคราะห์ผล 
 การเปรียบเทียบค่าความสูงของต้นไม้และ
ทดสอบความถูกต้องในการประมาณค่าโดยใช้วิธีทาง
สถิติและท าการสรุปผลลัพธ์ 
 
7.  ผลการวิจัย 
7.1 ผลการรังวัดความสูงของต้นไม้จากภาพถ่าย
ทางอากาศด้วยอากาศยานไร้คนขับ (UAV) 

การรังวัดภาพถ่ายทางอากาศด้วยอากาศยานไร้
คนขับ (UAV) ครั้งนี้ได้จ านวนภาพทั้งหมด 412 ภาพ 
และน าข้อมูลเพ่ือประมวลผล ผลจากการประมวลแบ่ง
ได้เป็น 2 ประเภท คือ ภาพออร์โท และแบบจ าลอง
ระดับสูงเชิงเลข (DEM) ดังแสดงในรูปที่ 3-4 
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รูปที ่3 ภาพออร์โท 

 

 
รูปที ่4 แบบจ าลองระดับสูงเชิงเลข (DEM)  

 
และน าแบบจ าลองระดับสูงเชิงเลขมาท าการสร้าง

จุดบนพ้ืนดิน จ านวน 2,576 จุด และน าข้อมูลไปสร้าง
แบบจ าลองลักษณะภูมิประเทศเชิงเลข (DTM) ดัง
แสดงในรูปที่ 5 

 
รูปที ่5 แบบจ าลองภูมิประเทศเชิงเลข (DTM)  

 
 

7.2  ผลการรังวัดความสูงของต้นไม้จากการส ารวจ
ภาคสนามด้วยกล้องประมวลผลรวม 

การหาค่าความสูงของต้นไม้จากการส ารวจ
ภาคสนามด้วยกล้องประมวลผลรวม ผู้ศึกษาก าหนด
ช่วงในการวิเคราะห์จากความสูงในพ้ืนที่ศึกษา สุ่มเก็บ
ต้นไม้จากพ้ืนที่ศึกษาจ านวน 60 ต้น โดยท าการแบ่ง
ช่วงในการวิเคราะห์ความสูงของต้นไม้ 3 ช่วง คือ ช่วง
ที ่1 ค่าความสูงต้นไม้ 1-10 เมตร ช่วงที่ 2 ค่าความสูง
ต้นไม้ 11-20 เมตร และช่วงที่ 3 ค่าความสูงต้นไม้   
21-30 เมตร  
7.3  ผลการเปรียบเทียบค่าความสูงของต้นไม้ 

ค่าความสูงของต้นไม้จากการรังวัดภาพถ่ายทาง 
อากาศด้วยอากาศยานไร้คนขับ (CHM) กับวิธีการ
ส ารวจภาคสนามด้วยกล้องประมวลผลรวม ผลการ
เปรียบเทียบพบว่ามีค่าต่างสูงสุด 1.503 เมตร และ
ต่ าสุด 0.011 เมตร  ดังแสดงตัวอย่างในตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2 ตัวอย่างผลต่างของค่าความสูงของต้นไม้
จากการรังวัดภาพถ่ายทางอากาศด้วยอากาศยานไร้
คนขับ (CHM) กับวิธีการส ารวจภาคสนามด้วยกล้อง
ประมวลผลรวม 

No. Total 
Station (m.) 

CHM (m.) Diff (m.) 

1 5.996 5.215 0.781 
A2 9.716 9.392 0.324 
B1 13.435 13.281 0.154 
B2 16.004 16.240 0.236 
C1 17.423 17.236 0.184 
C2 21.074 20.886 0.473 
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7.4  ผลการประเมินคุณภาพเชิงต าแหน่งของค่า
ความสูงของต้นไม้ 

เมื่อได้ค่าความสูงของต้นไม้จากการรังวัด จึงท า
การทดสอบความถูกต้องในการประมาณค่าโดยใช้วิธี
ทางสถิติด้วยการหาค่าความคลาดเคลื่อนเฉลี่ย
สัมบูรณ์ และค่ารากที่สองของค่าความคลาดเคลื่อน
ยกก าลังสองเฉลี่ย ดังแสดงตัวอย่างในตารางที่ 3 

 

ตารางที่ 3 ผลค่าต่างระหว่างค่าความสูงของต้นไม้
จากการรังวัดภาพถ่ายทางอากาศด้วยอากาศยานไร้
คนขับการส ารวจภาคสนามด้วยกล้องประมวลผลรวม 

No. 
Total 

Station (m.) 
CHM 
(m.) 

Total - 
CHM (m.) 

√(Total-CHM)2 
(m.) 

A1 5.996 5.215 0.781 0.610 
A2 9.716 9.392 0.324 0.105 
B1 13.435 13.281 0.154 0.024 
B2 16.004 16.240 0.236 0.056 
C1 17.423 17.236 0.056 0.003 
C2 21.074 20.886 0.669 0.448 

 
เมื่อท าการประเมินคุณภาพเชิงต าแหน่งของค่า

ค ว ามสู ง ขอ งต้ น ไ ม้ เ ส ร็ จ สิ้ น พบว่ า มี ค่ า ค ว า ม
คลาดเคลื่อนเฉลี่ยสัมบูรณ์  0.325 เมตร และค่ารากที่
สองของค่าความคลาดเคลื่อนยกก าลังสองเฉลี่ย 
0.428 เมตร และท าการวิ เคราะห์ความสัมพันธ์         
ดังแสดงในรูปที ่6 

รูปที ่6 การเปรียบเทียบค่าความสูงของต้นไม้ 

 จากรูปที่ 6 ผลลัพธ์จากการเปรียบเทียบค่าความ
สูงของต้นไม้ แกน X คือค่าความสูงของต้นไม้จากการ
รังวัดภาพถ่ายทางอากาศด้วยอากาศยานไร้คนขับ 
แกน Y คือ ค่าความสูงของต้นไม้จากการส ารวจ
ภาคสนามด้วยกล้องประมวลผลรวม จากจ านวนจุด
ทดสอบทั้งหมด 60 จุด พบความสัมพันธ์เชิงบวก โดย
มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (R2) เท่ากับ 0.9903 ที่
ระดับความเชื่อม่ันร้อยละ 95 อย่างมีนัยส าคัญ 

 
8.  สรุปผลการวิจัย 
 การวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลจากการส ารวจ
ภาคสนามด้วยกล้องประมวลผลรวมสามารถหาค่า
ความสูงของต้นไม้มีค่าความสูงเฉลี่ย เท่ากับ 16.920 
เมตร และค่าความสูงต้นไม้จากการรังวัดภาพถ่ายทาง
อากาศด้วยอากาศยานไร้คนขับ (CHM) มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 16.837 เมตร มีค่าความคลาดเคลื่อนเฉลี่ย
สัมบูรณ์ (MAE) 0.325 เมตร มีค่ารากที่สองของความ
คลาดเคลื่อนยกก าลังสองเฉลี่ย (RMSE) 0.428 เมตร 
และมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (R2) เท่ากับ 0.9903 
ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 อย่างมีนัยส าคัญซึ่งมี
ความสัมพันธ์กันในระดับสูง เมื่อน าค่าต่างมากที่สุด 
1.503 เมตร และมีค่าต่างน้อยที่สุด 0.011 เมตร ซึ่งมี
ค่าต่างเฉลี่ยรวม 0.325 เมตร ค่าคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้น
อาจเป็นผลมาจากหลายปัจจัย อาทิ  ระดับแสง เงา 
ความเร็วลม [4] และจากผลการเปรียบเทียบท าให้
เห็นว่าข้อมูลจากการรังวัดภาพถ่ายทางอากาศด้วย
อากาศยานไร้คนขับสามารถใช้แทนกล้องประมวล
ผลรวมได้ ซึ่งสามารถน าไปใช้ในงานส ารวจเพ่ือช่วย
การหาค่ า คว ามสู ง ต้ น ไม้ ห รื อช่ วย ในการ เก็บ
รายละเอียดความสูงอาคาร และยังช่วยประหยัดเวลา
รวมไปถึงค่าใช้จ่าย 
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9.  กิตติกรรมประกาศ 
 ขอขอบพระคุณหลักสูตรสาขาวิศวกรรมส ารวจ 
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บทคัดย่อ  
บทความนี้ศึกษาระเบียบวิธีทวิภาคของกลุ่มอนุภาค (BPSO) โดยในส่วนที่หนึ่งเป็นการศึกษาเพื่อหาน้้าหนักความ

เฉื่อยของอนุภาคที่ดีที่สุดจากกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา และในส่วนที่สองเป็นการหาค่าเหมาะสมของพื้นที่หน้าตัดของ
โครงสร้างเหล็กที่กระท้าโดยน้้าหนักบรรทุกแนวดิ่งและแนวขวางเพื่อให้ได้น้้าหนักโครงสร้างที่น้อยที่สุด โดยโครงส ร้าง
เหล็กที่ศึกษามีทั้งหมด 2 กรณีศึกษา ได้แก่ โครงสร้างแบบไม่มีระบบค้้ายันและโครงสร้างแบบมีระบบค้้ายันรูปแบบ
ตัวเอ็กซ์ ผลการศึกษาในส่วนแรกพบว่าน้้าหนักความเฉื่อยที่ดีที่สุด คือ น้้าหนักความเฉื่อยแบบคงที่ที่มีค่า 0.98 และผล
การศึกษาในส่วนนี้สองพบว่า BPSO สามารถหาน้้าหนักโครงสร้างแบบไม่มีระบบค้้ายันได้น้อยที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับ
ระเบียบวิธีที่ได้ศึกษาก่อนหน้านี้ และเมื่อเปรียบเทียบน้้าหนักโครงสร้างของโครงสร้างแบบไม่มีระบบค้้ายันและโครงสร้าง
แบบมีระบบค้้ายันโดย BPSO พบว่า โครงสร้างแบบมีระบบค้้ายันสามารถออกแบบให้มีน้้าหนักที่น้อยกว่าได้ 
ค ำส ำคัญ: ระเบียบวิธีทวิภาคของกลุ่มอนุภาค การหาค่าเหมาะสม น ้าหนักความเฉ่ือย โครงสร้างเหล็ก ระบบค า้ยัน 
 
Abstract 
 This article studies on performance of Binary Particle Swarm Optimization (BPSO) algorithm. The  
first part is finding the best inertia weight of BPSO from various types of inertia weight. The second part 
is optimizing cross-sectional area of steel structures under vertical and lateral load. The structures 
studied in this article include the structure with X-bracing and the structure without bracing. From 
investigation in the first part, constant inertia weight of 0.98 is the best. This value is used in the second 
part and make BPSO be the lightest weight among reference algorithm. The weight when adding X-
bracing is reduced from unbraced structure. 
Keywords: Binary Particle Swarm Optimization, Optimization, Inertia Weight, Steel Structure, Bracing 
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1.  บทน า 
 ระเบียบวิธีทวิภาคของกลุ่ มอนุภาค  (Binary 
Particle Swarm Optimization, BPSO) เ ป็ น
เ ค รื่ อ ง มื อ แ บ บ  Meta-heuristic ที่ คิ ด ค้ น โ ด ย 
Kennedy และ Eberhart [4]. ระเบียบวิธีนี้ถูกพัฒนา
มาจากระเบียบวิธีกลุ่มอนุภาค  (Particle Swarm 
Optimization, PSO) [3] เ พ่ื อ แก้ ปั ญห าแ บ บ ไ ม่
ต่อเนื่อง (Discrete Problem) โดยการใช้ระบบไบนา
รี่ 0 และ 1 ระเบียบวิธีทั้งสองแบบที่กล่าวมาข้างต้น
นั้นมีการใช้ตัวแปรที่เหมือนกัน เช่น น้้าหนักความ
เฉื่อย (inertia weight) ความเร็วสูงสุด (maximum 
velocity) เป็นต้น ตัวแปรเหล่านี้มีการค้นพบว่า 
น้้ า ห นั ก ค ว า ม เ ฉื่ อ ย มี อิ ท ธิ พ ล อ ย่ า ง ม า ก ต่ อ
ประสิทธิภาพของ PSO โดยค่าที่ให้ประสิทธิภาพดีใน
หลายๆงานวิจัยชอง PSO คือ น้้าหนักความเฉื่อยแบบ
ลดลงเป็นเส้นตรงจาก 0.9 ถึง 0.4 [9]. เนื่องจากมีตัว
แปรแบบเดียวกัน งานวิจัยที่ศึกษา BPSO หลายๆ 
งานวิจัยจึงน้าค่าน้้าหนักความเฉื่อยนี้มาใช้และพบว่า
ตัวแปรค่านี้ให้ผลลัพธ์ที่ไม่มีประสิทธิภาพมากนัก เพ่ือ
แก้ไขปัญหานี้ นักวิจัยได้คิดค้นวิธีต่างๆเพ่ือปรับปรุง
ประสิทธิภาพของระเบียบวิธีนี้ เช่น ปรับเปลี่ยนวิธีการ
อัพเดตต้าแหน่งของอนุภาค [7] เป็นต้น 
 เครื่องมือ Meta-heuristic เป็นวิธีนิยมน้ามาใช้
แก้ปัญหาการหาค่าเหมาะสม โดยปัญหาการหาค่า
เหมาะสมทางวิศวกรรมโยธาส่วนใหญ่ คือ การหาค่า
เหมาะสมของโครงสร้าง ซึ่งมีจุดประสงค์เ พ่ือหา
น้้าหนักที่น้อยที่สุดของโครงสร้างเพ่ือลดค่าใช้จ่ายใน
การก่อสร้าง ปัจจุบันได้มีงานวิจัยที่ศึกษาการหาค่า
เหมาะสมของโครงสร้างแบบไม่มีระบบค้้ายันด้วย
เครื่องมือ Meta-heuristic ต่าง ๆ เช่น  Genetic 
Algorithm (GA) [8], School Based Optimization 

(SBO) [5] เป็นต้น อย่างไรก็ตามในการออกแบบ
โครงสร้างสูงภายใต้น้้าหนักบรรทุกตามแนวขวาง การ
ใช้โครงสร้างแบบไม่มีระบบค้้ายันด้านข้างมักเป็นการ
ออกแบบอย่างไม่มีประสิทธิภาพมากนัก เนื่องจาก
โครงสร้างประเภทนี้จะท้าให้เกิดดริฟท์ขนาดใหญ่ใน
โครงสร้างและชั้นซึ่งท้าให้ต้องออกแบบหน้าตัดขนาด
ใหญ่ขึ้นเพ่ือลดขนาดองดริฟท์ ดังนั้นจึงมีการออกแบบ
เครื่องมือต่าง ๆ ที่ช่วยแก้ปัญหานี้ โดยหนึ่งในวิธีที่
นิยมใช้ที่สุด คือ ระบบค้้ายันด้านข้าง ระบบค้้ายันนี้มี
การออกแบบเป็นรูปแบบต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์การ
ใช้งาน เช่น รูปแบบตัวเอ็กซ์ รูปแบบตัววี รูปแบบ
ตัวเค เป็นต้น ซึ่ งจากรูปแบบเหล่านี้  มีงานวิจัย    
หลาย ๆ งานวิจัยค้นพบว่า ระบบค้้ายันรูปแบบ
ตัวเอ็กซ์สามารถออกแบบให้โครงสร้างมีน้้าหนักน้อย
ที่สุด [6] 

 
2.  ระเบียบวิธีทวิภาคของกลุ่มอนุภาค (BPSO) 
 BPSO เป็นระบบแก้ปัญหาแบบไม่ต่อเนื่องที่พัฒนา
มาจาก PSO ซึ่งเป็นการเลียนแบบพฤติกรรมการหา
อาหารของฝูงสัตว์ เช่น ฝูงนก เป็นต้น โดย PSO มา
จากสมมติฐานให้อนุภาค (particle) หนึ่งอนุภาคแทน
นกหนึ่งตัว ประชากร (population) แทนฝูงนกและ
ค้าตอบของปัญหา (fitness) แทนอาหารที่ฝูงนกค้นหา 
แต่ละอนุภาคจะมีต้าแหน่งและความเร็วในขณะนั้น
เป็นของตัวเองและจะเปลี่ยนแปลงเมื่อเวลาผ่านไป 
โดยเมื่ออนุภาคนั้น ๆ พบค้าตอบที่ดีกว่าค้าตอบที่เคย
ค้นหามา ค้าตอบในจะถูกบันทึกไว้ เรียกว่า pbest ซึ่ง
เป็นค้าตอบที่ดีที่สุดที่แต่ละอนุภาคค้นพบ นอกจากนี้
ยังมีการบันทึกค้าตอบที่ดีที่สุดที่ประชากรหาได้  
เรียกว่า gbest ซ่ึงการอัปเดตต้าแหน่งและความเร็ว
ใหม่จะอ้างอิงจากตัวแปรเหล่านี้ดังสมการที่ (1) และ 
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(2) โดยตัวแปรไม่ทราบค่า (unknown variable) ที่
ต้องการหาในระเบียบวิธีนี้ เรียกว่า มิติ (dimension) 

1 1( 1) ( ) ( ( ))id id id idv t Wv t c r pbest x t     
2 2 ( ( ))d idc r gbest x t   (1) 

( 1) ( ) ( 1)id id idx t x t v t     (2) 

เมื่อ ( )idv t  คือ ความเร็วอนุภาค i   ในมิติ d   ที่
เวลา t  

( )idx t  คือ ต้าแหน่งอนุภาค i   ในมิต ิ d  ที่
เวลา t  

W  คือ น้้าหนักความเฉื่อย 

1 2,c c  คือ ค่าสัมประสิทธิการค้นหา 

1 2,r r  คือ ตัวเลขสุ่มในช่วง 0 ถึง 1 

idpbest  คือ ต้าแหน่งดีสุดของอนุภาค i   ใน
มิต ิ d  

dgbest  คือ ต้าแหน่งดีสุดของ
ประชากรในมิติ d  

BPSO ใช้สมมติฐานว่ า  อนุภาคเคลื่ อนที่ ใน
ระบบไบนารี่  0 และ 1 ซึ่งท้าให้จ้านวนค้าตอบที่
เป็นไปได้ทั้งหมดถูกจ้ากัดไว้ที่  2 จ้านวน เพ่ือให้
ระเบียบวิธีนี้สามารถรองรับจ้านวนค้าตอบที่เป็นไปได้
ทั้งหมดจึงมีการเพ่ิมจ้านวนตัวเลขในแต่ละมิติ  เช่น 
เมื่อมีค้าตอบที่เป็นไปได้ทั้งหมด 4 ค้าตอบของตัวแปร
ไม่ทราบค่า 1 ตัว จ้านวนตัวเลขที่ใช้ทั้งหมดในมิตินั้น
จะเท่ากับ 2 ตัวหรือที่เรียกโดยทั่วไปว่า 2 บิท โดย
สามารถแสดงในระบบไบนารี่ได้ คือ 00 01 10 และ 
11 ซึ่งสามารถน้าไปถอดรหัสออกมาเป็นค้าตอบ
จ้านวนนับต่าง ๆ ได ้ค้าตอบที่เป็นไปได้มีความสัมพันธ์
กับจ้านวนไบนารี่บิท กล่าวคือ บิทจ้านวน n บิทจะให้
ค้าตอบที่เป็นไปได้ทั้งหมด 2n ค้าตอบ และเพ่ือให้
การอัปเดตความเร็วและต้าแหน่งของอนุภาคสัมพันธ์

กับระบบไบนารี่ สมการที่ (2) ที่กล่าวไปก่อนหน้าจะ
ถูกแทนที่ด้วยสมการที่ (3) และ (4)  

1
( ) Sigmoid( )

1 id
id id v

S v v
e


 


 (3) 

ถ้า ( ( 1))idr S v t   ดังนั้น ( 1) 1idx t     

  อ่ืนๆ ( 1) 0idx t    (4) 

 
3.  สมการหาค่าเหมาะสมของโครงสร้างเหล็ก 
 จุดประสงค์ของการหาค่าเหมาะสม คือ การใช้
พ้ืนที่หน้าตัดของชิ้นส่วนโครงสร้างแต่ละชิ้นส่วนที่ให้
เล็กที่สุดเพ่ือให้โครงสร้างทั้งหมดมีน้้าหนักน้อยที่สุด
โดยที่ความยาวและสัดส่วนโครงสร้างคงที่  จะได้
สมการจุดประสงค์ดังในสมการที่ (5) 

1

minimize   
Ne

i i

i

W w L


  (5) 

เมื่อ W   คือ น้้าหนักโครงสร้างทั้งหมด 
w  คือ น้้าหนักชิ้นส่วนโครงสร้าง 
L  คือ ความยาวชิ้นส่วนโครงสร้าง 

 Ne  คือ จ้านวนชิ้นส่วนโครงสร้าง 
 

การออกแบบโครงสร้างออกแบบตามข้อบังคับของ 
American Institute of Steel Construction (AISC) 
[1] ซึ่งในงานวิจัยนี้มีการพิจารณาตัวแปร 2 ตัว คือ 
ความแข็งแกร่งของชิ้นส่วนโครงสร้างและดริฟท์ของ
โครงสร้าง ข้อจ้ากัดเหล่านี้ท้าให้ปัญหาโครงสร้างเป็น
ปัญหาแบบมีเงื่อนไขซึ่ง BPSO ไม่สามารถค้านวณ
สมการเหล่านี้ได้ ดังนั้นจึงต้องปรับเปลี่ยนปัญหาแบบ
มีเงื่อนไขให้อยู่ในรูปแบบไม่มีเงื่อนไขด้วยวิธี external 
penalty ดังสมการที ่(6) และ (7) 

minimize    (1 )W cP     (6) 

, ,

1 1

max( ,0) max( ,0)
Ns Ne

d i I j

i j

P  
 

    (7) 
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เมื่อ   คือ สมการจุดประสงค์ใหม่ 
 ,c   คือ ค่าสัมประสิทธิ์ penalty 
 P  คือ สมการ penalty 
 

I  คือ สมการเงื่อนไขความแข็งแกร่ง
ของชิ้นส่วนโครงสร้างหาได้จากสมการที่ (9) 
 

d  คือ สมการเงื่อนไขดริฟท์ของชั้น 
โครงสร้างหาได้จากสมการที่ (8) 
 Ns  คือ จ้านวนชั้นของโครงสร้าง 

, 1 0
i

d i a

i




  


 (8) 
 

เมื่อ   คือ ดริฟท์ที่เกิดข้ึน 
 a  คือ ดริฟท์สูงสุดตามข้อบังคับของ 
AISC [1] โดยงานวิจัยนี้ก้าหนดให้มีค่าเท่ากับ h/300 

, 1 0I j j     (9) 
เมื่อ   คือ สมการความแข็งแกร่งตาม
ข้อบังคับของ AISC [1] หาได้จากสมการที่ (10) และ 
(11) 

2

r r

c n b n

P M

P M


 
   ถ้า 0.2r

c n

P

P
  (10) 

    

8

9

r r

c n b n

P M

P M


 

 
   

 
 ถ้า 0.2r

c n

P

P
  (11) 

    
เมื่อ  ,r rP M  คือ แรงตามแนวแกนและโมเมนต์ดัดที่
เกิดข้ึนของชิ้นส่วนโครงสร้าง 

,n nP M  คือ ความต้านทานแรงตามแนวแกนและ
โมเมนต์ดัดของชิ้นส่วนโครงสร้าง  

,c b   คือ ตัวคูณความปลอดภัยจากแรงตาม
แนวแกนและโมเมนต์ดัดของชิ้นส่วนโครงสร้าง 
 
4.  กรณีศึกษา 
 กรณีศึกษาในงานวิจัยนี้ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วน
ที่หนึ่งเป็นการศึกษาเพ่ือหาน้้าหนักความเฉื่อยของ 

BPSO ที่ดีที่สุด และส่วนที่สองเป็นการหาค่าเหมาะสม
ของโครงสร้างเหล็ก โดยน้าน้้าหนักความเฉื่อยที่ได้ใน
ส่วนที่หนึ่งมาใช้ในส่วนนี้ด้วย ตัวแปรอ่ืน ๆ ได้แก่ 
จ้านวนประชากรทั้งหมดเท่ากับ 50 อนุภาค 

1c  และ 

2c เท่ากับ 2.0 และความเร็วของอนุภาคจะถูกจ้ากัด
อยู่ในช่วง [-6,6] 
4.1  การหาน  าหนักความเฉื่อย 

เนื่องงานวิจัยการปรับปรุงประสิทธิภาพของ 
BPSO ที่ได้ศึกษาก่อนหน้านี้ยังไม่มีการศึกษาเกี่ยวกับ
น้้าหนักความเฉื่อยมากนัก งานวิจัยนี้จึงศึกษาน้้าหนัก
ความเฉื่อยค่าต่าง ๆ โดยน้้าหนักความเฉื่อยที่ศึกษา 
ได้แก่ น้้าหนักความเฉื่อยแบบคงที่ที่มีค่า 0.9 0.92 
0.94 0.96 0.98 1.00 และ 1.02 และน้้าหนักความ
เฉื่อยแบบลดลงเป็นเส้นตรงจาก 0.9 ถึง 0.4 ซึ่ ง
น้้าหนักความเฉื่อยทั้งหมดจะถูกน้าไปทดสอบใน
สมการทั้งหมด 6 สมการ [10] ดังในตารางที่ โดยมี
การทดสอบซ้้าทั้งหมด 30 รอบซึ่งแต่ละรอบมีการวน
ลูบทั้งหมด 6000 ครั้ง มีตัวแปรไม่ทราบค่า 10 ตัว
แปรยกเว้นสมการ F5 จะมี 2 ตัวแปร โดยแต่ละตัว
แปรจะใช้จ้านวนบิททั้งหมด 15 บิท เพ่ือรองรับความ
เป็นไปได้ของค้าตอบทั้งหมด 215 ค้าตอบ  
 
ตารางที่  1 สมการมาตรฐาน [10] ช่วงค้าตอบที่
เป็นไปได้ และค่าเหมาะสมของสมการนั้น 

สมการ ช่วงค้าตอบ 

F1: สมการทรงกลม [-100,100] 

F2: สมการ Rosenbrock [-200,200] 

F3: สมการ Rastrigin [-5.12,5.12] 

F4: สมการ Griewank [-600,600] 

F5: สมการ Schaffer’s F6  [-100,100] 

F6: สมการ Ackley  [-32,32] 
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ตารางท่ี 2 ผลการทดสอบน้้าหนักความเฉื่อยในสมการมาตรฐาน 
น้้าหนักความเฉื่อย F1 F2 F3 F4 F5 F6 

0.90 3.75 7801.85 7.34 0.80 0.00246 1.70 

0.92 1.63 477.33 6.17 0.64 0.00246 0.63 

0.94 0.12 90.24 1.28 0.27 0.00246 0.25 

0.96 0.00434 9.53 0.01 0.11 0.00246 0.03 

0.98 9.31379E-05 6.96 4.84E-05 0.01 0.00246 3.96E-03 

1.00 9.31379E-05 7.34 1.24 0.03 0.00246 3.96E-03 

1.02 9.31379E-05 8.26 2.00 0.01 0.00246 3.96E-03 

0.9 ถึง 0.4 113.39 1958397.03 24.41 1.73 0.00246 4.92 
 
 จากตารางที่ 2 ค่าเหมาะสมที่ดีที่สุดเกิดขึ้นเมื่อ
น้้าหนักความเฉื่อยมีค่าคงที่เท่ากับ 0.98 และจากกลุ่ม
ทดสอบทั้งหมด น้้าหนักความเฉื่อยแบบลดลงเป็น
เส้นตรงจาก 0.9 ถึง 0.4 ให้ผลลัพธ์ที่แย่ที่สุดจากกลุ่ม
ทดสอบท้ังหมด 
4.2  การหาค่าเหมาะสมของโครงสร้างเหล็ก 

ในส่วนนี้เป็นการหาค่าเหมาะสมของโครงสร้าง
เหล็ก โดยจะศึกษาโครงสร้าง 2 กรณ ีคือ 1. โครงสร้าง
แบบไม่มีระบบค้้ายันและ 2. โครงสร้างแบบมีระบบค้้า
ยันรูปตัวเอ็กซ์ ชิ้นส่วนเสาและคานถูกออกแบบให้
รองรับทั้งแรงตามแนวแกนและโมเมนต์ดัด ออกแบบ
เพ่ือหาค่าเหมาะสมเฉพาะขนาดพ้ืนที่หน้าตัด ในขณะ
ที่ชิ้นส่วนระบบค้้ายันถูกออกแบบให้รองรับเพียงแรง
ตามแนวแกน ออกแบบเพ่ือหาค่าเหมาะสมว่าบริเวณ
ไหนควรมีหรือไม่มี และถ้ามีต้องใช้ พ้ืนที่หน้าตัด
เท่าไหร่ โดยพ้ืนที่หน้าตัดที่เป็นไปได้ของชิ้นส่วน
เหล่านี้คือพ้ืนที่หน้าตัด W ตามการออกแบบของ 
AISC [2] โดย เรี ย งจาก พ้ืนที่ หน้ าตั ดที่ เ ล็ กที่ สุ ด 
W6x8.5 ถึงพ้ืนที่หน้าตัดที่ใหญ่ที่สุด W14x808 รวม
ทั้งสิ้น 267 พ้ืนที่หน้าตัด โดยมีการทดสอบซ้้าทั้งหมด 

100 รอบซึ่งแต่ละรอบมีการวนลูปทั้งหมด 20000 
ครั้ง 
4.2.1  โครงสร้างหนึ่งแถวสิบชั น  

 โครงสร้างแบบไม่มีระบบค้้ายันในรูปที่ 1(ก) คือ
โครงสร้างหนึ่งแถวสิบชั้นโดยมีชิ้นส่วนโครงสร้าง 30 
ชิ้นส่วน. ค่าอิลาสติกมอดูลัส E คือ 29,000 ksi และ
แรงดึงที่จุดคราก Fy คือ 36 ksi. ชิ้นส่วนคานมีความ
ยาวที่ปราศจากการยึดรั้ง (unbraced length) L/5 
และพ้ืนที่หน้าตัดถูกเลือกจากพ้ืนที่หน้าตัดทั้งหมด 
267 หน้าตัด  ชิ้นส่วนคานมีความยาวที่ปราศจากการ
ยึดรั้ง L และพ้ืนที่หน้าตัดถูกเลือกจากพ้ืนที่หน้าตัด 
W12 แ ล ะ  W14 ผ ล ก า ร ท ด ส อ บ จ ะ ถู ก น้ า ไ ป
เปรี ยบ เที ยบ กั บ  SBO [5] และ  GA [8]. ส้ าหรั บ
โครงสร้างแบบมีระบบค้้ายัน ค่าตัวแปรต่าง ๆ ใช้
เหมือนกับโครงสร้างแบบไม่มีระบบค้้ายัน ระบบค้้ายัน
รูปตัวเอ็กซ์มีความยาวที่ปราศจากการยึดรั้ง L/2 และ
พ้ืนที่หน้าตัดถูกเลือกจากพ้ืนที่หน้าตัด W6 ถึง W14  
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รูปที่ 1 (ก) โครงสร้างและน้้าหนักบรรทุกที่กระท้าต่อ
โครงสร้างแบบไม่มีระบบค้้ายัน (ข) รูปร่างของ

โครงสร้างหลังหาค่าเหมาะสมของโครงสร้างแบบมี
ระบบค้้ายันแล้ว 

จากตารางที่ 3 น้้าหนักน้อยที่สุดของโครงสร้างไม่
มีระบบค้้ายันโดย BPSO คือ 64002 lb น้อยกว่าการ
หาด้ ว ย  GA และ เท่ า กั บการหาด้ ว ย  SBO โ ดย
อัตราส่วนความแข็งแกร่งที่มากที่สุดมีค่า 0.9998 
เกิดขึ้นที่เสาด้านขวาของชั้นที่ 9 และดริฟท์สูงสุด คือ 
0.478 in เกิดขึ้นที่ชั้นที่ 5 ส้าหรับโครงสร้างระบบค้้า
ยันรูปตัวเอ็กซ์ ผลการหาค่าเหมาะสมแสดงในรูปที่ 
1(ข ) โ ด ย ไ ด้ น้้ า ห นั ก ที่ น้ อ ย ที่ สุ ด  62224.58 lb 
อัตราส่วนความแข็งแกร่งที่มากที่สุดมีค่า 0.9997 
เกิดขึ้นที่คานชั้นที่ 6 และดริฟท์สูงสุด คือ 0.432 in 
เกิดขึ้นที่ชั้นที่  7 เมื่อท้าการเปรียบเทียบน้้ าหนัก
โครงสร้างของโครงสร้างไม่มีระบบค้้ายันและมีระบบ
ค้้ายันโดย BPSO พบว่า โครงสร้างแบบมีระบบค้้ายัน
สามารถออกแบบให้มีน้้าหนักโครงสร้างได้น้อยกว่า 
10.65%

ตารางท่ี 2 การออกแบบโครงสร้างหนึ่งแถวสิบชั้น 

กลุ่มชิ้นส่วนโครงสร้าง GA [8] SBO [5] BPSO (กรณีท่ี 1) BPSO (กรณีท่ี 2) 

เสาชั้นที่ 1-2 W14 x 233 W14 x 233 W14 x 233 W14X211 

เสาชั้นที่ 3-4 W14 x 176 W14 x 176 W14 x 176 W14x159 

เสาชั้นที่ 5-6 W14 x 159 W14 x 159 W14 x 159 W14x132 

เสาชั้นที่ 7-8 W14 x 99 W14 x 99 W14 x 99 W14X99 

เสาชั้นที่ 9-10 W12 x 79 W14 x 61 W14 x 61 W14x61 

คานชั้นที่ 1-3 W33 x 118 W33 x 118 W33 x 118 W27x84 

คานชั้นที่ 4-6 W30 x 90 W30 x 90 W30 x 90 W24X84 

คานชั้นที่ 7-9 W27 x 84 W27 x 84 W27 x 84 W30x90 

คานชั้นที่ 10 W24 x 55 W18 x 46 W18 x 46 W18x46 

ระบบค้้ายันชั้นที่ 1 - - - W8X24 

ระบบค้้ายันชั้นที่ 3 - - - W8X24 

ระบบค้้ายันชั้นที่ 5 - - - W10x22 
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กลุ่มชิ้นส่วนโครงสร้าง GA [8] SBO [5] BPSO (กรณีท่ี 1) BPSO (กรณีท่ี 2) 

น้้าหนักโครงสร้างน้อยที่สุด (Ib) 65136 64002 64002 62224.58 

ค่าเฉลี่ย (Ib) - 65880 65806.60 65228.65 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (Ib)  - 832.95 1123.57 1668.34 

จ้านวนลูป 3000 12691 4647 4852 
จ้านวนการทดสอบซ้้า - 100 100 100 

 
รูปที่ 2 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างน้้าหนักของโครงสร้างกับจ้านวนลูป (ก) แบบไม่มีค้้ายัน (ข) แบบมีค้้ายัน 

 

 
รูปที่ 3 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างชั้นของโครงสร้างและดริฟท์ที่เกิดขึ้น (ก) แบบไม่มีค้้ายัน (ข) แบบมีค้้ายัน 
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รูปที่ 4 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างชิ้นส่วนโครงสร้างและอัตราส่วนความแข็งแกร่งของก้าลังที่เกิดข้ึนต่อ

ความต้านทานของชิ้นส่วนโครงสร้างนั้น (ก) แบบไม่มีค้้ายัน (ข) แบบมีค้้ายัน 
 

5.  สรุป 
 บทความนี้ศึกษาประสิทธิภาพของ BPSO ในการ
แก้ไขปัญหาต่าง ๆ โดยมีการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ของระเบียบวิธีนี้จากการทดสอบน้้าหนักความเฉื่อย
ค่าต่างๆ คือ น้้าหนักความเฉื่อยแบบคงที่ 0.9 0.92 
0.94 0.96 0.98 1.00 และ 1.02 และน้้าหนักความ
เฉื่อยแบบลดลงเป็นเส้นตรงจาก 0.9 ถึง 0.4 ซึ่งพบว่า
น้้าหนักความเฉื่อยคงที่ 0.98 เป็นค่าที่ดีที่สุด และน้า
น้้ าหนักความเฉื่ อยนี้ มาแก้ ไขปัญหาการหาค่า
เหมาะสมของโครงสร้างเหล็กภายใต้น้้าหนักบรรทุก
แนวดิ่งและแนวขวาง โดยแบ่งออกเป็น 2 กรณี คือ 
แบบไม่มีระบบค้้ ายันและแบบมีระบบค้้ ายันรูป
ตัวเอ็กซ์ การออกแบบโครงสร้างเป็นไปตามข้อบังคับ
ของ AISC โดยมีข้อจ้ากัดด้านความแข็งแกร่งของ
ชิ้นส่วนโครงสร้างและดริฟท์ จากการน้าผลลัพธ์จาก
โ ค ร งส ร้ า ง ไ ม่ มี ร ะบบ ค้้ า ยั น โ ดย ใ ช้  BPSO มา
เปรียบเทียบกับผลจากระเบียบวิธีอ่ืนๆ คือ GA และ 
SBO พบว่า BPSO สามารถหาน้้าหนักโครงสร้างได้
น้อยที่สุดโดยน้อยกว่า GA และเท่ากับ SBO และเมื่อ
น้าผลลัพธ์ของโครงสร้างไม่มีระบบค้้ายันจาก BPSO 

มาเปรียบเทียบกับโครงสร้างระบบค้้ายันจากวิธี
เดียวกัน พบว่าโครงสร้างระบบค้้ายันให้น้้าหนักที่น้อย
กว่า 10.65% 
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บทคัดย่อ  

การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ[1]สร้างและหาประสิทธิภาพชุดการสอนตามสมรรถนะวิชาชีพ วิชางานไม้ 
รหัสวิชา 20101-2101ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) สาขาวิชาโยธา วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน 
ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 [2] ศึกษาดัชนีประสิทธิผลชุดการสอนตามสมรรถนะวิชาชีพ วิชางานไม้ รหัสวิชา 
20101-2101 ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช .) สาขาวิชาโยธา วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน 
[3]เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังการใช้ชุดการสอนตามสมรรถนะวิชาชีพวิชางานไม้ รหัสวิชา 
20101-2101ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาโยธา วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน [4]ประเมิน
คุณภาพชุดการสอน ตามสมรรถนะวิชาชีพวิชางานไม้วิชา 20101-2101 ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
สาขาวิชาโยธา วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน [5]ประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้วิชางานไม้ รหัสวิชา 20101-2101 โดยใช้
การสาธิตของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาโยธา วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดินและ [6] ศึกษา
ความพึงพอใจของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพที่มีต่อการใช้ชุดการสอนตามสมรรถนะวิชาชีพ วิชางานไม้ รหัสวิชา 
20101-2101 สาขาวิชาโยธา วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน  
ค ำส ำคัญ: ชุดการสอนตามสมรรถนะวิชาชีพ 
 
Abstract 
 The purpose of the study were [1]to create and research the efficiency of teaching set according 
in to professional competency in  Wood work subject code [20121-2101] with the vocational certificate 
students in Sawangdandin Industrial and Community Education College to get the efficiency according 
tocriteria of 80/80,[2] to study the teaching effectiveness index set by professional competency in Wood 
work suject (code 20121-2101] with the vocational certificate students in Sawangdandin Industrial and 
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Community Education College, [2] to compare the learning achievement before and after ofteaching set 
according [3]to professional competency in Wood work subject code [20121-2101] with the vocational 
certificate students in Sawangdandin Industrial and Community Education College, [4] to evaluate the 
quality of teaching setaccording to professional competencyin Wood work subject code [20121-2101] of 
the vocational certificate students in the mechanical program at Sawangdandin Industrial and 
Community Education College, [5] to evaluate the learning plan of Wood work subject code [20121-
2101] by using vocational certificate students ‘demonstration in Construction program at Sawangdandin 
Industrial and Community Education College,and [6] to study the satisfaction of vocational certificate 
students toward the use of teaching sets according to professional competencyin Wood work subject 
code [20121-2101], Construction programin Sawangdandin Industrial and Community Education College.  
Keywords: Teaching set according to professional competency 
 
1.  บทน า 
    การจัดการศึกษา ถือเป็นปัจจัยส าคัญยิ่งต่อการ
พัฒนาประเทศ เนื่องจากการศึกษาสามารถพัฒนา
ศักยภาพของบุคคล สร้างองค์ความรู้และสร้างคนที่มี
คุณภาพให้สังคม สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงใน
ระดับสากลและในสังคมของประเทศชาติรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้กล่าวเกี่ยวกับ
การศึกษาในหมวด 5 หน้าที่ของรัฐ มาตรา 54 คือ รัฐ
ต้องด าเนินการให้เด็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อน
เข้ารับการศึกษา เพ่ือพัฒนาด้านร่างกาย จิตใจ วินัย
อารมณ์ สังคมและสติปัญญาให้สมกับวัย[ราชกิจจา
นุ เบกษา , 2560 : 14-15] จุดหมายของหลักสู ตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562เพ่ือให้มี
ความรู้  ทั กษะและประสบการณ์ ในงานอาชีพ
สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ สามารถน าความรู้ 
ทักษะและประสบการณ์ในงานอาชีพไปปฏิบัติงานอาชีพ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เลือกวิถีการด ารงชีวิต การ
ประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสมกับตน สร้างสรรค์
ความเจริญต่อชุมชน ท้องถิ่นและประเทศชาติ ชุดการสอน 
เป็นสื่อการเรียนรู้ประเภทหนึ่ง ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วย

ให้ผู้สอนด าเนินการสอนไปตามล าดับขั้นตอนผู้วิจัย ใน
ฐานะครูผู้สอน จึงสนใจที่จะสร้างและหาประสิทธิภาพ
ชุดการสอนตามสมรรถนะวิชาชีพ วิชางานไม้ รหัสวิชา 
20121-2101 ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ สาขาวิชาโยธา วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน 
โดยตระหนักถึงบทบาทของตนเองในการพัฒนาการ
เรียนการสอนตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายส าคัญทาง
การศึกษาให้มีหน้าที่หลักทางด้านการจัดการเรียนการ
สอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการ
ต่าง ๆ โดยเฉพาะการใช้ชุดการสอนจะเป็นวิธีที่ช่วยให้
ผู้เรียนเกิดความรู้และความเข้าใจในเนื้อหาวิชางานไม้ 
ได้ดียิ่งขึ้น 
  
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 2.1 เพ่ือสร้างและหาประสิทธิภาพชุดการสอนตาม
สมรถนะวิชาชีพศึกษาดัชนีประสิทธิผลชุดการสอน
ตามสมรรถนะวิชาชีพ 
 2.2 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อน
เรียนและหลังการใช้ชุดการสอนตามสมรรถนะวิชาชีพ  
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 2.3 ประเมินคุณภาพชุดการสอนและแผนการ
จัดการเรียนรู้ตามสมรรถนะวิชาชีพ 
 2.4  ความพึงพอใจของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพที่มีต่อการใช้ชุดการสอนตามสมรรถนะวิชาชีพ 
 
3.  สมมติฐานการวิจัย 
 3.1 ชุดการสอนตามสมรรถนะวิชาชีพมีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์ 80/80  
 3.2 ดัชนีประสิทธิผลชุดการสอน[E.I.] ตั้งแต่ .50 
ขึ้นไป 
 3.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 
 3.4 คุณภาพชุดการสอนแผนการจัดการเรียนรู้
ความพึงพอใจอยู่ในระดับด ี
 
4.  ขอบเขตของการวิจัย 
    ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ[ปวช.1]สาขาวิชาโยธา 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ [ปวช.1] สาขาวิชาโยธา 
วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน  สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชา
ง า น ไ ม้ ร หั ส วิ ช า 2 01 0 1 - 2 101 ภ า ค เ รี ย น ที่ 1  
ปีการศึกษา 2562 จ านวน 72 คนโดยการสุ่มแบบเป็น
ก ลุ่ ม  [Cluster Random Sampling] [บุญชม ศรี
สะอาด, 2556 : 49] 
 
5.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 ได้รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดการสอน 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์การประกัน
คุณภาพการศึกษาผู้บริหาร น าข้อมูลที่ได้จากการวิจัย
ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการ 

6.  วิธีการวิจัย 
     การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง [Quasi-
Experimental Research] ด าเนินแผนการทดลอง
ตามแบบแผนการวิจัย One Group Pretest-Posttest 
Design โดยมีกลุ่มทดลองกลุ่มเดียวทดสอบก่อนและ
หลังการทดลอง[อรพินทร์ ชูชม,2552:1-15]เครื่องมือ
ที่ใช้ในการศึกษาวิจัยได้แก่ชุดการสอนแผนการจัดการ
เรียนรู้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบ
ประเมินคุณภาพชุดการสอนแผนการจัดการเรียนรู้ 
แบบความพึงพอใจ 
 
7.  การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ใ น ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ข้ อ มู ล ก า ร ส ร้ า ง แ ล ะ ห า
ประสิทธิภาพชุดการสอนตามสมรรถนะวิชาชีพ วิชา
วิชางานไม้ รหัสวิชา 20101-2101 ของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาโยธา วิทยาลัยการ
อาชีพสว่างแดนดินผู้วิจัย เสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล
เป็น 6 ตอน ตามล าดับดังนี้  

7.1 ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพชุดการสอนตาม
สมรรถนะวิชาชีพ 

7.2 ผลการวิเคราะห์ดัชนีประสิทธิผลชุดการสอน
ตามสมรรถนะวิชาชีพ 

7.3 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 

7.4 ผลการวิเคราะห์คุณภาพชุดการสอน  
 7.5 แผนการจัดการเรียนรู้และผลการวิเคราะห์ 
7.6  
 7.6 ความพึงพอใจของนักเรียนใช้โปรแกรมส าเร็จรูป
SPSS for Windows [Statistical Package for Social 
Science]  
วิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย [ X ] และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน[S.D.] โดยใช้เกณฑ์การประเมินตามวิธีวัด
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แบบลิเคิร์ทสเกล[Likert,1970:247อ้างถึงในสุชาติ 
ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ 2556: 93-113]และแปลความเกณฑ์
การประเมินแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5ระดับ
[Rating Scale] ดังนี้ระดับคุณภาพระดับ5หมายถึง
ระดับคุณภาพดีมากระดับ4หมายถึงระดับ คุณภาพดี
ระดับ3หมายถึงระดับคุณภาพ ปานกลางระดับ2
หมายถึงระดับคุณภาพ พอใช้ระดับ1หมายถึง ระดับ
คุณภาพปรับปรุงโดยแปลความตามเกณฑ์ค่าเฉลี่ย 
ดังนี้[บุญชม ศรีสะอาด,2556:121] ค่าเฉลี ่ย4.51–
5.00หมายถึงระดับคุณภาพดีมาก  ค่าเฉลี ่ย3.5–
4.50หมายถึงระดับคุณภาพดี ค่าเฉลี ่ย2.51–3.50
หมายถึงระดับคุณภาพปานกลาง ค่าเฉลี่ย  1.51– 
2.50หมายถึงระดับคุณภาพพอใช้ ค่าเฉลี่ย  1.00–
1.50 หมายถึงระดับคุณภาพปรับปรุง 

 
8.  สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 ผลการวิจัยครั้งนี้ได้เสนอผลการวิจัยดังนี้ 
 8.1 ผลประสิทธิภาพชุดการสอนตามสมรรถนะ
วิชาชีพให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์80/80จะมีค่า
E1/E2 ที่ระดับ81.61/83.73ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ ที่ตั้งไว้ 
 8.2  ผลดัชนีประสิทธิผลชุดการสอนตามสมรรถนะ
วิชาชีพ วิชางานไม้ รหัสวิชา 20101-2101 ของ
นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาโยธา 
วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดินมีค่าดัชนีประสิทธิผล
ในการเรียนรู้ [E.I.]โดยรวม เท่ากับ 0.9747แสดงว่า
นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพมีความรู้เพ่ิมขึ้น
เท่ากับ 0.9746หรือคิดเป็นร้อยละ 97.47  
 8.3 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนโดยรวมนักเรียนมีการพัฒนาเพ่ิมขึ้นมีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01
เป็นไปตามสมมติฐานที่ก าหนดไว้ 

 8.4 ผลคุณภาพชุดการสอนตามสมรรถนะวิชาชีพ
ผลการประเมินโดยรวมพบว่าค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดี
[ X =4.50,S.D.=0.14]  
 8.5 ผลคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้ วิชางานไม้รหัส
วิชา20101-2101ผลการประเมินโดยรวมค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับดีมาก6.ผลความพึงพอใจของของนักเรียนที่มีต่อ
การใช้ชุดการสอนตามสมรรถนะวิชาชีพ วิชางานไม้รหัส
วิชา20101-2101สาขาวิชาโยธา  วิทยาลัยการอาชีพ
สว่างแดนดินผลการประเมิน โดยรวมค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด[ X =4.56, S.D.=0.09] 
 
ตารางที่ 1 ผลความพึงพอใจของของนักเรียนที่มีต่อ
การใช้ชุดการสอนตามสมรรถนะวิชาชีพ โดยรวม 

ที่ รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ (n=72) 

X  S.D. แปลผล ล าดับที่ 
1 ด้านคุณลักษณะครูผู้สอน 4.71 0.15 มาก

ที่สุด 
1 

2 ด้านเนื้อหา 4.53 0.21 มาก
ที่สุด 

3 

3 ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 4.57 0.19 มาก
ที่สุด 

2 

4 ด้านสื่อการเรียนรู้ 4.50 0.21 มาก 5 
 ด้านการวัดและประเมินผล 4.51 0.24 มาก

ที่สุด 
4 

 รวม 4.56 0.09 มาก
ที่สุด 

 

 
9.  ข้อเสนอแนะ 
    จากการศึกษาวิจัยเพ่ือสร้างและหาประสิทธิภาพ
ชุดการสอนตามสมรรถนะวิชาชีพวิชางานไม้รหัสวิชา 
20101-2101 ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
 9.1 ชุดการสอนที่สร้างขึ้นสามารถใช้จัดกิจกรรม
การเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนอย่างสูงสุดและสามารถน าความรู้ที่ได้ไป
ใช้ ในการประกอบอาชีพ ได้ ครูผู้ สอนจะต้องให้
ความส าคัญต่อการปฏิบัติงานจริง 
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 9.2 ครูผู้สอน ควรมีการส่งเสริมความสามารถในการ
ท างานกลุ่มการสร้างชุดการสอนผู้สร้างควรมีการ
วางแผนอย่างมีขั้นตอนการปรึกษาจากนักวิชาการ
หรือผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิดทุกขั้นตอนเป็นต้น 
 9.3 การใช้และพัฒนาชุดการสอน ควนผ่ าน
ขั้นตอนที่ส าคัญคือการทดลองใช้ อย่างน้อย 1 ปี
การศึกษา เพ่ือน าผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มา
ปรับปรุ งแก้ ไข  พัฒนาให้มีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลสูงสุด 
 9.4 การสนับสนุนด้านงบประมาณ วัสดุ ครุภัณฑ์ 
อาคารสถานที่ ส าหรับการน าไปใช้ หรือการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการไปยังสถานศึกษาแห่งอ่ืน ๆ ยังน้อย 
 
10.  กิตติกรรมประกาศ 
    ร า ย ง า น ก า ร วิ จั ย เ รื่ อ ง ก า ร ส ร้ า ง แ ล ะหา
ประสิทธิภาพชุดการสอนตามสมรรถนะวิชาชีพวิชา
งานไม้ รหั สวิ ชา20101-2101ของนั ก เรี ยนระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพสาขาวิชาโยธาวิทยาลัยการ
อ า ชี พ ส ว่ า ง แ ด น ดิ น ฉ บั บ นี้ เ ป็ น ผ ล ส า เ ร็ จ
ขอขอบพระคุณคณะผู้บริหารคณะครูและผู้เชี่ยวชาย
ทุกท่านขออุทิศเพ่ือบูชาคุณแด่บิดา-มารดาผู้มีพระคุณ
สูงสุด ครู-อาจารย์ผู้ให้ปัญญา วิทยาลัยการอาชีพสว่าง
แดนดินผู้ให้ความเจริญงอกงามต่อไป 
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บทคัดย่อ  

ในปัจจุบันประเทศไทยมีแนวโน้มของจ านวนผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นและก าลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแบบเต็มตัว 
ส่งผลให้มีการเติบโตของธุรกิจเกี่ยวกับผู้สูงอายุจ านวนมาก ซึ่งหนึ่งในนั้นคือธุรกิจประเภทอสังหาริมทรัพย์ที่พัฒนามาเพื่อ
รองรับผู้สูงอายุ การศึกษานี้เป็นการศึกษาแนวทางการพัฒนาและออกแบบที่พักอาศัยส าหรับผู้สูงอายุในประเทศไทย โดย
ใช้วิธีการทบทวนโครงการที่เกี่ยวข้องกับโครงการที่พักอาศัยเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุในประเทศไทย โดยต้องการศึกษา
รูปแบบโครงการและพื้นที่กิจกรรมการใช้งานภายในโครงการ และศึกษาจากการเก็บข้อมูลแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง
ที่มีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป จ านวน 35 คน ในประเด็น 1) ประเภทโครงการที่อยู่อาศัยส าหรับผู้สูงอายุ 2) ปัจจัยด้านท าเล
ที่ตั้ง 3) ระดับราคาของโครงการที่อยู่อาศัยส าหรับผู้สูง 4) ปัจจัยในการเลือกที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุ และ 5) ความต้องการด้าน
พื้นที่ใช้สอย เพื่อผลจากการศึกษานี้สามารถน าไปใช้เป็นแนวทางการออกแบบโครงการที่พักอาศัยเพื่อรองรับสังคม
ผู้สูงอายุในประเทศไทย 
ค ำส ำคัญ : ผู้สูงอายุ, โครงการที่พักอาศัย, โครงการส าหรับผู้สูงอายุ 
 
Abstract 

Nowadays, Thailand is increasingly promising the number of elderly and are entering a full-time 
ageing society. This has led to a large number of growth in elderly business trends, one of which is a 
property business developed to accommodate the elderly. This study is a study of the development 
and design of shelters for the elderly in Thailand. By reviewing projects related to housing projects to 
support the elderly society in Thailand. They wanted to study the project model and usage activity area 
within the project and study the questionnaire from a sample of 20 or older, 35 people in issue 1) 
housing project type for the elderly, 2) location factors, 3) the price level of housing projects for the 
elderly, 4) factors in choosing elderly housing, and 5) the need for living space. As a result of this study, 
it can be used as a way to design housing projects to support the elderly society in Thailand. 
Keywords:  Elderly, Housing Projects, Projects for The Elderly 
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1.  บทน า 
 สถานการณ์ผู้สูงอายุประเทศไทยในปัจจุบันได้
เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากประชากรผู้สูงอายุมีเพ่ิมขึ้น
เป็นจ านวนมาก ท าให้ประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุ และคาดการณ์ว่าจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดย
สมบูรณ์ในปี พ.ศ. 2564 มีผลท าให้การเติบโตของเท
รนด์ธุรกิจเกี่ยวกับผู้สูงอายุเกิดขึ้นมามากมายและหนึ่ง
ในนั้นคือธุรกิจประเภทอสังหาริมทรัพย์ที่พัฒนามา
เพ่ือรองรับผู้สูงอายุ โดยในประเทศไทยมีโครงการ
พัฒนาที่พักอาศัยเพ่ือรองรับผู้สูงอายุในหลายรูปแบบ
เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้สู งอายุ ทั้ ง ใน
ปัจจุบันและอนาคต  

จากข้อมูลที่ได้กล่าวมาข้างต้น ท าให้ผู้ศึกษามี
ความสนใจและต้องการศึกษาโครงการที่พักอาศัยเพ่ือ
รองรับสังคมผู้สูงอายุในประเทศไทย โดยการศึกษานี้ผู้
ศึกษาเลือกศึกษาเกี่ยวกับโครงการที่พักอาศัยเพ่ือ
รองรับสังคมผู้สูงอายุในประเทศไทยและปัจจัยความ
ต้องการในการเลือกที่อยู่อาศัยของกลุ่มผู้สูงอายุ เพ่ือ
เป็นแนวทางการออกแบบโครงการที่พักอาศัยเพ่ือ
รองรับสังคมผู้สูงอายุในประเทศไทย 

 
2.  วัตถุประสงค ์
 2.1 เพ่ือการศึกษาโครงการที่พักอาศัยเพ่ือรองรับ
สังคมผู้สูงอายุในประเทศไทย 
 2.2 เพ่ือการศึกษาปัจจัยและความต้องการในการ
เลือกที่อยู่อาศัยของกลุ่มผู้สูงอายุ 
 
 
 
 
 

3. ขอบเขตการศึกษา 
3.1  ขอบเขตด้านเนื้อหา 
      ศึกษารูปแบบโครงการ พ้ืนที่กิจกรรมการใช้งาน
ภายในโครงการ และศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกท่ี
อยู่อาศัยของกลุ่มผู้สูงอายุ 
3.2  ขอบเขตด้านพ้ืนที่ 
     จากกรณีศึกษาโครงการที่พักอาศัยเพ่ือรองรับ
ผู้สูงอายุในประเทศไทย ได้แก่ จิณณ์ เวลบีอ้ิง เคาน์ตี้, 
วิลล่า มีสุข เรสซิเดนท์เซส และแสนสรา แบล็ค เมาน์
เทน เพื่อศึกษารูปแบบโครงการและพ้ืนที่กิจกรรมการ
ใช้งานภายในโครงการ 
3.3  ขอบเขตด้านกลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 20-49 ปี ที่
พักอาศัยอยู่ร่วมกับผู้สูงอายุ และผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปี
ขึ้นไป โดยอาศัยอยู่ในประเทศไทย จ านวน 35 คน 
 
4.  ระเบียบการศึกษา 
 ผู้ศึกษาได้เก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือการศึกษา โดย
แบ่ งข้อมูลออกเป็น  2 ส่วน คือ ข้อมูลทุติ ยภูมิ  
(Secondary Data) และ ข้อมูลปฐมภูมิ  (Primary 
Data) 
 4.1 ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ได้จากการ
การศึกษาค้นคว้าและเก็บข้อมูลจากการทบทวน
วรรณกรรมงานวิจัย บทความ แนวคิดทฤษฎีที่
เกี่ยวข้อง และศึกษาจากกรณีศึกษา 
 4.2 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ได้จากการ
เก็บข้อมูลเชิงปริมาณซึ่งใช้วิธีการศึกษาเชิงส ารวจจาก
กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 35 คน โดยเครื่องมือที่ใช้ในการ
ส ารวจและเก็บข้อมูล คือ ใช้การตอบค าถามใน
แบบสอบถามผ่ านทางออนไลน์  โดยข้อมูล ใน
แบบสอบถามพิจารณาจากการศึกษาข้อมูลบทความ 
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และงานวิจัยต่างๆ ที่ได้รวบรวมมา และจากการศึกษา
กรณีศึกษา  
 
5. การทบทวนวรรณกรรม 
5.1  การเตรียมตัวก่อนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุด้านที่ พัก
อาศัย 

การเตรียมที่อยู่อาศัยควรจัดเตรียมให้พร้อมก่อน
ถึงวัยเกษียณอายุ และควรจัดเตรียมตั้งแต่วัยกลางคน 
เพราะถ้าหากจัดการเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุแล้วอาจพบ
ปัญหาบางอย่างซึ่งไม่สามารถแก้ไขได้ทันการณ์ ใน
การเตรียมความพร้อมเรื่องที่อยู่อาศัยนั้นสิ่งที่ต้อง
ค านึงถึง มีดังนี ้

(1) สถานที่ตั้งที่อยู่อาศัย ต้องสะดวกในการ
เดินทาง อยู่ไม่ไกลจากแหล่งชุมชน จากเพ่ือนหรือ
ญาติสนิท 

(2) ลักษณะการอยู่อาศัย ควรวางแผนล่วงหน้า
ว่าจะใช้ชีวิตหลังเกษียณอายุกับใคร อยู่กับคู่สมรส อยู่
กับญาติพ่ีน้อง อยู่กับลูกหลาน เพ่ือที่จะได้ช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกัน หรืออยู่ตามล าพังคนเดียว 

(3) สภาพที่อยู่อาศัย หมายถึง สภาพบ้าน และ
สิ่งแวดล้อม จะต้องมีลักษณะเฉพาะเหมาะสมกับ
สภาพและข้อจ ากัดในวัยชรา [1] 
5.2  แนวคิดท่ีอยู่อาศัยส าหรับผู้สูงอายุ  

ที่อยู่อาศัยส าหรับผู้สูงอายุสามารถแบ่งออกเป็น 
3 กลุ่ม [2] คือ 

(1) ที่พักอาศัยส าหรับผู้สูงอายุโดยท าให้เป็น
สถาบัน เป็นที่ พักอาศัยที่จัดขึ้นส าหรับการดูแล
ผู้สูงอายุโดยเฉพาะ ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุที่มีปัญหา
ด้านสุขภาพ หรือต้องการการดูแลเป็นพิเศษ เช่น 
บ้านพักคนชรา สถานดูแลผู้สูงอายุ เป็นต้น 

(2) การสร้างให้มีทางเลือกในเรื่องที่อยู่อาศัย 
เป็นแนวคิดที่ตอบสนองความต้องการของผู้สูงอายุ 
เนื่องจากเชื่อว่าผู้สูงอายุมีความหลากหลาย และมี
ความต้องการที่แตกต่างกัน  

(3) การอยู่อาศัยในที่เดิม ในที่นี้หมายความว่า 
อยู่ในที่พักอาศัยหรือบ้านหลังเดิมที่เคยอยู่ หรือการ
อยู่ในชุมชนเดิมของตนเอง โครงการที่อยู่อาศัยส าหรับ
ผู้สูงอายุจึงต้องมีการออกแบบให้คล้ายบ้านพักอาศัยที่
อบอุ่น อาจเป็นบ้านเดี่ยวหรืออาคารที่สูงไม่เกิน 5 ชั้น 
ตั้งอยู่ในพ้ืนที่แถบชานเมือง มีสภาพแวดล้อมโดยรอบ
ที่ดีและเหมาะสม มีอุปกรณ์อ านวยความสะดวกที่ครบ
ครัน ที่ส าคัญคือต้องมีการออกแบบที่ส่งเสริมให้
ผู้สูงอายุสามารถช่วยเหลือตนเองได้มากที่สุด [3] การ
เลือกที่อยู่อาศัยส าหรับผู้สูงอายุข้อพิจารณาส าหรับ
การเลือกที่อยู่อาศัยส าหรับผู้สูงอายุ ประกอบด้วย 
ด้านความต้องการพ้ืนที่ใช้สอย ด้านวิถีการด าเนินชีวิต 
ด้านความต้องการความเป็นส่วนตัว ด้านท าเลที่ตั้ง 
ด้านความปลอดภัย และด้านการออกแบบเพ่ือเป็นที่
พักอาศัยส าหรับผู้สูงอายุโดยเฉพาะ [4] 
5.3  แนวคิดปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อท่ีอยู่ 
 ( 1 )  ปั จจั ยทางด้ านลั กษณะทางกายภาพ 
(Physical) ได้แก่ ขนาดและรูปร่างที่ดิน ด้านรูปแบบ
บ้าน ขนาดพ้ืนที่ใช้สอยสอดคล้องกับวิถีชีวิตประจ าวัน 
ซึ่งปัจจัยนี้จะน าไปใช้ในการก าหนดราคา (Price) และ
กลุ่มลูกค้า (Segment)  

(2) ปัจจัยทางด้านท าเลที่ตั้ง ได้แก่ ระยะทางจาก
ศูนย์กลางกิจกรรมต่างๆ เป็นปัจจัยที่ส าคัญในการ
ตัดสินใจ โดยพิจารณาจากความสะดวกในการเดินทาง
ไปยังสถานที่ท่ีเดินทางไปประจ าเป็นหลัก 

(3) ปัจจัยทางด้านชื่อเสียงผู้ประกอบการ ได้แก่ 
ความน่าเชื่อถือในชื่อเสียงของโครงการที่ได้รับอนุญาต
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จัดสรรที่ดิน ผู้ประกอบการมีความม่ันคงในการด าเนิน
ธุรกิจ  

(4) ปัจจัยทางด้านสาธารณูปโภค ได้แก่ สิ่ง
อ านวยความสะดวกส่วนกลาง สภาพแวดล้อม มลพิษ
ต่าง  ๆ มีการดูแลและรักษาที่ สะอาด มีสภาพ 
แวดล้อมที่ดี บรรยากาศสงบน่าอยู่อาศัย 

(5) ปัจจัยทางด้านความปลอดภัย เป็นความ
ปลอดภัยจากการอยู่อาศัยภายในอาคาร 

( 6 )  ปั จจั ยทางด้ านคุณภาพวั สดุ และ
มาตรฐานใน 
การก่อสร้าง  

      (7) ปัจจัยทางด้านการเงิน ได้แก่ ระดับราคาที่
เหมาะสมเมื่อเทียบกับคุณภาพ จ าวนเงินดาวน์ 
จ านวนเงินผ่อน เงื่อนไขอัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาผ่อน 

(8) ปัจจัยทางด้านการตลาด ได้แก่  มีบ้าน
ตัวอย่างให้เข้าชม มีของแจกของสมนาคุณ มีบริการ
หลังการขาย ส่วนลดราคา เข้าอยู่ได้ทันที ปัจจัยที่ 1 
ถึง ปัจจัยที่ 4 ถือว่าเป็นปัจจัยที่ส าคัญอันดับต้นๆ ที่มี
ผลต่อการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยเนื่องจากเป็นปัจจัย
ทางกายภาพและท าเลที่ตั้ง มีความสัมพันธ์กับราคา 
เนื่องมาจากเป็นต้นทุนของการพัฒนาโครงการ 
ในขณะที่ปัจจัยที่เหลือจะเป็นปัจจัยที่ทางโครงการ
ควบคุมได้ [5] 
 
6. การศึกษาข้อมูลจากกรณีศึกษา 
6.1  โครงการจิณณ์ เวลบีอ้ิง เคาน์ตี้ 
      ตั้งอยู่ที่คลองหลวง ปทุมธานี บนเนื้อที่ 140 ไร่ 
โครงการแบ่งเป็น 3 ส่วนหลัก ได้แก่ 1) Active Living 
เป็นที่พักอาศัย 7 ชั้น ขนาดห้องเริ่มต้น 43-63 ตร.ม 
จ านวน 13 อาคาร 1,300 ยูนิต 2) Age Care Center 

ศุ นย์ สุ ขภ าพส าหรั บผู้ สู ง อ ายุ  3) Clubhouse & 
Wellness Center [6] 
สิ่งอ านวยความสะดวกภายในอาคารชุด 

• ห้องคาราโอเกะ 
• สระออกก าลังกาย 
• ห้องปฐมพยาบาล 
• ห้องท าสมาธิสวดมนต์ 
• ห้องออกก าลังกายส าหรับผู้สูงวัย 
• ห้องกิจกรรมอเนกประสงค์ 

สิ่งอ านวยความสะดวกภายนอกอาคารชุด 
• ลานหินบ าบัด 
• พ้ืนที่ปลูกผัก 
• ลานกิจกรรมกลางแจ้ง 

6.2  โ ค ร ง ก า ร วิ ล ล่ า  มี สุ ข  เ ร ส ซิ เ ด น ท์ เ ซ ส  
   ตั้งอยู่ที่อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ บนเนื้อ
ที่ 8 ไร่ โครงการแบ่งเป็น 4 ส่วนหลัก ได้แก่ 1) Active 
Living มีให้เลือก 2 แบบ คือแบบบ้านเดี่ยว และแบบ
ห้องคอนโดมิเนียม สูง 3 ชั้น มี 28 ยูนิต 2) Assisted 
Living เป็นเนอร์สซิ่งโฮม เพ่ือผู้สูงอายุที่ต้องการผู้ดูแล
ในการท ากิจวัตรประจ าวัน 3) Private Clinic เป็น
คลินิ กสัปดาห์ เฉพาะโรค  4) School & Daycare 
Clubhouse เป็นศูนย์ดูแลระหว่างวัน [7] 
สิ่งอ านวยความสะดวกภายในโครงการ 

• บริการอาหารเพ่ือสุขภาพ 
• บริการนวดผ่อนคลาย & ซักรีด 
• ฟิตเนสและสวนสุขภาพ 
• บริการสระว่ายน้ าระบบเกลือ พร้อมจากุซซี่ 

6.3  โครงการแสนสรา แบล็ค เมาน์เทน 
   ตั้งอยู่ที่ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
บนเนื้อที่ 15 ไร่  พัฒนาเป็นที่พักอาศัยประเภทวิลล่า 
จ านวน 13 หลัง และท่ีพักอาศัยประเภทคอนโดมิเนียม
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สูง 3 ชั้น จ านวน 3 อาคาร และมีจ านวน 10 ยูนิต/
อาคาร การออกแบบบ้านที่มีความสมบูรณ์แบบ มา
พร้อมกับฟังก์ชั่นที่เอ้ือประโยชน์ต่อการใช้งาน ด้วย
เทคโนโลยี "Smart Home" [8] 
บริการและสิ่งอ านวยความสะดวกภายในโครงการ 

• ศูนย์ดูแลสุขภาพ 
• สนามเทนนิส 
• กิจกรรมชุมชน 
• World-Class Golf Course 
• ศูนย์บริการสปาและการนวด 
• ห้องกิจกรรมอเนกประสงค์ 
• ฟิตเนส 

 • ห้องสมุด 
 • เปตอง  
 • ชั้นเรียนไท้เก๊กและโยคะ 
 • สระว่ายน ้า 
 
7.  ปัจจัยและความต้องการในการเลือกที่อยู่อาศัย
ของกลุ่มผู้สูงอาย ุ
 จากการท าแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่าง ผู้ที่มี
อายุตั้งแต่ 20-49 ปี ที่พักอาศัยอยู่ร่วมกับผู้สูงอายุ 
และผู้ที่มีอายุตั้ งแต่  50 ปีขึ้นไป โดยอาศัยอยู่ ใน
ป ร ะ เ ท ศ ไท ย  จ า น ว น  35 ค น  โ ด ย ข้ อ มู ล ใ น
แบบสอบถามพิจารณาจากการศึกษาข้อมูลบทความ 
และงานวิจัยต่างๆที่ได้รวบรวมมา และจากการศึกษา
กรณีศึกษา เป็นดังนี้ 

 
ตารางที่  1  ประเภทโครงการที่อยู่อาศัยส าหรับ
ผู้สูงอายุ 
ประเภทบ้านเดี่ยว 23.50% 
ประเภทคอนโดมิเนียม 76.50% 

ตารางท่ี 2 ราคาของโครงการที่พักอาศัยผู้สูงอายุ 
3-5 ล้านบาท 76.50% 
5-7 ล้านบาท 14.70% 
7-9 ล้านบาท 2.90% 
มากกว่า 9 ล้านบาท 5.90% 

 
ตารางท่ี 3 ปัจจัยด้านท าเลที่ตั้ง 
บริเวณในกลางเมือง 26% 
บริเวณนอกเมือง 34% 
ติดกับธรรมชาติ(ทะเล,ภูเขา) 40% 

 
ตารางท่ี 4 ปัจจัยในการเลือกที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุ 
อุปกรณ์หรือระบบเพ่ือรักความปลอดภัย
ในการอยู่อาศัย  

55.60% 

มีความสงบ ร่มรื่น เหมาะเเก่การพักอาศัย 54.30% 
มีอุปกรณ์หรือสิ่งอ านวยความสะดวกต่อ
ผู้สูงอายุ  

54% 

มีพ้ืนที่ส าหรับให้รถเข็นเข้าถึงได้ 53.60% 
ออกเเบบพ้ืนที่ใช้สอยระดับเสมอกัน 53% 
มีศูนย์บริการด้านสุขภาพภายในโครงการ 53% 
ที่ตั้งโครงการอยู่ใกล้กับโรงพยาบาล 53% 
มีกิจกรรมที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ 52.60% 

 
ตารางท่ี 5 ความต้องการด้านพื้นที่ใช้สอย 
พ้ืนที่ออกก าลังกาย 82.4% 
พ้ืนที่ปลูกผัก 79.4% 
ห้องท าสมาธิ สวดมนต์ 76.5% 
นวด&สปา 73.5% 
ศูนย์ดูเเลสุขภาพ 70.6% 
ลานกิจกรรมเอนกประสงค ์ 61.8% 
ลานหินบ าบัด 44.1% 
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ตารางท่ี 5 (ต่อ) ความต้องการด้านพื้นที่ใช้สอย 
ห้องโยคะ 38.2% 
สระว่ายน้ า 29.4% 
สนามกอล์ฟ 8.8% 
สนามเทนนิส 8.8% 

 
8.  สรุปและอภิปรายผล 
 จากการศึกษาโครงการที่พักอาศัยเพ่ือรองรับสังคม
ผู้สูงอายุในประเทศไทย จ านวน 3 โครงการ ได้แก่ 
โครงการ จิณณ์ เวลบีอ้ิง เคาน์ตี้ , วิลล่า มีสุข เรสซิ
เดนท์เซส และ แสนสรา แบล็ค เมาน์เทน โดยต้องการ
ศึกษารูปแบบโครงการและพ้ืนที่กิจกรรมการใช้งาน
ภายในโครงการ พบว่าทั้ ง 3 โครงการ มีส่วนที่
เหมือนกันโดยแบ่งเป็น 3 ส่วนหลักๆ ได้แก่ 1) ส่วนที่
พักอาศัยส าหรับรองรับผู้สูงอายุ โดยรูปแบบของ
โครงการจิณณ์ เวลบีอ้ิง เคาน์ตี้จะเป็นประเภทห้อง
คอนโดมิเนียม ส่วนโครงการวิลล่า มีสุข เรสซิเดนท์
เซส และโครงการแสนสรา แบล็ค เมาน์เทน จะ
แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทที่เป็นบ้านเดี่ยวและ
ประเภทที่ เป็นห้องคอนโดมิเนียม 2) ส่วนที่ เป็น
กิจกรรมและสิ่งอ านวยความสะดวกภายในโครงการ 
โดยทั้ง 3 โครงการจะมีกิจกรรมและสิ่งอ านวยความ
สะดวกภายในโครงการที่มีความเหมือนและแตกต่าง
กันในบางกิจกรรม แต่ทุกกิจกรรมจะเป็นกิจกรรมที่
ผู้สูงอายุสามารถใช้บริการได้ มีทั้งกิจกรรมที่ให้ความ
เพลิดเพลินและส่งเสริมทักษะของผู้สูงอายุ 3) ส่วน
ให้บริการด้านสุขภาพ โดยทั้ง 3 โครงการ จะมีส่วนที่
ให้บริการด้านสุขภาพส าหรับผู้สูงอายุภายในโครงการ 
เนื่องจากผู้สูงอายุมักจะมีอาการเจ็บป่วยได้ง่าย และ
จากการท าแบบสอบถามโดยใช้วิธีการเก็บข้อมูลจาก
กลุ่มตัวอย่าง ผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม

ส่วนใหญ่ให้ความสนใจโครงการที่พักอาศัยส าหรับ
ผู้สูงอายุประเภทบ้านเดี่ยวมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 
76.5 ด้านท าเลที่ตั้งผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้
ความสนใจที่ตั้งบริเวณที่ติดกับธรรมชาติ คิดเป็นร้อย
ละ 40.0  ระดับราคาของโครงการที่พักอาศัยที่ยอมรับ
ได้ส่วนใหญ่อยู่ที่ 3-5 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 76.5 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกที่อยู่อาศัยจาก
ปัจจัยเรื่องอุปกรณ์หรือระบบรักษาความปลอดภัย
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 55.6  นอกจากนี้  ผู้ท า
แบบสอบถามให้ความสนใจพ้ืนที่ออกก าลั งกาย
ส าหรับผู้สูงอายุ พ้ืนที่ส าหรับการเกษตร พ้ืนที่ส าหรับ
ท าสมาธิ และพ้ืนที่ส าหรับกิจกรรมการผ่อนคลายคิด
เป็นร้อยละ 82.4 79.4 76.5 และ 73.5 ตามล าดับ ผล
จากการศึกษานี้สามารถน าไปใช้เป็นแนวทางการ
ออกแบบโครงการที่พักอาศัยเพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอายุ
ในประเทศไทย 
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การศึกษาและออกแบบที่นั่งพักคอยส าหรับสถานที่ท่องเที่ยวเชิงสถาปัตยกรรมอุทยาน
ประวัติศาสตร์สุโขทัย 

The Study and design waiting seats for architectural attractions  
Sukhothai Historical Park 

 
ธัญญาภักดิ์  ธิเดช1, อริสา  สุยะปัน2  
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บทคัดย่อ  
การศึกษาและออกแบบที่นั่งพักคอยส าหรับสถานที่ท่องเที่ยวเชิงสถาปัตยกรรม อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย  มี

วัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาและรวบรวมข้อมูลสถาปัตยกรรมอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย  2) เพื่อออกแบบที่นั่งพัก
คอยส าหรับสถานที่ท่องเที่ยวเชิงสถาปัตยกรรม อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย  และ 3) เพื่อประเมินความพึงพอใจ
นักท่องเที่ยวที่มีต่อที่นั่งพักคอยส าหรับสถานที่ท่องเที่ยวเชิงสถาปัตยกรรม อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย โดยมีล าดับ
ขั้นตอนการศึกษาตามวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามปลายเปิดสอบถามเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานใน
อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย และเก็บข้อมูลความต้องการของนักท่องเที่ยว มีตอบแบบสอบถามจ านวน 100 ท่าน โดยใช้
วิธีสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple random sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามแบบตรวจสอบ
รายการ แบบมาตรประมาณค่า สอบถามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ จากผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่าน กลุ่มที่ 1 เจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานภายในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย จ านวน 2 ท่าน กลุ่มที่ 2 ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ ด้าน
ศิลปวัฒนธรรมสุโขทัยและด้านสถาปัตยกรรม จ านวน 3 ท่าน ใช้วิธีการสุ่มเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามมาตรประมาณค่า 3) สอบถามความพึงพอใจของกลุ่มนักท่องเที่ยวจ านวน 
100 คน โดยใช้วิธีการสุ่มแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) วิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามโดยการหาค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ยเลขคณิตและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบและประเมินผลการออกแบบ จากนั้นน า
ข้อเสนอแนะมาพัฒนาปรับปรุง โดยผลจากการสอบถามคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ พบว่า รูปแบบที่ 3 มีความเหมาะสมมาก
ด้วยค่าเฉลี่ย 4.49  ซึ่งมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ผู้วิจัยจึงน ามาเพื่อสร้างต้นแบบจ าลองเพื่อประเมินความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่
มีต่อการออกแบบที่นั่งพักคอยส าหรับสถานที่ท่องเที่ยวเชิงสถาปัตยกรรม อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ซึ่ง ในภาพรวม
ได้รับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากด้วยค่าเฉลี่ย 4.53  
ค ำส ำคัญ: ออกแบบ, ที่นั่งพักคอย, สถานที่ท่องเที่ยว, เชิงสถาปัตยกรรม, อุทยานประวตัิศาสตร์สุโขทัย  
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Abstract 
 The Studying and designing waiting seats for architectural attractions Sukhothai Historical Park. 
The Objective is 1) To study and collect architectural information of Sukhothai Historical Park 2) To 
design the waiting seats for the architectural tourist attractions Sukhothai Historical Park and 3) To assess 
the satisfaction of tourists towards the waiting seats for architectural tourist attractions. Sukhothai 
Historical Park with the educational procedure according to the following objectives as follows: 1) Collect 
data using the Open-ended questionnaire query the staff work in Sukhothai Historical Park, and Collect 
information on the needs of tourists there are 100 people by using a simple random sampling method. 
The research tools include Checklist Questionnaire and Rating Scale Model. 2 )  Ask for the comments 
and suggestions from 5  people, group 1 , the staff of the Sukhothai Historical Park, 2  people, group 2 , 
Furniture Design Specialist in Sukhothai Arts and Architecture, 3  people, Purposive sampling was used. 
The research instruments were the questionnaire rating scale. 3) Ask the satisfaction of the group of 100 
tourists using accidental sampling methods. Analyze the query data by finding percentage,  arithmetic 
Average, and Standard Deviation by allowing experts to monitor and evaluate the design, then the 
suggestions were improved. The result of the expert opinion query found that the 3rd format is very 
suitable with an average of 4.49, which has the highest mean. The researcher then came to create a 
model to assess the satisfaction of tourists towards the design of the waiting seats for architectural 
attractions. Sukhothai Historical Park in which the overall picture is satisfied with the average level of 
4.53. 
Keywords: Design, waiting Seats, Tourist Attraction, Palace Architectural, Sukhothai Historical Park 
 
1.  บทน า 
 ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งในภาคพ้ืนเอเซีย
ตะวันออกเฉียงใต้ที่มีศักยภาพทางการท่องเที่ยวสูง 
เนื่องจากมีทรัพยากรแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่
สวยงามและมีแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่มี
เอกลักษณ์เฉพาะถิ่นอยู่มากมายกระจายตามภูมิภาค
ต่าง ๆ ของประเทศ แหล่งท่องเที่ยวเหล่านี้สามารถ
ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางไปเที่ยวชมความงามตาม
ธรรมชาติและวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นเหล่านั้น
เพ่ิมข้ึนทุกปี การท่องเที่ยวได้เข้ามามีบทบาทส าคัญใน
ระบบเศรษฐกิจโดยรวมทั้งประเทศ ทั้งนี้เนื่องจากได้มี
การพัฒนาการท่องเที่ยวจนเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่มี

ความส าคัญของเศรษฐกิจของประเทศไม่ต่างจาก
อุตสาหกรรมอ่ืน ๆ ของประเทศไทย [1]  

สังคมในปัจจุบันมีความตระหนักถึงความส าคัญ
ของศิลปะ วัฒนธรรม เทศกาล รวมถึงมรดกทาง
วัฒนธรรม พ้ืนบ้ านมากขึ้ น  ทั้ งนี้ ก ารตื่ นตั วต่อ
วัฒนธรรมประกอบกับความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมของในแต่ละพ้ืนที่เป็นจุดก าเนิดของการ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ดังจะเห็นว่าการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมได้กลายเป็นศูนย์กลางของ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว [2] นอกจากการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมจะสามารถน ารายได้เข้าสู่ประเทศ และการ
พัฒนาเศรษฐกิจทั้งระดับประเทศและระดับภูมิภาค
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แล้ว การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยังเป็นเครื่องมือ
ส าคัญในการสืบทอดวัฒนธรรมให้คงอยู่ต่อไป กระแส
การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมได้รับความ
สนใจสูงขึ้น เนื่องจากแหล่งท่องเที่ยว และมรดกทาง
วัฒนธรรมของประเทศไทยมีความเป็นเอกลักษณ์
เฉพาะตัว และได้มีการถ่ายทอดมรดกทางวัฒนธรรม
สืบเนื่องมาเป็นเวลานาน [3] มรดกทางวัฒนธรรมที่ได้
ก่อก าเนิดขึ้นในสมัยสุโขทัยยังเป็นราชธานี ทั้งที่ เกิด
จากการประดิษฐ์คิดขึ้นเองและการรับเอาวัฒนธรรม
จากภายนอกแล้วน ามาปรับประยุกต์ให้เข้ากับบริบท
ทางสังคมและวัฒนธรรมของสุโขทัย เช่น การสร้าง
โบราณสถานส าคัญต่าง ๆ ประติมากรรม จิตรกรรม 
ประเพณีที่ล้วนแต่มีคุณค่าต่อสังคมไทยในปัจจุบัน
ทั้งสิ้น [4]  

จังหวัดสุโขทัยเป็นจังหวัดที่มีความส าคัญทาง
ประวัติศาสตร์มาตั้งแต่ครั้งอดีตจวบจนปัจจุบัน เป็น
จังหวัดมีสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ซึ่งใน
อุทยานประวัติ ศาสตร์สุ โขทัยมี งานศิลปกรรม 
สถาปัตยกรรมที่งดงาม และมีความโดดเด่นทางด้าน
วัฒนธรรมล้วนแต่แสดงให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองใน
อดีต และเมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริวาร
ไ ด้ รั บ ก า รอนุ รั กษ์ แ ล ะ พัฒนา ให้ เ ป็ น อุ ท ย า น
ประวัติศาสตร์สุโขทัย โดยองค์การ UNESCO ได้รับ
การขึ้นทะเบียนและประกาศเป็นมรดกโลกในปี พ.ศ. 
2534 และจั งหวั ดสุ โขทั ย ได้ มี ก ารส่ ง เสริ มการ
ท่ อ ง เ ที่ ย ว โ ด ย เ น้ น ก า ร ดู แ ล รั ก ษ า อ นุ รั ก ษ์
ศิลปวัฒนธรรมของแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นมรดกโลก 
พัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวก ส่งเสริมการท่องเที่ยว
ในลักษณะที่มีเรื่องราวและรูปแบบการน าเสนอที่
สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยว  การ
ส่งเสริมภาพลักษณ์สถานที่แหล่งท่องเที่ยวภายใน
อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยจ าเป็นต้องศึกษาและ

ส่งเสริมเพ่ือน าไปสู่ศักยภาพและความสามารถในการ
รองรับนักท่องเที่ยวอันจะมีประโยชน์ในเชิงการ
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมจากนามธรรมให้ชัดเจนมากขึ้น 
[5]  

ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะศึกษาแนวทางการ
ออกแบบที่นั่งพักคอยส าหรับสถานที่ท่องเที่ยวเชิง 
สถาปัตยกรรมอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยให้มี
รูปแบบที่สื่อถึงเอกลักษณ์ศิลปกรรมสุโขทัย เพราะ
ศิลปะสุโขทัยจัดได้ว่าเป็นศิลปะที่งดงามที่สุด [6] โดย
ได้แรงบันดาลใจจากรูปทรงของเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ 
ห รื อทร งดอกบั ว ตู ม  เป็ น เ อกลั กษณ์ ขอ ง ง าน
สถาปัตยกรรมสมัยสุ โขทัย  โดยศึกษารูปแบบ
องค์ประกอบของเจดีย์ เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการ
ออกแบบเครื่องเรือน แนวคิดที่ได้จากการออกแบบ
นั้นท าให้ได้เครื่องเรือนที่สร้างสรรค์ แตกต่างไปจาก
เดิม และยังเป็นการเพ่ิมคุณค่าในเชิงศิลปกรรมไทย
ให้กับชิ้นงาน ซึ่งจะมีส่วนช่วยให้เห็นคุณค่าในศิลปะที่
เป็นมรดกตกทอดอันมีคุณค่าและเพ่ือเป็นการส่งเสริม
การท่องเที่ยวอีกทางหนึ่งที่จะสร้างความประทับใจ 

 
2.  วัตถุประสงค์ของงานวิจัย  
 2.1 เพ่ือศึกษาและรวบรวมข้อมูลสถาปัตยกรรม
อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย 
 2.2 เพ่ือออกแบบที่นั่งพักคอยส าหรับสถานที่
ท่องเที่ยวเชิงสถาปัตยกรรม อุทยานประวัติศาสตร์
สุโขทัย 
 2.3 เพ่ือประเมินความพึงพอใจนักท่องเที่ยวที่มีต่อ 
ที่ นั่ ง พั ก ค อ ย ส า ห รั บ ส ถ า น ที่ ท่ อ ง เ ที่ ย ว เ ชิ ง
สถาปัตยกรรม อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย 
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3.  ขอบเขตการวิจัย 
 1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลสถาปัตยกรรมอุทยาน
ประวัติศาสตร์สุโขทัย ศึกษารวบรวมเอกสาร ต ารา 
เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
 2. ลง พ้ืนที่ ส า รวจ  ถ่ ายภาพ และสัมภาษณ์
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานภายในอุทยานประวัติศาสตร์
สุโขทัย 
 3. สอบถามความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 
ท่าน เพื่อวิเคราะห์หาแนวทางท่ีเหมาะสม 
 4. น าผลสรุปของการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูล 
ข้อเสนอแนะแนวทางการออกแบบจากผู้เชี่ยวชาญมา
ใช้ในการก าหนดแนวความคิดในการออกแบบ 
 5. ประเมินความพึงพอใจนักท่องเที่ยวที่มีต่อการ
ออกแบบที่นั่งพักคอยส าหรับสถานที่ท่องเที่ยวเชิง
สถาปัตยกรรม อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย 
 

4. กรอบแนวคิดในการวิจัย 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.  วิธีด าเนินการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้ก าหนดขั้นตอนการด าเนินการวิจัยตาม
วัตถุประสงค์ดังนี้ 
     ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนการศึกษาและรวบรวมข้อมูล
สถาปัตยกรรมอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย จาก
เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สอบถามข้อมูลความ
คิดเห็นจากเจ้าหน้าที่ปฏิบัติ งานภายในอุทยาน
ประวัติศาสตร์สุโขทัย ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ
เครื่องเรือน ด้านศิลปวัฒนธรรมสุโขทัยและด้าน
สถาปัตยกรรม ด้วยการสัมภาษณ์ ส ารวจ การจด
บันทึก การถ่ายภาพและการรวบรวมเอกสารมาท า
การวิเคราะห์การออกแบบในขั้นตอนต่อไป 
     ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนการออกแบบที่นั่งพักคอย
ส าหรับสถานที่ท่องเที่ยวเชิงสถาปัตยกรรม อุทยาน
ประวัติศาสตร์สุโขทัย  โดยผู้วิจัยได้น าเอกลักษณ์งาน
สถาปัตยกรรมที่ได้จากแนวทางการออกแบบขั้นตอน
ที่ 1 โดยวิธีการท าแบบร่าง จ านวน 3 รูปแบบ และใช้
หลักการประยุกต์การกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพ มา
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาแล้วคัดเลือกให้เหลือเพียง 1 
รูปแบบ โดยรับการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ จากนั้น
ผู้วิจัยได้น าข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญหลังจากการ
สอบถามในครั้งแรกมาปรับปรุงแก้ไข แล้วน ารูป
แบบจ าลองที่นั่งพักคอยที่น างานสถาปัตยกรรมเจดีย์
ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์หรือทรงดอกบัวตูม ไปประยุกต์ใช้ไป
ท าการสอบถามผู้เชี่ยวชาญอีกครั้งเพ่ือให้ ได้ความ
ชัดเจนยิ่งขึ้น แล้วน าไปสอบถามความพึงพอใจของ
นักท่องเที่ยวในขั้นตอนต่อไป 

ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนการประเมินความพึงพอใจ
นักท่องเที่ยวที่มีต่อ ที่นั่ งพักคอยส าหรับสถานที่
ท่องเที่ยวเชิงสถาปัตยกรรม อุทยานประวัติศาสตร์
สุโขทัย  ผู้วิจัยได้น าผลการสอบถามผู้ เชี่ยวชาญ

1.รูปทรงและรูปแบบทาง
สถาปัตยกรรม 
2. อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ท า ง
สถาปัตยกรรม 
3. โ ค ร ง ส ร้ า ง ท า ง
สถาปัตยกรรม [7]  

 
1. ด้ า น คุ ณ ค่ า ท า ง
สถาปัตยกรรม 
2. ด้ า น คุ ณ ค่ า ท า ง
ศิลปกรรม 
3. ด้ า น คุ ณ ค่ า ท า ง
ประวัติศาสตร์ [8]  

1. ด้านความสวยงาม 
2. ด้านประโยชน์ใช้สอย 
3. ด้านโครงสร้างและวัสดุ  
4. ด้านความปลอดภัย [9] 

 
1. การออกแบบลักษณะ
โครงสร้าง 
2. การออกแบบกราฟิก  

 

เ พื่ อ ศึ กษาและรวบรว ม
ข้อมูลสถาปัตยกรรมอุทยาน
ประวัติศาสตร์สุโขทัย 

 

ออกแบบที่นั่ งพักคอยส าหรับ
ส ถ า น ที่ ท่ อ ง เ ที่ ย ว เ ชิ ง
ส ถ า ปั ต ย ก ร ร ม อุ ท ย า น
ประวัติศาสตร์สุโขทัย 

 

ได้ที่นั่งพักคอยส าหรับสถานที่
ท่องเที่ ยว เชิ งสถาปัตยกรรม
อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย 

 

ป ร ะ เ มิ น ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ
นักท่องเที่ยวที่มีต่อที่นั่งพักคอย
ส าหรับสถานที่ท่องเที่ ยว เชิ ง
ส ถ า ปั ต ย ก ร ร ม อุ ท ย า น
ประวัติศาสตร์สุโขทัย 
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รูปแบบที่นั่งพักคอยที่ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วน ามาท า
การสอบถามนักท่องเที่ยว  

โดยก าหนดค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) แบ่งระดับความคิดเห็น
ของผู้ตอบแบบสอบถาม น ามาวิเคราะห์เป็นรายข้อ 
เฉพาะด้าน โดยใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) 

 
6.  ผลการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้ผลการวิจัยตามขั้นตอนในการด าเนินงาน
ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้ 
 ขั้ นตอนที่  1 การศึ กษาและรวบรวมข้ อมู ล
สถาปัตยกรรมอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย   จาก
การศึกษารวบรวมข้อมูล ลงพื้นที่ส ารวจและสัมภาษณ์
ผู้เชี่ยวชาญ ในเรื่องประวัติศาสตร์ของสุโขทัย ด้าน
สถาปัตยกรรมในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย รวมถึง
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่าแนวความคิดใน
การออกแบบที่นั่งพักคอย โดยน างานสถาปัตยกรรม
มาประยุกต์ ใช้ที่ มีความ เหมาะสมและ เป็นถือ
เอกลักษณ์ของศิลปะสุโขทัย คือ เจดีย์ทรงพุ่มข้าว
บิณฑ์หรือทรงดอกบัวตูม ถือเป็นรูปแบบเฉพาะของ
สถาปัตยกรรมสุโขทัยอย่างแท้จริง  

 

 
 

รูปที่ 1 เจดีย์ประธานทรงพุ่มข้าวบิณฑ์หรือทรงดอก
บัวตูม วัดมหาธาตุ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย [10] 

 

 
 
 
 
 

รูปที่ 2 ลายเส้นเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์หรือทรงยอด
ดอกบัวตูม [11] 

 
ขั้นตอนที่ 2 การออกแบบที่นั่งพักคอยส าหรับ

สถานที่ ท่ อ ง เที่ ย ว เชิ งสถาปั ตยกรรม  อุทยาน
ประวัติศาสตร์สุโขทัย ผลการประเมินรูปแบบจาก
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบที่นั่งพัก
คอย น าข้อมูลที่ได้จากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญทั้ง 
5 ท่าน ที่มีต่อรูปแบบจ าลอง จ านวน 3 รูปแบบ น ามา
วิเคราะห์ด้วยวิธีการจัดล าดับค่าคะแนน มาตรส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) จากนั้นท าการ
คัดเลือก 1 รูปแบบที่มีความเหมาะสม 

 

 
 

 
              
              รูปแบบที่ 1  รูปแบบที่ 2 
 

                  
 

 
 

รูปแบบที่ 3 

รูปที่ 3 แบบจ าลองที่นั่งพักคอยเชิงสถาปัตยกรรม 
อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย จ านวน 3 รูปแบบ 
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ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ที่นั่งพักคอยจ านวน 3 
รูปแบบ 

รายการประเมิน 

รูปแบบที่ 
1 

รูปแบบที่ 
2 

รูปแบบที่ 
3 

N = 5 

X  S.D. X  S.D. X  S.D. 
1. เครื่องเรือนมี
รูปแบบที่เป็น
เอกลักษณ์เฉพาะ
สื่อถึงบันดาลใจใน
การออกแบบได้
ชัดเจน 

 
3.58 

 
0.64 

 
4.23 

 
0.80 

 
4.60 

 
0.84 

2. เครื่องเรือนมี
รูปแบบการใช้  
งานท่ีเหมาะสม
กับสถานท่ี
ท่องเที่ยวเชิง
สถาปัตยกรรม 
อุทยาน
ประวัติศาสตร์
สุโขทัย 

 
 
4.16 

 
 
0.83 

 

 
 
4.24 

 
 
0.66 

 
 
4.45 

 

 
 
0.78 

3. เครื่องเรือนมี
รูปร่างรูปทรง
สวยงาม 

3.73 0.53 4.11 0.69 4.58 0.61 

4. รูปแบบเครื่อง
เรือนมีความ
แตกต่างจาก
ผลิตภณัฑ์เดมิ 

 
4.00 

 
0.75 

 
4.11 

 
0.60 

 
4.41 

 
0.65 

5. รูปแบบเครื่อง
เรือนสามารถผลติ
ได้ในระบบ
อุตสาหกรรมหรือ
หัตถกรรม  

 
4.29 

 
0.66 

 
4.36 

 
0.80 

 
4.40 

 
0.75 

รวม 3.95 0.68 4.21 0.71 4.49 0.73 

 

 ตารางที่  2 ผลการวิเคราะห์ที่นั่ งพักคอย โดย
เรียงล าดับจากมากไปน้อย 3 ล าดับ ในภาพรวมพบว่า 
รูปแบบที่ 3  มีความคิดเห็นในระดับความคิดเห็นมาก 
( X = 4.49) จากนั้นผู้วิจัยน ารูปแบบที่ 3 ซึ่งมีค่าเฉลี่ย
สูงสุด น ามาออกแบบลวดลายกราฟิกตามข้อเสนอแนะ
ของผู้เชี่ยวชาญ  

ขั้นตอนที่  3 ผลการประเมินความพึงพอใจ
นักท่องเที่ยวที่มีต่อ ที่นั่ งพักคอยส าหรับสถานที่
ท่องเที่ยวเชิงสถาปัตยกรรม อุทยานประวัติศาสตร์
สุโขทัย 
 
ตารางที่  2 ผลการวิ เคราะห์ความพึงพอใจของ
นักท่องเที่ยวที่มีต่อที่นั่ ง พักคอยส าหรับสถานที่
ท่องเที่ยวเชิงสถาปัตยกรรม อุทยานประวัติศาสตร์
สุโขทัย  

 
รายการประเมิน 

N = 100 ระดับ 
ความ 

พึงพอใจ 
  X  S.D. 

1. ด้านความสวยงาม  4.55 0.62 มากที่สุด 
2. ด้านประโยชน์ใช้สอย 4.56 0.69 มากที่สุด 
3. ด้านโครงสร้างและวัสดุ 4.47 0.80 มาก 
4. ด้านความปลอดภัย 4.52 0.74 มากที่สุด 
                 รวม 4.53 0.71 มากที่สุด 

 
 

 
           

 
 
 

รูปที่ 4 ที่นั่งพักคอยเชิงสถาปัตยกรรม อุทยาน
ประวัติศาสตร์สุโขทัยต้นแบบ 
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7.  อภิปรายผลการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้สรุปผลการอภิปราย แบ่งออกเป็นสาม
ประเด็น ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 1. ประ เ ด็ น ก า ร ศึ ก ษ า แล ะร ว บร ว ม ข้ อ มู ล
สถาปัตยกรรมอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย  โดย
การศึกษาก่อนท าการออกแบบที่นั่งพักคอยส าหรับ
สถานที่ท่อง เที่ ยว เชิ งสถาปัตยกรรมให้มีความ
เหมาะสมสอดคล้องกับแนวคิดของ [4] ที่ได้กล่าวไว้ว่า
มรดกทางวัฒนธรรมที่ได้ก่อก าเนิดขึ้นในสมัยสุโขทัย
ยังเป็นราชธานีของไทย ทั้งนี้เกิดจากการประดิษฐ์คิด
ขึ้นเองและการรับเอาวัฒนธรรมจากภายนอกแล้ว
น ามาปรับประยุกต์ให้เข้ากับบริบททางสังคมและ
วัฒนธรรมของสุโขทัย เช่น การสร้างโบราณสถาน
ส าคัญต่าง ๆ ประติมากรรม จิตรกรรม ประเพณี      
ที่ล้วนแล้วแต่มีคุณค่าต่อสังคมไทยในปัจจุบันทั้งสิ้น 
อีกทั้งยังส่งผลที่ดีต่อการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์
และวัฒนธรรม ซึ่งจะท าให้นักท่องเที่ยวที่สนใจการ
ท่องเที่ยวประเภทนี้ได้เกิดความรู้และความเข้าใจ
เกี่ยวกับมรดกทางวัฒนธรรมและสถานที่ท่องเที่ยว  
ต่าง ๆ ในเมืองสุโขทัยและเมืองบริวารเพ่ิมขึ้นด้วย อีก
ทั้งความรู้ทางประวัติศาสตร์ยังมีส่วนส าคัญที่จะท าให้
นักท่องเที่ยวมีจิตส านึกต่อแหล่งทรัพยากรการ
ท่องเที่ยวจนเกิดความภาคภูมิใจในมรดกของชาติ 
 การศึกษารวบรวมข้อมูลจนน ามาซึ่งแนวความคิด
ในการออกแบบที่นั่งพักค่อยส าหรับสถานที่ท่องเที่ยว
เชิงสถาปัตยกรรม ซี่งผู้วิจัยได้น าเอกลักษณ์ของงาน
สถาปัตยกรรมของศิลปะสุโขทัยมาประยุกต์ใช้ในการ
ออกแบบ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ [4]  มรดกทาง
วัฒนธรรมของอาณาจั กรสุ โ ขทั ยนั้ นนอกจาก
พระพุทธรูปที่ได้ชื่อว่างดงามที่สุดแล้ว ก็ยังมีอีกหนึ่ง
มรดกทางวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าเช่นกัน นั้นก็คือ 

ส ถ า ปั ต ย ก ร ร ม ก า ร ส ร้ า ง วั ด แ ล ะ เ จ ดี ย์ เ ป็ น
สถาปัตยกรรมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว  

2. ประเด็นการออกแบบที่นั่ ง พักคอยส าหรับ
สถานที่ ท่ อ ง เที่ ย ว เชิ งสถาปั ตยกรรม  อุทยาน
ประวัติ ศาสตร์ สุ โ ขทัย  ผู้ วิ จั ย ได้ แรงบันดาลใจ 
แนวความคิดในการน าเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์หรือทรง
ดอกบัวตูมของศิลปะสุโขทัยมาประยุกต์ใช้ในการ
ออกแบบที่นั่งพักคอย ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ [4] 
นักโบราณคดีและนักประวัติศาสตร์ศิลปะยกย่องว่า 
พระเจดีย์ทรงบัวตูมเป็นสถาปัตยกรรมแบบสุโขทัยแท้
ที่ศิลปินสุโขทัยคิดแบบอย่างของตนขึ้น พระเจดีย์แบบ
นี้นิยมสร้าง ในสมัยสุโขทัยเท่านั้น  อันเป็นรูปแบบ
เจดีย์ที่เป็นเอกลักษณ์ของศิลปะสุโขทัยโดยเฉพาะ 
ด้วยศิลปะประยุกต์มีจุดมุ่งหมายในแง่ของประโยชน์
ใช้สอยกับความงาม [12] การพัฒนาผลิตภัณฑ์รูปแบบ
ใหม่ โดยการเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์ให้พัฒนาไปจาก
เดิ มสิ้ น เชิ ง  แต่ ยั งคงรู ปลั กษณ์ ความ เป็ น ไทย 
จ า เป็นต้องค้นหาวิธีการก าหนดรูปร่ างรูปทรง 
เอกลักษณ์ที่สื่อความเป็นไทย เป็นการสร้างแรง
บันดาลใจเพ่ือสร้างคุณค่าทางความงามที่ส่งเสริม
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม สามารถสร้างเอกลักษณ์มาไว้
ในตัวผลิตภัณฑ์ผสมผสานกับความเป็นศิลปะสมัยใหม่
และสะท้อนตัวตนของความเป็นไทยสู่สากลได้อย่าง
ยั่งยืน [13]  

3. ประเด็นความพึงพอใจนักท่องเที่ยวที่มีต่อที่นั่ง
พักคอยส าหรับสถานที่ท่องเที่ยวเชิงสถาปัตยกรรม 
อุ ท ย า น ป ร ะ วั ติ ศ า ส ต ร์ สุ โ ข ทั ย  จ า ก ก า ร ท า
แบบสอบถามความพึงพอใจผู้นักท่องเที่ยว จ านวน 
100 คน จากการวิจัยพบว่า ที่นั่งพักคอยส าหรับ
สถานที่ ท่ อ ง เที่ ย ว เชิ งสถาปั ตยกรรม  อุทยาน
ประวั ติ ศ า สตร์ สุ โ ขทั ย ตามความคิ ด เห็ นของ
นักท่องเที่ยว โดยแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้าน
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รูปทรง ด้านความสวยงาม ด้านประโยชน์ใช้สอย และ
ด้านความปลอดภัย มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด 
โดยเป็นที่นั่งพักคอยที่มีเอกลักษณ์เฉพาะสอดคล้อง
กับแนวคิ ด ในการออกแบบในการน า เอางาน
สถาปัตยกรรมเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์หรือทรงดอก
บัวตูมมาประยุกต์ใช้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ [13] 
ซึ่งกล่าวไว้ว่า ศิลปะท่ีมีรูปแบบสอดคล้องกับคติ ความ
เชื่อ และวิถีชีวิตของผู้สร้าง ผู้ใช้เพ่ือสร้างแนวคิดเน้น
ความรู้ที่เกิดจากการทดลองจริง (Empirical) สามารถ
น ามาใช้ประโยชน์ได้จริงในสังคมสมัยใหม่ เน้นคุณ
ค่าที่เปลี่ยนแปลงไปตามสังคม คุณค่าของความเป็น
ไทย และเมื่อได้รับการพัฒนาให้เข้ากับสภาพปัจจุบัน
ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลง จะเป็นหนทางที่เสริมสร้าง
น าไปสู่การอนุรักษ์ทางศิลปะและวัฒนธรรม [14] 

 
8.  กิตติกรรมประกาศ 
 รูปแบบของการเขียนบทความได้ปรับปรุงมาจาก
รูปแบบงานวิจัย ผู้วิจัยขอขอบคุณกรมศิลปากรส านัก
ศิลปากรที่ 6 สุโขทัย ที่ให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับงาน
ศิลปกรรมสุโขทัย อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยและ
ขอขอบคุณผู้เชี่ยวชาญทั้ง 5 ท่านที่ให้ค าแนะน าและ
ข้อเสนอแนะ ผู้วิจัยจึงขอบคุณมา ณ ที่นี้ 
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การศึกษาแนวทางการพัฒนาพื้นที่คอนเสิร์ตฮอลล์เพ่ือกลุ่มแฟนคลับศิลปินเอเชียในประเทศไทย 
A Study of Guidelines for the Development of Concert Hall Area for Asian Artist 

Fan Clubs in Thailand. 
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บทคัดย่อ 
 ปัจจุบันอุตสาหกรรมวัฒนธรรมเอเชียเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วทั้งในระดับโลกและประเทศไทย โดยหนึ่งในอุตสาหกรรม
ที่มูลค่าสูงและสามารถเข้าถึงได้ง่ายคืออุตสาหกรรมเพลงที่มาจากประเทศต่างๆในเอเชีย เกิดกลุ่มคนที่ชื่นชอบเรียกว่า กลุ่มแฟน
คลับ ซึ่งพฤติกรรมของแฟนคลับจะมีความสนใจที่คล้ายคลึงกันและมีกิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่เกิดขึ้น เช่น การจัดงานคอนเสิร์ต
ฯลฯ โดยในประเทศไทยมีจ านวนการจัดงานคอนเสิร์ตเพิ่มมากขึ้นในทุกๆปี แต่สถานที่จัดงานคอนเสิร์ตโดยในประเทศไทยมี
จ านวนน้อย ท าให้ไม่เพียงพอต่อการจัดงานและไม่ตรงต่อความต้องการใช้งานสถานที่ การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
แนวทางในการพัฒนาคอนเสิร์ตฮอลล์ และแก้ปัญหาการขาดแคลนคอนเสิร์ตฮอลล์ในประเทศไทย โดยศึกษาแนวทางในการ
ออกแบบที่สอดคล้องกับพฤติกรรมของกลุ่มแฟนคลับและเชื่อมโยงพฤติกรรมและความต้องการของกลุ่มแฟนคลับ และได้ศึกษา
และรวบรวมข้อมูลจากการด าเนินชีวิตประจ าวัน  พฤติกรรม กิจกรรมที่เกิดขึ้นเพื่อให้ตรงต่อพฤติกรรมของกลุ่มแฟนคลับ จาก
การศึกษาพบว่า การพัฒนาโครงการคอนเสิร์ตฮอลล์ควรมีความจุประมาณ 3,500 ถึง 4,000 ที่นั่ง โดยมีลักษณะเพื่อรองรับ
การจัดงานคอนเสิร์ตโดยเฉพาะ และควรมีการพัฒนาพื้นที่อ่ืนๆเพื่อรองรับการท ากิจกรรมของกลุ่มแฟนคลับ เช่น พื้นที่คอน
เวนชั่นฮอลล์รองรับการจัดงานแฟนมีตติ้งและงานอีเว้นท์ต่างๆ คอมมูนิตี้มอลล์ โรงอาหาร และ พื้นที่พลาซ่า เพื่อให้

ครอบคลุมทุกกิจกรรมและความต้องการของกลุ่มแฟนคลับ  
ค ำส ำคัญ : คอนเสิร์ตฮอลล์ , งานคอนเสิร์ต , พฤติกรรมกลุ่มแฟนคลับ  
 
Abstract 

Today, the Asian cultural industry has grown rapidly, both globally and in Thailand, with one of 
the most valuable and accessible industries being the music industry originating from different countries 
in Asia, creating a crowd of people known as the fan club. Fan behavior will have similar interests and 
specific group activities that take place, such as holding concerts, etc. In Thailand, the number of concert 
events is increasing every year, but the number of concert venues in Thailand is small, making it 
insufficient for the event and not meeting the needs of the place. This study aims to study guidelines 

mailto:sasiwanluamsai@gmail.com


 
การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์  วทิยาศาสตร์  เทคโนโลยี  และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 12 
วันที่ 20  สิงหาคม  2564  ณ  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   

 

 

ESTACON12 | 1226 

for concert hall development and solve the problem of the lack of concert halls in Thailand by studying 
design guidelines that are consistent with the behavior of fan clubs and linking fan club behaviors and 
needs. Including study and collect data from daily life, behavior, activities that occur in order to match 
the behavior of the fan club. From the study found that the development of the concert hall project 
should have a capacity of approximately 3,500 to 4,000 seats, with characteristics to accommodate 
specific concert events and other areas should be developed to accommodate fan club activities such 
as a convention hall area for fan meetings and various events, community malls, cafeterias and plaza 
areas to cover all activities and needs of the fan club..  
Keywords : Concert halls , Concerts , Fanclub behavior 
 
1.  บทน า 

ปัจจุบันผลส ารวจการเติบโตของอุตสาหกรรม
วัฒนธรรมปี 2562 พบว่าผลส ารวจ 15 อันดับจาก
ประเทศทั่วโลก มีประเทศในทวีปเอเชียอยู่ถึง 4 
ประเทศ คือ อันดับที่ 2 ประเทศญี่ปุ่น อันดับที่ 3 
ประเทศจีน อันดับที่ 8 ประเทศเกาหลีใต้ อันดับที่ 14 
ประเทศอินเดีย[1] เกิดเป็นกระแสเอเชี่ยนฟีเวอร์ 
(Asian Fever) ซึ่งเป็นกระแสที่ท าให้เกิดอุตสาหกรรม
ที่น่าจับตามองและได้รับความนิยมมากท้ังในระดับ
โลกและในประเทศไทยคือ อุตสาหกรรมบันเทิง  

อุตสาหกรรมบันเทิงเอเชียที่ได้รับความนิยมและ
เข้าถึงได้ในชีวิตประจ าวันคือ อุตสาหกรรมเพลง ซึ่ง
อุตสาหกรรมเพลงในประเทศไทยมีกระแสที่มีผู้ชื่น
ชอบมากมาย ได้แก่ T-Pop จากประเทศไทย   K-Pop 
จากประเทศเกาหลีใต้ J-Pop จากประเทศญี่ปุ่น  C-
Pop จากประเทศจีน ท าให้เกิดกลุ่มคนที่ชื่นชอบหรือ
เรียกว่า กลุ่มแฟนคลับ ซึ่งมีวัฒนธรรมรอง (Sub- 
Culture) ที่มีผลต่อความสนใจ และมีการท ากิจกรเช่น 
การจัดงานอีเว้นท์  (Event)   การจัดงานมีตติ้ ง 
(Meeting)  รวมถึงกิจกรรมหลักคือ การชมคอนเสิร์ต
(Concert) 

จากข้อมูลสถิติการจัดคอนเสิร์ตที่ เกิ ดขึ้ น ใน
ประเทศไทยปี พ.ศ.2560 – 2562   พบว่ามีจ านวน
การจัดงานคอนเสิร์ตเพ่ิมขึ้นในทุกๆปี โดยในปี 2562 
มีจ านวนมากถึง 149 งาน [2]   

สถานที่จัดแสดงคอนเสิร์ตในประเทศไทยสามารถ
จ าแนกตามลักษณะการใช้งานเป็น 3 ประเภทดังนี้ 
1.  คอนเสิร์ตฮอลล์ (Concert Hall)  

 Impact Arena ความจุ 12,000 ที่นั่ง 

 Thunder Dome ความจุ 3,000 ที่นั่ง 

2.  คอนเวนชั่นฮอลล์ (Convention Hall) 

 Royal Paragon hall ความจุ 5,200 ที่นั่ง 

 GMM Live House ความจุ 3,000 ที่นั่ง     

 Bitec Bangna hall106 ความจุ 5,400 ที่นั่ง 

 BCC hall ความจุ 2,700 ที่นั่ง                           

3.  สนามกีฬา 

 ราชมังคลากีฬาสถาน ความจุ 49,722 ที่นั่ง 

 Indoor Stadium Huamark ความจุ 3,000 ที่

นั่ง 
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จากการแบ่งประเภทของสถานที่พบว่า Impact 
Arena และ Thunder Dome เป็น 2 แห่งทีมี่ลักษณะ
เพ่ือการจัดงานคอนเสิร์ต แต่จ านวนการจัดแสดงงาน
คอนเสิร์ตที่มีจ านวนเพ่ิมมากขึ้นท าให้สถานที่เพียงพอ
ต่อความต้องการสถานที่ในการจัดแสดงงานคอนเสิร์ต 
การศึกษานี้จึงเป็นการศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาเพ่ือ
เป็นแนวทางในการพัฒนาโครงการคอนเสิร์ตฮอลล์ที่มี
ลักษณะเพ่ือการจัดงานคอนเสิร์ตโดยเฉพาะ รวมถึง
แก้ปัญหาการขาดแคลนคอนเสิร์ตฮอลล์ในประเทศไทย  

 
2.  วัตถุประสงค ์

เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาคอนเสิร์ตฮอลล์เพ่ือ
กลุ่มแฟนคลับศิลปินเอเชียในประเทศไทย และ
แก้ปัญหาการขาดแคลนคอนเสิร์ตฮอลล์ในประเทศ
ไทย 
 
3.  ขอบเขตการศึกษา 
3.1.  ขอบเขตด้านเนื้อหา 
- ศึกษาพฤติกรรม ข้อมูลด้านการเดินทาง 

ความสนใจ ของกลุ่ มแฟนคลับ  เ พ่ือจัดล าดั บ

ความส าคัญและล าดับกิจกรรมของพ้ืนที่โครงการ 

- ศึกษาความต้องการใช้สถานที่ โครงการ

คอนเสิร์ตฮอลล์ของกลุ่มแฟนคลับ เพ่ือให้การพัฒนา

ตรงต่อความต้องการของกลุ่มแฟนคลับมากท่ีสุด  

3.2. ขอบเขตด้านพื้นที่ 
- ศึกษาคอนเสิร์ตฮอลล์ที่มีอยู่ในปัจจุบัน 

เพ่ือน าข้อมูลมาวิเคราะห์หาขนาด ความจุที่นั่งและ
พ้ืนที่ที่ส าคัญของคอนเสิร์ตฮอลล์ รวมถึงสิ่งอ านวย
ความสะดวกที่จ าเป็นต่อการพัฒนาโครงการ  
 
 

4.  การทบทวนวรรณกรรม 
การศึกษานี้เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของกลุ่มแฟน

คลับศิลปินเอเชีย ซึ่งกลุ่มแฟนคลับจะมีวัฒนธรรมรอง
เฉพาะของตนเอง[3]   มีความคิด พฤติกรรม ทัศนคติ 
กิจกรรมที่เป็นการรวมตัวกันของกลุ่มคนจ านวนมากที่
มีความสนใจที่คล้ายคลึงกัน 
 
5.  ขั้นตอนการศึกษา 
5.1.  ศึกษาข้อมูลปฐมภูมิจากการเก็บข้อมูลจาก
แบบสอบถาม 
- เกณฑ์การท าแบบสอบถาม  

การท าแบบสอบถามประกอบด้วย 3 หมวดหมู่ได้แก่ 
1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับกลุ่มแฟนคลับ ได้แก่  

ข้อมูลเรื่อง เพศ อายุ อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
2. ข้อมูลด้านความสนใจของกลุ่มแฟนคลับ และ

กิจกรรมที่กลุ่มแฟนคลับกระท า  

3. ความต้อการของกลุ่มแฟนคลับในเรื่องสถาน 

ที่ตั้งโครงการและรูปแบบของคอนเสิร์ตฮอลล์ 
- วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม 

เป็นการท าแบบสอบถามผ่านกูเกิ้ลฟอร์ม (Google 

form) โดยท าการกระจายแบบสอบถามผ่านทาง ทวิต

เตอร์(Twitter) , ไลน์ (Line) , เฟสบุ๊ค (Facebook)  

5.3  ศึกษาข้อมูลทุติยภูมิจากกรณีศึกษาเกี่ยวกับ
คอนเสิร์ตฮอลล์ 

โดยศึกษาจากสถานที่จัดคอนเสิร์ตที่มีชื่อเสียงใน
ประเทศไทย ได้แก่ Impact arena, Thunderdome, 
Royal paragon hall , GMM live house ซึ่ งท า ให้
ทราบถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าคอนเสิร์ต
ฮอลล์ ข้อมูลด้านการจัดการโครงการ ข้อมูลด้าน
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กฎหมาย กิจกรรมที่เกิดขึ้น ข้อมูลด้านการเงิน ซึ่งเป็น
แนวทางในการพัฒนาโครงการคอนเสิร์ตฮอลล์ต่อไป 
 
6. ผลการวิจัย 
6.1.  ข้อมูลและพฤติกรรมของกลุ่มแฟนคลับศิลปิน
เอเชีย 

จากการท าแบบสอบถามกลุ่มแฟนคลับศิลปิน
เอเชียจ านวน 144 คน พบว่ากลุ่มแฟนคลับศิลปิน
เอเชียส่วนใหญ่เป็นเป็นเพศหญิง มีตั้งแต่ช่วงอายุต่ า
กว่า 15 ปีถึงมากกว่า 30 ปี และรวมหลากหลาย
อาชีพ โดยสะดวกใช้ BTSในการเดินทาง มากที่สุด 
กลุ่มแฟนคลับมีความสนใจในการเสพสื่อผ่านโซเชียล
มีเดียร์เป็นหลัก  

จากการท าแบบสอบถาม กลุ่มแฟนคลับ 132 คน 
เคยใช้สถานที่คอนเสิร์ตฮอลล์ในการท ากิจกรรม ซึ่ง
ก่อนเริ่มงานคอนเสิร์ตกลุ่มแฟนคลับจะมีการกระ
กิจกรรมต่างๆเช่น การหาที่นั่งพักผ่อน รับประมาน
อาหาร การรับ-แจกของที่ระลึก ซึ่งข้อมูลที่ได้จะน าไป
เป็นแนวทางวิเคราะห์และจัดล าดับกิจกรรมปละการ
จัดสรรพ้ืนที่ภายในโครงการ ให้สามารถรองรับ
กิจกรรมทั้งหมดได ้

ความต้องการและปัญหาที่กลุ่มแฟนคลับต้องการ
ให้มีการปรับปรุงแก้ไข ได้แก่ ที่ตั้งคอนเสิร์ตสามารถ
เดินทางสะดวกด้วยBTS/MRT จัดพ้ืนที่ภายในฮอลล์
แบบผังที่นั่งครึ่งวงกลม ที่นั่งแบบยกระดับ มีพ้ืนที่
ส าหรับการท ากิจกรรมก่อนเข้างานคอนเสิร์ต เช่น 
พ้ืนที่รับฝากสัมภาระ พ้ืนที่ซื้อขายสินค้าออฟฟิเชียล 
และมีพ้ืนที่ร้านอาหารหรือร้านคาเฟ่เพ่ือเป็นสถานที่
นั่งรอก่อนเริ่มงาน เป็นต้น  
 

6.2 ข้อมูลคอนเสิร์ตฮอลล์และพื้นที่กิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของกลุ่มแฟนคลับ 

จากการศึกษาสถานที่จัดคอนเสิร์ตในประเทศ
ไ ท ย มี เ พี ย ง  2  ที่  คื อ  Impact arena แ ล ะ 
Thunderdome ที่มีการจัดการและการออกแบบ
อาคาร การจัดผังที่นั่งแบบครึ่งวงกลม การยกที่นั่งให้มี
ความต่ างระดับ  มี พ้ืนที่ อ านวยความสะดวกที่
เหมาะสมกับการจัดงานคอนเสิร์ตโดยเฉพาะ    

ความจุที่นั่งและสิ่งอ านวยความสะดวกของ
คอนเสิร์ตฮอลล์ที่ มีความจ า เป็นต่อการจัดงาน
คอนเสิร์ต 

 
ตารางท่ี 1 ข้อมูลการศึกษา Impact arena 
[5] ,Thunderdome[6],  Royal paragon hall, 
GMM live house 
 

 

จากการศึกษาข้อมูลสามารถน าเอาข้อมูลมาเป็น
แนวทางในการเลือกท าคอนเสิร์ตฮอลล์ให้มีที่นั่งที่
สัมพันธ์กับสถิติการจัดงานคอนเสิร์ตคือ โครงการ
คอนเสิร์ตฮอลล์ที่พัฒนาเพ่ือความจุที่นั่งประมาณ 
3,500 ถึง 4,000 ที่นั่ง และมีพ้ืนที่อ านวยความสะดวก
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ต่างๆที่จ าเป็นต่อการพัฒนาคอนเสิร์ตฮอลล์ตาม
การศึกษาจากกรณีศึกษาท้ัง 2 แห่ง 

 
7.  แนวทางการแก้ปัญหา 

จากการศึกษาท าให้ทราบถึงปัญหาการขาดแคลน
พ้ืนที่ในการจัดงานคอนเสิร์ต และสถานที่มีลักษณะ
ทางกายภาพที่ไม่เหมาะสมกับการจัดงานคอนเสิร์ต 
ท าให้ผู้ศึกษามีแนวคิดในการพัฒนาโครงการคอนเสิร์ต
ฮอลล์ที่สามารถเดินทางได้สะดวก จึงก าหนดเลือกเขต
มีนบุรี กรุงเทพมหานครเป็นที่ตั้งโครงการ เนื่องจาก
มีนโนบายการพัฒนาระบบขนส่งรถไฟฟ้าถึง 2 สาย  

โครงการคอนเสิร์ตฮอลล์เพ่ือกลุ่มแฟนคลับศิลปิน
เอเชียตั้งอยู่ที่ติดถนนรามค าแหง แขวงแสนแสบ เขต
มีนบุรี  กรุ ง เทพมหานคร ขนาด  52-1-63 ไร่  ติด
รถไฟฟ้าสายสีส้มสถานีสุวินทวงศ์  เพ่ือให้สอดคล้อง
กับความต้องการของกลุ่มแฟนคลับส่วนใหญ่ที่
เดินทางด้วยBTS   

การพัฒนาพ้ืนที่โครงการคอนเสิร์ตฮอลล์เพ่ือกลุ่ม
แฟนคลับศิลปินเอเชียในประเทศไทย ที่ประกอบด้วย 
- คอนเสิร์ตฮอลล์ ความจุประมาณ 4,693 ที่นั่ง 

ที่นั่งมีการยกระดับ จัดผังลักษณะรูปตัวยู และมีพ้ืนที่

อ านวยความสะดวก ต่างๆ ได้แก่ Official shop, 

Official goods, Event zone, Gallery, Interactive 

Photo  , Phototicket , Tradding zone เ พ่ื อ ช่ ว ย

แก้ปัญหาปัญหาขาดพ้ืนที่กิจกรรมต่างๆที่กลุ่มแฟน

คลับต้องการ 

- คอนเวนชั่นฮอลล์ ขนาด 8,955 ตารางเมตร  

แบ่งเป็นพ้ืนที่ห้องคอนเวนชั่น 4,747 ตารางเมตร เพ่ือ
รองรับกิจกรรมการจัดแฟนมีตติ้งหรือกิจกรรมด้าน
การบันเทิงท่ีเกี่ยวข้อง  
- พ้ืนที่คอมมูนิตี้มอลล์ 2 ชั้น ขนาด 8,955  

ตารางเมตร ให้บริการร้านค้าและร้านอาหารที่มีความ
เกี่ยวข้องและน าเสนอความเป็นเอเชีย เพ่ือให้ตรงต่อ
ความต้องการและพฤติกรรมของกลุ่มแฟนคลับที่ชอบ
เดินเลือกซ้ือสินค้าก่อนเริ่มงานคอนเสิร์ต 
- ศูนย์อาหาร 2 ชั้น ขนาด 2 ,834 ตารางเมตร 

รองรับ 42 โต๊ะอาหาร โดยชั้นที่ 1 เป็นโซนร้านอาหาร

และชั้นที่ 2 เป็นโซน Market  ซึ่งสอดคล้องกับกลุ่ม

แฟนคลับที่มักจะหาที่นั่งรอรับประทานอาหาร และ

ซื้อสินค้าก่อนเริ่มงานคอนเสิร์ต 

- พ้ืนที่ Plaza เป็นพ้ืนที่ส าหรับพักผ่อนนั่ งรอ

ก่อนเริ่มงานคอนเสิร์ต และเป็นพ้ืนที่กิจกรรมในการ

รับ-แจกของที่ระลึก เป็นจุดนัดหมายในการท าแฟน

โปรเจกต์ (Project) ต่างๆ 

 
8. สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาแนวทางในการพัฒนาโครงการ
คอนเสิร์ตฮอลล์เพ่ือกลุ่มแฟนคลับศิลปินเอเชียใน
ประเทศไทยพบว่า การเติบโตของอุตสาหกรรม
วัฒนธรรมเอเชียท าให้เกิดกระแสเอเชี่ยนฟีเวอร์ จน
เกิดเป็นกลุ่มแฟนคลับ ที่มีทัศนคติ ความคิดและการ
ท ากิจกรรมเฉพาะกลุ่ม โดยกิจกรรมที่กลุ่มแฟนคลับ
กระท าคล้ายคลึงกันมากที่สุดคือ การไปคอนเสิร์ต ซึ่ง
สถิติการจัดคอนเสิร์ตในประเทศไทยมีเพ่ิมมากขึ้นใน
ทุกๆปี แต่คอนเสิร์ตฮอลล์ที่ เป็นสถานที่ที่จัดงาน
คอนเสิร์ตโดยเฉพาะมีเพียงแค่ 2 แห่ง รวมถึงสถานที่
อ่ืนๆ ส่วนใหญ่มีลักษณะทางกายภาพไม่เหมาะสมกับ
การจัดงานคอนเสิร์ต ท าให้เกิดปัญหาการขาดแคลน
คอนเสิ ร์ ตฮอลล์ที่ มี เ พ่ื อการจั ด งานคอนเสิ ร์ ต
โดยเฉพาะ 
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ข้อจ ากัดของการวิจัยนี้คือ การวิเคราะห์ กิจกรรม 
พฤติกรรม และความต้องการที่หลากหลายเพ่ือหา
แนวทางการพัฒนาโรงการ ให้สามารถตอบสนองให้
ครอบคลุมความต้องการและกิจกรรมของกลุ่มแฟน
คลับได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ 

 จากการศึกษากิจกรรม พฤติกรรมและความ
ต้องการของกลุ่มแฟนคลับผ่านทางแบบสอบถามท า
ให้ทราบว่า กลุ่มแฟนคลับส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มี
ความหลากหลายในช่วงอายุ และอาชีพ ส่วนใหญ่
เดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ  กิจกรรมที่กลุ่ม
แฟนคลับกระท าก่อนเริ่มงานได้แก่ การเลือกซื้อสินค้า 
รับประทานอาหาร ถ่ายรูป และหาที่นั่งรอเพ่ือรอเวลา
เริ่มงาน โดยความต้องการของกลุ่มแฟนคลับจะให้
ความส าคัญเรื่องการเดินทางที่มีความสะดวกสบาย 
คอนเสิร์ตฮอลล์ต้องมีรูปแบบเพ่ือการจัดงานคอนเสิร์ต
โดยเฉพาะ มีการยกระดับที่นั่ง และต้องการพ้ืนที่นั่ง
รอก่อนเริ่มงาน ซึ่งสามารถน ามาพิจารณาก าหนด
รูปแบบและแนวทางในการพัฒนาคอนเสิร์ตฮอลล์เพ่ือ
กลุ่มแฟนคลับศิลปินเอเชียในประเทศไทย แก้ปัญหา
การขาดแคลนคอนเสิร์ตฮอลล์ในประเทศไทยได้ 

จากการศึกษาปัญหาการขาดแคลนคอนเสิร์ต
ฮอลล์และข้อมูลพฤติกรรม กิจกรรมและความ
ต้องการของกลุ่มแฟนคลับท าให้เกิดเป็นแนวทางการ
พัฒนาโครงการคอนเสิร์ตฮอลล์เพ่ือกลุ่มแฟนคลับ
ศิลปินเอเชียที่ตั้งอยู่ในเขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 
โครงการตั้งอยู่ติกับรถไฟฟ้าสายสีส้มสถานีสุวินทวงศ์
ภายในโครงการประกอบไปด้วยคอนเสิร์ตฮอลล์ความจุ 
4,693 ที่นั่งมีรูปแบบการจัดสรรพื้นที่เพ่ือรองรับการจัด
งานคอนเสิร์ตโดยเฉพาะ มีพื้นที่กิจกรรมเช่น การซื้อ
สินค้าOfficial มี พ้ืนที่Event ต่างๆ เ พ่ือเ พ่ิม พ้ืนที่
กิจกรรมของกลุ่มแฟนคลับ คอนเวนชั่นฮอลล์ขนาด

8,955 ตารางเมตรรองรับการจัดงานแฟนมีตติ้งและ
งานอีเว้นท์ต่างๆ คอมมูนิตี้มอลล์ ศูนย์อาหาร และ 
พลาซ่าเพื่อเป็นพื้นที่รองรับกิจกรรมของกลุ่มแฟนคลับ
และเป็นพ้ืนที่พักผ่อนนั่งรอก่อนเริ่มงานตามความ
ต้องการของกลุ่มแฟนคลับ 
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การศึกษาแนวทางการพัฒนาและการร่วมทุนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่ศูนย์กีฬา
บางกอกอารีนา 

Bangkok Arena Development Guidelines for Public Private Partnership 
 

ชุติกาญจน์ แววพานิช1 และ อาลิตา ฉลาดด2ี 
 

1, 2คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผงัเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 
1Email : Chutikarn.val@gmail.com, 088-098-9895 

2alitactu@ap.tu.ac.th, 086-184-4612 

 
บทคัดย่อ 
 ศูนย์กีฬาบางกอกอารีนา เป็นสนามกีฬาในร่มที่สามารถรองรับผู้ชมได้สูงที่สุดในประเทศไทย แต่ปัจจุบันพื้นที่
ดังกล่าวไม่ได้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ พบปัญหาการใช้งานพื้นที่ และการบริหารจัดการท าให้ขาดทุน
ต่อเนื่องทุกปีตั้งแต่เริ่มเปิดด าเนินการ บทความนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาพื้นที่ศูนย์กีฬาบางกอก
อารีนาของหน่วยงานราชการ เพื่อให้เอกชนร่วมลงทุน ตามพระราชบัญญัติให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 
2556 ผ่านการวิเคราะห์รูปแบบการร่วมทุนของภาครัฐและภาคเอกชนในประเทศไทย การสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง และการ
เก็บข้อมูลจากกรณีศึกษา เพื่อหาแนวทางในการร่วมทุนและการพัฒนาโครงการให้สามารถสร้างรายได้ รวมถึงยกระดับ
พื้นที่เมืองโดยรอบ โดยพบว่า รูปแบบ BLOT มีความเหมาะสมในการลงทุนมากที่สุด มีระยะเวลาในการคืนทุนของเอกชน
ภายใน 6 ปี เนื่องจากสามารถพัฒนาโครงการบนโครงสร้างพื้นฐานเดิมได้ทันที นอกจากนี้ค่าเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างยงั
น้อยกว่าการลงทุนสร้างสนามกีฬาใหม่บนที่ดินเอกชน ในส่วนของภาครัฐจะได้รับสิทธิ์ความเป็นเจ้าของในสิ่งก่อสร้าง
ทั้งหมดหลังระยะเวลาร่วมทุน สามารถด าเนินการตามรูปแบบที่เอกชนวางไว้ และสร้างรายได้โดยไม่ต้องเป็นผู้ลงทุนหลัก 
นอกจากนี้ยังเป็นการยกระดับศูนย์กีฬาบางกอกอารีนาให้เป็นสนามกีฬาในร่มระดับนานาชาติอีกด้วย 
ค ำส ำคัญ: การร่วมทุนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน, แนวทางการพัฒนา, ศูนย์กีฬาบางกอกอารีนา 
 
Abstract 
 Bangkok Arena is the largest indoor sports arena in Thailand, but its land is currently not utilized 
to its full potential. There are problems with space utilization and management, causing continuous 
losses every year. Therefore, this article aims to find an appropriate solution for Bangkok Arena, owned 
by the Ministry of Tourism and Sports, and the feasibility for the Public Private Partnership (PPP) in state 
undertaking due to the government policy to generate income from state property. This study starts by 
analyzing public and private models in Thailand, then interviews with stakeholders and data collection 
from case studies to find appropriate joint ventures. This study suggests the BLOT model for investment 
from the feasibility analysis. The project return period is within six years because investors can 
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immediately develop the existing stadium and infrastructure. The rental cost of land with buildings was 
lower than investing in the new stadium. The government sector will receive ownership of all buildings 
after the concession expires. They can manage and generate income without investing the construction 
costs. It also elevates the Bangkok Arena to an international indoor sports arena. 
Keywords: Bangkok Arena, Development Guidelines, Public Private Partnership 
 
1.  บทน า 
 ประเทศไทยได้รับการเผยแพร่กีฬาสากลมาตั้งแต่
รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที่ 5 และท าให้ประชาชนให้ความสนใจอย่าง
แพร่หลาย จนเกิดเป็นการแข่งขันกีฬาสากล เมื่อมี
ประชาชนผู้สนใจในกีฬาสากลมากขึ้นทั้งผู้เล่นและ
ผู้ชมจึงมีการสร้างสนามกีฬาที่ได้มาตรฐานขึ้น ปัจจุบัน
สนามกีฬาในประเทศไทยมีมากกว่า 100 แห่ง โดย
สามารถแบ่งได้ 2 แบบ คือ แบ่งตามประเภทกีฬา เช่น 
สนามฟุตบอล สนามแข่งรถ และสนามมวย เป็นต้น 
และแบ่งตามประเภทการใช้งาน ได้แก่ สนามกีฬา
กลางแจ้ง และสนามกีฬาในร่ม โดยสนามกีฬาในร่มที่
ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยในปัจจุบันคือ ศูนย์กีฬา
บางกอกอารีนา หรือเดิมมีชื่อว่า บางกอกฟุตซอลอารี
นา มีวัตถุประสงค์ในการสร้างขึ้นเพ่ือรองรับการ
แข่งขันระดับนานาชาติ คือ การจัดการแข่งขันฟุตซอ
ลชิงแชมป์โลกครั้งที่ 7 ในปี พ.ศ. 2555 ซึ่งประเทศ
ไทยเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขัน 
 ศูนย์กีฬาบางกอกอารีนา เป็นสนามกีฬาในร่มที่อยู่
ในการดูแลของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ตั้งอยู่
บนพ้ืนที่ศูนย์อบรมข้าราชการกรุงเทพมหานคร เขต
หนองจอก (รูปที่1) ที่มีพ้ืนที่ประมาณ 84-2-4 ไร่  
 
 

 
 

รูปที ่1 แสดงต าแหน่งที่ตั้งโครงการ และขอบเขต
ศึกษาพ้ืนที่ศูนย์กีฬาบางกอกอารีนา  

 
 สนามกีฬาเป็นรูปแบบสนามกีฬาในร่ม มีการ
ออกแบบให้รองรับการใช้งานในกิจกรรมประเภท   
อ่ืน ๆ ได้ ตัวอาคารสนามกีฬามีขนาด 10 ไร่ รวมพ้ืนที่
ใช้สอยประมาณ 30,000 ตารางเมตร โดยพ้ืนที่ของ
สนามมีความกว้าง 116 เมตร ความยาว 132 เมตร 
และความสูง 25 เมตร (ความสูงถึงหลังคา 34 เมตร) 
และมีความสามารถในการรองรับผู้ชมด้วยอัฒจันทร์ 5 
ระดับชั้น รับได้สูงสุด 15,000 ที่นั่ง ซึ่งถือเป็นสนาม
กีฬาในร่มของประเทศไทยที่มีความสามารถในการ
รองรับผู้ชมได้สูงที่สุด แต่ในปัจจุบันพ้ืนที่ดังกล่าวไม่ได้
มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ บทความนี้
จึงมีการเสนอแนวทางในการพัฒนาที่ดินให้เป็นสนาม
กีฬาระดับนานาชาติ เพ่ือรองรับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ
ด้านกีฬา ให้เป็นไปตามการวิเคราะห์ด้านการตลาด
ของธุรกิจและเป็นการส่งเสริมชีวิตความเป็นอยู่ให้กับ
คนในย่าน สร้างแหล่งงานและพัฒนาชีวิตให้ดียิ่งขึ้น 
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2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1) เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาพ้ืนที่ศูนย์กีฬา
บางกอกอารีนาอย่างเหมาะสม 
 2) เพ่ือศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนและ
รูปแบบการร่วมทุนระหว่างภาครัฐและเอกชนของ
โครงการพัฒนาพ้ืนที่ศูนย์กีฬาบางกอกอารีนา  
 
3.  วิธีด าเนินงานวิจัย 
3.1  กรอบแนวคิดงานวิจัย 
      การวิจัยนี้ตั้งต้นด้วยกรอบกฎหมาย ตามด้วย
หลักวิชาการด้านการออกแบบวางผัง และประเมิน
ความเป็นไปได้ด้านการเงินและการลงทุน โดยใช้
กรอบข้อก าหนดการศึกษาตาม พ.ร.บ. ให้เอกชนร่วม
ลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 [1]  จึงต้องมีการ
วางกลยุทธ์ในการวางผังของโครงการร่วมกับความ
เป็นไปได้ในการร่วมทุน เพ่ือน าไปสู่ผลการศึกษาที่
ให้ผลส าเร็จกับโครงการในด้านการเงิน การลงทุน 
และปรับภาพลักษณ์ของพ้ืนที่โครงการให้ดียิ่งขึ้น 
3.2  การรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
      ผู้ศึกษาได้ เก็บรวบรวมข้อมูลเ พ่ือการศึกษา
แบ่งเป็น ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ได้มาจาก
การลงส ารวจพ้ืนที่เพ่ือส ารวจลักษณะทางกายภาพ
ของพ้ืนที่โครงการและผู้ใช้พ้ืนที่ในปัจจุบัน และมีการ
สัมภาษณ์ผู้ดูแลพ้ืนที่โครงการถึงแนวคิดในการพัฒนา
และภ าพร วมกา รตล าด  และข้ อมู ล ทุ ติ ย ภู มิ  
(Secondary Data) ได้มาจากการรวบรวมข้อมูลจาก
เอกสารที่เกี่ยวข้อง โดยวิเคราะห์ถึงรูปแบบการร่วม
ทุน การแบ่งผลประโยชน์ และความเป็นเจ้าของพ้ืนที่
เมื่อโครงการสร้างเสร็จหรือหมดระยะเวลาสัญญา โดย
ผู้ศึกษาได้น าข้อมูลต่าง ๆ ที่ ได้ไปเชื่อมโยง และ
วิเคราะห์เพื่อสรุปผล  
 

4.  การทบทวนวรรณกรรม  
4.1  แนวคิดทฤษฎีการออกแบบสนามกีฬาและ
พื้นที่นันทนาการ 
       ในการออกแบบสนามกีฬาในร่มเพ่ือรองรับการ
แข่งขันนั้น ต้องมีการออกแบบที่ได้มาตรฐานระดับ
สากลในด้านสนามที่มีประสิทธิภาพ  ซึ่งศูนย์กีฬา
บางกอกอารีนานั้นมีการออกแบบและก่อสร้างสนาม
กีฬาในร่มที่การรับรองมาตรฐานโดยสหพันธ์ฟุตบอล
นานาชาติ (FIFA) สนามกีฬาในร่มแห่งนี้จึงมีมาตรฐาน
มากพอที่จะใช้งานส าหรับรองรับการแข่งขัน ผู้ศึกษา
จึงไม่มีการปรับการออกแบบภายในอาคารสนามกีฬา
ในร่ม แต่เน้นการ พัฒนารูปแบบอาคารที่เป็นอาคาร
สาธารณะเพ่ือรองรับการให้บริการส าหรับผู้ใช้บริการ
เพ่ือให้เป็นสานามกีฬาในร่มที่ได้รับการยอมรับจากทั่ว
ทุกฝ่าย และการออกแบบส่วนสนับสนุนโครงการ ให้
เป็นศูนย์รวมด้านการออกก าลังกายและการนันทการ
ในระดับชุมชน รวมถึงการออกแบบสวนสาธารณะ
และลานกีฬาเพ่ือให้มีพ้ืนที่สีเขียวอย่างพียงพอ 
      กรมโยธาธิการและผังเมือง [2] ระบุว่า ในการ
ออกแบบวางผังพ้ืนที่สาธารณะหรือลานกีฬาเพ่ือเป็น
พ้ืนที่พักผ่อนหย่อนใจ และใช้ประกอบกิจกรรมนันท
การของชุมชนนั้นมีแนวทางในการจัดองค์ประกอบ
ของพ้ืนที่ดังนี้ 
 1) การก าหนดกิจกรรมหลักในพ้ืนที่ ได้แก่ ลาน
กีฬาประเภทต่าง ๆ ซึ่งประกอบไปด้วยกีฬาประเภท
เดียวหรือหลายประเภทขึ้นอยู่กับขนาดของพ้ืนที่เป็น
ตัวก าหนดกิจกรรมหลัก 
 2) การก าหนดการใช้ประโยชน์ของพ้ืนที่ แบ่ง
พ้ืนที่ออกเป็นส่วน ๆ เพ่ือรองรับกิจกรรมที่เลือกไว้ 
โดยการพิจารณาที่ตั้ งของกิจกรรมต้องค านึ งถึ ง
ความสัมพันธ์ของกิจกรรมกับพ้ืนที่แวดล้อม เช่น ลาน
กีฬาไม่ควรอยู่ติดกับถนน เพราะอาจะท าให้เกิด
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อันตรายจากรถยนต์ ซึ่งในการแบ่งพ้ืนที่มีรายละเอียด 
ดังนี้ 
 - ส่วนลานกีฬา ตามมาตรฐานของลานกีฬา 
 - ส่วนรอบๆลานกีฬาเป็นพื้นที่ชมการแข่งขัน 
 - ส่วนพื้นที่สวน ใช้บริเวณท่ีว่างเพ่ือความร่มรื่น 
 - ส่วนพ้ืนที่จอดรถ ตั้ งอยู่บริ เวณที่ เข้าถึงได้
สะดวกและไม่ก่อให้เกิดการติดขัดของการจราจร 
4.2  แนวคิดในการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการ
ของรัฐ 
      ปั จ จุ บั น รั ฐ บ า ล ไท ย มี ก า ร ร่ ว ม ล ง ทุ น กั บ
ภาคเอกชน และอยู่ระหว่างด าเนินการตามสัญญา
ตั้งแต่ ปีพ.ศ. 2523–2557 รวมทั้งสิ้น 33 โครงการ[1] 
ซึ่งการด าเนินโครงการร่วมทุนระหว่างภาครัฐและ
ภาคเอกชนมีทั้งหมด 6 วิธี  แต่เนื่องจากประเภท
โครงการไม่ใช่การพัฒนาสาธารณูปโภค และต้องมีการ
ก่อสร้างอาคารเพ่ิมเติม  จึงมี 2 รูปแบบที่เหมาะสม 
คือ  
      1) Build – Operate – Transfer (BOT) หรื อ 
Build – Transfer – Operate (BTO) เอกชนเป็นผู้
ลงทุนพัฒนาและด าเนินโครงการรับความเสี่ยงจากผล
ประกอบการและต้องมีการส่งมอบกรรมสิทธิ์ทรัพย์สิน
ของโครงการให้แก่ภาครัฐเมื่อพร้อมเริ่มเปิดให้บริการ 
(BTO) หรือเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาสัญญา (BOT) โดย
ภาครัฐอาจก าหนดสิทธิพิเศษเพ่ือจูงใจเอกชน เช่น 
สิทธิ์ในการให้บริการ หรือสัญญาซื้อขายบริการเพ่ือ
ประกันรายได้ เป็นต้น และอาจก าหนดให้เอกชนจ่าย
ค่าตอบแทนในรูปแบบต่างๆ[4]   
 2) Build – Lease – Operate Transfer (BLOT) 
เป็นลักษณะภาคเอกชนออกแบบ หาแหล่งเงินทุน 
สร้างอยู่บนพ้ืนที่ซึ่ ง เช่าจากภาครัฐ โดยเอกชน
ด าเนินงานตามช่วงเวลาที่ได้เช่าจากภาครัฐ และ

ท้ายที่สุดก็จะโอนกรรมสิทธิ์ ในสิ่งก่อสร้างให้ภาครัฐ
[4] 
 สองรูปแบบที่ กล่าวมาสามารถน ามาใช้กับ
โครงการได้ทั้งคู่ แต่เพ่ือหาวิธีที่เหมาะสมที่สุด จึงจะ
ถูกน าไปวิ เคราะห์ เปรียบเทียบบนแนวทางการ
ออกแบบต่อไป 
 
5.  ผลการศึกษา 
    จากศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลสามรถสรุปได้เป็น 2 
ขั้นตอนหลัก ได้แก่ ขั้นตอนการเสนอแนวทางที่
เหมาะสมของการวางผังพัฒนาพ้ืนที่ศูนย์กีฬาบางกอก
อารีนา และขั้นตอนการศึกษาความเป็นไปได้ของ
โครงการและการเปรียบเทียบแนวทางหรือรูปแบบ
การร่วมทุนที่เหมาะสมระหว่างภาครัฐและเอกชนใน
พ้ืนที่ศูนย์กีฬาบางกอกอารีนา 
5.1  แนวทางการพัฒนา และออกแบบพื้นที่ศูนย์
กีฬาบางกอกอารีนา 
 โครงการศูนย์กีฬาบางกอกอารีนามี พ้ืนที่
ประมาณ 84-2-4 ไร่ ผู้ศึกษาได้แบ่งพ้ืนที่ตามการใช้
งานออกเป็น 2 ส่วนหลัก เพ่ือรองรับการใช้งานที่
แตกต่างกัน ได้แก่ (1) ส่วน Stadium ที่จะมีการใช้
งานหลักเพ่ือจัดการแข่งขันกีฬาในร่ม และจะมีการ
ออกแบบองค์ประกอบเสริมในพ้ืนที่นี้เพ่ือรองรับการ
ใช้งานของนักกีฬา ผู้ชมกีฬา กรรมการ และผู้ใช้งาน
ทั่วไปและ (2) ส่วน Sport Complex เป็นส่วนรายได้
เสริม ให้กับโครงการเนื่องจากในวันทั่วไปที่ไม่มีการ
จัดการแข่งขันจะต้องมีส่วนนี้ที่เป็นพ้ืนที่เช่าที่สริมราย
ได้ให้กับโครงการและในโซนนี้จะมีการเปิดให้บริการ
ทุกวัน  
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รูปที่ 2 แสดงผังโครงการ 
 

 ในการออกแบบวางผังจะแบ่งโซนย่อยเข้าไปใน
พ้ืนดังกล่าวออกเป็น 4 โซน (รูปที่ 2) โดยมีการ
ออกแบบให้มีขนาดที่เหมาะสมในการใช้งานแต่ละ
ประเภท และเพ่ือเป็นแนวทางในการท าธุรกิจร่วมทุน
กับเอกชน  
  (1) Commercial Zone เป็นพ้ืนที่เพ่ือเป็นการ
พาณิชยกรรม ที่สร้างขึ้นเพ่ือให้เป็นการเพ่ิมรายได้
ให้กับโครงการโดยการเป็นพ้ืนที่เช่า และเป็นส่วน
สนับสนุนโครงการด้วยการเป็นพ้ืนที่เชื่อมต่อกิจกรรม
มีพ้ืนที่นั่งเล่นและสวนสาธารณะให้ประชาชนได้ท า
กิจกรรมในพื้นท่ีนี้ได ้(รูปที่3) 
 

 
รูปที่ 3 พ้ืนที่ Commercial Zone  

 

  (2) Sport Center Zone เป็น พ้ืนที่ออกก าลั ง
กายด้วยกีฬาประเภทต่าง ๆ มีการก่อสร้างอาคาร
ทั้งหมด 4 อาคารประกอบไปด้วย อาคาร Sport 
Complex อาคารสนามหญ้าเทียม อาคารสนาม
แบดมินตัน และอาคารพาณิชยกรรม โดยในพื้นที่จะมี

ส่วนที่เป็นสวนสาธารณะที่ไม่คิดค่าบริการ และภายใน
อาคารจะเป็นส่วนที่คิดค่าใช้จ่ายในการท ากิจกรรม
ต่าง ๆ (รูปที่ 4) 
 

 
รูปที่ 4 พ้ืนที่ Sport Center Zone  

 

  (3) Athlete Zone เป็นพื้น ที่สนับสนุนโครงการ
ในส่วนพ้ืนที่สนามกีฬาในร่ม โดยจะมีการก่อสร้าง
อาคารรองรับส าหรับนักกีฬาที่มาแข่งขันในพ้ืนที่สนาม
กีฬาในร่ม และยังเชื่อมต่อกับอาคารส านักงานและ
อาคารเก็บอุปกรณ์กีฬา (รูปที่ 5) 
 

 
รูปที่ 5 พ้ืนที่ Athlete Zone  

 

 (4) Stadium Zone เป็นพ้ืนที่สนามกีฬาในร่วม
เพ่ือใช้ส าหรับจัดการแข่งขัน โดยจากที่กล่าวไปข้างต้น
ว่าสนามกีฬาแห่งนี้ได้ออกแบบพ้ืนที่ให้รองรับการแข่ง
อยู่เดิมแล้ว จึงมีการปรับเฉพาะภาพลักษณ์ภายนอก
เพ่ือให้โครงการดูดีขึ้นเพียงเท่านั้น 
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5.2  แนวทางในการร่วมทุนระหว่างภาครัฐและ
เอกชน  
      จากแนวทางการออกแบบข้างต้น ได้น ามา
วิ เคราะห์ เปรียบเทียบการร่วมทุนสองรูปแบบที่
สามารถท าได้ เพ่ือหารูปแบบที่สอดคล้องกับความ
เป็นไปได้ทางการเงิน ดังต่อไปนี้ 

1. รูปแบบ Build – Transfer – Operate (BTO) 
ภาคเอกชนจะได้รับสิทธิในการด าเนินการในโครงการ
ตามช่วงเวลาที่ก าหนด ระยะเวลาสัญญา 20 ปีและถ้า
นับช่วงระยะเวลาก่อสร้างอีก 2 ปีจะรวมระยะเวลา
สัญญาเป็น 22 ปี และมีการแบ่งผลประโยชน์เป็น 
รัฐบาลได้รับรายได้จากการเช่าพ้ืนที่ในการด าเนิน
กิจการของพ้ืนที่สนามกีฬาในร่ม และเอกชนได้รับ
รายได้จากการให้บริการในส่วน Sport Center และ
การให้เช่าพื้นที่ในส่วน Sport Center  

2. รูปแบบ Build – Lease – Operate Transfer 
(BLOT) ในลักษณะนี้คือรัฐบาลจะไม่ลงทุนแต่จะออก
สิทธิสัญญาเช่าให้กับเอกชนในระยะเวลาสัญญา 10 ปี
และถ้านับช่วงระยะเวลาก่อสร้างอีก 2 ปีจะรวม
ระยะเวลาสัญญาเป็น 22 ปี ให้กับผู้ลงทุนและรัฐบาล
จะได้รับผลตอบแทนจากการให้สิทธิดังกล่าว 
      เมื่อเปรียบเทียบทั้งสองรูปแบบพบว่า รูปแบบที่1 
หน่วยงานรัฐจะได้รับผลตอบแทนสูงกว่าโครงสร้าง
แบบที่สอง แต่ต้องแบกรับความเสี่ยงจากการลงทุน 
ขณะที่รูปแบบที่ 2 แม้ผลตอบแทนที่ภาครัฐจะได้รับ
จะน้อยกว่า แต่เป็นจ านวนที่แน่นอน ไม่ต้องลงทุนเอง 
และเมื่อสิ้นสุดสัญญา ทรัพย์สินจะตกเป็นของรัฐ ใน
ส่วนของผู้ลงทุนแม้สัญญาเช่าจะสั้น แต่รัฐจะให้สิทธิ์ผู้
ลงทุนเดิมในการต่อสัญญาเช่าก่อน หรือมีทางเลือกอ่ืน
เพ่ือก่อให้เกิดผลตอบแทนสูงสุดกับทั้งสองฝ่าย (ตาราง
ที่ 1) 
 

ตารางท่ี 1 เปรียบเทียบรูปแบบ BTO และ BLOT 

 
 

 การวิเคราะห์ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ โดยท า
การวิเคราะห์ด้านการเงินพิจารณาจากผลตอบแทน
การลงทุน และแผนค่าใช้จ่ายของโครงการในแต่ละปี 
ตลอดระยะเวลาโครงการมีการคิดทั้ง  2 รูปแบบ
โครงสร้างการลงทุนเพ่ือน ามาเปรียบเทียบหารูปแบบ
การลงทุนที่เหมาะสมกับโครงการมากที่สุด โดยเมื่อ
น ามาเปรียบเทียบรูปแบบเดิมก่อนที่จะมีการร่วมทุน
จะเห็นได้ว่าหากรัฐบาลยังมีการด าเนินโครงการในรูป
แบบเดิมจะท าให้มีรายจ่ายติดลบอย่างน้อยปีละ       
6 ล้านบาท [4,5] แต่หากมีการร่วมทุนให้เอกชนมา
ลงทุนจะเห็นได้ว่าจะมีค่ามูลค่าการลงทุนติดลบใน
ช่วงแรกและหลังจากนั้นจะมีรายได้ที่กลับมาคุ้มกับ
การลงทุน โดยโครงการจะเลือกลงทุนในรูปแบบ 
BLOT เนื่องจากรัฐบาลไม่ต้องใช้เงินลงทุนในจ านวน
มากและรูปแบบนี้จะให้ผลตอบแทนกับเอกชนที่คุ้มค่า 
(รูปที่ 6) 
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รูปที่ 6 ผลตอบแทนจากการด าเนินการของรัฐ กับ
การรวมทุนกับเอกชนแบบ BTO และ BLOT  

 

 
 

รูปที่ 7 สรุปการวิเคราะห์โครงการสร้างการลงทุนและ
ผลตอบแทนของเอกชน  

 

 จากการวิเคราะห์แผนการร่วมทุนทั้งสองรูปแบบ 
สรุปได้ว่าการลงทุนในรูปแบบที่ 2 หรือรูปแบบ BLOT 
มีความเหมาะสมในการลงทุนมากที่ สุ ด  โดยมี
ระยะเวลาในการคืนทุนของเอกชน 6 ปี และความ
คุ้มค่าของภาครัฐในแง่ที่เมื่อหมดระยะเวลาสัญญา
สัมปทานรัฐจะได้น าสิ่ งก่อสร้างที่อยู่บนพ้ืนที่ ไป
ด าเนินการต่อเองและได้รับรายได้จากส่วนนี้เพียง     

ผู้ เดียวโดยที่ไม่ต้องเป็นผู้ลงทุนในพ้ืนที่ โครงการ         
ผู้ลงทุนจะมีค่าก่อสร้าง 719 ล้านบาท และมีรายได้ต่อ
ปีอยู่ที่ 178 ล้านบาทและเมื่อหักค่าใช้จ่ายปีละ 22 
ล้านบาท (จ่ายค่าเช่าที่ให้กับรัฐปีละประมาณ 11 ล้าน
บาท) จะท าให้ผู้ลงทุนสามารถคืนทุนได้ในปีที่  6 
อัตราส่วนผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) 163 % 
มูลค่าปัจจุบัน (NPV) ณ วันที่ครบสัญญาประมาณ 
388 ล้านบาท และมีอัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) 
19 % โดยมีการใช้อัตราคิดลด (Discount Rate) ที่ 6 
% ดังรูปที่ 7  
 
6.  การอภิปรายสรุปผล 
 โครงการพัฒนาสนามกีฬาบางกอกอารีนา มีพ้ืนที่
โครงการขนาดใหญ่แต่ยังไม่มีการใช้งานให้ เต็ม
ศักยภาพ ท าให้ขาดรายได้ จึงมีความเป็นไปได้ที่จะ
พัฒนาพ้ืนที่โครงการเป็น Sport Center เพ่ิมพ้ืนที่
นันทนาการ และพ้ืนที่สนับสนุนอ่ืนๆ เป็นส่วนสร้าง
รายได้จากค่าเช่าและการเข้ามาใช้งานของคนทั่วไป 
 วิธีการร่วมทุนที่เหมาะสมกับโครงการคือรูปแบบ 
BLOT ซึ่งภาคเอกชนจะลงทุนบนพ้ืนที่ซึ่งเช่าจากรัฐ 
ได้รับผลประโยชน์ในรูปแบบรายได้จากการให้บริการ 
และการพัฒนาพ้ืนที่พาณิชย์ โดยจ่ายค่าเช่าพ้ืนที่
ให้กับรัฐตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน ท าให้มีความ
คล่องตัวสูง เพราะเป็นการบริหารโครงการแบบ
เอกชน แต่มูลค่าการลงทุนน้อยกว่า ระยะเวลาคืนทุน
ของเอกชนอยู่ที่ 6 ปี ในขณะที่ภาครัฐจะได้รับความ
คุ้มค่าเนื่องจากไม่ต้องแบกรับค่าใช้จ่ายในการลงทุน
เพ่ิม และเมื่อหมดสัญญากรรมสิทธิ์ในสิ่งก่อสร้างจะ
เป็นของภาครัฐ ซึ่งสามารถด าเนินการบริหารและ
สร้างรายได้ต่อไป 
 
 

 

 

ปีที่ได้รับกระแสเงินสด (ป)ี 

กระแสเงินสดสุทธิ (บาท) 
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Study risk behaviors of private car drivers on the road at Khon Kaen University 
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บทคัดย่อ  
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมเสี่ยงในการขับขี่รถยนต์บนถนนในเขตมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

การศึกษานี้ส ารวจข้อมูลด้วยแบบสอบถามซึ่งสอบถามพฤติกรรมเสี่ยงในการขับขี่รถยนต์ (38 ข้อค าถาม) จากผู้ขับขี่บน
ถนนในเขตมหาวิทยาลัยที่ขับขี่รถยนต์ (N=200) และวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นด้วยสถิติเชิงพรรณนาและโดยวิธีวิเคราะห์
ปัจจัยเชิงส ารวจ (Exploratory Factor Analysis (EFA)) ผลจากการศึกษาพบว่าผู้ขับขี่รถยนต์มีพฤติกรรมเสี่ยงที่กระท า
บ่อยครั้งได้แก่ ฟังเพลงเสียงดังในรถ ใช้ความเร็วเกิน 50 กม./ชม. ในเขตมหาวิทยาลัย ขับรถด้วยความเร่ง รีบ เป็นต้น 
นอกจากนั้นแล้วผลจากการวิเคราะห์ EFA ได้ตัวแปรใหม่ 6 ปัจจัย (ค่า KMO = 0.808 , p = 0.000) คือ การไม่ระมัดระวงั 
(Improper lookout)   ความประมาท (Inattention)  ความผิดพลาดในการตัดสินใจและไม่คาดเข็มขัดนิรภัย (Decision 
errors and not wearing seat belts) การฝ่าฝืนกฎจราจรและไม่มีมารยาทในการขับขี่  (Traffic violations and 
discourteous driving) การขับขี่ที่ก้าวร้าว (Aggressive driving) การมีสิ่งรบกวนภายในจิตใจหรือไม่มีสมาธิ ( Internal 
distraction) อย่างไรก็ตามพฤติกรรมเสี่ยงเหล่านี้สามารถปรับเปลี่ยนได้โดยการใช้หลักทางวิศวกรรมการจราจรและการ
บังคับใช้กฎหมาย ซึ่งผลที่ได้จากการศึกษานี้จะน าไปแสดงต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนความปลอดภัยทางถนน
บนถนนในเขตมหาวิทยาลัยขอนแก่นต่อไป 
ค ำส ำคัญ: รถยนต์, ความปลอดภัยทางถนน, หลักทางวิศวกรรมการจรจร, พฤติกรรมเสี่ยง  
 
Abstract 

This study aims to study the risk behaviors of passenger car drivers on the road at Khon Kaen 
University. A questionnaire exploring the risk behaviors of passenger car drivers (38 risk behaviors) was 
developed. The questionnaire was distributed to passenger car drivers (N = 200). The data was analyzed 
by using Exploratory Factor Analysis (EFA). The results found that the most frequent risk behaviors of 
passenger cars are "Listening to loud music while driving, speeds in excess of 50 km/h and driving in a 
hurry". In addition, the results from the EFA analysis of 6 new variables (KMO = 0.808, p = 0.000) are 
"Improper lookout, Inattention, Decision errors and not wearing seat belts, Traffic violations and 
discourteous driving, Aggressive driving and internal distraction". However, these risky behaviors can be 
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changed by traffic engineering and law enforcement. The results of this study will be presented to 
relevant agencies. For road safety plan on the road at Khon Kaen University.  
Keywords: Private car, Road safety, Traffic engineering, Risk behaviors 
 
1.  บทน า 
1.1  สถิติอุบัติเหตุบนท้องถนนในประเทศไทย, 
จังหวัดขอนแก่นและมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

อุบัติเหตุทางถนน เป็นปัญหาที่ประเทศต่าง ๆ 
ทั่วโลกให้ความสนใจและต้องการหาแนวทางในแก้ไข
ปัญหา ผลของการเกิดอุบัติเหตุทางถนนมักน าไปสู่การ
สูญเสียทางทรัพย์สิน การบาดเจ็บ พิการหรือเสียชีวิต 
และผลจากอุบัติเหตุทางถนนยังมีผลกระทบต่อการ
เติบโตของเศรษฐกิจ สังคมและการท่องเที่ยว เป็นต้น 

จากรายงานขององค์การอนามัยโลก (World Health 
Organization (WHO)) ในปี ค.ศ. 2018 ได้ระบุว่า ใน
แต่ละปีมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน 1.35 ล้าน
คน และอัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนที่สูง มัก
พบอยู่ในกลุ่มของประเทศที่มีรายได้ต่ าและกลุ่มของ
ประเทศที่มีรายได้ปานกลาง ตามรายละเอียดใน
ตารางที่ 1 ซึ่งโดยเรียงล าดับจากประเทศที่มีอัตราการ
เสียชีวิตทางถนนที่สูงที่สุด 10 ระดับแรก [1]

 
ตารางท่ี 1 อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน 

 

ล าดับ ประเทศ ระดับรายได้ 
อัตราการเสียชีวิต ต่อ 
100,000 ประชากร 

1 ประเทศไลบีเรีย (Liberia) ระดับต่ า 35.9 
2 ประเทศเซนต์ลูเซีย (Saint Lucia) ระดับปานกลาง 35.4 
3 ประเทศซิมบับเว (Zimbabwe) ระดับต่ า 34.7 
4 ประเทศบูรุนดี (Burundi) ระดับต่ า 34.7 
5 ประเทศโดมินิกัน (Dominican Republic) ระดับปานกลาง 34.6 
6 ประเทศคองโก (Democratic Republic of the Congo) ระดับต่ า 33.7 
7 ประเทศเวเนซุเอลา (Venezuela) ระดับปานกลาง 33.7 
8 ประเทศแอฟริกากลาง (Central African Republic) ระดับต่ า 33.6 
9 ประเทศไทย (Thailand) ระดับปานกลาง 32.7 
10 ประเทศกีน-ีบิสเซา (Guinea-Bissau) ระดับต่ า 31.1 

ที่มา: รายงาน Global Status Report on Road safety (WHO, 2018) 
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และจากรายงานข้อมูลผู้เสียชีวิตจากคดีจราจร
ของส านักงานต ารวจแห่งชาติเนื่องจากอุบัติเหตุทาง
ถนนในประเทศไทยปี พ.ศ. 2557 มีจ านวนทั้งสิ้น 
7,894 ราย ในจ านวนนี้ เป็นผู้ เสียชีวิตในจังหวัด
ขอนแก่น จ านวน 142 ราย และเมื่อพิจารณาเฉพาะ
เขตพ้ืนที่ในอ าเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น พบว่ามี
ผู้เสียชีวิตจ านวน 22 ราย คิดเป็นร้อยละ 15.5 ของ
ผู้เสียชีวิตทั้งหมดในจังหวัดขอนแก่น และเม่ือเทียบกับ
จ านวนประชากรมีอัตราการตายจากอุบัติเหตุทาง
ถนนอยู่ที่ 15.6 รายต่อจ านวนแสนประชากร ซึ่งสูง
กว่าอัตราการตายเฉลี่ยของทั้งประเทศ (12.1 รายต่อ
จ านวนแสนประชากร) จากการรายงานสถิติดังกล่าว
ของส านักงานต ารวจแห่งชาติสะท้อนให้เห็นถึงความ
เสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุของประชากรในเขตอ าเภอ
เมืองขอนแก่นมากกว่าในเขตพ้ืนที่อ่ืนๆ [2]  

และจากข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน
สะสมทั่วประเทศไทยของศูนย์ข้อมูลอุบัติเหตุ เพ่ือ
เสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน(Thai 
RSC) ปี พ.ศ. 2558 มีทั้งหมด 597,839 ราย โดย
แบ่งเป็นผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิต 587,688 ราย และ 
10,151 ราย ตามล าดับ ซึ่งจังหวัดขอนแก่นมีสถิติการ
เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนสะสมอยู่ในอันดับที่ 17 ของ
จังหวัดทั่วประเทศไทย ทั้งหมด 12,327 ราย โดย
แบ่งเป็นผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิต 12,131 ราย และ 
196 ราย ตามล าดับ และเมื่อแบ่งสถิติการเกิด
อุบัติเหตุบนท้องถนนสะสมออกเป็นระดับอ าเภอ 
พบว่าอันดับที่ 1 เป็นอ าเภอเมืองขอนแก่นมีทั้งหมด 
1,211 ราย โดยแบ่งเป็นผู้บาดเจ็บและผู้ เสียชีวิต 
1,166 ราย และ 45 ราย ตามล าดับ อันดับที่ 2 เป็น
อ าเภอพลมีทั้งหมด 303 ราย โดยแบ่งเป็นผู้บาดเจ็บ
และผู้เสียชีวิต 294 รายและ 9 ราย ตามล าดับ และ

อันดับที่ 3 เป็นอ าเภอบ้านไผ่มีทั้งหมด 276 ราย โดย
แบ่งเป็นผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิต 266 รายและ 10 
ราย ตามล าดับ [3]   

และจากการรวบรวมข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุ
ทางถนนของส านักงานรักษาความปลอดภัยและ
การจราจร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2556- พ.ศ. 2558 พบว่ามีจ านวนผู้เสียชีวิตทั้งหมด 7 
คน และผู้บาดเจ็บทั้งหมดมี 316 คน จากจ านวน
อุบัติเหตุทางถนน 516 คน ดังแสดงในรูปที่ 1 [4] 

 

 

รูปที ่1 สถิติข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุในมหาวิทยาลัย 
ขอนแก่น ปีการศึกษา พ.ศ.2556 - พ.ศ.2559 

ที่มา: ส านักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2559 
 

ข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนที่ได้กล่าวมาในข้างต้น
เป็นเพียงข้อมูลบางส่วนที่ได้จากการรวบข้อมูลของ
หน่วยงานต่าง ๆ และอาจมีเหตุการณ์ที่ ไม่ ได้ถูก
รวบรวมเป็นข้อมูลไว้ ซึ่งข้อมูลอุบัติ เหตุทางถนน
ทั้งหมดที่กล่าวมาตามข้างต้นนั้นก็ เ พียงพอที่จะ
สะท้อนให้เห็นถึงว่าควรให้ความส าคัญ เพราะการเกิด
อุบัติเหตุขึ้นครั้งหนึ่งจะท าให้เกิดการสูญเสียทั้งด้าน
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ทรัพย์สิน การบาดเจ็บ และการเสียชีวิต ไม่มากก็น้อย 
ถึงแม้จะไม่สามารถที่จะลดจ านวนของการเกิด
อุบัติเหตุทั้งหมดได้ แต่หากสามารถท าให้อุบัติเหตุ
ลดลงได้บางส่วนก็จะช่วยลดการสูญเสียและก่อให้เกิด
ประโยชน์ที่ตามมาอีกมากมายที่ ไม่สามารถจะ
ประมาณค่าได ้
1.2  สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ 

โดยทั่วไปตามหลักทางวิศวกรรมจะแบ่งสาเหตุ
ของการเกิดอุบัติเหตุออกเป็น 3 สาเหตุหลักๆ คือ 
สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุที่มาจากคนหรือผู้ขับขี่ 
ส า เหตุ ของการ เกิ ด อุบั ติ เหตุที่ ม า จากรถหรื อ
ยานพาหนะ และสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุที่มาจากถนน
และสิ่งแวดล้อม ซึ่งส่วนใหญ่สาเหตุของการเกิด
อุบัติเหตุจะเกิดจากคนหรือผู้ขับขี่ ซึ่งเป็นสาเหตุของ
การเกิดอุบัติเหตุที่ควบคุมได้ยาก และจากการจ าแนก
สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ที่เกิดจากคน
หรือผู้ขับขี่ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ดังแสดงในรูปที่ 
2 พบว่า สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากคนหรือ
ผู้ขับขี่อันดับ 1 มาจากการขับรถชนกันหรือการขับรถ
ชนท้าย 

โดยสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุทางถนนที่เกิด
จากคนหรือผู้ขับขี่ที่มาจากการขับรถชนท้าย เป็น
สาเหตุที่เกิดจากการใช้ความเร็วสูงในการขับขี่ เมื่อ
เจอสถานการณ์ฉุกเฉินข้างหน้าท าให้ต้องหยุดรถ 
เนื่องจากใช้ความเร็วสูงท าให้ระยะเบรกกับเวลาที่ ใช้
เบรกไม่เพียงพอ จึงท าให้เกิดการชนท้าย ซึ่งท าให้เกิด
ความรุนแรงและก่อให้เกิดการสูญเสียทั้งชีวิตและ
ทรัพย์สินอย่างมาก 

 
 
 
 

 

 
รูปที่ 2 สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ ในมหาวิทยาลัย 

ขอนแก่น ปีการศึกษา พ.ศ.2556- พ.ศ.2559 
ที่มา: ส านักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2559 
 
2.  วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมเสี่ยงของผู้ขับขี่รถยนต์ บน
ถนนในเขตมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 2. เพ่ือหาแนวทางในการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ
ของผู้ ขับขี่ รถยนต์บนถนนในเขตมหาวิทยาลั ย 
ขอนแก่น 
 
3.  วิธีการทดลอง 
 จากการทบทวนวรรณกรรมของงานวิจัยเกี่ยวข้อง
กับพฤติกรรมการขับขี่รถยนต์ในต่างประเทศ คือ The 
Driver Behaviour Questionnaire (DBQ) [5 ]  โดย
ทีมวิจัยต้องการที่จะประยุกต์ใช้แบบสอบถามกับพื้นที่
ศึกษา 
3.1  การเลือกตัวอย่าง การหาขนาดตัวอย่างและ
วิธีการสุ่มตัวอย่าง 

ในการศึกษาครั้งนี้ใช้การเลือกตัวอย่างที่ไม่ใช้
ความน่าจะเป็นโดยใช้การเลือกตัวอย่างแบบโควต้า 
(Quota Sampling) ซึ่งเก็บข้อมูลกับผู้ขับขี่รถยนต์ใน
เขตมหาวิทยาลัยขอนแก่น จ านวน 200 ตัวอย่าง และ

61%24%

10%

2% 3%
ขับรถชนกัน หรือชนท้าย 

ขับรถเสียหลักเอง หรือล้ม
เอง

ขับรถชนฟุตบาท เสาไฟฟ้า 
ป้ายจราจรหรือสิ่งกีดขวาง

คน หรือสัตว์ วิ่งตัดหน้า 
กะทันหัน

อื่นๆ
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ใ ช้ ก า รสุ่ มตั ว อย่ า งแบบง่ า ย  ( Simple random 
sampling) โดยจะท า ให้ การ เลื อกตั วอย่ า งของ
ประชากรมีโอกาสที่จะถูกเลือกเท่า ๆ กันโดยใช้หลัก
ความน่าจะเป็น ซึ่ ง ในแต่ละครั้ งของการเลือก
ประชากรจะถูกแทนด้วยตัวเลขจาก 1 ถึง N จึงจะท า
การสุ่มเลือกตัวอย่าง อาจสุ่มโดยวิธีตารางสุ่มจับสลาก
หรือฟังก์ชันของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่สามารถเลือก
ตัวเลขจากการสุ่มได้ ซึ่งเป็นการใช้หลักของความ
น่าจะเป็นในการสุ่ม [6] 
3.2  การสร้างแบบสอบถาม 

การสร้างแบบสอบถามมีการพัฒนาจากรายงาน
เกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้ขับขี่รถยนต์โดยมีค าถาม
ทั้งหมด 27 ข้อ [7] จากนั้นผู้วิจัยได้ประยุกต์ใช้ค าถาม
จากเครื่องมือแบบสอบถามของต่างประเทศคือ DBQ 
[5] มาร่วมประยุกต์ และมีส่วนหนึ่งพัฒนาขึ้นเองจาก
การส ารวจความคิดเห็น 

ซึ่งสุดท้ายแล้วได้คัดเลือกข้อค าถามที่เหมาะสม
แก่พ้ืนที่ศึกษาทั้งหมด 38 ข้อค าถาม และมีการวัด
ความถี่ของการแสดงพฤติกรรมระดับ 1 (ไม่เคยท า) 
ถึง 5 (ท าทุกครั้ง)  
3.3  การวิเคราะห์ข้อมูล 

ใช้หลักสถิติเบื้องต้นในการวิเคราะห์ข้อมูล เช่น 
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เป็นต้น ต่อมาจึงมี
วิ เคราะห์ปัจจัย เชิ งส ารวจ (Exploratory factor 
analysis) วิ เคราะห์ โดยใช้ โปรแกรม SPSS การ
วิเคราะห์ปัจจัยเชิงส ารวจจะใช้ในการส ารวจข้อมูล 
เพ่ือก าหนดจ านวนปัจจัยและท าการหมุนแกนปัจจัย 

(Factors Rotation) โดยวิธีการหมุนแกนแบบตั้งฉาก 
(Orthogonal Rotation) ในแบบ Varimax โดยจะ
พิ จ า ร ณ า ค่ า  Bartlett’s test of Sphericity;ค่ า        
p-value ควรมีค่าน้อยกว่า 0.05, ค่าKaiser-Meyer-
Olkin measure of sampling adequacy (KMO);ค่า 
KMO ควรมีค่ามากกว่า 0.8, ค่า Cronbach's alpha 
ฯ ล ฯ [6] 

 
4. ผลการทดลองและอธิปรายผล 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป จากแบบสอบถาม
ทั้งหมด 200 ชุด พบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศชายร้อย
ละ 59 เพศหญิงร้อยละ 41, อายุโดยเฉลี่ยเท่ากับ 21 
ปี, ประสบการณ์ในการขับขี่โดยเฉลี่ย 4 ปี และมี
ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ ร้อยละ 82  

ตารางที่ 2 แสดงผลของการวิเคราะห์ปัจจัยเชิง
ส ารวจ (ค่า KMO = 0.808, p = 0.000)โดยจากการ
วิเคราะห์ข้อค าถาม 38 ข้อค าถาม สามารถแบ่งปัจจัย
ได้  6 ปัจจัย  คือ การไม่ระมัดระวั ง  ( Improper 
lookout)   ความประมาท ( Inattention)  ความ
ผิดพลาดในการตัดสินใจและไม่คาดเข็มขัดนิรภัย 
( Decision errors and not wearing seat belts) 
การฝ่าฝืนกฎจราจรและไม่มีมารยาทในการขับขี่  
( Traffic violations and discourteous driving) 
การขั บขี่ ที่ ก้ า ว ร้ า ว  ( Aggressive driving) การมี
สิ่ งรบกวนภายในจิตใจหรือไม่มีสมาธิ  ( Internal 
distraction) (ซึ่ งแสดงค่าน้ าหนักกลุ่ มปัจจัยร่ วม 
(Factor Loading) เฉพาะที่มีค่ามากกว่า 0.2) 
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ตารางท่ี 2 ผลของการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงส ารวจ 

พฤติกรรมเสี่ยง 
ค่าน้ าหนักกลุ่มปัจจัยร่วม (Factor Loading) Mean 

(SD) 1 2 3 4 5 6 

(3) ขับรถด้วยความเร่งรีบ 0.665      
2.82 

(1.070) 
(20) ขับรถเร็วเกินป้ายจ ากัดความเร็ว
ในเขตมหาวิทยาลัย 

0.659      
2.14 

(1.157) 

(15) แซงซ้าย 0.643      
1.95 

(0.978) 
(24) ขับรถมือเดียว เช่น มืออีกข้าง
อาจถือของหรืออ่ืนๆ 

0.624      
2.42 

(1.241) 

(34) ขับแช่เลนขวา 0.587      
2.05 

(1.085) 

(21) ใช้ความเร็วเกิน 50 กม./ชม. ใน
เขตมหาวิทยาลัย 

0.560      
2.86 

(1.258) 

(16) ขับรถผาดโผน เช่น ขับแทรก
ระหว่างรถคันอ่ืน 

0.523      
1.57 

(0.963) 
(27) ขึ้นเนิน “ชะลอความเร็ว” ด้วย
ความเร็วสูง 

0.509      
1.95 

(1.031) 
(1) จอดเลยเส้นหยุดบริเวณทางแยก
ขณะติดไฟแดง 

0.497      
2.14 

(1.237) 
(29) ไม่รักษาระยะห่างกับรถคัน
ข้างหน้า 

0.441      
2.14 

(1.010) 

(19) ดื่มสุราหรือเบียร์แล้วขับ  0.741     
1.49 

(0.826) 
(32) ขับรถข้ึนบนทางเท้าหรือจอดบน
ทางเดินทาง 

 0.592     
1.26 

(0.621) 

(17) เข้าเกียร์ผิดขณะข้ามแยก  0.540     
1.34 

(0.661) 

(18) สูบบุหรี่ขณะขับรถ  0.520     
1.27 

(0.720) 
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พฤติกรรมเสี่ยง 
ค่าน้ าหนักกลุ่มปัจจัยร่วม (Factor Loading) Mean 

(SD) 1 2 3 4 5 6 
(22) ใช้ความเร็วเกิน 100 กม./ชม. ใน
เขตมหาวิทยาลัย 

 0.475     
1.59 

(0.974) 

(31) ง่วงแล้วขับ หรือหลับใน  0.428     
1.52 

(0.782) 

(30) บรรทุกสิ่งของขนาดใหญ่  0.831     
1.55 

(0.782) 

(2) ไม่เปิดไฟเลี้ยว   0.657    
1.73 

(0.980) 

(28) ไม่ให้รถในวงเวียนไปก่อน   0.618    
2.01 

(0.984) 

(23) ลืมปิดไฟเลี้ยว   0.584    
1.84 

(0.910) 

(7) ไม่คาดเข็มขัดนิรภัยขณะขับ   0.546    
1.93 

(1.124) 

(14) เปิดไฟเลี้ยวกะทันหัน   0.535    
2.24 
(1.01) 

(38)ฝ่าฝืนสัญญาณมือที่ควบคุมโดย 
รปภ.หรือต ารวจ ณ ทางเเยก 

   0.711   
1.30 

(0.688) 
(26) ขับรถโดยไฟท้าย/ไฟเบรค ช ารุด
เสียหาย 

   0.588   
1.63 

(0.757) 

(10)ตะโกนคุยกันกับคนข้างทาง    0.563   
1.40 

(0.763) 

(12)ขับรถย้อนศร    0.479   
1.27 

(0.655) 

(11)กลับรถในที่ห้ามกลับรถ    0.473   
1.56 

(0.800) 

(37) ลืมเปิดไฟหน้ารถ    0.459   
1.71 

(0.930) 
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พฤติกรรมเสี่ยง 
ค่าน้ าหนักกลุ่มปัจจัยร่วม (Factor Loading) Mean 

(SD) 1 2 3 4 5 6 

(9)ปาดหน้ากระชั้นชิด     0.677  
1.62 

(0.748) 

(33)ไม่ชะลอเมื่อเข้า-ออกจากซอย     0.663  
1.59 

(0.919) 

(36)แซงในบริเวณเส้นทึบ     0.548  
1.93 

(0.964) 
(13)ขับรถด้วยอารมณ์ที่โกรธ หรือ
อารมณ์ไม่ดี 

    0.505  
2.03 

(1.051) 
(6)ฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร เช่น การ
ฝ่าไฟจราจรสีเหลืองและการฝ่าไฟแดง 

    0.364  
1.82 

(0.872) 

(5)คุยโทรศัพท์มือถือขณะขับ      0.754 
2.28 

(1.168) 
(4)ใช้โทรศัพท์มือถือในขณะขับ  เช่น 
เล่นโซเชียล เป็นต้น 

     0.677 
2.22 

(1.085) 

(25)ฟังเพลงเสียงดังในรถ      0.643 
2.88 

(1.298) 

(35)หยอกล้อกันกับผู้โดยสารขณะขับ      0.531 
1.98 

(1.024) 
(8)ไม่มีสมาธิ ในการขับรถ เช่น มอง
สาว มองหนุ่ม มองหาร้านอาหาร 

     0.456 
2.37 

(1.737) 

ค่า Eigenvalues 9.168 3.275 2.092 1.759 1.506 1.413 - 

% Variance Explained 24.127 8.619 5.505 4.628 3.962 3.719 - 

ค่า Cronbach’s Alpha 0.840 0.750 0.662 0.731 0.699 0.661 - 

จ านวนของข้อค าถาม  10 7 5 6 5 5 - 
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4.1  อธิปรายผล 
 ในการศึกษางานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้
ทราบถึงพฤติกรรมเสี่ยงของผู้ขับขี่รถยนต์ บนถนนใน
เขตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งการพัฒนาเครื่องมือ
หรือแบบสอบถามเพ่ือวัดพฤติกรรมเสี่ยงในกลุ่มของผู้
ขับขี่ รถยนต์ เป็นที่ นิ ย าม ในต่ า งประ เทศ อาทิ  
การศึกษาแบบสอบถามพฤติกรรมการขับขี่ของ
ร ถ ย น ต์  The Driver Behaviour Questionnaire 
(DBQ) [5]  โดยที่แต่ละแบบสอบถามก็จะมีความ
แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับแต่ละพ้ืนที่ดังการศึกษา The 
Manchester Driver Behaviour Questionnaire [7]   
 และจากการวิเคราะห์สามารถจ าแนกพฤติกรรม
เสี่ยงของรถยนต์ ได้เป็น 6 ปัจจัย ได้แก่ 1) การไม่
ระมัดระวัง (Improper lookout)   2) ความประมาท 
(Inattention) 3) ความผิดพลาดในการตัดสินใจและ
ไม่คาดเข็ มขัดนิ รภั ย  (Decision errors and not 
wearing seat belts) 4) การฝ่าฝืนกฎจราจรและไม่มี
ม า ร ย า ท ใ น ก า ร ขั บ ขี่  ( Traffic violations and 
discourteous driving) 5 )  ก า ร ขั บ ขี่ ที่ ก้ า ว ร้ า ว 
(Aggressive driving) 6) การมีสิ่งรบกวนภายในจิตใจ
หรือไม่มีสมาธิ (Internal distraction) 
 จากการศึกษาที่ผ่านโดย คุณ Turker Ozkan 
และคณะ (2006) ได้มีการศึกษาโดยใช้ DBQ ได้
สามารถจ าแนกปัจจัยได้แก่ Errors และViolations 
และคุณ Timo Lajunen และคณะ (2004) ได้มี
การศึกษาโดยใช้ DBQ ได้สามารถจ าแนกปัจจัยได้ 4 
ปั จ จั ย  คื อ  Aggressive violations, “Ordinary” 
violations,  ErrorsและLapses จากที่กล่าวมาจาก
ผลการศึกษาเบื้องต้น พบว่างานวิจัยในต่างประเทศมี
ปัจจัยที่มีความสอดคล้องกับงานวิจัยนี้ คือ ปัจจัยการ
ขับขี่ที่ก้าวร้าว (Aggressive driving) อย่างไรก็ตาม
การใช้ความเร็ว (Speed) นับว่าเป็นสาเหตุที่ส าคัญใน

การเกิดอุบัติเหตุทางถนน ซึ่งผลจากงานวิจัยนี้ พบว่า
พฤติกรรมที่เกี่ยวกับความเร็วที่มีความถี่โดยเฉลี่ยของ
พฤติกรรมสู งสุ ดมักปฏิบั ติ ในการขับขี่  ซึ่ ง เป็น
พฤติกรรมที่มักจะแสดงออกที่เกี่ยวกับความเร็ว ได้แก่ 
ใช้ความเร็วเกิน 50 กม./ชม. ในเขตมหาวิทยาลัย ขับ
รถด้วยความเร่งรีบ เป็นต้น  

 
5.  สรุปผลการด าเนินการและข้อเสนอแนะ 
5.1  สรุปผล 
 จากศึกษาพฤติกรรมเสี่ยงของผู้ขับขี่รถยนต์ บน
ถนนในเขตมหาวิทยาลัยขอนแก่น พบว่ามีพฤติกรรมที่
ควรเฝ้าระวังอุบัติเหตุทางถนน ได้แก่ ฟังเพลงเสียงดัง
ใ น ร ถ  ใ ช้ ค ว าม เ ร็ ว เ กิ น  50 กม . / ชม .  ใ น เ ขต
มหาวิทยาลัย ขับรถด้วยความเร่งรีบ ขับรถมือเดียว 
เช่น มืออีกข้างอาจถือของหรืออ่ืนๆ ไม่มีสมาธิ ในการ
ขับรถ เช่น มองสาว มองหนุ่ม มองหาร้านอาหารและ
คุยโทรศัพท์มือถือขณะขับ เป็นต้น จากค าถาม 38 ข้อ
ค าถาม สามารถจ าแนกพฤติกรรมเสี่ยงของรถยนต์ ได้
เป็น 6 ปัจจัย ได้แก่ การไม่ระมัดระวัง ( Improper 
lookout)   ความประมาท ( Inattention)  ความ
ผิดพลาดในการตัดสินใจและไม่คาดเข็มขัดนิรภัย 
( Decision errors and not wearing seat belts) 
การฝ่าฝืนกฎจราจรและไม่มีมารยาทในการขับขี่  
( Traffic violations and discourteous driving) 
การขั บขี่ ที่ ก้ า ว ร้ า ว  ( Aggressive driving) การมี
สิ่ งรบกวนภายในจิตใจหรือไม่มีสมาธิ  ( Internal 
distraction) 
5.2  ข้อเสนอแนะความปลอดภัยทางถนน 
 การแสดงพฤติกรรมเสี่ยงขณะขับขี่รถยนต์ที่
กล่าวมาในข้างต้นนี้ สามารถป้องกันได้โดยตัวผู้ขับขี่
เองในเบื้องต้น หากผู้ขับขี่ทุกท่านมีระเบียบหรือวินัย
จราจรในการขับขี่รถและมีน้ าใจในการใช้รถใช้ถนน
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ร่วมกับผู้อ่ืน ทีมวิจัยมีความเชื่อมั่นว่า อุบัติเหตุทาง
ถนนบนถนนในเขตมหาวิทยาลัยขอนแก่น จะไม่
สามารถเกิดขึ้นได้แน่นอน นอกจากการปฏิบัติตนของ
ผู้ขับขี่แล้ว ปัจจัยอ่ืนที่สามารถลดการเกิดอุบัติเหตุ
ได้แก่ การปรับปรุงเส้นทางหรือซ่อมบ ารุงถนนที่ช ารุด
ให้ถูกต้องตามหลักทางวิศวกรรมทางถนน และ
ตรวจสอบสภาพรถหรือยานพาหนะของผู้ขับขี่ อย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง เป็นต้น หากปฏิบัติตามค าแนะน า
หรือเหตุผลที่กล่าวมานั้น ทีมวิจัยเชื่อว่าการขับขี่บน
ถนนในเขตมหาวิทยาลัยขอนแก่น จะเป็นการขับขี่ที่
ปลอดภัยอย่างแน่นอน จากผลการศึกษาสามารถน า
ผลการศึกษาไปแก้ปัญหา โดยสามารถท าได้ตาม
ข้อเสนอแนะต่อไปนี้ 
 1. ด้านการขับขี่ที่ก้าวร้าว ควรใช้มาตรการใน
การปลูกฝังจิตส านึกของผู้ขับขี่ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ขับขี่
ตระหนักถึงเพ่ือนร่วมทางมากขึ้น 
 2. ด้านความผิดพลาดในการตัดสินใจ ควรใช้
มาตรการในการตรวจสอบตนเอง ถึงความพร้อมทาง
ร่างกายและอารมณ์ ความเหนื่อยล้าอาจท าให้
ความคิดไม่แจ่มใสและตอบสนองช้า อาจส่งผลให้
ตัดสินใจในการขับขี่ท่ีผิดพลาด 
 3. ด้านหลงลืม ควรใช้มาตรการในการตรวจสอบ
ตนเอง ถึงความพร้อมในการขับขี่  

4. ด้านการใช้ความเร็ว ควรใช้มาตรการปลูกฝัง
จิตส านึกของผู้ขับขี่ เพ่ือให้ใช้ความเร็วอย่างเหมาะสม
ในการขับขี่ เพ่ือความปลอดภัย  
 5. ด้านการฝ่ าฝืนกฎหมายจราจรและไม่มี
มารยาทในการขับขี่ ควรใช้มาตรการด้านการบังคับใช้
กฎหมาย เพ่ือควบคุมผู้ขับขี่ท่ีจงใจฝ่าฝืน 
 6. การมีสิ่งรบกวนภายในจิตใจหรือไม่มีสมาธิ 
ควรใช้มาตรการในการตรวจสอบตนเอง ก่อนที่จะขับ
ขี่ ซึ่งความโกรธ, ความวิตกกังวลและความตื่นเต้น 

เป็นอารมณ์ที่ส่งผลต่อจิตใจหรือสมาธิของผู้ขับขี่ และ
การใช้โทรศัพท์มือถือ ควรใช้มาตรการควบคุมการใช้
โทรศัพท์ ขณะขับรถ โดยในระหว่างขับขี่ หากจ าเป็น
ควรใช้  Head phone หรือ Speaker phone หรือ
อาจใช้ระบบตอบกลับอัตโนมัติ เพ่ือลดความเสี่ยงใน
การเกิดอุบัติเหตุ 
 7. ด้านความประมาท ควรใช้มาตรการปลูกฝัง
จิตส านึกของผู้ขับขี่ ให้มีความระมัดระวังในการขับขี่  
 8. ด้านการคาดเข็มขัดนิรภัย ควรใช้มาตรการ
คาดเข็มขัดนิรภัย 100% โดยมีการรณรงค์และแจกสื่อ
ประชาสัมพันธ์ ถึงความปลอดภัยในการคาดเข็มขัด
นิรภัย และด้านการบังคับใช้กฎหมายอีกด้วย 
 9. ด้านการไม่ระมัดระวัง ควรใช้มาตรการในการ
ปลูกฝังจิตส านึกของผู้ขับขี่  ให้ตระหนักถึงความ
ปลอดภัยอยู่เสมอ 
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บทคัดย่อ  

บทความวิจัยนี้ได้ท าการวิเคราะห์ค่าความปลอดภัย (SF) ของรถสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้าแบบ 4 ล้อ ด้วยระเบียบวิธีไฟ
ไนต์เอลิเมนต์แบบ 3 มิติ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงภาระบรรทุก โดยจะพิจารณาเพียงความแข็งแรงของโครงสร้างแบบ
ถัก (โครงถัก) ของรถสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้าเท่านั้น ภาระบรรทุกที่ท าการศึกษามาจากมวลของผู้ขับขี่ (m) 1 คน มวลที่ท าการ
ค านวณและวิเคราะห์มี 5 ระดับ คือ 60, 70, 80, 90 และ 100 kg ต าแหน่งของแรงที่กระท าเป็นแบบกระจายหนึ่งแถวอยู่

กึ่งกลางของโครงถัก เพื่อยืนยันผลการวิเคราะห์ ค่าความเค้น () ความเครียด () และการเสียรูป () จะถูกน าเสนอ ใน
การสอบเทียบความเป็นอิสระของกริด จะด าเนินการค านวณจ านวน 19 ชุด ตั้งแต่ 22,363 ถึง 400,952 เอลิเมนต์ พบว่า

ค่า  และ  มีแนวโน้มคงที่ ถ้ามีเอลิเมนต์มากกว่า 153,873 ดังนั้นเพื่อให้มีความน่าเชื่อถือ จึงเลือกใช้ 219,572 เอลิ

เมนต์ จากผลการวิเคราะห์พบว่าค่าสูงสุดของ ,  และ  เกิดขึ้นบริเวณกึ่งกลางโครงถัก มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตาม m ที่
เพิ่มขึ้น และมีค่าสูงสุดเท่ากับ 5.259x107 N/m2 1.497x10-4 และ 0.132 mm ตามล าดับ ส่งผลให้ค่า SF ของโครงถัก   
มีแนวโน้มลดลงเมื่อ m เพิ่มข้ึน และมีค่าต่ าสุดเท่ากับ 4.7 ที่ m เป็น 100 kg ซึ่งสูงกว่าค่าความปลอดภัยตามมาตรฐาน 
ค ำส ำคัญ: รถสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้าไฟฟ้า, โครงสร้างแบบถัก, ค่าความปลอดภัย, ระเบียบวิธไีฟไนต์เอลิเมนต์   
 
Abstract 

This research paper investigated the safety factor ( SF)  of a 4- wheel electrical scooter using 3D 
finite different method in the case of varying loads.  The strength of truss structure of an electrical 
scooter was only studied. The studied load was based on one-driver mass (m). 5 levels of mass used in 
analysis were 60, 70, 80, 90 and 100 kg.  The load position distributed in the single row was located at 

the truss center.  To confirm the analyzed results, stress ()  strain ()  and deformation ()  were 
presented. In validated calculation, 19 element-sets from 22,363 to 400,952 elements were conducted. 

The trend of  and  gave constant for over 153,873 elements.  Thus, to make a reliability of analysis, 
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219,572 elements was used. From analysis, it was found that the maximum of ,  and  appeared at 
the truss center became raised with increasing m and such maximum were 5.259x107 N/m2 1.497x10-4 
and 0.132 mm, respectively. The SF of the present truss was reduced as m increasing and the minimum 
gave 4.7 at m of 100 kg which was higher than the criteria of safety factor standard. 
Keywords:  Electrical scooter, Truss structure, Safety factor, Finite element method 
 
1.  บทน า 
 ปัจจุบันในพ้ืนที่อ าเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา   
มีการใช้รถยนต์เป็นจ านวนมาก ซึ่งเป็นสาเหตุท าให้
เกิดการจราจรติดขัด จึงส่งผลให้มีมลพิษทางอากาศ
เพราะในปัจจุบันพลังงานที่ใช้ขับเคลื่อนรถยนต์ ได้แก่ 
น้ ามันและก๊าซธรรมชาติ นับวันจะหมดไป ราคาก็เริ่ม
แพงมากขึ้น และผลกระทบที่ได้จากการน าเชื้อเพลิง
ข้างต้นมาใช้ในการขับเคลื่อนรถยนต์ คือมลภาวะที่
เกิดจากการสันดาปของเครื่องยนต์ ซึ่งจะปล่อย
สารพิษก๊าซต่าง ๆ หลายชนิดออกมาทางท่อไอเสีย สู่
บรรยากาศในอัตราสูงเป็นอันดับหนึ่ง ซึ่งก๊าซต่าง ๆ ที่
ออกมาจากไอเสียของเครื่องยนต์ เช่น คาร์บอนมอน
นอกไซด์ออก (CO)  คาร์บอนไดออกไซด์  (CO2) 
ไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon) ไนตริคออกไซด์ 
(NO2) ไนโตรเจนออกไซด์ (NOx) สารแอลดิไฮด์  
(Aldehyde) ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Sulfur dioxide) 
ซึ่งนับวันจะมีปริมาณเพ่ิมขึ้นตามจ านวนรถ ซึ่งเป็น
สาเหตุหนึ่งที่ท าให้เกิดภาวะโลกร้อนและส่งผลเสีย
ให้กับร่างกายมนุษย์โดยตรง [1]  
    จากปัญหาดังกล่าวรถสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้าเป็นอีกหนึ่ง
ตัวเลือกที่จะช่วยลดปัญหามลพิษเหล่านี้ เพราะมี
ความคล่องตัวในการเดินทางและไม่ปล่อยมลพิษ และ
รถสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้าเอนกประสงค์นี้สามารถใช้งาน
ภายในบริเวณบ้าน และนอกบ้าน เช่น รอบหมู่บ้าน 
สวนสาธารณะ และสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ต้องการได้ 
ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงมีแนวคิดที่จะออกแบบและสร้าง

รถสกู๊ตเตอ์ไฟฟ้าแบบ 4 ล้อ โดยสร้างแบบจ าลองที่มี
ขนาดโครงสร้าง 430x1030 mm และในแบบจ าลอง
นี้จะใช้เหล็กกล่องขนาด 30x30x2.6 mm ในการ
วิเคราะห์แบบจ าลอง ก่อนที่จะสร้างตัวรถจริง เพ่ือใช้
เป็นยานพาหนะในการเดินทางภายในวิทยาลัย
นวัตกรรมวิชาชีพ  แต่อย่างไรก็ตามในบทความนี้ จะ
ขอรายงานเพียงการวิเคราะห์โครงสร้างแบบถัก (โครง
ถัก) ของรถสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้าแบบ 4 ล้อ ในกรณีที่มีการ
เปลี่ยนแปลงมวลของผู้ขับขี่  ด้วยระเบียบวิธีแบบไฟ
ไนท์อิเลเมนต์ แต่ยังไม่มีการสร้างตัวรถแต่อย่างใด ผล
การวิเคราะห์เป็นการศึกษาแนวทางการเพ่ิม ความ
แข็งแรงให้กับโครงสร้าง ซึ่งหากรถสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้าที่
ออกแบบและวิ เคราะห์ส า เ ร็จจะเป็นแนวทาง
การศึกษาโครงสร้างรถสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้า และจะช่วยลด
การปล่อยสารพิษ  หรือก๊าซต่าง ๆ ออกมาได้อย่างดี  
     การวิเคราะห์โครงสร้างรถไฟฟ้ากับการใช้งานอีก
รูปแบบหนึ่งในปัจจุบันคือ รถไฟฟ้าชมวิวขนาด 20 ที่
นั่ง จะท าการวิเคราะห์โครงสร้างและหาค่าความ
ปลอดภัยก่อนที่จะมีการสร้างตัวรถจริง[3] ในการใช้
ซอฟต์แวร์ท าให้การแก้ปัญหาทางวิศกรรมสะดวกและ
รวดเร็วขึ้นมาก ผู้ออกแบบในปัจจุบันสามารถใช้
ซอฟต์แวร์ก่อให้เกิดชิ้นงานที่มีความแข็งแรง ใช้เนื้อ
วัสดุน้อย ลดค่าใช้จ่ าย และที่ส าคัญใช้ เวลาสั้น 
หลีกเลี่ยงการลองผิดลองถูก  
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2.  ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
     ในการวิเคราะห์รถสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้าแบบ 4 ล้อ 
ส าหรับ บทความวิจัยนี้จะน าเสนอด้วยค่าความเค้น 
และความเครียด ดังแสดงในสมการต่อไปนี้ [4] 
สมการความเค้น (Stress) 

                        σ =
F

A
                             (1) 

 เมื่อ  คือ ความเค้น (Stress) มีหน่วยเป็น (Pa) 
หรือ N/m2 ส าหรับ F และ A คือ แรงภายนอกที่มา
กระท า มีหน่วยเป็น N และพ้ืนที่หน้าตัดของท่อนวัตถุ 
มีหน่วยเป็น m2  ตามล าดับ 
สมการความเครียด (Strain) 

                        ε =
∆L

L
                        (2)   

เมื่อ , L และ L คือ ความเครียด (Strain) ความ
ยาวที่เปลี่ยนไป และความยาวปกติ ตามล าดับ 
                         
3.  ขั้นตอนการด าเนินงาน 
3.1  การจ าลองออกแบบโครงสร้างของรถสกู๊ตเตอร์
ไฟฟ้า 
     วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์โครงสร้าง คือ 
โครงสร้างที่มีมาตรฐานความปลอดภัย จากการ
วิเคราะห์ท าให้ได้  รถสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้าแบบ 4 ล้อ ที่มี
โครงสร้างแบบโครงถัก (Space frame chassis or 
truss structure) [6 - 7] เนื่องจากเป็นโครงสร้างที่มี
ความแข็งแรงสูง ซึ่งจ าเป็นจะต้องค านึงถึงแรงกระท า
ในการใช้ งานจริ งและการกระจายแรงภายใน
โครงสร้างรถสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้า เมื่อโครงสร้างมีความ
ซับซ้อนยากต่อการค านวณจึงจ าเป็นต้องใช้โปรแกรม

คอมพิวเตอร์ทดสอบหาค่าความเค้น () ความเครียด 

() การเสียรูป () และค่าความปลอดภัย (SF) ค่าที่
ได้ เหล่ านี้ จ า เป็นในการช่วยตัดสินใจออกแบบ

โครงสร้าง ว่าจะสามารถรับแรงกระท าได้และใช้งาน
ได้อย่างปลอดภัย ดังแสดงในตารางที่ 1 และวัสดุที่ใช้
ส าหรับสร้างรถสกู๊ต เตอร์ ไฟฟ้าแบบ 4 ล้อ คือ 
เหล็กกล้าคาร์บอน ชนิด SS400 ซึ่งมีคุณสมบัติวัสดุดัง
แสดงในตารางที่ 2 
 
ตารางท่ี 1 ค่าความปลอดภัย Safety Factor [11] 

แรงที่กระท ากับชิน้ส่วน 
วัสดุ (ชิน้งาน) 

เหล็ก
เหนียว 

เหล็กหล่อ 

 1. แรงอยู่นิ่ง 3-4 5-6 

 2. แรงเปลี่ยนแปลง 8 10 

 3. แรงกระแทกอย่างหนัก 10-15 15-20 

 
ตารางท่ี 2 คุณสมบัติวัสดุของ SS400 
Density (kg/m3) 7860 

Young, Modulus (Pa) 2.0571x1011 

Bulk Modulus (Pa) 1.6x1011 

Shear Modulus (Pa) 1.6x1011 

Tensile Yield Strength (Pa) 2.45x108 

Tensile Ultimate Strength (Pa) 8x1010 

Poisson, s Ratio 0.26 
 
      เพ่ือทดสอบผลลัพธ์ที่ได้จากการจ าลองปัญหา
ทางด้านไฟไนต์เอลิเมนต์ จะข้ึนอยู่กับจ านวนกริด โดย
การทดสอบเลือกใช้การเปลี่ยนมวลของผู้ขับขี่ (m) 
จ านวน 5 ระดับ คือ 60, 70, 80, 90 และ 100 kg 
โดยสมมติฐานว่าผู้ขับขี่ยืนขับอยู่ตรงกลางรถสกู๊ตเตอร์
ไฟฟ้า การสอบเทียบความเป็นอิสระของกริดท าได้โดย 
ใช้มวล 80 kg ในการสร้างกริดที่มีจ านวนแตกต่างกัน
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จ านวน 19 ชุด ตั้งแต่ 22,363 ไปจนถึง 400,952 เอลิ

เมนต์ โดยจะจ าลองค่าความเค้น () และความเครียด 

() 1 จุด แล้วจึงน าผลจ าลองที่ได้มาเปรียบเทียบ ดัง
รูปที่ 1 (ก) และ รูปที่ 1 (ข) เป็นการสอบเทียบความ
เป็นอิสระของกริดจากคุณสมบัติทางกลของโครงถัก
รถสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้าแบบ 4 ล้อ 
      จากรูปที่ 2 (ก) และ รูปที่ 2 (ข) เป็นค่าการ
เปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางกลของโครงถักรถสกู๊ต
เตอร์ไฟฟ้าแบบ 4 ล้อ เทียบกับจ านวนเอลิเมนต์ และ

ชุดผลลัพธ์ของค่าความเค้น () และความเครียด () 
เริ่มไม่มีการเปลี่ยนแปลง ตั้งแต่ 153,873 ถึง 400,952 
เอลิเมนต์ ดังนั้นในการจ าลองจึงเลือกใช้กริดจ านวน 
434,773 จุด และมี 219 ,572 เอลิเมนต์ ส าหรับ
แบบจ าลองโครงสร้างรถรถสกู๊เตอร์ไฟฟ้าแบบ 4 ล้อ 
เพ่ือจะได้ค่าท่ีแม่นย าในการจ าลองโครงสร้าง 
3.2  เงื่อนไขและขอบเขต 
      การจ าลองความแข็งแรงของโครงสร้างรถ     
สกู๊ตเตอร์ไฟฟ้าแบบ 4 ล้อ โดยโครงสร้างช่วงตัวรถจะ
ได้รับมวลจากผู้ขับขี่ (m) เพียง 1 คน และยืนขับ
บริเวณกึ่งกลางตัวรถ มวลที่ใช้ค านวณมี 5 ระดับ 
ได้แก่ 60, 70, 80, 90 และ 100 kg ในการศึกษามี
สมมติฐานและเงื่อนไขที่ใช้ในการวิเคราะห์ ดังแสดงใน
ตารางที่ 3 และตารางที่ 4 ซึ่งแรงที่ใช้ในการจ าลอง
งานวิจัยนี้ไม่ได้รวมเอามวลของแบตเตอรี่ และมวล
ของอุปกรณ์อ่ืน ๆ เข้าไปด้วย การก าหนดเงื่อนไขใน
การวิเคราะห์ดังรูปที่ 3 จากนั้นท าการแบ่งเอลิเมนต์
ในการวิเคราะห์ดังรูปที่ 4 และ 5 และจากรูปที่ 3 ถึง 
5 ลักษณะแรงจะเป็นแรงกระจายแบบแถวเดียวซึ่ง
กระท าบริเวณกึ่งกลางของโครงถัก ซึ่งจะใช้แรง
กระจายแบบนี้ในการวิเคราะห์ 
 

 
รูปที่ 1 (ก) ต าแหน่งทดสอบค่าความเค้น (Stress,σ) 
 

 
รูปที่ 1 (ข) ต าแหน่งทดสอบค่าความเครียด 

(Strain,ε) 

 
                     รูปที่ 2 (ก) ความเค้น (Stress,σ) 
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                    รูปที่ 2 (ข) ความเครียด (Strain,ε) 
 

ตารางที่ 3 สมมติฐานท่ีในการวิเคราะห์ 
ล าดับ เงื่อนไข 

1 การวิเคราะห์เป็นแบบสภาวะคงตัว (Static) 

2 ใช้คุณสมบัติของวัสดุเป็นเหล็ก 

3 วิเคราะห์เป็นแบบ 3 มิติ 

4 วิเคราะห์โดยพิจารณาแรงโน้มถว่งของโลก 
 
ตารางท่ี 4 เงื่อนไขที่ใช้ในการวิเคราะห์ 

รูปแบบ 
ตัวแปร 

มวล ต าแหน่ง 
1 60 kg กลางรถ 
2 70 kg กลางรถ 
3 80 kg กลางรถ 
4 90 kg กลางรถ 
5 100 kg กลางรถ 

 

 
รูปที่ 3 จุดยืนที่ใช้ในการวิเคราะห์ 

 
รูปที่ 4 การจ าลองต าแหน่งของมวล 

 
รูปที่ 5 ต าแหน่งของมวลที่กระท าต่อโครงถักของ 

รถสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้าแบบ 4 ล้อ 
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4.  ผลและการวิเคราะห์ผลการจ าลอง 

4.1  ความเค้น (Stress, ) 

 รูปที่ 6 เป็นการจ าลองความเค้น () ที่เกิดขึ้น
เนื่องจากมวลผู้ขับขี่ (m) พบว่าค่าความเค้นสูงสุดของ
แต่ละมวลที่เปลี่ยนแปลงไป จะพบที่บริเวณจุดต่อของ
โครงสร้างคานที่รับภาระบรรทุกดังกล่าว โดยมีค่า
เท่ากับกับ 3.155x107, 3.681x107, 4.207x107, 
4.733x107 และ 5.259x107 N/m2 เมื่อน าค่าความ

เค้น () ที่เกิดจากการจ าลองเปรียบเทียบกับค่าความ
เค้นที่จุดครากของวัสดุ มีค่าเท่ากับ 2.450x108 จะ

เห็นได้ว่ามวล (m) ที่เพ่ิมขึ้นจะท าให้ค่าความเค้น () 
เพ่ิมขึ้น แต่ยังมีค่าน้อยกว่าความเค้นที่จุดคราก ดังนั้น
บริเวณที่เกิดความเค้นสูงสุดของโครงสร้างรถสกู๊ต
เตอร์ไฟฟ้าจะไม่เกิดความเสียหาย 

4.2  ความเครียด (Strain, ) 

       รูปที่ 7 เป็นการจ าลองความเครียดที่เกิดขึ้น () 
เนื่องจากมวลผู้ขับขี่ (m) พบว่าค่าความเครียดสูงสุด
ของ แต่ละมวลที่เปลี่ยนแปลงไปบริเวณจุดต่อของ
โครงสร้างคานที่รับภาระบรรทุกดังกล่าว โดยมีค่า
เท่ากับ 8.979x10 -5, 1.048x10 -4, 1.197x10 -4, 
1.347x10-4 และ 1.497x10-4 เมื่อน าค่าความเครียด 

()  ที่ เ กิ ดจากการจ าลอง เปรี ยบเที ยบกับ  ค่ า
ความเครียดที่ จุ ดครากของวัสดุ  ที่ มีค่ า เท่ า กับ 
6.790x10-4 จะเห็นได้ว่ามวล (m) ที่เพ่ิมขึ้นท าให้ค่า

ความเครี ยด  ()  เ พ่ิมขึ้ น  แต่ยั งมีค่ าน้ อยกว่ า
ความเครียดที่จุดคราก ดังนั้นบริเวณท่ีเกิดความเครียด
สุงสุดของโครงสร้างรถสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้าจะไม่เกิดความ
เสียหาย 
 
 

4.3  การเสียรูป (Deformation, ) 
      อ้างอิงจากรูปที่ 6 และ 7 ซึ่งการแสดงผลโดยใช้
โปรแกรม Solid Work ส่งผลให้ระยะยุบตัวหรือการ

เสียบรูป () สูงสุดเกิดขึ้นที่บริเวณตรงกลางของโครง
ถักรถ ซึ่งเป็นพ้ืนที่รับแรงจากมวลของผู้ขับขี่ (m) เมื่อ
จ าลองเปลี่ยนมวลของผู้ขับขี่ (m) 5 ระดับ จาก 60 
ถึง 100 kg ที่บริเวณดังกล่าว จึงส่งผลให้เกิดการ

ยุบตัว () มากที่สุดตามล าดับ คือ 0.079 , 0.093, 
0.106, 0.119 และ 0.132 mm. 
4.4  ค่าความปลอดภัย (Safety factor, SF) 
      รูปที่ 8 เป็นการจ าลองค่าความปลอดภัย (SF) 
พบว่า ค่าความปลอดภัย (SF) สูงสุดของแต่มวลจาก 
60 ถึง 100 kg คือ 7.8 , 6.7 , 5.8 , 5.2 และ 4.7 
ตามล าดับ จากผลการจ าลองค่าความปลอดภัย (SF) 
ของโครงสร้างนี้เป็นไปตามค่ามาตรฐานของเหล็ก
เหนียว ซึ่งเป็นการจ าลองแบบแรงอยู่นิ่ง การจ าลองที่
มวลมากที่สุด คือ 100 กิโลกรัม จะได้ค่า SF เท่ากับ 
4.7 โดยมาตรฐานความปลอดภัยของโครงสร้างแบบนี้
ต้องอยู่ ระหว่าง 3 -4 ดังนั้นโครงสร้างนี้มีความ
ปลอดภัยตามมาตรฐานก าหนด 
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(ก) มวล 60 kg 

 

 
(ค) มวล 80 kg 

 

 
(จ) มวล 100 kg 

 

 
(ข) มวล 70 kg 

 

 
(ง) มวล 90 kg 

 

 
     (ฉ) รูปขยายจุดที่มีความเค้นสูสุด มวล 100 kg

รูปที่ 6 ความเค้น () ของโครงสร้างรถสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้าแบบ 4 ล้อ 
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(ก) มวล 60 kg 

 

(ค) มวล 80 kg 
 

 
(จ) มวล 100 kg 

 

 
(ข) มวล 70 kg 

 

 
(ง) มวล 90 kg 

 

 
(ฉ) รูปขยายความเครียดสูงสุด มวล 100 kg 

 

รูปที่ 7 ความเครียด () ของโครงสร้างรถสกู๊ตเตอร์แบบ 4 ล้อ 
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(ก) มวล 60 kg 

 

 
(ค) มวล 80 kg 

 

 
(จ) มวล 100 kg 

 
(ข) มวล 70 kg 

 

 
(ง) มวล 90 kg 

 

 
(ฉ) รูปขยาย มวล 100 kg

 

รูปที่ 8 ค่าความปลอดภัย (SF) ของโครงสร้างรถสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้าแบบ 4 ล้อ 
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 จากการวิเคราะห์ความแข็งของโครงสร้างแบบถัก 
(โครงถัก) รถสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้าแบบ 4 ล้อ ที่มีการ
เปลี่ยนแปลงมวล (m) ทั้ง 5 ระดับ (60, 70, 80, 90 
และ 100 kg) ของหัวข้อที่ผ่านมานั้น เพ่ือให้เข้าใจ
ยิ่งขึ้น จึงขอสรุปค่าต่าง ๆ ที่วิเคราะห์ได้ในรูปที่ 9 เป็น

การแสดงค่าความเค้น () ความเครียด () การเสีย

รูป () และค่าความปลอดภัย (SF) ของโครงถัก 

 
รูปที่ 9 ค่า , ,  และ SF ของโครงถักรถสกู๊ต

เตอร์ไฟฟ้าแบบ 4 ล้อ ที่ m ต่าง ๆ 
 
5.  สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 
 1. จากการสอบเทียบความเป็นอิสระของกริดและ       
อิเลเมนต์จากจ านวน 19 ชุด ตั้งแต่ 22,636 ถึง 

400,952 เอลิเมนต์ พบว่าค่า  และ  มีแนวโน้ม
คงที่ ถ้ามีเอลิเมนต์มากกว่า 153,873 ดังนั้นเพ่ือให้มี
ความน่าเชื่อถืองานวิจัยนี้จึงเลือกใช้ 219,572 เอลิ
เมนต์  

 2. ค่า ,  และ  มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นตาม m ที่
เพ่ิมขึ้น ซึ่งพบอยู่ที่บริเวณกึ่งกลางของโครงถัก และมี
ค่าสูงสุดเมื่อ m เป็น 100 kg คือ 5.259x107 N/m2 
1.497x10-4 และ 0.132 mm ตามล าดับ   

 3. ค่า SF ของโครงถักรถสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้าแบบ 4 
ล้อ มีแนวโน้มลดลงเมื่อ m เพ่ิมขึ้น และมีค่าต่ าสุดที่ 
คือ 4.7 ที่ m เท่ากับ 100 kg ซึ่งสูงกว่าค่าความ
ปลอดภัยตามมาตรฐาน 
 4. เมื่อมีการประกอบอุปกรณ์ส่วนต่าง ๆ ของตัว
รถ ควรมีการศึกษามีสมมติฐานเพ่ือเพ่ิมมวลของ
อุปกรณ์อ่ืน ๆ เข้าไปด้วย ดังนั้นจึงต้องมีการค านวณ
วิเคราะห์โครงสร้างอีกครั้ง เพราะงานวิจัยนี้มุ่งเน้นไป
ที่การทดสอบโครงสร้างตัวรถเพียงอย่างเดียว หากมี
มวลที่เพ่ิมขึ้นแล้วท าให้ค่าความปลอดภัยต่ ากว่าค่า
มาตรฐาน ควรมีการเสริมโครงสร้างเพ่ือเพ่ิมความ
แข็งแรงให้ได้ตามค่ามาตรฐานความปลอดภัย 
 
6.  กิตติกรรมประกาศ 
 ผู้ เขียนบทความขอขอบพระคุณงบประมาณ
ส นั บ ส นุ น จ า ก ค ณ ะ วิ ศ ว ก ร ร ม ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน และขอบพระคุณคณาจารย์ประจ าสาขา
วิศวกรรมเครื่องกลทุกท่านที่ช่วยให้ค าแนะน าเป็น
อย่างดี ขอขอบพระคุณอาจารย์ รศ.ดร. บัณฑิต  กฤ
ตาคม  ที่คอยสอนการใช้โปรแกรมวิเคราะห์และ
ระเบียบวิธีไฟไนเอลิเมนต์ รวมทั้งผู้ช่วยวิจัยที่ช่วยใน
การท าวิจัยครั้งนี้ 
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การศึกษาความเป็นไปไดใ้นการลงทุนธุรกิจบ้านพักตากอากาศ ประเภทขายแล้วเช่ากลับคืน 
จังหวัดภูเก็ต 

A Feasibility Study of Pool villa Project for Sale and Leaseback in Phuket 
 

อภิสรา บุญช่วย1*, เอนก สุวรรณชัยสกุล2 
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บทคัดย่อ  

การศึกษาฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งจากผลการศึกษาในวิชาการออกแบบสถาปัตยกรรม เพื่อการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ขั้นสูง ในชั้นปีที่ 4 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน าเสนอความเป็นไปได้ในการพัฒนาธุรกิจให้บริการบ้านพักตาก
อากาศในรูปแบบขายออกและเช่ากลับคืน (leaseback) ในจังหวัดภูเก็ต โดยมีกระบวนการศึกษาตั้งแต่ ศึกษาภาพรวม
ของธุรกิจบ้านพักตากอากาศที่มีอยู่จริงในจังหวัดภูเก็ต และเกณฑ์พิจารณาอัตราผลตอบแทนจากการปล่อยเช่า จากนั้น  
ด าเนินการออกแบบโครงการบ้านพักตากอากาศตัวอย่างและ  วิเคราะห์และประเมินผลความคุ้มค่าการลงทุน ในมุมมอง
ของผู้พัฒนาโครงการและผู้ลงทุนบ้านพักตากอากาศก่อนจะสรุปเป็นแนวทางในการพัฒนาโครงการในช่วงท้ายต่อไป 
ค ำส ำคัญ: บ้านพักตากอากาศ / เช่ากลับคนื / การเชา่ระยะยาว / อัตราผลตอบแทน / ผลตอบแทนจากการปล่อยเชา่   
 
Abstract 
 This study is a part of the results of a study in Architectural design for advanced real estate 
development in fourth year. The purpose of this study is to present the leaseback pool villa project 
development feasibility. The study process is as follows: First, the author studies the overview of the 
pool villas industry in Phuket and the criteria for analyzing investment value, the rental yield. Then this 
study examined the design of the pool villa based on the literature review. And finally, Analyzing and 
evaluating investment value of the developer & customer perspectives for summarizing as a project 
development guideline. 
Keywords: Pool villa / Sale and Leaseback / Leasehold / Rate of return / Rental Yield 
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1. บทน า 
 ปัจจุบัน บ้านพักตากอากาศได้รับความนิยมมาก
ขึ้น ทั้งจากกลุ่มนักลงทุนเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของ
ของตลาด รองลงมาเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวระยะยาว 
(มากกว่า 1 เดือน) จังหวัดภูเก็ตมีโครงการบ้านพัก
ตากอากาศประเภทขายแล้วเช่ากลับคืน (leaseback) 
ผ่านการเช่ากรรมสิทธิ์ในระยะยาว (leasehold) 30 
ปี มากกว่า 40 โครงการ [1] โดยเป็นส่วนหนึ่งใน
โครงการรีสอร์ทชั้นน าที่บริหารจัดการโดยเครือ
โรงแรม หรือเจ้าของโครงการแบบบริหารเอง (locally 
brand)  
 ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจ ในการศึกษาความเป็นไป
ได้ในการลงทุนธุรกิจบ้านพักตากอากาศในจังหวัด
ภูเก็ต โดยเล็งเห็นถึงโอกาสทางธุรกิจ ที่สามารถสร้าง
ผลตอบแทนให้กับนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และนัก
ลงทุนต่างๆ ต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.  วัตถุประสงค์  
 1. เพ่ือศึกษาภาพรวมและรูปแบบธุรกิจบ้านพัก
ตากอากาศที่มีอยู่จริงในท้องตลาดภูเก็ต 
 2. เพ่ือศึกษาดัชนี หรือปัจจัย รวมไปถึงเกณฑ์ที่ใช้
วิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการลงทุน 
 3. เ พ่ือน าเสนอรูปแบบโครงการพัฒนาธุรกิจ
บ้านพักตากอากาศ ที่มีความเป็นไปได้ในการลงทุน  
 
3.  ทบทวนวรรณกรรม 
3.1  ภาพรวมธุรกิจบ้านพักตากอากาศในจังหวัด
ภูเก็ต  

ในปี 2562 พบว่า อัตราการเติบโตของบ้านพัก
ตากอากาศในจังหวัดภูเก็ตมีอุปทานสะสมอยู่ที่ 3,908 
หน่วย สามารถขายแล้วได ้2,965 หน่วย คิดเป็นอัตรา
การขาย ร้อยละ 75.9 ในส่วนปลายปี 2563 มีอุปทาน
สะสมอยู่ที่ 3,871และสามารถขายได้ทั้งสิน 3,056 
หน่วย คิดเป็นอัตราการขายร้อยละ 79 [2] ดังรูปที่ 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1 ภาพรวมอุปสงค์-อุปทานบ้านพักตากอากาศในจังหวัดภูเก็ต ปี 2553-2563
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 ด้านท าเลที่ตั้ง พบว่า บริเวณย่านเชิงทะเลเป็น
ท าเลที่มียอดขายบ้านพักตากอากาศสูงสุด เพราะเป็น
บริ เวณที่มีสิ่ งอ านวยความสะดวกครบครัน ทั้ ง
ศูนย์การค้า ร้านอาหาร และสถานบันเทิงต่าง ๆ รวม
ไปถึงสนามกอล์ฟ รองลงมาเป็นบริเวณหาดกมลา 
และหาดบางเทาตามล าดับ [2] 
 รูปแบบการปล่อย เช่ า  จากการสัมภาษณ์
ผู้เชี่ยวชาญ เกี่ยวกับการบริหารบ้านพักตากอากาศ
ประเภทขายแล้วเช่ากลับคืน พบว่า เป็นวิธีบริหาร
จัดการอสังหาริมทรัพย์รูปแบบหนึ่ง โดยผู้ซื้อจะซื้อ
อสังหาริมทรัพย์จากเจ้าของโครงการ และปล่อยเช่า
คืนให้แก่เจ้าของโครงการ หรือกลุ่มโรงแรม ให้เป็น
ผู้บริหารจัดการในรูปแบบรายเดือน หรือรายวัน ตาม
ระยะเวลาเงื่อนไขข้อตกลงระหว่างกัน ที่มักจะเริ่ม
ตั้งแต่ 3 ปี สามารถต่อสัญญาเป็น 5 ปีและ 10 ปี  
ตามล าดับ โดยผู้ซื้อจะได้ส่วนแบ่งปันผลค่าเช่าหลังหัก
ค่าด าเนินการของโรงแรมร้อยละ 10 และสิทธิการเข้า
พัก รวมไปถึงสิทธิในการใช้บริการส่วนกลางของ
โรงแรม เป็นการตอบแทน [1,3] 
3.2  อัตราผลตอบแทน (Rate of return หรือ 
Yield)  
 คือ รายได้ค่าเช่าสุทธิต่อปีที่เจ้าของจะได้รับโดย
เทียบกับมูลค่าต้นทุนบ้านพักตากอากาศที่ซื้อมา โดย
ให้ผลเป็นอัตราส่วนร้อยละ ดังสมการ [4,5] 
                          𝑁𝑂𝐼

𝑅
= 𝑉                        (1)               

เมื่อ 𝑉 คือ อัตราผลตอบแทนต่อปี, %  

 𝑁𝑂𝐼 คือ ต้นทุนซื้อบ้านฯ, บาท 
 𝑅  คือ รายได้ค่าเช่าสุทธิต่อปี, บาท 

 จากการส ารวจตลาดบ้านพักตากอากาศในภูเก็ต 
พบว่า ส่วนใหญ่ให้อัตราผลตอบแทนที่ร้อย 6 ในระยะ 
3 ปีแรก เพ่ิมเป็นร้อยละ 8 ในปีที่ 4-7 และร้อยละ 9
ตั้งแต่ปีที่ 8 เป็นต้นไป [6] 

4.  วิธีการด าเนินการวิจัย 
4.1 ศึกษาและส ารวจรูปแบบธุรกิจบ้านพักตาก
อากาศ 
 ศึกษาข้อมูลจากท้องตลาดจริงของจังหวัดภูเก็ต 
(ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553-2563) ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลทาง
กายภาพ ท าเลที่ตั้ง ขนาดแปลงที่ดิน ขนาดพ้ืนที่ใช้
สอย ประเภทพ้ืนที่ใช้สอย ราคาขาย และ ราคาปล่อย
เช่า จากแหล่งข้อมูลที่มีอยู่จริงในประเทศ 
4.2  ศึกษาทบทวนวรรณกรรม  
 ท าการศึกษาเกี่ยวกับหลักการพิจารณา และหลัก
ค านวณอัตราผลตอบแทน 
4.3  วิเคราะห์และน าเสนอผลการศึกษา  
 โดยสรุปจากรูปแบบโครงการบ้านพักตากอากาศ
ที่สอดคล้องกับความต้องการทางการตลาดและ
สามารถใหอั้ตราผลตอบแทนที่มีความเป็นไปได้ 
 
5.  ผลการศึกษา 
5.1  ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกซื้อบ้านพักตากอากาศ
ในจังหวัดภูเก็ต  

จากการแบบสอบถามปลายเปิด-ปิด จ านวน 16 
ชุด เพ่ือส ารวจพฤติกรรมเชิงลึก จากกลุ่มผู้ที่มีความ
ต้องการซื้อบ้านพักตากอากาศ พบว่า การมองเห็นวิว
ทิวทัศน์ เป็นปัจจัยที่ผู้ซื้อให้ความส าคัญมากที่สุด 
รองลงมาเป็น เรื่องความเป็นส่วนตัว ข้อก าหนดด้าน
ระยะเวลาของสัญญาเช่า และการการันตีผลตอบแทน 
ตามล าดับ [3] 
5.2  ระดับราคาขาย  

 จากการส ารวจระดับราคาขายของบ้านพักตาก
อากาศที่มีอยู่จริงในจังหวัดภูเก็ต ในปี 2563 จ านวน 
123 โครงการ สามารถจ าแนกออกเป็น 3 ประเภท 
ตามรูปแบบที่ตั้ง ดังนี้  
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 1. บ้านพักตากอากาศที่ติดกับชายหาด หรืออยู่
บนภูเขาที่ติดกับหาด (oceanfront villa) โดยพบ
ระดับราคาขายอยู่ที่  292-370 ล้านบาท นับเป็น
ประเภทบ้านพักตากอากาศที่มีราคาขายสูงที่สุด   
 2. บ้านพักที่สามารถมองเห็นวิวทะเล แต่ไม่ติด
กับชายหาด (sea view villa) มีราคาอยู่ในช่วง 6.0-
56.7 ล้านบาท 

3. บ้านพักที่ไม่อยู่ติดกับชายหาด และไม่สามารถ
มองเห็นวิวทะเลได้ ( in land villa) มีราคาขายอยู่
ในช่วง 6.7-45.0 ล้านบาท [2] 
5.3  ระดับราคาเช่าต่อเดือน  
 จากการส ารวจระดับราคาปล่อยเช่าต่อเดือนของ
บ้านพักตากอากาศที่มีอยู่จริงในจังหวัดภูเก็ต ในปี
2563 จ านวน 123 โครงการ สามารถจ าแนกออกเป็น 
3 ประเภท ตามพ้ืนที่ใช้สอย ดังนี้  
 1. บ้านพักตากอากาศแบบ 2 ห้องนอนขึ้นไป มี
ราคาขายเฉลี่ยอยู่ที่  17 ล้านบาท ราคาเช่าเฉลี่ย 
50,000 บาทต่อเดือน ตั้งอยู่บนที่ดิน 57.5 ตารางวา 
และขนาดพื้นที่ใช้สอยเฉลี่ย 260 ตารางเมตร 
 2. บ้านพักตากอากาศแบบ 4 ห้องนอนขึ้นไป 
ราคาขายเฉลี่ยจะอยู่ที่ 78 ล้านบาท ราคาเช่าเฉลี่ยอยู่
ที่ 402,800 บาทต่อเดือน ตั้งอยู่บนที่ดิน พ้ืนที่ดิน
เฉลี่ย 300 ตารางวา พ้ืนที่ใช้สอยเฉลี่ยอยู่ที่  860 
ตารางเมตร  
 3. บ้านพักตากอากาศแบบ 6 ห้องนอนขึ้นไป 
ราคาขายเฉลี่ยอยู่ที่ 206 ล้านบาท ราคาเช่าเฉลี่ย 

847,500 บาทต่อเดือน ตั้งอยู่บนที่ดิน 975 ตารางวา 
และ ขนาดพ้ืนที่ใช้สอยเฉลี่ยที่ 1,830 ตารางเมตร 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2 ต าแหน่งที่ตั้งโครงการ 
 

5.4  การออกแบบบ้านพักตากอากาศ  
จากการศึกษาส ารวจข้อมูลที่เกี่ยวข้อง สามารถ

น ามาวิเคราะห์และน าเสนอผลการออกแบบบ้านพัก
ตากอากาศในจังหวัดภูเก็ต ได้ดังนี้ 

 1. ด้านท าเลที่ตั้ง ได้เลือกบริเวณเกาะสิเหร่ ทาง
ตะวันออกของจังหวัดภู เก็ต ดังรูปที่  4 โดยที่ตั้ ง
ดังกล่าวสามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้ซื้อได้  
ทั้งในด้านการมองเห็นวิวทิวทัศน์ และความเป็น
ส่วนตัว 
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รูปที่ 3 รูปแบบโครงการ 

 2. การวางผังโครงการ ก าหนดให้แบ่งเป็น 2 โซน 
ตามการบริหารจัดการโครงการ ดังนี้  
  ส่วนที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่บริเวณทางตะวันออก
ของที่ดิน ประกอบไปด้วยบ้านพักตากอากาศแบบพลู
วิลล่า (pool Villa) 3 รูปแบบ รวม 22 แปลง ส่วน
โรงแรม ตั้งอยู่ทางตะวันตกของที่ดิน ประกอบไปด้วย 
อาคารโรงแรม 2 หลัง และห้องพักแบบพลูวิลล่า 3 
รูปแบบ รวมทั้งหมด 66 ห้องพัก ดังรูปที่ 5 

 3.  รูปแบบบ้านพักตากอากาศ สามารถออกแบบ
ได้เป็น 3 รูปแบบดังนี้ 
  รูปแบบที่  1 พลูวิลล่า  เอ (pool villa: A) 
บ้านพักตากอากาศแบบ 2 ห้องนอน 3 ห้องน้ า พ้ืนที่
ใช้สอย 230 ตารางเมตร แบ่งเป็นราคาขายเช่าต่อ
เดือน 250,000 บาท ราคาขาย 40 ล้านบาท รวม 28 
แปลง  

  รูปแบบที่  2  พลูวิลล่ า  บี  (pool villa: B) 
บ้านพักตากอากาศแบบ 3 ห้องนอน 4 ห้องน้ า พ้ืนที่

ใช้สอย 610 ตารางเมตร ราคาขายเช่าต่อเดือน 
450,000 บาท ราคาขาย 70 ล้านบาท รวม 21 แปลง 

 

 
รูปที่ 4 ทัศนียภาพภายนอก Pool Villa A 

 

 
รูปที่ 5 ทัศนียภาพภายนอก Pool Villa B 
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รูปที่ 6 ทัศนียภาพภายนอก Pool Villa C 

 
 รูปแบบที่ 3 พลูวิลล่า ซี (pool villa: C) บ้านพัก
ตากอากาศแบบ 5 ห้องนอน 6 ห้องน้ า พ้ืนที่ใช้สอย 
861 ตารางเมตร ราคาเช่าต่อเดือน 600,000 บาท 
ราคาขาย 90 ล้านบาท รวม 7 แปลง 
5.4  อัตราผลตอบแทนบ้านพักตากอากาศ  

 จากการศึกษาข้อมูล ทั้งที่ ได้จากการส ารวจ
วิเคราะห์การตลาดในช่วงต้น จนมาสู่การออกแบบ 
การก าหนดระดับราคาขายและเช่าของบ้านพักตาก
อากาศทั้ ง  3 แบบ  ส าม า รถ คาดกา รณ์ อั ต ร า
ผลตอบแทนได้ว่า บ้านพักตากอากาศทั้ง 3 สามารถ
ให้ผลตอบแทนตั้งแต่ ร้อยละ 7.5-8.0 ต่อปี ดังตาราง
ที่ 1 
 
ตารางที่  1 อัตราผลตอบแทนต่อปี จ าแนกตาม
ประเภทบ้านพักตากอากาศ 
ประเภท 
Pool 
Villa 

ค่าเช่า/ปี 
(ล้านบาท) 

มูลค่าบ้าน 
(ล้านบาท) 

อัตราผล
ตอบ 
แทน 

A 3.0 40 7.5% 
B 5.4 70 7.7% 
C 7.2 90 8.0% 

 
 

6.  สรุปและอภิปรายผล 
 จากผลการศึกษาแสดงให้ ทราบว่ า  ผลการ
ออกแบบตามการศึกษาภาพรวมการตลาดและความ
ต้ อ ง ก า ร ขอ งกลุ่ ม ผู้ ซื้ อ นั้ น  ส าม า รถ ให้ อั ต ร า
ผลตอบแทนที่สูงกว่าโครงการอ่ืนๆ ในจังหวัดภูเก็ต ที่
ให้ผลตอบแทนเริ่มต้นที่ร้อยละ 6-7 ต่อปี เนื่องจาก
ที่ตั้งของโครงการอยู่ทางตะวันออกของจังหวัดภูเก็ต 
ที่ความหนาแน่นของการอยู่อาศัยน้อยกว่าทาง
ตะวันตก ส่งผลให้มีต้นทุนที่ดิน และต้นทุนบ้านเฉลี่ย
ต่อหลังที่ถูกกว่าโครงการ เกิดเป็นอัตราผลตอบแทนที่
สูงกว่าโครงการอ่ืนได้ ดังนั้น จึงให้ผลลัพธ์ที่คุ้มค่าและ
มีความเป็นไปได้ในการลงทุนมากกว่า 
 
7.  ข้อเสนอแนะ 
 ด้วยวิธีการ แนวทางที่ผู้ศึกษาได้ท าการศึกษา
เกี่ยวกับรูปแบบธุรกิจ ภาพรวมตลาด รูปแบบการเช่า 
ราคาบ้านพักตากอากาศในจังหวัดภูเก็ต ตลอดจนถึง
การออกแบบโครงการที่มีความเป็นไปได้ในการลงทุน 
เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการศึกษาวิชาการออกแบบ
สถาปัตยกรรม เพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ขั้นสูง ใน
ชั้นปีที่ 4 อันมีข้อจ ากัดในการเข้าถึงข้อมูล รวมถึงจ านวน
กลุ่ มตั วอย่ า งที่ จ ากัด  ดั งนั้ นหากผู้ ที่ สนใจน าผล
การศึกษานี้ไปต่อยอด ควรเพิ่มกลุ่มตัวอย่างด้านความ
ต้องการของผู้ซื้อเพ่ิมขึ้น และลงในรายละเอียดเชิง
สถิติมากขึ้น อันจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาต่อไป 
 
8.  กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ เอนก สุวรรณชัย
สกุล กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องท่านอ่ืน ๆ ที่คอยช่วยเหลือ 
ให้ค าปรึกษา และตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องของงาน
ศึกษานี้ ให้ผู้ศึกษาได้เรียนรู้ ได้รับความเข้าใจ และ
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สามารถจัดท างานวิจัยครั้งนี้ได้จนสมบูรณ์ ผู้วิจัย
ขอขอบพระคุณทุกท่านอย่างแท้จริง 
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บทคัดย่อ  

ข้อมูลรายได้การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพทั่วโลกประจ าปี 2561 แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยมีศักยภาพในการเป็น
ศูนย์กลางด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีจุดแข็งส าคัญในด้านการบริการทาง
การแพทย์ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายสนับสนุนจากภาครัฐที่ได้มีการผลักดันประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ 
ประกอบกับกระแสของการแพทย์เชิงป้องกัน หรือเวชศาสตร์ชะลอวัยและการฟื้นฟูสุขภาพก าลังเป็นที่นิยมในกลุ่ม 
Medical tourist ที่มาใช้บริการในประเทศไทยมากที่สุด โดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวจีน รัสเซีย ออสเตรเลีย และ
ตะวันออกกลาง ที่มีจังหวัดภูเก็ตเป็นพื้นที่เป้าหมายของการท่องเที่ยว โดยกลุ่มธุรกิจที่มีส่วนแบ่งในรายได้จากการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพมากที่สุดได้แก่ ที่พักประเภทรีสอร์ท จึงมองเห็นโอกาสในการพัฒนาดังกล่าว การศึกษานี้จึงมุ่งเน้นไป
ที่การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการลงทุนธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ประเภทรีสอร์ทในจังหวัดภูเก็ต โดยการศึกษา
พฤติกรรมความต้องการของนักท่องเที่ยว การออกแบบ และความเป็นไปได้ทางการเงิน วิเคราะห์เปรียบเทียบกรณีศึกษา 
พบว่ากิจกรรมที่นักท่องเที่ยวต้องการแบ่งได้เป็น (1) กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพร่างกายและจิตใจ ได้แก่ สปา การนวด การ
ท าสมาธิ การออกก าลังกาย เป็นต้น (2) กิจกรรมการบ าบัด และบริการด้านการแพทย์ ได้แก่ การกายภาพต่างๆ การตรวจ
ร่างกาย การรักษาโดยแพทย์ เป็นต้น ซึ่งน าไปสู่ความเฉพาะทางด้านการออกแบบ และการลงทุน ซึ่งพบว่าจากแนว
ทางการออกแบบภายใต้ความต้องการดังกล่าว โครงการมีความเป็นไปได้ในการลงทุน และจะคืนทุนในระยะเวลา 7 ปี 
ค ำส ำคัญ: การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์, การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ, ภูเก็ต, เวชศาสตร์ชะลอวัย 
 
Abstract 
 The 2018 global wellness tourism revenue data shows that Thailand can become the Wellness 
tourism hub of Southeast Asia because of the essential strengths in medical services, the government's 
supportive policy that has pushed Thailand to be an international health center. Nowadays, preventive 
medicine or anti-aging medicine and rehabilitation are becoming the most popular among medical 
tourists, especially Chinese, Russian, Australian, and Middle Eastern tourists, which destination is Phuket. 
Moreover, the largest share of wellness tourism revenue is resort accommodation. Therefore, this study 
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focuses on the feasibility analysis of the medical resort investment in Phuket by studying the behavior 
of tourist's needs, design, financial analysis, and case study comparison. It was found that the activities 
that tourists wanted can be divided into (1) Physical and mental health promotion activities such as spa, 
massage, meditation, exercise, etc. (2) Therapeutic activities and medical services, including various 
physical examination and treatment by the doctor. These two tourist's needs lead to the design and 
investment specificity found from the design approach. The project has investment possibilities. and 
will return the investment in 7 years. 
Keywords: Anti-aging Medicine, Medical Tourism, Phuket, Wellness Tourism 
 
1.  บทน า 
 การศึกษาข้อมูลสถานการณ์การท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพในปี 2562 ระบุว่าเศรษฐกิจเชิงส่ ง เสริม
สุขภาพโลกมีสัดส่วน ร้อยละ 5 ของผลทางเศรษฐกิจ
โลกทั้งหมด และพบว่ามีการเติบโตเพ่ิมขึ้นร้อยละ 10 
จากปี พ.ศ. 2560 ส าหรับประเทศไทยพบว่ารายได้
จากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในปี 2560 มีจ านวนมาก
ถึง 12,000 ล้านบาท และเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 13    
ต่อปี นอกจากนี้ Global Wellness Institute หรือ 
GWI 2018 [1] ได้จัดอันดับให้ประเทศไทยมีขนาด
ตลาดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอยู่ในอันดับที่ 13 ของ
โ ลก  อี กทั้ ง ยั ง เ ป็ น ผู้ น า ต ล าด ใน ด้ า นจ า น ว น
นักท่องเที่ยวทาง การแพทย์ (Medical Tourism) 
เนื่องจากมีจุดเด่น  ในด้านคุณภาพของบุคลากรทาง
การแพทย ์ความทันสมัยของเครื่องมือ รวมทั้งชื่อเสียง
ใ นด้ า นก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว แล ะบริ ก า รที่ เ ป็ น มิ ต ร  
 จากการศึกษาพบว่าจังหวัดภูเก็ตถือเป็นอีกหนึ่ง
จุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง และเป็น
ที่ยอมรับส าหรับนักท่องเที่ยวทั่วโลก เกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จึงมีจ านวนนักท่องเที่ยวและ
รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเพ่ิมขึ้นทุกปี ด้วย
ปัจจัยสนับสนุนเชิงบวกด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
และศักยภาพการแข่งขันในตลาดการท่องเที่ยวเชิง

สุขภาพ สอดคล้องกับกระแสการเติบโตด้านการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของโลกที่นักท่องเที่ยวได้เริ่มให้
ความส าคัญในการสร้างความสมดุลของชีวิตทั้งด้าน
ร่างกาย จิตใจ นอกจากนี้นักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพใน
จังหวัดภูเก็ตยังเป็นนักท่องเที่ยวที่มีก าลังซื้อสูง ดังนั้น
การศึกษาความเป็นไปได้ของการลงทุนธุรกิจการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในจังหวัดภูเก็ตจึงเป็นโอกาสที่
ส าคัญที่นักพัฒนาควรท าการศึกษา 
 
2. วัตถุประสงค์  
 2.1 เพ่ือศึกษาพฤติกรรมความต้องการของกลุ่ม
นักท่องเที่ยวในการท ากิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพเพ่ือ
น าไปสู่การออกแบบพื้นที่ใช้สอยของโครงการ 
 2.2 เพ่ือศึกษาโอกาสและความเป็นไปได้ในการ
ลงทุนของธุรกิจเชิงการแพทย์ในธุรกิจประเภทรีสอร์ท 
 
3.  วิธีการศึกษา 
 3.1 ทบทวนวรรณกรรมและแนวคิดพฤติกรรมที่
เกี่ยวกับการพัฒนาที่พักเชิงสุขภาพและการท่องเที่ยว
เชิงการแพทย ์
 3.2 วิเคราะห์ผล เพ่ือน ามาใช้เป็นแนวทางการ
ออกแบบทางสถาปัตยกรรมที่ตอบสนองความต้องการ
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ของกลุ่มเป้าหมายและสรุปผลความเป็นไปได้ทาง
การเงินของโครงการ  
 
4.  ทบทวนวรรณกรรม 
4.1  การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 

การท่องเที่ยวเชิงส่ งเสริมสุขภาพ เป็นการ
ท่องเที่ยวที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือผ่อนคลายความเครียด 
และ ส่งเสริมสุขภาพของนักท่องเที่ยวให้สมบูรณ์
แข็งแรง ส าหรับกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริม
สุขภาพนั้นมีหลากหลายกิจกรรม ทั้งนี้ The Global 
Spa Summit (2012) [2] ได้ ส า รวจกิ จกรรมการ
ท่องเที่ยวเพ่ือส่งเสริมสุขภาพที่ได้รับความนิยมจาก
นักท่องเที่ยว แบ่งออกได้เป็น 11 กิจกรรม ได้แก่ (1) 
การบริการอาบน้ าแร่ (2) การส่งเสริมสุขภาพ (3) การ
รับบริการในศูนย์กีฬา / การลดน้ าหนัก (4) การกลับ
ไปสู่วัยหนุ่มสาว / การผ่อนคลาย (5) สุขภาพทางเลือก 
(6) การดูแลร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ (7) การ
ป้องกันสุขภาพ  (8) การบ ารุงดูแลความงาม (9) การ
รับบริการในศูนย์สุขภาพ (10) การบ าบัดด้วยน้ า และ 
(11) สุขภาพแบบองค์รวม โดยพบว่ากิจกรรมที่ได้รับ
ความนิยมมากที่สุด คือ การบริการอาบน้ าแร่ หรือ
การท าสปา  
4.2  สถานการณ์การท่องเที่ ยวเชิ งสุขภาพใน
ประเทศไทยและจังหวัดภูเก็ต 
 ในปี 2558 ประเทศไทยมีการใช้จ่าย 9.4 พันล้าน
ดอลลาร์สหรัฐฯ เพ่ือการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ โดยมี 
จ านวนการเดินทาง 9.7 ล้านครั้ง เพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ. 
2556 จ านวน 1.5 ล้านครั้ง หรือขยายตัวในอัตราร้อย
ละ 8.5 ต่อปี ซึ่งสูงกว่าอัตราการขยายตัวของการ
ท่องเที่ยวโดยรวม โดยคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวจีนเข้า
มาเที่ยวไทยประมาณ 10.4-10.6 ล้านคน ขยายตัว
ร้อยละ 6.1-8.2 สะท้อน ให้เห็นว่าตลาดจีนน่าจะเป็น

กลุ่มลูกค้าที่มีศักยภาพของไทย ในปี 2562 และเป็น
ประเทศท่ีเข้ามาท่องเที่ยวด้านสุขภาพในไทยมากที่สุด 
มีจ านวนนักท่องเที่ยวชาวจีนมากถึง 2,480,380 คน 
แนวโน้มพฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนจากการเน้น
การรักษาโรคเป็นการป้องกันการเกิดโรคมากขึ้น [3] 
ดังนั้นการแพทย์เชิงป้องกัน หรือ เวชศาสตร์ชะลอวัย
และการฟ้ืนฟูสุขภาพ จึงเป็นที่สนใจและน่าจับตามอง 
โดยจังหวัดภูเก็ตคือจุดหมายปลายทางหลักในการ
เดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ 
4.3  พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพใน
จังหวัดภูเก็ต 
 จังหวัดภูเก็ตเป็นจุดหมายปลายทางส าคัญของ
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในประเทศไทยเนื่องจากมี
จ านวนสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพที่ผ่านการ
รั บ ร อ งม าต ร ฐ านมาก เป็ น อั นดั บ  2 รอ งจ าก
กรุงเทพมหานคร และมีความพร้อมในการเป็น
ศูนย์กลางด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนานาชาติ [4] 
จังหวัดภูเก็ตมีชื่อเสียงในตลาดการท่องเที่ยวเชิง
การแพทย์โดยเฉพาะในด้านการแพทย์เพ่ือการชะลอ
วัย [5] มีลูกค้ากลุ่มหลัก คือ นักท่องเที่ยวจีน นิยมใช้
บ ริ ก า ร ช ะล อ วั ย ด้ ว ย วิ ธี ฮ อ ร์ โ ม น  ( Hormone 
treatments)   ส าหรับบริการเชิงส่งเสริมสุขภาพที่
ได้รับความสนใจมากท่ีสุด คือการบริการสปา และการ
ชะลอวัย มีอายุโดยเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 45-55 ปี ส่วน
ใหญ่จะเดินทางมาเป็นคณะทัวร์เพ่ือรับบริการทาง
การแพทย์ ใช้เวลาพักท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตโดย
เฉลี่ย 5 วัน และมีค่าใช้จ่ายส าหรับการบริการทาง
การแพทย์เพ่ือการชะลอวัยเฉลี่ยอยู่ที่ 80,000 บาทต่อ
คนต่อครั้ง แม้ว่าจังหวัดภูเก็ตยังไม่มีการจัดเก็บตัวเลข
นักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพแต่ได้มีการอ้างอิงข้อมูลจาก
สถานพยาบาลเอกชน โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต 
พบว่า มีนักท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ที่เข้ามาใช้บริการ
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เชิงการแพทย์ ณ ระหว่างปี พ.ศ. 2557 ถึง 2559 เป็น
จ านวนสูงถึง 83,068 คน [6] (ณารีญา วีระกิจและ
คณะ, 2559) 
4.3  เวชศาสตร์ชะลอวัย และการฟื้นฟูสุขภาพ  
 ปัจจุบันแนวโน้มพฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยน
จากการเน้นการรักษาโรคเป็นการป้องกันการเกิดโรค
มากขึ้น [7] ดังนั้นแนวโน้มของการแพทย์เชิงป้องกัน 
หรือ เวชศาสตร์ชะลอวัยและการฟ้ืนฟูสุขภาพ จึงเป็น
ทีส่นใจและน่าจับตามอง เวชศาสตร์ชะลอวัย หมายถงึ 
ศาสตร์ทางการแพทย์แขนงหนึ่งที่เน้นในการป้องกัน
ก่อนการเกิดโรค มุ่งเน้นไปที่การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต
เป็นหลัก เพ่ือปรับเข้าสู่ภาวะสมดุล โดยเป้าหมาย
สูงสุดของเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟ้ืนฟูสุขภาพก็คือ 
การมีคุณภาพชีวิตที่ดีตลอดอายุขัยนั่นเอง [8] โดยจะ
มีแนวทางการดูแลรักษาสุขภาพที่มุ่งเน้นเรื่องการ
ป้องกัน และการฟ้ืนฟุสุขภาพตั้งแต่ก่อนการเกิดโรค
ต่าง ๆ โดยมุ่งเน้นที่การปรับการใช้ชีวิต ทั้งการ
รับประทานอาหาร การออกก าลังกาย ลดความเครียด 
ควบคู่กับการตรวจร่างกายจากผลเลือดอย่างละเอียด
ลึกลงไปถึงระดับโมเลกุล เพ่ือดูว่าร่างกายมีความไม่
สมดุลในเรื่องใดบ้าง และเร่งการฟ้ืนฟูให้ร่างกาย
กลับมาท างานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพอีกครั้ง 
 
5.  ผลการศึกษา 
 จากการศึกษาพบว่าการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเชิง
สุขภาพ ในจังหวัดภู เก็ตมีชื่อเสียงในตลาดการ
ท่องเที่ยวเชิงการแพทย์โดยเฉพาะในด้านการชะลอวัย
และการท ากิจกรรมเพ่ือสุขภาพ ภู เก็ตมีจ านวน
นักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้นทุกปี 
ด้วยปัจจัยสนับสนุน เชิงบวกด้านการท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพ และศักยภาพการแข่งขันในตลาดกา ร
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ส่งผลให้การท่องเที่ยวเชิง

สุขภาพของจังหวัดภูเก็ตมีการเติบโตอย่างรวดเร็วและ
ต่อเนื่องทั้งในด้านรายได้และจ านวนนักท่องเที่ยว 
สอดคล้องกับกระแสการเติบโตด้านการท่องเที่ยวเชิง
สุ ขภาพของโลก โดยนักท่อง เที่ ยว เชิ งสุ ขภาพ           
ในจังหวัดภูเก็ต เป็นนักท่องเที่ยวที่มีก าลังซื้อสูง       มี
วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักในการเดินทางเพ่ือ
การดูแล รักษาสุขภาพและพักผ่อนหย่อนใจ  
5.1  การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ 
 ที่ดินที่ตั้งโครงการมีขนาด (34-0-42 ไร่) ตั้งอยู่
บนถนน วิเศษ ต าบลราไวย์ อ าเภอเมืองภูเก็ต จังหวัด
ภูเก็ต การคมนาคมติดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 
4024 เป็นถนนสายหลักท่ีตรงมาจากอ าเภอเมืองภูเก็ต 
บริเวณโดยรอบพ้ืนที่โครงการ ด้านทิศเหนือติดกับ
คอนโดมิเนียมและโรงแรม ทิศตะวันออกติดกับหาดรา
ไวย์ ทิศใต้ติดกับที่พักอาศัยและบ้านพักต่างอากาศ 
ทิศตะวันตกติดกับโรงแรม และ พ้ืนที่ว่างเปล่า 
 แนวความคิดในการออกแบบโซนนิ่ง (Zoning) 
จากศักยภาพของที่ดินและข้อจ ากัดทางด้านกฎหมาย
ของพ้ืนที่โครงการ เมื่อท าการวิเคราะห์พฤติกรรมและ
ความต้องการของกลุ่มนักท่องเที่ยวแล้ว สามารถวาง
โซนนิ่งได้ 5 โซน ดังนี้ 
 1. พ้ืนที่ส่วนต้อนรับ 
  - อาคารต้อนรับ      จ านวน   1   หลัง 
 2. พ้ืนทีบ่ริการด้านสุขภาพ  
  - คลินิก      จ านวน   1   อาคาร  
  - อาคารสปา      จ านวน   1   หลัง 
  - อาคารบ าบัด      จ านวน   1   หลัง 
 3. พ้ืนที่ส่วนกลาง  
  - อาคารร้านอาหาร  จ านวน   2  หลัง 
  - อาคารรับรอง     จ านวน   1  หลัง 
  - ศาลาริมหาด     จ านวน   1  หลัง 
  



 
การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์  วทิยาศาสตร์  เทคโนโลยี  และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 12 
วันที่ 20  สิงหาคม  2564  ณ  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   

 

 
ESTACON12 | 1272 

 

 4. พ้ืนที่ส่วนห้องพัก 
  - Wellness Villa   จ านวน   2  หลัง 
  - Pool Villa      จ านวน  12  หลัง 
  - Villa       จ านวน   6  หลัง  
  - Superior     จ านวน  48  ห้อง  
  - Deluxe Suite      จ านวน  12  ห้อง 
 5. พ้ืนที่ส่วนบริการ 
5.2  การออกแบบโครงการ 
 จากการศึกษาพบว่าพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิง
ส่งเสริมสุขภาพของนักท่องเที่ยวชาวจีนในจังหวัด
ภูเก็ต แรงจูงใจที่ส าคัญที่สุด คือ ธรรมชาติ รองลงมา 
คือ การมาพักผ่อน คลายความเครียด ดังนั้นรูปแบบ
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของนักท่องเที่ยวชาวจีน
เปรียบเสมือนการเดินทาง มาพักผ่อนและชมแหล่ง
ท่องเที่ยวในรูปแบบธรรมชาติหรือวัฒนธรรมและให้
เวลาส่วนหนึ่งในการท ากิจกรรม ส่งเสริมสุขภาพและ
บ าบัดรักษาโรค หรือการฟ้ืนฟูร่างกาย คู่ขนานไป
ด้วยกัน บริการสปานั้นเป็นการบริการเชิงส่งเสริม
สุขภาพที่ได้รับความนิยมสูงสุดส าหรับชาวจีน เป็นการ
ตอบสนองแรงจูงใจเพ่ือการผ่อนคลาย  เนื่องจาก
นักท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพชาวจีนเห็นว่า การใช้
บริการสปาสามารถช่วยบรรเทา ความเครียดได้ ดังนั้น
นักท่องเที่ยวที่เดินทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพแบ่งเวลา
ส่วนหนึ่งไปใช้ บริการสปา และการแพทย์ทางเลือก 
อาทิ นวดไทย วารีบ าบัด อาหารสุขภาพ เพ่ือการ
ส่งเสริมสุขภาพ และการป้องกันสุขภาพ ผู้ศึกษาจึงได้
ท าการแบ่งพ้ืนที่การออกแบบโครงการการท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพ โดยมีการออกแบบให้คลินิกเพ่ือสุขภาพที่
ประกอบไปด้วย คลินิกชะลอวัยเพ่ือสุขภาพที่ช่วยใน
เ รื่ อ งของการป้ อ งกั นแล ะ ฟ้ืน ฟู  คลิ นิ กบ าบั ด
ความเครียดการนอนหลับ และคลินิกส าหรับผู้ที่
ต้องการควบคุมน้ าหนักหรือปรับสมดุลการท างานของ

ร่างกาย โดยอาคารคลินิกจะตั้งอยู่บริเวณด้านหน้า 
เพ่ือรองรับส าหรับคนภายนอกที่จะมาใช้บริการ โดย
จะแยกโซนส าหรับพ้ืนที่ส่วนห้องพัก กับพ้ืนที่ในส่วน
การบริการต่าง ๆ อย่างชัดเจน เพ่ือไม่ให้เป็นการ
รบกวนแขกผู้ที่มาใช้บริการโรงแรม (รูปที่ 1-2)  
 

 
รูปที่ 1 ผังบริเวณโครงการ 

1. Parking, 2. Clinic, 3. Lobby, 4. Lobby lounge, 
5. Wellness Spa, 6. Therapy, 7. Restaurant, 8. 
Bar & Dining, 9. Swimming Pool, 10. Hotel, 11. 
Villa, 12. Pool Villa, 13. Wellness Villa, 14. Back 
of House 
 

 

รูปที่ 2 ทัศนียภาพของโครงการ 
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5.3  กา รศึ กษาความ เป็ น ไป ไ ด้ ท า งก า ร เ งิ น
สมมติฐานทางการเงิน 
 การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการเงินของ
โครงการจ าเป็นต้องศึกษาปัจจัยต่าง ๆ ที่กระทบต่อ
กระแสเงินสดรับและจ่าย (Cash Flow) ความเสี่ยง
ของการลงทุนในโครงการ โดยใช้เครื่องมือทางการเงิน 
ได้แก่ การหามูลค่าปัจจุบันสุทธิของโครงการ (Net 
Present Value: NPV) อัตราผลตอบแทนในการ
ลงทุน (Internal Rate of Return: IRR) ระยะเวลาใน
การคืนทุน (Payback Period)  
 
การวิเคราะห์ด้านการเงิน 
 1. อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน  
 อัตราผลตอบแทนที่มีผลท าให้มูลค่าปัจจุบัน
สุทธิเท่ากับศูนย์ ในการวิเคราะห์โครงการนี้หากค่า 
IRR ที่ได้เป็นไปตาม อัตราผลตอบแทนที่คาดหวังตาม
วัตถุประสงค์ คือ IRR ของโครงการมากกว่าหรือ 
เท่ากับ WACC จึงถือว่าเป็นโครงการที่น่า ลงทุน โดย
จากการศึกษาอัตราการเติบโตของโครงการพบว่า
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน  ( IRR) เท่ ากับ 
16.25 % อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน ( IRR) 
จะต้องมากกว่าต้นทุนทางการเงิน จึงสรุปว่าโครงการ
นี้มีความน่าสนในการลงทุน 
 2. มูลค่าปัจจุบันสุทธิ 
 เมื่อพิจารณาถึงมูลค่าปัจจุบันที่ได้รับ โครงการ
นี้สามารถลงทุนได้ โดยค่า มูลค่าปัจจุบันสุทธิของ
โครงการ (NVP)  โดยใช้อัตราคิดลดจากต้นทุนทาง 
การเงิน 11% มีค่าเท่ากับ 285,905,448 บาท ซึ่ง
หมายถึงผลประโยชน์ในอนาคตที่คิดลดกลับมาเป็น
มูลค่าปัจจุบันแล้วมีค่า มากกว่าเงินลงทุน ซึ่งแสดงให้
เห็นว่าการลงทุนในโครงการได้รับผลตอบแทนคุ้มกับ
การลงทุน 

 3. ระยะเวลาคืนทุน 
 ระยะเวลาคืนทุน เป็นการรวมผลตอบแทนที่
ได้รับในแต่ละปีจนกระทั่งผลรวม ของกระแสเงินสด 
รับมีค่าเท่ากับเงินลงทุน โดยพิจารณาถึงกระแสเงินสด
ที่ได้รับจากการ ด าเนินงานสะสมนั้นมีระยะเวลาคืน
ทุนเหมาะสม โดยโครงการมีระยะเวลาในการคืนทุน
อยู่ที่7 ปี ถือว่าโครงการนี้มีโอกาสและความเป็นไปได้
ในการลงทุน 
 
6.  สรุปผลการศึกษา 
 จากการศึกษาสรุปได้ว่า ประเทศไทยมีศักยภาพใน
การเป็นศูนย์กลางด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพโดยมี
จุดแข็งส าคัญในด้านการบริการทางการแพทย์ ซึ่งเป็น
สิ่งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ โดยจังหวัดภูเก็ตมี
ศักยภาพในเรื่องของการลงทุนสูง เนื่องจากมีจ านวน
นักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้นทุกปี 
ด้วยปัจจัยสนับสนุน เชิงบวกด้านการท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพ และ มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม
และถูกจัดอันดับให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลก
ศักยภาพการแข่งขันในตลาดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
ส่งผลให้การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของจังหวัดภูเก็ตมี
การเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
ในจังหวัดภูเก็ต เป็นนักท่องเที่ยวที่มีก าลังซื้อสูง มี
วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักในการเดินทางเพ่ือ
การดูแล รักษาสุขภาพ โดยมีการท ากิจกรรมสปา และ 
บริการการแพทย์ทางเลือก ในเรื่องของสุขภาพ โดย
กิจกรรมเหล่านี้สามารถสร้างรายได้ให้กับตัวโครงการ
เท่าตัวจึงเป็นโอกาสที่จะลงทุนในโครงการนี้ 
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การศึกษาความเป็นไปไดข้องการตั้งศูนย์การค้าชุมชน และ e-sport 
ของคน gen Yบริเวณมหาวิทยาลัย กรณีศึกษา มจธ. 

A feasibility study of the establishment of a community shopping center and  
e-sport of gen Y people in the university area, a case study of KMUTT 
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บทคัดย่อ  
กีฬาอีเล็กทรอนิกส์ E-Sport ในประเทศไทยมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านของผู้เล่น เเละฐานผู้ชม โดย

สามารถสร้างอาชีพ รายได้ เเละโอกาสเเก่ผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างมากมาย ซึ่งในประเทศไทยพบว่ากลุ่มคนที่เกี่ยวข้องมากที่สุด
เป็นกลุ่มคน GEN Y ที่มีอายุ 20 - 35 ปี มีพฤติกรรมที่ ชอบเล่นเกมส์ ดูE-Sport รวมกลุ่มกับผู้ที่สนใจเรื่องเดียวกัน เเละ 
ซื้อสินค้าที่เกี่ยวข้อง บริเวณที่มีการรวมตัวของคนกลุ่มนี้ได้มากคือบริเวณมหาวิทยาลัยที่เป็นสถาศึกษา เนื่องจากเป็นกลุ่ม
ที่ก าลังศึกษาในระดับอุดมศึกษา จึงมีความเป็นไปได้ว่าจะสามารถพัฒนาโครงการ Community mall ที่ตอบสนองความ
ต้องการ โดยมี Co-Working Space ,E-Sports Mini Stadium เเละ internet cafe ภายในโครงการ 
ค ำส ำคัญ: ศูนย์การค้าชุมชน, E-sport, GEN Y , Co-Working , E-Sports Mini Stadium   
 
Abstract 
 E-sport in Thailand has grown incessantly. The number of player and audience are both 
increasing. Nowaday people can make a living and recieve a good chance in career from E-sport. Study 
found that in Thailand most people who are involve in E-sport are 20-35 -years-old GEN Y people who 
love to play game, watch E-sport, gathering with people who shared interest and shopping related 
goods.The area where the study group gather are university for the reason that  most of the study group 
are studying in university education, thus it is possible to develop a Community Mall project including 
Co-Working Space,E - sports Mini Stadium and Internet Cafe to meet the users' needs. 
Keywords: Community Mall, E-sport, GEN Y , Co-Working , E-Sports Mini Stadium 
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1.  บทน า   
 จากการศึกษากลุ่มประชากรที่เกี่ยวข้องกับการเล่น
เกมในประเทศไทยพบว่ากลุ่มประชากรที่เล่นเกมส์
มากที่สุดอยู่ในช่วงอายุ 21-35ปี คิดเป็น 30% หรือ 
โดยมีประมาณ 21 ล้ านคน (newzoo,2562) ซึ่ ง
สามารถแบ่งประชากรกลุ่มนี้ได้เป็น 3 กลุ่มย่อย ตาม
พฤติกรรม ดังนี้  Popcorn Gamer(22.6%), Cloud 
Gamer (20.3%), UltimateGamer (13.2%) จ า ก
ประชากรทั้งหมดซึ่งกลุ่มประชากรนี้อยู่ในช่วงก าลัง
ศึกษามหาวิทยาลัย  48% เเละท างานเเล้ว  52% 
(statista,2563) ซึ่งจ านวนประชากรทั้งสองกลุ่มนี้มี
แนวโน้มเติบโตขึ้นในอนาคต  

จากสถานการณ์ระบาดของ covid-19 ท าให้การ
เติบโตของอุตสาหกรรมเกมเพ่ิมขึ้นจากอัตราการ
เ ติ บ โ ตปกติ ถึ ง  20% (kasikorn research,2563) 
หลักฐานที่ชัดเจนคือหุ้นในกลุ่ม ESPO ที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจเกมต่าง  ๆ มีมูลค่าของหุ้นที่สู งขึ้นอย่างมี
นัยส าคัญหลังจากเริ่มมีการปิดเมือง (Lockdown) ขึ้น
ในหลายประ เทศทั่ ว โ ลก  (marketwatch,2562) 
ร วมทั้ ง ก า ร เ พ่ิ ม ขึ้ น ข อ งผู้ เ ล่ น เ ก มทั่ ว โ ล ก บ น
แพลตฟอร์ ม เกมที่ มี ผู้ ใ ช้ ม ากที่ สุ ดอย่ า ง steam 
(steamdb,2562) อย่างเห็นได้ชัดในช่วงของการปิด
เมืองอย่างไรก็ตาม พ้ืนที่  esport ปัจจุบันอยู่ ใน 
รูปแบบที่เป็นสนามแข่งขันขนาด 600-1,000 ตาราง
เมตรที่อยู่ ในพ้ืนที่ศูนย์การค้า ได้แก่ ศูนย์การค้า
พันธุ์ ทิพย์  พลาซ่ า  ประตูน้ า  เ เละ  the street 
ratchada ซึ่งมีอัตราการใช้งานที่น้อย และมีแนวโน้ม
ปิดตัวลง เช่น พื้นที่ Pantip Arena จากการพิจารณา
พ้ืนที่ esport ดังกล่าว ผู้ศึกษาจึงสนใจที่จะพัฒนา
พ้ืนที่ศูนย์การค้าชุมชนและ esport ที่รองรับกิจกรรม
ที่หลากหลาย รวมทั้งการแข่งขันที่มีขนาดเล็กและ
ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ 

2. วัตถุประสงค์  
 1. เพ่ือศึกษาความเป็นได้ทางการตลาด ของการ
ตั้ง Community mall E-sport  
 2. เพ่ือศึกษาเกณฑ์ในการเลือกที่ตั้งโครงการ 
 3. เพ่ือศึกษาความต้องการพ้ืนที่และการออกแบบ 
(ก า ย ภ า พ )ข อ ง ก ลุ่ ม เ ป้ า ห ม า ย  programing 
Community mall 
 4. เ พ่ือศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินของ
โครงการ ต้นทุน รายได้ รายจ่าย ก าไรหลังหักภาษี     
ปีคุ้มทุน อัตราก าไรต่อป ี
 
วิธีศึกษา  
 1. ศึกษาข้อมูลจากองค์กรที่สามารถเชื่อถือได้ 
 2. ลงพื้นที่จริงเพ่ือศึกษาด้านกายภาพของพ้ืนที่ 
 3. สั ม ภ า ษ ณ์ ผู้ ป ร ะ ก อบ ก า ร เ พ่ื อท ร า บ ถึ ง
สถานการณ์ของปัจจุบันของธุรกิจ 
 4. สรุปข้อสันนิษฐานของการศึกษา 
 
ทบทวนวรรณกรรม 
1. E-sport 

lifestyleissue(2019)E-sport คื อ กี ฬ า อิ เ ล็ ก    
ทรอนิกส์ที่มีการเเข่งขันผ่านทางคอมพิวเตอร์โทรศัพท์
มือถึงเเละเครื่องเล่นเกมอ่ืนๆโดยมีกฏกติกาในการ
เเข่งขันเหมือนกีฬาอ่ืนๆประชากรที่ เล่นเกมส์ ใน
ประเทศไทย 
1.1  พฤติกรรมของคนเล่นเกม  

Newzoo (2018) กล่าวว่า 95% ของคนไทยที่  
เข้าถึง อินเทอร์ เน็ตเล่นเกมซึ่ งในประเทศไทยมี  
ประชากรที่เข้าถึงอินเทอร์เน็ตที่ 39 ล้านคน คิดเป็น
55.9% ของคนไทยทั้งหมดโดยสามารถคนไทยที่เล่น           
เกมออกได้ตามพฤติกรรม ดังนี้ 
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1) TheUltimateGamerเป็นคนเล่นเกมส์ที่ ใช้
เวลาเเละเงินไปกับการเล่นเกมส์ 

2) TheHardWare Enthusiastเป็นคนเล่นเกมที่
ใช้จ่ายเงินส่วนใหญ่ไปกับอุปกรณ์ต่างๆส าหรับเล่นเกม
เป็นส่วนใหญ่ เ พ่ือให้สามารถเล่น เกมได้อย่ างมี
ประสิทธิภาพ 

3) TheAllAroundEnthusiast เป็นคนเล่นเกมที่ 
แบ่งเวลาในการเล่นเกม กับกิจกรรมอ่ืนๆอย่างสมดุล 

4) TheCloud Gamer เป็นคนเล่นเกมที่เล่นเกม
ตามกระเเส ลงทุนกับอุปกรณ์น้อย หรือใช้ในเมื่อ
ต้องการเท่านั้น  

5) TheConventionalPlayerคนเล่นเกมที่ชอบ
การเล่นเกมด้วยตนเองมากกว่าดูคนอ่ืน 

6) ThePopcorn Gamerเป็นคนเล่นเกมท่ีชอบดู
คนอ่ืนเล่นมากกว่าเล่น ด้วยตนเอง 

7) TheTimeFiller คนเล่นเกม ที่เล่นเพื่อฆ่าเวลา
เท่านั้น ไม่เน้นในด้านอุปกรณ์ 

8) The BackseatViewerคนเล่นเกมที่ในอดีต
เคยเล่นเกม อย่างมากเเต่ปัจจุบันเล่นน้อยลงโดยเน้น
ไปที่การดูผู้อ่ืนเล่นมากกว่า 

9) TheLapsedGamer คนเล่นเกม ที่ในอดีตเคย
เล่นเกมอย่างมากเเต่ปัจจุบันไม่ได้เล่นเกมเเล้ว 

จากพฤติกรรมของคนเล่นเกมดังกล่าว The 
Popcorn Gamer , CloudGamer เ เ ล ะ  The 
Ultimate Gamer จะมีจ านวนประชากรมาก ที่สุด
ตามล าดับ 
1.2  เกมในปัจจุบัน 

Econ Digest(2020)ก ล่ า ว ว่ า  เ ก ม ไ ด้ รั บ ผ ล 
ประโยชน์จากการLockdown ในประเทศต่าง ๆ การ
ใช้ชีวิตประจ าวันต้องเปลี่ยน มาในรูปแบบออนไลน์ 
ท าให้ผู้คนจึงนิยม เล่นเกมออนไลน์อย่างมากในช่วงที่

เกิดการเก็บตัว ส่งผลให้ยอดการเติบโตของเกมส์
ออนไลน์เพิ่มขึ้นถึง 20 % จากช่วงปีก่อน  

PeerPower Team (2020)กล่ า วว่ า  4 ปั จจั ย     
ที่ท าให้อุตสาหกรรมเกมในประเทศไทยเติบโต คือ 

1) การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตที่ง่ายมากขึ้นเมื่อเทียบ
กับในอดีต  

2) การพัฒนาของสมาร์ตโฟน ในปัจจุบัน สมาร์ต
โฟนมีราคาที่ถูก เข้าถึงได้ง่าย เเละมีหลายรุ่น หลาย
ขนาด ท าให้ผู้คนที่ เล่นเกมผ่านมือถือ นั้นมีจ านวน
มาก  

3) E-sport เป็นที่ ยอมรับมากขึ้น  เนื่ องจาก      
e-sport ได้ต่อยอดจากเกมมากเป็นกีฬา ตอบโจทย์
คนในปัจจุบันมากขึ้น ท าให้ มีการเติบโตเพ่ิมขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ทั้งในจ านวนผู้เข้าชม เเละ มูลค่าในตลาด  

4) การสนับสนุนของรัฐบาล ที่มีการจัดตั้งสมาคม
กีฬา e-sport เเห่งประเทศไทย ในปี 2017 ซึ่งมีการ
เห็นชอบ เเละ ลงนามอย่างเป็นทางการ  
 
2.  Community mall 
 ดร.โสภณ พรโชคชัย (2018) Community mall 
หรือ ศูนย์การค้าชุมชน เป็น ศูนย์การค้าขนาดเล็ก 
ขนาดไม่เกิน 10,000 ตารางเมตร เน้นให้บริการสินค้า 
เเละ บริการทั่วไป มีความหลากหลาย เน้นการสร้าง
บรรยากาศ เพ่ือรองรับความต้องการของประชากรใน
ย่านนั้น ๆ ตั้งเเต่ 3 กิโลเมตรขึ้นไป โดยขึ้นอยู่ กับย่าน
เเละ จ านวนประชากรในพื้นที ่
 อรรถการ สัตยพาณิชย์ (2551) สถานที่ค้าปลีก
สมัยใหม่  ขนาดกลาง  ขายสินค้า อุปโภคบริ โภค          
ที่ตอบสนอง กับความต้องการ ในชีวิตประจ าวัน เน้น
ความครบวงจร มักตั้งอยู่ ใกล้แหล่งชุมชน พ้ืนที่ใช้
สอยเฉลี่ยอยู่ที่ 500 - 1,000 ตารางเมตร (ขึ้นอยู่กับ
แต่ละรูปแบบ) ,ลักษณะการบริการแบบ one stop 
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service ตามทฤษฎี  ธุรกิจค้าปลีกแบ่ง  คอมมูนิตี้  
มอลล์ โดยแบ่ง ขนาดของพ้ืนที่ใช้สอยเป็น 4 รูปแบบ
ดังนี้  

1) convenience shopping center หมายถึง ช็
อปปิ้งเซ็นเตอร์ที่มีความแตกต่างจาก convenience 
store โดยตั้งอยู่ใจกลางชุมชน ไม่ได้อาศัยรูปแบบการ
ใช้สอยพ้ืนที่รูปแบบอ่ืนๆ เข้ามามีส่วนช่วยในการ
ดึงดูดลูกค้า มีพ้ืนที่ประมาณ 300 – 500 ตารางเมตร 
เป็นสเกลที่มีขนาดเล็กที่สุด เมื่อ เปรียบเทียบกับ 
Community mall รูปแบบอื่นๆ  

2) neighborhood shopping center มี ส่ วนดึ ง 
ดูดหลัก คือ ซุปเปอร์มาร์เก็ต และ  มีการใช้สอย 
รูปแบบอ่ืนมาเสริมการ ใช้ชีวิตประจ าวันมากกว่า 
convenience shopping center3) lifestyle cente 
มีรูปแบบที่ขยายขนาดขึ้น มากกว่า convenience 
shopping center และ neighborhood shopping 
center ทั้งในแง่ ของจุดดึงดูดที่นามาใส่ และ พ้ืนที่
ขนาด ใหญ่ที่อยู่ใจกลางเมือง เป็นหลัก มุ่งเน้นตลาด 
ระดับกลาง ระดับสูง โดยมีพ้ืนที่ใช้ สอยเป็นจุดดึงดูด
ลูกค้า คือซุปเปอร์มาร์ เก็ต 4) community mall 
center มี ข น า ด ใ ห ญ่ ที่ สุ ด ใ น  รู ป แ บ บ ข อ ง 
Community mall ทั้งหมดใช้จุดดึงดูด ส าคัญ คือ 
เน้นผู้บริโภคที่สนใจ แนวทางการด ารง ชีวิตแบบคน
รุ่นใหม่ ไม่อยู่ในกรอบ ชอบเทคโนโลยี และศิลปะ  

ศูนย์การค้าชุมชนเกิดจากพฤติกรรมการจับจ่ายใช้
สอยที่เปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้ศูนย์การค้า แบบเดิม
ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ 
โดยเฉพาะเรื่องของที่ตั้งที่อยู่ในตัวเมือง ท าให้เสียเวลา
ในการเดินทาง ท าให้เกิดการ พัฒนาศูนย์การค้าชุมชน
ที่เน้นตอบสนองความต้องการของคนในชุมชน โดย
เน้นความสะดวกสบาย ในการเข้าถึง ระยะทางที่ใกล้
กว่า รวมทั้ งมีสินค้าและ  บริการที่ตรงต่อความ 

ต้องการของคนในชุมชน (พัชรภรณ์ ภาณุรัตน์ ,เรื่อง 
พฤติกรรมและ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการ
คอมมูนิตี้ มอลล์ ,2555) 

เนื่องจากสภาาวะเศรษฐกิจชลอตัว และการ
ระบาด ของไวรัสโควิด-19 ส่งผลต่อ การตัดสินใจใน
การก่อสร้างโครงการของผู้ประกอบการและเจ้าของ
โครงการ ท าให้ในปี 2563 มีพ้ืนที่ ค้าปลีกในบริเวณ
กรุงเทพมหานครและพ้ืนที่โดยรอบเปิดใหม่ต่ าที่สุดใน
รอบ 10ปี โดยตลอดปี 2563 มีพ้ืนที่ค้าปลีกเปิดใหม่
เพียง 78,000 ตาราง เมตรเท่านั้น ส่งผลให้พ้ืนที่ค้า
ปลีกสะสม ในกรุงเทพมหานครและพ้ืนที่โดยรอบ ณ 
สิ้นปี พ.ศ. 2563 อยู่ที่ประมาณ 8.6ล้านตารางเมตร 
แต่ในขณะเดียวกัน โครงการบางส่วน  ก็ได้มีการ
วางแผนที่จะเปิดตัวในอนาคต ส่งผลให้พ้ืนที่ค้าปลีก
เปิดใหม่ในช่วงปี พ.ศ.2564-2566 มีแน้วโน้มเพ่ิมขึ้น 
(Phoenix Property Development and 
Consultant , 2563) 
    ศูนย์การค้าชุมชนมีกลุ่มผู้บริโภคหลัก คือกลุ่ม
ผู้บริโภคที่เข้ามาใช้บริการในวันท างาน คือวันจันทร์-
ศุกร์  โดยเเบ่งช่วงเวลาส าคัญได้เป็น 2 ช่วง คือช่วง
กลางวั และช่วงเย็น โดยจุด ประสงค์ของผู้ใช้บริการ 
คือการใช้บริการร้านค้าปลีก และการใช้ศูนย์การค้า
ชุมชนเป็นพ้ืนที่นัดพบ โดยกลุ่มผู้บริโภคนี้ จะสามารถ
เรียกได้ว่า "Daytime Population" ซึ่งจากการศึกษา
พบว่าประชากรกลุ่ม นี้จะเป็นกลุ่มคนที่มาจากสถานที่
ท างาน สถานที่ราชการ หรือสถานศึกษา ในระยะ 1-2
กิโลเมตร รวมทั้งกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เข้า พักในโรงเเรม 
ใกล้เคียง และผู้คนที่เข้ามาใช้สถานีขน ส่งสาธารณะ 
เช่นสถานีรถไฟฟ้า หรือท่าเรือ  (BIZPROMT , 2563) 

นอกจากนี้ ผู้บริโภคอีกกลุ่มของศูนย์การค้า ชุมชน 
คือผู้ที่อยู่อาศัยในชุมชน ซึ่งต้องมีความหนา แน่นของ
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ประชากรในระดับที่เหมาะสม ประชากรกลุ่มนี้เน้น
บริโภคอาหาร และเครื่องใช้ในชีวิตประจ าวันเป็นหลัก 

  
3. Retailing 
 Berman and Evans (2001) ก า ร ค้ า ป ลี ก 
(Retailing) หมายถึง การขายสินค้า   และบริการ
ให้กับผู้บริโภคเพ่ือใช้ในครอบครัว หรือ ในครัวเรือน 
รวมถึงการขายให้กับผู้บริโภค ตั้งแต่รถยนต์ไปจนถึง
เครื่องแต่งกายอาหารที่ ร้ านอาหารไปจนถึ งตั๋ ว
ภาพยนตร์  การค้าปลีกเป็น  ขั้นตอน  สุดท้ายใน
กระบวนการจัดจ าหน่ายจากซัพพลายเออร์ถึ ง
ผู้บริโภค  
3.1  Retailing ในปัจจุบัน  

สุรเชษฐ กองชีพ (2020) ตลาดพ้ืนที่ค้า ปลีกใน
กรุงเทพฯและพ้ืนที่โดยรอบ ไตรมาสที่ 2 พ.ศ. 2563 
จากการปิดพ้ืนที่ โครงการค้าปลีก ชั่วคราวจากการ
ระบาดของ Covid-19 ส่งผลโดย ตรงต่อผู้ค้าปลีกที่
ต่างๆ โดยคาดว่าจะติดลบ 20-50% ในไตรมาสที่ 2 
ของปี อย่างไรก็ตามเมื่อสถานการณ์ ปกติอัตราการ
เติบโตคาดว่าจะกลับมาในระดับปกติ 

 
ผลการศึกษา 
1. ผลการศึกษาความเป็นไปได้ทางการตลาด        
E-sport 
1.1  กลุ่มเป้าหมาย 

จากการศึกษาการแบ่งประเภทคนเล่นเกมโดย
แบ่งจากพฤติกรรมการเล่นเกม พบว่า ประเภทของคน
เล่นเกมมี 9 ประเภท โดยประเภทที่มีจ านวนมากที่สุด
ได้แก่  The Popcorn Gamer ซึ่งมีจ านวน 8.7 ล้าน
คน คิดเป็น 22.6% ของคนเล่นเกม รองลงมาได้แก่  
Cloud Gamer มีจ านวน 7.8 ล้านคน คิดเป็น 20.3% 
ของคนเล่น เกม และ อันดับที่ สาม ได้แก่  The 

Ultimate Gamerซึ่งมีจ านวน 5.12 ล้านคน คิดเป็น  
13.2% ของคนเล่นเกม จากการศึกษา ข้อมูลของคน
เล่นเกม สามอันดับแรกข้างต้นพบว่า 52% เป็นเพศ
ชาย  ที่ มี อ ายุ  21-35ปี  (คนที่ เ กิ ดปี  2523-2542 
Generation Y) และเมื่อพิจารณา ข้อมูลแล้ว  พบว่า 
กลุ่มคนอายุดังกล่าวสามารถ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 
กลุ่มนักศึกษา ช่วงอายุ 21-25 และ กลุ่มคนท างาน 
ช่วงอายุ 25-35 

จากการศึกษาข้อมูลของกลุ่มนักศึกษาและกลุ่ม
คนท างาน พบว่า กลุ่มนักศึกษาเป็นกลุ่ม ที่ใช้เวลา
ให้กับการเล่มเกมมากกว่ากลุ่มคนวัยท างานถึง 6.495 
ชั่วโมงต่อวัน มีจ านวนใกล้ เคียงกัน  เเละอยู่ เป็น
หลักเเหล่ง เช่น พ้ืนที่มหาวิทยาลัย พ้ืนที่หอพักบริเวณ
รอบมหาวิทยาลัย เป็นต้น ซึ่งท าให้ผู้ศึกษาได้เลือก
นักศึกษาเพศชาย เป็นกลุ่มเป้าหมายของโครงการ  
1.2  ข้อมูลจากกรณีศึกษา 

ในการศึกษาความเป็นไปได้ทางการตลาดของ
ธุรกิจ E-sport ผู้ศึกษาได้เก็บข้อมูลจากกรณีศึกษา 2 
โครงการ รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
1.2.1 Pantip E-Sport Arena by Intel  

 เป็น e-sport arena ขนาด 600 ตารางเมตร 
ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์ พลาซ่า ประตูน้ า 
ซึ่งเป็นโครงการที่ เน้นการขายสินค้ าเเฟชั่น เเละ 
เทคโนโลยี  คือ โดย Pantip E-Sport Arena เป็นส่วน
ที่ใช้ในการจัดงานเเข่งขัน e-sport เป็นหลัก และใช้
เป็นพ้ืนที่ในการจัดงานเเสดงสินค้า และงานประชุม
ต่างๆในกรณีที่ ไม่มีการจัดงานเเข่งขัน จากการ
สัมภาษณ์ผู้ดูเเลพ้ืนที่ e-sport arena สรุปได้ว่า ราคา
เช่าพ้ืนที่ใน วันจันทร์ - วันศุกร์ อยู่ที่ 60,000 บาทต่อ
วัน เเละ วันเสาร์เเละวันอาทิตย์ อยู่ที่ 100,000 บาท
ต่อวัน   
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ปัจจุบัน โครงการ พันธุ์ทิพย์ พลาซ่า ประตูน้ า 
อยู๋ในช่วงปิดปรับปรุง โครงการเพ่ือเปิดเป็นโครงการ
ใหม่ที่เน้นการค้าส่งสินค้า เเทนการเป็นศูนย์การค้า 
เนื่องจากปัจจุบัน การซื้อสินค้าของลูกค้าเปลี่ยนไปใน
รูปแบบการซื้อ-ขายออนไลน์ และส่วนพื้นที่ arena 
1.2.2 Thailand e-sport arena  

 เป็น e-sport arana ขนาด 1,000 ตารางเมตร  
ที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ศูนย์การค้า  the street ratchada  
ซึ่งเป็นโครงการที่เน้นการให้บริการบริการเเก่พนักงาน
บริษัทต่างๆใน พ้ืนที่ถนนรัชดาฯ เเละพ้ืนที่ใกล้เคียง 
โดย  Thailand e-sport arena เป็นส่วนที่ใช้ใน การ
จัดงานเเข่งขัน e-sport เป็นหลัก และใช้เป็นพ้ืนที่ใน
การจัดงานเเสดงสินค้าและงานประชุมต่างๆในกรณีที่
ไม่มีการจัดงานเเข่งขัน จากการ สัมภาษณ์ผู้ดูเเลพ้ืนที่ 
e-sport arena สรุปได้ว่า ราคาเช่าพ้ืนที่ใน วันจันทร์ 
- วันศุกร์ อยู่ที่ 90,000 บาทต่อวัน เเละ วันเสาร์เเละ
วันอาทิตย์ อยู่ที่ 115,000 บาทต่อวัน   

จากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ทั้งสองโครงการ
มีอัตราการเข้าใช้งานที่น้อยในส่วนพ้ืนที่ e-sport 
เนื่องจาก พ้ืนที่ e-sport arena ที่มีขนาดที่ใหญ่ และ
มีราคาค่าเช่าสูง ส่งผลให้ ผู้จัดการเเข่งขันมีต้นทุนการ
จัดการแข่งขันท่ีสูง ในขณะที่มีผู้เข้าชมการแข่งขันผ่าน
ช่องทางออนไลน์มากกว่าการเข้าชมในพ้ืนที่ ท าให้การ
จัด กิจกรรม การเเข่งขัน e-sport ในทั้งสองโครงการ 
เกิดข้ึนน้อยลง 

  
2. เกณฑ์ในการเลือกที่ตั้งโครงการ  
2.1  จากกลุ่มเป้าหมายของโครงการ 

ผู้ศึกษาก าหนดให้มีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักศึกษา
ชาย ซึ่งน ามาสู่การก าหนดเกณฑ์ในการเลือกที่ตั้ง     
คือ พ้ืนที่บริเวณมหาวิทยาลัย ที่มีนักศึกษาชาย มาก
ที่สุด และควรมีพ้ืนที่อยู่นอกเมืองเนื่อง จากมีต้นทุน

ที่ดินที่ต่ ากว่า ซึ่งจากการจัดอันดับ  ของเว็บไซต์     
rtn-d.com (2021) ท าให้ทราบว่าคณะ ที่มีเพศชาย
จ านวนมาก  3 อั นดั บคื อ  วิ ศ ว ะกรรมศาสตร์  
เกษตรศาสตร์ และ สถาปัตยกรรมศาสตร์ ตามล าดับ 
และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี    
เ ป็ น ม ห า วิ ท ย า ลั ย ที่ มี ค ว า ม โ ด ด เ ด่ น ใ น ค ณ ะ
วิศวกรรมศาสตร์ มีนักศึกษาชายจ านวนมาก อยู่ใน
เขตปริมณฑล ท าให้เราเลือกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรีเป็นพื้นที่ศึกษา 

 

2.2 ที่ตั้งโครงการ 

 

รูปที่ 1 พ้ืนที่ ขอบเขต เเละ บริบทของพื้นที่ 
ที่มา : การส ารวจเเละวิเคราะห์ข้อมูลจากผู้วิจยั 
 

จากรูปที่ 1 พ้ืนที่สีน้ าเงิน ติดกับพ้ืนที่สวนธนบุรี
รมย์ เป็นพ้ืนที่ ที่ท าการศึกษาโครงการ โดยโครงการ
ให้เช่าพ้ืนที่ ในการประกอยกิจการต่างๆ มีพ้ืนที่ขนาด 
4-1-60.86 ไ ร่  ( 1,760.86  ตา ร า ง ว า ) ร าค า เ ช่ า 
70,000 บาท/เดือน/ไร่  (291,260.20 บาท/เดือน ) 
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(3,495,122.40 บาท/ปี)   ที่ดินประเภท : ย .5  อยู่
อาศัยหนาแน่นปานกลาง  FAR : 4  OSR : 7.5 อยู่บน
ถนนพุธทบูชา ห่างจาก มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี 300 เมตร มีรถสองเเถวผ่าน   จาก
การสัมภาษณ์  ผู้ประกอบการท าให้ทราบว่าทาง
โครงการได้ท าการด าเนินกาจการเป็นเวลากว่า 17 ปี
โดยที่ไม่มีการ ปรับปรุงเพ่ิมเติมนับตั้งเเต่เริ่มโครงการ 
ผู้ประกอบการยัง ให้ข้อมูลปริมาณการ เข้าใช้โครงการ
ตามเวลา โดยช่วงเวลาที่มีการเข้า ใช้จ านวนมากอยู๋ที่
ช่วงเวลา 12:00 - 13:00 เเละช่วงเวลา 16:00-21:00 
ซึ่งปริมาณของผู้เข้า ใช้โครงการอยู่ที่ 1,000-2,000 
คนต่อวัน  
 

 
 

รูปที่ 2 พ้ืนที่ ด้านหลังโครงการที่ต้องได้รับการ
ปรับปรุง 

ที่มา : การส ารวจเเละวิเคราะห์ข้อมูลจากผู้วิจยั 
 

พ้ืนที่ด้านหลังของโครงการ จ านวน 1 ไร่ ต้อง
ได้รับการรับปรุงก่อนการท าโครงการ เนื่องจากใน
อดีตทางโครงการไม่มีงบประมาณในการพัฒนาพ้ืนที่
ด้านหลังท าให้พ้ืนที่ดังกล่าวไม่ได้ใช้ประโยชน์ท าให้
เป็นที่รกร้าง จึงเกิดดวัชพืชเเละต้นไม้ข้ึน  

 

 

4.3 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 

 
 

รูปที่ 3 ขอบเขตของที่ดิน 

ที่มา : การส ารวจเเละวิเคราะห์ข้อมูลจากผู้วิจยั 
 

1) จากรูปที่ 1 เเละรูปที่ 3 เนื่องจากโครงการนั้น
มี ปั้มน้ ามันที่เป็นของทางโครงการเองที่มีข้อกฏหมาย 
จาก กฏกระทรวง สถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิง พ .ศ. 
2552 ก าหนดว่าหัวจ่ายน้ ามันต้องอยู่ห่างจาก สิ่งปลูก
สร้างอ่ืนที่ไม่ใช้ภายในสถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิง ไม่
ต่ ากว่า 20 เมตร 

 

 

รูปที่ 4 ขอบเขตของที่ดิน 
ที่มา : การส ารวจเเละวิเคราะห์ข้อมูลจากผู้วิจยั 
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2) เนื่องจากในพ้ืนที่ของโครงการอยู่ในพ้ืนที่เขต
ป ริ ม ณ ฑ ล  ซึ่ ง ใ ช้ ก ฏ ก ร ะท ร ว ง  ผั ง เ มื อ ง ร ว ม
กรุงเทพมหานคร โดยจากรูปที่ 4 โครงการเป็นที่ดิน
ประเภท : ย.5  อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง เเละ 
ถนนด้านหน้าโครงการกว้าง 20 เมตร ท าให้อาคารเเต่ 
ละอาคารไม่สามารถสร้างได้เกิน 5,000 ตารางเมตร 
เเละ มี Far หรือ อัตราส่วนพ้ืนที่อาคารรวมต่อ พ้ืน
ที่ดิน อยู่ที ่4 ต่อ 1 ซึ่งท าให้สามารถสร้างอาคาร สูงสุด
อยู่ที่ 16,643.44 ตารางเมตร ในพื้นที่นี้ 
2.3  Site analysis 
 

 
 

รูปที่ 5 บริทบโดยรอบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี 

ที่มา : การส ารวจเเละวิเคราะห์ข้อมูลจากผู้วิจยั 
 

จากการวิเคราะห์เเละส ารวจท าให้ทราบขอบเขต
ของพ้ืนมี่ต่างๆโดยเเบ่งได้ดังนี้ 

1) พ้ืนที่สีส้ม 
เป็นพื้นที่ขอบเขตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าธนบุรี  
2) พ้ืนที่สีเขียวเทอร์ควอยซ์  

เป็นพื้นราชการ โดยมีสนามบอลรวมอยู่ด้วย  
3) พ้ืนที่สีเขียว  

เป็นพื้นที่สวนสาธารณะขนาดใหญ่ ชื่อสวน
ธนบุรีรมย์ โดยมีขนาดท่ี 63 ไร่ 1 งาน 20 ตารางวา  

 

4) พ้ืนทีส่ีชมพู  
 พ้ืนที่ด้านหน้ามหาวิทยาลัย เป็นที่มีนักศึกษา 

พักอยู่เป็นส่วนมาก มีร้านอาหาร ร้านอาหาร เเละ 
อ่ืนๆเพื่ออ านวน ความสะดวกเเก่นักศึกษา 

5) พ้ืนที่สีน้ าตาล  
พ้ืนด้านหลังมหาวิทยาลัย มีสิ่งอ านวยความ 

สะดวกเหมือนด้านหน้า เเต่มีนักศีกษาพักอยู่น้อยกว่า 
ด้านหน้ามหาวิทยาลัยเล็กน้อย  

 
3. ผลการศึกษาการก าหนดรูปแบบโครงการ
(Programing) พืนที่ใช้สอย และ การออกแบบกา 
ยภาพ)  
3.1 ศึกษารูปแบบโครงการ 
3.1.1 Community mall 
 

 
 

รูปที่ 6 the commons  thonglor. 
ที่มา : archdaily  
 

3.1.1 The Commons  
 ที่อยู่ : ซอยสุขุมวิท 55 กรุงเทพมหานคร 
 ขนาด : 1-0-90 ไร่ 
 พ้ืนที่ก่อสร้าง: มีพ้ืนที่กว่า 5,000 ตร.ม. 
 พ้ืนที่เช่า : 2,000 ตร.ม. 
 เวลาเปิด-ปิด : 08.00 – 23.30 น. 
 เจ้าของโครงการ : คอมมอนส์ จ ากัด 
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ผู้ออกแบบโครงการ : Chaiyapat Mirasena, 
Chanlika Boonpha, Matusorn 
Surachattumrongrat, Taraya Antarasena 

วิศวกรโครงสร้าง : Jet Structural 
งบประมาณในการก่อสร้าง : 180 ล้านบาท 

 

3.1.2 Maze Thonglor 
 

 
 

รูปที่ 7 Maze Thonglor 
ที่มา : estateis 

 

ที่อยู่ : ซอยสุขุมวิท 55 กรุงเทพมหานคร 
ขนาดที่ดิน : 1-0-7 ไร่ 
พ้ืนที่ก่อสร้าง: 6,600 ตร.ม. 
เวลาเปิด-ปิด : 06.30 – 01.00 น. 
ผู้ออกแบบโครงการ : บริษัท แฮปปี้บิลเลี่ยน 

จ ากัด 
งบประมาณในการก่อสร้าง : 800 ล้านบาท 
 

3.1.3 Mingle Mall  
 

 
รูปที่ 8 Mingle Mall 

ที่มา : insocon 

เป็น community mall เปิดใหม่ (2021) ใกล้  
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ที่มีโซน e-sport เพ่ือตอบสนอง 
ความต้องการของผู้ใช้ของโครงการ 

 

3.1.4 Nap Lab 
 

 
 

รูปที่ 9 Nap Lab 
ที่มา : reviewfollowme (2018) 

 

Nap Lab เป็น co-working space ที่เป็นที่นิยม
ใน ย่านสยาม มีขนาดพ้ืนที่ 1,400 ตารางเมตร ห่าง
จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1.5 กิโลเมตร 
3.2  Programing   

จากการศึกษา กลุ่มเป้าหมาย เเละ กรณีศึกษา
ท าให้สามารถ สรุปออกมาได้ดังนี้  

1) โครงการมีขนาด 4-7 ไร่  
2) พ้ืนที่ก่อสร้าง 5,000 ตารางเมตร 
3) ใกล้มหาวิทยาลัย 
4) มีพ้ืนที่ที่สามารถจัด event เเละ การเเข่งขัน 

e-sport ได้  
5) มีพ้ืนที่เปิด 24 ชั้วโมงเพ่ือบริการนักศึกษา 
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3.3 zoning concept 

   
 

  

รูปที่ 10 การแบ่ง zoning ในโครงการ 
ที่มา : การส ารวจเเละวิเคราะห์ข้อมูลจากผู้วิจยั 

 

ในการคิด zoning ของโครงการ ใช้ความคิดที่ว่า 
ด้านหน้าโครงการบริการ ส าหรับกลุ่มเป้าหมาย เป็น
หลัก ด้านหลังบริการ ให้คนในพ้ืนที่ ซึ่งจะให้พ้ืนที่ใน
ส่วนด้าน หน้าที่มีความโดดเด่น เเละ มีพ้ืนที่มาก 
ที่สุด   

จากนั้นก็ได้เเบ่งอาคารออกเป็น 3 อาคารโดย
ส่วน ด้านหน้าโครงการมี 2 อาคารส่วนด้านหลัง 1 

อาคาร โดยที่จะมีทางเดินตรง กลางที่อยู่หน้าโครงการ
ไปถึงอาคารที่ 3 ที่อยู่ด้านหลัง เนื่องจากผู็ใช้ส่วนใหญ่
ในโครงการนิยมเดินเข้ามาในโครงการมากกว่าใช้
รถยนต์ ส่วนด้านหลังของ โครงการจะ เป็นพ้ืนที่จอด
รถยนต์ 
3.4 ผลการออกแบบทางกายภาพ  

 

 

รูปที่ 11  ผังโครงการชั้นที่ 1 
ที่มา : การส ารวจเเละวิเคราะห์ข้อมูลจากผู้วิจยั 

 

จากทางเดินเข้ามาในส่วนอาคารชั้นที่ 1 เป็นชั้น
ที่ใช้ต้อนรับผู้เข้ามาในโครงการโดยที่มีแบรนด์ร้านค้า
ที่ดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาในโครงการ ชั้นที่สองเป็นส่วนที่
ติดกับ  ทางเชื่อมอาคารทุกอาคาร มีส่วนที่ เป็น         
e-sport zone , meeting room เ เ ล ะ  streaming 
room ที่มีให้บริการเพ่ือ ตอบสนองเเก่กลุ่มเป้าหมาย 
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ชั้นที่ 3 เป็นส่วนของ co-working space ที่มีสวนให้ 
ผู้ใช้สามารถผ่อนคลายได้ เเละมีทางเชื่อมกับอาคารที่ 
3  อาคารที่ 2 เป็นอาคารที่เน้นบริการด้าน อาหาร
เป็นหลัก  ซึ่งมีร้านอาหารอยู่ในทุกชั้น ของอาคาร ชั้น
ที่ 2 ของอาคารติดกับทางเชื่อมที่ เชื่อมทุกอาคาร  
อาคารที่ 3 โดยในชั้นที่ 1 เป็นส่วนของงานระบบ เเละ 
super market ในชั้นที่  2 เป็นในส่วนของ Retail 
เเละมีส่วนที่ติดกับทาง เชื่อมของ ทุกอาคาร เเละ ชั้น
ที่ 3 เป็นส่วนที่ให้ บริการคน ในพ้ืนที่ โดยมีธนาคาร
ร้านหลังสือ เเละ ฟิตเนส ให้บริการ 

Concept Design ของโครงการเเบ่งออกเป็น 2 
concept ตามช่วงเวลา  

1) "the w(d)ay of warrior" เ ป็ น  concept 

ในช่วงเวลากลางวันของโครงการ มีเเนวคิดมาจาก

นักรบ samurai ของญี่ปุ่นที่มีความเป็นนักรบ เด็ด

เดี่ยว เปรียบเหมือน นักศึกษาที่ต้องต่อสู้ทั้ง การเรียน

เเละการสอบในมหาวิทยาลัย ซึ่งมีสีที่เป็นเอกลักษณ์

คือสี ด า เเละ สีเเดง เป็นสีหลักในการออกแบบ  โดย

การ  ออกแบบอาคาร เ เละ  pattern ต่าง  ๆ ใน

โครงการจะมีความเป็นเหลี่ยมคม เหมือนการตัดของ

ดาบ katana ของญี่ปุ่นที ่ขึ้นชื่อว่าคมที่สุดในโลก 

2) "City of (n)ight" เป็น concept ในช่วง เวลา

กลางคือ มีเเนวคิดมาจาก โลกอนาคตที่มีสีสันมากมาย 

โดยจะเป็นใน รูปแบบหน้าจอ เเละ ไฟ LED ที่ส่อง

สว่างในโครงการ เพ่ือให้ ความรู้สึกสนุกสนาน คลาย

เครียดจาก ในช่วงเวลากลางวันอย่างมีชีวิตชีวา 
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4. ผลการศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินของ  
โครงการ 
 
ตารางที่ 1  เเสดงสัดส่วนต้นทุนของโครงการโดย    

เเบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ Hard cost เเละ soft cost 
ที่มา : จากการศึกษาความเป็นไปได้ของผู้วิจัย 

 
4.1  ต้นทุน 

จากพ้ืนที่ที่ได้สรุปมา ท าให้มีต้นทุน แบ่งออกเป็น 
3 ประเภท ได้แก่ ที่ดิน ก่อสร้าง soft รายละเอียด
แสดงดังตารางที่ 1 

 
 

ตารางท่ี 2 เเสดงสัดส่วนของรายได้ 
ที่มา : จากการศึกษาความเป็นไปได้ของผู้วิจัย 

 

 
 
 
 
 
 

 
4.2  รายได้  

จากรูปแบบพ้ืนที่ของโครงการสามารถสรุป
ออกมาได้ดังนี้ 1.ส่วนของพ้ืนที่เช้า 2.พ้ืนที่ส่วนของ
co-working space 3.ค่าเช่าพ้ืนที่ e-sport 4.ค่าเช้า
พ้ืนที่จัด event โดยรายละเอียดเเสดงในตารางที่ 2 
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4.3  รายจ่าย  
  ของโครงการสามารถเเบ่งได้ตามรายจ่ายหลักๆ
คือ  
 1. รายจ่ายค่าจ้างพนักงาน  
 2. รายจ่ายค่าสาธารณูปโภค  
 3. ค่าการตลาด โดยรายละเอียดสามารถเเสดง
ผ่านตารางที่ 3 
 
ตารางท่ี 3 เเสดงสัดสวนของรายจ่าย 
ที่มา : จากการศึกษาความเป็นไปได้ของผู้วิจัย 
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4.4  ข้อสรุปทางการเงิน   
 สรุปจากการศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงิน 

โครงการจะมีรายได้หลังหักภาษีเเล้วที่ 11 ล้านบาท
ต่อปี เเละจะคืนทุนในปีที่  
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การศึกษาความเป็นไปได้ Community Mall ส าหรับแฟนคลับศิลปินเกาหลี 
Community Mall Feasibility Study for Korean Fans Club 

 
สิมิลัน นวลละม่อม1,* และ อาลติา ฉลาดด2ี 

 
1,2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผงัเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 

*ผู้ติดต่อ: qeicbe@gmail.com*,  alitactu@ap.tu.ac.th.com2 
 

บทคัดย่อ  
ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา คอมมูนิตี้ มอลล์ (Community Mall) มีการเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว แต่ในขณะเดียวกัน

พบว่ามีศูนย์การค้าที่ไม่ประสบความส าเร็จอยู่เป็นจ านวนมากเนื่องจากอัตราการแข่งขันที่รุนแรง ในการเชื้อเชิญผู้ใช้งานให้
เข้ามาใช้บริการพื้นที่คอมมูนิตี้ มอลล์ นั้นประสบการณ์หรือสิ่งที่อยู่ในความสนใจของกลุ่มผู้บริโภคยุคใหม่เป็นสิ่งที่ดึงดูด
ได้มากที่สุด ซึ่งพบว่าหนึ่งในกระแสความชื่นชอบที่มีอิทธิพลต่อการตอบสนองของผู้บริโภค(Consumers’ Response) 
อย่างสูงคือ กระแสความชื่นชอบศิลปินเกาหลี (K-Pop) กลุ่มแฟนคลับ K-Pop ถือเป็นกลุ่มลูกค้าขนาดใหญ่ที่มีก าลังในการ
จ่ายสูงเพื่อแลกกับประสบการณ์ร่วมกับไอดอลที่ตนชื่นชอบ อย่างไรก็ตามจากแบบสอบถามความต้องการของกลุ่มผู้ใชง้าน 
พบปัญหาความไม่เหมาะสม และการขาดแคลนของพื้นที่รองรับกิจกรรมของกลุ่มแฟนคลับ K-Pop ในประเทศไทย 
บทความนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนา ศูนย์การค้าคอมมูนิตี้ มอลล์ ในรูปแบบใหม่ที่ดึงกระแสความ
สนใจของกลุ่มแฟนคลับ K-Pop ด้วยการพัฒนาพื้นที่รองรับกลุ่มเป้าหมาย โดยมีปัจจัยหลักที่ต้องค านึงถึงคือ (1) 
พฤติกรรมของกลุ่มแฟนคลับ, (2) ท าเลที่ตั้ง และ (3) การออกแบบพื้นที่เพื่อตอบสนองต่อผู้บริโภค ซึ่งถือเป็นการเพิ่ม
มูลค่า และเป็นการการันตีผู้เช่าว่ากลุ่มเป้าหมายจะเลือกเข้ามาใช้พื้นที่ของโครงการ ผลการศึกษาพบว่าโครงการมีความ
เป็นไปได้ในการพัฒนา และจะคืนทุนในปีที่  8 ปี มีค่า NPV เป็นบวก ค่า IRR 20.77% ซึ่งค่ามากกว่าอัตราผลตอบแทน
ส่งผลให้ ROI มีค่า 302% ซึ่งมีค่าที่สูงแสดงให้เห็นว่าโครงการมีผลก าไรเมื่อเทียบกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น  
ค ำส ำคัญ: การศึกษาความเป็นไปได้ , คอมมูนิตี้ มอลล์, พื้นที่ส าหรับกลุ่มแฟนคลับ K-Pop, 
 
Abstract 
 In the past 5 years, the Community Mall has grown rapidly but at the same time, there are many 
unsuccessful shopping centers due to the intense competition. In inviting users to use the Community 
Mall area, the experience or interest of the modern consumer group is the most attractive. One of the 
most influential consumers' responses is the K-Pop fans, a large group of high-paying customers in 
exchange for experiences with their favorite idols. However, from the questionnaire on the wants of the 
user group found a problem of inappropriateness and lack of space to support activities of K-Pop fan 
clubs in Thailand. This article aims to study for the development guidelines. Community Mall in a new 
format that draws the attention of K-Pop fans by developing areas to accommodate target groups. The 
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main factors that must be considered are (1) the behavior of the fan club, (2) the location and (3) the 
space design to respond to the consumer. which is considered to add value and it guarantees the 
tenants that the target group will choose to use the project area. The results of the study showed that 
the project has the potential to develop It has a positive NPV value of 20.77 % IRR which is greater than 
the rate of return results in an ROI of 302% which is a high value indicating that the project is profitable 
against risk. to happen. 
Keywords:  Feasibility Studies, Community Mall, K-Pop Fan club Area 
 
1.  บทน า 
 ป ร ะ เ ท ศ ไท ย เ ป็ น ป ร ะ เ ท ศ ที่ มี ร า ย ไ ด้ จ า ก
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นหลัก ซึ่งก่อให้เกิดการ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ รองรับการท่องเที่ยวที่
หลากหลาย ได้แก่ โรงแรม รีสอร์ท ร้านอาหาร รวมไป
ถึงห้างสรรพสินค้าที่เป็นทั้งแหล่งท่องเที่ยวและแลนด์
มาร์คของเมือง ในช่วงปี 2562-2564 มีแนวโน้มการ
เติบโตของธุรกิจศูนย์การค้าเพ่ิมมากขึ้น รวมทั้งความ
คืบหน้าของการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานของภาครัฐที่
จะช่วยกระตุ้นการลงทุนในภาคธุรกิจ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งศูนย์การค้าชุมชน (Community Mall) [1] 

รูปแบบการค้าปลีกแบบใหม่อย่างศูนย์การค้า
ชุมชน หรือคอมมูนิตี้ มอลล์ คือศูนย์การค้าที่มีขนาด
เล็กให้บริการสินค้าและบริการทั่วไป เน้นการสร้าง
บรรยากาศความแตกต่างในศูนย์การค้าขนาดใหญ่ 
เข้าถึงง่ายและตอบสนองต่อไลฟ์สไตล์หรือความ
ต้องการของชุมชนรอบข้าง[2] อย่างไรก็ตาม คอมมู
นิตี้ มอลล์ บางแห่งก็ไม่ประสบความส าเร็จจากการ
น า เ สนอของศู นย์ ข้ อมู ล วิ จั ย แล ะประ เ มิ น ค่ า
อสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท 
แอฟแฟร์ส[3] พบว่าศูนย์การค้าชุมชนทั่วกรุงเทพและ
ปริมณฑลมีราว 170 แห่งซึ่งโครงการส ารวจว่ามี
ศูนย์การค้าชุมชนที่ไปไม่รอดมีอยู่ 18 โครงการหาก
ประมาณกว่าเป็นกลุ่มที่มีผู้เข้าใช้สอยพ้ืนที่ขายไม่ถึง 

80% จะถือได้ว่ายังไม่ประสบความส าเร็จเท่าที่ควร 
อาจกล่าวได้ว่า คอมมิวนิตี้มอลล์ที่น่าจะมีปัญหา มีราว
หนึ่ งในสามของทั้งหมด ซึ่ งก็นับว่าไม่น้อย จาก
การศึกษา คอมมูนิตี้ มอลล์ ที่ประสบความส าเร็จ
พบว่า คอมมูนิตี้ มอลล์ ต้องเจาะจงกลุ่มเป้าหมาย
ตลาดลูกค้าเฉพาะเจาะจงหรือนิช มาร์เก็ต (Niche 
Market) เป็นการสร้างเอกลักษณ์ของโครงการให้
แตกต่างจากที่อ่ืนเพ่ือที่จะเข้าสู่ตลาดการแข่งขันได้
อย่างประสบความส าเร็จ และเนื่องจากการเล็งเห็นว่า
กลุ่มแฟนคลับศิลปินเกาหลี (K-Pop) เป็นกลุ่มที่มี
จ านวนคนมากและจากการได้สอบถามกลุ่มเป้าหมาย
จ านวน 295 คนท าให้รู้ถึงปัญหาการขาดแคลนพ้ืนที่
รองรับกิจกรรมของกลุ่มแฟนคลับ K-Pop ท าให้
ผู้เขียนบทความเห็นถึงโอกาสทางธุรกิจและสนใจที่จะ
ศึกษาแนวทางการพัฒนา คอมมูนิตี้ มอลล์ ที่มีพ้ืนที่
รองรับการท ากิจกรรมของกลุ่มแฟนคลับ K-Pop และ
พัฒนาให้เป็น คอมมูนิตี้ มอลล์ ที่ประสบความส าเร็จ 

 
2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 2.1 วิเคราะห์พฤติกรรมและความต้องการของ
กลุ่มแฟนคลับ K-Pop ที่มีผลต่อการพัฒนาคอมมูนิตี้ 
มอลล์ 
 2.2 ศึกษาความเป็นไปได้ในการออกแบบพ้ืนที่ 
คอมมูนิตี้ มอลล์ ส าหรับแฟนคลับ K-Pop 
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3.  วิธีการศึกษา 
 3.1 ศึกษาข้อมูลทุติยภูมิทางด้านการตลาดและ
โอกาสทางธุรกิจ คอมมูนิตี้ มอลล์ 
 3.2 ศึกษาพฤติกรรมและความต้องการของกลุ่ม
แฟนคลับ K-Pop จากแบบสอบถาม 
 3.3 วิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างแนวทางการ
วางผัง คอมมูนิตี้ มอลล์ กับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องความ
เป็นไปได้ทางการเงิน โดยเลือกพ้ืนที่ศึกษาที่ตั้ ง
โครงการบนที่ดินขนาด 1,623 ตารางวา (4-0-23 ไร่) 
แขวงสามเสนใน เขตพญาไทกรุง เทพมหานคร 
เนื่องจาก ที่ดินตั้งอยู่ใน ย่านอารีย์ ที่เป็นแหล่งรวม
ขอ ง เ ศ รษฐกิ จที่ มี ทั้ ง พ้ื นที่ อ ยู่ อ า ศั ย  พ าณิ ชย์  
ศิลปวัฒนธรรม ความบันเทิง และแหล่งเรียนรู้ เป็น
ศูนย์กลางแห่งไลฟ์สไตล์ และยังเป็นย่านที่วัยรุ่นรู้จัก
กับเป็นอย่างดี เนื่องจากพบว่ายังไม่มีย่านไหนที่มีการ
เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่เกี่ยวกับแฟนคลับศิลปินเกาหลี
เป็นการเฉพาะเจาะจง ดังนั้น จึงท าการหาที่ดินที่มี
ศักยภาพเพียงพอต่อการเป็น Financial District และ
จาก  criteria ต่าง ๆ จึ งได้ที่ดินในย่านอารีย์  รูป
สี่เหลี่ยมผืนผ้า ติดถนน 2 ด้านขนานกัน อยู่ระหว่าง
ซอยอารีย์ 3 และ ซอยอารีย์ 4 หน้ากว้างติดถนน 90 
เมตร ลึก 70 เมตร ถนนอารีย์ซอย 3 กว้าง 6 เมตร 
และ ถนนอารีย์ซอย 4 กว้าง 9015 เมตร สภาพใน
ปัจจุบันเป็นที่ดินท าธุรกิจร้านอาหาร  
 

รูปที ่1 แสดงที่ตั้งของโครงการ 

4.  การทบทวนวรรณกรรม 
4.1  คอมมูนิตี้ มอลล์ 
 ศูนย์ การค้ าชุ มชน  (Community Mall) คือ
รูปแบบธุรกิจของศูนย์การค้าขนาดเล็ก แฝงตัวอยู่ตาม
ชุมชน เน้นการเข้าถึงได้ง่ายและตอบสนองไลฟ์สไตล์
ผู้ บริ โภคในปัจจุบัน  เ พ่ือให้มีสินค้าและบริการ
ตอบสนองความต้องการพร้อมความสะดวกสบายและ
ประหยั ด เ วล าของคน ในชุ มชนที่ อ ยู่ ห่ า ง จ า ก
ศูนย์การค้าขนาดใหญ่ คอมมูนิตี้ มอลล์ในเมืองไทย มี 
6 รู ป แ บ บ ด้ ว ย กั น  คื อ  ศู น ย์ ก า ร ค้ า ชุ ม ช น 
(Neighborhood Shopping Center), ศูนย์สะดวก
ซื้อ (Convenience Center), ร้านค้าปลีก (Stand-
Alone Retail Store), ศูนย์รวมสินค้าเฉพาะอย่าง 
(Power Center), ศูนย์การค้าไลฟ์สไตล์ (Lifestyle 
Center) และ ศูนย์บันเทิง (Urban Entertainment 
Center)[4] 
 ปี 2562 ประเทศไทยมีพ้ืนที่ คอมมูนิตี้ มอลล์ สูง
เป็นอันดับสองรองจากศูนย์การค้า ประมาณร้อยละ 
13 ของพ้ืนที่ค้าปลีกทั้งหมด หรือประมาณ 110 แห่ง 
อย่างไรก็ตาม เนื่องด้วยอุปทานที่มีแนวโน้มเพ่ิมมาก
ขึ้น ท าให้อัตราการแข่งขันในธุรกิจค่อนข้างสูง คอมมู
นิตี้ มอลล์ หลายแห่งจึงพยายามสร้างเอกลักษณ์ดึงดูด
ลูกค้ามาใช้บริการ โดยเน้นรองรับไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่  
เช่น เพชรเกษม เพาเวอร์เซ็นเตอร์ ที่เน้นการจัดวาง
โครงสร้างอาคารในลักษณะที่ เป็นกล่อง โดยน า
ไฮเปอร์มาร์เก็ตเข้ามาเป็นจุดเด่นของโครงการ เน้น
การสร้างความสะดวกในการเลือกซื้อของให้กับ
กลุ่มเป้าหมายที่เป็นแม่บ้าน เอสพลานาด ที่โดดเด่น
ไ ป ด้ ว ย ค อ น เ ซ็ ป ต์  “ Arte-tainment Avenue” 
นอกเหนือจากเรื่องของการการดีไซน์ตัวอาคาร ด้าน
ความแตกต่างที่อยู่ภายในตัวอาคารก็จะแตกต่างกันไป
ตามพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายในแต่ละพ้ืนที่ ขึ้นอยู่
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กับว่า ไลฟ์สไตล์ของคนในชุมชนว่าเป็นอย่างไร ดังนั้น
แนวทางในการพัฒนา คอมมูนิตี้ มอลล์ จึงเน้นไปยัง
การออกแบบพ้ืนที่ให้มีเอกลักษณ์และตอบสนองต่อ
ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย หากมองในแง่ของ
ปัจจัยที่ท าให้ คอมมูนิตี้ มอลล์ ประสบความส าเร็จ 
คือการวิเคราะห์เรื่องของท าเลที่ตั้งตัวโครงการ อีกทั้ง
การให้ความส าคัญกับองค์ประกอบในเรื่องของร้านค้า
ต่างๆ ที่จะใช้เป็นแม่เหล็กในการดึงดูดกลุ่มเป้าหมาย 
รวมถึงเรื่องของการดีไซน์ที่ต้องแตกต่าง และชัดเจน
[5] The Urban Land Institute (ULI) ไ ด้ ใ ห้
ค าแนะน าในการวางผังอาคารส าหรับศูนย์การค้าไว้  
5 รูปแบบได้แก ่          

4.1.1 แบบ Linear การวางอาคารรูปตัว (I) โดย
ให้การจราจรของคนหมุนเวียนอยู่รอบตัวอาคาร การ
วางรูปแบบนี้เหมาะกับศูนย์การค้าชุมชนขนาดเล็ก  
  4.1.2 แบบ L-Shaped เป็นการการต่อหางตัว I 
ให้ยาวออกมาคล้ายตัว L ท าให้โครงการมีหน้าที่เปิด
กว้างขึ้นและดูมีมิติที่น่าสนใจซึ่งศูนย์การค้าชุมชน
หลายแห่งก็นิยมวางรูปอาคารลักษณะนี้ 

4.1.3 แบบ U-Shaped เป็นการวางรูปอาคาร
คล้ายตัว U ท าให้มีพ้ืนที่อาคารเพ่ิมขึ้น โดยนิยมวางผู้
เช่าหลักไว้ที่ปลายตัว U เพ่ือให้เกิดการไหลเวียนของ
ลูกค้า 

4.1.4 แบบ O-Shaped เป็นการวางอาคารแบบ
ตัว (I) สองอาคารคู่ขนานกันแล้วเชื่อมต่อปลายอาคาร
ด้วยอาคารปิดหัวท้าย มีลักษณะคล้ายตัว O โดยนิยม
วางผู้เช่าหลักไว้ที่หัวและท้ายของตัว O เพ่ือให้เกิดการ
ไหลเวียนของลูกค้าในศูนย์การค้า 

4.1.5 แบบ Cluster คือการวางกลุ่ มอาคาร
ขนาดเล็ก-ใหญ่ สลับกันเป็นกลุ่ม สร้างอาคารขนาด
เล็กหลายอาคารจัดเป็นกลุ่มแทน การจัดผังลักษณะนี้

อาจให้ผู้เช่าหลักบางรายเช่าเหมาอาคารบางอาคารทั้ง
หลังได้สะดวกขึ้น[6] 
4.2  แฟนคลับศิลปินเกาหลี (K-Pop) 
 อุตสาหกรรมดนตรีเพลงเกาหลีใต้ได้เข้ามาเป็น
กระแสหลักในประเทศไทย และได้รับ ความนิยมอย่าง
มากในหมู่วัยรุ่น การจัดคอนเสิร์ตที่มีผู้ชมมากกว่า 
20,000 คนต่อ 1 รอบการแสดง นับตั้งแต่ปี 2015 ถึง 
2019 มีการมาจัดงานคอนเสิร์ตที่ไทยรวมถึง 143 ครั้ง 
กลุ่มแฟนคลับส่วนใหญ่ที่ติดตามศิลปินเกาหลีจะอยู่
ในช่วงวัยมัธยมต้นจนไปถึงอายุประมาณ 30 ปีซึ่งถือ
ว่าเป็นกลุ่มเป้าหมายส าคัญในตลาด เพราะกลุ่มแฟน
คลับเกาหลีจะมีลักษณะพิเศษเฉพาะตัวคือ “พร้อม
จ่าย” เพ่ือสนับสนุนศิลปินที่รักไม่ว่าจะเป็น อัลบั้ม
เพลง ตั๋วคอนเสิร์ต แท่งไฟ หรือสินค้าที่มีพรีเซ็นเตอร์
เป็นศิลปินที่ตนเองชื่นชอบ อาทิ เครื่องส าอาง ขนม 
เครื่องดื่ม [7] โดยพฤติกรรมของกลุ่มแฟนคลับ K-
Pop จะมีดังต่อไปนี้ 

4.2.1 พฤติกรรมด้านการรวมกลุ่มของแฟนคลับ 
พบว่า กลุ่มแฟนคลับ K-Pop มีการพบปะ พูดคุย 
อัพเดตข้อมูลข่าวสารของศิลปิน ทั้งเรื่องการจัดอีเว้นท์ 
การออกอัลบั้มหรือการโปรโมตเพลงของศิลปินโดย
การรวมตัวของกลุ่มแฟนคลับ K-Pop จะมีรูปแบบ
กิจกรรมที่แตกต่างกันออกไป  เช่น การไปงาน 
Concert ห รื อ  Meeting ก า ร เ ก็ บ ส ะ ส ม สิ น ค้ า 
Unofficial การท าโปรเจคต์วันเกิดและวันครบรอบ 
การแจกสินค้า give away  

4.2.2 พฤติกรรมด้านการบริโภคกลุ่มของแฟน
คลับ พบว่า ในการออกอัลบั้มของศิลปินแต่ละครั้งจะ
มีการนับยอดอัลบั้มเพ่ือขึ้นชาร์จอันดับเหล่าแฟนคลับ
จึงซื้ออัลบั้มเป็นจ านวนมากเพ่ือที่จะให้ยอดอัลบั้ม
เพ่ิมขึ้น นอกจากนี้ กลุ่มแฟนคลับจะมีแฟนคลับที่ท า 
fan art ออกมาขายในรูปแบบต่างๆ สินค้าบางชนิด
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เป็นรูปแบบที่สินค้า official ไม่มีจึงท าให้แฟนคลับไป
ซ้ือสินค้าเหล่านี้เพื่อเกบ็สะสม  

 
5.  ผลการศึกษา 
5.1  ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามกลุ่มเป้าหมาย  

จากการส ารวจกลุ่มเป้าหมายจ านวน 295 คน
พบว่า ช่วงอายุของกลุ่มแฟนคลับที่มากที่สุดจะอยู่
ในช่วง 19-23 ปี ซึ่งเป็นกลุ่มวัยรุ่นที่เริ่มมีรายได้ 
รองลงมาเป็นช่วง 16-18 ปี เป็นกลุ่มเด็กมัธยมและ 
13-15ปี การเดินทางของกลุ่มแฟนคลับนั้นจะเดินทาง
มาด้วยขนส่งสาธารณะเป็นส่วนใหญ่ และ ความ
ต้องการทางด้านพ้ืนที่ในการจัดกิจกรรมของกลุ่มแฟน
คลับมีมากถึง 99% โดยกิจกรรมที่กลุ่มแฟนคลับ
ต้องการให้มีนั้นมีดังต่อไปนี้ พ้ืนที่การจัดงานอีเว้นท์ 
พ้ืนที่ในการ Cover Dance พ้ืนที่ในการแจก Give 
Away พ้ืนที่ขายของส าหรับกลุ่มแฟนคลับเช่น แฟน
อาร์ต แฟนฟิคชั่น หรือ สินค้า official ต่าง ๆ  
5.2  ผลการศึกษาความเป็นไปได้ทางกายภาพ 
 จากการศึกษาความเป็นไปได้ทางกายภาพ
ก าหนดพ้ืนที่ในโครงการ คอมมูนิตี้ มอลล์ส าหรับกลุ่ม
แฟนคลับศิลปินเกาหลี (K-Pop) ประกอบไปด้วยพ้ืนที่
หลัก 2 โซนดังนี้ 

1) พ้ืนที่ของ คอมมูนิตี้ มอลล์ ซึ่งประกอบไปด้วย
กิจกรรมดังนี้ 
 1.1 พ้ืนที่ เช่าร้ านค้าและบริการต่างๆที่
ตอบสนองต่องไลฟ์สไตล์และความต้องการของกลุ่ม
แฟนคลับ K-Pop 
 1.2 พ้ืนที่ในการท ากิจกรรมรูปแบบต่างๆของ
กลุ่ม แฟนคลับ K-Pop เช่น พ้ืนที่  Cover Dance 
พ้ืนที่การขายแฟนฟิคชั่นหรือแฟนอาร์ต และพ้ืนที่ใน
การแจก Give Away  

2) พ้ืนที่จัดแสดง Concert หรือ Meeting 

      

ภาพที ่2 แสดงผังพ้ืนโครงการคอมมูนิตี้ มอลล์ 
 

จากภาพที่ 2 แสดงพ้ืนที่ของคอมมูนิตี้ มอลล์
ตามหมายเลขดังนี้ หมายเลข 1 คือ ที่จอดรถโดยจะมี
ทั้งหมด 3 ชั้นและ 2 ชั้นเป็นชั้นใต้ดิน ส่วนด้านบน
อาคารที่จอดรถเป็น Concert Hall โดยจะมีทั้งหมด 
2 รูปแบบคือ แบบการจัด Meeting และแบบการจัด 
Concert หมายเลข 2 ในภาพคือ เป็นพ้ืนที่ร้านค้าซึ่ง
ในชั้นเรกจะเป็นร้านอาหารที่คัดเลือกมาเพ่ือให้ตรงกับ
ความต้องการหรือไลฟ์สไตล์ของกลุ่มแฟนคลับศิลปิน
เกาหลี ในขณะที่  หมายเลข 3 คือ คือพ้ืนที่ที่ เป็น
ตัวเชื่อมระหว่างอาคารที่ 1 และ 2 เข้าด้วยกันโดยมี
การท ากิจกรรมต่างๆในพ้ืนที่อเนกประสงค์ ซึ่งเหล่า
แฟนคลั บศิ ลปิ น  K-Pop สามารถ เข้ า มาแสดง
ความสามารถหรืองานอดิเรกต่าง ๆ ได้เช่น การเต้น 
Cover Dance การร้องเพลง หรือ เล่นดนตรีโดยจะ
ออกแบบให้เป็นเหมือนหลุมที่ยุบลงไปเพ่ือให้เป็นจุด
ศูนย์กลางและจุดรับชมที่สังเกตได้ง่าย และ มีที่นั่งให้ดู
การแสดงของลาน  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 

2 

3 
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5.3  การศึกษาความเป็นไปได้ทางด้านการเงิน 
 เนื้อที่ดินรวมขนาด 1,623  ตารางวา (4-0- 23 
ไร่) ราคาทิ่ดิน 550,500 บาทต่อตารางวา คิดเป็น 
892,650,000 บาทโดยทางโครงการจะเช่าที่ดินใน
ระยะสัญญา 30 ปี มีค่า Upfront ในปีแรกคิดเป็น 
30% ของราคาที่ดิน 294,574,259 บาท ค่าก่อสร้าง
อาคารทั้งหมดคิดรวมงานตกแต่งและงานระบบแล้ว 
รวมทั้งสิ้น 183,554 ,272 บาท ค่าด าเนินการต่างๆ 
เช่น ค่าการตลาด ค่าบริหารงานก่อสร้าง ค่าออกแบบ
งานสถาปัตย์/วิศวกรรม รวมทั้งสิ้น 15,687,341 บาท 
 มีรายได้จากค่าที่เช่าพ้ืนที่ คอมมูนิตี้ มอลล์ รวม
ทั้งสิ้น 199,110,500 บาท/ปี และรายรับจากการ
แสดง Concert/Meeting 1,500,000 บาท/ปี รายรับ
ของโครงการมาจากพ้ืนที่เช่าเป็นส่วนใหญ่ และมาจาก
ค่าเช่า Concert Hall แค่ 1% เนื่องจากคิดอัตราการ
เข้ามาเช่าในพ้ืนที่เป็น 10% ในการเฉลี่ยการมาจัดงาน
ของศิลปินเกาหลีในประเทศไทยปีละ 81 ครั้ง เพราะ
พ้ืนที่โครงการเป็นพ้ืนที่ใหม่และรองรับคนได้น้อยจึง
คิดเป็นแค่ 10% 
 ค่าใช้จ่ายของโครงการแบ่งเป็นค่าใช้จ่ายคงที่ 
เช่น ค่าพนักงานบริการ รวมทั้งสิ้น 16,896,000 บาท/
ปี  ค่ า เ ช่ าที่ ดิ น  11,818, 3 20  บาท/ปี  และ  ค่ า
สาธารณูปโภคต่าง ๆ รวมทั้งสิ้น 35,888,387 บาท/ปี 
       เมื่อเทียบรายได้ที่ได้รับต่อปีกับเงินลงทุนท าให้
เห็นว่าโครงการสามารถคืนทุนได้ในระยะ 8 ปี และมี
ผลก าไรต่อปีค่อนข้างสูงท าให้โครงการมีผลที่น่าลงทุน 
 
6.  สรุปผล 
 การพัฒนา คอมมูนิตี้ มอลล์ ให้ประสบความส าเร็จ
นั้นต้องเจาะกลุ่มเป้าหมายอย่างชัดเจน การศึกษานี้มุ่ง
ไปที่กลุ่มแฟนคลับศิลปินเกาหลี  จากข้อมูลการ
สัมภาษณ์และแบบสอบถามพบว่ายังขาดแคลนพ้ืนที่

ในการท ากิจกรรม ผู้พัฒนาโครงการสามารถออกแบบ
ผั ง โ ค ร งก า ร ให้ ต อบสนองกา ร ใ ช้ ง า นอย่ า งมี
ประสิทธิภาพและตอบโจทย์กับกิจกรรมหรือไลฟ์สไตล์
ของกลุ่มแฟนคลับเพ่ือดึงดูดก าลังซื้อของกลุ่มนี้เข้ามา
ได้ และจากการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการเงิน
บนพื้นฐานการออกแบบที่ศึกษาได้ท าการออกแบบนั้น 
พบว่า โครงการมีระยะคืนทุนในปีที่ 8 มีค่า NPV เป็น
บวก ค่า IRR 20.77% ซึ่งค่ามากกว่าอัตราผลตอบแทน
ที่คาดหวังส่งผลให้ ROI มีค่า 302% ซึ่งมีค่าที่สูงมาก
แสดงให้เห็นว่าโครงการมีผลก าไรจ านวนมากเมื่อ
เทียบกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น(Discount rate 12%) 
ส่งผลให้ทางโครงการได้รับผล ตอบแทนสูง ดังนั้นจึง
สรุปได้ว่าโครงการมีความเป็นไปได้ทางการเงิน 
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การศึกษาความน่าจะเป็นสูงสุดและต ่าสุดของน ่าทา่ในเขตลุ่มน ่าเลย จังหวัดเลย 
THE STUDY OF HIGHEST AND LOWEST PROBABILITY OF LOEI RIVER BASIN AT  

LOEI PROVINCE 
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บทคัดย่อ  

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอผลการศึกษาลักษณะอัตราการไหลว่ามีลักษณะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรในรอบ 
30 ปี ของแม่น้ าเลย สถานีวัดน้ าจังหวัดเลยได้แก่ สถานี Kh.58 บ้านฟากเลย  อ าเภอเมือง จังหวัดเลย ปี พ .ศ. 2531 - 
2561 โดยการศึกษาและสังเกตพฤติกรรมของน้ าด้วยใช้วิธีความน่าจะเป็นค่าที่สุด (Extreme Value Distribution) เพื่อ
กราฟความน่าจะเป็นของอัตราการไหลในคาบการกลับต่างๆของสถานีเพื่อน าไปออกแบบวิเคราะห์ขั้นสูงต่อไปตลอดจน
น ามาประยุกต์ใช้ในงานต่างๆ 
ค ำส ำคัญ: ความน่าจะเป็น, อัตราการไหล, แม่น้ าเลย 
 
Abstract 

This research aims to study how the flow rate of Loei river has changed in the past 30 years of 
the Loei River, Loei Province Station, namely Kh.58 Ban SideStation, Muang District, Loei Province, 1988 
- 2018. Therefore, it is necessary to study and observe the behavior of water, which the scope of the 
study is to use the extreme value distribution method to graph the probability of the flow rates in the 
reversing periods of the stations to lead Continue to design advanced analysis and apply it in various 
applications. 
Keywords: probability, flow rate, Loei river 
 
1.  บทน่า 
 ภัยแล้งในประเทศไทยมีผลกระทบโดยตรงกับ
การเกษตรและแหล่งน้ า เนื่องด้วยปริมาณน้ าที่ไหลใน
ล าน้ าธรรมชาติ มักจะผันแปรไปตามจ านวนฝนที่ตก
ในเขตลุ่มน้ าและตามฤดูกาลในช่วงฤดูน้ าหลาก น้ าใน
แม่น้ าอาจจะมีจ านวนมาก แต่ในฤดูแล้งจะมีจ านวน

เพียงเล็กน้อย ส่วนล าธาร และทางน้ าเล็ก  ๆ นั้น    
โดยมาก จะมีน้ าไหลมาเฉพาะในเวลาที่ฝนตกเท่านั้น 

การจัดการน้ าท่าท่ีถูกต้องและเหมาะสมในพ้ืนที่ลุ่ม
น้ าจะเป็นการบรรเทาการเกิดน้ าท่วมในฤดูฝน และ
บรรเทาความแห้งแล้งในฤดูแล้งของลุ่มน้ านั้นๆ เป็น
อย่างมาก และท าให้ระบบนิเวศน์ของลุ่มน้ ามีคุณภาพ
ดี  ในทางตรงกันข้ามพ้ืนที่ลุ่มน้ าใดซึ่งมีการจัดการ
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น้ าท่าที่ไม่ถูกต้องแล้ว การเกิดน้ าท่วมและความแห้ง
แล้งในพ้ืนที่ลุ่มน้ าจะเกิดรุนแรงมากข้ึนและบ่อยครั้ง  

ดังนั้น การศึกษาหาความน่าจะเป็นสูงสุดและ
ต่ าสุดของน้ าท่าลุ่มน้ าเลย จังหวัดเลย จึงเป็นการหา
ปริมาณน้ าท่าที่เหมาะสม เพ่ือบรรเทาและแก้ปัญหา
การขาดแคลนน้ าในฤดูแล้งของพ้ืนที่ที่ใช้น้ าในลุ่มน้ า
เลย   

 
2.  บททบทวนวรรณกรรม  
    กรมทรัพยากรน้ า (2552) ได้มีการประยุกต์ใช้งาน
แบบจ าลองอุทกพลศาสตร์ (iSIS) เพ่ือศึกษาวิเคราะห์
สภาพการเกิดน้ าท่วมในพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขาห้วยโมงใน
ลุ่มน้ าโขง ผลการศึกษาโดยการสอบเทียบ (ปี 2538 
ถึง 2545) พบว่าการค านวณค่าระดับน้ าที่ ได้จาก
แบบจ าลอง iSIS สอดคล้องกับค่าที่ได้จากตรวจวัด
เป็นอย่างดี โดยให้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (R2) อยู่
ร ะ ห ว่ า ง  0.87 ถึ ง  0.92 ค่ า ค ว า ม น่ า เ ชื่ อ ถื อ 
Coefficient of Efficiency (COE) อยู่ระหว่าง 0.78 
ถึง 0.91และการตรวจพิสูจน์แบบจ าลองกับเหตุการณ์
น้ าท่วม (ปี 2546 และ2547) ให้ค่า R2 ระหว่าง 0.78 
ถึ ง  0.87 ค่ า  และ  COE ร ะหว่ า ง  0.66 ถึ ง  0.84 
นอกจากนี้ยังมีการประยุกต์เครื่องมือย่อยส าหรับการ
วิเคราะห์ด้วยโปรแกรม Delta Mapper ค านวณหา
พ้ืนที่น้ าท่วมเพื่อจัดท าเป็นแผนที่น้ าท่วมอีกด้วย 
     การุณย์ อักกาญจน์วาณิชย์ (2537) ได้วิเคราะห์
การกระจาย และ แนวโน้มสภาวะฝนแล้งในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยใช้ข้อมูลปริมาณฝนรายวัน 
จ านวนวันฝนตก และจ านวนฝนทิ้งช่วงสูงสุดรายปี 
ระหว่ า งปี  พ .ศ .2495-2534 เ พ่ือหาสมการการ
กระจายความถี่ที่ เหมาะสมในการวิ เคราะห์การ
กระจายแนวโน้ม และการกระจายตามพ้ืนที่ของฝน
แล้วในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผลการศึกษาพบว่า 

สมการการกระจายความถ่ีที่เหมาะสมในการวิเคราะห์
ฝนแล้ง คือสมการ Extreme Value Type I เหมาะสม
กับข้อมูลปริมาณฝนและจ านวนวันฝนตกก่อนเกิด
สภาวะฝนทิ้งช่วง ปริมาณฝนและจ านวนวันฝนตก
นอกฤดูฝน  
    พงษ์ พันธ์  (2545) การศึกษาครั้ งนี้ ได้ เสนอวิธี
วิ เคราะห์ความถี่ อัตราการไหลต่ าสุดเชิงภูมิภาค 
ส าหรับลุ่มน้ าปิง วัง ยม และ น่านโดยการคัดเลือก
สถานีวัดน้ าท่าจ านวน 80 สถานี ทั่วพ้ืนที่ศึกษา มี
ความยาวข้อมูลระหว่าง 7-65 ปี (ถึงปี พ.ศ. 2542) 
ขนาดพ้ืนที่ รับน้ าอยู่ระหว่าง 11.6 ถึง 45,851 ตาราง
กิโลเมตร และได้พิจารณาเปรียบเทียบทฤษฎีแจกแจง 
ความถี่ 6 ชนิดคือ ทฤษฎีล็อกเพียรซันประเภทสาม 
ทฤษฎีไวบูลล์สามพารามิเตอร์ ทฤษฎีล็อกนอร์มอ
ลสามพารามิเตอร์ ทฤษฎีไวบูลล์สองพารามิเตอร์ 
ทฤษฎีแกมมาสองพารามิเตอร์ และทฤษฎีกัมเบล ผล
การศึกษาพบว่าทฤษฎีกัมเบลมีความเหมาะสมกับ
ข้อมูลอัตราการไหลต่ าสุดในพ้ืนที่ศึกษามากที่สุด      
ในการวิเคราะห์เชิงภูมิภาคที่มีความคล้ายคลึงเชิงอุตุ -
อุทกวิทยา 
  สุดารัตน์ (2542) ได้ท าการวิเคราะห์ความถี่น้ า
หลาก เพ่ือน าเสนอแนวทางการวิเคราะห์ขนาดและ
ความถี่ น้ าหลากในรอบปีการ เกิดต่ า งๆ  โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบผลการศึกษาในเชิงความ
แตกต่างของสภาพพ้ืนที่ ซึ่งข้อมูลพ้ืนฐานที่ใช้ คือ 
อัตราการไหลน้ าหลากสูงสุดรายปีที่มีการจดบันทึก
ข้ อ มู ล ไ ว้ ใ น พ้ื น ที่ ลุ่ ม น้ า ภ า ค เ ห นื อ  แ ล ะภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยน ามาศึกษาภายใต้เงื่อนไข
ของความยาวและจ านวนข้อมูลที่เพ่ิมขึ้น ในการศึกษา
ครอบคลุมถึงการเลือกฟังก์ชันการแจกแจงความถี่จาก
ฟังก์ชันการแจกแจงทั้ง 4 แบบ คือ Log-Normal 2 
Parameter, Pearson Type III, Log PearsonType 
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III และ Gumbel โดยใช้ วิ ธี ทดสอบ Chi-Square 
Kolmogorov-Smirnov และ Least Squareและการ
หาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณน้ าหลากในรอบปีการ
เกิดต่างๆ ที่ประเมินได้ กับองค์ประกอบต่าง ๆ ใน
พ้ื นที่ ลุ่ ม น้ า พบว่ า วิ ธี  Log-Normal2 Parameter 
สามารถปรับเข้ากับข้อมูลได้เหนือกว่าวิธี Gumbel 
ส าหรับวิธี Least Square ให้ผลที่สอดคล้องกันกับ
การทดสอบแบบ Kolmogorov-Smirnov ส่วนการ
หาความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนของปริมาณน้ า
หลากในรอบปีการเกิด 2-100 ปีต่อพ้ืนที่ลุ่มน้ า กับ
คุณลักษณะทางกายภาพของลุ่มน้ า พ้ืนที่ป่าไม้ที่เหลือ
ในพ้ืนที่ลุ่มน้ า และสภาพอุตุนิยมวิทยา พบว่าในพ้ืนที่
ลุ่มน้ าทั้งสองภูมิภาค ให้ล าดับของตัวแปรที่มีนัยส าคัญ
ที่คล้ายกันคือ ขนาดพ้ืนที่ลุ่มน้ า ความยาวของล าน้ า 
ความลาดชันเฉลี่ยของล าน้ า ปริมาณฝนสูงสุดรายวันที่
สอดคล้องกับความถี่ของปริมาณน้ าหลาก และพ้ืนที่
ป่าไม้ที่ปกคลุมในพ้ืนที่ลุ่มน้ า 
    MITJA (2008) การประมาณค่าอัตราการไหล
ต่ าสุดมีความจ าเป็นส าหรับการบริหารจัดการน้ าใน
สโลเวเนีย ซึ่งจะแบ่งพ้ืนที่ย่อย 572 พ้ืนที่ ใช้อัตราการ
ไหลรายวัน เป็นระยะเวลา 20 ปีในการวิเคราะห์โดย
สองวิธีคือ การแจกแจงความถี่แบบค่าที่สุด และ
วิธีการแจกแจงความถี่แบบแกรมมา ในแต่ละ พ้ืนที่
ย่อย เป็นตัวแทนในการวิเคราะห์หาค่าอัตราการไหล
เฉลี่ยต่ าสุดส าหรับทุกช่วง เวลาได้ จากผลการทดสอบ
ความถูกต้องของวิธีการวิเคราะห์ความถี่เชิงภูมิภาค
ของทั้งสอง วิธีพบว่าทั้งสองวิธีให้ผลการค านวณที่
ถูกต้องพอๆ กัน ซึ่งจะมีความแม่นย า ส าหรับ การ
ประเมินค่าอัตราการไหลเฉลี่ยต่ าสุด 
 
 
 

3.  วิธีการด่าเนินการศึกษา 
3.1  การศึกษาสภาพทั วไปของลุ่มน ่าเลย 
      แม่น้ าเลยเป็นแม่น้ าที่มีต้นก าเนิดมาจากป่าภู
หลวง ซึ่งเป็นแม่น้ าสายหลักส าหรับเกษตรกรรมใน
จังหวัดเลย มีระยะทางที่ไหลผ่านพ้ืนที่อ าเภอภูหลวง 
อ าเภอวังสะพุง อ าเภอเมืองเลย และไหลลงสู่แม่น้ า
โขงบริเวณพ้ืนที่บ้านคกมาด อ าเภอเชียงคาน จังหวัด
เลย โดยมีข้อมูลด้านต่างๆดังต่อไปนี้ 
3.1.1 พื นที ลุ่มแม่น ่าเลย 
        แม่น้ าเลยเป็นลุ่มน้ าย่อยของลุ่มน้ าโขงมีความ
ยาวของแม่น้ าเลยทั้งสิ้น 210 กิโลเมตร  มีพ้ืนที่ลุ่มน้ า 
4,010 ตารางกิโลเมตร  มีล าน้ าสาขาคือ ล าน้ าสวย ล า
น้ าหมาน และล าน้ าลา ดังแสดงในรูปที่ 1 
 

 
รูปที  1 สภาพพ้ืนที่ของลุ่มแม่น้ าเลย 
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3.1.2 สภาพภูมิอากาศ 
        ข้อมูลภูมิอากาศที่ส าคัญของลุ่มน้ านี้ได้แสดงไว้
ตามตารางที่ 1 ซึ่งแต่ละรายการจะเป็นค่าสูงสุด ค่า
ต่ าสุด และค่าเฉลี่ยเป็นรายปี  
 
ตารางที  1 ตารางแสดงข้อมูลภูมิอากาศท่ีส าคัญรายปี 

ข้อมูล
ภูมิอากาศ
ที ส่าคัญ 

หน่วย 
ค่าสูงสุด
รายปี 

ค่าต ่าสุด
รายปี 

ค่าเฉลี ย
รายปี 

อุณหภูมิ 
องศา

เซลเซียส 
34 18.3 27 

ความชื้น
สัมพัทธ์ 

เปอร์เซนต์ 74 69 71.5 

ความเร็ว
ลม 

น๊อต 5.6 1.8 2.2 

เมฆปก
คลุม 

0-10 6.5 5 5.5 

 
3.1.3 การใช้ที ดิน  
        จังหวัดเลยมีที่ดินประมาณ 11 ,424 ตาราง
กิโลเมตร หรือประมาณ 7,140,000 ไร่ มีเนื้อที่มากเป็น
อันดับ 5 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ าแนกการใช้
ประโยชน์ในที่ดินได้ โดยมีพ้ืนที่ป่าไม้  1,834,823 ไร่  
คิดเป็น 25.59 %ของพ้ืนที่จังหวัด พ้ืนที่ถือครองเพ่ือ
การเกษตร 2,272,100 ไร่ คิดเป็น 31.82 % ของพ้ืนที่
จังหวัด สามารถเพาะปลูกพืชได้ผลดีทั้งพืชไร่ ไม้ยืนต้น 
และการท านา พืชเศรษฐกิจที่ส าคัญ ได้แก่  ข้าว 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันส าปะหลัง อ้อย  ลูกเดือย ถั่ว
นิ้วนางแดง มะขามหวาน มะม่วง ยางพารา  ถั่วเหลือง 
และกล้วยน้ าว้า 
 

3.1.4 ความต้องการใช้น ่า  
        ความต้องการใช้น้ าเฉพาะน้ าที่ต้องจัดหามาใช้
เสริมจากน้ าฝน ทั้งในฤดูฝนทิ้งช่วงและฤดูแล้ง  
 - เพ่ือการเกษตร  487 ล้าน ลบ.ม./ป ี
 - เพ่ืออุปโภค ประปา  25 ล้าน ลบ.ม./ป ี
 - เพ่ืออุตสาหกรรม  12.5 ล้าน ลบ.ม./ป ี
 - เพ่ือระบบนิเวศ  14 ล้าน ลบ.ม./ปี 
 รวม  538  ล้าน ลบ.ม./ป ี
3.2  การจัดเตรียมข้อมูล 
      ด าเนินการรวบรวมข้อมูลทางชลประทานเพ่ือใช้
ในการหาค่าปริมาณน้ าท่าและอัตราการไหล ซึ่งใช้
ข้อมูลย้อนหลัง 30 ปี จากสถานี Kh.58 บ้านฟากเลย 
ซึ่งจัดเก็บโดยส านักงานทรัพยากรน้ า ภาค4 ส่วน    
อุทกวิทยา จังหวัดขอนแก่น 
      การเตรียมข้อมูลส าหรับการวิเคราะห์ความน่าจะ
เป็นทางทฤษฎี เริ่มจากน าข้อมูลอัตราการไหลในสถานี
ที่ พิจารณา น ามาหาเฉลี่ยราย 7 วัน และ 15 วัน 
จากนั้นหาค่าเฉี่ยสูงสุดและต่ าสุดรายปี จะได้ชุดข้อมูล
อัตราการไหลรายปี (Annual Minimum Series) ซึ่งมี
จ านวนข้อมูลเท่ากับจ านวนปีของข้อมูล จากนั้นน า
ข้อมูลมาเรียงจากน้อยไปหามากตามล าดับ ดังรูปที่ 2 
 

ล าดับ ค่าเฉลี่ยต่ าสุด ค่าเฉลี่ยสูงสุด  
1 ค่าน้อยที่สุด ค่ามากที่สุด  
2      
3      
.      
.      
.      

31 ค่ามากที่สุด    ค่าน้อยที่สุด  

รูปที  2 การเรียงล าดับข้อมูลส าหรับการวิเคราะห์ 



 
การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์  วทิยาศาสตร์  เทคโนโลยี  และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 12 
วันที่ 20  สิงหาคม  2564  ณ  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   

 

 
ESTACON12 | 1302 

3.3  การวิเคราะห์ข้อมูล 
      การวิเคราะห์ข้อมูลจะใช้วิธีการแจกแจงแบบค่า
ที่สุด (Extreme Value Distribution) อัตราการไหล
เฉลี่ยรายวันที่จุดจุดหนึ่งของล าน้ าสายหนึ่ง ย่อมเป็น
ค่าสุ่ม (Random Value) ที่แปรผันไปได้ตลอดทั้งปี 
ดังนั้นใน 1 ปี เราจะมีค่าอัตราการไหลเฉลี่ยรายวัน 
365 หรือ 366 ค่า และในจ านวน 365 หรือ 366 ค่านี้ 
จะมีค่าหนึ่งที่มากท่ีสุด และอีกค่าหนึ่งน้อยที่สุด ดังนั้น
ในระยะเวลา n ปี เราจะมีค่ามากที่สุดอยู่ n ค่า และ
ค่าน้อยที่สุดจ านวนเท่ากัน ดังนั้นค่าเฉลี่ยสูงสุดรายวัน

อยู่ n12 เมื่อคิดทุกเดือน แต่ถ้าคิดเป็นปีก็จะมี n ค่า
ปกติมักจะคิดเป็นรอบปี เพราะลักษณะของภูมิอากาศ
จะครบรอบ ดังนั้นค่าที่สุด (Extreme Values) ได้จาก
การแบ่งจ านวนตัวอย่างออกเป็นชุด จ านวน n ชุด  ใน
แต่ละชุดเลือกค่าที่มากที่สุดหรือค่าที่น้อยที่สุดตาม
งานที่ต้องการวิเคราะห์ เช่น เมื่อต้องการวิเคราะห์
ปริมาณน้ าท่วม ก็จะเลือกค่าการไหลสูงสุดจาก 365 
ค่า หรือเลือกค่าการไหลสูงสุดจาก 12 ค่าในแต่ละปี 
ซึ่งมีทั้งหมด n ปี ได้ n ค่า คือที่สุดที่ต้องกาวิเคราะห์ 
เมื่อแจกแจงค่าท่ีสุด n ค่านี้ เรียกว่า การแจกแจงแบบ
ค่าที่สุด (Extreme Value Distribution) แต่ถ้าแจก

แจงค่าทั้งหมด n12  ค่า เราเรียกการแจกแจง
เริ่มต้น (Initail Distribution) (Brutseart, 2005) 
      Gumbel (1958) วิ เคราะห์การแจกแจงแบบ
ที่สุด ซึ่งเริ่มจากในการพิสูจน์สูตรการแจกแจงเริ่มต้น 
(Intial Distribution, F(x)) ส าหรับค่าสูงสุด เราจะใช้
การแจกแจงแบบ Taylor Expansion รอบ x โดย
ก าหนดCharacteristic Large Value ของ x เป็น u 
จะได้ดังสมการที่ (1)  

...
!3

)ux(
)u(f

!2

)ux(
)u(f)ux)(u(f)u(F)x(F

32







 
 (1) 

 

 จากสมการ (1) ที่ x = u  และก าหนดค่า u โดย
ให้ F(u) = 1-1/n นั่นคือ เมื่อจ านวนชุดตัวอย่าง n มี
ค่ามากกว่า F(u) มีค่าเข้าสู่  1 แทนค่าอนุพันธ์ ซึ่ง
พิจารณาเป็นค่าพารามิเตอร์ที่มีค่าคงที่ วิชัย (2552)  
ดังนั้นสามารถเขียนได้เป็น 

)]ux(exp[
n

1
1)x(F     (2)                                

นั่นคือ F(x) ใน (2) เป็นฟังก์ชันการแจกแจงของ
ตัวอย่าง (ค่า x) ทั้งหมด แต่ถ้าพิจารณาเฉพาะค่าสูงสุด
ของแต่ละชุดตัวอย่างทั้งหมด n ชุด จะได้สมการ (3) 
เป็น 

]/)uxexp[
n

1
1)x(F (                  (3)   

กรณีพิจารณาค่าที่สุดแบบสูงสุด เช่น ฝนตกหนักหรือ
น้ า ท่ ว ม  จ ะ ไ ด้ ค่ า ค ว า ม น่ า จ ะ เ ป็ น น้ อ ย ก ว่ า 
(nonexceedance probability) ดังนี้ 
        ))yexp(exp()x(F    (4) 
จาก (4) เมื่อ y คือ Reduced Variate Value มีค่า
เป็น 
          /)ux(y  (5) 
จาก  (5) ค่ าอนุ พันธ์ ของ  F(x) ก็คื อ  Probability 

Density Function (pdf) ของ x (f(x) = F(x)) ดังนี้ 
       )])yexp(y)(exp[/1()x(f    (6)                      
ส าหรับค่าที่สุดแบบต่ าสุด (Small Extreme Values) 
ได ้
   ))yexp(exp(1)x(F                         (7)   

 และ ))yexp(y)(exp(/1()x(f                (8)  

จากความหมายของค่าคาดหวังได้แก่ค่า mean () 

กับค่าความแปรปรวน (2) ซึ่งหาค่าได้จากโมเมนต์
ของ pdf (f(x)) จะได้ 
                      u                            (9) 

และ                6/   (10) 



 
การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์  วทิยาศาสตร์  เทคโนโลยี  และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 12 
วันที่ 20  สิงหาคม  2564  ณ  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   

 

 
ESTACON12 | 1303 

ซึ่ง  คือจ านวนออยเลอร์ (Euler’s Number) มีค่า 

0.5772 ดังนั้นพารามิเตอร์ u กับ  สามารถหาค่าได้
จาก (10) โดยตรงดังนี้ 

                /6 ,                              (11) 
และ           5772.0u  (12) 
ในท านองกลับกันเมื่อต้องการค านวณ Reduced 
Variate y เมื่อรู้ค่า F(x) กรณีค่าสูงสุดจาก (4) จะได้ 

              ][ ))x(F/1ln(lny   (13) 
หรือหา x จาก 

              ][ ))x(F/1ln(lnux   (14) 
กรณีค่าต่ าสุดจาก (7) จะได้ 
              )))]x(F1/(1ln[ln(y   (15) 
หรือหา x จาก 

             )))]x(F1/(1ln[ln(ux           
(16) 
 
4.  ผลการศึกษา 
     การวิเคราะห์สถิติของอัตราการไหลสูงสุดและ
ต่ าสุดในช่วงเวลาการไหลของแม่น้ าเลยจังหวัดเลย 
ได้แก่  สถานี  kh.58A บ้านฟากเลย อ าเภอเมือง 
จังหวัดเลย ปี พศ. 2531 – 2561 ได้ผลการศึกษาดัง
หัวข้อต่อไปนี้ 
4.1  สถิติของปริมาณอัตราการไหล  
 จากสถิติของปริมาณน้ าทั้งหมดจากอัตราการ
ไหลสูงสุดและต่ าสุดเฉลี่ยรายปี สถานี kh.58A บ้าน
ฟากเลย อ าเภอเมือง จังหวัดเลย ปี พศ. 2531 – 
2561 ที่รวบรวมน ามาพล๊อตเป็นกราฟแสดงการ
กระจายตัวของข้อมูลดังรูปที่ 3 ซึ่งแสดงกราฟอัตรา
การไหลสูงสุดและต่ าสุด จะพบว่ามีอัตราการไหล
สูงสุดอยู่ที่ 1,585ลบ.ม./วินาที  และมีอัตราการไหล

ต่ าสุดอยู่ที่ 0.1 ลบ./ม./วินาที เมื่อเปรียบเทียบแล้วมี
ความห่างของช่วงอัตราการไหลสูงมาก 
 

 

รูปที  3 กราฟแสดงอัตราการไหลสูงสุดและต่ าสุดใน
รอบ 30 ปี สถานี kh.58A บ้านฟากเลย อ าเภอเมือง 

จังหวัดเลย 
 
4.2  การวิเคราะห์ความน่าจะเป็นสูงสุดละต ่าสุด
ของอัตราการไหล 
      เมื่ อท าการ เตรี ยมข้ อมู ลตามหั วข้ อที่  3.2 
เรียบร้อยแล้วให้น าชุดข้อมูลไปหาค่าตัวแปรตาม
สมการที่ (9) (10) (11) (12) และ (5)  
      ก าหนดคาบการกลับ (Return Period) ที่ ใช้
ศึกษาเป็น 5 10 20 30 50 และ 100 ปี แล้ว จากนั้น
แปลงคาบการกลับให้อยู่ในรูปแบบของความน่าจะ
เป็น โดยความน่าจะเป็นคือส่วนกลับของคาบการกลับ 
แล้วน าข้อมูลทั้งหมดแทนลงในสมการที่ (14) และ
ส าหรับค่าต าสุดในสมการที่ (16) เพ่ือหาอัตราการไหล
ที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้ในคาบการกลับต่างๆ ดังแสดงใน
ตารางที่ 2  
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ตารางที  2 ตารางแสดงข้อมูลอัตราการไหลที่มีโอกาส
เกิดข้ึนได้ในแต่ละคาบการกลับ (ลบ.ม./วนิาท)ี 

 
 

 จากตารางที่ 2 น าไปพล็อตกราฟความสัมพันธ์
ระหว่างอัตราการไหลและคาบการกลับในรูปแบบของ
กราฟ log-log ดังแสดงในรูปที่ 4-7 

 

 
รูปที  4 อัตราการไหลสูงสุดเฉลี่ยราย 7 วัน 

 

 
รูปที  5 อัตราการไหลต่ าสุดเฉลี่ยราย 7 วัน 

 

 
รูปที  6 อัตราการไหลสูงสุดเฉลี่ยราย 15 วัน 

 
รูปที  7 อัตราการไหลต่ าสุดเฉลี่ยราย 15 วัน 

 
 จากรูปที่ 1-7 หาพาจารณข้อมูลจะเห็นได้ว่า
ส าหรับอัตราการไหลเฉลี่ยราย 7 วัน จะให้อัตราการ
ไหลที่มีโอกาสเกิดขึ้นในแต่ละคาบการกลับมีค่าสูงกว่า
อัตราการไหลเฉลี่ยราย 15 วัน และเพ่ือวิเคราะห์
ความเพียงพอของปริมาณน้ าจึงน าข้อมูลไปเปรียบกับ
ค่าความต้องการใช้น้ าในตารางที่ 3 และ ภาพที่ 8 
 
ตารางที  3 การคาดการณ์ปริมาณความต้องการใช้น้ า
จังหวัดเลย ปี พ.ศ. 2565 

สรุปผลการวิเคราะห์ 
ฤดูกาล/
ตลอดปี 

ปริมาณน้ าท่า 
(ล้าน ลบ.ม.) 

1. ปริมาณน้ าท่าใน
ลักษณะธรรมชาติ 
(Natural Flow) 

ฤดูฝน 164.58 
ฤดูแล้ง 13.31 
ตลอดปี 177.89 

2. ปริมาณความต้องการ
น้ า   
    2.1 อุปโภค บริโภค 
และการท่องเที่ยว ตลอดปี 1.42 
    2.2 อุตสาหกรรม ตลอดปี 4.08 
    2.3 ปศุสัตว์ ตลอดปี 0.9 
    2.4 รักษาสมดุลระบบ
นิเวศท้ายน้ า ตลอดปี 0.81 
    2.5 การชลประทาน   
        (1) ขนาดกลาง ตลอดปี 15.32 



 
การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์  วทิยาศาสตร์  เทคโนโลยี  และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 12 
วันที่ 20  สิงหาคม  2564  ณ  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   

 

 
ESTACON12 | 1305 

สรุปผลการวิเคราะห์ 
ฤดูกาล/
ตลอดปี 

ปริมาณน้ าท่า 
(ล้าน ลบ.ม.) 

        (2) ขนาดเล็ก ตลอดปี 2.32 
        (3) สูบน้ าด้วยไฟฟ้า ตลอดปี 6.62 
รวมความต้องการน้ า
ชลประทาน ตลอดปี 24.26 
3. ปริมาณน้ าท่าที่เหลืออยู่ ฤดูฝน 136.31 
 ฤดูแล้ง 9.41 
 ตลอดปี 145.72 

 

 

รูปที  8 ความต้องการใช้น้ าส าหรับแม่น้ าเลย  
จังหวัดเลย 

 
      จากรูปที่ 8 จะเห็นได้ว่าในอนาคตมีแนวโน้ม
ความต้องการใช้น้ าที่สูงขึ้นเรื่อย ๆ หากต้องการมีการ
วางแผนโครงการในอนาคต ก็สามมารถน าข้อมูลนี้ไป
ใช้ประโยชน์ร่วมกับการวิเคราะห์โค้งอัตราการไหล 
เช่น หากต้องการวางแผนโครงการที่มีอายุของ
โครงการ 20 ปี เพ่ือการชลประทาน และเปรียบเทียบ
ว่าจะมีแนวโน้มของปริมาณน้ าที่จะพอเพียงต่อความ
ต้องหารหรือไม่ จากข้อก าหนดโครงการ จากปี พ.ศ.
2555-2575 เป็นเวลา 20 ปี มีความต้องการน้ าสูงสุด 
27,323 ลบ.ม./วัน หรือ 0.54 ลบ.ม./วินาที ในการใช้
ผลิตน้ าประปา    

       เมื่อน ามาเปรียบเทียบกับภาพที่ 4-7 พบว่าที่
คาบการกลับ 20 ปีขึ้นไป ยังมีปริมาณน้ าท่ีเพียงพอต่อ
การผลิ ตน้ าประปาส าหรั บ โ คร งการ  แต่ห าก
เปรียบเทียบกับความต้องการน้ าในทุกๆด้าน ซึ่งกรม
พัฒนาที่ดินได้ท าการรวบรวม และคาดการแนวโน้ม
ความต้องการใช้น้ าจาก พ.ศ. 2525-2565 ดังภาพที่ 8 
(กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) จะเห็นได้ว่ามีความต้องการ
ใช้น้ าที่ค่อนข้างสูง และเพ่ิมขึ้นอย่างต่อในอนาคต มี
แนวโน้มของปริมาณน้ าที่เหลือจากความต้องการใช้น้ า
ที่ลดลง และมีความแตกต่างกันของปริมาณน้ าที่เหลือ
ในฤดูแล้ง กับฤดูน้ าหลากค่อนข้างมาก 
 
5.  สรุปผลการศึกษา 
5.1  การวิเคราะห์ความน่าจะเป็นของอัตราการไหล 
       การวิเคราะห์แนวโน้มอัตราการไหลต่ าสุดส าหรับ
แม่น้ าโขงโดยวิธีแบบค่าที่สุด (Extreme Value) โดย
ก าหนดคาบการกลับส าหรับการวิเคราะห์ที่ 5 10 20 
25 50 และ 100 ปี และ ใช้ข้อมูลอัตราการไหลต่ าสุด
และสูงสุดเฉลี่ยราย 7 และ 15 วัน เมื่อเปรียบเทียบ
ผลการวิเคราะห์แนวโน้มอัตราการไหลต่ าสุดพบว่า
หากต้องการน าข้อมูลไปใช้วิเคราะห์น้ าแล้ง หรือค่ าที่
ต่ าสุด ควรเลือกใช้อัตราการไหลเฉลี่ยต่ าสุดราย 15 
วัน แต่หากต้องการน าผลไปวิเคราะห์ข้อมูลในทาง
สูงสุด ควรใช้ค่าเฉลี่ยสูงสุดราย 7 วัน เพราะค่าอัตรา
การไหลที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้ในคาบการกลับต่าง ๆ ที่
ค่าเฉลี่ยราย 7 วันจะสูงกว่าค่าเฉลี่ยราย 15 วัน 
5.2  การเปรียบเทียบกับปริมาณความต้องการใช้น ่า 
       การน าค่าอัตราการไหลไปประยุกต์ใช้นั้น โดย
พิจารณาที่ร้อยละเวลาต่างๆของโค้งอัตราการไหล 
ความน่าจะแบบค่าที่สุด โดยก าหนดคาบการกลับใน
การวิเคราะห์ที่ 2 , 5, 10, 20, 25, 50 และ 100 ปี 
เมื่อน าความต้องการใช้น้ าประปาระหว่างปี พ.ศ. 
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2554-2575 ส าหรับเขตจังวัดเลย มีค่าความต้องการ
ใช้น้ าเพ่ือผลิตน้ าประปาอยู่ที่ 18027-27323 ลบ.ม./
วัน มาเปรียบเทียบ พบความน่าจะเป็นของปริมาณน้ า
จากลุ่มน้ าเลยมีปริมาณที่เพียงพอต่อการชลประทาน 
แต่จากแนวโน้มความต้องการใช้น้ าในทุกๆด้าน จะมี
ปริมาณน้ าที่เหลือจากความต้องการที่ลดลงในฤดูแล้ง 
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บทคัดย่อ  

 โครงการก่อสร้างทางขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ มักจะต้องประสบปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผล
กระทบด้านลบต่อโครงการ และมีปัจจัยที่แตกต่างเกี่ยวข้องในการเลือกโครงการที่จะน ามาปรับปรุงแก้ไขในแต่ละ
ปีงบประมาณ งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อระบุและประเมินปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และเพื่อเสนอแนะแนวทางการควบคุมความเสี่ยงเหล่านั้น โดยท าการศึกษาระดบั
ความถี่ของโอกาสที่จะเกิด ระดับความรุนแรงของผลกระทบ และจัดล าดับความเสี่ยงที่มีระดับโอกาสเกิดสูงและส่งผล
กระทบอย่างมากต่อการด าเนินโครงการ ตามความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้วิธีการเลือกสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง 
โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้ว่าจ้าง(ราชการ) จ านวน 34 คน และกลุ่มผู้รับจ้าง (ผู้รับเหมา) จ านวน 20 คน ด้วยการ
ใช้เครื่องมือในการวิจัยในรูปแบบของแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ของค่าความถี่และความรุนแรง 
ส าหรับน าไปใช้ต่อในการวิเคราะห์หาค่าระดับความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยงต่อไป โดยท าการคัดเลือกปัจจัยที่มีความ
เสี่ยงสูง 3 อันดับแรกในแต่ละหมวดหมู่มาสอบถามหาแนวทางในการลดความเสี่ยง ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยความเสี่ยง
สามอันดับแรกที่มีระดับความเสี่ยงสูงจากมากไปหานอ้ย ได้แก่ ปัจจัยด้านการปฏิบัติงาน รองลงมาได้แก่ด้านบุคลากร และ
ด้านเอกสารและสัญญาจ้าง 
ค ำส ำคัญ: ความเสี่ยง, ก่อสร้างทาง, องค์การบริหารส่วนจังหวดั 

Abstract 
 Road construction projects of Chiang Mai Provincial Administrative Organization (CMPAO) often 

have to suffer problems and obstacles that negatively affect the projects . There are several factors for 
the CMPAO to select the projects to do during each fiscal year. In this research, risk identification and 
risk assessment of road construction are the research objectives. Then the risk mitigation and risk control 
are retrieved. The research methodology is to gather risk factors from previous research combining with 
questionnaires from experts in CMPAO. Then the risk factors were assessed by 34 people in owner side 
(governmental) and 20 people from general contractors. The assessment questionnaires are the risk 
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assessments on the scale of 1-5 on risk likelihood and risk impact. The results were used to calculated 
construction risks of the CMPAO. Then the most top three risk factors were further analysis for risk 
mitigation and risk control by using questionnaires toe the stakeholders and experts in the field. The results 
shows the top high risks are work process factor, human resource factor, and construction document 
factor.  
Keywords: Risk, Road Construction, Provincial Administrative Organization 

 
1.  บทน า 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ที่ได้ก่อตั้งขึ้นตาม
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะเพ่ือ
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองในการ
สร้างและบ ารุงรักษาทางบกและทางน้ าที่เชื่อมต่อ
ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน ซึ่งในการ
ด าเนินงานโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนมักจะต้อง
ประสบปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบด้าน
ลบต่องานก่อสร้างทาง ได้แก่ การด าเนินโครงการ
ล่าช้า หรือโครงการที่แล้วเสร็จช ารุดเสียหายเร็วกว่าที่
คาดการณไ์ว้   

งานวิจัยนี้ จึงเป็นการศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัย
เสี่ยงที่มีผลกระทบต่อโครงการก่อสร้างทางของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือให้ทราบถึง
ปัจจัยเสี่ยงที่ส าคัญและหาแนวทางในการบริหาร
จัดการความเสี่ยงเหล่านั้นต่อไป  
 
2.  แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารงานก่อสร้าง  
 งานก่อสร้างเป็นงานที่มีกระบวนการด าเนินงานที่
ต้องใช้ทักษะความรู้ความสามารถ วิธีการ เทคนิคการ
จัดการ รวมถึงการวางแผนในการจัดสรรทรัพยากร
ปัจจัยให้เพียงพอกับความต้องการ ภายใต้ข้อก าหนด
ของขอบเขตงาน งบประมาณ ระยะเวลาและคุณภาพ

โดยการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด มี
ประสิทธิภาพสูงสุด บนพ้ืนฐานของต้นทุนในการ
ด าเนินงานที่ต่ าสุดและใช้เวลาน้อยที่สุด เพ่ือที่จะท า
ให้งานก่อสร้างในแต่ละโครงการประสบผลส าเร็จได้
ตามเป้าหมาย หากมีการเปลี่ยนแปลงหรือความผัน
แปรของทรัพยากรที่ใช้ในงานก่อสร้างจะก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อโครงการก่อสร้างทันท ี

ข้อจ ากัดในงานก่อสร้าง ที่น ามาใช้พิจารณาปัจจัย
เสี่ยง  มีอยู่หลายประการ ได้แก่ 

1. ข้อจ ากัดในด้านการเงิน 
2. ข้อจ ากัดด้านการคมนาคม 
3. ข้อจ ากัดเก่ียวกับคนงาน 
4. ข้อจ ากัดเก่ียวกับลมฟ้าอากาศ 
5. ข้อจ ากัดเก่ียวกับแบบรูปและรายการก่อสร้าง      
6. ข้อจ ากัดเก่ียวกับวัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือ 
7. ข้อจ ากัดเก่ียวกับเวลา  
8. ข้อจ ากัดเก่ียวกับวิธีการก่อสร้าง 
9. ข้อจ ากัดเก่ียวกับระเบียบข้อกฎหมาย 
10. ข้อจ ากัดด้านอ่ืน ๆ  เช่น  การประสานงานกับ

บุคคลที่เกี่ยวข้อง ปัญหาของฝ่ายผู้ว่าจ้าง เป็นต้น 
ได้มีการศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่องานก่อสร้างถนน เช่น  
เกรียงไกร เรืองโชติเสถียร [1] ได้ศึกษาปัจจัยที่มี

ผลกระทบต่อประสิทธิภาพการควบคุมงานก่อสร้าง
ถนน กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ 
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พบว่าปัจจัยที่มีผลกระทบต่อหน้าที่ต่างๆในการ
ควบคุมงานก่อสร้างมากที่สุด 3 ล าดับแรก คือปัจจัย
ด้านบุคคล รองลงมาได้แก่ปัจจัยด้านเอกสารและ
สัญญา และปัจจัยด้านปัญหาอื่นๆ  

ทัต นาควิเชียร [2] ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความ
ล่าช้าในโครงการก่อสร้างถนนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตปริมณฑล พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อความ
ล่าช้าสูงสุด 3 อันดับแรก ประกอบด้วย แรงงานหยุด
งานช่วงเทศกาล การขาดแคลนแรงงานก่อสร้าง
เนื่องจากฤดูการท าเกษตรกรรม และผู้รับจ้างเข้า
ด าเนินการในพ้ืนที่ล่าช้า  

ธรณินทร์ วงศ์สุรศิลป์ [3] ได้ศึกษาการจัดล าดับ
ปัจจัยที่มีผลต่อความล่าช้าในโครงการก่อสร้างถนน
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี พบว่าปัจจัย
ที่มีผลต่อความล่าช้าสูงสุด 3 อันดับแรก ประกอบด้วย 
ผู้รับจ้างเข้าด าเนินการในพ้ืนที่ล่าช้า การแข่งขันเรื่อง
ราคาจ้างเหมาและเครื่องจักรเสียบ่อย  

 
3.  วิธีด าเนินการวิจัย 
 การศึกษางานวิจัยครั้งนี้ ใช้วิธีการศึกษาแบบเชิง
ส ารวจ  เพ่ือรวบรวมข้อมูลจากความคิดเห็นของกลุ่ม
บุคคลที่เกี่ยวข้องกับโครงการก่อสร้างทางขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดยแบ่งเป็นสองฝ่าย คือ
กลุ่มผู้ ว่างจ้าง (ราชการ) จ านวน 34 คน ได้แก่            
ผู้ควบคุมงาน คณะกรรมการการตรวจรับพัสดุ และ
กลุ่มผู้รับจ้าง (ผู้รับเหมา) จ านวน 20 คน ได้แก่ 
ผู้จัดการโครงการ วิศวกรควบคุมงาน รวมจ านวนกลุ่ม
ตัวอย่าง 54 คน เพ่ือหาค่าความถี่ ค่าความรุนแรง   
ค่าระดับความเสี่ยงและจัดล าดับปัจจัยเสี่ยง พร้อมหา
วิธีการป้องกันและบรรเทาความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจาก
ปัจจัยเสี่ยงสามล าดับแรกของแต่ละด้าน 

เครื่องมือที่ ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ
แบบสอบถาม โดยเป็นแบบสอบถามชนิดค าถามปลาย
ปิดและปลายเปิด โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา หน่วยงานที่ปฏิบัติ  
ต าแหน่งงานและประสบการณ์ในการท างาน 

ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นระดับความถี่
และความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง โดยวัดความคิดเห็น
ใน 7 ด้าน แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า 5 ระดับ และแบบสัมภาษณ์ซึ่งเป็นแบบสอบถาม
ปลายปิด เพ่ือใช้ส าหรับหาแนวทางจัดการความเสี่ยง 

 
4.  ผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป มีดังนี้ 
 จากตารางที่  1 พบว่าส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย        
คิดเป็นร้อยละ 94.44   
 จากตารางที่ 2 พบว่าส่วนใหญ่มีอายุ 41-50 ปี    
คิดเป็นร้อยละ 38.89  
 จากตารางที่ 3 พบว่าส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 53.70   
 จากตารางที่ 4 พบว่าส่วนใหญ่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ใน
หน่วยงานราชการ คิดเป็นร้อยละ 62.96  
 จากตารางที่ 5 พบว่าส่วนใหญ่มีต าแหน่งเป็น
วิศวกรหรือนายช่าง คิดเป็นร้อยละ 72.22  
 จากตารางที่ 6 พบว่าส่วนใหญ่มีประสบการณ์ใน
การท างานมากกว่า 20 ปี คิดเป็นร้อยละ 35.19 
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ตารางท่ี 1 จ าแนกตามเพศ 
เพศ จ านวน(คน) ร้อยละ 
ชาย 
หญิง 

51 
3 

94.44 
5.56 

รวม 54 100.00 
 
ตารางท่ี 2 จ าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวน(คน) ร้อยละ 
21-30 ปี 
31-40 ปี 
41-50 ปี 

มากกว่า 50 ปี 

6 
9 
21 
18 

11.11 
16.67 
38.89 
33.33 

รวม 54 100.00 
 

ตารางท่ี 3 จ าแนกตามระดับการศึกษา 
การศึกษา จ านวน(คน) ร้อยละ 

ต่ ากว่าปริญญาตรี 
(ปวช.,ปวส.,ปวท.) 
ระดับปริญญาตรี 
ระดับปริญญาโท 

8 
 

29 
17 

14.82 
 

53.70 
31.48 

รวม 54 100.00 
 
ตารางท่ี 4 จ าแนกตามหน่วยงานที่ปฏิบัติ 

หน่วยงาน จ านวน(คน) ร้อยละ 
ราชการ 
เอกชน 

34 
20 

62.96 
37.04 

รวม 54 100.00 
 

 
 
 

ตารางท่ี 5 จ าแนกตามต าแหน่งที่ปฏิบัติในการท างาน 
ต าแหน่ง จ านวน(คน) ร้อยละ 

ผู้อ านวยการส่วน/ส านัก 
หัวหน้าฝ่าย 

ผู้จัดการโครงการ 
วิศวกร/นายช่าง 

3 
2 
10 
39 

5.56 
3.70 
18.52 
72.22 

รวม 54 100.00 
 
ตารางท่ี 6 จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน 

ประสบการณ์ จ านวน(คน) ร้อยละ 
น้อยกว่า 5 ปี 

6 - 10 ปี 
11 – 15 ปี 
16 – 20 ปี 

มากกว่า 20 ปี 

5 
6 
8 
16 
19 

9.26 
11.11 
14.81 
29.63 
35.19 

รวม 54 100.00 
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ผลการวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงและแนวทางการป้องกันและแก้ไขเพ่ือควบคุมความเสี่ยง มีดังนี้ 
จากตารางที่ 7 พบว่า ปัจจัยเสี่ยงที่มีค่าดัชนีความส าคัญของปัจจัยสูงสุด ได้แก่ การร้องเรียนจากประชาชน   

ในพ้ืนที่ รองลงมาคือผู้รับจ้างด าเนินงานล่าช้ากว่าแผนงานมากและปัญหาการก่อสร้างรุกล้ าในเขตท่ีดินผู้อ่ืน  
  

ตารางท่ี 7 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงสามล าดับแรกของแต่ละด้านและแนวทางแก้ไขเพ่ือควบคุมความเสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง 
ค่าเฉลี่ย
ความถี ่

ค่าเฉลี่ย
ความ
รุนแรง 

ดัชนี
ความส าคัญ
ของปัจจัย 

แนวทางป้องกันและแก้ไข 

กฎ
หม

าย
แล

ะ
สภ

าพ
แว

ดล
้อม

   การร้องเรียนจากประชาชนในพื้นที่  2.93 4.39 12.86 ประชาสัมพันธ์ ร่วมประชุมในพื้นที่ 
ปัญหาการก่อสร้างรุกล้ าในเขตที่ดินของผู้อื่น 2.85 4.37 12.45 ตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างให้ชัดเจน 
ความเคร่งครัดของกฎหมายที่ส่งผลต่องานก่อสร้าง 
 2.64 3.81 10.06 

ศึกษาระเบียบข้อกฎหมายและจัดใหม้ี
การฝึกอบรมบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 

เอ
กส

าร
แล

ะ 
   

สัญ
ญ

าจ
า้ง

 

ผู้ควบคุมงานได้รับเอกสารที่เกี่ยวข้องกับสัญญาจ้างล่าชา้ 2.80 4.25 11.90 หาวิธีการจัดส่งเอกสารให้เร็วขึ้น 

มีการแก้ไขแบบแปลนและสัญญาจ้างบ่อยครั้ง 
2.36 4.18 9.86 

ก าชับบุคลากรให้ปฏิบัติงานที่
เกี่ยวขอ้งอย่างละเอยีดและรอบคอบ 

เอกสารแจ้งผลทดสอบคุณสมบัติของวัสดุล่าช้า 2.80 3.51 9.83 จัดตั้งหน่วยงานเพื่อทดสอบวัสดุ 

บุค
ลา

กร
 

การขาดทักษะและประสบการณ์ในงานก่อสร้างของ
ช่างฝีมือ 2.87 4.17 11.97 

ก าหนดมาตรฐานฝีมือช่างและบังคับ
ใช้สัญญาจ้างอย่างเคร่งครัด 

การขาดแคลนแรงงานก่อสร้าง 2.63 4.34 11.41 วางแผนการจัดหาแรงงานไว้ล่วงหน้า 
ผู้รับจ้างเข้าด าเนินการในพื้นที่ล่าช้า 2.79 3.93 10.96 บังคับใข้สัญญาจ้างอย่างเคร่งครัด 

งบ
ปร

ะม
าณ

 ผู้รับจ้างเสนอราคาค่าต่ ากว่างบประมาณเป็นจ านวนมาก 2.87 3.83 10.99 เพิ่มเง่ือนไขในการคัดเลือกผู้รับจ้าง 
การเบิกจา่ยเงินตามงวดงานล่าช้า 2.85 3.83 10.92 ร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางลดขั้นตอน 
ความผันผวนของราคาน้ ามันเชื้อเพลิง 2.78 3.80 10.56 วางแผนการจัดซ้ือน้ ามันและวัสดุ 

เค
รื่อ

งจ
ักร

แล
ะ

ยา
นพ

าห
นะ

 จ านวนเครื่องจักรมีไม่เพียงพอ 2.90 3.89 11.28 วางแผนการใช้เครื่องจักรให้เหมาะสม 
เครื่องจักรช ารุดบ่อยครั้งในขณะปฏิบัติงาน 

2.59 4.27 11.06 
คัดเลือกผู้รับจ้างที่มีความพร้อมและ
ศักยภาพในด้านเครื่องจักร 

เครื่องจักรที่ใช้ในงานก่อสร้างมีประสิทธิภาพต่ า 2.69 3.68 9.90 บังคับใช้สัญญาจ้างอย่างเคร่งครัด 

วัส
ดุ

อุป
กร

ณ
์ ขาดแคลนเครื่องมือตรวจสอบงานก่อสร้าง 2.60 3.93 10.22 วางแผนจัดซ้ือเครื่องมือตรวจสอบ 

เครื่องมือตรวจสอบงานช ารุดเสียหาย ใช้การไม่ได้ 2.56 3.90 9.98 วางแผนซ่อมและตรวจสอบเครื่องมือ 
ความล่าช้าในการจัดส่งวัสดุไปหน้างาน 2.83 3.49 9.88 วางแผนการจัดหาและจัดซื้อวัสดุ 

กา
รป

ฏบิ
ัตงิ

าน
 ผู้รับจ้างด าเนินงานล่าช้ากว่าแผนงานมาก 2.88 4.40 12.67 เร่งรัดและติดตามงานอย่างใกล้ชิด 

การเลือกผู้รับเหมาช่วงที่ไม่มีความสามารถและความ
รับผิดชอบเข้ามาท างาน 2.94 4.05 11.91 

ตรวจสอบประวัติการท างานและ
จัดหาผรม.ช่วงไว้ส ารอง 

ขาดการพัฒนาความรู้และฝึกอบรมของบุคลากรฝ่ายผู้
ว่าจ้าง 2.67 4.08 10.89 

จัดให้มีการฝึกอบรมบุคลากรจาก
หน่วยงานที่เชี่ยวชาญงานก่อสร้างทาง 
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จากตารางที่ 8 พบว่า ปัจจัยเสี่ยงสามล าดับแรก 
ได้แก่ ด้านการปฏิบัติงาน ด้านบุคลากรและด้าน
เอกสารและสัญญาจ้าง 

 
ตารางที่ 8 ผลการจัดล าดับปัจจัยเสี่ยงในภาพรวมทั้ง 
7 ด้าน 

 
ปัจจัยเสีย่ง 

ค่าเฉลี่ยดัชนี
ความส าคัญ
ของปัจจัย 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

1.ด้านการปฏิบัติงาน 10.14 สูง 
2.ด้านบุคลากร 9.89 ปานกลาง 
3.ด้านเอกสารและสัญญาจ้าง 9.41 ปานกลาง 
4.ด้านกฎหมายและสภาพแวดล้อม 9.11 ปานกลาง 
5.ด้านเครื่องจักรและยานพาหนะ 8.79 ปานกลาง 
6.ด้านวัสดุอุปกรณ์ 8.76 ปานกลาง 
7.ด้านงบประมาณ 8.21 ปานกลาง 

 
5.  สรุปผลการวิจัย 
 การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อโครงการ
ก่อสร้างทางขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
จ านวน 7 ด้าน สรุปได้ดังนี้ 
 ด้านการปฏิบัติงาน มีค ่าระดับความเสี ่ย งส ูง  
โดยมีค่าเฉลี ่ยดัชนีความส าคัญของปัจจัย 10.14 
ด้านบุคลากร  มีค ่าระดับความเสี ่ยงปานกลาง   
โดยมีค่า เฉลี ่ยดัชนีความส าคัญของปัจจัย 9.89        
ด้านกฎหมายและสภาพแวดล้อม มีค่าระดับความ
เสี่ยงปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยดัชนีความส าคัญของ
ปัจจัย 9.11 ด้านเครื่องจักรและยานพาหนะ มีค่า
ระดับความเสี ่ยงปานกลาง โดยมีค่า เฉลี ่ยดัชนี
ความส าค ัญของปัจจ ัย  8.79 ด้านว ัสด ุอ ุปกรณ์     
มีค่าระดับความเสี่ยงปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยดัชนี
ความส าคัญของปัจจัย 8.76 และด้านงบประมาณ      
มีค่าระดับความเสี่ยงปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยดัชนี
ความส าคัญของปัจจัย 8.21 

6.  กิตติกรรมประกาศ 
 ขอขอบคุณผู้ตอบแบบสอบถามทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชนในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
ที่ช่วยให้งานวิจัยนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี  
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การรังวัดภูมิประเทศแบบต ่ากว่าระดับพื้นดิน 
Terrain surveying below ground level  
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บทคัดย่อ  

บทความฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งจากผลการศึกษาในเนื้อหาการระดับ เพื่อการศึกษากระบวนการและเทคโนโลยีการ
ส ารวจรังวัดภูมิประเทศแบบต่ ากว่าระดับพื้นดิน รูปตัดตามขวาง โดยการส ารวจระดับความลึกของบริเวณบ่อน้ า หน้า
อาคาร 19 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ด้วยดิ่ง กล้องระดับ และคลื่นโซนาร์ ผลการศึกษา
พบว่า วิธีที่เหมาะสมกับพื้นที่ศึกษา คือวิธีการวัดด้วยคลื่นโซนาร์ และกล้องวัดมุมอัตโนมัติ เพราะค่าที่ได้มีความแม่นย า
และใช้เวลาในการท างานรวดเร็ว สะดวก และเหมาะกับพื้นที่ที่มีขนาดเล็ก ทั้งนี้การศึกษาคร้ังนี้สามารถน าเทคโนโลยีการ
รังวัดมาประยุกต์การรังวัดภูมิประเทศแบบต่ ากว่าระดับพื้นได้ 
ค ำส ำคัญ: ระดับ, บ่อน้ า, เลเซอร์วัดระดับ  
 
Abstract 
 This article is part of the results of a study in the content of the level for a study of the process 
and technology of interior topographic surveying ground level and cross section. The case study is 
surveying the depth of the pond area in front of Building 19, Rajamangala University of Technology Isan, 
Nakhon Ratchasima with plumb bob, telescope, and sonar measurement. The result showed that 
appropriate method for the study area is a sonar measurement and automatic theodolite because the 
value has accuracy and time, fast, convenient, and suitable for the area with small size. In this study, 
the surveying technology can be applied to survey the terrain below the ground level. 
Keywords: Leveling, Pond, Laser leveling 
 
1.  บทน่า 
 การรังวัดภูมิประเทศเป็นการส ารวจเก็บรวบรวม
ข้อมูล ซึ่งประกอบด้วยการวัดระยะทาง การวัด
ทิศทาง และการหาความสูงต่างของพ้ืนดิน เพ่ือการหา
รูปร่างของพ้ืนที่ การหาทิศทาง และการหาต าแหน่ง

ของจุด หมุด หรือวัตถุที่ต้องการ ซึ่งสามารถน าแสดง
ในรูปแบบแผนที่ แผนผัง หรือแบบแปลน ตามความ
เหมาะสม งานส ารวจรังวัดภูมิประเทศแบบต่ ากว่า
ระดับพ้ืนดิน เป็นอีกหนึ่งงานส ารวจส าหรับ  การสร้าง
แผนที่ภาคตัดขวางของทางน้ าเปิดแม่น้ า   ล าคลอง 
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บ่อ และสระ รวมถึงความลึกของท้องทะเล เพ่ือ
น า ไปสู่ การท าแผนที่ภาคตัดขวางและน าไปใช้
ประโยชน์ทั้งด้านการขุดลอก หรือการให้ระดับและ
ต าแหน่งหมุดในน้ า [1 – 5] 

งานวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาวิธีการและเทคโนโลยี
ที่สามารถใช้รังวัดภูมิประเทศแบบต่ ากว่าระดับพ้ืนดิน 
โดยวิธีการหยั่งความลึกด้วยดิ่ง วิธีการหาค่าระดับด้วย
กล้องระดับ และวิธีการรังวัดระดับท้องน้ าด้วยเสียง
สะท้อนด้วยคลื่นโซนาร์ (Echo sounder) กรณีศึกษา
ตัวอย่างภาคตัดขวางบริเวณบ่อน้ า หน้าอาคาร 19 
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ศูนย์กลาง 
นครราชสีมา ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองนครราชสีมา 
จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งผลการศึกษาจะสามารถใช้เป็น
แนวทางในการจัดหาข้อมูลเบื้องต้นเพ่ือการบริหาร
จัดการแหล่งน้ าของมหาวิทยาลัยได้ต่อไป  

 
2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพ่ือศึกษาวิธีการ การใช้เครื่องมือ และเทคโนโลยี 
ที่เกี่ยวข้องกับการรังวัดภูมิประเทศแบบต่ ากว่าระดับ
พ้ืนดิน กรณีตัวอย่างการวัดภาคตัดตามขวางของบ่อ
น้ าบริเวณหน้าอาคาร 19 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน นครราชสีมา 
 
3.  ทบทวนวรรณกรรม 
3.1  พื้นที ศึกษา 

 พ้ืนที่ ศึ กษาวิ ธี การ  การใช้ เครื่ องมือ  และ
เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการังวัดภูมิประเทศแบบต่ า
กว่าระดับพ้ืนดิน ซึ่งงานวิจัยครั้งนี้ได้ลงสนามบริเวณ
หน้าอาคาร 19 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน นครราชสีมา ดังแสดงในรูปที่ 1 

 

 
รูปที  1 บ่อน้ าบริเวณหน้าอาคาร 19 มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา 
 
3.2  การก่าหนดจุดวัด  

 การก าหนดจุดวัดภูมิประเทศแบบต่ ากว่าระดับ
พ้ืนดิน ใช้การคัดเลือกตัวอย่างจุดที่อยู่ระหว่างฝั่งตรง
ข้ามที่สามารถเป็นตัวแทนบ่อ โดยก าหนดให้ 3 ช่วง 
ทั้งแนวขนานถนนมหาวิทยาลัยทางออก และ 3 ช่วง
แนวตั้งฉากกับแนวถนน ดังแสดงในรูปที่ 2  

 

 
 

รูปที  2 ต าแหน่งจุดวัดระดับต่ ากว่าพ้ืนดิน 
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3.3  การรังวัดระดับ 
 การระดับเป็นวิธีปฏิบัติงานหาค่าความสูงต่ าของ

จุดหรือความความแตกต่างของความสูงต่ าของจุดที่
ต้องการ ส าหรับการท าแผนที่ภูมิประเทศ เพ่ือการ
ออกแบบทางวิศวกรรมและการก่อสร้าง [6 – 9] ซึ่งการ
รังวัดมีความเกี่ยวข้องกับปัจจัยหลายอย่างดังต่อไปนี้  

 1) พ้ืนหลักฐานการระดับ (Datum) หมายถึง 
ระนาบที่ใช้ อ้างอิงความสูงต่าง มักใช้ อ้างอิงจาก
ระดับน้ าทะเลปานกลาง หรือเป็นพ้ืนหลักฐานการ
ระดับสมมติุ  

 2) ความสูง (Elevation) เป็นระยะทางดิ่งจาก
พ้ืนหลักฐานระดับ  

 3) ระดับน้ าทะเลปานกลาง (Mean sea level) 
ค่าระดับเฉลี่ ยน้ าขึ้ นสู งสุดและลงต่ าสุดรายวัน 
ประเทศไทยสร้างหมุดหลักฐานทางดิ่งที่เกาะหลัก
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  

 4) หมุดหลักฐาน (Mark; B.M.) เป็นหมุดที่ทราบ
ค่าระดับหรือความสูงจากพ้ืนหลักฐานการระดับ หมุด
มักท าโดยการฝังแท่งโลหะบนหมุดคอนกรีตที่หล่อขึ้น
หรือหมุดถาวรจากธรรมชาติเช่นบนก้อนหินขนาด
ใหญ ่ซึ่งบอกค่าความสูงพิกัดทางราบ  

5) จุดควบคุมทางดิ่ง (Vertical control) เป็นชุด
ของหมุดหลักฐานหรือหมุดหลักฐานชั่วคราวของพ้ืน
แห่งหนึ่งซึ่งใช้จุดควบคลุมหลัก Basic control หรือ 
Level control  

6) เส้นดิ่ง (Vertical line) เป็นแนวเส้นตรงที่ผ่าน
จุดศูนย์กลางของโลกซึ่งตรงกับเส้นลูกดิ่ง (plumb 
line) เป็นทิศทางที่ท าในแนวดึงดูดของโลกตามพ้ืนผิว
จีออยด์ท าให้แนวเส้นลูกดิ่งไม่ตัดกันเป็นจุดเดียวกันที่
ศูนย์กลางของโลก  

7) พ้ืนผิวระดับ (Level surface) เป็นพ้ืนผิวโค้ง 
(Curve surface) ซึ่งทุกจุดจะตั้งฉากกับเส้นดิ่ง  ถ้า

เป็นระยะสั้นๆ จะเป็นเส้นตรง แต่ถ้าระยะทางยาวจะ
โค้งไปตามระนาบของระดับน้ าทะเลปานกลาง ซึ่งผิว
ระดับนี้ เป็นรูปร่ างโดยประมาณของ  Spheroid 
เปรียบได้กับพ้ืนน้ าขนาดใหญ่ที่สงบนิ่ง  

8) พ้ืนระนาบราบ (Horizontal plane) เป็น
ระนาบตั้งฉากกับเส้นดิ่งของจุดนั้น ที่จุดหนึ่งจะมี
ระนาบเพียงระนาบเดียวเท่านั้น  

9) เส้นราบ (Horizontal line) เป็นเส้นตรงเส้น
หนึ่งที่อยู่บนระนาบราบซึ่งจะตั้งฉากกับเส้นดิ่งของจุด
นั้น ที่จุดๆ หนึ่งจะมีเส้นราบได้จ านวนอนันต์  

10) ระยะราบ (Horizontal distance) คือระยะ
ระหว่างจุด 2 จุด บนพื้นระนาบ  

11) พ้ืนระนาบดิ่ ง  (Vertical plane) เป็นพ้ืน
ร ะ น า บ ใ น แ น ว ดิ่ ง ที่ มี เ ส้ น ดิ่ ง ข อ ง จุ ด นั้ น เ ป็ น
องค์ประกอบ 
 
4.  วิธีด่าเนินการวิจัย 
 การศึกษาวิธีการ เครื่องมือและเทคโนโลยีที่
สามารถใช้รังวัดภูมิประเทศแบบต่ ากว่าระดับพ้ืนดิน 
ที่สามารถหาได้ทั่วไป โดยมีวิธีการดังต่อไปนี้ 

1) ส ารวจเบื้องต้น เพ่ือคัดเลือกต าแหน่งปักหมุด 
2) เตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการส ารวจความลึกของ

ท้องน้ าทั้งกล้องระดับ ดิ่ง และเครื่อง Echo Sounder  
3) เก็บข้อมูลค่าพิกัดและบันทึกผลของค่าความลึก

ของท้องน้ าด้วยวิธีการหยั่งความลึกด้วยดิ่ง  โดยใช้
ความยาวของเชือกที่ผูกดิ่งเป็นตัวแทนของความลึก 
วิธีการหาค่าระดับด้วยกล้องระดับ Pentax รุ่น ap-
230 โดยส่องหาค่าระดับจากไม ้Staff  และวิธีการรังวัด

ระดับท้องน้ าด้วยการใช้เสียงสะท้อนของคลื่นโซนาร์ 
(Echo sounder) จากพ้ืนผิวน้ า ถึงท้องของทางน้ า
เปิด บ่อน้ า หรือสระน้ า 
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5.  ผลการวิจัย 
5.1  ผลการรังวัดภาคตัดขวาง 

 ตัวอย่างภาคตัดขวางที่จุดคัดเลือก A01, A05, 
A10 และ A15 ได้แสดงในรูปที่ 3 – 5  
 

 
รูปที  3 ภาคตัดขวางจุดคัดเลือก A05 

 

 
รูปที  4 ภาคตัดขวางจุดคัดเลือก A10 

 

 
รูปที  5 ภาคตัดขวางจุดคัดเลือก A15 

 
5.2 ผลการรังวัดเส้นชั้นความสูง 

จากภาคตัดขวาง ประมวลผลและจัดท าเป็นแผน
ที่เส้นชั้นความสูงบ่อน้ า ได้ดังแสดงในรูปที่ 6  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที  6 แผนที่เส้นชั้นความสูงบ่อน้ า 

 
6.  อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 วิ เ คราะห์ จ ากผลการศึ กษา  พบว่ า  วิ ธี ก าร  
เครื่องมือและเทคโนโลยีที่สามารถใช้รังวัดภูมิประเทศ
แบบต่ ากว่าระดับพ้ืนดิน สามารถใช้ได้ทั้งดิ่ง กล้อง
ระดับ และเครื่อง Echo Sounder แต่ทั้ งนี้แต่ละ
วิธีการมีข้อจ ากัดในการท างานบ้าง โดยวิธีที่เหมาะสม
กับพ้ืนที่ศึกษา คือวิธีการวัดด้วยคลื่นโซนาร์ และกล้อง
วัดมุมอัตโนมัติเพราะค่าที่ได้มีความแม่นย าและใช้
เวลาในการท างานรวดเร็วและสะดวก และเหมาะกับ
พ้ืนที่ที่มีขนาดเล็ก  

ในการลงไปเก็บค่าสนามด้วยการหยั่งความลึกด้วย
ดิ่ งและการเก็บค่าระดับท้องน้ าด้วยกล้องวัดมุม
อัตโนมัติและไม้วัดระดับจะต้องใช้เชือกไปขึงเป็น
ตารางกริดจึงท าให้การท างานเป็นไปได้ล่าช้าและ
ยุ่งยากมีค่าความคลาดเคลื่อนสูงเพราะเวลาท างานใน
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เรือมีลมแรงท าให้เรือไม่สามารถอยู่กับที่ท าให้การเก็บ
ข้อมูลท าได้ยาก แต่ถ้าช่วงเวลาในการท างานน้ านิ่ง 
กระแสลมไม่มีก็จะสามารถท างานได้สะดวกยิ่งขึ้น 
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บทคัดย่อ  

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดท าโค้งปฏิบัติการอ่างเก็บน้ าหนองหาร และก าหนดเกณฑ์การควบคุมการเปิด – 
ปิดประตูระบายน้ า ที่ค่าความเสี่ยง 0.05 0.10 0.20 และ 0.30 โดยใช้ข้อมูลอุทกวิทยารายเดือน ตั้งแต่ปี พ.ศ.2550 – 
พ.ศ.2562 ได้แก่ ข้อมูลปริมาณฝน ข้อมูลปริมาณน้ าท่า ข้อมูลการระเหย ข้อมูลการรั่วซึม ข้อมูลการใช้น้ าเพื่อกิจกรรม
ต่างๆ เช่น การใช้น้ าเพื่อการชลประทาน การใช้น้ าเพื่อผลิตน้ าประปา และการใช้ น้ าเพื่อรักษาระดับท้ายน้ า ด้วยวิธี 
Probability based on rule curves โดยเปรียบเทียบกับข้อมูลโค้งปฏิบัติการอ่างเก็บน้ าหนองหาร จังหวัดสกลนคร ของ
กรมชลประทาน  

ผลการศึกษาพบว่าค่า Upper Rule Curve (URC) ค่าระดับน้ าสูงสุดที่ยอมให้เกิดขึ้น ในการด าเนินการจัดการ
อ่างเก็บน้ าที่ความเสี่ยงที่ก าหนด เพื่อให้อ่างเก็บน้ ามีปริมาตรเพียงพอที่จะรับ ปริมาณน้ าไหลหลากเข้ามา ที่ค่าความเสี่ยง 
0.05 มีปริมาณน้ าไหลเข้าอ่างสูงสุด ที่เดือนกรกฎาคม ท าให้มีค่า URC ต่ าสุด มีค่าระดับอยู่ที่ + 155.32 ม.รทก. และผล
การค านวณ Lower Rule Curve (LRC) ค่าระดับน้ าต่ าสุดที่ยอมให้เกิดขึ้นในการด าเนินการจัดการอ่างเก็บน้ า ที่ความ
เสี่ยงที่ก าหนด เพื่อหลีกเลี่ยงการขาดแคลนน้ าในอนาคต ที่ค่าความเสี่ยง 0.05 โอกาสที่น้ าในอ่างเก็บน้ าจะเข้าสู่สภาวะการ
ขาดแคลนน้ าในเดือนพฤศจิกายน ท าให้มีค่า LRC สูงสุด มีค่าระดับอยู่ที่ +156.71 ม.รทก. การใช้น้ าโดยเฉลี่ยจากข้อมูล 
13 ปี เท่ากับ 115.210 ล้าน ลบ.ม. และที่ค่าความเสี่ยง 0.05 ของเส้น URC ปริมาตรน้ าจะเท่ากับ 79.850 ล้าน ลบ.ม. ซึ่ง
เป็นสภาวะการขาดแคลนน้ าคิดเป็นปริมาตรเท่ากับ 35.360 ล้าน ลบ.ม. ส าหรับเกณฑ์การเปิด ปิดประตูระบายน้ าใช้
ข้อมูลของ URC และ LRC ในแต่ละเดือนมาก าหนดเกณฑ์เพื่อใช้ในการตัดสินใจ  
ค ำส ำคัญ: การบริหารจัดการน้ า, อ่างเก็บน้ า, โค้งปฏบิัติการอ่างเก็บน้ า, ค่าความเสี่ยง 
 
Abstract 

The objective of this study is to study the preparation of Nong Han reservoir operation curve. 
and set the criteria for controlling the opening-closing of the floodgates at risk values of 0.05 0.10 0.20 
and 0.30 by using the stored monthly hydrological data Is the main data from 2007 - 2019, including 
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rainfall data runoff data evaporation data leak information water usage data for activities such as water 
usage for irrigation. Using water to produce tap water. The use of water to maintain downstream levels 
was carried out using Probability based on rule curves method by comparing with Nong Han reservoir 
operation curves. Sakon Nakhon Province of the Royal Irrigation Department 

The results of the study showed that the Upper Rule Curve (URC), the maximum allowable 
water level in the reservoir management operation at the specified risk so that the reservoir has enough 
volume to receive the amount of water flowing in at a risk factor of 0.05 , the amount of water flowed 
into the basin was the highest. In July, the lowest URC was + 155.32 m. MSL and the Lower Rule Curve 
(LRC) calculation result of the lowest permissible water level in reservoir management. At the specified 
risk To avoid water shortages in the future At a risk factor of 0 . 0 5 , the chance of water in the reservoir 
will enter a state of water shortage in November, resulting in the highest LRC value at +156.71 m. MSL. 
The average water consumption from 13 years of data is 115.21 MCM, and at the 0.05 risk value of the 
URC line, the water volume is 7 9 . 8 5  MCM, which is a water shortage condition, the volume is 3 5 . 36 
MCM. For opening criteria close the floodgates. Use data from the URC and LRC each month to 
determine the criteria for making decisions. 
Keywords: water management, reservoirs, reservoir operating curves, risk value 
 
1.  บทน้า 
     อ่างเก็บน้ าหนองหาร เป็นอ่างเก็บน้ าทางธรรมชาติ
ที่ส าคัญของประเทศไทย อยู่ติดกับเขตเมืองสกลนคร 
ในช่วงฤดูน้ าหลากลุ่มน้ าหนองหารจะมีปริมาณน้ ามาก
จึงท าให้ เกิดน้ า เ อ่อล้นบริ เวณด้านท้ายน้ า  และ
ขอบเขตโดยรอบลุ่มน้ าโดยเฉพาะตัวเมืองสกลนคร ใน
ฤดูแล้งจะต้องรักษาปริมาณน้ าไว้ในอ่างเก็บน้ าให้มาก
พอในช่วงเวลาที่ไม่เกิดฝนตก เพ่ือลดความเสี่ยงต่อ
การเกิดน้ าแห้งในอ่างเก็บน้ า ดังนั้นการรักษาระดับน้ า
ในลุ่มน้ าจึงเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่งเพ่ือให้เกิดผลเสียหรือ
ผลกระทบต่อด้านท้ายน้ าให้ได้น้อยที่สุด เกณฑ์การ
ควบคุมระดับน้ าในลุ่มน้ าเพ่ือที่จะใช้ประโยชน์อย่าง
เต็มศักยภาพ การบริหารจัดการน้ าจากอ่างเก็บน้ ามี
ความส าคัญจึงมีการวางกฎเกณฑ์การปฏิบัติงานของ
อ่างเก็บน้ า 

     ในลุ่มน้ าหนองหารปัจจุบันมีระดับเก็บกักอยู่ที่  
+157.000 ม.รทก. มีความจุเก็บกัก 266.92 ล้าน. 
ลบ.ม. [1] ในช่วงฤดูน้ าหลากลุ่มน้ าหนองหารจะมี
ปริมาณน้ ามาก จึงท าให้เกิดน้ าเอ่อล้นบริเวณด้านท้าย
ประตูระบายน้ า ดังนั้นการรักษาระดับน้ าในลุ่มน้ าจึง
เป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่งเพ่ือให้เกิดผลเสียหรือผลกระทบ
ต่อด้านท้ายประตูระบายน้ าให้ได้น้อยที่สุด เกณฑ์การ
ควบคุมระดับน้ าในลุ่มน้ าเพ่ือที่จะใช้ประโยชน์อย่าง
เต็มศักยภาพ การบริหารจัดการน้ าจากอ่างเก็บน้ ามี
ความส าคัญจึงมีการวางกฎเกณฑ์การปฏิบัติงานของ
อ่างเก็บน้ า (Reservoir Operating Rule) หลักของ
การพัฒนาโค้งปฏิบัติการอ่างเก็บน้ าคือในช่วงฤดูฝน
จะพร่องน้ าจากอ่างเก็บน้ าในแต่ละช่วงเวลาที่ก าหนด
ในปริมาณเท่าใดเพ่ือให้มีปริมาตรพอที่จะรับปริมาณ
น้ าหลากที่จะไหลเข้าอ่างเก็บน้ าโดยไม่เกิดการไหลล้น
อ่าง ซึ่งจะก่อให้เกิดอุทกภัยในบริเวณด้านท้ายอ่างเก็บ
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น้ าหรือหากเกิดการไหลล้นอ่างก็ควรจะน้อยที่สุด แต่
ในฤดูแล้งจะต้องรักษาปริมาณน้ าไว้ในอ่างเก็บน้ าให้
มากพอในช่วงเวลาที่ไม่เกิดฝนตก เพ่ือลดความเสี่ยง
ต่อการเกิดน้ าแห้งในอ่างเก็บน้ า  ซึ่ งการท าโค้ง
ปฏิบัติการนี้จะสามารถช่วยในการรักษาระดับน้ าใน
อ่างเก็บน้ าได้ในส่วนพ้ืนที่เกษตรกรรมด้านท้ายประตู
ระบายน้ าเนื่องจากบริเวณรอบล าน้ าก่ านั้นมีผู้อยู่
อาศัยอยู่ซึ่งการด าเนินชีวิตนั้นคือการประกอบอาชีพ
เกษตรกรเป็นส่วนใหญ่โดยพ้ืนที่รอบ ๆ ล าน้ าก่ าเป็นที่
ราบลุ่มเหมาะแก่การท านาปลูกข้าว แต่เนื่องจากใน
ฤดูน้ าหลากจะมีน้ าเอ่อล้นประตูระบายน้ าออกมาท่วม
บริเวณท่ีท านาจึงท าให้ผลผลิตเสียหาย 
    ทางผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่ศึกษาการจัดท าโค้ง
ปฏิบัติการอ่างเก็บน้ าลุ่มน้ าหนองหารเพ่ือควบคุมการ
เปิด - ปิดประตูระบายน้ า โดยอาศัยข้อมูลการเกิดน้ า
ท่วมในอดีตมาปรับปรุงใช้ท าโค้งปฏิบัติการอ่างเก็บน้ า 
ซึ่งส่งผลต่อระดับน้ าด้านท้ายประตูระบายน้ าที่จะท่วม
พ้ืนที่ เกษตรกรรมในฤดูน้ าหลาก โดยการใช้วิธี  
Probability based on rule curves   
 
1.1 วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือศึกษาการจัดท าโค้งปฏิบัติการอ่างเก็บน้ า
หนองหารที่ค่าความเสี่ยง 0.05 0.10 0.20 และ 0.30 

2. เพ่ือศึกษาเกณฑ์การควบคุมการเปิด – ปิด
ประตูระบายน้ า 
 
1.2  ขอบเขตของการศึกษา 

1. พ้ืนที่ลุ่มน้ าหนองหาร และอ่างเก็บน้ าหนอง
หาร  
      2. ศึกษาการจัดท าโค้งปฏิบัติการอ่างเก็บน้ าหนอง
หารที่ค่าความเสี่ยง 0.05 0.10 0.20 และ 0.30 โดยใช้
วิธี Probability based on rule curves 

      3. ใช้ข้อมูลทุติยภูมิ  (Secondary Data) เป็น
ข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากหน่วยงานต่างๆ 
 
2.  หลักการและทฤษฎี 
2.1  อ่างเก็บน ้า (Reservoir)  
      อ่างเก็บน้ า คือ กลไกที่มนุษย์สร้างขึ้นมา เพ่ือท า
หน้าที่ควบคุมปริมาณน้ าที่ไหลมาตามธรรมชาติ เพ่ือ
วัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง (Single 
Purpose Reservoir or Multipurpose Reservoir)  
อาทิเช่นการเกษตร อุปโภค-บริโภค อุตสาหกรรม และ
คมนาคม เป็นต้น [2] 
      อ่างเก็บน้ าจะท าหน้าที่เก็บกักน้ าในยามที่ปริมาณ
น้ าที่ไหลเข้ามามากกว่าที่ต้องการ เพ่ือให้เพียงพอ
ส าหรับส่งน้ าให้กับความต้องการต่าง ๆ ในช่วงเวลาที่
ขาดแคลน การวางแผนการใช้น้ าจากอ่างเก็บน้ า
ประจ าเดือนจะท าได้โดยการวิเคราะห์สมดุลน้ าในอ่าง
ประจ าเดือน  
      ในส่วนหลักการสมดุลน้ า คือ ปริมาณน้ าที่ไหลเข้า
อ่างลบด้วยปริมาณน้ าที่ไหลออกจากอ่างทั้งหมด จะ
เท่ากับปริมาณน้ าในอ่างที่เปลี่ยนแปลง 
2.2  ปฏิบัติการอ่างเก็บน ้า (Reservoir Operation)  
      คือ การเก็บกักน้ าในอ่างเก็บน้ า และการส่งน้ า
จากอ่างเก็บน้ าเพ่ือวัตถุประสงค์ต่าง ๆ โดยมีการ
วางแผนล่วงหน้าว่าควรจะเก็บกักและส่งน้ าจากอ่าง
เก็บน้ าในแต่ละช่วงเวลาเป็นปริมาณเท่าใด และมีการ
ปฏิบัติการตามแผนที่วางไว้ตราบเท่าที่สภาพในอนาคต
เป็นไปตามที่คาดคะเนไว้ ถ้าสภาพในอนาคตต่างจากที่
คาดคะเนไว้ในตอนวางแผนการปฏิบัติการ อาจต่าง
จากแผนที่วางไว้เพ่ือลดสภาวะการขาดแคลนน้ าหรือ
น้ าล้นอ่างเก็บน้ า [2] 
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2.3  ระดับเก็บกักต่้าสุด (Minimum Water Level)  
     คือ ระดับต่ าสุดซึ่งสามารถน าน้ าออกจากอ่างไป
ใช้ได้ เป็นปริมาตรอ่างเก็บน้ าที่ เผื่อไว้ส้าหรับการ
ตกตะกอนที่จะเกิดขึ้นในช่วงอายุการใช้งานของอ่าง
เก็บน้ า และจะไม่มีการปล่อยน้ าไปใช้จากปริมาตรอ่าง
เก็บน้ าในส่วนนี้  ระดับนี้จะเป็นตัวก าหนดปากของ
อาคารทางออก (Outlet) ตัวที่อยู่ต่ าที่สุด ปริมาตรน้ า
ที่อยู่ระดับเก็บกักต่ าสุด เรียกว่า ปริมาตรสูญเปล่า 
(Dead Storage หรือ Inactive Storage) [2]  
2.4  ระดับเก็บกักปกติ (Normal Water Level)  
      คือ ระดับเก็บกักสูงสุดของอ่างในการปฏิบัติงาน
ตามปกติ  (Normal Operation) บางครั้ ง เรียกว่ า 
ระดับน้ าสู งสุดปกติ  (Normal High Water Level) 
ระดับนี้ จะเป็นตัวก้าหนดระดับสันทางระบายน้ าล้น
แบบไม่มีประตูควบคุม ปริมาตรเก็บกักที่อยู่ระหว่าง
ระดับน้ าเก็บกักต่้าสุด และระดับเก็บกักปกติ เรียกว่า 
ปริมาตรใช้การ (Active Storage) [2] 
2.5  ระดับเก็บกักสูงสุด (Maximum Flood Level)  
      คือ ระดับน้ าสูงสุดที่ยอมให้เกิดขึ้นในอ่างเก็บน้ า
ในช่วงเวลาที่มีน้ าท่วมขนาดใหญ่เคลื่อนตัวเข้าสู่อ่าง
เก็บน้ า เป็นปริมาตรที่ท้าหน้าที่หน่วงคลื่นน้ าท่วมไม่ให้
เคลื่อนที่ไปทางด้านท้ายน้ าเร็วและมีอัตรามากเกินไป
จนก่อให้เกิดน้ าท่วมทางด้านท้ายน้ า [2] 
2.6  ปริมาตรกักเก็บส้ารอง (Surcharge Storage)  
      คือ ปริมาตรอ่างเก็บน้ าที่ส ารองไว้ใช้ในกรณีที่ทาง
ระบายน้ า ล้ นฉุก เฉิ น  (Emergency Spillway) ไม่
สามารถระบายน้ าได้ทันในช่วงที่เกิดน้ าท่วม [2] แสดง
ในรูปที ่1  

 
 

รูปที่ 1 โซนเก็บกักของอ่างเก็บน้ า  
 

2.7  เกณฑ์ปฏิบัติการอ่างเก็บน ้า (Rule Curve)  
     เป็นเกณฑ์ปฏิบัติการซึ่งก าหนดระดับน้ าเก็บกัก
เป้าหมาย (Target Storage Level) [2] ส าหรับช่วยใน
การตัดสินใจปล่อยน้ า ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ระดับน้ า
เก็บกักเทียบกับเวลา หรือปริมาตรเก็บกักเทียบกับ
เวลา เป็นต้น การปฏิบัติการอ่างเก็บน้ าในปัจจุบันนิยม
น า Rule Curve มาใช้ ส่วนใหญ่แล้วจะสร้างขึ้นโดยดึง
ข้อมูลและสารสนเทศในช่วงวิกฤตมาใช้เป็นส าคัญ 
นอกจากนี้ ยังสร้างความเชื่อมั่นว่าน้ าในอ่างจะมีเพียง
พอที่จะตอบสนองความต้องการในอนาคต เมื่อสภาพ
เงื่อนไขทางอุทกวิทยาไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม   
แสดงในรูปที่ 2  
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รูปที่ 2 หลักเกณฑก์ารปฏิบัติการอ่างเก็บน้ า  
(Rule Curve)  

      
การบริหารจัดการน้ าในเขื่อน ตามหลักการจะ

พยายามควบคุมให้ระดับน้ าอยู่ในกรอบของ เกณฑ์
ปฏิบัติการอ่างเก็บน้ า (Reservoir Operation Rule 
Curve) ได้แก่  เส้นปฏิบัติการ อ่างเก็บน้ าตั วบน 
(Upper Rule Curve, URC) และเส้นปฏิบัติการอ่าง
เก็บน้ าตัวล่าง (Lower Rule Curve, LRC) ซึ่งช่วยให้
ส ามารถบริ ห า รจั ดการน้ า ใน เ ขื่ อน ได้ อย่ า ง มี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดในภาพรวม
ตลอดทั้งปี  ตัวอย่างหลักเกณฑ์ในการบริหารจัดการ
อ่างเก็บน้ า 
2.8  การพัฒนาเกณฑ์ปฏิบัติการอ่างเก็บน ้าโดยใช้วิธี
Probability Based Rule Curves 
      เกณฑ์ปฏิบัติการอ่างเก็บน้ าบนพ้ืนฐานความ
น่ า จ ะ เ ป็ น  ( Probability Based Rule Curve) 
พัฒนาขึ้นโดยอาศัยข้อมูลสมดุลน้ าของอ่างเก็บน้ าที่ท า
การตรวจวัดในอดีตระยะยาวมาท าการวิเคราะห์เพ่ือ

สร้างเส้นระดับเก็บกักน้ าสูงสุด (Upper Rule Curve) 
และเส้นระดับเก็บกักน้ าต่ าสุด (Lower Rule Curve) 
โ ดยประยุ กต์ หลั กทฤษฎี ข องคว ามน่ า จ ะ เป็ น 
(Probability Approach) [3] โดยมีหลักการดังนี้ 
      1. เกณฑ์เก็บกักน้ าสูงสุด (Upper Rule Curve, 
URC) เส้นระดับน้ าสูงสุดของอ่างเก็บน้ าที่ท าให้ความ
เสี่ยงต่อการมีปริมาตรอ่างไม่เพียงพอที่จะรับน้ านองอยู่
ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ โดยระดับน้ าในอ่างที่มากที่สุดจะ
เปลี่ยนแปลงไปตามเวลาซึ่งในท่ีนี้ก าหนดให้  
      - ปริมาตรเก็บกักระหว่างเส้นระดับเก็บกักน้ า
สูงสุด (Upper Rule Curve) และระดับเก็บกักปกติ 
(Normal Pool Level) เรียกว่า ปริมาตรส ารองเพ่ือ
การป้องกันน้ าท่วม (Volume of Flood Control 
Reserve, VFCt) 
      - ปริ ม าณน้ า ที่ ไ ห ล เ ข้ า อ่ า ง สุ ท ธิ  ( Net 
Reservoir Inflow Volume, NRIt) [3] ค านวณจาก
ผลต่างระหว่างปริมาณน้ าที่ไหลเข้าอ่าง (Reservoir 
Inflow, It) และปริ ม าณน้ า ที่ ไ ห ลออกจ า ก อ่ า ง 
(Reservoir Outflow, Ot) จะได้  NRIt = It - Ot ดั ง
สมการที่ (1)  

      t t t t t tNRI =I +P -E - Se -D         (1) 
ก าหนดให้  
NRIt  = ปริมาณน้ าที่ไหลเข้าอ่างสุทธิในเดือน t  
It  = ปริมาณน้ าที่ไหลเข้าอ่างในเดือน t  
Pt  = ปริมาณฝนที่ตกลงบนผิวอ่างในเดือน t  
Et   = ปริมาณการระเหยจากอ่างในเดือน t  
Set  = ปริมาณการรั่วซึมออกจากอ่างในเดือน t  
Dt  = ปริมาณความต้องการน้ าในเดือน t  
หน่วย: mcm 
     เส้นระดับเก็บกักน้ าสูงสุดจึงเป็นเส้นที่โอกาส
ความน่าจะเป็นที่ปริมาณน้ าที่ไหลเข้าอ่างสุทธิจะ
มากกว่าปริมาตรส ารองเพ่ือการป้องกันน้ าท่วมนั้นมี
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ค่าน้อยกว่าความเสี่ยงที่ก าหนด หรือเขียนได้เป็น 
Prob(NRIt > VFCt < Risk) จากรูปที่ 3   
      - วิธีการสร้างเส้นระดับเก็บกักน้ าสูงสุด 
      เลือกข้อมูลที่ท าการตรวจสอบคุณสมบัติ
ทางสถิติแล้ว ค านวณหาปริมาณน้ าที่ไหลเข้าอ่างสุทธิ 
(NRIt) โดยที่ t เป็นเดือนที่ NRIt >0 ส าหรับในกรณีที่ 

NRIt   0 จะได้ VFCt =0 ซึ่งหมายความว่าเส้นระดับ
เก็บกักน้ าสูงสุดจะอยู่ที่ระดับเก็บกักปกติ 
      - วิเคราะห์การแจกแจงความน่าจะเป็นของ 
NRIt  
 

 
 

รูปที่ 3 การแจกแจงความน่าจะเป็นของ NRIt  
 
      - ก าหนดค่าความเสี่ยง (Risk) [3] ที่ต้องการ
เพ่ือค านวณค่า VFCt โดยค่าความเสี่ยงจะเป็นส่วน
กลับของรอบปีการเกิดซ้ า (Return Period, Tr) เมื่อ
สามารถหา f(NRIt) ได้แล้ว ค่าของ VFCt ส าหรับการ
ก าหนดค่าความเสี่ยงที่ 0.05 0.10 0.20 และ 0.30 
จากสมการที่ (2) 

      
1Risk = = Prob(X³X )TrTr

        (2) 

      - พล๊อตค่า VFCt โดยอ้างอิงกับระดับน้ าเก็บ
กักปกติ (Normal Pool Level) ของอ่างเก็บน้ าจะได้
เส้นระดับเก็บกักน้ าสูงสุดที่ต้องการที่ค่าความเสี่ยง
ต่าง ๆ 

      2. เกณฑ์เก็บกักน้ าต่ าสุด (Lower Rule Curve, 
LRC) เส้นระดับน้ าต่ าสุดที่ควรรักษาไว้เพ่ือหลีกเลี่ยง
ความเสี่ยงต่อการขาดแคลนในอนาคต หรือค่าความ
ความเสี่ยงดังกล่าวอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ [3] ดัง
สมการที่ (3) 

       
D

Prob((VBUF + NRI < 0) <Risk)t ti=t
å        (3) 

ก าหนดให้ 
D

( NRI < 0)ti=t
å , 

D
Prob((- NRI > VBUF ) <Risk)t ti=t

å   

 
     ก าหนดให้ VBUFt  คือ ปริมาณน้ าในอ่างที่ควร
รักษาระดับไว้ (Buffer Storage Volume) และ D 
เป็นเดือนที่สิ้นสุดฤดูแล้ง 
      - วิธีการสร้างเส้นระดับเก็บกักน้ าต่ าสุด 
      - เลือกข้อมูลที่ท าการตรวจสอบคุณสมบัติทาง
สถิติแล้ว ค านวณหาปริมาณน้ าที่ไหลเข้าอ่างสุทธิ NRIt  
      - วิเคราะห์หาช่วงฤดูฝน (Wet Season) และ
ช่วงฤดูแล้ง (Dry Season) อาศัยหลักเกณฑ์จากรูปที่ 
4 
 

 
 

รูปที่ 4 เกณฑ์การวิเคราะห์หาช่วงฤดูฝนและฤดูแล้ง  
 

     ในที่นี้ก าหนดให้ช่วงฤดูฝนจะเริ่มจากเดือนแรกที่
ปริมาณน้ าที่ไหลเข้าอ่าง (Reservoir Inflow) มากกว่า
ปริมาณน้ าที่ไหลออกจากอ่าง (Reservoir Outflow) 
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หลังจากท่ีมีช่วงเวลาติดต่อกันหลายเดือนที่ปริมาณน้ า
ไหลเข้าอ่างน้อยกว่าปริมาณน้ าที่ไหลออกจากอ่างหรือ 
NRIt>0 ในขณะที่ช่วงฤดูแล้งจะเริ่มจากเดือนแรกที่
ปริมาณน้ าที่ไหลเข้าอ่างน้อยกว่าปริมาณน้ าที่ไหลออก
จากอ่างหรือ NRIt0 ในช่วงฤดูฝนซึ่งเป็นช่วงเวลาที่
ปริมาณน้ าที่ไหลเข้าอ่างสูงนั้น เส้นระดับเก็บกักน้ า
ต่ าสุดจะถูกก าหนดให้อยู่ที่ ร ะดับเก็บกักต่ าสุ ด 
(Minimum Pool Level) หมายความว่าถ้ามีความ
จ าเป็นต้องปล่อยน้ าออกจากอ่างในช่วงเวลาดังกล่าว
จะสามารถระบายน้ าได้ถึงระดับเก็บกักต่ าสุด ทั้งนี้ 
เนื่องจากคาดว่าจะมีปริมาณน้ าไหลเข้าอ่างตลอดช่วง
ฤดูฝน ในช่วงฤดูแล้งซึ่งปริมาณน้ าไหลเข้าอ่างน้อยนั้น
จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีน้ าส่วนหนึ่งส ารองไว้ในอ่าง 
(VBUFt) เพ่ือให้มีน้ าเพียงพอกับความต้องการตลอด 

ช่วงฤดูแล้ง 
D

NRIti=t
å  [3] 

- ค านวณหา 
D

NRIti=t
å  เมื่อ t = 1, 2, 3…, D-1, D  

- วิเคราะห์การแจกแจงความน่าจะเป็น 
D

NRIti=t
å

เมื่อ  
t = 1, 2, 3.., D1, D  

, , ,... ,
D D D D

f NRI f NRI f NRI f NRI f NRItt t t ti=1 i=2 i=3 i=D-1
 å å å å å

 

- ก าหนดค่าความเสี่ยงที่ต้องการ ค านวณค่า VBUFt  
- พล๊อตค่า VBUFt โดยอ้างอิงกับระดับน้ าเก็บกัก
ต่ าสุดของอ่างเก็บน้ าจะได้เส้นระดับเก็บกักน้ าต่ าสุดที่
ต้องการที่ค่าความเสี่ยงต่าง ๆ จากรูปที่ 5 

 
 

รูปที่ 5 การแจกแจงความน่าจะเป็นของ NRIt  
 
3.  วิธีด้าเนินการ 
3.1  แผนด้าเนินการ 
      การพัฒนาเกณฑ์ปฏิบัติการอ่างเก็บน้ า เ พ่ือ
ควบคุมน้ าท่วมระดับท้ายน้ าของอ่างเก็บน้ าหนองหาร 
จังหวัดสกลนคร โดยการใช้โค้งปฏิบัติการ (Rule 
Curves) เกณฑ์การเปิด - ปิด ประตูระบายน้ า ตาม
ขั้นตอนในรูปที่ 6  
 

 
 

รูปที่ 6 แผนผังการด าเนินงาน 
 

3.2  การรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
      การศึกษาเกี่ยวกับปริมาณน้ าเข้าลุ่มน้ าและการ
ระบายน้ าออก รวมไปถึงการใช้น้ าอุปโภคบริโภคใน
การประกอบกิจกรรมต่าง ๆ เช่น เกษตรกรรม การ
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ประปา เป็นต้น รวมไปถึงพ้ืนที่ที่ได้รับความเสียหาย
จากเหตุน้ าท่วม และน ามาวิเคราะห์ผล สรุปและ
น าเสนอ 
      1. การรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ ข้อมูล
ปริมาณฝน ปริมาณการระเหย และการใช้น้ า ของลุ่ม
น้ าหนองหาร  
      2. การรวบรวมข้อมูลผลกระทบจากน้ าท่วมพ้ืนที่
ที่ถูกน้ าท่วม จ านวนบ้านเรือนประชากร  
      3. การศึกษาทฤษฎีที่ เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการ
จัดการอ่างเก็บน้ าเพ่ือจะน ามาปรับใช้ในการจัดการน้ า 
หรือการควบคุมประตูระบายน้ า การพัฒนาโค้งเกณฑ์
การปฏิบัติการอ่างเก็บน้ าบนพ้ืนฐานความน่าจะเป็น 
( Development of Probability based on rule 
curves) โค้งเกณฑ์การปฏิบัติการอ่างเก็บน้ าบน
พ้ืนฐานความน่าจะเป็น (Probability based on rule 
curves) พัฒนาขึ้นโดยอาศัยข้อมูลสมดุลน้ าของอ่าง
เก็บน้ าที่ท าการตรวจวัดในอดีตระยะยาวมาท าการ
วิเคราะห์เพ่ือสร้างเส้นระดับเก็บกักน้ าสูงสุด (Upper 
Rule Curve) และเส้นระดับเก็บกักน้ าต่ าสุด (Lower 
Rule Curve) โดยประยุกต์หลักทฤษฎีของความน่าจะ
เป็น (Probability Approach)  
3.3  พื นที่ศึกษา 
      ท าการศึกษาที่ ลุ่มน้ าหนองหาร จังหวัดสกลนคร 
มีลักษณะเป็นลุ่มน้ ารูปผสม (Complexed basin) 
ระหว่างลุ่มน้ ารูปขนาน (Parallel basin) และลุ่มน้ า
รูปขนนก (Featherlike basin) มีลักษณะเรียวยาวซึ่ง
ในส่วนต้นน้ ารับน้ าจากลุ่มน้ าพุง ส่วนตอนท้ายหรือ
ตอนล่างของลุ่มน้ าหนองหารเป็นลุ่มน้ ารูปขนานที่มี
พ้ืนที่ลุ่มน้ าแยกเป็น 2 ส่วนมาบรรจบกันในตอนล่าง
หรือด้านท้ายน้ าบริเวณทางออกสู่ล าน้ าก่ า [1] แสดงใน
รูปที่ 7 

 
 

รูปที่ 7 ขอบเขตพ้ืนที่ลุ่มน้ าหนองหาร 
 

โค้งความจุของหนองหาร 
     โค้งความจุของหนองหาร จากรูปที่ 8 เปรียบเทียบ
ระหว่างค่าระดับพ้ืนที่ผิวน้ าและปริมาตร พบว่าที่อ่าง
เก็บน้ าหนองหารมี ระดับน้ าเก็บกักปกติคือ +157 ม.
รทก. มีพ้ืนที่ผิวน้ า 133.73 ตร.กม มีความจุของน้ าใน
อ่างเท่ากับ 266.92 ล้านลบ.ม. [2] 
 

 
 

รูปที่ 8 โค้งความจุของหนองหาร 
 
4.  ผลการศึกษาและวิเคราะห์ 
4.1  การรวบรวมในแต่ละด้าน 
      ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ข้อมูล Inflow, Rain 
fall, Evaporation, Percolation, Demand มี
รายละเอียดดังนี้ 
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      1.  ข้อมูล  Rain fall ใช้ข้อมูลจากสถานีกรม
อุตุนิยมวิทยาเนื่องจากมีการเก็บข้อมูลตั้งแต่ ปีพ.ศ. 
2550-2562 ระยะเวลา 13 ปี ลักษณะของข้อมูลจะ
เป็นแบบรายวัน มีหน่วยเป็นมิลลิเมตร  
      2 .  ข้ อมู ล  Inflow การศึ กษาข้ อมู ล  Inflow 
เนื่องจากอ่างเก็บน้ าหนองหารเป็นอ่างเก็บน้ าธรรมชาติ
ที่รับน้ าจากหลายลุ่มน้ า จึงได้น าข้อมูลจากศูนย์วิจัย
และพัฒนาประมงน้ าจืดจังหวัดสกลนครและโครงการ
ศึกษาเพ่ือจัดท าแผนหลักการพัฒนาหนองหาร 2562 
ได้ข้อมูล Inflow ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550-2562  
      3. ข้อมูล Evaporation, Percolation การศึกษา
ข้อมูล Evaporation เป็นข้อมูลสถิติภูมิอากาศราย
เดือนเฉลี่ย เป็นค่าปริมาณการระเหยแบบถาด ที่สถานี
ตรวจวัดอากาศสกลนคร ช่วงปี พ.ศ. 2530–2559 มี
หน่วยเป็นมิลลิเมตร 
      4. ข้อมูล Percolation เป็นข้อมูลการซึมของอ่าง
เก็บน้ า ได้จากการวัดอัตราการซึมเฉลี่ยรายเดือน ของ
กรมประมง 
      5. ข้อมูล Demand การศึกษาข้อมูล Demand 
(การใช้น้ า) เป็นข้อมูลความต้องการใช้น้ ารวมกรณี
สภาพปัจจุบัน ในที่นี้รวมไปถึงการใช้น้ าอุปโภคบริโภค 
การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การเลี้ ยงสัตว์และ
การเกษตร การประเมินความต้องการใช้น้ าเพ่ือรักษา
สมดุลนิเวศท้ายน้ า จะพิจารณาโดยความต้องการใช้น้ า
ก าหนดจากปริมาณน้ าต่ าสุดที่ไหลในฤดูแล้ง ซึ้งได้จาก
การประเมินปริมาณน้ าท่าที่ไหลลงหนองหารน ามา
สร้ าง เป็นกราฟอัตราการไหล -ช่วง เวลา (Flow 
Duration Curve) แล้วจึงใช้ค่าปริมาณน้ าที่ร้อยละ 90 
ของการเกิดปริมาณน้ าท่าที่ไหลในฤดูแล้ง เป็นปริมาณ
น้ าเพ่ือรักษาสมดุลระบบนิเวศท้ายน้ า ดังแสดงในรูปที่ 
9-13 
 

 
รูปที่ 9 แสดงข้อมูลปริมาณฝน 

 
 

 
รูปที่ 10 แสดงข้อมูลน้ าท่า 

 
 

 
รูปที่ 11 แสดงข้อมูลการระเหย 

 
 

 
รูปที่ 12 แสดงข้อมูลการซึม 
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รูปที่ 13 อัตราการไหล-ช่วงเวลา  

(Flow Duration Curve) 
 

4.2  ผลการพัฒนาเส้นระดับเก็บกักของอ่างเก็บน ้า
หนองหาร 
      1. ผลการพัฒนาเส้นระดับเก็บกักน ้าสูงสุด 
(Upper Rule Curve) เ ลื อ ก ข้ อ มู ล ที่ ท า ก า ร
ตรวจสอบคุณสมบัติทางสถิติแล้ว ค านวณหาปริมาณ
น้ าที่ ไหลเข้าอ่างสุทธิ  (NRIt) โดยที่  t เป็นเดือนที่  
NRIt>0 ส าหรับในกรณีที่ NRIt0 จะได้ VFCt = 0 ซึ่ง
หมายความว่าเส้นระดับเก็บกักน้ าสูงสุดจะอยู่ที่ระดับ
เก็บกักปกติ ล าดับการค านวณผลมีดังนี ้

- Net Reservoir Inflow Volume การจัดเรียง
ข้อมูลปริมาณน้ าที่ไหลเข้าอ่างสุทธิของอ่างเก็บน้ า
หนองหารใหม่  จากข้อมูลแนวตั้ ง ให้ เป็นข้อมูล
แนวนอน 
 - Transform the Net Reservoirs Inflow 
volume in order to determine the probability 
distribution. ท าการแปลงข้อมูลปริมาณน้ าที่ไหลเข้า
อ่างสุทธิใหม่ NRIt (Xt) ให้กลายเป็น NRIt (Yt) เพ่ือให้
ข้อมูลเป็นบวกส าหรับน าไปใช้ในการวิเคราะห์หา
ฟังก์ชันการแจกแจงโอกาสความน่าจะเป็นที่เหมาะสม
ของข้อมูลปริมาณน าที่ไหลเข้าอ่างสุทธิใหม่ในขั้นตอน
ถัดไป ซึ่งในที่นี้ ก าหนดให้ Yt = Xt - min{Xti} เมื่อ I = 
1, 2, ….N ปี ก าหนดค่าความเสี่ยง (Risk) ที่ต้องการ

เพ่ือค านวณค่า VFCt โดยค่าความเสี่ยงจะเป็นส่วน
กลับของรอบปีการเกิดซ้ า (Return Period, Tr) 
- Select Gumbel Distribution ค านวณค่ า  Xo = 

Ybar - 0.45Sy และ   = 0.7797Sy ท าการพล๊อตค่า 
VFCt โดยอ้างอิงกับระดับเก็บกักปกติของอ่างเก็บน้ า
จะได้เส้นระดับเก็บกักน้ าสูงสุดที่ค่าความเสี่ยง 0.05 
0.10 0.20 และ 0.30 ดังรูปที่ 14 

รูปที่ 14 (a), (b) ผลการพัฒนาเส้นระดับเก็บกักสูงสุด 
ของอ่างเก็บน้ าหนองหาร 

     
2. ผลการพัฒนาเส้นระดับเก็บกักน ้าต่้าสุด 

(Lower Rule Curve) ผลการค านวณปริมาณน้ าที่
ไหลเข้าอ่างสุทธิ (Net Reservoir Inflow Volume) 
ของอ่างเก็บน้ าหนองหาร จากผลการวิเคราะห์ช่วงฤดู
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ฝนและฤดู แล้ งของ อ่า ง เก็บน้ าหนองหารจาก
หลักเกณฑ์ข้างต้นพบว่าเดือนที่ปริมาณน้ าที่ไหลเข้า
อ่าง (Reservoir Inflow) มากกว่าปริมาณน้ าที่ ไหล
ออกจากอ่าง (Reservoir Outflow) ครอบคลุมตั้งแต่
เดือนเมษายนถึงตุลาคม อย่างไรก็ดีในที่นี้ ได้ก าหนด
ช่วงฤดูฝนเริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคมถึงพฤศจิกายน และ
ช่วงฤดูแล้งเริ่มตั้งแต่ เดือนธันวาคม ถึง กรกฎาคม ดัง
แสดงในรูปที่ 15 

 

รูปที่ 15 ผลวิเคราะห์ช่วงฤดูฝนและฤดูแล้งของอ่าง
เก็บน้ าหนองหาร 

 
      พล๊อตค่า VBUFt  โดยอ้างอิงกับระดับเก็บกัก
ต่ าสุดของอ่างเก็บน้ าจะได้เส้นระดับเก็บกักน้ าต่ าสุดที่
ค่าความเสี่ยง 0.05 0.10 0.20 และ 0.30 ดังรูปที่ 16 
4.4  ผลเกณฑ์การเปิด - ปิด ประตูระบายน ้า 
      ผลของข้อมูล Upper rule curve และ Lower 
rule curve มาช่วยในการตัดสินใจการปล่อยน้ าอ่าง
จากอ่างเก็บน้ า โดยพิจารณาตามเงื่อนต่าง ๆ ตามช่วง
ของระยะเวลาเพ่ือหลีกเลี่ยงสภาวะน้ าหลากและ
สภาวะการขาดแคลนน้ า ตามเกณฑ์ตามรูปที่ 2 ดัง
แสดงในตารางที่ 1 
 
 
 

รูปที่ 16 (a), (b) ผลการพัฒนาเส้นระดับเก็บกักน้ า
ต่ าสุดของอ่างเก็บน้ าหนองหาร 

 
ตารางท่ี 1 ค่าความเสี่ยงที่ 5 % 

เดือน 
เกณฑ์การเปิด - ปิด ประตูระบายน ้า ท่ีค่าความเสี่ยง 5 %, (หน่วย เมตร รทก.) 

1 2 3 4 5 6 
JAN 157 157 156.94 156.94 156.16 155.5 155.5 
FEB 157 157 156.91 156.91 155.82 155.5 155.5 
MAR 157 157 156.81 156.81 155.66 155.5 155.5 
APR 157 157 156.67 156.67 155.62 155.5 155.5 
MAY 157 157 156.21 156.21 155.5 155.5 155.5 
JUN 157 157 156.57 156.57 155.96 155.5 155.5 
JUL 157 157 155.32 155.32 155.7 155.5 155.5 
AUG 157 157 155.57 155.57 155.62 155.5 155.5 
SEP 157 157 155.67 155.67 155.5 155.5 155.5 
OCT 157 157 155.99 155.99 156.09 155.5 155.5 
NOV 157 157 156.87 156.87 156.71 155.5 155.5 
DEC 157 157 157 157 156.43 155.5 155.5 

 
4.5 ผลการจ้าลองการปฏิบัติงานอ่างเก็บน ้ากับ
สภาวะการขาดน ้าและน ้าที่ไหลล้นอ่าง 
      จากการน าข้อมูลน้ าไหลเข้าอ่างเก็บน้ าสุทธิมา
พล๊อตกราฟกับเส้น Upper และ Lower โดยเป็นการ
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รักษาระดับน้ าไม่ให้ล้นระดับเก็บกักปกติและไม่ต่ ากว่า
ระดับเก็บกักต่ าสุดและควบคุมปริมาณน้ าให้อยู่
ใกล้เคียงกับเส้น URC พร้อมท าการปรับเทียบกับค่า 
Inflow ดังแสดงในรูปที่ 17-18 

 

รูปที่ 17 Reservoir Operation เพ่ือป้องกันน้ าล้น
และน้ าขาดแคลนของอ่างเก็บน้ าหนองหาร 

 

 

รูปที่ 18 ผลการจัดการอ่างเก็บน้ าในช่วงปี  
พ.ศ. 2560-2562 

 
5.  สรุปและข้อเสนอแนะ 
5.1  สรุปผลการวิจัย 
      1. ผลการศึกษาพบว่าค่า Upper Rule Curve 
(URC) ค่าระดับน้ าสูงสุดที่ยอมให้ เกิดขึ้น ในการ
ด าเนินการจัดการอ่างเก็บน้ าที่ความเสี่ยงต่าง ๆ 
เพ่ือให้อ่างเก็บน้ ามีปริมาตรเพียงพอที่จะรับปริมาณ

น้ าไหลหลากเข้ามา มีปริมาณน้ าไหลเข้าอ่างสูงสุด ที่
เดือนกรกฎาคม มีดังนี้ 
ที่ค่าความเสี่ยง 0.05 มีค่าระดับ + 155.32 ม.รทก. 
ที่ค่าความเสี่ยง 0.10 มีค่าระดับ + 155.63 ม.รทก. 
ที่ค่าความเสี่ยง 0.20 มีค่าระดับ + 155.98 ม.รทก. 
ที่ค่าความเสี่ยง 0.30 มีค่าระดับ + 156.18 ม.รทก. 
      2. ผลการศึกษาพบว่าค่า Lower Rule Curve 
(LRC) ค่าระดับน้ าต่ าสุดที่ ยอมให้ เกิดขึ้นในการ
ด าเนินการจัดการอ่างเก็บน้ า ที่ความเสี่ยงต่าง ๆ เพ่ือ
หลีกเลี่ยงการขาดแคลนน้ าในอนาคต โอกาสที่น้ าใน
อ่างเก็บน้ าจะเข้าสู่สภาวะการขาดแคลนน้ ามากที่สุด
อยู่ในช่วงเดือนพฤศจิกายน มีดังนี้ 
ที่ค่าความเสี่ยง 0.05 มีค่าระดับ + 156.71 ม.รทก. 
ที่ค่าความเสี่ยง 0.10 มีค่าระดับ + 156.57 ม.รทก. 
ที่ค่าความเสี่ยง 0.20 มีค่าระดับ + 156.40 ม.รทก. 
ที่ค่าความเสี่ยง 0.30 มีค่าระดับ + 156.23 ม.รทก. 
      3. การใช้น้ าโดยเฉลี่ยจากข้อมูล 13 ปี เท่ากับ 
115.210 ล้าน ลบ.ม. และที่ค่าความเสี่ยง 0.05 ของ
เส้น URC ปริมาตรน้ าจะเท่ากับ 79.850 ล้าน ลบ.ม. 
ซึ่งเป็นสภาวะการขาดแคลนน้ าเป็นปริมาตรเท่ากับ 
35.360 ล้าน ลบ.ม. และที่ค่าความเสี่ยง 0.10 ของ
เส้น URC ปริมาตรน้ าจะเท่ากับ 112.716 ล้าน ลบ.ม. 
ซึ่งเป็นสภาวะการคาดแคลนน้ ามีปริมาตรอยู่ที่ 2.490 
ล้าน ลบ.ม.  
    4. การหาน้ าล้นอ่างเก็บน้ าและน้ าขาดแคลนโดย
การใช้ข้อมูลปริมาณน้ าไหลเข้าอ่างสุทธิและการใช้น้ า
ในช่วงระยะเวลาเดียวกันมาพล็อตกราฟ ซึ่งประตู
ระบายน้ าจะต้องระบายน้ าไม่ต่ ากว่า 388.8 ล้านลบ.
ม.ต่อเดือน พบว่าน้ าในอ่างเก็บน้ า ไม่มีปีที่น้ าล้นและปี
ที่ขาดแคลนน้ าเนื่องจากว่าการจัดการอ่างเก็บน้ า นั้น
จะใช้ระดับเก็บกักปกติและระดับเก็บกักเป็นเกณฑ์ใน
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การปล่อยน้ าออกจากอ่าง ฯ และก็ต้องค านึงถึงระดับ
ที่เส้น URC ควบคู่ไปด้วย 
5.2  ข้อเสนอแนะ 
      1. เนื่องจากข้อมูลอุทกวิทยารายเดือนที่มีการ
จัดเก็บเป็นข้อมูลหลัก ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 - 2562 
ระยะเวลา 13 ปี เป็นช่วงเวลาที่ไม่มาก การศึกษาโดย
ใ ช้ วิ ธี  Probability based on rule curves เ ป็ น
การศึกษาเชิงสถิติ ควรมีช่วงข้อมูลตั้งแต่ 30 ปีขึ้นไป 
ถึงจะได้ค่าความน่าจะเป็นของข้อมูลที่ดีขึ้น 
      2. ควรเพ่ิมวิธีการศึกษาการจัดท าโค้งปฏิบัติการ
อ่างเก็บน้ าด้วยวิธีอ่ืนๆ เพ่ือใช้ในการเปรียบเทียบผล 
ให้เกิดความเชื่อม่ันก่อนน าผลไปใช้จริง 
      3. ในที่นี้การ Operation อ่างเก็บน้ าหนองหาร
เป็นการประมาณการระบายน้ าเพ่ือไม่ให้อ่างเก็บน้ า
หนองหารเกิดสภาวะน้ าท่วมและปริมาณน้ าไม่พอใช้
ในช่วงฤดูแล้ง ซึ่งหากน าไปใช้จริงก็จะต้องมีการ
พิจารณาจากผู้ดูแลอ่างเก็บน้ าหนอองหารหรือผู้
ค วบคุ มการ เปิ ดปิ ดประตู ร ะบายน้ า เ พ่ื อ ให้ มี
ประสิทธิภาพในการใช้น้ ามากขึ้น 
 
6.  กิตติกรรมประกาศ 
 ขอขอบคุณโครงการชลประทานสกลนคร ประมง
จังหวัดสกลนคร ประปาภูมิภาคจังหวัดสกลนครและ
ส านักงานจังหวัดสกลนคร ที่อนุเคราะห์ให้ข้อมูล
การศึกษาในครั้งนี ้
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บทคัดย่อ  
          การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ [1] ศึกษาผลการเรียนรู้วิชาประมาณราคางานสถาปัตยกรรมที่เรียนด้วยกระบวนการ
แบบสะเต็มศึกษา [2] เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรู้วิชาประมาณราคางานสถาปัตยกรรมที่เรียนด้วยกระบวนการแบบสะ
เต็มศึกษาก่อนเรียนและหลังเรียน [3] เพื่อศึกษาทักษะและปฏิบัติการประมาณราคางานสถาปัตยกรรมและ [4] เพื่อศึกษา
ความพึงพอใจของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชพี (ปวช.) ชั้นปีที่ 2 ที่เรียนวิชาประมาณราคางานสถาปตัยกรรมดว้ย
กระบวนการแบบสะเต็มศึกษาเครื่องมือที่ใช้ในการด าเนินการวิจัยประกอบด้วย [1] แผนการเรียนรู้รายวิชาประมาณราคา
งานสถาปัตยกรรมที่เน้นกระบวนการสะเต็มศึกษา [2 ]แบบทดสอบการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาประมาณราคา
งานสถาปัตยกรรมที่มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ  0.79 [3] แบบประเมินทักษะการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประมาณราคางาน
สถาปัตยกรรมและ [4] แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 2 ที่มีต่อการเรียนรู้
รายวิชาประมาณราคางานสถาปัตยกรรมรหัสวิชา2106-2005ที่เน้นกระบวนการสะเต็มศึกษกลุ่มเป้าหมายในการวิจัยครั้ง
นี้เป็นนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาโยธา ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาโยธา วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดน
ดิน จังหวัดสกลนคร 35 คน โดยการสุ่มแบบเป็นกลุ่ม(cluster random sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการเลือก
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก ่[1] แผนการจัดการเรียนรู้ จ านวน 11 แผน [2] แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ได้แก่
แบบทดสอบระหว่างเรียนและหลังเรียน และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีค่าความยาก (p) ตั้งแต่ 0.43-0.60 
ค่าอ านาจจ าแนก (r) ตั้งแต่ 0.20-0.60มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .94 [3] แบบประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้ [4] 
แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ จ านวน 16 ข้อมีค่าความ
เชื่อมั่นเท่ากับ .79 
ค ำส ำคัญ  :  แผนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา 
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Abstract 
 This purpose of this study were : [1] to study about the learning from outcomes of Architectural 
cost estimation with Integrated STEM Education learn management, [2] to compare learning from 
outcomes of Architectural cost estimation between pre and post with Integrated STEM Education learn 
management, [3] to study skills and operate of  Architecture Cost Estimate and [4] to study  the student 
vocational certificate in the second years to towards satisfaction by learning  Architectural cost 
estimation of integrated STEM Education learn management. The tools used in this study consisted of : 
[1] the learning management plans with Integrated STEM  Education learn management, [2] a test for 
measurement learning achievement of Architectural cost estimation with  confidence value 0.79, [3] the 
skills evaluation and operate form of  Architecture Cost Estimate and [4] A satisfaction of the student  
vocational certificate in the second years  learning with  Architectural cost estimation code 2106-2005 
by using in integrated STEM Education learn management. The target group were 35 students vocational 
certificate in the second years department of Civil studying in the second semester in academic year of 
2018 and learning Architectural cost estimation code 2106-2005 at Sawangdandin Industrial and 
Community Education College of  the Vocational Education Commission office, Sakonnakhon by cluster 
random sampling. The research instruments consisted of : [1] 11 learning management plan with 
Architectural cost estimation [2] a test for measurement during and after learning achievement a test 
for measurement learning achievement, 60 questions with difficulty (p) from 0.43-0.60, classification 
power (r) from 0.20-0.60, the confidence value of .94 [3] the quality evaluation form of learning 
management plans with  Architectural cost estimation [4] A satisfaction questionnaire of students 
vocational certificate  studies with Architectural cost estimation of 16 items with a confidence value .79. 
Keywords : STEM Education lesson plan 
 
1.  บทน า 
     ในยุคที่โลกมีความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว อัน
สืบเนื่องมาจากการใช้เทคโนโลยีเพ่ือเชื่อมโยงข้อมูล 
ต่าง ๆ ของทุกภูมิภาคของโลกเข้าด้วยกัน กระแสการ
ปรับเปลี่ยนทางสังคมที่ เกิดขึ้น ในศตวรรษที่  21 
จัดการเรียนรู้ เ พ่ือเตรียมความพร้อมให้นักเรียนมี
ทักษะส าหรับการออกไปด ารงชีวิตในโลกในศตวรรษที่ 
21 ทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรมจะเป็นต้อง
ก าหนดความพร้อมของนักเรียนเข้าสู่โลกการท างาน 
ในการด ารงชีวิตและท างานให้ประสบความส าเร็จ 

นักเรียนจะต้องพัฒนาทักษะชีวิตที่ส าคัญอันจะส่งผล
ให้มีการเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนรู้เพ่ือให้เด็กใน
ศตวรรษที่ 21 นี้ มีความรู้ ความสามารถ และทักษะ
จ าเป็น เด็ก ๆ จึงต้องได้รับการฝึกฝนทักษะที่จ าเป็น 
เช่น ทักษะการสื่อสาร ความคิดสร้างสรรค์ ความใฝ่รู้
ใฝ่เรียน ความรับผิดชอบ การปรับตัวทักษะระหว่าง
บุคคล ทักษะความร่วมมือ การท างานเป็นทีม ภาวะ
ผู้น า สารสนเทศการเท่าทันสื่อคอมพิวเตอร์เทคโนโลยี
สารสนเทศ และการเรียนรู้ เป็นต้น เพ่ือเตรียมพร้อม
ส าหรับการเป็นพลเมืองในยุคศตวรรษที่ 21 ต่อไป  
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[วิจารณ์ พานิช. 2555 : 16-21]  สะเต็มศึกษา STEM  
Education  เป็นแนวทางการจัดการเรียนรู้ แบบ
บูรณาการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมและ
คณิตศาสตร์ที่มุ่งให้ผู้เรียนนาความรู้ไปใช้แก้ปัญหาใน
ชีวิตจริงโดยจะพัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหม่ที่
เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิตและการประกอบ
อาชีพผ่านประสบการณ์ในกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้น
การปฏิบัติหรือกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็น
ฐาน [Problem-Based Learning] จากการศึกษา
เอกสารหลักการและเหตุผลดังกล่าวข้องต้น ผู้วิจัย
สนใจที่จะศึกษากระบวนเป็นการตอบโจทย์การศึกษา
ในศตวรรษที่ 21 ท าให้นักเรียนเกิดทักษะต่าง ๆ ใน
การท างาน อันจะส่งผลต่อการพัฒนาทักษะการ
ท างานเป็นทีมให้ดียิ่งขึ้น 
 
2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
     เพ่ือศึกษาผลการเรียนรู้วิชาประมาณราคางาน
สถาปัตยกรรมที่เรียนด้วยกระบวนการแบบสะเต็ม
ศึกษาเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ศึกษาทักษะและ
ปฏิบัติงานศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดับ
ป ร ะ ก า ศ นี ย บั ต ร วิ ช า ชี พ  [ป ว ช . ] ชั้ น ปี ที่  2 
ที่เรียนวิชาประมาณราคางานสถาปัตยกรรม ด้วย
กระบวนการแบบสะเต็มศึกษา 
 
3.  สมมติฐานการวิจัย 
    นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ [ปวช.] ชั้น
ปี ที่  2 ที่ เ รี ย น รู้ ร า ย วิ ช า ป ร ะ ม า ณ ร า ค า ง า น
สถาปัตยกรรม ด้วยกระบวนการแบบสะเต็มศึกษามี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
 
 
 

4.  ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ [ปวช.2] สาขาวิชาโยธา 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ [ปวช.1] สาขาวิชาโยธา 
วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดินสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชา
ง า น ไ ม้ ร หั ส วิ ช า  2 1 0 6- 2 005 ภ า ค เ รี ย น ที่ 2  
ปีการศึกษา 2561 จ านวน 35 คนโดยการสุ่มแบบ
เจาะจงสุ่มแบบเจาะจง [Purposive Sampling] 
 
5.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาประมาณ
ราคางานสถาปัตยกรรม รหัสวิชา 2106-2005 ตาม
เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาและสามารถน า
ความรูทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตรและ 
คณิตศาสตร มาใชในการแกปญหาในชีวิตประจ าวันได 

 
6.  ทฤษฎีสะเต็มศึกษา 
    สะเต็มศึกษา คือ แนวทางการจัดการศึกษาที่
บู ร ณ า ก า ร ค ว า ม รู้ ใ น  4 ส ห วิ ท ย า ก า ร  ไ ด้ แ ก่  
วิทยาศาสตร์ วิศวกรรม เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ 
โดยเน้นการน าความรู้ ไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริง 
รวมทั้งการพัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหม่ ที่เป็น
ประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต และการท างาน ช่วย
นักเรียนสร้างความเชื่อมโยงระหว่าง 4 สหวิทยาการ 
กับชีวิตจริงและการท างาน  การจัดการเรียนรู้แบบสะ
เต็มศึกษาเป็นการจัดการเรียนรู้ที่ไม่เน้นเพียงการ
ท่ อ งจ าทฤษฎี ห รื อก ฎทางวิ ทย าศาสตร์  และ
คณิตศาสตร์ แต่เป็นการสร้างความเข้าใจทฤษฎีหรือก 
เหล่านั้นผ่านการปฏิบัติให้เห็นจริงควบคู่กับการพัฒนา
ทักษะการคิด ตั้งค าถาม แก้ปัญหาและการหาข้อมูล
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และวิเคราะห์ข้อค้นพบใหม่ ๆ พร้อมทั้งสามารถน าข้อ
ค้นพบนั้นไปใช้หรือบูรณาการกับชีวิตประจ าวันได้ 
 
7.  วิธีการวิจัย 
  รูปแบบการวิจัยในครั้งนี้เป็นแบบเป็นกลุ่มเดียว
ทดสอบก่ อน เ รี ย นและหลั ง เ รี ย น [One Group 
Pretest–posttest Design] [พ ว ง รั ต น์ ท วี รั ต น์ .  
2546 : 60–61] ดังภาพประกอบ 1 
 

ก่อนเรียน การทดลอง หลังเรียน 
E1 X       E2 

 

ภาพประกอบ 1 รูปแบบการวิจัยแบบ One Group 
Pretest–posttest Design 
เมื่อ  E1  แทนการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อน
เรียน   
 X  แทน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกิจกรรม
สะเต็มศึกษา 
      E2  แทนการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง
หลังเรียน 
 
8.  รูปแบบการจัดการเรียนด้วยสะเต็มศึกษา 
 

 
 
 
 
 

9.  การวิเคราะห์ข้อมูล 
     ผู้วิจัยด าเนินการจัดท าและวิเคราะห์ข้อมูล ตาม
ขั้นตอนดังนี้ 1. วิเคราะห์ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
รายวิชาประมาณราคางานสถาปัตยกรรม ที่ เน้น
กระบวนการสะเต็มศึกษาโดยใช้ค่าเฉลี่ย [ ] ส่วน
เบี่ ยง เบนมาตรฐาน [S.D.] 2 .  วิ เคราะห์ผลการ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาประมาณ
ราคางานสถาปัตยกรรม ที่เน้นกระบวนการสะเต็ม
ศึกษาก่อนและหลังการเรียนรู้โดยใช้ค่าสถิติ  Paired 
t-test [Dependent Sample] 3. วิเคราะห์ความพึง
พอใจของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
[ปว.ช.] สาขาวิชาโยธา ที่มีต่อการเรียนรู้รายวิชา
ประมาณราคางานสถาปัตยกรรม ที่เน้นกระบวนการ
สะเต็มศึกษาโดยใช้ค่าเฉลี่ย [ ] ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน [S.D.] 
 
10.  สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล 
     ผลการวิจัยครั้งนี้ได้เสนอผลการวิจัยดังนี้ 
 1. ผลประสิทธิภาพแผนการจัดการเรียนรู้จาก
คะแนนระหว่างเรียนกับคะแนนทดสอบหลังเรียน
80.07/82.28 โดยรวมสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ 
 
ตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะหป์ระสิทธิภาพของแผนการ
เรียนรู้ รายวิชาประมาณราคางานสถาปัตยกรรมตาม
เกณฑ์ 80/80 

แหล่งข้อมูล จ านวน
นักเรียน 

  ร้อยละ ประสิทธิ 
ภาพ 

ระหว่างเรียน 
(110) 

35 85.86 80.07 
80.07/82.

28     
หลังเรียน (60) 35 49.37 82.28 
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 2.  วิเคราะห์เปรียบเทียบผลการเรียนรู้ รายวิชา
ประมาณราคางานสถาปัตยกรรม  ที่ เ รี ยนด้วย
กระบวนการแบบสะเต็มศึกษาก่อนเรียนและหลัง
เรียนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ซึ่งเป็นไป
ตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ 
 
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าคะแนน
เฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน 

คะแนน 
ค่าเฉลี่ย N D D2 t 

  
S.D.     

ก่อนเรียน 27.11 2.91     
   35 1,003 29,080 17.41* 
หลังเรียน 53.83 1.96     

* ค่า t มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05   
 

3. วิ เ ค ร าะห์ ค ว าม พึ งพอใจของนั ก เ รี ย น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ [ปวช.] ชั้นปีที่ 2 ที่เรียนวิชา
ประมาณราคางานสถาปัตยกรรม ด้วยกระบวนการ

แบบสะเต็มศึกษาโดยใช้สถิติพ้ืนฐานค่าเฉลี่ย [  ] 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน [S.D.]โดยส่วนรวมมีค่า
คะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับพอใจมากที่สุด[ = 4.60,  
S.D. = 0.09]  ผลจากการศึกษาผู้เรียน ได้ใช้ 4 สห
วิทยาการ มาบูรณาการ ในรายวิชาประมาณราคางาน
สถาปัตยกรรมที่ชัดเจนซึ่งถือว่าเรื่องใกล้ตัวที่สามารถ
น ามาใช้ในชีวิตประจ าวันได้    
 
11.  ข้อเสนอแนะ 
 11.1 ครูผู้สอนต้องเข้าใจกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาเป็นอย่างดีเพ่ือจะได้
ชี้แจงให้ผู้เรียนเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเองและ
คอยให้ค าแนะน าอย่างใกล้ชิดในการท างานกลุ่ม 

 11.2 ผลการประเมินทักษะปฏิบัติงานของ
นักเรียนระดับ ปวช. ชั้นปีที่  2 ที่ เรียน รายวิชา
ประมาณราคางานสถาปัตยกรรม พฤติกรรมการ
ปฏิบัติ ด้านการดัดแปลงให้เหมาะสม (   =59.77, 
S.D. = 2.65) คะแนนอยู่ในระดับท้ายสุดครูผู้สอนควร
มีการเสริมสร้างให้นักเรียนมีความรู้ดีขึ้น 
 11.3 ด้านความพึงพอใจครูกระตุ้นให้ผู้ เรียน

แสดงออกอย่ างมั่น ใจมีคะแนนเฉลี่ ย  (  = 4.44, 
S.D.=0.51) อยู่ ในระดับน้อยสุด ครูจะต้องมีการ
วางแผนอย่างมีขั้นตอนการปรึกษาจากนักวิชาการ
หรือผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิดกระตุ้นให้ผู้เรียนมีส่วน
ร่วมมากข้ึน 
 
12.  กิตติกรรมประกาศ 
    รายงานการวิจัยเรื่อง การพัฒนากิจกรรมการ
เรียนรู้วิชาประมาณราคางานสถาปัตยกรรมของนักเรีย
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ [ปวช.] สาขาวิชาโยธา   
ด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษานักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาโยธา วิทยาลัยการ
อาชีพสว่างแดนดินฉบับนี้เป็นผลส าเร็จของ สาขาวิชา
โยธา วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน  ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา เล่มนี้เป็นผลส าเร็จ
ขอขอบพระคุณคณะผู้บริหารคณะครูและผู้เชี่ยวชาย
ทุกท่านขออุทิศเพ่ือบูชาคุณแด่บิดา-มารดาผู้มีพระคุณ
สูงสุด ครู-อาจารย์ผู้ให้ปัญญา วิทยาลัยการอาชีพสว่าง
แดนดินผู้ให้ความเจริญงอกงามต่อไป 
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บทคัดย่อ  

การประเมินความปลอดภัยทางถนนในเขตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา วัตถุประสงค์เพื่อส ารวจหา
จุดบกพร่องทางถนนแบ่งออกเป็น 3 เส้นทาง โดยที่หัวข้อสภาพอันตรายข้างทางผ่านเกณฑ์มาตรฐาน และประเด็นที่ไม่
ผ่านมาตรฐาน ได้แก่ 1. ทางร่วมทางแยก ระยะการมองเห็นทางร่วมทางแยกถูกบดบังด้วยรถที่จอดอยู่ (ร้อยละ 73.33) 2. 
ป้ายจราจร ปัญหาที่พบ ต าแหน่งการติดตั้งป้ายจราจรไม่เหมาะสมกับการใช้งาน (ร้อยละ  32.25) 3. เครื่องหมายจราจร
ปัญหาที่พบ เส้นจราจรไม่ชัดเจน (ร้อยละ 31.25) 4. สภาพพื้นถนน เป็นหลุมเป็นบ่อพื้นผิวขรุขระ (ร้อยละ 41.17) 5. การ
ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างไม่เพียงพอ (ร้อยละ 31.25)  6. คนเดินเท้า ปัญหาคือรถจอดบดบังทางเดินข้ามถนน (ร้อยละ 60) 7. 
การจอดรถและที่หยุดรถประจ าทาง ปัญหาที่พบคือ ที่จอดรถไม่เพียงพอมีการน ารถส่วนตัวไปจอดบริเวณที่หยุดรถประจ า
ทาง (ร้อยละ 100) จากการประเมิน สรุปแนวทางที่ควรได้รับการแก้ไขแบบเร่งด่วน ได้แก่ 1. ที่จอดรถไม่เพียงพอ 2. การตี
เส้นจราจรไม่ชัดเจน 3. ทางเดินข้ามถูกบดบังด้วยรถที่จอดอยู่  
ค ำส ำคัญ: การตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน, จุดบกพร่องทางถนน, อุบัติเหตุ 
 
Abstract 

 Road Safety Assessment in Nakhon Ratchasima Rajabhat University Area The objective is to 
survey for road defects, divided into 3 routes on the topic of roadside hazards through standard criteria. 
and issues that do not pass the standard1. junction the visibility distance at the junction is blocked by 
parked vehicles (73.33%). 2. Traffic signs, problems encountered, the installation location of traffic signs 
is not suitable for use (32.25%). find Unclear traffic lines (31.25%) 4. Road condition bumpy, rough 
surface (41.17%) 5. Insufficient lighting installation (31.25%) 6. Pedestrians The problem is that the car is 
parked. Block the road crossing (60%) 7. Parking and bus stop the problem is Parking is inadequate. 
Private vehicles are parked at bus stops (100%) Summary of guidelines that should be corrected include: 
1. Inadequate parking, 2. unclear road markings, 3. Crossings are blocked by parked cars. 
Keywords: road safety inspections, road faults, accident 
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1.  บทน า 
 ประ เทศ ไทย เป็ นป ร ะ เ ท ศห นึ่ ง ที่ มี ปั ญ ห า                   
ด้านความปลอดภัยทางถนน หรืออุบัติ เหตุทาง
การจราจรจะเห็นจากรายงานสถิติคดีอุบัติเหตุจราจร
ของส านักงานต ารวจแห่งชาติในช่วงเวลา 10 ปี พบว่า 
อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนของประเทศ
ไทย ใน  10 ปีที่ผ่านมามี อัตราการเกิดอุบัติ เหตุ  
ทั้งหมด 403,761 ครั้ง พบว่ามีมูลค่าความสูญเสีย  
ทางเศรษฐกิจจากปัญหาอุบัติ เหตุจราจรทางบก           
รวมทั้งสิ้นปีละ 3,796.262 ล้านบาท  

ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย ท า ง ถ น น             
เป็นแนวคิดที่ ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง     
จากหน่วยงานทางถนนทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ว่าเป็นแนวทางที่สามารถน ามาใช้ในการแก้ไขปัญหา
อุบัติเหตุรวมถึง ความรุนแรงของอุบัติเหตุที่จะเกิดข้ึน 
จากการทบทวนงานวิจัยพบว่า มีการน าแนวคิด    
การตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน มาใช้ใน    
พ้ื นที่ ชุ ม ชน  [1-3] ผู้ วิ จั ย ไ ด้ เ ล็ ง เ ห็ นปั ญห า ใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พบว่าบางเส้นทาง
ไม่มีไฟฟ้า ให้แสงสว่าง ป้ายจราจรถูกบดบังกีดขวาง
เส้นทางเดินรถในบริเวณหลายจุด 

นักวิจัยได้ท าการส ารวจและตรวจสอบถนน เพ่ือ
ประเมินจุดเสี่ยงอันตรายที่ไม่ผ่านมาตรฐานอาจส่งผล
ท าให้เกิดอุบัติเหตุทางถนน ภายในมหาวิทยาลัย            
ราชภัฎนครราชสีมาเพ่ือให้เกิดความปลอดภัยทาง
ถนนในมหาวิทยาลัยต่อไป 
 
2.  วิธีการด าเนินงาน 
 ขั้นตอนการด าเนินงานการส ารวจตรวจสอบ การ
ประเมินความปลอดภัยทางถนนในมหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครราชสีมา โดยมีรายละเอียด พ้ืนที่การศึกษา 

การเก็บข้อมูล การประเมินผลการตรวจสอบ แบ่ง
ออกได้ดังนี้ 
2.1 พื้นที่การศึกษา 

ขั้นตอนการด าเนินงานการส ารวจตรวจสอบ    
การประเมินความปลอดภัยทางถนนในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมา พ้ืนที่การศึกษา 3 เส้นทาง ดัง
แสดงในรูปที่ 1 มีรายละเอียด ดังนี้  

1) เส้นทางที่ 1 เริ่มบริเวณทางออกประตู 1 ถึง 
บริเวณอาคาร 29 อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม    

2) เส้นทางที่ 2 เริ่มบริเวณทางเข้า-ออกประตู 2 
ถึงบริเวณอาคาร 31 อาคารยุพราชเบญจมงคล 

3) เส้นทางที่ 3 เริ่มบริเวณทางเข้า-ออกประตูที่ 
3 ถึงบริเวณอาคาร 53  

การตรวจสอบความปลอดภัย ซึ่งท าการประเมิน
ทั้งหมด 8 ประเด็นตามเกณฑ์มาตรฐาน  ได้แก่ 1.
ลักษณะทั่วไปของทางร่วมทางแยก 2.ป้ายจราจร 3.
เครื่องหมายจราจรและเครื่องหมายน าทาง 4.สภาพ
อันตรายข้างทาง 5.พ้ืนถนน 6.ไฟฟ้าแสงสว่าง 7.คน
เดินเท้า คนเดินข้ามถนน คนขี่จักรยาน 8.การจอดรถ 
และท่ีหยุดรถประจ าทาง 
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รูปที่ 1 แผนที่เส้นทางภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

3.  ผลการศึกษา 
จ า ก ก า ร ต ร ว จ ส อ บ แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น ภ า ย ใ น

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ทั้งหมด 8 ประเด็น 
ได้ผลตามเกณฑ์การตรวจสอบที่ผ่าน และไม่ผ่าน 
3.1  เส้นทางท่ี 1  
 3.1.1 ลักษณะทั่วไปของทางร่วมทางแยก จาก
การประเมิน 7 จุด ที่ ไม่ผ่านเกณฑ์จ านวน 2 จุด 
เนื่องจากมีรถบดบังทางแยกที่ไม่ผ่านเกณฑ์ คิดเป็น
ร้อยละ 40 
 3.1.2 ป้ายจราจร จากการประเมิน 20 จุด ไม่
ผ่านเกณฑ์จ านวน 4 จุด เนื่องจากการติดตั้งไม่ถูกต้อง           
กับบริเวณท่ีติดตั้งที่ไม่ผ่านเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ 20 
 3.1.3 เครื่องหมายจราจรและเครื่องหมายน าทาง
จากการประเมินทั้งหมด 17 จุด พบว่า ไม่ผ่านเกณฑ์
คิดเป็นร้อยละ 100 เนื่องจาก เส้นขอบทาง เส้นแบ่ง
ช่องจราจร ไม่มีความชัดเจน 

 3.1.4 สภาพอันตรายข้างทาง จากการประเมิน  ไม่พบ
อุปสรรคที่อาจก่อให้เกิดอันตรายข้างทาง คิดเป็นร้อยละ 100 
 3.1.5 พ้ืนถนน จากการประเมิน 2 จุด ในด้าน
พ้ืนผิว ตะแกรงทรุดตัว พบว่าไม่ผ่านเกณฑ์ทั้งหมด 2 
จุด ที่ไม่ผ่านเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ 100  
 3.1.6 ไฟฟ้าแสงสว่าง จากการประเมิน 4 จุด             
การติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างไม่เพียงพอ ทั้งหมด 1 จุด            
ที่ไม่ผ่านเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ 25 
 3.1.7 คนเดินเท้า จากการประเมิน 4 จุดทาง
เดินทางข้ามที่ไม่ผ่านเกณฑ์ เนื่องจากถูกบดบังด้วยรถ
ที่จอดอยู่ 1 จุด ที่ไม่ผ่านเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ 25 
 3.1.8 ที่จอดรถ จากการประเมินทั้งหมด 13 จุด 
พบว่า ไม่ผ่านเกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 100 เนื่องจากที่
จอดรถไม่เพียงพอทั้งหมด  
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3.2  เส้นทางท่ี 2  
 3.2.1 ลักษณะทั่วไปของทางร่วมทางแยก จาก
การประเมิน 4 จุดที่ ไม่ผ่านเกณฑ์จ านวน 2 จุด 
เนื่องจากมีรถบดบังทางแยก ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ คิดเป็นร้อย
ละ 50  
 3.2.2 ป้ายจราจร จากการประเมิน 8 จุด ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 100 เนื่องจาก 
ต าแหน่งการติดตั้งปา้ยจราจรเหมาะสม 
 3.2.3 เครื่องหมายจราจรและเครื่องหมายน าทาง
จากการประเมิน 17 จุด ไม่ผ่านเกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 
100 เส้นแบ่งช่องจราจร ไม่มีความชัดเจน 
3.2.4 สภาพอั นตรายข้ างทาง จากการประเมิ น                              
ไม่ พบบริ เวณที่ อาจก่ อให้ เกิ ดอั นตรายข้ างทาง                               
คิดเป็นร้อยละ 100 
 3.2.5 พ้ืนถนน จากการประเมิน 6 จุด พบว่า ไม่
ผ่านเกณฑ์ทั้งหมด 1 พ้ืนถนนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ คิดเป็น
ร้อยละ 16.66 
 3.2.6 ไฟฟ้าแสงสว่าง จากการประเมิน 4 จุด 
ไฟฟ้าแสงสว่างไม่เพียงพอกับการใช้งาน ทั้งหมด 1 จุด 
ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 25 
 3.2.7 คนเดินเท้า จากการประเมิน 8 จุด ทางเดิน
ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ถูกบดบังด้วยรถที่จอดอยู่ 2 จุด ที่ไม่
ผ่านเกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 25 
 3.2.8 ที่หยุดรถประจ าทาง จากการประเมิน 7 
จุด มีการน ารถไปจอดท าให้รถประจ าทางไม่สามารถ
หยุดรถได้ ไมผ่่านเกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 100 
3.3  เส้นทางท่ี 3 
 3.3.1 ลักษณะทั่วไปของทางร่วมทางแยก จาก
การประเมิน 4 จุด ที่ ไม่ผ่านเกณฑ์จ านวน 3 จุด 
เนื่องจากมีรถบดบังทางแยก ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ คิดเป็น
ร้อยละ 75 

 3.3.2 ป้ายจราจร จากการประเมิน 2 จุด บริเวณ
การติดตั้งป้ายจราจรไม่ผ่านเกณฑ์จ านวน 2 จุด
เนื่องจากการติดตั้งไม่ถูกต้อง ป้ายจราจรไม่ผ่านเกณฑ์
คิดเป็นร้อยละ 100 
 3.3.3 เครื่องหมายจราจรและเครื่องหมายน าทาง
จากการประเมิน 8 จุด พบว่า ไม่ผ่านเกณฑ์ คิดเป็น
ร้อยละ 100 เนื่องจากทิศทางจราจร เส้นแบ่งช่อง
จราจร ไม่มีความชัดเจน  
 3.3.4 สภาพอันตรายข้างทาง การประเมินไม่พบบริเวณ            
ที่มีอุปสรรคก่อให้เกิดอันตรายข้างทาง คิดเป็นร้อยละ 100 
 3.3.5 พ้ืนถนน จากการประเมิน 6 จุด ในด้าน
พ้ืนผิวขรุขระ พบว่าไม่ผ่านเกณฑ์ทั้งหมด พ้ืนถนนที่ไม่
ผ่านเกณฑ ์คิดเป็นร้อยละ 100 

3.3.6 ไฟฟ้าแสงสว่าง จากการประเมิน 8 จุด 
การติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างไม่เพียงพอกับการใช้งาน 1 
จุด ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 12.5 

3.3.7 คนเดินเท้า จากการประเมิน 5 จุด ทาง
เดินทางข้ามที่ไม่ผ่านเกณฑ์ถูกบดบังด้วยรถที่จอดอยู่ 
3 จุด ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 60 

3.3.8 ที่จอดรถ จากการประเมิน 6 จุดการจอด
รถไม่เพียงพอ ไม่ผ่านเกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 100 
  
4.  สรุปผลการวิจัย  
 1. ลักษณะทั่วไปของทางร่วมทางแยก จากการ
ประเมิน 15 จุด ไม่ผ่านเกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 46.66 
 2. ป้ายจราจร จากการประเมิน 31 จุด ที่ไม่ผ่าน
เกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 16.12 
 3. เครื่องหมายจราจรและเครื่องหมายน าทางจาก
การประเมิน 28 จุด ไม่ผ่านเกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 100  
 4. สภาพอันตรายข้างทาง จากการประเมินไม่พบ
อุปสรรคที่ก่อให้เกิดอันตราย คิดเป็นร้อยละ 100 
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 5. พ้ืนถนน จากการประเมิน 16 จุดที่ไม่ผ่านเกณฑ์
คิดเป็นร้อยละ 41.17 
 6. ไฟฟ้าแสงสว่าง จากการประเมิน 16 จุด ไฟฟ้า
ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 31.25 

7. ทางเดินเท้า จากการประเมิน 15 จุด ที่ไม่ผ่าน
เกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 60 
 8. ที่จอดรถ จากการประเมินทั้ งหมด 19 จุด        
ไม่ผ่านเกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 100 ที่หยุดรถประจ า
ทาง จากการประเมินทั้งหมด 7 จุด ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ 
คิดเป็นร้อยละ 100  
4.1 ข้อเสนอแนะส าหรับแนวทางการแก้ไข 

จากการประเมินสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในเขต
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ผู้วิจัยได้เสนอ            
แนวทางแก้ไข นักวิจัยได้ออกแบบใช้สัญลักษณ์ แทน
รูปแบบวิธีการแก้ไขลงพิกัด ในแต่ละจุดที่ควรได้รับ
การพิจารณาแก้ไข ดังรูปที่ 2 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

1. ออกกฎระเบียบห้ามมิ ให้จอดรถบริ เวณ
ทางเดินเท้าภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   
ย                 

2. พิจารณาการติดตั้งป้ายเตือนจราจรใหม่   ป   
3ใ ทาสีเครื่องหมายจราจร เส้นทางจราจรให้

ชัดเจน ซ่อมแซมพ้ืนผิวถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อ   ถ1 
4. เพ่ิมตะแกรงท่อระบายน้ าให้มีประสิทธิภาพ

มากขึ้น    ถ     
5. เพ่ิมปริมาณไฟแสงสว่าง   ฟ 
6. พิจารณาการรื้อถอนต้นไม้บริเวณทางเดินเท้า 

ให้เกิดความปลอดภัย   ท1 
7. ติดตั้งทีก่ั้นไว้ส าหรับทางเดินข้ามทางเท้า   ท              
8. เพ่ิมพ้ืนที่อาคารจอดรถ และจัดการทาสีเส้น

ช่องที่จอดรถ อย่างชัดเจน 
 
  

 
 

รูปที่ 2 ผังบริเวณท่ีควรได้รับการแก้ไข 
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การประยุกต์ใช้ความเป็นจริงเสมือนแบบ 360 องศาสา้หรับงานออกแบบห้องน ้า 
ในร้านค้าวัสดุก่อสร้างเพื่อเพิ่มสัดส่วนการตัดสนิใจของลูกค้า 

Application of 360-degree Virtual Reality for Instore Bathroom Design to 
Improve the Customer Decision Making Process 
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บทคัดย่อ  
    การวิจัยนี้เป็นการศึกษาการเพิ่มสัดส่วนในการตัดสินใจของลูกค้าในร้านวัสดุก่อสร้าง โดยมีจ านวนใบสั่งซื้อสินค้า
และผลวิเคราะห์ทางสถิติเป็นตัวชี้วัด ผู้วิจัยศึกษาโดยการทดลองเปรียบเทียบงานออกแบบห้องน้ า 2 รูปแบบ คือ (1) 
รูปแบบเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน (2) รูปแบบ 3 มิติ เพื่อใช้ในการตัดสินใจซื้อสินค้าประเภทกระเบื้องและสุขภัณฑ์ 
โดยใช้โปรแกรม Tile Look ในการจ าลองโมเดลห้องน้ าขนาดพื้นที่ขนาดไม่เกิน 9 ตารางเมตร  กรณีศึกษา ในกลุ่มตัวอย่าง
จ านวนคน 40 คนโดยแบ่งเป็น 2 กลุ่มๆละ 20 คนซึ่งเป็นลูกค้าที่มาใช้บริการที่ บริษัท บุญถาวร จ ากัด สาขาเชียงใหม่ 
ผลการวิจัยพบว่า จ านวนใบสั่งซื้อสินค้าในกลุ่มตัวอย่างที่ได้รับชมน าเสนอโดยใช้รูปแบบ เทคโนโลยีความจริงเสมือนมี
สัดส่วนในการสั่งซื้อสูงกว่างานรับชมน าเสนอโดยรูปแบบ 3 มิติ อย่างมีนัยส าคัญ 
ค ำส ำคัญ:  เทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน, ใบสั่งซื้อสินค้า, ร้านวัสดุก่อสร้าง, กระเบื้อง, สุขภัณฑ์ 
 
Abstract 

This research is to study the improvement of the customer's decision making process at home 
improvement retailers. This is indicated by the number of purchase orders from customers in the store 
and statistical analysis. The researchers compare between two methods of bathroom design models; 
(1) Virtual Reality Technology Model & (2) Three Dimension Model for purchasing tiles and sanitary ware, 
through the Tile Look program to create a model bathroom less than 9 square meters.  This study chose 
40 samples, who are customers at Boonthavorn Co.,Ltd., Chiang Mai Branch. The samples are divided 
into two groups with each group comprised of 20 customers. The results reveal that the numbers of 
purchase orders of customers using the Virtual Reality Technology sample group are significantly greater 
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than Three Dimension sample group. 
Keyword:  Virtual Reality Technology, Purchase Order, Instore, Tile, Sanitary Ware 
 
1. บทน้า 
 ธุรกิจค้าขายวัสดุก่อสร้างในจังหวัดเชียงใหม่ปี 
พ.ศ.2563-2564 มีปัจจัยหนุนส่วนหนึ่งจากการแพร่
เชื้อโควิด-19 ท าให้ผู้คนต้องอยู่ในบ้านพักอาศัยของ
ตนเอง เกิดความต้องการปรับปรุงที่พักอาศัยจึงเป็น
โอกาสของธุรกิจค้าขายวัสดุก่อสร้างแบบสมัยใหม่ ที่
ต้องปรับเปลี่ยนแผนทางการตลาดเพ่ือตอบรับการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคในปัจจุบันและ
เพ่ือเข้าสู่สภาวะการแข่งขันทางการตลาด [1] 
 จากประเด็นที่ได้ยกมาในข้างต้น  ผู้วิจัย สนใจที่จะ
น าเทคโนโลยีความจริงเสมือน (Virtual Reality) มา
ใช้งานวิจัยนี้ซึ่งท าให้ลูกค้าได้สัมผัสเหตุการณ์จ าลอง
เสมือนจริง ท าให้รับรู้การสัมผัสประสบการณ์ใหม่  
เกิดความประทับใจ อันจะส่งผลต่อ การตัดสินใจซื้อ
วัสดุก่อสร้าง เทคโนโลยีความจริงเสมือน (Virtual 
Reality) เป็นเทคโนโลยีที่ถูกสร้างขึ้นมาเพ่ือจ าลอง
สภาพแวดล้อมต่าง ๆ ทั้งสภาพแวดล้อมจริงและจาก
ในจินตนาการ ขึ้นมาด้วยเทคโนโลยี [2] ในขณะที่ใช้
งานเทคโนโลยีดังกล่าวผู้ใช้งานจะตัดขาดออกจาก
สภาพแวดล้อมปัจจุบันเรียกว่าระบบสัมผัส เต็ม
รูปแบบ(Fully Immersive System)เพ่ือเข้าสู่ภาพ
จ าลองขึ้นมาโดยการท างานของเทคโนโลยีความจริง
เสมือน(Virtual Reality) จะเป็นการสวมใส่อุปกรณ์
ครอบศีรษะและเปิดโปรแกรมเพ่ือจ าลองภาพมุมมอง
ได้ถึง 360 องศา ในขณะที่ใช้งาน [3] 
1.1  วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 1. เพ่ือศึกษาผลการประยุกต์ใช้ความจริงเสมือน
แบบ 360 องศาส าหรับงานออกแบบห้องน้ า ใน
ร้านค้าวัสดุก่อสร้าง ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า

วัสดุประเภทกระเบื้องและสุขภัณฑ์โดยเปรียบเทียบ
กับการน าเสนองานออกแบบโดยใช้แบบจ าลอง 3 มิติ 
 2. เพ่ือศึกษาถึงปัจจัยที่ท าให้ลูกค้ามีผลต่อความ
พึงพอใจในการเลือกซื้อวัสดุก่อสร้างประเภท กระ
เบื้อง,สุขภัณฑ์ในร้านค้าวัสดุก่อสร้าง 
1.2  ขอบเขตการวิจัย 
       การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา(Descriptive 
Research)ด้วยวิธีการพัฒนาเทคโนโลยีความจริง
เสมือนสู่งานจัดซื้อวัสดุกระเบื้องและสุขภัณฑ์ การ
วิจัยนี้จะท าการทดลองจากกลุ่มลูกค้าที่เข้ามาเลือกซื้อ
วัสดุประเภทกระเบื้อง,สุขภัณฑ์ จ านวน 40 คน โดย
แบ่งกลุ่มเป็น 2 กลุ่ม ๆ ละ 20 คน โดยใช้การทดลอง
ออกแบบโดย 3 มิติ  (3D) และการทดลองแบบ
เทคโนโลยีความจริงเสมือน (Virtual Reality) โดย
ผ่ านโปรแกรมการออกแบบ  (Tile Look ) และ
แอปพลิ เคชั่น  (Tile Look ) เ พ่ือศึกษาหาข้อมูล
เปรียบเทียบทางสถิติหาค่า เฉลี่ ย , ค่า เบี่ ยง เบน
มาตรฐาน,จ านวนใบสั่งซื้อ 
 
2.  ศึกษาการด้าเนินการวิจัย 
2.1 ขั นตอนการด้าเนินการวิจัย 
      การออกแบบการ วิ จั ย ด้ วย วิ ธี ก า ร พัฒนา
เทคโนโลยีความจริงเสมือน  สู่งานการสั่งซื้อวัสดุ
กระเบื้องและสุขภัณฑ์ในร้านวัสดุก่อสร้างโดยมี
ขั้นตอนดังนี้ 
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รูปที่ 1 แสดงขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 
 
3. วิธีการด้าเนินการวิจัย 
 3.1 ท าแบบขยายห้องน้ าโดยเขียนเป็นแบบ 2 มิติ
ตามพ้ืนที่ความต้องการของลูกค้าประมาณ 3.5 ตาราง
เมตรในบ้านพักอาศัย2ชั้น โดยโปรแกรม Auto Cad 
ดังแสดงในรูปที่ 2 
 

 

รูปที่ 2  แสดงการเขียนแบบขยายห้องน้ าโดย
โปรแกรม Auto CAD 

 3.2  Import ไฟล์งาน 2 มิติที่เป็นแบบของ ห้องน้ า
จากโปรแกรม Auto Cad โดยเปลี่ยนแปลงนามสกุล
งานจาก  DWG เป็ น  DXF หรื อ  3DS เ พ่ื อ เ ข้ า สู่
โปรแกรม Tile look เพ่ือสร้างแบบจ าลอง 3D Model 
แล้วใส่วัสดุกระเบื้องพ้ืนและผนัง และสุขภัณฑ์และ
อุปกรณ์ตกแต่งของห้องน้ าตามความต้องการของ
ลูกค้าโดยเลือกจากสินค้าตัวอย่างที่จัดแสดงภายใน
ร้านค้าวัสดุก่อสร้าง ดังแสดงในรูปที่ 3 
 

 

รูปที่ 3 แสดงการสร้างโมเดลแบบ 3 มิติ โดย
โปรแกรม (Tile Look) 

 
 3.3 แปลงไฟล์ 3D Model ของแบบห้องน้ า เป็น
มุมมองแบบ Panorama โดย ใช้สัดส่วน Camera 
Format 2:1 เมื่อได้ไฟล์งานข้อมูลที่สมบูรณ์แล้ว
Uploadไ ฟ ล์ แ บ บ จ า ล อ ง  3DModel สู่ ร ะ บ บ 
ปฏิบัติการ Cloud Storageของ Tile Look  ดังแสดง
ในรูปที่ 4 
 

 
รูปที่ 4 แปลงไฟล์ 3D Mode เป็นมุมมองแบบ 

Panorama 

       ศึกษาข้อมูลและทบทวนการวิจัย 

 
1.สร้างรูปแบบที่ใช้ในงานออกแบบห้องน ้า2มิต ิ
Auto Cad 

2. สร้างรปูแบบ Model ที่ออกแบบเป็น 3 มติิ  
Tile look 

 
3. Insert ข้อมูล 3D Model สร้างเปน็  

Virtual Reality 
           Tile Look  Application 

6.สรุปวิเคราะห์ผลประเมิน,ค่าเฉลี่ย,ค่าเบี่ยงเบน
เปรียบเทียบจ้านวนใบสั่งซื อของกลุ่มตัวอย่าง 

5.ศึกษาเปรียบเทียบประเมินกับกลุ่มตวัอย่าง 
2 รูปแบบ 

แบบ 3D กับ Virtual Reality 

4.การออกแบบ แบบสอบถามความพงึพอใจ 
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 จากนั้ น โดย เชื่ อมต่ อส่ งข้ อมู ลระหว่ า งกันสู่
แอปพลิเคชั่น Tile Look ซึ่งต้องใช้งานผ่านโทรศัพท์
สมาร์ทโฟน ยี่ห้อ Apple รุ่น iphone 7 Plus จ านวน 
1 เครื่องใช้ระบบปฏิบัติการ IOS โดยใช้ร่วมกับ
อุปกรณ์สวมใส่ครอบศีรษะ VR BOX จ านวน 1 เครื่อง 
ดังแสดงในรูปที่ 5 
 

 

รูปที่ 5  แสดงการน าโทรศัพท์สมาร์ทโฟนระบบ 
(Virtual Reality) มาใช้ร่วมกับอุปกรณ์สวมใส่ครอบ

ศีรษะ ( VR BOX ) 
 
 ภาพบรรยากาศจ าลอง 3D Model ภายในห้องน้ า 
แบบ360 องศาในระบบเทคโนโลยีความจริงเสมือน
(Virtual Reality)เพ่ือใช้ในการทดสอบการวิจัย  
ดังแสดงในรูปที่ 6 
 

 

รูปที่ 6 รูปแบบมุมมองซ้าย-ขวาแปลงระบบเป็น
เทคโนโลยีความจริงเสมือน (Virtual Reality) 

 
 3.4 ออกแบบแบบสอบถามโดยขอความร่วมมือกับ
ลูกค้าท่ีมาติดต่อภายในร้านค้าจ านวน 40 คน แบ่งเป็น 

2 กลุ่มๆละ 20 คน โดยทั้ง 2 กลุ่มจะมีผู้ทดลองทั้ง 3 
ประเภทร่วมกันโดยมีสัดส่วนที่ใกล้เคียงกันภายในกลุ่ม
มีดังนี ้
  1)  กลุ่มประกอบอาชีพด้าน ออกแบบได้แก่  
สถาปนิก, วิศวกร, มัณฑนากร 
  2) กลุ่มประกอบอาชีพด้านรับเหมาก่อสร้างได้แก่ 
เจ้าของกิจการ, ช่างผู้รับเหมาทั่วไป 
  3) กลุ่มผู้ที่มาต้องการตกแต่งบ้านพักอาศัยของ
ตนเองได้แก่บุคคลทั่วไป, แม่บ้าน, ข้าราชการ 
 
อุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้การวิจัย แบ่งออกเป็น 3 ส่วนได้ดังนี้ 
 1) โทรศัพท์สมาร์ทโฟนที่ใช้ในการทดลอง ยี่ห้อ  
Apple รุ่น iphone  7 Plus  
 2 )  อุ ป ก ร ณ์ ส ว ม ใ ส่ ค ร อบ  ( Virtual Reality 
Headset) ได้แก่ VR BOX 
 3) สื่อที่ใช้ในการทดลอง คือ แอปพลิเคชั่น (Tile 
Look) 
 3.5 เริ่มการทดลองพนักงานฝ่ายออกแบบที่ได้รับ
มอบหมายในการวิจัยได้รับทราบข้อมูลและขอบเขต
ของการวิจัยโดยเริ่มแบ่งกลุ่มลูกค้าออกเป็น 2 กลุ่ม 
และได้ก าหนดการทดสอบดังนี้ 
         1. กลุ่มท่ี1น าเสนอรับชมด้วยเทคโนโลยีความ
จริงเสมือน (Virtual Reality) ดังแสดงในรูปที่ 7 
 

 
 

รูปที่ 7  แสดงขั้นตอนระบบการผ่านสื่อของ
เทคโนโลยีความจริงเสมือน 

Tile 
Look 

Tile look 
Application 

3D VR  

Virtual 
Reality 

VR  BOX 
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 พนักงานออกแบบได้น าไฟล์ 3D Model น าเสนอ
การรับชมด้วยเทคโนโลยีความจริงเสมือน(Virtual 
Reality) เชื่อมต่อกับแอปพลิเคชั่น (Tile Look) โดย
ใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนร่วมกับอุปกรณ์สวมใส่ครอบ
ศีรษะ VR BOX  ให้ลูกค้าสัมผัสรับชมงานออกแบบ
แบบ 360 องศาโดยจ าลองสภาพแวดล้อม บรรยากาศ 
สีสันและลวดลายของกระเบื้อง,ยี่ห้อและขนาดของ
สุขภัณฑ์และการจัดวางของสุขภัณฑ์ภายในห้องน้ าว่า
ถูกต้องตามความต้องการของลูกค้า  โดยก าหนด
ระยะเวลาทดลอง 1 นาที ดังแสดงในรูปที่ 8 

 

รูปที่ 8 รับชมการออกแบบห้องน้ าด้วยระบบ   
เทคโนโลยีความจริงเสมือน (Virtual Reality) 

        
2. กลุ่มที่ 2 น าเสนอรับชมด้วยแบบ 3 มิติบน 

จอมอนิเตอร ์(Monitor) ดังแสดงในรูปที่ 9 

รูปที่ 9 แสดงขั้นตอนระบบการผ่านสื่อด้วย 3 มิติ 
 
 กลุ่มที่  2 พนักงานออกแบบน าไฟล์รูป 3D 
Modelของแบบห้องน้ าที่ลูกค้าได้ เลือกสินค้าไว้

น าเสนอรับชมผ่านการสังเกตการมองเห็นด้วยรูปภาพ 
3D บนมอนิเตอร์ ดังแสดงในรูปที่ 10 
 

 
 

รูปที่ 10 รับชมการออกแบบห้องน้ า ผ่านการ 
สังเกตการณ์มองเห็นด้วยภาพ3มิติบนจอมอนิเตอร์ 

       
 3. หลังจากท าการทดลองแล้วผู้วิจัยได้ให้กลุ่ม
ตัวอย่างท าแบบสอบถามส่วนบุคคลและแบบสอบถาม
ความพึงพอใจเพ่ือวัดผลการวิจัยประกอบด้วย 2 ส่วน 
 ส่วนที่  1  ข้อมูลส่วนบุคคล 
 ส่วนที่   2  การรับรู้ประสบการณ์และการ
ตัดสินใจซื้อวัสดุก่อสร้างผ่านการรับชมน าเสนอโดยใช้
เทคโนโลยีความจริงเสมือนและรับชมน าเสนอรูปแบบ 
3 มิติ โดยแบบสอบถามนี้ได้จากทบทวนวรรณกรรมที่
เกี่ยวข้องและได้ท าการตรวจสอบความน่าเชื่อถือ และ
หาค่าความเชื่อมั่นด้วยสถิติ Cronbach’s Alpha ใน
รูปแบบมาตรวัดลิเคิร์ท (Likert Scale) 
  
 3.6 ผู้วิจัยได้น าผลมาท าการวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิง
พรรณนา ได้แก่  ร้อยละ ค่าเฉลี่ย  ค่า เบี่ยงเบน
มาตรฐานและการวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างผล
การน าเสนอใช้ เทคโนโลยีความจริ ง เสมือนและ
น าเสนอใช้รูปแบบ 3 มิติด้วยค่าสถิติ T-test แล้ว
น ามาแปลผลตามระดับความพึงพอใจจากเกณฑ์
ประเมิน 5 ระดับ มีดังนี ้
 คะแนน 4.21-5.00 หมายถึง มากที่สุด 

Tile 
Look 
 

3D 
perspective 

3D  Monitor 
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 คะแนน 3.41-4.20 หมายถึง มาก 
 คะแนน 2.61-3.40 หมายถึง ปานกลาง 
 คะแนน 1.81-2.60 หมายถึง น้อย 
 คะแนนต่ ากว่า1.80 หมายถึง น้อยที่สุด 
 
ตารางท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 
 จากตารางท่ี 1 สรุปได้ว่ากลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วม
ส่วนใหญ่คือเพศชาย ,ช่วงอายุที่ 31-40ปี,อาชีพ 
เจ้าของกิจการ,ผู้รับเหมา และระดับปริญญาตรี 
 
ตารางท่ี 2 ค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระของ 
กลุ่มทดลองแบบน าเสนอใช้เทคโนโลยีความจริง
เสมือน (Virtual Reality) 

 
 
ตารางท่ี 3 ค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระของ
กลุ่มทดลองแบบน าเสนอใช้แบบ 3 มิต ิ

 

    หัวข้อ รายการ  ความถี่ ร้อยละ 

เพศ ชาย 
หญิง 

23 
17 

 

57.5 
42.5 

อายุ 21-30 ป ี
31-40 ป ี
41 ปี ขึ้นไป 

13 
16 
11 

32.5 
40.0 
27.5 

อาชีพ สถาปนิก ,วิศวกร 12 30.0 
 เจ้าของกิจการ,ผรม. 15 37.5 
 ข้าราชการ,วิสาหกิจ 

บุคคลทั่วไป,รับจ้าง 
อื่นๆ 

5 
4 
2 

15.0 
12.5 
5.0 

การศึกษา ต่ ากวา่ปริญญาตร ี
ระดับปริญญาตร ี

8 
26 

20.0 
65.0 

 สูงกว่าปริญญาตร ี 6 15.0 

รายการประเมิน 
เทคโนโลยีความ

จริงเสมือน 
 

แปลผล 

�̅� S.D. 

1. ความเข้าใจในการจัดวาง
รูปแบบกระเบื้อง 

4.40 0.598 มากที่สุด 

2. ความเข้าใจในเรื่องสี
กระเบื้องและ สีของสุขภัณฑ์ 

4.30 0.657 มากที่สุด 

รายการประเมิน 
เทคโนโลยีความ

จริงเสมือน 
 

แปลผล 

�̅� S.D. 

3.ความเข้าใจในการเลือก
ชนิด ของสุขภัณฑ์ 

4.55 0.510 มากที่สุด 

4. ความเข้าใจเรื่องขนาด
พื้นท่ีของห้องน้ า 

4.75 0.444 มากที่สุด 

5. ช่วยให้เข้าใจบรรยากาศ 
ภายในห้องน้ าได้ง่ายขึ้น 

4.70 0.470 มากที่สุด 

6.ช่วยลดข้อผิดพลาดในการ
ออกแบบ 

4.65 0.587 มากที่สุด 

7.ช่วยลดเวลาในการเลือก
สินค้า 

4.95 0.224 มากที่สุด 

8.ช่วยในการตัดสินใจซ้ือ
สินค้าได้เร็วขึ้น 

4.85 0.366 มากที่สุด 

เฉลี่ย 4.49 0.585 มากที่สุด 

รายการประเมิน 
แบบ 3 มิต ิ  

แปลผล 
�̅� S.D. 

1. ความเข้าใจในการจัดวาง
รูปแบบกระเบื้อง 

3.35 0.489 ปานกลาง 

2. ความเข้าใจในเรื่องสี
กระเบื้องและ สีของสุขภัณฑ์ 

3.30 0.470 ปานกลาง 

3.ความเข้าใจในการเลือก
ชนิด ของสุขภัณฑ์ 

3.40 0.503 ปานกลาง 

4. ความเข้าใจเรื่องขนาด
พื้นท่ีของห้องน้ า 

3.30 0.470 ปานกลาง 

5. ช่วยเข้าใจ บรรยากาศ 
ภายในห้องน้ าได้ง่ายขึ้น 

3.60 0.598 มาก 

6.ช่วยลดข้อผิดพลาดในการ
ออกแบบ 

3.50 0.513 มาก 

7.ช่วยลดเวลาในการเลือก
สินค้า 

3.90 0.718 มาก 
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4.  วิเคราะห์ผลการทดลอง 
     ผลการทดลองแสดงในตารางที่  2 พบว่า การ
น าเสนองานแบบเทคโนโลยีความจริงเสมือนส่งผลต่อ
ปัจจัยที่มีในการตัดสินใจซื้อมีค่าคะแนนเฉลี่ย ระดับ
มากที่สุด โดยปัจจัยส าคัญมี 2 อันดับแรกคือ 

 1) ช่วยลดเวลาในการเลือกสินค้า       �̅�= 4.95 

 2) ช่วยการตัดสินใจซื้อสินค้าได้เร็วขึ้น �̅�= 4.85 
 ผลการทดลองดังแสดงในตารางที่ 3 พบว่า การ
น าเสนองานแบบ 3 มิติ ส่งผลต่อปัจจัยที่มีในการ
ตัดสินใจซื้อใน ระดับปานกลาง ถึง มาก มีค่าคะแนน
เฉลี่ยโดยปัจจัยส าคัญมี 2 อันดับแรกคือ 

 1) ช่วยลดเวลาในการเลือกสินค้า       �̅�= 3.90 

 2) ช่วยการตัดสินใจซื้อสินค้าได้เร็วขึ้น �̅�= 3.90 
 
ตารางที่ 4 เปรียบเทียบค่าความสัมพันธ์ระหว่าง  
รับชมเทคโนโลยีความจริงเสมือนกับรับชม 3 มิติ 

 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

      ผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 4 แสดงให้เห็นว่า
การน าเสนอรูปแบบการชมบรรยากาศห้องน้ าด้วย
เทคโนโลยีความจริงเสมือนเมื่อเปรียบเทียบกับการชม
น าเสนอแบบ 3 มิติ มีผลต่อการลดเวลาในการเลือก
ซื้อสินค้า และการตัดสินใจซื้อสินค้ามีความแตกต่าง
อย่างมีนัยส าคัญ นอกจากนี้ในตารางที่ 5 ยังแสดงให้
เห็นว่าการใช้เทคโนโลยีความจริงเสมือนมีจ านวน
ใบสั่งซื้อ 17 รายการ คิดเป็นร้อยละ 85 เปอร์เซ็นต์
ช่วยให้มีใบสั่งซื้อจากลูกค้ามากกว่า แบบ 3 มิติ คิด
เป็นร้อยละ 75 เปอร์เซ็นต ์
 
ตารางที่ 5 เปรียบเทียบจ านวนใบสั่งซื้อระหว่าง
เทคโนโลยีความจริงเสมือน กับ รูปแบบ 3 มิติ 

รูปแบบการชม
น้าเสนอ 

จ้านวน 
คน 

ใบสั่งซื อสินค้า 
สั่งซื อ ไม่

สั่ง
ซื อ 

คิด
เป็น
ร้อย
ละ 

กลุ่มที่1 เทคโนโลยี
ความจรงิเสมอืน 

20 
 

17 3 85 

กลุ่มที่2 รูปแบบ 3 มติ ิ 20 15 5 75 
รวม 40 32 8  

 
 
 
 

รายการประเมิน 
แบบ 3 มิต ิ  

แปลผล 
�̅� S.D. 

8.ช่วยในการตัดสินใจซ้ือ
สินค้าได้เร็วขึ้น 

3.90 0.718 มาก 

เฉลี่ย 3.53 0.559 มาก 

รายการประเมิน 

เทคโนโลยีความจริงเสมือน 

แบบ 3 มิต ิ
T-test Sig. 

1. ความเข้าใจในการจัดวาง
รูปแบบกระเบ้ือง 

6.076 0.000 

2. ความเข้าใจในเรื่องสี
กระเบ้ืองและสีของสุขภณัฑ์ 

5.536 0.000 

3. ความเข้าใจในการเลือกชนดิ 
ของสุขภณัฑ์ 

7.179 0.000 

4. ความเข้าใจเรื่องขนาดพืน้ที ่ 10.025 0.000 
5. ช่วยเข้าใจ บรรยากาศ 
ภายในห้องน้ าได้ง่ายขึ้น 

6.465 0.000 

รายการประเมิน 

เทคโนโลยีความจริงเสมือน 

แบบ 3 มิต ิ
T-test Sig. 

6.ช่วยลดข้อผิดพลาดในการ
ออกแบบ 

6.596 0.000 

7.ช่วยลดเวลาในการเลือก
สินค้า 

6.243* 0.000* 

8.ช่วยในการตัดสินใจซื้อสินค้า
ได้เร็วขึน้ 

5.270* 0.000* 
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5.  สรุปผลการทดลอง 
    จากการศึกษาทดลองการวิจัยพบว่าการน า
เทคโนโลยีความจริงเสมือนมาใช้ในการตัดสินใจซื้อ
วัสดุกระเบื้องและสุขภัณฑ์นั้นช่วยท าให้เกิดการลด
เวลาในการเลือกสินค้าและการตัดสินใจซื้อสินค้านั้นมี
ระดับมากที่สุดมี่ค่าเฉลี่ยที่ 4.95 และ4.85 ตามล าดับ
และยั งมีผลต่อใบสั่ งซื้ อสินค้ า อยู่ ที่ ร้ อยละ 85 
เปอร์ เซ็นต์  โดยมีความแตกต่างกับการน าเสนอ
รูปแบบ 3 มิตอิย่างมีนัยที่ส าคัญ 
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การควบคุมต้นทุนและวิเคราะห์มูลค่าที่ได้รับเพื่อวิเคราะห์สถานะโครงการก่อสร้าง 
The cost control and earned value analysis to analyze construction project 

status 
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บทคัดย่อ  

ทุกโครงการก่อสร้างจะต้องแล้วเสร็จภายในงบประมาณและก าหนดการซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ส าคัญของความส าเร็จ
ของโครงการ การติดตามและควบคุมโครงการที่ไม่มีประสิทธิภาพจะส่งผลต่อต้นทุนเกินงบประมาณและก าหนดการล่าช้า 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิธีการควบคุมต้นทุนโครงการก่อสร้าง และวิเคราะห์มูลค่าที่ได้รับเพื่อวิเคราะห์สถานะ
โครงการก่อสร้าง และน าเสนอกรณีศึกษาเทคนิคการวิเคราะห์มูลค่าที่ได้รับท าให้ทราบถึงสถานะโครงการด้านเวลาแล
ต้นทุน ผลการศึกษาพบว่า การวิเคราะห์มูลค่าที่ได้รับเป็นเทคนิคในการติดตาม วิเคราะห์ประสิทธิภาพการด าเนินงานและ
ความก้าวหน้าโครงการ ผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นการคาดการณ์ประมาณการต้นทุนที่ใช้ทั้งหมดและระยะเวลาแล้ว
เสร็จได้ ผลที่ได้จะช่วยให้ผู้จัดการโครงการมีเคร่ืองมือในการติดตามและตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้น 
ค ำส ำคัญ: การควบคุมต้นทุน การวิเคราะห์มูลค่าทีไ่ด้รับ สถานะโครงการ 
 
Abstract 
 All construction projects have been completed within budget and schedule which are the 
project success criteria. Ineffective project monitoring and control affects cost overrun and schedule 
delay. The aim of this paper is to study the cost control methods on construction project and earned 
value analysis to analyze construction project status. In the case study, earned value analysis technique 
were used to analyze project status; schedule variance, Cost Variance, Cost Performance Index and 
Schedule Performance Index. The earned value analysis is a technique in monitoring and analyzing 
project performance and project progress. The results of the analysis show that the estimated total cost 
and time to complete cab be forecasted. These results will provide the project manager a better 
monitoring and decision-making tool. 
Keywords: Cost Control, Earned Value Analysis, Project Status 
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1.  บทน า 
 เป้าหมายของการบริหารโครงการ จะมุ่งเน้นไปที่
ระยะเวลาแล้วเสร็จของโครงการและต้นทุนที่ใช้ใน
โครงการ การควบคุมโครงการในระหว่างการก่อสร้าง
จะมีการติดตามความก้าวหน้าของโครงการ (work 
progress) และควบคุมต้นทุน (cost control) ที่ใช้ไป
ในแต่ละงาน แต่ยังขาดการประเมินสถานะของ
โครงการ  หากผู้ จั ดการโครงการและผู้ที่ มีส่ วน
เกี่ยวข้องในโครงการมีการประเมินสถานะของ
โครงการ จะช่วยให้เห็นว่าสถานะของโครงการในแต่
ละช่วงเวลานั้นมีการบริหารโครงการทั้งในด้านต้นทุน
และเวลาดีหรือไม ่

การควบคุมต้นทุนท าเพ่ือให้แน่ใจว่าค่าใช้จ่าย    
ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในโครงการก่อสร้างจะไม่เกินแผน
งบประมาณที่ก าหนดไว้ โครงการก่อสร้างต้องการ
ข้อมูลที่ เกี่ยวกับต้นทุนงานต่าง  ๆ เ พ่ือวางแผน 
ประเมินผล ตัดสินใจ ก าหนดงบประมาณ รวมทั้ง
วัตถุประสงค์อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องกับโครงการก่อสร้าง [1] 

การควบคุมต้นทุนโครงการก่อสร้าง มีหลากหลาย
วิธี เช่น การควบคุมต้นทุนด้วยโปรแกรมสเร็จรูป 
Microsoft Excel โดยใช้บัญชีแสดงปริมาณ (BOQ) 
ในการควบคุมโครงการ โดยใช้มาตรฐานรหัสต้นทุน 
ของ วสท. ในการควบคุมต้นทุนโครงการ หรืออาจใช้
โปรแกรม ERP (Enterprise Resource Planning) ใน
การควบคุมต้นทุนโครงการ 

มูลค่าที่ได้รับเป็นเทคนิคการควบคุมโครงการซึ่งให้
ปริมาณที่วัดได้เชิงปริมาณของประสิทธิภาพการ
ท างานด้านต้นทุนและก าหนดการ เทคนิคมูลค่าที่
ได้รับเป็นวิธี ในการประเมินความก้าวหน้าของ
โครงการเพ่ือที่จะระบุก าหนดการที่คลาดเคลื่อนและ
บริเวณท่ีค่าใช้จ่ายเกินงบประมาณ [2] 

การวิ เ คราะห์ มู ลค่ าที่ ไ ด้ รั บ  (Earned Value 
Analysis) เป็นวิ ธีการควบคุมโครงการที่ ช่ วย ให้
ผู้ จัดการโครงการสามารถประเมินสถานะของ
โครงการด้านต้นทุนและเวลา [3] 

การวิ เ คราะห์ มู ลค่ าที่ ไ ด้ รั บ  (Earned Value 
Analysis) จะมุ่งเน้นเฉพาะด้านก าหนดการและต้นทุน
ของโครงการ แต่จะไม่พิจารณาข้อจ ากัดอย่างอ่ืน เช่น 
คุณภาพ ขอบเขต ความปลอดภัย และความเสี่ยง [4] 
 
2.  วัตถุประสงค์งานวิจัย  
 2.1 เ พ่ือศึกษาวิธีการควบคุมต้นทุนโครงการ
ก่อสร้าง 
 2.2 เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลมูลค่าที่ได้รับ (Earned 
Value Analysis) ของโครงการก่อสร้าง 
 
3. ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 3.1 ศึกษาวิธีการควบคุมต้นทุนโครงการของบริษัท
รับเหมาก่อสร้าง  
 3.2 ศึกษาเทคนิคการวิเคราะห์มูลค่าที่ได้รับ เพ่ือ
ใช้ประเมินผลการด าเนินงาน 
 3.3 น าเสนอรูปแบบการวิเคราะห์มูลค่าที่ได้รับ
จาก รูปแผนงานโครงการ S-curve ของบริษัท
รับเหมา ก่อสร้างเ พ่ือใช้ ในการประเมินผลการ
ด าเนินงานด้านต้นทุนและเวลา ประมาณการต้นทุนที่
ใช้และระยะเวลาแล้วเสร็จของโครงการ 
 
4.  การวิเคราะห์ มูลค่าที่ ได้รับ (Earned Value 
Analysis: EVA)  
 การวิเคราะห์มูลค่าที่ได้รับ (EVA)  เป็นเทคนิคการ
วิเคราะห์ต้นทุนโครงการ โดยการติดตาม และประเมิน
ความก้าวหน้าของงานจากต้นทุน และมูลค่าของงาน
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ก่อสร้างที่ได้ และใช้ในการควบคุมการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นของงบประมาณโครงการ โดยเป็นเครื่องมือที่
ช่วยให้ผู้บริหารงานก่อสร้าง หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการสามารถทราบถึงผลกระทบที่มีต่อต้นทุนหรือ
งบประมาณโครงการได้ การวิเคราะห์มูลค่าที่ได้รับ 
(EVA) จะเกี่ยวข้องกับมูลค่าของโครงการที่ส าคัญ 3 
ค่าดังแสดงในรูปที่ 1 ได้แก่ [5,6] 
 

 

รูปที่ 1 กราฟแสดงต้นทุนจริง มูลค่าท่ีวางแผน และ
มูลค่าที่ได้รับ ของโครงการ [5] 

 
1) ต้นทุนตามงบประมาณของงานตามแผนที่

ว า ง ไ ว้  (Budgeted Cost of Work Scheduled: 
BCWS)  

2) ต้นทุนจริงของงานที่ด าเนินการแล้ว (Actual 
Cost of Work Performed: ACWP) และ 

3) ต้นทุนตามงบประมาณของงานที่ด าเนินการ
แล้ว (Budgeted Cost of Work Performed: 
BCWP) 

สามารถน าค่าเหล่านี้มาค านวณเพ่ือวิเคราะห์
ต้นทุนจากการด าเนินการได้ดังนี้ [5,6] 

1) SV (Schedule Variance) ค่าความแตกต่าง
ด้านแผนงาน 

SV=BCWP-BCWS               (1) 
2) CV (Cost Variance) ค่าความแตกต่างด้าน

ต้นทุน 

CV=BCWP-ACWP               (2) 
3) CPI (Cost Performance Index) ดั ช นี

ประสิทธิภาพการด าเนินงานด้านต้นทุน 

CPI= BCWP ACWP⁄              (3) 
4) SPI (Schedule Performance Index) ดั ช นี

ประสิทธิภาพการด าเนินงานด้านเวลา [5] 
4.1)  Cost-Based SPI (Cost-Based 

Schedule Performance Index) ดัชนีประสิทธิภาพ
การด าเนินงานด้านเวลาแบบใช้ต้นทุนเป็นฐานค านวณ 

Cost-Based SPI= BCWP BCWS⁄      (4) 
4.2)  Time-Based SPI (Time-Based 

Schedule Performance Index) ดัชนีประสิทธิภาพ
การด าเนินงานด้านเวลาแบบใช้เวลาเป็นฐานค านวณ 

Time-Based SPI= OD ATE⁄         (5) 
OD คือ ระยะเวลาที่ต้องใช้ตามแผนงานเพ่ือให้

ได้ผลงานเท่ากับที่ก าลังพิจารณา (Original Duration) 
ATE คือ ระยะเวลาที่ ใช้ ไปจริงของโครงการ 

(Actual Time Expended) 
5) Estimated Final Cost ประมาณการต้นทุน

สุดท้าย 

Est. Final Cost= BAC CPI⁄           (6) 
BAC คือ งบประมาณเมื่อแล้วเสร็จ (Budget at 

Complete) 
6) Estimated Final Time ป ร ะ ม า ณ ก า ร

ระยะเวลาสุดท้าย 

Est. Final Time= PTPT Time-based SPI⁄  (7) 
PTPT คือ ระยะเวลาโครงการตามแผนที่วางไว้ 

(Planned Total Project Time) 
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5.  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
5.1  การควบคุมต้นทุนของโครงการ 

ผลการศึกษาการควบคุมต้นทุนจากกลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 25 ตัวอย่าง จากบริษัทรับเหมาก่อสร้างใน
พ้ืนที่จังหวัดยะลา เป็นดังนี้ 

1) การก าหนดรหัสควบคุมต้นทุน (Cost Code) 
โครงการ ร้อยละ 56 มีการก าหนดรหัสควบคุมต้นทุน
โครงการ โดยงานอาคารและถนนจะใช้รหัสต้นทุนจาก 
บัญชีแสดงปริมาณ (BOQ) เป็นหลัก 

2) การรายงานการควบคุมต้นทุนโครงการ ร้อย
ละ 36 ใช้วิธีรายงานแบบอัตราต่อหน่วย ร้อยละ 32 
ใช้วิธีการรายงานความก้าวหน้าของงาน (% work 
progress) ร้อยละ 24 ใช้วิธีการรายงานเฉพาะผล
ก าไร/ขาดทุน  

3) การวิเคราะห์ต้นทุนกับเวลา ร้อยละ 92 จะ
ใช้ โปรแกรมส า เ ร็ จรู ป  เช่น  Microsoft Project, 
Microsoft Excel ร้อยละ 8 ใช้โปรแกรม ERP  
5.2  การวิเคราะห์มูลค่าที่ได้รับ 

การวิเคราะห์มูลค่าที่ได้รับ ใช้ตัวอย่างกรณีศึกษา
โครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการด้านการเกษตร 
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ งบประมาณค่า
ก่อสร้าง 119,950,500 บาท ระยะเวลาการก่อสร้าง 
880 วันตามสัญญา เริ่มต้นโครงการ 28 February 
2019 – 27 July 2021 โดยบริษัทได้ ใช้ โปรแกรม
ส า เ ร็ จ รู ป  Microsoft Excel ในการควบคุมและ
ติดตามการด าเนินงานโครงการก่อสร้าง (S-curve) รูป
ที ่2 และใช้โปรแกรม ERP (Pojjaman) ในการควบคุม
ต้นทุนงานก่อสร้าง  โดยแสดง แผนงาน (BCWS) 
ผลงาน (BCWP) และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น (ACWP)  

ตารางที่ 1 แสดงผลการวิเคราะห์มูลค่าที่ได้รับ 
ของเดือน January 2021 และ February 2021 ซึ่ง

จะเห็นได้ว่า การด าเนินการจริงใช้เวลามากกว่าแผนที่
วางไว้ (SV มีค่าเป็นลบ) ต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงน้อยกว่า
งบประมาณที่วางไว้ (CV มีค่าเป็นบวก) โครงการใช้
ต้นทุนน้อยกว่างบประมาณท่ีตั้งไว้ (CPI > 1) โครงการ
ด าเนินการล่าช้ากว่าแผน (Cost-based SPI < 1) 
ประมาณการต้นทุนสุดท้ายเมื่อสิ้นสุดโครงการต่ ากว่า
งบประมาณที่ ตั้ ง ไ ว้  (Est. Final Cost < Budget 
Cost) ประมาณการระยะเวลาสุดท้ายเกินกว่าแผน
ก าหนดเวลา (Est. Final Time > Planned) 

 
ตารางท่ี 1 แสดงผลการวิเคราะห์มูลค่าที่ได้รับ 

  Jan-21 Feb-21 

Planned 880 880 

Budget Cost 119,950,500.00 119,950,500.00 

BCWS 90,802,528.50 97,279,855.50 

BCWP 69,271,413.75 74,369,310.00 

ACWP 58,835,720.25 63,393,839.25 

SV (1) -21,531,114.75 -22,910,545.50 

CV (2) 10,435,693.50 10,975,470.75 

CPI (3) 1.18 1.17 

Cost-based SPI (4) 0.76 0.76 

OD 21.69 22.30 

ATE 24.00 25.00 

Time-based SPI (5) 90.37% 89.22% 

Est. Final Cost (6) 101,880,035.06 102,248,127.82 

Est. Final Time (7) 974 986 

 
จากการวิเคราะห์มูลค่าที่ได้รับของโครงการ

ก่อสร้าง จากระยะเวลาเริ่มต้นโครงการ March 2019 
จนถึ ง เดื อน February 2021 ซึ่ งจะแสดงให้ เห็น
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทั้งในด้านการ
ควบคุมต้นทุนและเวลาตามแผนงานก่อสร้าง ดังรูปที่ 
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3 แสดงให้เห็นว่าประมาณการต้นทุนสุดท้ายที่ต่ ากว่า
งบประมาณเมื่อโครงการแล้วเสร็จ รูปที่ 4 แสดงการ
ประมาณระยะเวลาสุดท้ายของโครงการ ซึ่งในช่วง
เริ่มต้นโครงการ ประมาณการระยะเวลาสุดท้ายจะ
มาก เนื่องจากโครงการเริ่มงานล่าช้ากว่าแผนที่
ก าหนด 

 
6. สรุปผล  
 ผลการศึกษาบริษัทรับเหมาส่วนใหญ่มีการควบคุม
และติดตามต้นทุนโครงการ โดยการก าหนด cost 
code ตามบัญชีแสดงปริมาณงาน (BOQ) ของ งาน
ก่อสร้างอาคาร งานก่อสร้างถนน และงานก่อสร้าง
สะพาน 
 การควบคุมต้นทุนจะใช้การรายงานแบบอัตราต่อ
หน่วย การรายงานความก้าวหน้าโครงการ (% work 
progress) และการรายงานแบบผลก าไร-ขาดทุน  
 กลุ่มตัวอย่างบริษัทรับเหมาก่อสร้างในพ้ืนที่เป็น
บริษัทขนาดกลาง-เล็ก การควบคุมต้นทุนโครงการจะ
ใ ช้ โ ป ร แกรมส า เ ร็ จ รู ป  Microsoft Excel หรื อ 
Microsoft Project เป็นส่วนใหญ่ ส่วนโปรแกรม ERP 
มีการใช้ในบางบริษัทเนื่องจากต้องเสียค่าใช้จ่ายที่สูง
มากในการวางระบบควบคุมต้นทุน 
 ผลที่ได้จากการวิเคราะห์มูลค่าที่ได้รับ กรณีศึกษา
โครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการด้านการเกษตร 
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ แสดงให้เห็นถึง
ประมาณการต้นทุนสุดท้ายของโครงการที่ต่ ากว่า
งบประมาณโครงการ เนื่องจากบริษัทรับเหมาก่อสร้าง
มีการควบคุมค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นภายในโครงการได้ดี 
และค่าใช้จ่ายบางรายการยังไม่ถึงก าหนดจ่ายเงิน
ให้กับผู้รับเหมาย่อยและซัพพลายเออร์ ส่วนประมาณ
การระยะเวลาสุดท้ายของโครงการ ในช่วงระยะ

เริ่ มต้นโครงการจะสู งกว่ าระยะเวลาตามแผน  
เนื่องจากบริษัทรับเหมาก่อสร้างเริ่มด าเนินงาน
ก่อสร้างล่าช้า เพ่ือการด าเนินงานให้ทันตามแผน 
บริษัทรับเหมาก่อสร้างได้ท าการปรับแผนงานใหม่ ใน
ขณะเดียวกันยังเกิดปัญหาเรื่องสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคโควิด 19 ระลอกใหม่ที่ส่งผลให้การ
ด าเนินงานก่อสร้างล่าช้ากว่าแผน 
 ผลการวิเคราะห์มูลค่าที่ ได้รับช่วยให้ผู้จัดการ
โครงการและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในโครงการได้ทราบ
ถึงสถานะของโครงการ ทั้งในด้านต้นทุนและเวลา 
สามารถวิเคราะห์ประสิทธิภาพการด าเนินงาน ส่วน
การคาดการณ์ต้นทุนที่ใช้ทั้งหมดและระยะเวลาแล้ว
เสร็จของโครงการ เป็นเพียงการประมาณการจาก
ข้อมูลจากผลการด าเนินงานเท่านั้น ข้อมูลดังกล่าว
สามารถใช้ประกอบการปรับปรุงแผนงานโครงการ
ต่อไป 
 ข้อจ ากัดส าหรับงานวิจัยนี้จากกรณีศึกษา บริษัท
รับเหมาก่อสร้างมีการท าระบบควบคุมต้นทุนโครงการ 
ข้อมูลค่าใช้จ่ายที่ใช้ส าหรับการวิเคราะห์มูลค่าที่ได้รับ 
จะใช้โปรแกรม ERP ช่วยในการดึงข้อมูลทางบัญชี 
หากโครงการก่อสร้างไม่มีการท าระบบควบคุมต้นทุน 
อาจจะเป็นการยากในการได้มาซึ่งข้อมูลทางบัญชี ซึ่ง
อาจจะมีการพัฒา Microsoft Excel Template โดย
ใช้มาตรฐานรหัสต้นทุนก่อสร้างของ วสท. ในการ
ควบคุมต้นทุนโครงการ ส าหรับโครงการขนาดกลาง-
เล็ก และการวิเคราะห์มูลค่าที่ได้รับ เป็นการวิเคราะห์
ในระดับภาพรวมของโครงการ หากมีการวิเคราะห์ใน
ระดับโครงสร้างงาน (WBS) จะช่วยให้การควบคุม
ต้นทุนโครงการมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น  
 
 



 
การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์  วทิยาศาสตร์  เทคโนโลยี  และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 12 
วันที่ 20  สิงหาคม  2564  ณ  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   

 

 

ESTACON12 | 1356 

7.  กิตติกรรมประกาศ 
 ผู้วิจัยขอขอบคุณผู้ตอบแบบสอบถามงานวิจัยทุก
ท่าน และบริษัท นราดินขาว คอนสตรัคชั่น อีควิปเม้น 
ส าหรับข้อมูลแผนงานโครงการ 

 
8. เอกสารอ้างอิง 
[1]  Pellicer, E., (2005). Cost control in 

consulting engineering firm, J. Manage. 
Eng., 21(4): 189-192. 

[2]  McConnell, D. R., (1985). Earned value 
technique for performance 
measurement, J. Manage. Eng., 1(2): 79-
94 

[3]  Wauters, M., Vanhoucke, M. (2015). Study 
of the stability of earned value 
management orecasting, J. Constr. Eng. 
Manage., 141(4): 04014086. 

[4]  Babar, S., Thaheem, M. J., and Ayub, B. 
(2017). Estimated cost at completion: 
Integrating risk into earned value 
management, J. Constr. Eng. Manage., 
143(3): 04016104. 

[5]   กองกูณฑ์ โตชัยวัฒน์ (2559). การวิเคราะห์
สถานะโครงการก่อสร้าง โดยวิธีการวิเคราะห์มูล
ค่าท่ีได้รับ, วิศวกรรมสาร ปีที ่69 ฉบับที่ 4 ก.ค. 
– ธ.ค. 2559, หน้า 29 – 35. 

[6]   วิสูตร จิระด าเกิง (2547) การวางแผนงาน และ
แผนก าหนดเวลางานก่อสร้าง, กรุงเทพฯ:     
วรรณกวี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์  วทิยาศาสตร์  เทคโนโลยี  และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 12 
วันที่ 20  สิงหาคม  2564  ณ  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   

 

 

ESTACON12 | 1357 

รูปที่ 2 แผนก าหนดเวลาโครงการ 

รูปที่ 3 ประมาณการต้นทุนสุดท้ายเปรียบเทียบกับงบประมาณโครงการ 
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รูปที่ 4 ประมาณการระยะเวลาสุดท้ายเปรียบเทียบกับระยะเวลาตามแผนงาน 
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กรณีศึกษาขั้นตอนการตรวจบ้านและการตรวจความเรียบร้อยของงานก่อสร้างของบ้านจัดสรร     
Case study of the process of home inspection and the inspection of  

the construction of the housing estate 
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บทคัดย่อ  
กรณีศึกษานี้เป็นการรวบรวมเทคนิคการควบคุมงาน ณ สถานที่ก่อสร้าง วิธีการตรวจงานก่อสร้างบ้านโดยให้งาน

มีข้อบกพรอ่งน้อยที่สุดของโครงการบ้านจัดสรรที่ใช้ระบบโครงสร้างผนังส าเร็จรูป ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นระยะเวลา 
4 เดือน ศึกษารายละเอียดโครงการบ้านจัดสรร บทบาท หน้าที่ กระบวนการท างานของผู้ควบคุมหน้างาน ขั้นตอนการ
ตรวจบ้าน วิเคราะห์ปัญหาและแนวทางแก้ปัญหา และเสนอวิธีตรวจงานก่อสร้างบ้านของผู้รับเหมาก่อนรับงาน  ผล
การศึกษาท าให้ทราบถึงวิธีการตรวจบ้านตั้งแต่เริ่มงานก่อสร้างโครงการจนถึงการส่งมอบบ้านให้กับผู้ควบคุมคุณภาพและ
ทีมตรวจของลูกค้า อุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจ ปัญหาที่พบ วิธีการแก้ไข เทคนิคการท างานเพื่อลดข้อบกพร่อง 
เกณฑ์การพิจารณาความเรียบร้อยของงาน คุณสมบัติของผู้ตรวจหน้างานที่ดี มีดังนี้ ช่างสังเกต มีไหวพริบ แก้ไขปัญหา
เฉพาะหน้างานได้ คิดวางแผนก่อนปฏิบัติงาน และควรมีเครื่องมือที่ทันสมัยเพื่อช่วยในการตรวจสอบข้อบกพร่องต่าง ๆ  
ค ำส ำคัญ: การตรวจบ้าน, การก่อสร้างบ้าน, ผู้ตรวจหนา้งาน, บ้านจัดสรร    
 
Abstract 
 This case study is a collect technique of on-site construction. The methods of inspecting 
construction houses with minor defects in housing estate projects that use prefabricated wall structures 
were information for four months. The detail of housing projects, roles, duties, and processes of the site 
inspectors on-site, the operation of the inspection of the house, analysis problem with resolve problem 
and suggestion of the inspection house of the contractor before approving. The result was showed the 
method of houses inspection from the start of the structural work to the delivery of the house to Quality 
Control and team inspector of customers. Equipment and tools used to detect problems found, 
methods of solving, techniques to reduce defects—the criterion of consideration of the neatness of the 
work. The qualifications of an excellent on-site inspector are as follows: observant, resourceful, and 
able to solve specific problems on the job site, thinking plan before working, and there are modern 
tools to help detect various defects. 

Keywords: inspection house, construction houses, on-site inspector, housing estate 
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1.  บทน า 
 โครงการบ้านจัดสรร เป็นอสังหาริมทรัพย์ที่เติบโต
อย่างมาก อีกทั้งผู้ควบคุมงาน วิศวกรโครงการ ที่
จะต้องมีประสบการณ์ และเทคนิคการปฏิบัติงานที่ท า
ให้งานก่อสร้างเสร็จรวดเร็ว และเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยตามแผนงาน และได้น าเทคโนโลยีระบบการ
ติดตั้ งระบบโครงสร้างผนังส าเร็จรูป (Precast wall 
structure system) มาช่วยลดระยะเวลาการก่อสร้าง 
แต่เมื่อผู้รับเหมาท างานเร็วขึ้น อาจพบคุณภาพของ
งานไม่เรียบร้อยมากขึ้น ท าให้การส่งมอบบ้านให้แก่
ลูกค้าล่าช้าได้ เกิดผลกระทบต่อการหมุนเวียนเงินของ
เจ้าของโครงการได้  

ดังนั้นการศึกษานี้น าเสนอเทคนิคการควบคุมงาน 
เทคนิคการตรวจสอบหน้างานที่ส าคัญ ปัญหาที่พบ
บ่อยครั้ง รวมทั้งวิธีการแก้ปัญหา เพ่ือให้มีข้อบกพร่อง
น้อยที่สุดและสามารถส่งมอบบ้านให้กับลูกค้าได้ตาม
ความมุ่งหมายของเจ้าของโครงการบ้านจัดสรรต่อไป 

 
2.  วัตถุประสงค์  
 เพ่ือรวบรวมเทคนิคการควบคุมงานในหน้างานจริง 
และ ศึกษาหาวิธีการตรวจงานก่อสร้างบ้านโดยให้
คุณภาพงานมขี้อบกพร่องน้อยที่สุด  
 
3.  วิธีการศึกษา 
3.1  ขอบเขตการศึกษา  
 (1) สถานที่ก่อสร้างที่ศึกษา โครงการบ้านจัดสรร 
“โครงการสิรารมย์(เขาใหญ่)” ตั้งอยู่ที่ ถนนโยธาธิการ 
ต าบลหนองสาหร่ าย อ า เภอปากช่อง  จั งหวัด
นครราชสีมา ของบริษัท สิรารมย์ พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด   
 (2) ระยะเวลาที่ศึกษา 4 เดือน ตั้งแต่วันที่ 30 
พฤศจิกายน 2563 ถึง วันที่ 19 มีนาคม 2564 

3.2  ข้อจ ากัดของการศึกษา 
  (1) โครงการบ้านจัดสรรที่ศึกษาจ านวน 1 แห่ง 
  (2) โครงสร้างแผ่นผนังคอนกรีตส าเร็จรูปผลิต
โดยบริษัทเครือข่าย 
 (3) การก่อสร้างบ้านแต่ละยูนิต มีผู้รับเหมาย่อย
หลายรายที่มารับช่วงจากบริษัทเครือข่าย 
3.3  การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล 

ศึกษาและตรวจงานภาคสนาม เพ่ือรวบรวม
ปัญหาหน้ างาน  วิ เคราะห์ปัญหาและแนวทาง
แก้ปัญหา และ เสนอวิธีตรวจงานก่อสร้างบ้าน 
 
4.  ผลการศึกษา 
  บ ริ ษั ท  สิ ร า ร ม ย์  พ ร็ อพ เ พอ ร์ ตี้  จ า กั ด  มี
ประสบการณ์ด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในเขต
พ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมามากกว่า 20 ปี ที่พัฒนาและ
สร้างสรรค์คุณภาพจนกระทั่งรู้จักในนาม “สิรารมย์” 
ด้วยคุณภาพงานก่อสร้างและวัสดุเกรดพรีเมียม เพ่ือ
สร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค รวมทั้งได้ขยายธุรกิจ
เพ่ิมข้ึน ในด้านการผลิตชิ้นส่วนคอนกรีตส าเร็จรูปและ
การก่อสร้าง เพ่ือความมั่นคงและยั่ งยืนต่อไปใน
อนาคต ซึ่งบริหารจัดการโดยธุรกิจครอบครัว [1] 
4.1 ลักษณะบ้านของโครงการที่ศึกษา 
 โครงการ สิรารมย์(เขาใหญ่) มีเนื้อที่ 16 ไร่ บ้าน
ที่ก่อสร้างจ านวน 80 ยูนิต ประกอบด้วย บ้านเดี่ยว 1 
ชั้น 30 ยูนิต บ้านเดี่ยว 2 ชั้น 6 ยูนิต และบ้านแฝด 2 
ชั้น 44 ยูนิต 
 โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ฐานรากเสาเข็ม 
โครงสร้างแผ่นผนังคอนกรีตส าเร็จรูป และโครงสร้าง
หลังคาเหล็กปูกระเบื้องซีแพค 
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4.2  เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจงาน 
  (1) กล้องระดับ ไม้ระดับ ตลับเมตร เหล็กฉาก 
เวอร์เนียร์ ระดับน้ า และสายยางฉีดน้ า 
  (2) เครื่องทดสอบรอบรั่ว (Test Pump) ดังรูป   
ที่ 1 

 
รูปที่ 1 เครื่องทดสอบรอบรั่ว 

 
  (3) เครื่องตรวจสอบปลั๊กไฟและระบบกราวด์ [2] 
ดังรูปที่ 2  
 

 
 

รูปที่ 2 เครื่องตรวจสอบปลั๊กไฟและระบบกราวด์ 
และความหมายของสถานภาพท างาน 

 
4.3  คุณลักษณะของผู้ควบคุมหน้างาน 
 ผู้ ควบคุมงานหน้ างานควรมีทักษะความรู้
เกี่ยวกับโปรแกรมที่ส านักงานใช้ การท างานร่วมกับ
คนหมู่มากได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 
เข้ากับคนอ่ืนได ้มีความเสียสละช่วยเหลือผู้อื่น มีความ
อดทน อดกลั้น มีความกระตือรือร้น ความตรงต่อเวลา 
ความกล้าแสดงออก มีทัศนคติที่ดี ฝึกให้เป็นคนช่าง
สังเกตและมีไหวพริบ มีความภาคภูมิใจ เมื่อเกิด
ปัญหาสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ มีศักยภาพที่

สามารถท างานภายในองค์กร สามารถพัฒนาตนเอง
ให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมในการท า งาน และรู้จักคิด
วางแผนก่อนปฏิบัติงานจริง 
4.4  ขั้นตอนการตรวจบ้าน 
  (1) ตรวจสอบงานโครงสร้างก่อนติดตั้งผนังและ
ตรวจงานประปา ดังนี้ 
  (1.1) ตรวจงานขุดหลุม ระดับการตัดเสาเข็ม 
และตรวจสอบระดับงานเทคอนกรีตฐานราก เสา 
ตอม่อ คาน และพ้ืน  
   (1.2) ตรวจการวางเหล็กเสริมของโครงสร้าง 
   (1.3) ตรวจสอบระยะคอนกรีตหุ้มเหล็ก 
   (1.4) ตรวจขนาดหน้าตัดและระดับคานหลัก
จากถอดแบบ 
  (1.5) ตรวจงานติดตั้งท่อน้ าดี ช่องท่อ การวาง
ถังบ าบัด ถังดักไขมัน ท่อใยหิน บ่อพัก และตรวจสอบ
แรงดันน้ า โดยใช้แรงดันน้ า 100 ปอนด์ 
  (1.6) ตรวจสอบการบดอัดดินก่อนวางเหล็ก
เสริมพ้ืน และระดับ 
  (2) ตรวจสอบงานติดตั้งแผ่นผนังส าเร็จรูป             
  (2.1) ตรวจรอยร้าวและความเรียบของผนัง  
  (2.2) ตรวจสอบต าแหน่งและขนาดของช่อง
เปิดหน้าต่างและบานประตู 
  (2.3) ตรวจสอบต าแหน่งของสวิตซ์และ
ปลั๊กไฟ 
  (2.4) ตรวจสอบและวางแนวก่อนติดตั้งแผ่น 
ดังรูปที่ 3 
   (2.5) ตรวจสอบรอยต่อและการติดตั้งได้ฉาก
ของผนัง ดังรูปที่ 4 
 (3) ตรวจสอบงานติดตั้ ง โครงหลังคา เหล็ก 
(Smart truss) และการมุงกระเบื้องหลังคา 
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  (3.1) ตรวจสอบขนาดเหล็กโครงสร้างตาม
แบบรูป ก่อนติดตั้ง 
  (3.2)  ตรวจสอบระยะห่างแป ระยะยิงสกรูกัน
สนิม 
 

  

รูปที่ 3 การวางแนวก่อนติดตั้งผนัง 
 

 

รูปที่ 4 การตรวจสอบฉากของการติดตั้งแผ่น 
 

  (3.3) ตรวจสอบการติดตั้งหลังคาและเชิงชาย  
  (3.4) ตรวจสอบการติดตั้งและรอยแตกร้าว
ของกระเบื้องหลังคา 
 (4) ตรวจสอบงานก่อสร้างรั้วแบ่งแปลง 
  (4.1) ตรวจสอบระดับ พ้ืนหน้ าบ้ านและ
ระยะห่างของแปลง 
  (4.2) ตรวจสอบแบบหล่อและเหล็กเสริมก่อน
เทคอนกรีต 

  (4.3) ตรวจสอบระยะการก่อบล็อกและฉาบปูน 
 (5) ตรวจสอบงานระบบไฟฟ้า 
  (5.1) ตรวจสอบการเดินท่อร้อยสายไฟบน
หลังคาและกล่องไฟ  
  (5.2) ตรวจสอบฉนวนหุ้มสายไฟ 
  (5.3) ตรวจสอบขนาดของสายไฟ การต่อ
สายไฟเข้าตู้ควบคุม และความเรียบร้อยของอุปกรณ์ 
  (5.4) ตรวจสอบต าแหน่งตามแบบรูปของ
หลอดไฟ และตรวจสอบความเรียบร้อยของโครงฝ้า
ตรงต าแหน่งที่ติดตั้งหลอดไฟ 
  (5.5) ตรวจสอบสภาพการใช้งานของระบบ
ไฟฟ้าและสวิตช์ไฟฟ้า 
 (6) ตรวจสอบงานกระเบื้องและติดตั้งสุขภัณฑ์ 
  (6.1) ตรวจสอบต าแหน่งและระยะท่อน้ าดี
และท่อน้ าทิ้ง 
  (6.2) ตรวจสอบความเรียบร้อยของงานปู
กระเบื้อง 
  (6.3) ตรวจสอบความเรียบร้อยการติดตั้ง 
การรั่วซึมของสุขภัณฑ์ 
 (7) ตรวจสอบงานติดตั้งวงกบและบานประตู 
  (7.1) ตรวจสอบความเรียบร้อยของงานติดตั้ง
วงกบ 
  (7.2) ตรวจสอบการต าแหน่ง ระยะของบาน
พับประตูตามแบบรูป 
 (8) ตรวจสอบงานติดตั้งกระจกและอลูมิเนียม 
  (8.1) ตรวจสอบระยะช่องเปิดของอลูมิเนียม
ก่อนติดตั้ง 
  (8.2) ตรวจสอบระยะขอบบานหน้าต่างตาม
แบบรูป 
  (8.3) ตรวจสอบสภาพการใช้งานของประตู
หน้าต่างอลูมิเนียม 
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  (8.4) ตรวจสอบรอยร้าวและรอยขีดข่วนของ
กระจกอลูมิเนียม 
  (8.5) ตรวจสอบการรั่วซึมตามขอบอลูมิเนียม
หลังการติดตั้ง โดยการฉีดน้ าเพ่ือทดสอบรอยรั่ว 
 (9) ตรวจสอบงานสีภายในและภายนอก 
  (9.1) ตรวจพ้ืนผิวและปูนฉาบแต่งผิวบาง 
(Skim Coat) ก่อนลงสีรองพ้ืน 
  (9.2) ตรวจสอบความเรียบร้อยของการทาสี
รองพ้ืน 
  (9.3) ตรวจสอบความเรียบเนียนของงานทาสี
ภายในและภายนอก 
  (9.4) ตรวจสอบความเรียบร้อยของสีวงกบ
และบานประต ู
 (10) ตรวจสอบงานรั้วเหล็กและประตูเหล็กหน้า
บ้าน 
  (10.1) ตรวจสอบระยะห่างของช่องเหล็กของ
ประตูและรั้วเหล็ก 
   (10.2) ตรวจสอบรอยเชื่อมของประตูและรั้วเหล็ก 
  (10.3) ตรวจสอบความเรียบของสี่ พ่นของ
ประตูและรั้วเหล็ก 
 
5.  ผลการวิเคราะห์ 
5.1  ผลการตรวจรับบ้าน 
 ปัญหาที่พบของผู้ควบคุมคุณภาพ (Quality 
Control ; QC) และทีมตรวจของลูกค้าโครงการบ้าน
จัดสรร ให้มาตรวจรับงานแทน และผู้รับเหมาส่งงาน
ไม่ตรงตามงวดงานตามแผนที่ก าหนด 
  การแก้ปัญหา ควรตรวจสอบความเรียบร้อย
ทั้งหมดก่อนที่ผู้ควบคุมคุณภาพและทีมตรวจ จะตรวจ
รับงาน ควรตรวจสอบหน้างานอย่างละเอียดก่อนที่จะ
ส่งงวดงานของผู้รับเหมา และวางแผนการท างานให้

ผู้รับเหมาท างานอย่างรอบคอบ และตรวจสอบงาน
ก่อนส่งงวดงาน 
5.2  ข้อปัญหาและการแก้ปัญหา 

จากการตรวจสอบบ้าน พบปัญหาและการ
แก้ปัญหาดังตารางที่ 1 

 
ตารางที่ 1 ปัญหาและการแก้ปัญหา 
ปัญหาที่พบ การแก้ปัญหา 
(1) งานโครงสร้างและงานประปา 
เ ส า เ ข็ มหลุ ด จ าก
ต าแหน่ งบ่อยครั้ ง 
เนื่องจากสภาพผิว
ดินเป็นดินแข็ง 

ออกแบบเป็นฐานรากแผ่ เพื่อให้
สามารถรับน้ าหนักท่ีถ่ายบนฐานราก
ไม่เท่ากันเนื่องจากแรงเยื้องศูนย์ 

ไ ม่ พบ เหล็ ก เ ส ริ ม
ตามแบบรูป 

บอก ให้ ใ ส่ เ หล็ ก เ ส ริ ม  ก่ อน เท
คอนกรีต 

ร ะ ย ะ ติ ด ตั้ ง ง า น
ประปาไม่ตรงตาม
แ บ บ  แ ล ะ มี ก า ร
รั่วซึม 

แก้ ไ ขต ามสภาพหน้ า ง านและ 
ตรวจสอบแรงดันท่อน้ าดี โดยใช้
เครื่องมือวัดแรงดันทดสอบ 

การใส่เหล็กเสริมพื้น
ผิดต าแหน่ง 

ให้เสริมเหล็กให้ถูกต้องตามแบบ
ก่อนเท 

 (2) งานติดตั้งแผ่นผนังส าเร็จรูป 
พบรอยร้าวของแผ่น กรีดเซาะร่อง เพื่อฉาบปูนซีเมนต์

ชนิดไม่ยืดหดตัว [4] 
 (3) โครงหลังคาเหล็ก และการมุงกระเบื้องหลังคา 
พบรอยแตกแล ะ
รอยร้ า วของแผ่น
กระเบื้องหลังคา 

ให้เปลี่ยนกระเบื้องหลังคาใหม่ 

(4) งานระบบไฟฟ้า 
การต่อสายฉนวนหุ้ม
สายไฟไม่เรียบร้อย 

บอกให้ช่างแก้ไข 

ติดตั้งครอบหลอดไฟ
ไม่เรียบร้อย 

ขยับและหมุนครอบหลอดไฟให้ปิด
สนิท 
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ตารางที่ 1 ปัญหาและการแก้ปัญหา (ต่อ) 

 

ปัญหาที่พบ การแก้ปัญหา 
ระดับปลั๊กไฟและ
สวิตช์ไม่ได้ระนาบ 

ขยับสกรูที่ยึดกับตัวปลั๊กให้ได้ระดับ 

(5) งานกระเบื้องและติดตั้งสุขภัณฑ์ 
กระเบื้องร่อนสังเกต
จากการเคาะ 

กรีดยาแนวเดิมออก เติมน้ าปูนตาม
ขอบกระเบื้องแล้วเคาะไล่น้ าปูนให้
ไหลเข้าใต้แผ่นกระเบื้องจนเต็ม 

ติ ด ตั้ ง สุ ขภัณฑ์ ไ ม่
เ รี ยบร้อย เกิดน้ า
รั่วซึม 

พันเทปพันเกลียวใหม่ และทดสอบ
ระบบน้ า ถ้ายังรั่วอาจต้องเปลี่ยน
สะดืออ่างใหม่ 

(6) งานติดตั้งวงกบและบานประตู 
ช่องวงกบมีรอยต่อ อุดรอยต่อของช่องด้วยอะคริลิคอุด

โป๊ว 
บานประตูปดิไม่
สนิท 

ขยับบานพับใหม่ให้ได้ระดับ 

 (7) งานติดตั้งกระจกและอลูมิเนียม 
อุปกรณ์ใช้งานไมไ่ด ้ ขยับตัวยึดให้ได้องศาที่สามารถยึดได้ 
น้ ารั่วบริเวณ
หน้าต่าง 

กรีดซิลิโคนเก่าออก แล้วยิงซิลิโคน
อัดเข้าไปในบริเวณที่มีน้ ารั่ว 

(8) งานสีภายในและภายนอก 
ผิวสไีม่เรียบเนียน แต่งด้วยปูนฉาบผิวบาง ลูกดิ่ งสี

เหลือง[3] แล้วขัดกระดาษทรายให้
เรียบ 

 (9) งานรั้วเหล็กและประตูเหล็กหน้าบ้าน 
รอยเช่ือมเหล็กไม่
เต็ม 

ให้ช่างเชื่อมเก็บงานให้เรียบร้อย 

 
5.3 ข้อควรระวังก่อนส่งบ้าน 
 ควรตรวจสอบการเกิดสนิมของโครงหลังคาเหล็ก 
ความเรียบร้อยของงานฝ้าเพดานและโครงเคร่า  งาน
สีต่าง ๆ สีบานประตูภายนอกและภายใน การรั่วซึม
ของอ่างล้างหน้า และบานหน้าต่าง ตรวจสอบระบบ
ไฟฟ้า  ระบบน้ าทิ้งและบ่อพัก และความสะอาด 

6.  สรุปผล 
 คุณสมบัติของผู้ตรวจหน้างานที่ดี  มีดังนี้  ช่าง
สังเกต มีไหวพริบ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้างานได้ คิด
วางแผนก่อนปฏิบัติงาน และมีเครื่องมือที่ทันสมัยช่วย
ในการตรวจสอบข้อบกพร่องต่าง ๆ  
 จากกรณีศึกษาท าให้ทราบถึงวิธีการตรวจบ้าน
ตั้ งแต่ เริ่มงานโครงสร้างจนถึงส่ งมอบบ้าน  การ
รวบรวมเทคนิคการควบคุมงานงานในหน้างานจริง 
และศึกษาวิธีการตรวจงานก่อสร้างบ้านโดยให้งานมี
ข้อบกพร้องน้อยที่สุดของโครงการบ้านจัดสรรที่ใช้
ระบบโครงสร้างผนังส าเร็จรูป จากปัญหาที่พบ ได้
เสนอเทคนิคการท างานเพ่ือลดข้อบกพร่อง และเกณฑ์
การพิจารณาความเรียบร้อยของงาน ท าให้สามารถส่ง
มอบบ้านให้กับลูกค้าได้ 
 
7.  กิตติกรรมประกาศ 
 ขอขอบคุณ หน่วยงานก่อสร้างโครงการบ้าน
จัดสรร ของบริษัท สิรารมย์ พร็อพเพอร์ตี้  จ ากัด 
อนุเคราะห์การฝึกสหกิจศึกษา และคุณเพ่ือดิน โสลา 
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โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกที่ส่งผลต่อการเลือกใช้จักรยาน 
ในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ 

Infrastructure and Facilities Factors Influencing Tourists' Bicycle Mode Choice  
In Khao Yai National Park 
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บทคัดย่อ  

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยทางโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกที่ส่งผลต่อการ
เลือกใช้จักรยานในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ โดยท าการศึกษาลักษณะส่วนบุคคล ปัจจัยทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่ง
อ านวยความสะดวก วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติเชิงพรรณนาได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่ามี
นักท่องเที่ยวเป็นเพศหญิงคิดเป็น ร้อยละ 55 และเพศชายคิดเป็นร้อยละ 45 ซึ่งมีจ านวนการใช้จักรยานในสถานที่
ท่องเที่ยวแห่งนี้คิดเป็นร้อยละ 35 และไม่ใช้คิดเป็นร้อยละ 65 โดยปัจจัยทางโครงสร้างพื้นฐานที่ส่งผลต่อการเลือกใช้
จักรยานที่มีอิทธิพลมากที่สุดคือ ทางจักรยานเฉพาะ ส่วนปัจจัยทางด้านสิ่งอ านวยความสะดวกที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้
จักรยานมากที่สุด คือ สถานที่ท่องเที่ยวจัดภูมิทัศน์ถนนอย่างสวยงาม และส าหรับการวิเคราะห์ปัจจัยทางด้านโครงสร้าง
พื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกที่ส่งผลต่อการเลือกใช้จักรยานโดยใช้แบบจ าลองโลจิตทวินาม พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อการเลือกใช้จักรยานของนักท่องเที่ยวได้แก่ เพศชาย จ านวนจักรยานในครัวเรือน และ ความกว้างของทางจักรยานมี
ความเหมาะสมกับการใช้งาน โดยมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ค ำส ำคัญ: โครงสร้างพื้นฐาน, สิง่อ านวยความสะดวก, การเลือกใช้จักรยาน, แบบจ าลองโลจิตทวินาม,  

   อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ 
 
Abstract 
 The objective of this research is to find infrastructure and facilities factors influencing tourists' 
bicycle-use in khao Yai National Park. Are variables discriminating by personal characteristics, 
Infrastructure factors and facilities factors. Data were analyzed by using descriptive statistics; percentage, 
mean and standard deviation. The result of the study were as tourists' are female 55 percent and male 
45 percent which consists of the use of bicycles 35 percent and not use 65 percent. The infrastructure 
factors that affect tourists' bicycle-use showed that the exclusive bike way and beautiful landscaped 
streets are great influence in facilities factor. Binary logit analysis showed that the male, number of 
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bicycles in household and width of the bike lane has affect to tourists' bicycle-use at the 0.05 level of 
significance. 
Keywords: Infrastructure, Facilities, Mode Choice, Binary Logit Model, Khao Yai National Park 
 
1. บทน า 
 การใช้จักรยานเป็นการเดินทางที่ไม่ใช้เครื่องยนต์
ประหยัดพลังงานสอดคล้องกับนโยบายส่งเสริมการ
ขนส่งที่ประหยัดพลังงาน จักรยานถือเป็นทางเลือก
หนึ่งส าหรับการเดินทางในประเทศไทยการใช้จักรยาน
เป็นที่นิยมมากขึ้นเรื่อย ๆ แต่จากการจัดอันดับ
ประเทศที่มีการใช้จักรยานมากที่สุด ในช่วงปี 2556 
พบว่าประเทศท่ีมีการใช้จักรยานมากที่สุดคือ ประเทศ
เนเธอร์แลนด์ มีประชากร 16.6 ล้านคน มีจักรยาน 
16.5 ล้านคัน คิดเป็นร้อยละ 99.1 รองลงมาคือ 
เดนมาร์ก ประชากร 5.5 ล้านคน มีจักรยาน 4.5 ล้าน
คัน และ ประเทศเยอรมนี มีประชากร 81 ล้านคน มี
จักรยาน 62 ล้านคัน คิดเป็นร้อยละ 75.8 ส่วน
ประเทศไทยข้อมูลเมื่อ 1 กรกฎาคม 2557 มีจ านวน
ประชากร 64 ,871,000 คน พบว่ามีผู้ ใช้จักรยาน 
2,250,000 ล้านคัน คิดเป็นร้อยละ 3.46 ซึ่งถือว่า
จ านวนผู้ใช้จักรยานยังน้อย [1] 

การใช้จักรยานเป็นการเดินทางรูปแบบหนึ่งที่ไม่ใช้
พลังงาน ช่วยลดการปล่อย Co2 จากภาคการขนส่ง 
ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักที่ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน ซ่ึง
จากการศึกษาของประเทศไทยพบว่าในปี 2030 มี
แนวโน้มที่จะ ปล่อย Co2 จากภาคการขนส่งเพ่ิมสูงสุด
ถึง 225.33 ล้านตัน [2] ซึ่งที่ผ่านมามีหน่วยงานทั้ง
ภาครัฐและประชาชนได้ให้ความส าคัญและรณรงค์ให้
มีการใช้จักรยานแต่พบว่าไม่มีผลส าเร็จได้อย่างยั่งยืน 
 ดังนั้นในการศึกษานี้จึงต้องการศึกษาปัจจัยทาง
โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกที่มีผลต่อ
การใช้จักรยานในพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เพ่ือ

น าปั จจั ยดั งกล่ าว ไปประยุกต์ ใช้ ในการ พัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกโดยรอบ
สถานที่ท่องเที่ยว และส่งเสริมให้มีการใช้จักรยานเพ่ือ
การท่องเที่ยว  
 
2.  ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 ทฤษฎีอรรถประโยชน์ (Utility Theory) สามารถ
เขียนสมการความสัมพันธ์ของตัวแปรตามและตัวแปร
อิสระในรูปแบบของสมการอรรถประโยชน์ดังสมการที่ 
1 [3] 
Uin =  β0 + β1X1 + β2X2 + ⋯ + βiXi             (1) 
เมื่อ  

 Uin คือ อรรถประโยชน์คนที่ n ที่มีต่อทางเลือก i 
β0, β1, β2, βi คือ ค่าพารามิเตอร์ของตัวแปรอิสระ 
𝑋1, 𝑋2, 𝑋𝑖  คือ ตัวแปรที่เก่ียวข้องกับอรรถประโยชน์ i                  

       ของบุคคล n 

 แบบจ าลองโลจิตทวินาม (Binary Logit Model) 
เป็นแบบจ าลองในการวิเคราะห์ในกรณี 2 ทางเลือก 
คือ 

Pi=
eUin

1+eUin
             (2) 

เมื่อ 

Pi คือ ความน่าจะเป็นที่การใช้จักรยานถูกเลือก (Y=1) 

Uin คือ อรรถประโยชน์ที่เลือกใช้จักรยาน 
e   คือ ฟังก์ชันเอกโพแนนเชียล  
 

จากการงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่ามีการศึกษา
ความเหมาะสมของเส้นทางจักรยานในเมืองเชียงใหม่
โดย เยาวเรศ เขื่อนค า  [4]  ได้เสนอการพิจารณา 



 
การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์  วทิยาศาสตร์  เทคโนโลยี  และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 12 
วันที่ 20  สิงหาคม  2564  ณ  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   

 

 
ESTACON12 | 1368 

ปัจจัยด้านสิ่งอ านวยความสะดวกและบริการด้านการ
ท่องเที่ยว และปวรลักษณ์ ปริสัจจนันท์ [5] ได้เสนอ
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่นทางจักรยาน รวมทั้ง
การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์การ
ใช้จักรยาน นอกจากนี้การวิเคราะห์ปัจจัยที่ช่วยสร้าง
แรงจูงใจให้คนใช้จักรยานในประเทศไทยของ ธงชัย 
พรรณสวัสดิ์ และคณะ [6] พบว่า ปัจจัยที่จูงใจส าคัญ
ส าหรับการใช้จักรยาน ได้แก่ ได้ออกก าลั งกาย 
ร่างกายแข็งแรง ลดมลพิษลดโลกร้อน และประหยัด
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
 
3.  วิธีการด าเนินการวิจัย 
3.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร คือ นักท่องเที่ยวชาวไทยในอุทยาน
แห่งชาติเขาใหญ่ ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่าง จากสูตรการ
ค านวณของทาโร่ ยามาเน่ จ านวน 400 คน [7] 
3.2  เครื่องมือและการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยคือแบบสอบถาม และมี
ขั้นตอนการเก็บรวมรวมข้อมูลดังนี้ 

1) พัฒนาแบบส ารวจข้อมูล 
2) ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (Content 

Validity) ของแบบส ารวจ 
3) ท าการส ารวจข้อมูลเบื้องต้น (Pilot Survey) 
4 ) เก็บรวบรวมข้อมูลที่ ได้จากการส ารวจ 

จัดรูปแบบและลงรหัสข้อมูล 
5) ตรวจสอบแก้ไขข้อมูลเบื้องต้น โดยพิจารณา

ความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล ความสอดคล้องของ
ค าตอบที่เกี่ยวข้องกัน และคุณลักษณะของตัวอย่าง
ตรงตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้หรือไม่  

6 ) บั นทึ กรหั สข้ อมู ลลง ในโปรแกรม  แล้ ว
ตรวจสอบแก้ไขรหัสข้อมูลครั้งสุดท้าย เพ่ือเตรียม
ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป  

3.3  การวิเคราะห์ข้อมูล 
ในการศึกษาครั้ง นี้เป็นการศึกษาการเลือกใช้

จักรยานของนักท่องเที่ยวโดยมีตัว 2 ทางเลือก ได้แก่ 
เลือกใช้และไม่ใช้   

ตัวแปรต้น ได้แก่ ลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ
ชาย การศึกษาระดับปริญญาเอก อาชีพข้าราชการ/
รัฐวิสาหกิจ จ านวนจักรยานในครัวเรือน  

ปัจจัยด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ได้แก่ ความกว้าง
ของจักรยานมี ความเหมาะสมกับการใช้งาน มีทาง
เฉพาะของจักรยาน มีความลาดชันของทางขึ้น-ลง มี
ความเหมาะสมกับการใช้งาน  

ปัจจัยด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ได้แก่ มีจุดพัก
ริมทางอย่างเพียงพอ มีจุดพักริมทางอย่างเพียงพอ มี
แผนผังเส้นทางจักรยานในพ้ืนที่แสดงอย่างชัดเจน ใน
เวลากลางคืนมีแสงไฟส่องสว่างเพียงพอต่อการ
มองเห็น มีจุดจอดจักรยาน/จุดฝากรถให้บริการอย่าง
เพียงพอและเหมาะสม และสถานที่ท่องเที่ยวจัดภูมิ
ทัศน์ถนนอย่างสวยงาม  

วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้จักรยานใน
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ด้วยแบบจ าลองโลจิตทวินาม 
(Binary Logit Model) 
 
4.  ผลการศึกษา 
4.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

จากผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 429 คน ซึ่ง
ส่วนมากเป็นเพศหญิง ร้อยละ 55 เพศชายร้อยละ 45 
ส่วนใหญ่ไม่ใช้จักรยานคิดเป็นร้อยละ 65  และใช้
จักรยานคิดเป็นร้อยละ 35  
4.2 ตัวแปรที่ใช้ในแบบจ าลอง 

ปัจจัยทางด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และสิ่งอ านวย
ความสะดวกที่น ามาวิเคราะห์การเลือกใช้จักรยานใน
อุทยานแห่งชาติ เขาใหญ่มีจ านวน 9 ปัจจัย  ซึ่ ง
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วิเคราะห์หาค่าสถิติ พ้ืนฐานด้านค่าเฉลี่ย  (x̅) และ
ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  แสดงดังตารางที่ 1  
 
ตารางที่  1 ค่าสถิติ พ้ืนฐานค่าเฉลี่ย  (x̅) ค่าความ
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของตัวแปรที่ใช้ในโมเดล 
ตัว
แปร 

ค าอธิบายตัวแปร x̅ S.D. 

X1 ความกว้างของทาง
จักรยานมีความ
เหมาะสมกับการใช้งาน 

3.76 0.928 

X2 มีทางเฉพาะของทาง
จักรยาน 

4.15 0.891 

X3 ถ้าความลาดชันของทาง
ขึ้น-ทางลง มีความ
เหมาะสมกับการใช้งาน 

3.76 0.947 

X4 มีจุดพักริมทางอย่าง
เพียงพอ 

3.83 0.980 

X5 จุดพักมีหลังคากันแดด
และฝน 

3.86 0.986 

X6 มีแผนผังเส้นทาง
จักรยานในพื้นที ่แสดง
อย่างชัดเจน 

3.90 1.030 

X7 ในเวลากลางคืนมีแสงไฟ
ส่องสว่างอย่างเพียงพอ
ต่อการมองเห็น 

3.94 1.036 

X8 มีจุดจอดจักรยาน/จุด
ฝากรถ ให้บริการอย่าง
เพียงพอและเหมาะสม 

3.92 0.998 

X9 สถานที่ท่องเที่ยวจัดภูมิ
ทัศน์ถนนอย่างสวยงาม 

3.95 1.046 

 

จากตารางที่ 1 เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยของตัวแปร
ของโมเดลในการเลือกใช้จักรยานในอุทยานแห่งชาติ
เขาใหญ่ ได้ผลดังนี้ ตัวแปรที่มีค่าสูงสุด คือ มีทาง
เฉพาะของทางจักรยานเท่ากับ 4.15 รองลงมาคือ 
สถานที่ท่องเที่ยวจัดภูมิทัศน์ถนนอย่างสวยงาม 
เท่ากับ 3.95 ในเวลากลางคืนมีแสงไฟส่องสว่างอย่าง
เพียงพอต่อการมองเห็น เท่ากับ 3.94 มีจุดจอด
จักรยาน/มีจุด ฝากรถให้บริการอย่างเพียงพอและ
เหมาะสม เท่ากับ 3.92 มีแผนผังเส้นทางจักรยานใน
พ้ืนที่แสดง อย่างชัดเจน เท่ากับ 3.90 จุดพักมีหลังคา
กันแดดและฝน เท่ากับ 3.86 มีจุดพักริมทางอย่าง
เพียงพอ เท่ากับ 3.83 ความกว้างของทางจักรยานมี
ความเหมาะสมกับการใช้งาน เท่ากับ 3.76 ถ้าความ
ลาดชันของทางขึ้น-ลง และมีความเหมาะสมกับการ 
ใช้งาน เท่ากับ 3.76  
4.3  ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกใช้จักรยาน 

การวิ เคราะห์ปัจจัยที่ส่ งผลต่อการเลือกใช้
จักรยานในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ซึ่งใช้วิธีวิเคราะห์
โดยใช้ Binary Logit 2 ทางเลือก 1 คือ ใช้, 0 คือไม่
ใช้ สรุปผลการแบบจ าลองที่เหมาะสมได้ดังตารางที ่2 

 
ตารางที่  2 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการ
เลือกใช้จักรยาน 
ตัวแปร Beta Sig. 
Constant -2.320 0.000 
MALE 0.509 0.015 
N-bike 0.273 0.002 
X1 0.274 0.020 
Sample 429 
Adjusted R 0.078 
Correct 14.48 
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ตัวแปรในโมเดล มีทั้งหมด 3 ตัว แปรไดแ้ก่ (1) เ พ 
ศ ช า ย (MALE) มีค่าสัมประสิทธิเท่ากับ 0.509 (2) 
ความกว้างของทางจักรยานมีความเหมาะสมกับการ
ใช้งาน (X1) มีค่าสัมประสิทธิ์เท่ากับ 0.273 และ (3) 
จ านวนจักรยาน (N-Bike) มีค่าสัมประสิทธิ์ เท่ากับ 
0.274 โดยมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีค่า 
Adjusted R-Square เท่ากับ 0.078 แสดงว่าตัวแปร
อิสระมีความสัมพันธ์กับตัวแปรตามน้อยมาก และมี
เปอร์เซ็นต์ความถูกต้องร้อยละ 14.48 

 
5.  สรุปผลและอภิปรายผล 
5.1  สรุปผลการศึกษา 
 กลุ่มตัวอย่างในการศึกษานี้คือ นักท่องเที่ยวใน
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ พบว่าจากการวิเคราะห์ด้วย
ค่าเฉลี่ย ปัจจัยที่มีค่าสูงสุด คือ มีทางเฉพาะของทาง
จักรยาน รองลงมาคือ สถานที่ท่องเที่ยวจัดภูมิทัศน์
ถนนอย่างสวยงาม และในเวลากลางคืนมีแสงไฟส่อง
สว่างอย่างเพียงพอต่อการมองเห็น  และเม่ือวิเคราะห์
ปัจจัยทางด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความ
สะดวกที่มีผลต่อการใช้จักรยานด้วยแบบจ าลอง 
Binary Logit  พบว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้
จักรยานของนักท่องเที่ยว ได้แก่ เพศชาย จ านวน
จักรยานในครัวเรือน และความกว้างของทางจักรยาน
มีความเหมาะสมกับการใช้งาน ซึ่งตัวแปรดังกล่าวมี
ความสัมพันธ์กับการเลือกใช้จักรยานน้อยมาก 
5.2 อภิปรายผลการศึกษา 

ผลการวิจัยสามารถสรุปข้อเสนอ ได้ดังนี้ 
1) แบบจ าลองการเลือกจักรยานศึกษาเฉพาะ

ปัจจัยทางด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และสิ่งอ านวยความ
สะดวก ซึ่งมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้จักรยานในอุทยาน
แห่งชาติเขาใหญ่ค่อนข้างน้อย เนื่องมาจากยังไม่มีทาง
เฉพาะของทางจักรยานที่ดี ความลาดชันของทางขึ้น-

ลงยังไม่มีความเหมาะสมกับการใช้งาน และไม่มีจุดพัก
ริมทางท าให้นักท่องเที่ยวจึงยังไม่เลือกใช้จักรยานใน
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่  
 2) ในอนาคตควรศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยการใช้
จักรยานระหว่างกลุ่มที่ใช้จักรยาน และกลุ่มที่ ไม่
เลือกใช้จักรยาน   
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บทคัดย่อ  

หัวข้อหลักของงานวิจัยที่ได้น าเสนอนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับกึ่งกรุปอันดับในบริบทของแอนไท -ไฮบริดไอดีล ใน
งานวิจัยนี้มีการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับแอนไท-ไฮบริดไอดีลและพิจารณาคุณสมบัติบางประการ โดยก าหนดลักษณะไอดีล
ทางซ้าย(ไอดีลทางขวา, ไอดีล) ในเทอมของแอนไท-ไฮบริดไอดีล(ไอดีลทางขวา, ไอดีล) 
ค ำส ำคัญ: กึ่งกรุปอันดับ, โครงสร้างของไฮบริด, แอนไท-ไฮบริดไอดีลทางซ้าย, แอนไท-ไฮบริดไอดีลทางขวา, แอนไท-
ไฮบริดไอดีล 
 
Abstract 
 The main theme of this present paper is to study ordered semi-groupsin the context of anti-
hybrid ideals. In this paper, the notions of anti-hybridideals are studied and some properties are 
discussed. We characterizeleft ideals (resp. right ideals, ideals) in terms of anti-hybrid left ideals (resp. 
right ideals, ideals). 

Keywords:Ordered semigroup, hybrid structure, anti-hybrid leftideal, anti-hybrid rightideal, anti-hybrid 

ideal 
 
1.  INTRODUCTION 
 The concept of fuzzy set is first introduced 
by Zadeh [1] in 1965. Kuroki [2, 3]applied 
fuzzy set theory to semigroups and in 2007, 
Kehayopulu and Tsingelis [4]applied fuzzy set 
theory to ordered semigroups. 

Molodtsov [5] introduced the concept of 
soft set as a new mathematical toolfor dealing 
with uncertainties that is free from the 
difficulties that have troubledthe usual 
theoretical approaches. Song et al. [6] initiated 
the study of int-softsemigroups, int-soft left 
(resp., right) ideals, and int-soft products. In 
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[7], Dudeket al. introduced and characterized 
the concept of a soft interior ideals of 
semigroups.Muhiuddin and Mahboob [8] gave 
notions and introduced int-soft left(resp.,right) 
ideals, int-soft interior ideals and int-soft bi-
ideals of ordered semigroupsover the soft 
sets. 

As a parallel circuit of fuzzy sets and soft 
sets (or, hesitant fuzzy set), Jun, Song,and 
Muhiuddin [9] introduced the notion of hybrid 
structure in a set of parametersover an initial 
universe set, and applied it to BCK / BCI-
algebras and linear spaces. They introduced 
the concepts of a hybridsubalgebra, a hybrid 
field and a hybridlinear space. 

The hybrid structure can be applied in 
many areas including mathematics, statistics, 
computer science, electrical instruments, 
industrial operations, business, engineering, 
social decisions, etc. Anis et al. [10] applied 
the notion of hybrid structureto semigroups. 
They introduced the notions of hybrid 
subsemigroups and hybridleft (resp., right) 
ideals in semigroups, and investigated several 
properties.  

Usingthese notions, they considered 
characterizations ofsubsemigroupsand left 
(resp.,right) ideals. They also introduced the 
concept of hybrid product, and discuss 
characterizationsof hybrid subsemigroups and 
hybrid left (resp., right) ideals by usingthe 
notion of hybrid product. They provided 

relations between hybrid intersectionand 
hybrid product. Elavarasan et al. [11] 
introduced the notion of hybrid generalizedbi-
ideal of a semigroup and characterizations of 
regular and left quasiregularsemigroups in 
terms of hybrid generalized bi-ideals. 
Elavarasan [12] established some equivalent 
conditions for semigroups to be regular and 
intra-regular, in terms ofhybrid ideals and 
hybrid bi-ideals. They also characterize the 
left and right simpleand the completely 
regular semigroups by using hybrid ideals and 
hybrid bi-ideals. 
 N. Sarasit et al. [13] introduced the notions 
of anti-hybrid subsemigroups and 
characterizesubsemigroups in terms of anti-
hybrid subsemigroups and also studiedthe 
related between anti-hybrid subsemigroups 
and anti-hybrid ideals. In thispresent paper is 
to study ordered semigroups in the context of 
anti-hybrid left ideals(resp., right ideals, 
ideals). In this paper, the notions of anti-hybrid 
left ideals (resp.,right ideals, ideals) are 
studied and some properties are discussed. 
We characterizeleft ideals (resp., right ideals, 
ideals) in terms of anti-hybrid left ideals (resp., 
rightideals, ideals). 
 
2.  Preliminaries 
 In this section, we will recall the basic 
terms and definitions from the ordered 
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semigroup theory and the hybrid structure 
theory that we will use later in this paper. 

A groupoid ( ; )S   consist of a nonempty set 
S  with together a (binary) operation · on S (see 
[2, 3]). 
Definition 2.1.[4] A groupoid ( ; )S  , which is 
associative, that is  

( ) ( )x y z x y z      
for all , ,x y z S , is called a semigroup. 
 
Definition 2.2.[4] The structure ( ; , )S   is 
called an ordered semigroup if the following 
conditions are satisfied:  

(1) ( ; )S  is a semigroup.  
(2) ( ; )S  is a partially ordered set.  
(3) For every , ,a b c S if a b , then 
a c b c   and c a c b   . 
For simplicity, we denoted an ordered 

semigroup ( ; , )S    by its carrier set as a bold 
letter S .  
For K S , we denote  

  : { |K a S a k   for some }k K . 
A nonempty subset A  of S  is called 

a subsemigroup of S if ( ; , )A    is an ordered 
semigroup.  

Let A  and B  be two nonempty 
subsets of S . Then we define 

: { :AB ab a A  and }.b B  
 
Definition 2.3.[4] Let S  be an ordered 
semigroup. A nonempty subset A of S  is 
called a subsemigroup of S if AA A . 

Definition 2.4.[4] Let S be an ordered 
semigroup. A nonempty subset L  of S  is 
called a left ideal of S if 

(1) SL L . 
(2) For ,a S b L  , if a b , then
a L . 

 
Definition 2.5.[4] Let S be an ordered 
semigroup. A nonempty subset R  of S  is 
called a right ideal of S if 

(1) RS R . 
(2) For ,a S b R  , if a b , thena R . 
A nonempty subset I of S is called an 

ideal of S if it is both a left and a rightideal of 
S . 

In what follows, let I be the unit 
interval, S a set of parameters and P( )U  
denotethe power set of an initial universe set 
U . 
 
Definition 2.6.[10] A hybrid structure in S  
over U  is defined to be a mapping 

: ( , ) : ( ) , ( ( ), ( )),f f S P U I x f x x    

where 

: ( )f S P U and : S I   
are mappings. 

Let us denote by ( )H S  the set of all 
hybrid structures in S over U . We define an 
order  in ( )H S  as follows: For all 

, ( ),f g H S    
, ,f g f g    ô  
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where f gô means that ( ) ( )f x g x  and 
   means that ( ) ( )x x   for all x S

and f g   if f g   and g f   
 

Definition 2.7. [10] Let f  and g
 be hybrid 

structures in S over U . Then thehybrid 

intersection f  and g
is denoted by 

f g  and is defined to be a hybridstructure 

 : ( ) , ( )( ), ( )( ) ,f g S P U I x f g x x      

where 

( )( ) : ( ) ( )f g x f x g x    
and 

   ( ) : max ( ), ( ) .x x x      
 

We denote SS the hybrid structure in 
S over U and is defined as follows: 

: ( ) : ( ( ), ( )),SS S P U I x S x S x   
where 

( ) :S x  and ( ) : 1.S x   
Let A be a subset of S . We denote by 

( )C SA
S the characteristic hybrid structure of 

complementof A in S over U and 
is defined to be a hybrid structure 

 ( ) : ( ) , ( )( ), ( )( ) ,C C CSA A A
S S P U I x S x S x   

where 

  ( ) :CA

if x A
S x

U otherwise





 


 

and 

 
1

( ) :
0

CA

if x A
S x

otherwise



 


 

We set ( ) :C S SA
S S  in the case that A S . 

3.  Main Results 
 In this the main section, we introduce anti-
hybrid left ideals (resp. right ideals,ideals) and 
study some relate properties of anti-hybrid 
left ideals (resp. right ideals,ideals). Finally, we 
characterize left ideals (resp. right ideals, 
ideals) by using anti-hybrid 
left ideals (resp. right ideals, ideals) and also 
give the connection betweenanti-hybrid 
ideals and anti-hybrid bi-ideals. 
 
Definition 3.1.[13] Let S be an ordered 

semigroup. A hybrid structure f  in S over 
U  is called an anti-hybrid subsemigroup in 
S  over U  if the following statementsare 
hold: For every ,x y S , 

(1) ( ) ( ) ( )f xy f x f y   

(2)  ( ) min ( ), ( ) .xy x y    
 
Lemma 3.1.[13] Let S  be an ordered 

semigroup, f  a hybrid structure in S  over 

U . If f  isa anti-hybrid subsemigroup in S  
over U  such that 

( ) ( )x y f x f y   and ( ) ( )x y  , 

For all ,x y S , then f f f   . 

Conversely, if f f f   , then f  is a 
anti-hybridsubsemigroup in S  over U . 
 
Lemma 3.2.[13] Let S be an ordered 
semigroup and A  a nonempty subset of S . 
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Then the following statements are 
equivalent: 

(1) A is a subsemigroup of S . 

(2) ( )C SA
S is an anti-hybrid 

subsemigroup in S  over U . 
 
Definition 3.2.Let S be an ordered 

semigroup. A hybrid structure f  in S  over 
U is called an anti-hybrid left (resp., right) 
ideal in S  over U  if the following 
statements are hold: For every ,x y S , 

(1) ( ) ( )f xy f y (resp. ( ) ( )f xy f x ). 
(2) ( ) ( )xy y  (resp. ( ) ( )xy x  ). 

(3)If x y ,then ( ) ( )f x f y and
( ) ( )x y  . 

A hybrid structure in S  over U is 
called an anti-hybrid ideal in S over U if it is 
bothan anti-hybrid left and an anti-hybrid right 
ideal in S overU . 
 
Theorem 3.1.Let S be an ordered semigroup 

and ,f g   anti-hybrid left (resp.right) ideals in 
S over U . Then f g  is an anti-hybrid left 
(resp., right) ideal in S over U . 

Proof.Assume that ,f g  are anti-hybrid left 
ideals in S over U . Let ,x y S . 
Then 

 

 

( ) ( ) ( )

( ) ( )

( ),

f g xy f xy g xy

f y g y

f g y

  

 

 

 

and 

   

 

 

( ) max ( ), ( )

max ( ), ( )

( ).

xy xy xy

y y

y

   

 

 

 



 

 

Let ,x y S  be such that x y .  

Then ( ) ( ), ( ) ( )f x f y g x g y   and then 

 

 

( ) ( ) ( )

( ) ( )

( ),

f g x f x g x

f y g y

f g y

  

 

 

 

and ( ) ( ), ( ) ( ).x y x y      
It follow that 
   

 

 

( ) max ( ), ( )

max ( ), ( )

( ).

x x x

y y

y

   

 

 

 



 

 

This complete to prove that f g  is an anti-
hybrid left ideal in S overU . Similarlywe can 

prove that if ,f g  are anti-hybrid right ideals 

in S overU . Then f g  is an anti-hybrid 
right ideal in S over U . 
 
Corollary 3.1.Let S be an ordered semigroup 

and ,f g  anti-hybrid ideals in S  

over U . Then f g  is an anti-hybrid ideal 
in S overU . 

Next theorems, we characterize left ideals 
(resp., right ideals, ideals) by using 
anti-hybrid left ideals (resp., right ideals, 
ideals) as follows. 
 
Theorem 3.2.Let S be an ordered semigroup 
and L a nonempty subset of S . Thenthe 
following statements are equivalent: 

(1) L is a left ideal of S . 
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(2) ( )C SL
S is an anti-hybrid left ideal 

in S  over U . 
Proof.(1)  (2). Let ,x y S . Then if y L , 
then since L is a left ideal of S , weobtain 
xy L and then 

   ( ) ( )C CL L
S xy U S y   , 

and 
   ( ) 0 ( )C CL L
S xy S y   . 

If y L , then since L is a left ideal of S , we 
obtain xy L and then 

   ( ) ( )C CL L
S xy S y    , 

and 

   ( ) 1 ( )C CL L
S xy S y   . 

Let ,x y S be such that x y . Then if 
y L , then since L is a left ideal of S , we 
obtain x L and then 

   ( ) ( )C CL L
S x S y    , 

and 

   ( ) 1 ( )C CL L
S x S y   . 

If y L , then we have that 

   ( ) ( )C CL L
S x U S y    

and 

   ( ) 0 ( )C CL L
S x S y   . 

Therefore  C SL
S  is an anti-hybrid left ideal 

in S over U . 
(2)  (1). Let x S and y L . Then since 

 C SL
S is an anti-hybrid left ideal in S over

U , we have that 

     ( ) ( ) ( ) .C C CL L L
S xy S x S y       

This implies that   ( )
CL

S xy  and 

   1 ( ) ( ) 1C CL L
S xy S y    . 

This implies that   ( ) 1CL
S xy  , and then

xy L . Let ,x y S be such that x y . If 
y L , then since  C SL

S is anti-hybrid left 

ideal, we obtain 

   ( ) ( )C CL L
S x S y      . 

This implies that  ( )CL
S x  and 

   1 ( ) ( ) 1C CL L
S x S y    . 

This implies that   ( ) 1CL
S x  . Thus we have 

that x L . It is complete to provethat L is a 
left ideal of S .  

Similarly Theorem 3.2 we have the 
followings theorem and corollary. 
 
Theorem 3.3.Let S be an ordered semigroup 
and R a nonempty subset of S . 
Then the following statements are 
equivalent: 

(1) R is a right ideal of S . 
(2)  C SR

S is an anti-hybrid right 

ideal in S  over U . 
 
Corollary 3.2.Let S be an ordered semigroup 
and I  a nonempty subset of S . 
Then the following statements are 
equivalent: 

(1) I is an ideal of S . 
(2)  C SI

S is an anti-hybrid ideal in 

S  over U . 
Now, we give the definition of anti-

hybrid  ,  -cut. 
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Definition 3.3.Let S be an ordered 

semigroup and    , 0,1P U   .Then, 
we set 

   ; : ( ) ,L f x S f x     

and 

   ; : ( ) .U x S x       
We  set 

     ; , : ; ; .C f L f U        

is called the anti-hybrid  ,  -cup. 
 
Theorem 3.4.Let S be an ordered 
semigroup. Then the following statements 
areequivalent: 

(1) f is an anti-hybrid left ideal in S  
over U . 
(2) A nonempty set  ; ,C f   is a 

left ideal of S for all  P U  and

 0,1 .   
Proof.(1)  (2). Let  P U  ,  0,1 .  Let 
x S and  ; , .y C f   Then  ,y L f 

and  ;y U   and then ( )f y  and

( )y  . Since f is ananti-hybrid left ideal in 
S over U , then we obtain 

    ,f xy f y    
which implies that  ;xy L f  and 

    ,xy y     
which implies that  ; .xy U   It follows 
that  ; ,xy C f   . Let ,x y S be  such 

that x y  and  , , .y C f    Then 

 ,y L f  and  ,y U   . 

Consider  ,y L f  , we obtain 

( )f y  , since ( ) ( ),f x f y  so we have 

( )f x   an then  ,x L f  . 

 Consider  ,y U   , we obtain 
( )y  , since ( ) ( )x y  , so ( )x   and 

then  ,x U   .  
Hence    , ,x L f U     and then 

 , ,x C f   . 

Therefore  ; ,C f    is a left ideal of S . 

(2) (1). Let ,x y S . Then, let 

 ( ) ,f y P U   and  ( ) 0,1y   . 
Then  ; , .y C f   Since  ; ,C f   is a 

left ideal of S , so  ; , .xy C f   This 

implies that    , , ,xy L f xy U    and 

then 

( ) ( ),f xy f y   
and 

( ) ( ).xy y     
Let ,x y S be such that x y . We let  

( )f y  , ( )x  . Then  , ,y C f   . 

Since  , ,C f    is a left ideal of S , so 

 , ,x C f    and then ( ) ( )f x f y  , 

and ( ) ( )x y    . 

This means that f is an anti-hybrid left ideal 
in S over U .  

Similarly Theorem 3.4 we obtain the 
following theorem and corollary. 
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Theorem 3.5.Let S be an ordered 
semigroup. Then the following statements 
areequivalent: 

(1) f is an anti-hybrid right ideal in 
S  overU . 
(2) A nonempty set  ; ,C f   is a 

right ideal of S for all  P U  and

 0,1 .   
 
Corollary 3.3.Let S be an ordered 
semigroup. Then the following statements 
areequivalent: 

(1) f is an anti-hybrid ideal in S  
over U . 
(2) A nonempty set  ; ,C f   is an 

ideal of S for all  P U  and 

 0,1 .   
 
Definition 3.4.Let S be an ordered 

semigroup. An anti-hybrid subsemigroup f  
in S  over U  is called an anti-hybrid bi-ideal 
in S  over U  if the following statements 
are hold: For every , ,x y z S , 

(1) ( ) ( ) ( ).f xyz f x f z   

(2)  ( ) min ( ), ( ) .xyz x z   . 

(3) if ,x y  then ( ) ( )f x f y and 

( ) ( ).x y   
Now we will give the connection 

between anti-hybrid ideals and anti-hybrid bi-
ideals. 

Theorem 3.6.Let S be an ordered 

semigroup. If f is an anti-hybrid ideal in S  

over U , then f  is an anti-hybrid bi-ideal in 
S  over U . 

Proof.Let , ,x y z S . Then since f is anti-
hybrid ideal, we obtain 

( ) ( )f xyz f x and ( ) ( )f xyz f z  

This implies that ( ) ( ) ( )f xyz f x f z  and 
( ) ( )xyz x  and ( ) ( ).xyz z   

This implies that  ( ) min ( ), ( ) .xyz x z   . 

Let ,x y S be such that .x y  Since f is 

anti-hybrid ideal,we obtain ( ) ( )f x f y and 

( ) ( ).x y  Therefore f is ananti-hybrid bi-
ideal in S over U .  
 
4.  Conclusion 
 The notions of anti-hybrid left ideals (resp., 
right ideals, ideals) are introduced 
and their related properties are discussed. We 
characterize left ideals (resp., right 
ideals, ideals) of ordered semigroups by 
means of anti-hybrid left ideals (resp., right 
ideals, ideals). Finally, we gave the connection 
between anti-hybrid ideals and 
anti-hybrid bi-ideals. 

Work is on going. Some important issues for 
future work is to apply these notionsand 
results for studying related notions in other 
algebraic hyperstructures. 
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แบบจ ำลองเพื่อกำรคัดแยกผลไม้แบบหนึ่งชนิดด้วยหลักกำรเรียนรู้ของเคร่ือง 
One-Class Fruit Classification Model based on Machine Learning 
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บทคัดย่อ  

งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างแบบจ าลองการคัดแยกผลไม้แบบหนึ่งชนิดด้วยการเรียนรู้ของเครื่องเพื่อ
ตรวจจับรูปแอปเปิ้ล โดยใช้เทคนิคการตรวจสิ่งผิดปกติ (Novelty Detection) คือเทคนิคที่เรามีชุดข้อมูลปกติ (Training 
Data) ซึ่งคือรูปแอปเปิ้ลเพียงชนิดเดียวทั้งหมด และต้องการตรวจจับข้อมูลใหม่หรือข้อมูลผิดปกติในชุดข้อมูลทดสอบ 
(Test data) ที่อยู่นอกเหนือจากชุดข้อมูลปกติซึ่งก็คือการท านายว่าข้อมูลใหม่นั้นเป็นหรือไม่ โดยในงานวิจัยนี้แบบจ าลอง
การคัดแยกผลไม้ สร้างจากเทคนิคการตรวจจับสิ่งใหม่ (Novelty Detection) โดยใช้ แบบจ าลองจ าแนกข้อมูลด้วยเครื่อง
เวกเตอร์ค้ ายันประเภทเดียว (One-Class Support Vector Machine) และ แบบจ าลองต้นไม้ (Isolation Forest) ซึ่งทัง้ 
2 แบบจ าลองเป็นเทคนิคส าหรับการสร้างแบบจ าลองแบบ Unsupervised Learning ซี่งสามารถน าแบบจ าลองที่ได้ไป
ประยุกต์ใช้กับการคัดแยกผลไม้แอปเปิ้ลได้ต่อไป 
ค ำส ำคัญ: แบบจ าลองจ าแนกข้อมูลด้วยเวกเตอร์รูปแบบเดี่ยว, แบบจ าลองการแยกตัวของป่า, การตรวจจับสิ่งของ, การ
ตรวจสิ่งผิดปกติ 
 
Abstract 

The objective of our research is to create a classified model for one-class classification to predict 
the apple in the image by using two novelty detection algorithms. The novelty detection takes 
advantage of a training dataset consisting only of apple images: it can detect whether the test datasets 
are apple or not. The One-Class Support Vector Machine (OCSVM) and Isolation Forest algorithms, both 
of which are unsupervised/semi-supervised learning methods, were employed in this research. The 
research compared model performance with four metrics, i.e., Confusion matrix, F1-score macro average, 
and ROC AUC. After tuning for the best hyper-parameter values, both methods were comparatively 
similar. However, the Isolation Forest model performed better than the One-Class Support Vector 
Machine model in the aspect of predicting the apple images correctly.  
Keywords: Support vector machine, Isolation Forest, Object detection, Novelty Detection 
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1.  บทน ำ 
 ปัจจุบันการรับรู้และแยกแยะผลไม้มีหลายชนิด
และหลากหลายสายพันธุ์ให้เลือกซื้อในซุปเปอร์มาร์
เก็ต ซึ่งปัญหาของการคัดแยกผลไม้ชนิดต่าง ๆ เกิดข้ึน
เนื่องจาก  ขนาดที่ต่างกัน, สีที่ต่างกัน, เนื้อผลไม้ที่
ต่างกัน หรือความเหมือนกันทั้งขนาด,สีและเนื้อผลไม้ 
ในระหว่างการวางสินค้าอาจเกิดปัญหาอย่างน้อย 2 
ครั้งคือเมื่อมีการคัดแยกผลไม้คัดแยกสายพันธุ์เพ่ือน า
ขึ้นชั้นวาง และเมื่อลูกค้าหยิบแล้วคืนในชั้นวางที่ไม่ใช่
ชนิดของผลไม้นั้น ซึ่งปัญหาตรงนี้ต้องใช้ทรัพยากรใน
แต่ละวันค่อนข้างมาก ทั้งนี้การใช้ทรัพยากรคนอาจจะ
ก่อให้เกิดความผิดพลาดในการแยกประเภทของผลไม้
เนื่องจากผลไม้บางชนิดนั้นมีรูปร่างที่คล้ายกันแต่ไม่ใช่
ชนิดเดียวกัน ยกตัวอย่างเช่น ผลไม้สาลี่กับแอปเปิ้ล
เขียว เป็นต้น  

จากปัญหาข้างต้นปัจจุบันหลายๆที่ยังไม่ได้รับการ
แก้ไข สวนทางกับการบริโภคผลไม้ของคนที่มากขึ้น
ทุกวัน ท าให้ผู้วิจัยเห็นความส าคัญของการสร้างวิธี
แยกชนิดของผลไม้โดยลดทรัพยากรคน  ในงานวิจัยนี้
ต้องการหยิบยกปัญหาของการที่มีผลไม้ชนิดอ่ืนปนอยู่
บนตะกร้าหรือชั้นวางของด้วยวิธีการเรียนรู้ของ
เครื่องจักร (Machine Learning) ซึ่งในการคัดแยก
ผลไม้แอปเปิ้ลในงานวิจัยนี้จะใช้เทคนิคที่เรียกว่าการ
ตรวจจั บข้ อมู ล ใ หม่  (Novelty Detection) โ ดย
อนุมานว่ามีหุ่นยนต์คอยคัดแยกผลไม้ โดยที่หุ่นยนต์
จะตรวจสอบว่ารูปภาพผลไม้ชนิดใดมีแนวโน้มที่จะ
เป็นแอปเปิ้ล หรือรูปภาพใดที่จะมีแนวโน้มไม่ใช่แอป
เปิ้ลด้วยแบบจ าลองจ าแนกข้อมูลด้วยเครื่องเวกเตอร์
ค้ ายันประเภทเดียว (One-Class Support Vector 
Machine) และแบบจ า ล อ งป่ า แย ก  ( Isolation 
Forest) )  นอกจ ากที่ แ บบจ า ล อ งทั้ ง  2 นี้ เ ป็ น
แบบจ าลองที่สอดคล้องกับหลักการของการตรวจจับ

ข้ อมู ล ใหม่  แล้ ว  ยั งพบว่ าแบบจ าลองทั้ ง  2 มี
ประสิทธิภาพในการท า classification ตั วอย่ าง
ง านวิ จั ยที่ แ สด ง ให้ เ ห็ นถึ งประสิ ทธิ ภ าพ  ของ
แบบจ าลองทั้ง 2 ได้แก่ การทดลองเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพระหว่ างแบบจ าลอง  One-Class 
Support Vector Machine แ ล ะ  Binary Support 
Vector Machine ในการคัดแยกพันธุ์ ของกัญชา 
พบว่าค่ าความถูกต้องของ  One-Class Support 
Vector Machine มีความแม่นย ามากกว่า [1] และ 
การตรวจจับข้อมูลที่มีความผิดปกติจากเครื่องก าเนิด
ไฟฟ้าพลังน้ า ซึ่งเปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่างวิธี
ป่ า แ ย ก  ( Isolation Forest) กั บ วิ ธี ค ว บ คุ ม
กระบวนการผลิ ตด้ วยหลั กสถิ ติ หลายตั วแปร 
(Multivariate Statistical Process Control : 
MSPC) ซึ่งผลปรากฏว่าแบบจ าลองป่าแยก (Isolation 
forest) ให้ค่าความถูกต้องที่มากกว่าในทุกวิธี [2] 

จุดประสงค์หลักของงานวิจัยนี้ก็เพ่ือแสดงให้เห็น
ถึงแบบจ าลองที่มีประสิทธิภาพที่ใช้ในการจ าแนก
ประเภทผลไม้แอปเปิ้ลและไม่ใช่แอปเปิ้ล เพ่ือน าไป
ประยุกต์ใช้ต่อไป ซึ่งในงานวิจัยนี้ที่จะกล่าวต่อไป
ประกอบด้วยหัวข้อที่ 2 ทฤษฎีอัลกอริทึมที่เกี่ยวข้อง
และการประเมินผล หัวข้อที่ 3 ชุดข้อมูลและการ
เตรียมข้อมูล หัวข้อที่  4 การทดลองและผลลัพธ์  
กล่าวถึงการประยุกต์ใช้แบบจ าลองกับชุดข้อมูลผลไม้  
โดยการเทียบประสิทธิภาพของแบบจ าลองทั้ง 2 แบบ
ด้วย Confusion Matrix, F1-Score, Accuracy และ 
ROC AUC  และหัวข้อท่ี 5 สรุปผลการทดลอง  
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2. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง  
2.1  แบบจ ำลองจ ำแนกข้อมูลด้วยเครื่องเวกเตอร์
ค  ำยันประเภทเดียว (One-Class Support Vector 
Machine)  

เ ป็ น อั ล ก อ ริ ธึ ม ก า ร เ รี ย น รู้ ที่ เ ป็ น แ บ บ 
Unsupervised learning  ซึ่งได้รับการฝึกฝนเฉพาะ
กับข้อมูลผลไม้แอปเปิ้ล คือมี Class Label เพียง 1 
Class แบบจ าลองจะเรียนรู้ขอบเขตของภาพแอปเปิ้ล
ดังนั้นจึงสามารถจ าแนกภาพผลไม้ใด ๆ ที่อยู่นอก
ขอบเขตตามที่คาดเดาได้ว่าไม่เป็นภาพแอปเปิ้ล[3]  
2.2  แบบจ ำลองป่ำแยก (Isolation Forest) 
     เ ป็ น อั ล ก อ ริ ธึ ม ก า ร เ รี ย น รู้ ที่ เ ป็ น แ บ บ 
Unsupervised Learning เป็นแบบจ าลองที่พัฒนา
ม า จ า ก  Decision Tree แ ต่ ต่ า ง กั น เ นื่ อ ง จ า ก 
แบบจ าลองป่าแยก (Isolation Forest) คือการเพ่ิม
จ านวนต้นไม้เป็นหลายๆต้น ท าให้ประสิทธิภาพการ
ท างานสูงขึ้น สามารถค้นหาผลไม้ที่ไม่ใช่แอปเปิ้ล 
เป้าหมายการท างานของแบบจ าลองต้นไม้คือ การลด
ค่า Correlation ระหว่างกันจะท าให้แบบจ าลองยิ่งมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
2.3  กำรประเมินผล (Evaluation) 
 ในที่นี้ใช้การประเมินแบบจ าลอง 4 วิธีโดยใช้ 
Confusion Matrix, ค่าความถูกต้อง (Accuracy) ,ค่า 
F1-Score แบบ Macro Average และค่า ROC AUC 
เทียบกันระหว่าง 2 แบบจ าลอง 
 Confusion Matrix คือตารางส าคัญในการวัด
ความสามารถของแบบจ าลองในการแก้ปัญหา 
Classification ดังแสดงในรูปที่ 1  
 

 
รูปที่ 1 ตาราง Confusion matrix 

 
 การประเมินผลด้วยค่าความถูกต้อง (Accuracy) 
เป็นค่าความถูกต้องที่ได้จากน าชุดข้อมูลทดสอบเข้า
แบบจ าลองทั้ง 2 แบบ ดังสมการนี้ 

 𝐴𝑐𝑐𝑢𝑟𝑎𝑐𝑦 =  
(𝑇𝑃+𝑇𝑁)

(𝑇𝑃+𝑇𝑁+𝐹𝑃+𝐹𝑁)
        (1) 

 

 การประเมินผลด้วยค่า F1-score แบบ Macro 
Average สามารถบอกถึงความสามารถแบบจ าลองใน
แง่ที่แอปเปิ้ลเป็นคลาสที่สนใจ กับแง่ที่แอปเปิ้ลเป็น
คลาสที่ไม่สนใจ ดังสมการต่อไปนี้ 
 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 =  

𝑇𝑃

𝑇𝑃+𝐹𝑃
        (2) 

 

 𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙 =  
𝑇𝑃

𝑇𝑃+𝐹𝑁
        (3) 

 

 𝐹1 − 𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒 =  
2∗(𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛+𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙)

(𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛+𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙)
        (4) 

 

 การวัดประสิทธิภาพค่า ROC AUC คือ พ้ืนที่ใต้
กราฟ  ระหว่าง  False Positive Rate และ True 
Positive Rate คือแบบจ าลองท านายว่า เป็นรูปภาพ
แอปเปิ้ล ได้ตรงกับรูปภาพแอปเปิ้ลจริงซึ่งค่าโดยรวม
ของ ROC AUC จะต้องมีค่ามากซึ่งจะเป็นตัววัดผลว่า
แบบจ าลองมีประสิทธิภาพ 
 
3.  ชุดข้อมูล 

ภาพที่น ามาใช้ในงานวิจัยคือเป็นภาพที่ใช้การถ่าย
ท าผลไม้ในขณะที่ก าลังหมุนภาพแล้วท าการแยกเฟรม 
โดยฉากหลังของผลไม้เป็นสีขาว ขนาดของภาพอยู่ใน
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ขนาด 100 x 100 pixels โดยเป็นชุดข้อมูลที่น ามา
บางส่วนจากชุดข้อมูลภาพผลไม้ 360 องศา (Fruit-
360) โดยได้รับลิขสิทธิ์จาก (c) 2017-2020 Mihai 
Oltean, Horea Muresan ประกอบด้วยภาพผักและ
ผลไม้จ านวน 90,380 ภาพ ผ่านการจัดประเภท 131 
ชนิด โดยทางผู้วิจัยได้จัดแบ่งเป็นแอปเปิ้ลและไม่ใช่
แอปเปิ้ลเท่านั้น จากตารางที ่1 แสดงให้เห็นถึงจ านวน
ข้อมูลผลไม้ที่ประกอบด้วยแอปเปิ้ลและอ่ืนๆที่ไม่ใช่
แอปเปิ้ล เช่น ส้ม ,มังคุด ,องุ่น เป็นต้น ซึ่งมีขนาด
ทั้งหมด 127 MB จะเห็นได้ว่าผู้วิจัยได้ท าการดึงรูป
ผลไม้ในข้อมูล Training ที่ไม่ใช่แอปเปิ้ลออก เพ่ือ
สร้างสถานการณ์ของการสร้างแบบจ าลองที่ตรวจสอบ
สิ่งที่ไม่ใช่แอปเปิ้ล โดยฝึกฝนเฉพาะภาพแอปเปิ้ลจึง
น ามาซึ่งหัวข้อปัญหาแบบ Novelty Detection 

 
ตำรำงท่ี 1 ชุดข้อมูลที่น ามาใช้ในงานวิจัย 
ข้อมูล ข้อมูล Training ข้อมูล Testing 
แอปเปิ้ล 6,404 รูป 2,134 รูป 
ผลไม้อ่ืนๆ - 20,554 รูป 
รวม 6,404 รูป 22,688 รูป 

 
3.1  กำรเตรียมข้อมูล (Data Preprocessing)  

ในงานวิจัยนี้ใช้โครงข่ายประสาทเทียมแบบลึกที่
เรียกว่า ResNet50 คือแบบจ าลองที่มีชั้นของ Layer 
จ านวน 50 เลเยอร์ ซึ่งสถาปัตยกรรมประกอบด้วย 4 
Block ในแต่ละ Block จะมี Convolutional Layer 
ประกอบด้วย 3, 4, 6 และ 3 ตามล าดับซึ่ ง  รวม 
Convolutional Layer ชั้นที่ติดกับข้อมูลที่น า เข้ า 
และชั้นที่ติดกับข้อมูลที่ท านายออกจากสถาปัตยกรรม 
ใช้ส าหรับการดึงคุณลักษณะจากภาพออกมาซึ่งจะท า
ให้มิติหรือว่า Dimension สูงขึ้น ซึ่งท าให้ต้องท า  

Standard Scaler เ พ่ื อ ใ ห้ ภ า พ ที่ อ อ ก ม า จ า ก 
ResNet50 อยู่ในมาตรฐานเดียวกัน หลังจากนั้นท า
ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ห ลั ก  ( Principle 
Component Analysis : PCA) ซึ่ ง เ ป็ น ก า ร ท า ใ ห้
องค์ประกอบที่สัมพันธ์กันมาอยู่รวมกันท าให้ข้อมูล
เล็กลงหรือลดสิ่งรบกวนลง ในงานวิจัยนี้ใช้ส าหรับลด
มิติหรือ  Dimension ของข้อมูลลงหลั งจากผ่ าน
ขั้นตอนการเตรียมข้อมูลแล้วขั้นตอนถัดไปคือการน า
ข้อมูลเข้าแบบจ าลองเพ่ือฝึกฝน 

 
4.  กำรทดลอง และผลลัพธ์ของกำรทดลอง 
 วิ ธี การทดลองด า เนิ นงานวิ จั ย ในการสร้ า ง
แบบจ าลองการคัดแยกผลไม้  เพ่ือท าการจ าแนก     
แอปเปิ้ลออกจากผลไม้อ่ืน ๆ ด าเนินการโดยท าบน
แพลตฟอร์มของ Kaggle เนื่องจากข้อมูลภาพมีขนาด
ใหญ่จึงต้องใช้ทรัพยากรค่อนข้างมาก โดยการด าเนิน
งานวิจัยมีขั้นตอนดังนี้ ขั้นตอนการเตรียมข้อมูลเพ่ือ
น าเข้าแบบจ าลองประกอบด้วย 2 ส่วนหลักๆคือ 
ResNet50 ใช้ส าหรับการดึงคุณลักษณะเด่นของภาพ
ออกมาโดยก าหนดพารามิเตอร์ ดังตารางที ่2 
 
ตำรำงท่ี 2 ก าหนดพารามิเตอร์ของ ResNet50 
Hyperparameter Value 
ขนาดของภาพ 
(Image_size) 

100 x 100 pixel 

จ านวนน้ าหนัก 
(Weight) 

Imagenet เป็น 
Transfer Learning 

ก าหนด Fully-
Connected layer 
(Include_top) 

False คือก าหนดให้ไม่
รวม Fully-Connected 
layer  
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Hyperparameter Value 
รูปแบบการท า 
Feature Extraction 
(Pooling)  

Avg เป็น ค่าเฉลี่ยในการ
ดึงรูปภาพ ประยุกต์ใช้
กับผลลัพธ์ 2 มิติ 

 
 ซึ่ งขั้ นตอนถัดมาคือ  Standard Scaler และ
หลังจากนั้นท าการวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก (PCA) 
โดยในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยได้ก าหนดพารามิเตอร์ที่ผ่าน
การทดลองเปลี่ยนค่าแล้วให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดดังนี้  
n_components เท่ากับ 512 และ whiten เท่ากับ 
True 
 ในการวิจัยนี้ได้ท าการทดลองเปลี่ยนค่าไฮเปอร์
พารามิเตอร์ของแบบจ าลอง เพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด
ดั ง นี้  ส า ห รั บ แบบจ า ลอ ง  One-Class Support 
Vector Machine ก าหนด Kernel คือ RBF ค่าความ
ผิดพลาดในการท านายพลาด (nu) เท่ากับ 0.08 และ
พา ร า มิ เ ต อ ร์  gamma เ ท่ า กั บ  0.001 ส า ห รั บ
แบบจ า ลอง  Isolation Forest ก าหนด ไฮ เปอร์
พ า ร า มิ เ ต อ ร์ ดั ง นี้  Contamination คื อ  0.08, 
Max_features คือ 1.0, Max_samples คือ 1.0 และ 
n_estimators คือ 4 
 จากผลการทดลองพบว่าแบบจ าลอง One-Class 
Support Vector Machine จ ากรู ปที่  2  คื อก า ร
ท านายภาพแอปเปิ้ลถูกต้องจ านวน 1,611 รูป ท านาย
รูปที่ไม่ใช่แอปเปิ้ลถูกต้องจ านวน 19,136 รูป ซึ่งได้ค่า
ความถูกต้องทั้งหมดร้อยละ 91  
 จากผลการทดลองพบว่าแบบจ าลอง Isolation 
Forest จากรูปที่  3 คือการท านายภาพแอปเปิ้ ล
ถูกต้องจ านวน 1,657 รูป  ท านายรูปที่ไม่ใช่แอปเปิ้ล
ถูกต้องจ านวน 18,924 รูป ซึ่งได้ค่าความถูกต้อง
ทั้งหมดร้อยละ 91 เช่นเดียวกัน 

 จากตารางที่  3 สรุปผลได้ว่าค่าความถูกต้อง 
(Accuracy) ของแบบจ าลองทั้ง 2 นั้นเท่ากันที่ร้อยละ 
91 , ค่ า  F1-Score, Macro Avg ของแบบจ าลอง
One-Class Support Vector Machine ดี ก ว่ า
แบบจ าลอง Isolation Forest เล็กน้อยที่ร้อยละ 79 
และร้อยละ 78 ตามล าดับ และสุดท้ายคือการวัด
ประสิทธิภาพด้วยค่าพ้ืนที่ใต้กราฟ ( ROC AUC ) ซึ่ง
แบบจ าลอง Isolation Forest ให้ผลที่ดีกว่าเล็กน้อย
ที่ร้อยละ 84.85 และร้อยละ 84.29 ตามล าดับ 
 

 
รูปที่ 2  Confusion matrix ของ One-Class 

support vector machine โดยก าหนดค่า 0 คือ 
ไม่ใช่รูปผลไม้แอปเปิ้ล และค่า 1 คือรูปผลไม้แอปเปิ้ล 

 

 
รูปที่ 3  Confusion matrix ของ Isolation Forest 

โดยก าหนดค่า 0 คือ ไม่ใช่รูปผลไม้แอปเปิ้ล และค่า 1 
คือรูปผลไม้แอปเปิ้ล 
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ตำรำงที่ 3 ตารางเปรียบเทียบผลการทดลองของ
แบบจ าลอง One-Class Support Vector Machine
และ แบบจ าลอง Isolation Forest 

Measure One-class 
SVM 

Isolation 
Forest 

Accuracy 91% 91% 
F-1 Score, 
Macro Avg 

79% 78% 

ROC AUC 84.29% 84.85% 
 
5.  กำรสรุป และกำรอภิปรำยผลกำรทดลอง 
 ใน ง านวิ จั ยนี้ ใ ช้ ข้ อมู ล ผล ไม้ จ าก  Fruit-360 
ประกอบด้วยภาพแอปเปิ้ลในการ  Training และ
ทดสอบแบบจ าลองจ านวน 6,404 รูปและ 2,134 รูป
ตามล าดับและรูปภาพที่ไม่ใช่แอปเปิ้ลในการทดสอบ
จ านวน 20,554 รูป ซึ่งได้น าหลักการของกระบวนการ 
ResNet50 เพ่ือใช้ในการดึงลักษณะเด่นของภาพ
ออกมาเรียกว่าการ Extract feature ซึ่งส่งผลต่อมิติที่
เพ่ิมขึ้นจึงได้น าหลักการการวิเคราะห์องค์ประกอบ
หลัก (Principle Component Analysis : PCA) เพ่ือ
ลดมิติลงและน าข้อมูลเข้าแบบจ าลองต่อไป โดยท า
การ Train รูปแอปเปิ้ลเพียงอย่างเดียวนั้นซึ่งผลการ
ทดลองแบบจ าลองทั้ง 2 แบบจ าลองได้แก่ แบบจ าลอง
จ าแนกข้อมูลด้วยเครื่องเวกเตอร์ค้ ายันประเภทเดียว 
( One-Class Support Vector Machine) แ ล ะ 
แบบจ าลองป่าแยก (Isolation Forest) สรุปได้ว่าทั้ง 
2 แบบจ าลองมีประสิทธิภาพที่ใกล้เคียงกันในการวัด
ประสิทธิภาพแบบจ าลองทั้ ง  4 แบบ ผู้ วิ จั ย ให้
ประสิทธิภาพของแบบจ าลองป่าแยก ( Isolation 
Forest) ดีกว่า แบบจ าลองจ าแนกข้อมูลด้วยเครื่อง
เวกเตอร์ค้ ายันประเภทเดียว (One-Class Support 

Vector Machine) เนื่องจากมีการท านายแอปเปิ้ลได้
ถูกต้องมากกว่าอยู่ท่ี 1,657 และ 1,611 ตามล าดับ 
 การพัฒนาแบบจ าลองทั้ง 2 แบบเพ่ือให้ได้ผล
ลัพธ์การท านายที่ดีมากขึ้นนั้น ผู้วิจัยได้น าผลวิจัยจาก 
[4] ที่แสดงให้เห็นว่า การเพ่ิมจ านวณข้อมูลฝึกฝน 
(Training data)  โดยการใช้วิธี Data augmentation 
ของชุดข้อมูล  Fruit-360  เช่น การหมุน (Rotate), 
การพลิก (Flip), การเพ่ิมความสว่าง (Brightness 
enhancement) เ ป็ น ต้ น  ส า ม า ร ถ ช่ ว ย เ พ่ิ ม
ประสิทธิภาพของแบบจ าลองได้ และนอกจากนี้ ใน
อนาคตอาจจะมีการน าภาพรูปภาพผลไม้ที่มีฉากหลัง
เป็นผลไม้ อ่ืน  ๆ  รวมอยู่ ด้ วย  เ พ่ือ เข้ ามาสร้ า ง
แบบจ าลองให้มีประสิทธิภาพและพร้อมใช้งาน
มากกว่านี้ 
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บทคัดย่อ  

การพัฒนาโครงการบ้านพักตากอากาศจัดสรร ระดับซุปเปอร์ลักชัวรี่ จังหวัดกระบี่ และ ในแถบจังหวัดที่
ติดทะเลอันดามัน ได้รับความนิยมจากผู้ซื้อขายเป็นอย่างมาก วัดจากการส ารวจยอดขายของตลาดที่ CBRE ได้ท า
การส ารวจ พบว่ามีการซื้อขายบ้านพักตากอากาศเพ่ือการอยู่อาศัยจริงและเพ่ือการลงทุนในระยะยาว จากจ านวน
ยอดขายโครงการที่พักอาศัยระดับลักซ์ชัวรี่และซุปเปอร์ลักซ์ชัวรี่ในแหล่งพักผ่อนตากอากาศชั้นน า สูงถึง 43.3 
และ 56.7 เปอร์เซ็น โดยจังหวัดที่อยู่แถบทะเลอันดามันถือเป็นสถานที่ตากอากาศท่ีมีชื่อเสียงระดับโลก ที่มีบ้านพัก
ตากอากาศ วิลล่าระดับหรู ซึ่งการซื้อวิลล่าและบ้านพักตากอากาศในแถบทะเลอันดามันได้รับการยอมรับอย่าง
กว้างขวางว่า เป็นที่สุดในเอเชีย โดยมีการขยายตัวตั้งแต่ช่วงปี พ.ศ. 2533 พร้อม  ๆ กับการเติบโตด้านการ
ท่องเที่ยว นักลงทุนจ านวนมากจึงเลือกที่จะลงทุนในตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่นี่ด้วยการซื้อวิลล่าและบ้านพักตาก
อากาศในการลงทุน โดยโครงการซื้อขายวิลล่าที่มีคุณภาพดีส่วนใหญ่จะเสนอขายในรูปแบบของการขายขาด หาก
ชาวต่างชาติต้องการที่จะซ้ือบ้านในแถบนี้ จะต้องท าสัญญาเช่าที่ดิน ระยะเวลา 30 ปี ซึ่งจะมีการต่อสัญญาต่อเนื่อง
แทน ในกรณีของผู้ซื้อชาวไทย จะสามารถเป็นเจ้าของที่ดินและอาคารได้เมื่อโครงการเสนอตัวเลือกแบบให้
กรรมสิทธิ์โดยสมบูรณ์ จากการศึกษาจึงเห็นว่าโครงการบ้านพักอากาศนี้ ควรจัดสรรการขายในสัดส่วนที่เป็นคน
ไทยที่สามารถถือสิทธิ์ครอบครองได้โดยสมบูรณ์ ควรมีสัดส่วนที่เยอะกว่า ซึ่งมาจากข้อมูลสัดส่วนการลงทุนของ
ชาวไทยที่สูงถึง 90.49 เปอร์เซ็น และชาวต่างชาติที่ต้องท าสัญญาเช่าครอบครองสิทธิ์ในระยะยาวเพ่ือการอยู่อาศัย
ในที่ดิน และถือครองสิทธิ์อสังหาริมทรัพย์นี้ ด้วยศักยภาพในการซื้อขายของชาวต่างชาติเอง และเพ่ือเป็นการดึงดูด
เหล่านักลงทุนต่างชาติ ให้เข้ามาซื้อขายโครงการบ้านพักตากอากาศในไทย จะท าให้ตลาดบ้านพักตากอากาศ เป็น
ที่นิยมต่อการอยู่อาศัยและเพ่ือการลงทุนส าหรับนักลงทุนในอนาคตได้เป็นอย่างดี 
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Abstract 
Development of a housing estate project Super Luxury Level Krabi province and in the 

provinces adjacent to the Andaman Sea. It is very popular with traders. Measured from the market 
sales survey surveyed by CBRE. It has been found that villas are being traded for both real living 
and long-term investment. From the number of sales of luxury and super-luxury residential 
projects in leading vacation destinations up to 43.3 and 56.7 percent, the provinces in the 
Andaman Sea are considered world-renowned resorts. with a vacation home luxury villa The 
purchase of villas and villas in the Andaman Sea is widely recognized as is the best in Asia with 
expansion since the year 1990 along with the growth of tourism Many investors choose to invest 
in the real estate market here by purchasing villas and villas as investments. Most of the good 
quality villa projects are offered for sale in the form of outright sale. If foreigners want to buy a 
house in this area Must have a land lease agreement for a period of 30 years, which will be 
renewed continuously instead. In the case of Thai buyers Land and buildings can be owned when 
the project offers a full ownership option. From the study, it was seen that this air-conditioned 
housing project Should allocate sales in proportion to Thai people who can hold full ownership 
rights. There should be a larger proportion. which comes from data on the proportion of Thai 
people's investment as high as 90. 49 percent and foreigners who have to enter into a long-term 
leasehold right to live in the land and holding the right to this real estate with the trading potential 
of foreigners themselves and to attract foreign investors to come in and buy a villa project in 
Thailand will make the vacation home market It is very popular for living and investing for future 
investors. 
 
บทน า 

การท่องเที่ยวประเทศไทย บริเวณชายฝั่งอันดามัน
มีบทบาทส าคัญเกี่ยวกับเศรษฐกิจของประเทศ โดย
บริเวณชายฝั่งทะเลอันดามันมีความสวยงามตั้งแต่
ภู เขาสูงไปจนถึงทะเลที่มี เอกลักษณ์ อีกทั้ งยั งมี
เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม วิถีชีวิตของผู้คนแบบดั้งเดิม 
จึงเป็นเสน่ห์ดึงดูดให้ชาวต่างชาติมาเที่ยวประเทศไทย 
อีกทั้งยังเป็นจุดหมายปลายทางของนักเดินทางทั่วทุก
มุมโลก เนื่องด้วยประเทศไทยมีความได้ เปรียบ
ทางด้านภูมิศาสตร์มีพ้ืนที่ติดต่อกันหลายประเทศทั้ง

ในอาเซียน และมีการขยายตัวของการเดินทาง
เกี่ยวกับการท่องเที่ยว มีต้นทุนในด้านสายการบินที่
ค่อนข้างต่ า เพราะมีการลงทุนในภาคเอกชนของ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวค่อนข้างสูง ท าให้การ
ท่องเที่ยวบริเวณชายฝั่งทะเลอันดามัน มีทรัพยากรใน
การรองรับการท่องเที่ยว ที่มีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มข้ึน 

ค่อนข้างสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้บริเวณ
ชายฝั่งทะเลอันดามันมีลักษณะของพ้ืนที่ ที่ประกอบ
ไปด้วยพ้ืนแผ่นดินและเกาะต่าง ๆ จ านวนมากจึงมี
ประสิทธิภาพโดดเด่นในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวทาง 



 
การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์  วทิยาศาสตร์  เทคโนโลยี  และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 12 
วันที่ 20  สิงหาคม  2564  ณ  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   

 

 
ESTACON12 | 1390 

ทะเลระดับระดับโลก โดยจุดขายคือชายหาด 
ทะเลและหมู่เกาะ โดยมีกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิง
นิเวศอย่างเช่นการปีนผา ด าน้ า และ ดูปะการัง รวม
ไปถึงการพักผ่อนในช่วงวันหยุดยาว (Suwanvijit, 
2019) ดังนั้นประเทศไทยจึงเป็นตัวเลือกที่ท าให้
ชาวต่างชาติบางส่วนเลือกท่ีจะมาพักอาศัยหรือลงทุน 

ในอสังหาริมทรัพย์ในแถบนี้ อาทิ กลุ่มนักลงทุนใน
บ้านพักตากอากาศในละแวกฝั่งอันดามันซึ่งจะเป็น 
กลุ่มชาวต่างชาติ ยุโรป จีน รัสเซีย ออสเตรเลีย ที่มี
ความคุ้นเคยกับจังหวัดกระบี่ และ ธุรกิจบ้านพักตาก
อากาศและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในแถบละแวกทะเล
อันดามันเอง ก็ได้มีการวิ เคราะห์ความเป็นไปได้ 
หลังจากวิกฤติการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด Covid-
19 กลุ่มธุรกิจประเภทบ้านพักตากอากาศนั้นกลับมีมิติ
ทางด้านยอดขายที่น่าสนใจอย่างมาก ซึ่งซีบีอาร์อี
พบว่าในตลาดที่พักอาศัยระดับลักซ์ชัวรี่ ผู้ซื้อในช่วง
หลังเป็นคนไทยกว่า 70% ที่เน้นการซื้อเพ่ืออยู่อาศัย
จริงหรือเพ่ือการลงทุนในระยะยาว มากกว่าการซื้อ
เพ่ือเก็งก าไรในระยะสั้น ขณะที่ตลาดที่พักอาศัยที่มี
ราคาต่ ากว่า 10 ล้านบาทจะมีสัดส่วนผู้ซื้อเป็น
ชาวต่างชาติสูงถึงกว่า 40% (NALISA, 2020) และ 
บ้านพักตากอากาศ กลับมียอดขายที่เพ่ิมขึ้นอย่างน่า
แปลกใจ โดยเป็นอสังหารืมทรัพย์ประเภทส าหรับเพ่ือ
การลงทุน ในช่วงไตรมาสปี 1/2563 มีโครงการที่พัก
อาศัยระดับลักซ์ชัวรี่ และซุปเปอร์ลักซ์ชัวรี่ในแหล่ง
พักผ่อนตากอากาศชั้นน าเปิดขาย โดยราคาขายต่อ
ตารางเมตรเฉลี่ย 185,000 บาทต่อตารางเมตร และ 
230,000 บาท ต่อ ตารางเมตร ตามล าดับ ซึ่งเป็น
ราคาขายที่ค่อนข้างสูง แต่สามารถสร้างยอดขายได้
กว่า 300 ล้านบาทในช่วงระยะเวลาเพียง 3 วันที่เปิด
ขายในกรุงเทพฯและมียอดขายแล้วกว่า 85% และ 
65% ตามล าดับ (CBRE, 2562) นั่นแสดงให้เห็นถึง

ประสิทธิภาพและความต้องการของผู้ซื้อ (Real 
Demand) ที่ต้องการที่จะลงทุน แม้จะอยู่ ในภาวะ
เศรษฐกิจที่สวนทางกันก็ตาม อีกท้ังยังมีการยืนยันจาก 
น.ส.ประกายเพชร มีชูสาร ผู้อ านวยการ แผนกซื้อขาย
บ้านพักตากอากาศ ซีบีอาร์อี ภูเก็ต เปิดเผยว่า ตลาด
อสั ง ห าฯ  ใ นภู เ ก็ ต แต่ เ ดิ ม ผู้ ซื้ อ ส่ ว น ใหญ่ เ ป็ น
ชาวต่างชาติที่ท างานในเอเชีย ที่ต้องการบ้านพักหลังที่ 
2 จากนั้นตลาดก็ขยายไปสู่ผู้ซื้อชาวรัสเซีย ชาวจีน 
และเอเชียอ่ืน ๆ รวมถึงไทย ซึ่งความส าเร็จของตลาด
อสังหาริมทรัพย์ภูเก็ตได้ขยายไปยังจังหวัดใกล้เคียง 
เรียกได้ว่าตลาดภูเก็ตและตลาดใกล้เคียง (Greater 
Phuket Market) หรือตลาดชายฝั่งอันดามัน ส าหรับ
ธุรกิจโรงแรม รวมถึงโอกาสที่จะมีการพัฒนาที่พักตาก
อากาศตั้งแต่บริเวณเขาหลักไปจนถึงกระบี่ (ประกาย
เพชร มีชูสาร , 2562) และการที่จะด าเนินการ
โครงการประเภทอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นบ้านพักตาก
อากาศเหล่านี้  ให้ด าเนินการต่อไปได้นั้นจะต้อง
วิเคราะห์ข้อมูลของลูกค้าที่แท้จริงในตลาด (Real 
Demand) โดยศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคาร
อาคารสงเคราะห์เองได้บอกว่าผู้ประกอบการ หันมา
มุ่งเน้นบ้านแนวราบที่ เป็น Real Demand ในช่วง
หลังจาก ไตรมาส 1 ปี 2563 และคาดการณ์ว่า
อุปทานแนวราบเหลือขายเยอะ แล้วได้มีการปรับ
อัตราดอกเบี้ย ผ่อนปรน LTV ratio ของธนาคารแห่ง
ประเทศไทยอีกด้ วย  ท า ให้ อุปสงค์ ในการโอน
กรรมสิทธิ์ ของภาคใต้มีจ านวนเปอร์เซ็นต์ของการ
ออกใบอนุญาตจัดสรรที่ดินและก่อสร้างน้อย และ
อุปทานที่เหลือน้อยกว่าภูมิภาคอ่ืน ท าให้นักพัฒนา
มองว่าเป็นโอกาสในการพัฒนาโครงการและโอกาสใน
การลงทุนประเภทอสังหาริมทรัพย์ในอนาคต 
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ค าส าคัญ : Covid-19,ซีบีอาร์อี,ที่พักอาศัยระดับ
ลักซ์ชัวรี่,เก็งก าไร, Real Demand, Greater Phuket 
Market, LTV ratio 
 
กรณีศึกษา 

พ้ืนที่ศึกษา แนวคิด การวิเคราะห์ทางด้านกายภาพ
และความเป็นไปได้ของการท าโครงการบ้านพักตาก
อากาศในจังหวัดกระบี่  แนวคิดในการเลือกที่ดิน
ส าหรับท าโปรเจกบ้านพักตากอากาศบริเวณแถบ
จังหวัดที่ติดกับทะเลอันดามันนั้น จะเริ่มจากจังหวัดที่
มีจ านวนPassenger traffic ของจังหวัดนั้น ๆ จะต้อง
สูง เพ่ือบ่งบอกถึงความนิยมของการท่องเที่ยวใน
จังหวัดนั้น ๆ ซึ่งจังหวัดที่มี Passenger traffic มาก
ที่สุดในแถบทะเลอันดามันนั้นก็คือจังหวัดภูเก็ตและ
จังหวัดกระบี่ตามล าดับ โดยสองสนามบินนี้ก็เป็น
สนามบินนานาชาติเหมือนกันทั้งสองจังหวัด แต่ทว่า
เมื่อมองในมุมมองการตลาด ธุรกิจบ้านพักตากอากาศ
ที่ชาวต่างชาตินิยมในแถบนี้มีถึง 3 จังหวัดได้แก่ ภูเก็ต 
พังงา กระบี่ ซึ่งจังหวัดที่มีคู่แข่งในตลาดนี้ค่อนข้าง
น้อยแต่มี facility เทียบเท่าก็จะเป็นจังหวัดกระบี่ 
และจังหวัดกระบี่เองก็มีจ านวนนักท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้น
ทุก ๆ ปี จากสถิติข้อมูลของท่าอากาศยานจังหวัด
กระบี่ พบว่ามีจ านวนเที่ยวบินเพ่ิมขึ้นทุกปี จากตั้งแต่
ปี 2010 ที่มีจ านวนเที่ยวบินต่อปีเพียง 845 ,154 
เที่ยวบิน กระโดดมา ปี2015 มีจ านวนเที่ยวบินถึง 
3,553,175 และปี 2018,2019 มีจ านวนเที่ยวบินสูง
ถึง 4 ,336 ,302 , 3 ,788 ,859 เที่ยวบิน ตามล าดับ 
(Airports, 2564) อีกทั้งTravel + Leisure นิตยสาร
ท่องเที่ยวชื่อดัง มีการจัดอันดับเกี่ยวกับสถานที่
ท่องเที่ยวท่องเที่ยวเป็นประจ าทุกปี โดยแบ่งเป็น
หมวดต่าง ๆ อาทิ เมืองที่ดีท่ีสุดในโลก เกาะที่น่าเที่ยว
ที่สุดในโลก เป็นต้น ในส่วนของเกาะที่น่าเที่ยวที่สุดใน

โลก เป็นเรื่องน่ายินดีที่ เกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ติด
อยู่ในลิสต์ The 15 Best Islands in the World ปี 
2019 (CLEMENCE, 2020) ดังนั้นจึงท าให้จังหวัด
กระบี่เป็นจังหวัดที่เหมาะแก่พักผ่อนและเหมาะแก่
การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ประเภทบ้านพักตาก
อากาศเป็นอย่างมาก 
 การเลือกที่ตั้งของโครงการในจังหวัดกระบี่ 
จังหวัด กระบี่ เป็นเมืองท่องเที่ยวส าคัญของภาคใต้ มี
สิ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวมากมาย เช่น หาดทรายขาว น้ า
ทะเลใส ปะการังสวย ถ้ า หมู่เกาะน้อยใหญ่มากมาย 
และเป็นที่ตั้งของเรือนรับรองที่ประทับแหลมหางนาค 
กระบี่นั้นคือดินแดนแห่งขุนเขา ชายทะเล หาดทราย 
หมู่เกาะ และโถงถ้ า ที่ติดอันดับต้น ๆ ของประเทศ 
สามารถมาทั่วชมได้ตลอดทั้งปี ไม่เพียงแค่ภูมิประเทศ
ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกอย่าเดียว ทั้งประวัติ
ความเป็นมาของกระบี่ รวมถึงอัธยาศัยไมตรีอันดีและ
วิถีชีวิตของคนจังหวัดกระบี่ที่ผูกพันอยู่กับการท าไร่ 
ท าสวน ก็ เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่ งที่ท าให้กระบี่ เป็น
จุดหมายของการพักผ่อนของนักท่องเที่ยวหลายคน
ตลอดมา (sanook, 59) ซึ่งความโดดเด่นของกระบี่อยู่
ที่ความสวยงามของโลกใต้ทะเล ชายหาดที่ขาวสะอาด 
น้ าทะเลใส และหมู่เกาะต่าง ๆ การท่องเที่ยวจึงเป็น
เศรษฐกิจที่ส าคัญที่ท ารายได้ให้กับจังหวัด เพราะมี
นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติหลั่งไหลมา
ชื่นชมความงามของธรรมชาติกันไม่ขาดสาย ด้วยเป็น
เมืองแห่งการท่องเที่ยวจึงค่อนข้างมีความพร้อมด้าน
สิ่งอ านวยความสะดวก เพ่ือให้บริการนักท่องเที่ยว ทั้ง
บ้านพักกระบี่, ร้านค้า, ร้านอาหาร (dotproperty, 
2016) 
 การจัดอันดับหาดที่ดีที่สุดในกระบี่จัดเรียงตาม
รายการโปรดของนักท่องเที่ยว (tripadvisor, 2020)
ได้รับการจัดอันดับหาดที่ดีที่สุดจากเว็บ trip advisor 
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โดยท าการอ้างอิงจากคะแนนรีวิวที่เยอะและจ านวน
รีวิวที่น้อย เพ่ือจะบ่งบอกถึงการเข้าถึงและการรู้จัก
ของหาด คะแนนรีวิวน้อย คนรู้จักน้อย โดยพิจารณา
พร้อมกับคะแนนรีวิว เมื่อได้การจัดอันดับหาดที่ดี
มาแล้วนั้นจึงท าการจัดเรียงอันดับใหม่ โดยมี criteria 
ที่ตั้งเกณฑ์ไว้คือ Quiet, Full Facilities, The best 
of view เพ่ือเหมาะแก่การที่พักอาศัย โดยมีการอิงมา
จากเสียงส่วนใหญ่ของนักเดินทางที่ไปสถานที่มา    
จริง ๆ 
 ชายหาดใน จังหวัดกระบี่ที่สามารถท าที่พักอาศัย
ได้คะแนน ตัวอย่างรีวิวนักท่องเที่ยว 

1. หาดคลองม่วง  4.5 คะแนน  
 หาดคลองม่วง เป็นหาดที่ค่อนข้างเงียบสงบ มี
ซุ้มขายอาหารตามสั่ง ส้มต า และเครื่องดื่มต่าง ๆ และ
บริเวณใกล้ๆจะมีโรงแรมที่พักหลายระดับ  
รีวิวโดย k. Nopp Nopparat 

2. ลองบีช 4.5 คะแนน  
 เป็นหาดทรายที่สวยมาก ๆ แห่งหนึ่ งใน
ประเทศ บรรยากาศดีน้ าทะเลสวย. นีกท่องเที่ยวเยอะ
สามารถเล่นน้ าทะเลได้ มาเท่ียวกันนะคับ 
รีวิวโดย k. Sara-Julai12 Sara-Julai12 

3. หาดไร่เลย์  4.5 คะแนน  
 ดวงอาทิตย์ตอนเย็นสวยมากค่ะมีนักท่องเทียว
เยอะมากทุกคนนั่งรอดวงอาทิตยตกต้องการถ่ายรูป
เก็บไว้มันเป็นภาพประทับใจมากคะ 
รีวิวโดย k. Meander816861 
 4. หาดอ่าวนาง  3.5 คะแนน  
 ต้องบอกก่อนว่าผมเคยมาเมื่อ 10 กว่าปีที่แล้ว
น้ าใสกว่านี้มากด้วยคนมาเที่ยวเยอะธรรมชาติก็เสื่อม
โทรมลงตามกาลเวลา แต่ภาพโดยรวมยังสวยงามครับ 
รีวิวโดย k. Dong yes sir 
 

5. หาดนพรัตน์ธารา 3.5 คะแนน  
 ชายหาดยอดนิยมของคนท้องถิ่นในการมานั่ง
กินอาหารริมทะเลและเล่นน้ า ชายหาดสีน้ าตาล พ้ืน
เป็นเลนท าให้น้ าไม่ค่อยใส แต่ก็สามารถลงเล่นน้ าได้
โดยเฉพาะช่วงต้น ๆ ของชายหาดซึ่งใกล้กับท่าเรือไป
เที่ยวตามเกาะต่าง ๆ 
รีวิวโดย k. narasri99 
 ดังนั้นหาดคลองม่วง ที่เต็มไปด้วยโรงแรมห้าดาว
ที่ค่อนข้างเยอะ แต่ไม่แออัด และค่อนข้างสงบ ทั้งหาด
และพ้ืนที่โดยรอบ เพราะที่ตั้งอยู่ในโซนของชาวบ้าน
ท้องถิ่นดั้งเดิม ยังมีการใช้วิถีชีวิตแบบดั้งเดิมโดยแรง
โรมต่าง ๆ เองก็ไม่ได้รบกวนวิถีชีวิตของชาวบ้าน
โดยรอบ อีกทั้งยังได้รับการการันตี จากกลุ่มผู้ที่ได้
เดินทางไปหาดเหล่านี้ หาดคลองม่วงเองได้รับคะแนน
รีวิวว่าเป็นหาดที่มีความสงบและร่มรื่น ผู้คนไม่
พลุกพล่านมากที่สุดจากเว็บ tripadvisor ถึง 796 รีวิว 
(tripadvisor, 2020)  ดังนั้นหาดคลองม่วงจึงเหมาะ
แก่การท าบ้านพักตากอากาศมากที่สุด 
 

 

รูปที่ 1 ทัศนียภาพของหาดคลองม่วง จังหวัดกระบี่ 
 

การเลือกที่ดินบริเวณแถบหาดคลองม่วง 
 หาดคลองม่วงจะถูกแบ่งออกเป็น 3 โซนหลัก ๆ 
โดยที่ดินที่ว่าง 3 ที่ที่เลือกมานั้นมีข้อจ ากัดต่างกัน โดย
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ที่ดินโซนใต้สุดที่ติดกับกรมทหารราบที่ 2 กองพล
นาวิกโยธิน ซึ่งที่ดินถูกแบ่งเป็นสองส่วน จึงไม่เหมาะที่
จะท าโครงการที่มีความ private ส่วนไซต์ตรงกลาง 
บริเวณไซต์มีคลองที่ต้องถม และอยู่ไม่ไกลจากสุสาน
สาธารณะ ถึงไม่เหมาะแก่การเลือก ส่วนไซต์ที่สามมี
ที่ตั้งอยู่บนเนินเขา สามารถดูวิวทะเลและหาดคลอง
ม่วงได้ในภาพกว้าง อีกทั้งอยู่ไม่ไกลจากแหล่งร้านค้า
และบริการชุมชนโดยรอบด้วย ท าให้ที่ดินนี้จึงเหมาะ
แก่การท าบ้านพักมากที่สุด  
ที่ดิน 
 

 
 
ที่ตั้ง : ม. 3 บ.คลองม่วง ต.หนองทะเล อ.เมือง         
จ.กระบี่ ขนาดที่ดิน : พื้นที่ 30 ไร่ 2 งาน 3.3 ตร.ว 
ราคา : 5,350,414 บาท /ไร่ (รวม 64,775,116บาท )
ผังสี: เขตสีเขียวมีกรอบและเส้นทแยงสีขาว ที่ดิน
ประเภทอนุรักษ์สภาพแวดล้อมเพ่ือการท่องเที่ยว 
 
ตารางท่ี 2 การวิเคราะห์ของที่ดิน (SWOT) 
SWOT  
Strengths ที่ดินมี facility ครบครัน take 

view ทะเลมุมสูง 
Weaknesses site อยู่บนเนินเขา ที่ดินไม่

สม่ าเสมอ 
Opportunities การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวใน

คลองม่วง 
Threats ปัจจัยการลดลงด้านการ

ท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ 

 สรุปได้ว่า ที่ดินมีจุดแข็งของที่ดินเยอะกว่าไซต์     
อ่ืน ๆ อย่างที่ดินอยู่บริเวณที่สูง ท าให้สามารถ take 
view ได้ทั้งไซต์และอยู่ใกล้แหล่ง facility อย่างร้านค้า 
Convenience ไปจนถึงร้านอาหารต่าง ๆ และเป็น
โซนที่มี โ รงแรมและรีสอร์ตระดับห้ าดาวตั้ ง อยู่
ประปรายจุดอ่อนของที่ดินสามารถแก้ปัญหาได้คือไซต์
ที่ไม่สม่ าเสมอสามารถแก้ไขจากการปรับหน้าดิน
เพ่ือให้สามารถสร้างที่อยู่อาศัยได้ ข้อมูลที่ดิน หาด
คลองม่วง จังหวัดกระบี่ ที่ตั้งหมู่ที่ บ้านคลองม่วง 
ต าบลหนองทะเล อ าเภอเมือง จังหวัดกระบี่ลักษณะ
หาดจะเป็นชายหาดโค้งไม่มากกินบริเวณมากกว่า 3
กิโลเมตรบริเวณพ้ืนที่ชายหาดเป็นที่ตั้งของชุมชน
เล็กๆ ใกล้กับหาดอ่าวเสี้ยวแต่ทางด้านติดกับหาดเกาะ
กวางไม่มีชุมชนตั้งอยู่ในปัจจุบัน เป็นจุดที่ท าให้คลอง
ม่วง กระบี่ กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ข้ึนชื่อมีโรงแรม
ที่พักอยู่ทางด้านหาดเกาะกวางและหาดอ่าวเสี้ยว ที่ตั้ง 
: ม. 3 บ.คลองม่วง ต.หนองทะเล อ.เมือง จ.กระบี่ 
ขนาดที่ดิน : พ้ืนที่ 30 ไร่ 2 งาน 3.3 ตร.ว ราคา : 
5,350,414 บาท /ไร่  ( รวม 64,775,116 บาท ) ผังสี:
เขตสีเขียวมีกรอบและเส้นทแยงสีขาวที่ดินประเภท
อนุรักษ์สภาพแวดล้อมเพ่ือการท่องเที่ยว และในด้าน
กฎหมายเป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์สภาพแวดล้อมเพ่ือ
การท่องเที่ยวให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือการท่องเที่ยว 
นันทนาการ การรักษาสภาพแวดล้อมสถาบันราชการ
การ สาธารณูปโภคและการสาธารณูปการส าหรับการ
ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการอ่ืนให้ด าเนินการหรือ
ประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีความสูงไม่เกิน ๑๖ 
เมตรการวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพ้ืนดิน
ที่ก่อสร้างถึงพ้ืนดาดฟ้าส าหรับอาคารทรงจั่วหรือ
ปั้นหยาให้วัดจากระดับพ้ืนดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนัง
ของชั้นสูงสุด 
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รูปที่ 2 ต าแหน่งของที่ดินที่จะพัฒนาโครงการ และรูป
ถ่ายทางกายภาพ 

 
 ที่ดินมีทางเข้า 3 ทาง ซึ่งเป็นทางเข้าหลักทั้งหมด 
โดยถนนจะมีขนาดความกว้างอยู่ที่  6 -7 เมตร 
โดยประมาณ และที่ดินมีลักษณะเป็นแนวยาวตั้งฉาก
กับทะเล โดยพระอาทิตย์จะมีการอ้อมหลังไซต์ ท าให้
ด้านหน้าทีt่ake view ทะเลนั้น สามารถออกแบบโดย
ไม่ต้องค านึงถึงความร้อนที่จะเข้ามาทางด้านหน้าของ
บ้าน และ ที่ดินอยู่บนเนินเขาลักษณะทางกายภาพ
ของดิน จะเป็นหิน หินผสมกรวด และกรวดผสมดิน 
ส่วนความชันของที่ดินนั้น ทั้งหมดของบริเวณที่ดินมี
ความชันไม่เกิน 35 เปอร์เซ็นต์รอบไซต์ ท าให้สามารถ
ก่อสร้างอาคารได้ 
 
วิธีศึกษาและรวบรวมข้อมูล 
แนวคิดและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการตลาด 

ขั้นตอนการศึกษาปัจจัยในการวิ เคราะห์ทาง
การตลาดนั้นพิจารณาตาม กระบวนการจัดท า
รายละเอียดโครงการ โดยก าหนดขั้นตอนได้ดังนี้ 
 
แนวคิดและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการตลาด 
 เพ่ือให้การศึกษาแนวทางการพัฒนาโครงการ
ประเภทบ้านพักตากอากาศระดับซูเปอร์ลักชัวรี่  
จังหวัดกระบี่ มีความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการ 
และจะต้องศึกษาในส่วนของการตลาดทั้งในภาพรวม 
มีรายละเอียดโดยสรุปดังนี้ 

แนวคิดเก่ียวกับภาพรวมของตลาด
อสังหาริมทรัพย์ และความเป็นไปได้ในทางธุรกิจ 

ประเภท บ้านพักตากอากาศในจังหวัดกระบี่ (บริษัทซี
บีอาร์อี, 2562) 
 การวิเคราะห์ปัจจัยทางการตลาดของบ้านพัก
ตากอากาศ ซีบีอาร์อีพบว่าในตลาดที่พักอาศัยระดับ
ลักซ์ชัวรี่ ผู้ซื้อในช่วงหลังเป็นคนไทยกว่า 70% ที่เน้น
การซื้อเพ่ืออยู่อาศัยจริงหรือเพ่ือการลงทุนในระยะ
ยาว มากกว่าการซื้อเพ่ือเก็งก าไรในระยะสั้น ขณะที่
ตลาดที่พักอาศัยมีราคาต่ ากว่า 10 ล้านบาทจะมี
สัดส่วนผู้ซื้อเป็นชาวต่างชาติสูงถึงกว่า 40% (CBRE, 
2562) 
 การวิเคราะห์ในส่วนของจ านวน Supply ใน
ตลาด 
 -  การวิ เคราะห์ในส่วนของจ านวน Supply 
คงเหลือของบ้านพักตากอากาศในละแวกแถบฝั่งอัน
ดามัน 3 จังหวัดได้แก่ ภูเก็ต กระบี่ พังงา จ านวน
บ้านพักตากอากาศในตลาดที่ก าลังขายอยู่ในแถบฝั่ง
อันดามัน 3 จังหวัด มีทั้งหมด 4 โครงการ MGallery 
Residences, Club Med Krabi Resort & The 
Residences, Veyla Natai Residences, The 
Residences at Sheraton โดยมีจ านวนยูนิตเหลือ 
188 Unit, 58 Unit, 15 Unit, 101 Unit ตามล าดับ 
และ อัตราการดูดซับอสังหาประเภทบ้านพักตาก
อากาศในภาคใต้ฝั่งอันดามันในระยะเวลา 1 เดือน 
ของทั้งหมด 4 โครงการ MGallery Residences, 
Club Med Krabi Resort & The Residences, 
Veyla Natai Residences, The Residences at 
Sheraton คือ 79 เปอร์เซ็นต์ , 84 เปอร์เซ็นต์, 50 
เปอร์เซ็นต,์ 64 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ (CBRE, 2562) 
 ราคาของบ้านพักตากอากาศในตลาดละแวกแถบ
ฝั่งอันดามัน3 จังหวัดได้แก่ ภูเก็ต กระบี่ พังงา จ านวน
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บ้านพักตากอากาศในตลาดที่ก าลังขายอยู่ในแถบฝั่ง
อันดามัน 3 จังหวัด มีทั้งหมด 4 โครงการ ปัจจุบัน
โครงการบ้านพักตากอากาศที่เปิดขายในละแวกฝั่ง  
อันดามัน มีราคาประมาณ 150,000 - 230,000 ต่อ
ตารางเมตรโดย One-Bedroom Suite (เริ่มต้น53 
ตารางเมตร) จะอยู่ที่ราคาเริ่มต้น 9.27 ลบ. , One-
Bedroom Pool Suite (เริ่มต้น 84 ตารางเมตร) จะ
อยู่ที่ราคาเริ่มต้น 15.54 ลบ.,One-Bedroom Pool 
Villa B (เริ่มต้น 137.5 ตารางเมตร) จะอยู่ที่ราคา
เริ่มต้น 24.75 ลบ. , One-Bedroom Pool Villa C 
(เริ่มต้น 90 ตารางเมตร) จะอยู่ที่ราคาเริ่มต้น 27 ลบ., 
Two-Bed room Pool Villa A (เริ่มต้น 132 ตาราง
เมตร) จะอยู่ที่ราคาเริ่มต้น 34.6ลบ. 3.1.4. จ านวน
ยอดที่ขายได้และจ านวนยูนิตที่เหลือของโครงการ
บ้านพักตากอากาศในละแวกแถบฝั่งอันดามัน  
 จ านวนยอดที่ขายได้และจ านวนยูนิตที่เหลือของ
โครงการบ้านพักตากอากาศในละแวกแถบฝั่ ง          
อันดามัน จ านวนบ้านพักตากอากาศแบบ Leasehold 
ใน จังหวัดภูเก็ต มีจ านวนยอดที่ขายได้อยู่ที่ 64.4 % 
และ จ านวนยูนิตที่เหลืออยู่ที่ 35.6 % , บ้านพักตาก
อากาศแบบ Freehold ในจังหวัดพังงา มีจ านวนยอด 
ที่ขายได้อยู่ที่ 50 % และ จ านวนยูนิตที่เหลืออยู่ที่     
50 % , บ้านพักตากอากาศ สไตล์คอนโดมิเนียม 
Freehold ในจังหวัดภูเก็ต มีจ านวนยอดท่ีขายได้อยู่ที่ 
79.7 % และ จ านวนยูนิตที่ เหลืออยู่ที่  20.3 % , 
โ ร ง แ รมและบ้ า น พั กต าก อา กา ศ  freehold & 
leasehold ในจังหวัดกระบี่ มีจ านวนยอดที่ขายได้อยู่
ที่ 84.5 % และจ านวนยูนิตที่เหลืออยู่ที่ 15.5 % 
 การวิเคราะห์จุดแข็ง,จุดอ่อน,โอกาส,ความเสี่ยง 
ของภาพรวมธุรกิจบ้านพักตากอากาศ (SWOT) จุด
แข็งของธุรกิจบ้านพักตากอากาศคือ ตลาดมี Supply 
และคู่แข่งที่น้อย ท าให้ Demand ในตลาดบ้านพัก

ต่างอากาศค่อนข้างสูง และกลุ่ม target (นักลงทุน) มี
ก าลังซื้อที่สูงอีกด้วย จุดอ่อนของธุรกิจบ้านพักตาก
อากาศคือ ผู้ซื้อที่มีความเฉพาะเจาะจงอาจจะต้องใช้
พนักงานขายที่มีความเฉพาะด้าน (Specialist) ในการ
ขายงานให้ต่างชาติมากขึ้น ในส่วนโอกาสของธุรกิจ
บ้านพักตากอากาศ คือ ลูกค้าต่างชาติให้ความสนใจ
และตระหนั กที่ จ ะมี บ้ า นหลั ง ที่ ส อ งหลั ง จ า ก
สถานการณ์โควิดและสถานการณ์บ้านเมืองที่ไม่มั่นคง
ที่เกิดขึ้น และความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในธุรกิจ
บ้านพักตากอากาศคือ เนื่องด้วยการบริหารทาง
การเมืองและโรคระบาดใหม่ ๆ อาจเป็นปัจจัยเสี่ยงที่
ท าให้ความเชื่อมั่นในแง่การลงทุน และโครงการอาจมี
การหยุดชะงักได้ใน 
 การวิ เ คราะห์  4Es Marketing ในส่ วนของ
ผลิตภัณฑ์บ้านพักตากอากาศนั้นได้มีการวิเคราะห์ ใน
เชิงของการตลาดถึงความคุ้มค่า และ Valueที่ลูกค้า
ควรจะได้รับไปในผลิตภัณฑ์มากกว่าการวิเคราะห์ 4Ps 
แบบเก่า สืบเนื่องมาจากสินค้า (Product) นั้นมีมูลค่า
ที่ค่อนข้างสูง และกลุ่มลูกค้าเองก็ตัดสินใจซื้อด้วย 
Mood, Feeling มากกว่าความคุ้มค่าของตัวสินค้า
หรือบริการที่จะได้รับ ดังนั้นจึงเป็นการวิเคราะห์ตัวโป
รเจกต่อความต้องการของลูกค้าดังนี้ 
 1. ประสบการณ์Experience   
(Branding,Emotional,Services, Perception) คื อ
การสร้างเสริมประสบการณ์ที่แปลกใหม่ ให้กับ 
Product และท าให้ลูกค้ารู้สึกถึงความคุ้มค่าในสินค้า
และบริการที่ลูกค้าจะได้รับ และการใช้ Emotional 
เข้าไปในงานและตัวสินค้าเพ่ือสร้าง Value ให้กับ
สินค้า  2 .  Exchange (Material, Product) การให้
ความคุ้มค่าในเรื่องของวัสดุ และ Value ของสินค้า 
ความใส่ใจในรายละเอียดของสินค้า ไปจนถึงการในใส่
ใจในภาพลักษณ์ของสินค้าที่จะท าให้เพ่ิม Value ของ
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ตั ว สิ นค้ า มากยิ่ ง ขึ้ น  3 .  Everywhere (Alliance, 
Chain hotel) การใช้พันธมิตรทางการค้าในการหา
ลูกค้าท้ังการร่วม Chain กับโรงแรมระดับห้าดาว และ
การใช้ platform online ส าหรับการขายสินค้า      4. 
Evangelism (Brand Loyalty) การดึงแบรนด์ดังเข้า
สู่โครงการท าให้ลูกค้า ที่เขาเชื่อมั่นในแบรนด์อย่างแบ
รนด์ของ Accor ที่มีฐานลูกค้าเดิมอยู่แล้วท าให้ลูกค้า
ที่เชื่อม่ันสนใจโครงการได ้
 การวิเคราะห์ (Mission, Vision, and Values)
การวิ เคราะห์  Mission เ พ่ือตอบสนองต่อความ
ต้องการของนักธุรกิจที่อยากลงทุนในธุรกิจบ้านพัก
ตากอากาศ Vision การสร้าง Branding ให้มีความ 
High end และเป็นที่ โดดเด่นมากที่ สุ ด ในตลาด
บ้านพักตากอากาศ Values ของสินค้าคือจะต้องเป็น
ที่แรกในของการเป็น Product High end และ สร้าง
คุณค่าจากการดีไซน์ที่แตกต่าง 
 
การศึกษาความเป็นไปได้ด้านการเงิน 
 สมมุติฐานประกอบการลงทุน ( Investment 
Assumptions)  
 - ส าหรับการลงทุนในบ้านพักตากอากาศ โดย
เริ่มจากที่ดิน ที่ดินมีขนาด 30 ไร่ 2 งาน 3.3 ตร.ว 
ราคา : 5,350,414 บาท /ไร่ (รวม 64,775,116 บาท) 
เป็นต้นทุนหลัก โดยต้นทุนค่าพัฒนาที่ดินจะอยู่ที่  
228.85 ล้านบาท ราคาที่ดิน จะอยู่ที่ 146.44 ล้าน
บาท และค่าพัฒนาที่ดินจะอยู่ที่  82.41 ล้านบาท 
จากนั้นค านวณจากแบ่งเป็น พ้ืนที่ขาย 55.53% ของ
ที่ดิน จะอยู่ที่ 27,105.89 ตารางเมตร และพ้ืนที่สวน
ตามกฎหมาย7.88 เปอร์เซ็นต์ เท่ากับ 2,135 ตาราง
เมตร  พ้ืนที่ ส า ห รั บ  ส่ วนกลา งทั้ ง หมด  21.24 
เปอร์เซ็นต์ของที่ดินทั้งหมด จะอยู่ที่ 5,757.95 ตาราง
เมตร 

การคิดจ านวนยูนิตจากพ้ืนที่ การคิดพ้ืนที่ขายต่อยูนิต
นั้นมาจากการ คิดโดยพ้ืนที่ขายของคู่แข่ง เฉลี่ ย 
(Competitor Area Requirement) ซ่ึงจากพ้ืนที่ขาย 
จะอยู่ที่ 27,105.89 แบ่งออกย่อยยูนิตละ 500 ตาราง
เมตรส าหรับพื้นที่ขายจะได้ทั้งหมด43 ยูนิต 
-ค านวณราคาขายต่อยูนิตจากราคาต่อตารางเมตร 
โดยราคาต่อตารางเมตรจะอยู่ที่ 74,925.5 บาทต่อ
ตารางเมตร บ้าน 1 หลังจะมี พ้ืนที่ขายอยู่ที่  500 
ตารางเมตร นั่นแสดงว่า ราคาขายเฉลี่ยจะตกหลังละ 
35.61 ล้านบาท ซึ่งเมื่อค านวณกับจ านวนหลังทั้งหมด 
รายรับที่ไม่หักค่าใช้จ่ายจะตกอยู่ที่ 1531,210,000 
ล้านบาท 
 - ค านวณค่าก่อสร้าง โดยราคาค่าก่อสร้างต่อหลัง
จะตกอยู่ที่ 20,000 บาทต่อตารางเมตร ตกค่าก่อสร้าง
หลังละ 16 ล้านบาท และค่าก่อสร้างทั้งหมดจะตกอยู่
ที่ 531.81 ล้านบาท และพ้ืนที่ส่วนกลาง 5,757.95 
ตารางเมตรคิดเป็น 21.24 เปอร์ เซ็นต์จากพ้ืนที่
ส่วนกลางทั้งหมด จะตกอยู่ที่ 50 ล้านบาท รวมค่า
ก่อสร้าง ทั้งหมด 760.66 ลบ. 
 -รายรับอ่ืน ๆ ที่มาจากการบริหารโดยนิติบุคคล 
Chain ซึ่งอัตราการคิดค่าบริการ จะถูกคิดรวมกับการ
บริการ ดูแล และรักษาความปลอดภัยในโครงการคิด
เป็น อัตราส่วน 20 เปอร์เซ็นต์ของรายได้จากการ
บริการ 

- อัตราค่าบริการในส่วนของ OPEX จะอยู่ที่  
470,220 บาทต่อเดือน และ Marketing Expense 
จะอยู่ที่ 224,400 บาท ต่อเดือนโดย Cost เหล่านี้จะ
ถูกหักออกจากรายรับที่มาจากรายได้ในการบริหาร
จัดการของนิติบุคคล 
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การอภิปรายผล 
สรุปผลการศึกษาเกี่ยวกับการเลือกที่ดิน 
 ดั งนั้นจากข้อมูลการตลาดข้างต้น ทั้ งการ
วิ เคราะห์ถึงความต้องการของตลาด และความ
ต้องการของลูกค้าเองแสดงให้เห็นว่าความเป็นได้ใน
การลงทุนประเภทธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ประเภท
บ้านพักตากอากาศนี้ ที่มีความน่าสนใจและน่าลงทุน 
เหมาะแก่กลุ่มนักลงทุนกลุ่มชาวต่างชาติ ยุโรป จีน 
รัสเซีย ออสเตรเลีย และรวมไปถึงกลุ่มนักลงทุนชาว
ไทย ที่อยากลงทุนเพ่ือเกร็งก าไร หรือเพ่ือไว้ปล่อยเช่า
ระยะยาวเองด้วยนั่นเอง 
 
สรุปผลการศึกษาข้อมูลทางการตลาด 
 ดั งนั้นจากข้อมูลการตลาดข้างต้น ทั้ งการ
วิ เคราะห์ถึงความต้องการของตลาด และความ
ต้องการของลูกค้าเองแสดงให้เห็นว่าความเป็นได้ใน
การลงทุนประเภทธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ประเภท
บ้านพักตากอากาศนี้ ที่มีความน่าสนใจและน่าลงทุน 
เหมาะแก่กลุ่มนักลงทุนกลุ่มชาวต่างชาติ ยุโรป จีน 
รัสเซีย ออสเตรเลีย และรวมไปถึงกลุ่มนักลงทุนชาว
ไทย ที่อยากลงทุนเพ่ือเกร็งก าไร อีกทั้งยัง มีจุดขาย
โดยเป็นบ้านพักตากอากาศระดับ High end แห่งแรก
ในกระบี่ที่มาพร้อมกับ ความสงบในการอยู่อาศัย 
ล้อมรอบไปด้วยบรรยากาศ ที่เป็นธรรมชาติและทะเล
อันดามันสีคราม เพ่ือให้ผู้อยู่อาศัยมีความรู้สึก Relax 
และ ผ่อนคลาย ท่ามกลางสถานการณ์วุ่นวายจากโลก
ภายนอก ตอบโจทย์ต่อกลุ่มลูกค้า 
 
ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย  
กลุ่มเป้าหมายหลัก: กลุ่มลูกค้าที่เป็นนักลงทุน 
 - กลุ่มลูกค้าที่ เป็นนักลงทุนในจังหวัดกระบี่        
(วีรศักดิ์, 2563) สถานการณ์การท่องเที่ยวในประเทศ

ปี 2562 ตั้งแต่ เดือนมกราคม - สิงหาคม ภาคใต้มี
จ านวนนักท่องเที่ยวอยู่ที่ 35.9 ล้านคน รองเป็นอันดับ
สองจากภาคกลาง และ สัญชาติที่ลงทุนสูงสุด 3 
อันดับ ได้แก่ ฮ่องกง จ านวน 1,540 ล้านบาท คิดเป็น 
1.73% รองลงมา สิงคโปร์ จ านวน 1 ,392.97 ล้าน
บาท คิดเป็น 1.56% และไอซ์แลนด์ จ านวน 990.68 
ล้านบาท คิดเป็น 1.11% โดยกลุ่มนักลงทุนในบ้านพัก
ตากอากาศในระแวกฝั่ ง อันดามันจะ เป็ นกลุ่ ม
ชาวต่างชาติ ยุโรป จีน รัสเซีย ออสเตรเลีย ที่มี
ความคุ้นเคยกับจังหวัดกระบี่ และยังเป็นแบรนด์ 
Royalty ของโรงแรมในเครือ AccorHotels เป็นที่
รู้จักกันเป็นอย่างดีของเหล่านักเดินทาง โดยในเคือ 
Accor มีฐานลุกค้าที่เป็นต่างชาติจ านวนมาก อีกทั้ง
ลุกค้าที่เป็นเจ้าประจ าและมั่นใจในแบรนด์สินค้าใน
เครือ Accor พร้อมที่จะลงทุนและเข้าใช้บริการ อีก
ด้วย 

คว ามต้ อ ง ก า ร  : 1.  พ ร้ อมที่ จ ะ ล ง ทุ น ใ น
อสังหาริมทรัพย์ประเภทบ้านพักตากอากาศ  

2. ต้องการเข้าใช้บริการและครอบครองบ้านพัก
ตากอากาศ 

กลุ่มเป้าหมายรอง: กลุ่มลุกค้าชาวไทยที่ต้องการ
มีบ้านหลังที่สอง 

กลุ่มลูกค้าที่ต้องการมีบ้านหลังที่สอง เ พ่ือ
พักผ่อน และหลีกหนีความวุ่นวายจากสถานการณ์   
ต่าง ๆ อย่างโรคระบาด ความไม่ม่ันคงทางการเมือง 
 
สรุปผลสมมุติฐานความเป็นไปได้ทางการเงินของ
โครงการ 
 จากข้อมูลข้างต้นในเรื่องของการเงินจะเห็นได้ว่า 
ตัวเลขทางการเงินมีความเป็นไปได้ในการลงทุน
ค่อนข้างสูงและผลก าไรที่คาดว่าจะได้รับก็ค่อนข้างสูง
มากเช่นกัน ทั้งนี้ทั้งนั้นตัวเลขทั้งหมดสามารถผกผัน
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หรือเพ่ิมเติมได้จากกลไกราคาของตลาด และความ
นิยมในตลาดด้วย ซึ่งผู้ประกอบการหรือนักลงทุน
สามารถใช้ข้อมูลข้างต้นเพ่ือเป็นการประกอบการ
ตัดสินใจในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ประเภทบ้านพัก
ตากอากาศในอนาคตได ้
 
สรุปผลการวิจัย 
 จากข้อมูลข้างต้นตั้งแต่ที่มาของการท าโครงการ
อสังหาริมทรัพย์ประเภทบ้านพักตากอากาศ ข้อมูล
ทางด้านการตลาดทั้งตัวธุรกิจไปจนถึงกลุ่มลูกค้า การ
เลือก ที่ดินที่เหมาะแก่การท าโครงการบ้านพักตาก
อากาศ ไปจนถึงข้อมูลสมมุติฐานทางด้านการเงินนั้น 
พบว่ามีความน่าสนใจเป็นอย่างมาก แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น 
ข้อมูลทุกอย่างมีโอกาส ที่จะอัพเดตตลอดเวลาเวลา 
ดังนั้นทั้งนักลงทุนและนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เองที่
สนใจเกี่ยวกับบ้านพักตากอากาศ สามารถอัพเดต
ข้อมูลปัจจุบันและใช้ข้อมูลนี้เป็นส่วนใน การตัดสินใจ
ในการท าธุรกิจได้เป็นอย่างด ี
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แนวทางการพัฒนาธุรกิจดิจิทัลทางการศึกษา 
Guidelines for the development of education digital business 

 
ภทรมน สุวีรานนท,์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิรุจน์ สมโสภณ 
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บทคัดย่อ  

ปัจจุบันมีการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างหลากหลาย เช่น การซื้อขายสินค้าออนไลน์ การ
สื่อสารผ่านโซเชียลมีเดียการท าธุรกรรมออนไลน์ การขนส่ง การศึกษา อุตสาหกรรม การเกษตร และอ่ืนๆอีกมาก ดังนั้น 
การประกอบธุรกิจโดยน าเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาเป็นส่วนประกอบหนึ่งจึงเป็นสิ่งส าคัญ ทั้งยังสามารถเพิ่มโอกาสทาง
การตลาด ลดต้นทุนการผลิต และสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ง่ายยิ่งขึ้น ด้วยเหตุนี้ ผู้ประกอบการจึงต้องมีการปรับตัวเพื่อ
รองรับเทคโนโลยีใหม่ๆที่เข้ามาอยู่เสมอ เช่น การปรับระบบการท างานภายในองค์กร ระบบการจัดการบุค ลากรให้
สอดคล้องกับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีทักษะเพียงพอ จากการศึกษาการพัฒนาธุรกิจ
ดิจิทัลในประเทศไทย พบว่ามีปัญหาในด้านการขาดแคลนบุคลากรดิจิทัลในเชิงคุณภาพทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน 
เนื่องจากบุคลากรที่จบการศึกษาในด้านไอทีมีปริมาณมาก แต่ปฏิบัติงานได้ตรงสายเพียงร้อยละ15 เท่านั้น ดังนั้น ผู้ศึกษา
จึงเห็นว่าการพัฒนาธุรกิจดิจิทัลทางการศึกษาเป็นสิ่งส าคัญเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่บุคลากร ให้มีคุณภาพ
เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน รวมถึงศึกษาปัญหาที่เป็นอุปสรรคในการพัฒนาธุรกิจดิจิทัลในด้านบุคลากร การศึกษานี้จึงมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาธุรกิจดิจิทัลทางการศึกษาและเพื่อน าเสนอแนวทางการพัฒนาธุรกิจดิจิทัลทาง
การศึกษา โดยศึกษาข้อมูลจากกรณีศึกษาและศึกษาแนวทางการแก้ปัญหาและความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย  
ค ำส ำคัญ: ธุรกิจดิจิทัลทางการศึกษา, เทคโนโลยีดิจิทัล, ธุรกิจดิจิทัล 
 
Abstract 
 Nowadays, digital technology is used in a variety of everyday life, such as online shopping, social 
media, communication, online transactions, transportation, education, industry, agriculture, and much 
more, Thus, Business which integrated digital business is essential. It can also increase marketing 
opportunities, reduce production costs, and reach customers more easily. For this reason, the 
entrepreneurs have to adapt themselves to support new technologies which are coming, such as 
adjusting the working system within the organization, Personal management system in line with the use 
of digital technology and develop personnel potential to have sufficient skills. The study of digital 
business development in Thailand found that there was a lack of qualitative digital personnel in both 
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the public and private sectors due to the large number of IT personnel graduating in the field but only 
15% of the work can be done directly. Therefore, the study suggests that educational digital business 
development is important for prepare the personnel with sufficient quality for their work. Including 
studying problems that are obstacles in the development of digital businesses in the field of personnel. 
The objectives of this study are to study the guidelines for the development of educational digital 
businesses and to propose guidelines for the development of educational digital businesses by studying 
data from case studies and studying solutions to problems and needs of the target groups. 

Keywords: Educational digital business, technology digital, digital business 
 
1.  บทน า 
 ในปัจจุบันพฤติกรรมของผู้บริโภคมีเทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Technology) มาเกี่ยวข้องในทุก ๆ
กิจกรรม ตั้งแต่การสื่อสาร การขนส่ง(Logistics) การ
ท าธุรกรรมออนไลน์ การศึกษา การเกษตร การค้าขาย
และอ่ืน ๆ อีกมากมาย จึงจะเห็นได้ว่าเทคโนโลยี
ดิจิทัลนั้นเข้ามามีอิทธิพลในการด าเนินชีวิตของคน
บางกลุ่มไปแล้ว เราจึงต้องมีการปรับเปลี่ยนการใช้
ชีวิตเพ่ือรองรับเทคโนโลยีที่ เปลี่ยนแปลงอยู่ เสมอ 
หลายๆธุรกิจจึงต้องมีการปรับตัวโดยน าเทคโนโลยี
ดิจิทัลเข้ามาเป็นส่วนประกอบส าคัญในธุรกิจ เพ่ือเป็น
เครื่องมือในการพัฒนาธุรกิจไปสู่ความส าเร็จมาก
ยิ่งขึน้  

จากพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีการใช้เทคโนโลยี
สูงขึ้นส่งผลให้มูลค่าตลาดดิจิทัลในประเทศไทยมีอัตรา
เพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีมูลค่าโดยรวมเพ่ิมขึ้นใน
ปี 2018 ร้อยละ 11.24 และในปี 2019 เพ่ิมขึ้นร้อย
ละ 1.61  ดังรูปที่ 1 การส ารวจอุตสาหกรรมดิจิทัลปี 
2018-2019 และรูปที่ 2 กราฟแสดงมูลค่าตลาดดิจิทัล
ของประเทศไทย ในปี 2017- คาดการณ์ปี 2022 

 
 
 

รูปที่ 1 ผลส ารวจอุตสาหกรรมดิจิทัลปี 2560-
2562 [1] 

รูปที่ 2 มูลค่าตลาดดิจิทัลของประเทศไทย ในปี 
2017- คาดการณ์ปี 2022 [2] 

 
ปัจจัยที่ส่งผลให้ธุรกิจดิจิทัล (Digital) เติบโตสูงขึ้น

มีดังนี้  1) การเข้าสู่สังคมดิจิทัลมีความต้องการใช้
เ ทค โน โลยี ม ากขึ้ น  2) หน่ ว ย ง านต่ า ง  ๆ  เห็ น
ความส าคัญของการเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัล (Digital 
Transformation 3) การ พัฒนา โคร งข่ า ย  3g,4g 
ผนวกกับสมาร์ทโฟน 4) เทคโนโลยีใหม่กระตุ้นให้เกิด
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การใช้งานดิจิทัล 5) การยกเลิกค่าธรรมเนียมการโอน
เงิน ผู้บริโภคจึงหันมาใช้การช าระผ่านมือถือเพ่ิมมาก
ขึ้น 6) รัฐเปิดเสรีให้ผู้ประกอบการต่างชาติเข้ามาท า
ธุรกิจโดยไม่ต้องเสียภาษีบางประเภท โดยปัจจัย
ดังกล่าวส่งผลให้ธุรกิจดิจิทัลมีการขยายตัวมากขึ้น แต่
ในสถานการณ์ปัจจุบันพบว่าธุรกิจดิจิทัลในประเทศ
ไทยมีอุปสรรคเติบโตอยู่ นั่นคือการขาดแคลนบุคลากร
ด้านดิจิทัลในเชิงคุณภาพ  

 

 

รูปที ่3 รูปภาพแสดงจ านวนคนท างานสาขา
คอมพิวเตอร์, 2561 [3] 

 
จากรูปข้างต้น จ านวนผู้จบสาขาด้านคอมพิวเตอร์

มีมากถึง 570,410 คน แต่มีเพียงร้อยละ15 เท่านั้นที่
ท างานในอาชีพ ICT โดยตรง อีกร้อยละ 81.3 ท างาน
ในสายอาชีพอ่ืน และอีกร้อยละ 3.3 ว่างงาน งานวิจัย
ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงการขาดก าลังคนด้านดิจิทัล
ที่มีคุณภาพ [4]  แม้ว่าบุคลากรที่จบการศึกษาในด้าน
ดังกล่าวจะมีจ านวนมาก แต่ผู้ประกอบการในธุรกิจ
ดิจิทัลภาคเอกชนก็ยังพบกับปัญหาขาดแคลนบุคลากร
ที่มีศักยภาพเพียงพอต่อการปฏิบัติงานอยู่ ซึ่งมีสาเหตุ
มาจากระบบการศึกษาที่มุ่งเน้นผลิตบุคลากรในเชิง
ปริมาณ หลักสูตรที่ไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และยัง
ขาดวิชาที่จ าเป็นต่อวิชาชีพด้านดิจิทัล [4] 

ดังนั้น ผู้ศึกษาเห็นว่าธุรกิจดิจิทัลทางการศึกษามี
ความส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ
ไทย เนื่องจากปัญหาการขาดแคลนบุคลากรเชิง

คุณภาพดังกล่าว เป็นปัจจัยที่ฉุดรั้งการพัฒนา และ
เป็นปัญหาที่รุนแรงในภาคอุตสาหกรรมดิจิทัลของ
ประเทศไทย [5]  
 
2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาธุรกิจดิจิทัลทาง
การศึกษา  
 2.2  เพ่ือเสนอแนวทางการพัฒนาธุรกิจดิจิทัลทาง
การศึกษา 
 
3.  ทบทวนวรรณกรรม 
3.1  เศรษฐกิจดิจิทัลในประเทศไทยในสถานการณ์ 
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19)  

ในยุคสังคมดิจิทัลที่มีการพัฒนาเทคโนโลยีด้าน
ต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ร่วมกับชีวิตประจ าวัน การใช้
เทคโนโลยีที่สามารถเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์กับข้อมูล
ต่างๆทั่วโลก ด้วยความรวดเร็ว สะดวกสบาย ท าให้มี
การน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาท างานร่วมไปกับการพัฒนา
เศรษฐกิจ 

การใช้อินเทอร์เน็ต (Internet) ของคนไทยก่อน
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) อยู่
ที่ 3.7 ชั่วโมงต่อวัน แต่ช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัสโคโรนา เวลาเฉลี่ยที่คนไทยใช้อินเทอร์เน็ต 
เพ่ิมข้ึนเป็น 4.3 ชั่วโมงต่อวัน ดังรูปที่ 5 ซึ่งเป็นผลจาก
การท างานที่บ้าน (work form home) ท าให้มีการซื้อ
ขายผ่านธุรกิจออนไลน์มากยิ่งขึ้น เศรษฐกิจดิจิทัลในปี
พ.ศ. 2563 จึงเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยมีมูลค่า 1.8 
หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ  
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รูปที่ 4 รูปภาพแสดงข้อมูลการใช้อินเทอร์เน็ตใน
สถานการณ์ Covid-19 [6] 

 
3.2  ธุรกิจดิจิทัลทางการศึกษาในศตวรรษที่ 21  

การเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัลของไทย ส่งผลให้มีการ
ผลักดันการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีส่วนในการ
ด าเนินเศรษฐกิจและสังคม เนื่องจากเทคโนโลยีนั้นมี
บทบาทส าคัญในการเปลี่ยนพฤติกรรมต่าง ๆ ทัศนคติ 
วัฒนธรรมและอ่ืน ๆ ท าให้การใช้ชีวิตของคนในยุค
ศตวรรษที่ 21 มีการเปลี่ยนแปลงไปหลายด้าน ด้าน
การศึกษาก็ เช่นกัน เมื่อเด็กยุคใหม่มีทัศนคติที่
เปลี่ยนไปจากเดิม รูปแบบการศึกษาจึงต้องมีการ
ปรับเปลี่ยนตาม ทั้งหลักสูตรการเรียน รูปแบบการ
เรียนการสอน  
 
4.  ขั้นตอนการศึกษา 
4.1  ก าหนดขอบเขตการศึกษา 

1) ขอบเขตทางธุรกิจ 
1.1) ศึกษาธุรกิจดิจิทัลในประเทศไทยเป็น

การศึกษาภาพรวมของธุรกิจดิจิทัลในประเทศไทย  
1.2) ศึกษาอุปสรรคในการพัฒนาธุรกิจดิจิทัล

เป็นการศึกษาอุปสรรคในการพัฒนาธุรกิจดิจิทัลใน
ประเทศไทย 

 
 
  

2) ขอบเขตทางการศึกษา  
2.1) ศึกษาความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย

จากแบบสอบถามออนไลน์ โดยกลุ่มเป้าหมายอยู่
ในช่วงอายุ 10-30 ปี จ านวน 100 คน  

    2.2) ศึกษาหลักสูตรการศึกษาด้านดิจิทัลใน
ประเทศไทย  
 
4.2 เก็บรวบรวมข้อมูล  

1 )  ข้ อ มู ล ป ฐมภู มิ  ( Primary Data) ไ ด้ จ า ก
การศึกษาความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งมีการ
แบ่งประเด็นการสอบถามออกเป็น 2 ด้าน ดังนี้  

1.1) คุณลักษณะประชากร ได้แก่ เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา อาชีพ  

1.2) ข้อมูลความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 
2 ) ข้อมูลทุติยภูม ิ(Secondary Data)  

2.1) ได้จากการทบทวนวรรณกรรมและการ
เก็บรวบรวมข้อมูลจากงานวิจัย เพ่ือให้ทราบถึงข้อมูล
ของธุรกิจดิจิทัลในประเทศไทย 

2.2 ) ได้จากการศึกษาข้อมูลของกรณีศึกษา 
 
5. ผลการศึกษา 
5.1 ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาธุรกิจดิจิทัลทาง
การศึกษา 

ธุ ร กิ จดิ จิ ทั ล เป็ นการ พัฒนาธุ ร กิ จ โ ดยน า
เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาเป็นส่วนประกอบหนึ่งในการ
ประกอบธุรกิจ เพ่ือช่วยเสริมให้ธุรกิจมีการเข้าถึงได้
ง่าย สะดวกสบาย และสิ่งส าคัญคือช่วยลดต้นทุนของ
ธุรกิจได ้[7] 
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รูปที่ 5 รูปภาพแสดงการจัดอันดับ IMD WORLD 
DIGITAL COMPETITIVENESS RANKING [8] 

 
แนวโน้มการเติบโตของธุรกิจดิจิทัลในประเทศ

ไ ท ย IMD WORLD DIGITAL COMPETITIVENESS 
RANKING 2020 ได้จัดอันดับขีดความสามารถด้าน
ดิจิทัลของประเทศไทยในปี 2563 ไว้ที่อันดับที่ 39 
จากทั้งหมดจ านวน 63 ประเทศ โดยภาพรวมแล้วจุด
แข็งของไทยคือ การมีจ านวนผู้ ใช้ อินเทอร์ เน็ ต 
(Internet) ที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง  

 

รูปที่ 6 รูปภาพแสดงการจัดอันดับ IMD WORLD 
DIGITAL COMPETITIVENESS RANKING [9] 
 
ปัจจัยหลักที่ควรพัฒนาคือปัจจัยทางด้านความ

พร้อมในอนาคตและด้านความรู้ เห็นได้ดังรูปที่ 7 
พบว่าปัจจัยทั้งสองนั้น ถูกจัดอยู่ในอันกับที่ 43 และ 
45 ซึ่งเป็นอันดับที่ไม่ดีเท่าที่ควร ในส่วนของปัจจัย
ย่อยที่ควรพัฒนาอย่างยิ่ งคือ การฝึกอบรมและ
การศึกษา ตัวชี้วัดของการฝึกอบรมและการศึกษานั้น
มาจากความส า เ ร็ จของภาคการศึ กษาร ะดั บ
มหาวิทยาลัย  

5.2 ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายจากการท า
แบบสอบถามออนไลน์ (Online questionnaire) 

ผลจากการศึกษาความต้องการพบว่าด้ าน
คุณลักษณะประชากร ผู้ตอบแบบส ารวจเป็นผู้ชาย
ร้อยละ 39 และเป็นผู้หญิงร้อยละ 61 โดยช่วงอายุอยู่
ที่ 10-15 ปี เป็นร้อยละ 26 ช่วงอายุ 16-20 ปี ร้อยละ 
40.3 ช่วงอายุ 21-25 ปี ร้อยละ 24 และช่วงอายุ 25-
30 ปี ร้อยละ 2  

ด้านความต้องการของกลุ่มเป้าหมายพบว่า 
ความต้องการศึกษาต่อ 5 อันดับแรกเป็นดังนี้ อันดับ 
1 เทคโนโลยีดิจิทัล อันดับ 2 อักษรศาสตร์ อันดับ 3 
ครุศาสตร์  อันดับ 4 นิ เทศศาสตร์  และอันดับ 5 
วิศวกรรมศาสตร์ โดยมีร้อยละ 61 ต้องการได้การ
รับรองในระดับปริญญาตรี รองลงมาร้อยละ 32 
ต้องการระดับประกาศนียบัตร และร้อยละ 7 ต้องการ
ระดับอนุปริญญา  

ปัจจัยที่มีผลต่อการศึกษาต่อของกลุ่มเป้าหมาย 
5 อันดับแรกเป็นดังนี้  อันดับแรกความชอบด้าน
วิชาชีพมีผลมากที่สุด อันดับ 2 คือความต้องการของ
ตลาดแรงงาน เนื่องจากกลัวตกงาน อันดับ 3          ให้
ความส าคัญกับท าเลที่ตั้ง ที่เดินทางได้สะดวก อันดับ4 
คือสภาพแวดล้อมที่ดี อันดับสุดท้ายคือสิ่งอ านวย
ความสะดวกภายในสถานศึกษา  
 
5.3  ข้อมูลจากกรณีศึกษา    

การเข้าสู่ยุคดิจิทัลเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ต้องใช้
บุคลากรที่มีความรู้ด้านดิจิทัลเป็นจ านวนมาก แต่จาก
ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรเชิงคุณภาพ เป็นเหตุให้
เกิดความร่วมมือกันของภาครัฐและภาคเอกชน คือ
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยร่วมกับบริษัท
ภาคเอกชนและมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดตั้งหลักสูตร 
บูรณาการอุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital industry 
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Integration: DII) โดยหลักสูตรนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ผลิตบุคลากรที่มีทักษะและคุณสมบัติเพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงานจริงในอุตสาหกรรมดิจิทัลได้อย่างเหมาะสม 
โดยหลักสูตรนี้จะเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียน
หลักการควบคู่ไปกับการได้ปฏิบัติงานจริง หลักสูตรนี้
จะมีจ านวน 121 หน่วยกิต เนื่องจากเป็นการเรียนที่
ต้องปฏิบัติงานจริง ผู้สมัครเข้าเรียนจะได้เป็นพนักงาน
บริษัทตั้งแต่เข้าเรียน โดยจะเป็นการร่วมโครงการของ
บริษัทด้านอุตสาหกรรม [10]   
 
6.  สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาพบว่าการพัฒนาธุรกิจดิจิทัลใน
ประเทศไทยมีปัญหาเรื่องการขาดแคลนบุคลากร
ดิจิทัลเชิงคุณภาพ ซึ่งการที่บุคลากรดิจิทัลมีทักษะไม่
เพียงพอต่อการปฏิบัติงานจริงนั้น มีสาเหตุมาจาก
ธุรกิจดิจิทัลทางการศึกษาขาดการปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตรการเรียนให้เป็นไปตามการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีดิจิทัลในปัจจุบัน รวมถึงการเน้นพัฒนา
บุคลากรในเชิงปริมาณมากกว่าคุณภาพ จึงต้องมีการ
ปรับรูปแบบการเรียนการสอนมากยิ่งขึ้น ดังตัวอย่าง
กรณีศึกษาข้างต้นจะพบว่ามีการพัฒนาหลักสูตร
ร่วมกับภาคเอกชน จึงมีการเรียนด้านทฤษฎีและได้
ปฏิบัติงานจริงไปควบคู่กัน การพัฒนาธุรกิจดิจิทัลทาง
การศึกษาต้องค านึงถึงหลักสูตรการศึกษาเป็นหลัก 
เพ่ือให้บุคลากรมีคุณภาพเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
การพัฒนาหลักสูตรเพ่ือแก้ปัญหาการขาดแคลน
บุคลากรเชิงคุณภาพมีความจ าเป็นต้องพัฒนาควบคู่ไป
กับความร่วมมือของภาคอุตสาหกรรมดิจิทัล โดย
ศึกษาความต้องการของภาคอุตสาหกรรมดิจิทัลว่า
ต้องการทักษะในด้านไหน และควรเพ่ิมทักษะใด 
จากนั้นธุรกิจดิจิทัลทางการศึกษาจึงควรน าความ

ต้องการของภาคเอกชนมาพัฒนาหลักสูตรการศึกษา
ต่อไป  

การพัฒนาธุรกิจดิจิทัลทางการศึกษาควรค านึงถึง
ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายร่วมด้วย จากข้อมูล
ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายพบว่ากลุ่มเป้าหมาย
ให้ความส าคัญกับท าเลที่ตั้งของสถานศึกษา ต้องการ
สถานที่ที่ เข้ าถึ ง ได้ ง่ าย เดินทางสะดวก และมี
สิ่งแวดล้อมที่ดี ในด้านของความต้องการการศึกษา
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลพบว่ากลุ่มเป้าหมายมีความ
ต้องการศึกษาในระดับปริญญาตรี ระดับอนุปริญญา 
และระดับประกาศนียบัตร ผู้ศึกษาจึงมีข้อเสนอแนะ
ว่า นอกจากเรื่องการพัฒนาหลักสูตรดิจิทัลเพ่ือเพ่ิม
ทักษะ ธุรกิจดิจิทัลทางการศึกษาควรมีการน าความ
ต้องการของกลุ่มเป้าหมายมาพัฒนาร่วมด้วย เช่น การ
มีหลักสูตรเทคโนโลยีดิจิทัลทั้ง 3 ระดับ โดยในระดับ
ปริญญาตรีและอนุปริญญาส าหรับนักเรียนที่ต้องการ
ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ระดับประกาศนียบัตร
ส าหรับผู้ต้องการเพ่ิมทักษะ และการเลือกท าเลที่ตั้ง
เพ่ือความสะดวกสบายของกลุ่มเป้าหมาย  
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เปรียบเทียบกระบวนท้ำให้เป็นแผ่นกระดำษและสมบัติของกระดำษจำกเยื่อของล้ำต้นปำล์มน ้ำมัน 
Comparison of paper form process and properties of paper  

from oil palm trunk pulp 
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บทคัดย่อ  

ต้นปาล์มน้ ามันที่มีอายุมากกว่า 20-25 ปี ถือได้ว่าเป็นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรประเภทลิกโนเซลลูโลสที่มี
เซลลูโลส  เฮมิเซลลูโลส ลิกนิน และสารแทรกอ่ืน ๆ เป็นองค์ประกอบ ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงน าล าต้นปาล์มน้ ามันมาใช้เป็น
วัตถุดิบในการผลิตเยื่อกระดาษกึ่งเคมี โดยท าการศึกษาเปรียบเทียบกระบวนการท าให้เป็นแผ่นเยื่อกระดาษปาล์มน้ ามัน 
พบว่าการกระจายตัวของเยื่อปาล์มน้ ามันให้เป็นอิสระในน้ า (วิธี B) สามารถขึ้นรูปเป็นแผ่นกระดาษได้ดีกว่าวิธีการกระจาย
เยื่อปาล์มน้ ามันโดยไม่มีน้ า (วิธี A) ซึ่งเยื่อกระดาษที่ผลิตจากวิธี  B มีความหนาที่สม่ าเสมอกันทั้งแผ่นอย่างชัดเจน 
นอกจากนี้ พบว่าการผสมสารละลายแป้งท้าวยายม่อมลงในน้ าเยื่อร่วมกับวิธี B นั้น ท าให้กระดาษที่เตรียมได้จะมีผิวเรียบ 
และเยื่อปาล์มน้ ามันยึดติดกันได้ดีขึ้น โดยกระดาษเตรียมที่ได้สามารถทนต่อแรงดึงและแรงดันทะลุได้ดีขึ้น 3-4 เท่า และ
ต้านทานการซึมน้ าได้ 20% เมื่อเปรียบเทียบกับการไม่ผสมสารละลายแป้งท้าวยายม่อมลงในน้ าเยื่อ  
ค ำส ำคัญ: ล าต้น ปาล์มน้ ามัน  แป้งท้าวยายม่อม  เยื่อ  การผลติกระดาษ 
 
Abstract 
 Oil palm trunks that are older than 20-25 years can be considered as lignocellulose agricultural 
waste which containing cellulose, hemicellulose, lignin and extractive. Therefore, this research uses oil 
palm trunks for producing semi-chemical pulp. By comparing the process of oil palm paper forming, it 
was found that the free distribution of oil palm pulp in water (method B) was able to form a sheet of 
paper better than the method of dispersing oil palm pulp without water (method A),  which the pulp 
produced by method B has a clearly uniform. Moreover, the result was found that mixing the arrowroot 
starch solution in stock preparation together with method B shown the prepared paper has a smooth 
surface and oil palm pulp is bonded very well.  Cause, these prepared papers has increased the tensile 
strength and bursting strength about 3-4 times and water resistance increase to 20% compared with 
non-mixed with arrowroot starch solution in pulp. 
Keywords: Trunk, Oil Palm, Arrowroot Starch, Pulp, Paper Production 

 



 
การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์  วทิยาศาสตร์  เทคโนโลยี  และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 12 
วันที่ 20  สิงหาคม  2564  ณ  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   

 

 
ESTACON12 | 1408 

1.  บทน้ำ    
 ปัจจุบันอุตสาหกรรมการผลิตเยื่อกระดาษทั่วโลก
ส่วนใหญ่จะใช้วัสดุลิกโนเซลลูโลสจากต้นไม้มาใช้ใน
กระบวนการผลิตเยื่อกระดาษ โดยทั่วไปมักนิยมใช้ไม้
เนื้ออ่อนมาเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิต เนื่องจากมี
ลักษณะเส้นใยสั้น อากาศสามารถไหลผ่านได้ดี เหนียว 
และทน ไม่ ข าด ง่ า ย  [1]  โ ดย ใช้ ป ริ ม าณต้ น ไม้
ค่อนข้างมาก ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อสิ่งแวดล้อม 
ด้วยเหตุนี้จึงน าไปสู่กระบวนการศึกษาค้นหาวัสดุ
ทางเลือกส าหรับการผลิตกระดาษเพ่ือใช้ทดแทนไม้  

ต้นปาล์มน้ ามันที่มีอายุมากกว่า 20-25 ปี จะไม่ให้
ผลผลิตทางการ เกษตร  เกษตรกรจึ งปล่อยให้             
ต้นปาล์มน้ ามันเกิดการเน่าเปื่อยภายในบริเวณพ้ืนที่
ท าการเกษตร กลายเป็นวัสดุเหลือทิ้งที่ไม่ก่อให้เกิด
ประโยชน์ แต่ต้นปาล์มน้ ามันสามารถน ามาใช้เป็น
วัตถุดิบในการผลิตกระดาษและเยื่อกระดาษได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เพราะต้นปาล์มน้ ามันเป็นวัสดุเหลือทิ้ง
ประเภทลิกโนเซลลูโลสประกอบไปด้วยเซลลูโลส 
42.51%, เฮมิเซลลูโลส 37.62%, ลิกนิน 16.11%  
และส่วนประกอบอื่น ๆ อีก 3.76% [2]  

แป้งท้าวยายม่อม (Arrowroot starch) เป็นแป้งที่
ได้จากต้นท้าวยายม่อม มีลักษณะเป็นเม็ดเล็ก ๆ สีขาว
เป็นเงา บดให้เป็นผงละเอียดก่อนน าไปผสมในอาหาร 
เมื่อน าไปท าอาหารจะท าให้อาหารมีความเหนียว ข้น 
สีใส มีความมันวาว แต่มักใช้ร่วมกับแป้งชนิดอ่ืนด้วย 
แป้งท้าวยายม่อม ประกอบด้วย อะไมโลส (Amylose) 
19.9% อะไมโลเพคติน (Amylopectin) 75.4 % [3] 
ถูกใช้เป็นสารเพ่ิมความแข็งแรงให้แก่ เยื่อกระดาษ 
เนื่องจากแป้งท้าวยายม่อมจะมีลักษณะเมื่อต้มให้สุก
จะมีความเหนียวหนืดและใสนุ่มเป็นเงาเมื่อท าให้เย็น
จะเหนียวตัวเป็นแป้งมัน [4] ซึ่งความหนืดเป็นสมบัติ
เฉพาะตัวที่ส าคัญของแป้งซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลง

ทางกายภาพ ดังนั้นจึงศึกษาวิธีการขึ้นแผ่นกระดาษที่
เหมาะสม และผลของแป้งท้าวยายม่อมต่อสมบัติของ
กระดาษจากล าต้นปาล์มน้ ามัน  

 
2.  วิธีด้ำเนินกำรวิจัย 
2.1  กำรเตรียมเส้นใยจำกล้ำต้นปำล์มน ้ำมัน 

เตรียมเส้นใยล าต้นปาล์มน าไปสับเป็นชิ้นเล็ก ๆ 
แล้วน าไปล้างน้ าสะอาด จากนั้นน าไปอบที่อุณหภูมิ 
60 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 4-5 วัน จากนั้นน าไปบด
ด้วยเครื่องบดละเอียด แล้วน ามาร่อนด้วยตะแกรง
ร่อน ขนาด 50 เมท 
2.2  กำรผลิตเยื่อกระดำษ 

น าเส้นใยปาล์มน้ ามันปริมาณ 100 กรัม ต้มใน
สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่ความเข้มข้น 15% 
ปริมาตร 1 ,000 มิลลิลิตร ที่ อุณหภูมิ  100 องศา
เซลเซียส เป็นเวลา 60 นาที จากนั้นปั่นเยื่อปาล์ม
น้ ามันด้วยเครื่องปั่นอเนกประสงค์ ที่ความเร็ว 1,200 
รอบต่อนาที เป็นเวลา 15 นาที แล้วกรองเยื่อด้วยผ้า
ขาวบาง ท าการฟอกเยื่อปาล์มน้ ามันด้วยสารละลาย
ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ที่ความเข้มข้น  8% v/v  
ปริมาตรสารละลาย 1,000 มิลลิลิตร ที่อุณหภูมิเท่ากับ 
100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 นาท ีจากนั้นปั่นเยื่อ
ปาล์มน้ ามันด้วยเครื่องปั่นอเนกประสงค์ ที่ความเร็ว 
1,200 รอบ ต่อนาทีเป็นเวลา 15 นาที แล้วกรองเยื่อ
ด้วยผ้าขาวบาง 
2.3  กำรเตรียมสำรละลำยแป้งท้ำวยำยม่อม 

น าแป้งท้าวยายม่อม 5 กรัม ละลายในน้ ากลั่น 
150  มิ ล ลิ ลิ ต ร  แล้ ว เ ติ มกลี เ ซอรอลปริ ม าต ร                         
1 มิลลิลิตร ต้มสารละลายแป้งท้าวยายม่อม  ที่
อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส  เป็นเวลา 10 นาท ีหรือ
จนน้ าแป้งใส 
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2.4  กำรผลิตแผ่นกระดำษ 
น า เยื่ อที่ เตรียมได้จากข้อ  2.2  มาผสมกับ

สารละลายแป้งท้าวยายม่อมที่เตรียมได้ตามข้อ 2.3 
จากนั้นท าการขึ้นรูปเป็นแผ่นเยื่อกระดาษโดยแบ่ง
ออกเป็น 2 วิธี คือการกระจายตัวของเยื่อปาล์มน้ ามัน
ให้เป็นอิสระในน้ า (วิธี A) และการกระจายเยื่อปาล์ม
น้ ามันโดยไม่มีน้ า (วิธี B) แล้วน าไปผึ่งลมไว้ ประมาณ 
1 ชั่วโมง จากนั้นน าไปอบแห้งที่อุณหภูมิ 60 องศา
เซลเซียส เป็นเวลา 6 ชั่วโมง 
2.5  กำรทดสอบสมบัติของกระดำษ 

 กระดาษที่เตรียมได้ถูกมาท าการทดสอบสมบัติ
ของกระดาษต่าง ๆ ดังนี้ น้ าหนักมาตรฐาน ค่าทนต่อ
แรงดึง (ASTM 882) ค่าต้านแรงดันทะลุ  
การดูดซึมหยดน้ า (มอก. 321–2560) 

 
3.  ผลและกำรวิจัยและอภิปรำยผล 
ตอนที่ 1 ผลของกระบวนกำรขึ นแผ่น 
 การศึกษาหาวิธีการขึ้นรูปเยื่อกระดาษจากล าต้น
ปาล์มน้ ามันโดยวิธีการกระจายเยื่อปาล์มน้ ามันโดยไม่
มีน้ า (วิธี A) และวิธีการกระจายตัวของเยื่อปาล์ม
น้ ามันให้เป็นอิสระในน้ า  (วิธี  B)  มีผลการศึกษา
ดังต่อไปนี้ 
3.1  ลักษณะท่ัวไป 

กระดาษที่เตรียมได้แสดงดังรูปที่ 1. จะเห็นว่า
กระดาษที่เตรียมด้วยวิธี A กระดาษจะมีสีเหลืองอ่อน 
ผิวไม่เรียบ เมื่ออบแห้งกระดาษจะมีความแข็งกระด้าง 
และหดตัว (รูปที่ 1 (ก)) ในขณะที่กระดาษที่เตรียม
ด้วยวิธี B นั้นกระดาษมีสีเหลืองอ่อน ผิวเรียบ และเยื่อ
กระดาษจัดเรียงตัวอย่างแน่นทึบเมื่อมีน้ าเป็นตัวกลาง
ในการประสาน (รูปที่ 1 (ข)) เมื่อน าไปอบแห้งไม่เกิด
การหดตัว แสดงให้เห็นว่าการขึ้นแผ่นด้วยวิธีการ

กระจายเยื่อในน้ า (วิธี B) มีความเหมาะสมในการผลิต
กระดาษ 
3.2  น ้ำหนักมำตรฐำน (Basis weight) 

เยื่อกระดาษที่ได้จากการขึ้นรูปด้วยวิธี A และวิธี 
B พบว่ากระดาษที่ผลิตจากวิธี A มีน้ าหนักมาตรฐาน
เฉลี่ย 114.10 g/m2 และแผ่นกระดาษที่เตรียมด้วยวิธี 
B มีน้ าหนักมาตรฐานเฉลี่ย 514.88 g/m2 ดังรูปที่ 2 
ซึ่งมีค่าน้ าหนักมาตรฐานมากกว่ากระดาษที่ผลิตจาก
วิธี A เป็นอย่างมาก เนื่องจากกระดาษที่เตรียมได้ด้วย
วิธี B มีความหนามากกว่า วิธี A เมื่อเปรียบเทียบ
น้ าหนักมาตรฐานของกระดาษที่เตรียมได้ทั้ง 2 วิธี กับ
น้ าหนักมาตรฐานของกระดาษคราฟท์ ซึ่งมีน้ าหนัก
มาตรฐานอยู่ที่ 185 g/m2 [5] พบว่ามีค่ามากกว่าอีก
ด้วย ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการควบคุมความหนาของ
แผ่นกระดาษขณะท าการขึ้นแผ่น 

 

 
รูปที ่1 ลักษณะทั่วไปของกระดาษ (ก) วิธีการ

กระจายเยื่อปาล์มน้ ามันโดยไม่มีน้ า (วิธี A) (ข) วิธีการ
กระจายตัวของเยื่อปาล์มน้ ามันให้เป็นอิสระในน้ า (วิธี 
B) และ (ค) วิธีการกระจายตัวของเยื่อปาล์มน้ ามันให้

เป็นอิสระในน้ า (วิธี B) ร่วมกับแป้งท้าวยายม่อม 
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3.3  ค่ำทนต่อแรงดึง (Tensile strength) 
การทดสอบค่าทนต่อแรงดึงของกระดาษเป็น

วิธีการตรวจสอบความแข็งแรงของกระดาษ จากรูปที่ 
3 ผลการทดสอบค่าทนต่อแรงดึง พบว่าวิธีการข้ึนแผ่น
ด้วยวิธี A และ B มีค่าทนต่อแรงดึงอยู่ที่  0.24 MPa 
และ 3 MPa ตามล าดับ แสดงให้เห็นว่า การกระจาย
ตัวของเยื่อปาล์มน้ ามันให้เป็นอิสระในน้ า (วิธี B) จะมี
ค่าทนต่อแรงดึงที่มากกว่าการกระจายเยื่อปาล์ม            
โดยไม่ใช้น้ า (วิธี A) เนื่องจากน้ าจะท าหน้าที่ในการ
ประสานเยื่อเข้าด้วยกันและช่วยกระจายตัวท าให้              
เยื่อไม่จับตัวกันเป็นก้อน จึงท าให้แผ่นเยื่อกระดาษ
จากล าต้นปาล์มน้ ามันที่ได้มีผิวสัมผัสที่สม่ าเสมอกัน
ทั่วทั้งแผ่น 
3.4  ค่ำต้ำนแรงดันทะลุ (Bursting strength) 

ผลการทดสอบความต้านทานแรงดันทะลุ                 
จากรูปที ่4 พบว่าค่าต้านแรงดันทะลุของแผ่นกระดาษ
ด้วยวิธี  A (99.63 kPa) มีค่าน้อยกว่าวิธี  B (180.58 
kPa) เนื่องจากแผ่นกระดาษจากวิธี B มีการจัดเรียง
ตัวของเยื่อได้อย่างหนาแน่นจึงสามารถต้านแรงดัน
ทะลุได้กว่าแผ่นกระดาษจากวิธี B แสดงให้เห็นว่า 
แผ่นกระดาษที่เตรียมด้วยวิธี B มีความเหนียวกว่า 
แผ่นกระดาษที่เตรียมด้วยวิธี A  
3.5  กำรดูดซึมหยดน ้ำ (Water drop 
absorption) 

ผลการทดสอบการดูดซึมหยดน้ าจะบ่งบอกถึง
ความสามารถในการดูดซึมน้ าของกระดาษระยะเวลา
เป็นวินาทีที่หยดน้ าถูกดูดซึมผ่านผิวหน้าของกระดาษ
ได้อย่างสมบูรณ์ จากผลการศึกษาพบว่ากระดาษที่
เตรียมจากวิธี B (0.2s) มีการดูดซึมน้ าช้ากว่าวิธี A 
(0.1s) ดังรูปที่ 5 แสดงว่าการกระจายตัวของเยื่อในน้ า
เลยท าให้เกิดรูพรุนที่น้อยมากแล้วมีการประสานเข้า

กันได้ดีระหว่างเส้นใยท าให้พ้ืนผิวสัมผัสค่อนข้างเรียบ
ไปด้วย 

 

 

รูปที่ 2 ผลของกระบวนการขึ้นแผ่นและผลของแป้ง
ท้าวยายม่อมต่อน้ าหนักมาตรฐานของกระดาษ 

 

 

รูปที่ 3 ผลของกระบวนการขึ้นแผ่นและผลของแป้ง
ท้าวยายม่อมต่อค่าทนของกระดาษ 

 
ตอนที่ 2 ผลของกำรเติมแป้งท้ำวยำยม่อม 

เมื่อเตรียมเยื่อด้วยวิธี A และ B แล้วท าการเติม
แป้งท้าวยายม่อมลงไปขณะเตรียม พบว่ากระดาษที่
เตรียมได้จะมีสีเหลืองอ่อนถึงน้ าตาลอ่อน ผิวเรียบ  
มันวาวและลักษณะแน่นทึบกว่าการไม่เติมแป้งและมี
ค่าน้ าหนักมาตรฐาน ค่าทนต่อแรงดึง ค่าต้านแรงดัน
ทะลุ  และการดูดซึมน้ าของกระดาษมีค่าสู งกว่า                 
การเตรียมกระดาษโดยไม่เติมแป้งอย่างมีนัยส าคัญ 
ทั้งนี้เพราะแป้งท้าวยายม่อมช่วยท าให้เยื่อปาล์มมี
ความแข็งมากขึ้น เพราะอาจเกิดพันธะไฮโดรเจนที่
แข็งแรงระหว่างหมู่ไฮดรอกซีของแป้งและเยื่อปาล์ม 
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รูปที่ 4 ผลของกระบวนการขึ้นแผ่นและผลของแป้ง
ท้าวยายม่อมต่อแรงดันทะลุของกระดาษ 

 

 

รูปที่ 5 ผลของกระบวนการขึ้นแผ่นและผลของแป้ง
ท้าวยายม่อมต่อค่าการดูดซึมน้ าของกระดาษ 

 
 นอกจากนี้แป้งท าให้มีการผสานตัวของเส้นใยได้
ดีขึ้น ซึ่งท าให้ค่าความต้านทานต่อแรงดึงมากกว่าเยื่อ
กระดาษสูตรที่ไม่ใช้แป้ง [6] ในขณะเดียวกันแป้งยัง
ท าให้ช่องว่างระหว่างเยื่อกระดาษลดลงน้ าซึมได้ยาก
จึงเป็นผลให้ระยะการดูดซึมน้ าเ พ่ิมขึ้นหรือเยื่ อ
กระดาษดูดซึมน้ าได้น้อยลง   
 
4.  สรุปผลกำรวิจัย 
 ล าต้นปาล์มน้ ามันเป็นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร
ที่สามารถน ามาเพ่ิมมูลค่าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ดังนั้นกระบวนการขึ้นรูปแผ่นเยื่อกระดาษปาล์มน้ ามัน 
โดยมีแป้งท้าวยายม่อมเป็นตัวประสานเยื่อกระดาษ 

พบว่าการกระจายตัวของเยื่อปาล์มน้ ามันให้เป็นอิสระ
ในน้ า (วิธี B) สามารถขึ้นรูปเป็นแผ่นกระดาษมีความ
หนาที่สม่ าเสมอกันทั้งแผ่น ท าให้มีค่าต้านทานการดูด
ซึมน้ าค่อนข้างสูง สามารถทนต่อแรงดึงและต้าน
แรงดันทะลุได้ดีที่สุด ซึ่งเหมาะสมในการผลิตเป็นเยื่อ
กระดาษเพ่ือต่อยอดเป็นบรรจุภัณฑ์ รวมถึงการใช้งาน
ในด้านอ่ืน ๆ ตามความต้องการในอนาคต 
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บทคัดย่อ  
งานวิจัยนี้น าเสนอการออกแบบแบบจ าลองโครงข่ายประสาทเทียมการพยากรณ์น้ ามันจากปัจจัยพื้นฐาน โดย

พิจารณาจากปัจจัยของอัตราการแลกเปลี่ยนสกุลเงินส าคัญ ได้แก่  ดอลล่าสหรัฐต่อเยน ดอลล่าสหรัฐต่อปอนด์ ดอลล่า
สหรัฐต่อยูโร และดอลล่าสหรัฐต่อฟรังก์สวิส และปัจจัยดัชนีหุ้นที่ส าคัญของโลก ได้แก่ S&P 500, Dow Jones, DAX และ 
Nasdaq 100 ผลการทดสอบแบบจ าลองกับข้อมูล train ในการพยากรณ์ราคาน้ ามันดิบ WTI และ Brent มีค่า MAE 
เท่ากับ 0.365, 0.548 และมีค่า MAPE 1.145%, 1.236%  และเมื่อทดสอบกับข้อมูล test (unseen) มีค่า MAE เท่ากับ 
1.512, 1.489 โดยมีค่า MAPE 4.860%, 3.524% ตามล าดับ ซึ่งสามารถน าไปประยุกต์ใช้งานในทางปฏิบัติได้ 
ค ำส ำคัญ: โครงข่ายประสาทเทียม, วิธีการวิเคราะห์การถดถอย, น้ ามันดิบ, กลุ่มปัจจัยอัตราแลกเปลี่ยน, กลุ่มปัจจัยดัชนี
หุ้น 
 
Abstract 
 In this paper, we design Artificial Neural Network model and analyze the relationship of 
fundamental factors based on the exchange rates of the major currencies: USD/JPY, USD/GBP, USD/EUR 
and USD/CHF and major world indices: S&P 500, Dow Jones, DAX and Nasdaq 100. The results of the 
model test with train dataset in WTI and Brent crude oil price forecast had MAE values of 0.365, 0.548 
and MAPE values of 1.145%, 1.236% and when tested with test dataset (unseen) had MAE values of 
1.512, 1.489, with MAPE of 4.860%, 3.524%, respectively. Which can be applied in practice. 
Keywords: Artificial Neural Network (ANN), Regression Analysis, Crude Oil, Exchange Feature, Stock 
Features 
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1.  บทน้า 
 ปัจจุบันน้ ามันดิบ (Crude oil) ยังคงเป็นหนึ่งใน
พลังงานที่ส าคัญที่สุดของโลก กอปรกับน้ ามันดิบเป็น
ทรัพยากรธรรมชาติที่ไม่สามารถน ากลับมาใช้ใหม่ได้  
และใช้เวลานานมากในการสร้างทดแทน หลังจาก
กลั่นน้ ามันดิบจะได้น้ ามันเชื่อเพลิงต่าง ๆ ที่น าไปใช้ใน
ภาคอุตสาหกรรม ได้แก่ อุตสาหกรรมการผลิต การ
บริการการขนส่งสินค้าและผู้คน เป็นต้น แม้ปัจจุบันมี
พลังงานทดแทนจ านวนมาก น้ ามันเชื้อเพลิงก็ยังคง
เป็นพลังงานที่มีความจ าเป็น และมีความต้องการสูง 
ในขณะที่ราคาน้ ามันดิบมักมีความผันผวน จากปัจจัย
ต่าง ๆ ได้แก่ ปัจจัยพ้ืนฐาน (Fundamental) เช่น 
ข้อมูลปริมาณการผลิตน้ ามัน ปริมาณน้ ามันส ารอง 
ปริมาณความต้องการน้ ามันของประเทศที่ใช้งาน
น้ ามันจ านวนมากของโลก และเศษฐกิจโดยรวมของ
โลก เป็นต้น และปัจจัยจากข่าว (Sentiment) ของ
ประเทศหรืออุตสาหกรรมส าคัญที่ส่งผลต่อความรู้สึก 
หรื ออารมณ์ของการซื้ อขายในตลาดน้ ามันส่ ง
ผลกระทบต่อแนวโน้มการขึ้น-ลงของราคาน้ ามันดิบ  

งานวิจัยนี้เสนอการออกแบบแบบจ าลองโครงข่าย
ประสาทเทียมการพยากรณ์น้ ามันจากปัจจัยพื้นฐาน ที่
สามารถเข้าถึงข้อมูลออนไลน์ที่เปิดเผยต่อสาธารณะ 
วิเคราะห์ผลกระทบจากปัจจัยดังกล่าว  ต่อราคา
น้ ามันดิบ ทดสอบโครงข่ายประสาทเทียมที่ออกแบบ 
เพ่ือได้โครงข่ายที่เหมาะสมกับปัจจัยที่น ามาพิจารณา 
รวมถึงประเมินประสิทธิภาพแบบจ าลองการพยากรณ์
จากค่าความคลาดเคลื่อน (Error) เพ่ือเป็นแนวทางใน
การพัฒนาระบบพยากรณ์ที่สามารถน าไปใช้งานได้ใน
ภาคอุตสาหกรรม  

 
 
 

2.  ทบทวนวรรณกรรรม  
 ราคาน้ ามันดิบถือได้ว่าเป็นตัวชี้วัดระดับมหภาคที่
ส าคัญที่สุดของโลก [5] การเพ่ิมขึ้นของอัตราน้ ามัน
อาจเพ่ิมอัตราเงินเฟ้อและลดการเติบโตทางเศรษฐกิจ 
โดยราคาน้ ามันส่งผลกระทบทางอ้อมต่อต้นทุนใน
กิจกรรมโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ทั้งการขนส่ง การ
ผลิต [1, 8] และจากต้นทุนที่เพ่ิมขึ้นส่งผลให้เกิดผล
กระทบต่อราคาสินค้าไปยังผู้บริโภคปลายทางอีกด้วย 
จากงานวิจัยเกี่ยวกับอิทธิพลของปัจจัยที่มีผลต่อราคา
น้ ามันดิบ พบว่ามีปัจจัยหลากหลายที่มักส่งผลกระทบ
ต่อราคาน้ ามันดิบ ทั้ งปัจจัยจากความเสี่ยงทาง
การเมือง [2, 3] ปัจจัยจากดัชนีหุ้น [3, 4] และปัจจัย
จากอัตราแลกเปลี่ยน [5, 7, 9] 

Kumar และคณะ [4] ท าการศึกษาความเชื่อมโยง
ระหว่างราคาก๊าซธรรมชาติ ราคาน้ ามันดิบ ราคา
ทองค า อัตราแลกเปลี่ยน และดัชนีตลาดหุ้นของ
อินเดีย ด้วยแบบจ าลอง Nonlinear Autoregressive 
Distributed Lag (NARDL) พบว่าทองค า ดัชนีตลาด
หุ้น และก๊าซธรรมชาติมีความสัมพันธ์และมีผลกระทบ
ในระยะยาวต่อราคาน้ ามันดิบ แต่อัตราแลกเปลี่ยนไม่
มีผลกระทบต่อราคาน้ ามันดิบและราคาก๊าซธรรมชาติ 
ซึ่ งผลที่ ได้ ไม่ สอดคล้องกับ  Yang และคณะ  [9] 
ท าการศึกษาและพยากรณ์ราคาน้ ามันดิบ WTI (West 
Texas Intermediate) และ Brent ด้วยวิธี ไฮบริด 
(Hybrid) ซึ่งพบว่าปัจจัยอัตราแลกเปลี่ยน และปัจจัย
ดัชนีหุ้นมีอิทธิพลต่อการพยากรณ์ราคาน้ ามันดิบ และ
แม้ว่าวิธีไฮบริดที่น าเสนอสามารถลดความผิดพลาดใน
การพยากรณ์ได้ แต่วิธีดังกล่าวยังไม่เหมาะสมกับการ
ประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ นอกจากนั้น Olayeni 
และคณะ [6] ยั งพบว่ า อัตราการแลกเปลี่ ยนมี
ผลกระทบต่อกิจกรรมในตลาดหุ้น จึงท าให้ส่งผลต่อ
การข้ึนและลงของราคาน้ ามันดิบอีกด้วย 



 
การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์  วทิยาศาสตร์  เทคโนโลยี  และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 12 
วันที่ 20  สิงหาคม  2564  ณ  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   

 

 
ESTACON12 | 1415 

3.  วิธีการด้าเนินงานวิจัย 
 งานวิจัยนี้เป็นการออกแบบและพัฒนาโครงข่าย
ประสาทเทียม (Artificial Neural Network: ANN) 
เพ่ือน ามาพยากรณ์ราคาน้ ามันดิบ (Target) ของวัน
ถัด ไปล่ ว งหน้ า  1  วัน  โดยพิจารณาจากปัจจัย 
(Features) ของอัตราการแลกเปลี่ยนสกุลเงินส าคัญ 
และดัชนีหุ้นที่ส าคัญของโลก โดยผู้ใช้ทั่วไปสามารถ
เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายจากอินเตอร์เน็ต หรือสามารถ
เ ข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล ท า ง  Application Programming 
Interface (API) โดยสามารถเขียนโปรแกรมหรือ
ระบบในการดึงข้อมูลได ้
3.1  การเตรียมข้อมูล 

ปัจจัยที่ งานวิจัยนี้สนใจเป็นปัจจัยพ้ืนฐานที่
สามารถค้นหาข้อมูลในอดีตที่สามารถสืบค้นใน
อินเตอร์เน็ต โดยประกอบไปด้วย 2 กลุ่มคือ ข้อมูล
อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินส าคัญของโลก ได้แก่ ดอลล่า
สหรัฐต่อเยน (USD/JPY) ดอลล่าสหรัฐต่อปอนด์  
(USD/GBP) ดอลล่าสหรัฐต่อยูโร (USD/EUR) และ 
ดอลล่าสหรัฐต่อฟรังก์สวิส  (USD/CHF) และกลุ่ม
ข้อมูลดัชนีหุ้นส าคัญในตลาดหุ้นโลก ได้แก่ Standard 
and Poor's 500 (S&P 500), Dow Jones Industrial 
Average (Dow Jones), Deutscher Aktienindex 
(DAX) และ  National Association of Securities 
Dealers Automated Quotations (Nasdaq 100) 
โดยข้อมูลในแต่ละปัจจัยนั้นจะมีจ านวนวันที่ไม่ตรงกับ
ข้อมูลราคาน้ ามันดิบ เนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยนสกุล
เงินมีข้อมูลทุกวัน แต่ตลาดซื้อขายน้ ามันดิบปิดวัน
เสาร์และอาทิตย์ จึงไม่มีราคาในวันดังกล่าว งานวิจัยนี้
จะใช้ข้อมูลปัจจัยก่อนหน้า 1 วันของราคาน้ ามันดิบใน
การเรียนรู้และพยากรณ์ กล่าวคือการพยากรณ์ราคา
น้ ามันดิบวันจันทร์ จะใช้ข้อมูลดัชนีหุ้นของวันก่อน
หน้าที่เปิดตลาด นั่นคือวันศุกร์ก่อนหน้า เนื่องจาก

ตลาดหุ้นปิดวันเสาร์และวันอาทิตย์ ในกลุ่มของอัตรา
แลกเปลี่ยนสกุลเงินที่มีการเปลี่ยนแปลงทุกวันไม่เว้น
วันเสาร์และวันอาทิตย์ จะใช้ข้อมูลวันก่อนหน้า คือ
ข้อมูลอัตราแลกเปลี่ยนวันอาทิตย์ เป็นต้น จากข้อมูล
ปัจจัยต่าง ๆ น ามาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ต่อค่า
เป้าหมายคือ ราคาน้ ามันดิบของวันถัดไปโดยใช้ค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Correlation coefficient: r) 
ตามตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่าทุกปัจจัยที่ได้คัดเลือก
ม าข้ า ง ต้ น มี ค ว ามสั ม พัน ธ์ กั บ ร าค าน้ า มั น ดิ บ
ค่อนข้างมาก ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงก าหนดตัวแปรใน
การศึกษาประกอบด้วย ตัวแปรอัตราแลกเปลี่ยนสกุล
เงินดอลล่าสหรัฐต่อเยน (USD/JPY), ดอลล่าสหรัฐต่อ
ปอนด์ (USD/GBP) ดอลล่าสหรัฐต่อยูโร (USD/EUR) 
และ ดอลล่าสหรัฐต่อฟรังก์สวิส (USD/CHF) และตัว
แป ร ดั ช นี หุ้ น  S&P 500, Dow Jones, DAX แ ล ะ 
Nasdaq 100 
 
ตารางที่ 1 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของแต่ละปัจจัย
ต่อราคาน้ ามันดิบ WTI และ Brent 

Feature Correlation 
(WTI) 

Correlation 
(Brent) 

DAX 0.844477 0.813492 
Dow Jones 0.806846 0.780430 
S&P 500 0.686115 0.632352 
Nasdaq 100 0.378193 0.283932 
USD/JYP 0.042567 0.135170 
USD/CHF -0.210564 -0.106136 
USD/EUR -0.332093 -0.228495 
USD/GBP -0.677860 0.813492 
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 จากข้อมูลปัจจัย และราคาน้ ามันดิบ มีความ
แตกต่างกันการวิจัยจึงใช้เทคนิค Normalizing Input 
ที่สามารถท าให้หาค่า  weight ใน ANN ได้อย่าง
รวด เร็ วขึ้ น  และป้ องกันปัญหา  exploding ใน
โครงข่าย ตามสมการที ่(1) 

 𝑥 =
𝑥−𝑥

𝑠.𝑑.
        (1) 

 

3.2  การออกแบบโครงข่ายประสาทเทียม 
โครงข่ายประสาทเทียมมีการพัฒนาพ้ืนฐานมา

จากการใช้สมการถดถอย (Regression) ในการหาค่า
การพยากรณ์ และการจัดกลุ่มของข้อมูล โดยใช้ข้อมูล
ในอดีตหรือข้อมูลที่มี  (Seen data) หาค่าน้ าหนัก 
(Weight) ของปัจจัยแต่ละค่าต่อค่าเป้าหมาย (Target) 
โดยงานวิจัยนี้ ได้ออกแบบและทดสอบโครงข่าย
ประสาทเทียมท่ีสามารถน ามาพยากรณ์ราคาน้ ามันดิบ
ในวันถัดไป โดยท าการออกแบบและทดสอบจ านวน
ชั้นของ hidden layer  และจ านวน node ของแต่ละ 
layer ในโครงข่ายที่เหมาะสมต่อการพยากรณ์ราคา
น้ ามันดิบ ของปัจจัยต่าง ๆ ข้างต้น ซึ่งจ านวนของ 
hidden layer และจ านวน node ในแตล่ะ layer จะ
ส่งผลต่อจ านวนของ parameters ที่ต้องท าการเรียนรู้ 
และความแม่นย าต่อการพยากรณ์ 
 

 
รูปที่ 1 โครงข่ายประสาทเทียมที่มีจ านวน hidden 

layer มากกว่า 1 ชั้น 

 อย่างไรก็ตามหากมีจ านวนของ hidden layer 
มากเกินไปจะท าส่งผลต่อปัญหาการ vanishing หรือ 
exploding gradients ได ้แต่ค่าที่ได้จากการพยากรณ์
นั้นไม่ได้แม่นย ามากขึ้น โดยงานวิจัยนี้จะท าการหา
จ านวน hidden layer ที่เหมาะสมเทียบกับผลการ
พยากรณ์ที่แม่นย าที่ได้ รวมถึงการทดสอบจ านวน 
node ของแต่ละ hidden layer โดยใช้จ านวนที่นิยม
ใช้สร้างโครงข่าย คือ จ านวนเลขฐานสอง เช่น 32 
(25), 64 (26) และ 128 (27) เป็นต้น นอกจากนี้การ
เลือกใช้ activation function ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ต้อง
ค านึงถึง เนื่องจากส่งผลต่อเวลาในการเรียนรู้โครงข่าย 
และความแม่นย าในการพยากรณ์ โดยฟังก์ชันที่นิยม
ใ ช้ ไ ด้ แ ก่  Linear function, Sigmoid (Logistic) 
function, tanh (Hyperbolic tangent) function 
และ ReLU (Rectified Linear Unit) function ซึ่งใน
ง า น วิ จั ย นี้ จ ะ ท า ก า ร ท ด ส อ บ แ ล ะ เ ลื อ ก ใ ช้  
hyperparameters ที่ เ ห ม า ะสมต่ อ ปั จ จั ย  แล ะ
ประเมินผลลัพธ์ค่าความคลาดเคลื่อนของโครงข่าย 
(Loss function) ด้ ว ย ค่ า เ ฉ ลี่ ย สั ม บู ร ณ์  (Mean 
Absolute Error: MAE) 
3.3  ขั้นตอนวิธิทางคอมพิวเตอร์ 

ในงานวิจัยนี้ได้ออกแบบ และทดสอบวิธีทาง
ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ โ ด ย ใ ช้ ภ า ษ า  Python แ ล ะ ใ ช้  
TensorFlow 2 ซึ่งเป็นไลบรารีส าหรับการพัฒนา
โปรแกรมการเรียนรู้ของโครงข่ายประสาทเทียม โดย
ใ ช้  Google Colaboratory ใ นก า ร พัฒนา  แล ะ
ประมวลผลโครงข่ายประสาทเทียม โดยแบ่งข้อมูล
เป็นส่วนของข้อมูล train และ test ส าหรับการเรียนรู้ 
และทดสอบการพยากรณ์ของโครงข่าย เป็นร้อยละ 
70 และ 30 ตามล าดับ ทั้งนี้เนื่องจากจ านวนข้อมูลที่
ใช้ในการวิจัยมีจ านวนไม่มาก ในส่วนของการทดสอบ
เพ่ือหาจ านวน hidden layer และจ านวน node ใน
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แต่ละ layer นั้นจะใช้การสุ่มข้อมูลในส่วนของ train 
จ านวนร้อยละ 20 เป็นข้อมูล validation ส าหรับหา
โครงข่ายที่เหมาะสม หลังจากได้โครงข่ายที่เหมาะสม
ส าหรับปัจจัยข้างต้นแล้ว จากนั้นท าการเปรียบเทียบ
ความแม่นย าของโครงข่ายโดยใช้ข้อมูล test ระหว่าง
การพยากรณ์ โดยวิธี การวิ เคราะห์การถดถอย 
(Regression analysis) และวิธี โครงข่ายประสาท
เทียม เปรียบเทียบกลุ่มปัจจัยอัตราแลกเปลี่ยนสกุล
เงิน ดัชนีหุ้น และปัจจัยรวมทั้งหมด เพ่ือแสดงถึง
ประสิทธิภาพการพยากรณ์ราคาน้ ามันดิบวันถัดไป 

 
4.  ผลการด้าเนินงาน 
 การทดสอบผลการพยากรณ์จะใช้ข้อมูลราคา
น้ า มั น ดิ บ ขอ งยุ โ ร ป  (Brent crude) และร าค า
น้ ามันดิบทวีปอเมริกา (WTI crude) ปีค.ศ. 2020
ตั้งแต่วัน 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม ค.ศ. 2020 โดย
การทดสอบโครงข่ายประสาทเทียมจะแยกเป็นส่วน
คือ ปัจจัยต่อราคาน้ ามันดิบ Brent และ ปัจจัยต่อ
ราคาน้ ามันดิบ WTI โดยตารางที่  2 แสดงข้อมูล
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของแต่ละปัจจัย 
และราคาน้ ามันดิบทั้งสอง โดยค่าเฉลี่ยและส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานนี้จะใช้ในการ Normalizing Input 
ทั้งในส่วนการเรียนรู้ และทดสอบการพยากรณ์ รูปที่ 
2 แสดงถึงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยแต่
ละค่า และราคาน้ ามันดิบ WTI จะเห็นว่าแต่ละปัจจัย
นั้นมีความสัมพันธ์กัน ทั้งในทิศทางเดียว หรือทิศทาง
ตรงกันข้ามกันค่อนข้างมาก 
 
 
 
 

ตารางที่ 2 ข้อมูลค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ของแต่ละปัจจัย และราคาน้ ามันดิบ 

Label Count Mean STD Min Max 
USD/JYP 257 106.7713 2.011857 102.36 112.12 
USD/GBP 257 0.77982 0.025007 0.7338 0.8705 
USD/EUR 257 0.876998 0.033824 0.8131 0.9351 
USD/CHF 257 0.938604 0.030055 0.881 0.9866 
S&P 500 257 3219.88 315.2669 2237.4 3735.36 
Dow 
Jones 

257 26913.8 2501.8 18591.93 30409.56 

DAX 257 12333.15 1229.964 8441.71 13790.29 
Nasdaq 
100 

257 10279.81 1489.508 6994.29 12845.36 

Target 
(WTI) 

257 39.68817 10.19728 10.01 63.27 

Target 
(Brent) 

257 43.21549 10.10812 19.99 68.91 

 

 

รูปที่ 2 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของปัจจัยแต่ละค่า 
และราคาน้ ามันดิบ WTI 

 
4.1  โครงข่ายประสาทเทียมที่เหมาะสม  
 จากการทดลองจ านวน hidden layer จ านวน 
1-5 layers และก าหนดจ านวน  node ใน hidden 
layer เป็นในเลขฐานสอง คือ 32, 64, 128, 256 และ 
512 node แตกต่างกันออกไปนั้น เมื่อมีการก าหนด
จ านวน hidden layer มากกว่ า  3 layers ขึ้ น ไป 
ส่งผลต่อเวลาในการเรียนรู้ของแบบจ าลองมากขึ้น แต่
ผลของการพยากรณ์ส าหรับข้อมูล validation นั้น
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ไม่ได้เพ่ิมมากขึ้น เช่นเดียวกันกับการเพ่ิมจ านวน 
node ใน hidden layer เมื่อมีจ านวน node เกิน 
128 node จะท าให้ เวลาในการเรียนรู้ เ พ่ือหาค่า 
weight ของ parameters ใช้เวลาจ านวนมาก แต่ไม่
ส่งผลให้ความแม่นย าในการพยากรณ์ของข้อมูล 
validation มากขึ้นตามไปด้วย ในงานวิจัยนี้ จึ ง
เลือกใช้โครงข่ายประสาทเทียมที่มีจ านวน 3 hidden 
layers แ ล ะ มี จ า น ว น  node แ ล ะ  activation 

function คื อ  Input  128  ReLU  128 

 ReLU  64  sigmoid  output 
ตามล าดับ ส าหรับการใช้ sigmoid ก่อน output 
node นั้นจากการทดลองแสดงให้เห็นว่าส่งผลต่อการ
พยากรณ์ที่ แม่ นย า มากกว่ า การ ใช้  activation 
function แ บ บ อ่ื น  แ ต่ ก า ร ใ ช้  sigmoid เ ป็ น 
activation function ของทั้งหมดทุก layer จะส่งผล
ให้แบบจ าลองเรียนรู้นานขึ้น แต่ไม่ส่งผลต่อความ
แม่นย ามากขึ้น ในงานวิจัยนี้จึงใช้ ReLU ใน layer อ่ืน
เพ่ือเพ่ิมความเร็วในการเรียนรู้ของแบบจ าลอง 
4.2  การเปรียบเทียบปัจจัยต่อประสิทธิภาพการ
พยากรณ์ 
 จากการทดสอบและได้แบบจ าลองโครงข่าย
ประสาทเทียมที่มีความเหมาะสมแล้ว งานวิจัยนี้น า
แบบจ าลองดังกล่าวน ามาเรียนรู้ข้อมูลเป็นจ านวน 
4,000 รอบ (Epoch) โดยเปรียบเทียบการแบบจ าลอง
พยากรณ์โดยใช้วิธีการวิเคราะห์การถดถอย และ
วิธีการใช้โครงข่ายประสาทเทียม โดยใช้จ านวนรอบ
การเรียนรู้ เท่ากัน เพ่ือให้เห็นแนวโน้มการพัฒนา
ค าตอบจากรอบการเรียนรู้ แสดงดังรูปที่ 3 และ 4 
ก าหนดให้ค่าแกนแนวนอนคือจ านวนรอบการเรียนรู้ 
และแกนแนวตั้งคือค่าความคลาดเคลื่อน โดยเส้น 
loss แสดงค่าความคลาดเคลื่อนของข้อมูล train และ 

เส้น val_loss แสดงค่าความคลาดเคลื่อนของข้อมูล 
validation ซึ่งสุ่มมาจากข้อมูล test ร้อยละ 20 โดย 
3(ก) คือการเรียนรู้วิธีการวิเคราะห์การถดถอยของ
ปัจจัยต่อราคาน้ ามันดิบ Brent และ 3(ข) คือการ
เรียนรู้ของวิธีการวิเคราะห์การถดถอยของปัจจัยต่อ
ราคาน้ ามันดิบ WTI  
 

 
       (ก)                             (ข) 

รูปที่ 3 ความคลาดเคลื่อนในรอบการเรียนรู้ของวิธี
วิเคราะห์การถดถอย 

 

 
      (ก)                            (ข) 

รูปที่ 4 ความคลาดเคลื่อนในรอบการเรียนรู้ของ
โครงข่ายประสาทเทียม 

 
รูปที่ 4(ก) แสดงค่าความคลาดเคลื่อนในรอบการ

เรียนรู้ของโครงข่ายประสาทเทียมจากปัจจัยต่อราคา
น้ ามันดิบ Brent และ รูปที่  4(ข) แสดงค่าความ
คลาดเคลื่อนของโครงข่ายประสาทเทียมจากปัจจัยต่อ
ราคาน้ ามันดิบ WTI โดยจะเห็นว่าประสิทธิภาพในการ
พยากรณ ์เมื่อเทียบจากค่าความคลาดเคลื่อนนั้นในแต่
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ละแบบจ าลองไม่สามารถพัฒนาค าตอบโดยลดค่า
ความคลาดเคลื่อนของข้อมูล validation ลงได้แล้ว
หลังจากจ านวนรอบที่ 2,000 โดยประมาณ ถึงแม้ค่า
ความคลาดเคลื่อนของข้อมูล train จะลดลงได้อีกก็
ตาม แต่หากเพ่ิมรอบการเรียนรู้ให้มากขึ้นไปอีก ท าให้
ใช้เวลาในการเรียนรู้ของแบบจ าลองเพ่ิมขึ้น และอาจ
ท าให้แบบจ าลองประสบกับปัญหา overfitting ได ้

การเปรียบเทียบผลลัพธ์ของการพยากรณ์ของ
แบบจ าลองในงานวิจัยนี้ประกอบด้วยการพยากรณ์
ราคาน้ ามันดิบ Brent ในวันถัดไป 1 วัน ดังตารางที ่3 
และ การพยากรณ์ราคาน้ ามันดิบ WTI ในวันถัดไป 1 
วัน ดังตารางที่  4 โดย Feature คือปัจจัยที่ ใช้ ใน
แบบจ าลอง ประกอบด้วยกลุ่มปัจจัยดัชนีหุ้น (Stock) 
กลุ่มปัจจัยอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน (Exchange) 
และรวมปัจจัยทั้งสองกลุ่ม (All) คอลัมน์ Method คือ
วิธีของแบบจ าลองวิธีการวิ เคราะห์การถดถอย 
(Linear regression method) และวิ ธี โ ค ร ง ข่ า ย
ประสาทเทียม (Neural network) โดยใช้โครงข่ายดัง
ข้อ 4.1 เหมือนกันทั้งหมด คอลัมน์ Parms คือจ านวน
พารามิเตอร์ที่แบบจ าลองต้องเรียนรู้  หรือหาค่า
น้ าหนักที่เหมาะสม (weight) คอลัมน์ Time คือเวลา
ในการเรียนรู้ของแบบจ าลองจ านวน 4,000 รอบ 
หน่ ว ย เ ป็ น วิ น าที  ค อลั มน์  Train คื อค่ า ค ว า ม
คลาดเคลื่อนของการพยากรณ์โดยใช้ข้อมูล train หรือ
กล่าวได้ว่าเป็นค่าความคลาดเคลื่อนจากแบบจ าลอง
ห ลั ง เ รี ย น รู้ แ ล้ ว  ค อลั ม น์  Valid คื อ ค่ า ค ว า ม
คลาด เคลื่ อนของก ารพย ากรณ์ โ ด ย ใช้ ข้ อ มู ล 
validation ที่สุ่มจากข้อมูล train ร้อยละ 20 และ
คอลัมน์  Test คือค่าความคลาดเคลื่อนของการ
พยากรณ์โดยใช้ข้อมูล test (unseen data) 
 

ตารางท่ี 3 ความคลาดเคลื่อนในแต่ละแบบจ าลอง ใน
การพยากรณ์ราคาน้ ามันดิบ Brent 
Feature Method Parms Time 

(s) 
Train Valid Test 

Stock  
Linear 

regression 

5 81 3.847 3.658 3.686 

Exchange 5 80 3.074 2.847 3.010 

All 9 86 2.991 2.937 2.727 

Stock  
Neural 

network 

25,473 110 0.998 1.842 1.792 

Exchange 25,473 109 0.717 1.545 1.789 

All 25,985 109 0.548 1.311 1.489 

 
ตารางท่ี 4 ความคลาดเคลื่อนในแต่ละแบบจ าลอง ใน
การพยากรณ์ราคาน้ ามันดิบ WTI 
Feature Method Parms Time 

(s) 
Train Valid Test 

Stock  
Linear 

regression 

5 86 3.843 4.129 4.006 

Exchange 5 86 3.174 3.318 3.090 

All 9 86 3.011 3.090 2.863 

Stock  
Neural 

network 

25,473 118 0.491 1.788 1.760 

Exchange 25,473 118 0.501 1.660 1.741 

All 25,985 118 0.365 1.377 1.512 

 
วิธีการวิเคราะห์การถดถอยเปรียบเทียบปัจจัยใน

แต่ละกลุ่มแยกกัน ได้แก่ กลุ่มปัจจัยดัชนีหุ้น (Stock 
features) กลุ่ มปัจจัย อัตราแลกเปลี่ ยนสกุล เ งิน 
(Exchange feature) และรวมปัจจัยทั้งสองกลุ่ม (All) 
ส่งผลให้มีจ านวนพารามิเตอร์ส าหรับหาค่าน้ าหนัก
เท่ากับ 5, 5 และ 9 ตัวตามล าดับ ส่งผลให้ใช้เวลา
ประมาณ 80-90 วินาที ในขณะที่วิธีโครงข่ายประสาท
เทียมมีจ านวนพารามิเตอร์ส าหรับกลุ่มปัจจัยดัชนีหุ้น 
กลุ่มปัจจัยอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน และรวมปัจจัยทั้ง
สองกลุ่ม เท่ากับ 25,473, 25,473 และ 25,985 
ตามล าดับ ใช้เวลาในการเรียนรู้จากข้อมูล  train 
ประมาณ 110-120 วินาที โดยผลการพยากรณ์ราคา
น้ ามันดิบ Brent และ WTI จากการพิจารณากลุ่ม
ปัจจัยมีทิศทางเดียวกันคือมีค่าความคลาดเคลื่อนน้อย
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ที่สุด คือแบบจ าลองวิธีโครงข่ายประสาทเทียมโดย
พิจารณาปัจจัยทั้งหมดรวมกัน โดยความคลาดเคลื่อน
ต่อการพยากรณ์ราคาน้ ามันดิบ Brent ในข้อมูล test 
(unseen) เท่ากับ 1.489  ( 1.489 ดอลล่าสหรัฐต่อ
บาเรล) และความคลาดเคลื่อนต่อการพยากรณ์ราคา
น้ ามันดิบ WTI เท่ากับ 1.512 ซึ่งมีความใกล้เคียงกัน 
อย่างไรก็ตามจะเห็นว่าค่าความคลาดเคลื่อนจากการ
เรียนรู้แบบจ าลองในข้อมูล test ของราคาน้ ามันดิบ 
Brent และ WTI เท่ากับ 0.548 และ 0.365 ตามล าดับ
เท่านั้น ซึ่งหากเพ่ิมรอบการเรียนรู้ของแบบจ าลองเพ่ิม
จะท าให้ค่าความคลาดเคลื่อนในข้อมูล test น้อยลง
อีกตามรูปที่  4  ก็ ไม่ สามารถส่ งผลให้ค่ าความ
คลาดเคลื่อนการพยากรณ์ ในข้อมูล  validation 
น้อยลงตามไปด้วย ซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะไม่ส่งผลต่อ
ความคลาดเคลื่อนการพยากรณ์ในข้อมูล test ลดลง
ตามเช่นเดียวกัน 
 
5.  สรุปและอภิปรายผล 
 งานวิจัยนี้น าเสนอการออกแบบ และทดสอบ
โครงข่ายประสาทเทียมเพ่ือพยากรณ์ราคาน้ ามันดิบ
โดยน าปัจจัยพ้ืนฐานที่สามารถเข้าถึงได้ทั่วไปจาก
ข้อมูลออนไลน์ที่เปิดเผยต่อสาธารณะ ได้แก่ อัตรา
แลกเปลี่ยนสกุลเงินที่ส าคัญ ดัชนีหุ้นที่ส่ งผลต่อ
เศรษฐกิจโลก น ามาพยากรณ์ราคาน้ ามันดิบใน 1 วัน
ถัดไป โดยออกแบบโครงข่ายประสาทเทียมเ พ่ือ
เปรียบเทียบจ านวน hidden layer และจ านวน 
node ที่ส่งผลต่อค่าความคลาดเคลื่อนการพยากรณ์ 
ซึ่งมีจ านวน hidden layer เท่ากับ 3 ในแต่ละ layer 
มีจ านวน node เท่ากับ 128, 128, 64 ตามล าดับ 
และใช้  sigmoid activation function ใน hidden 
layer สุดท้ายก่อน output และ ReLU function ใน 
layer อ่ื น เ พ่ื อ เ พ่ิ มคว าม เ ร็ ว ในการ เ รี ยนรู้ ข อง

แบบจ าลอง ผลการทดสอบแบบจ าลองกับข้อมูล 
train ในการพยากรณ์ราคาน ้ามันดิบ WTI และ Brent 
มีค่าความคลาดเคลื่อนในการพยากรณ์ ประเมินด้วย
ค่าเฉลี่ยสัมบูรณ์ (MAE) เท่ากับ 0.365, 0.548 และมี
ค่าเฉลี่ยของร้อยละความผิดพลาดสัมบูรณ์ (MAPE) 
1.145%, 1.236%  และเมื่อทดสอบกับข้อมูล test 
(unseen) มีค่ าความคลาดเคลื่ อนการพยากรณ์  
ประเมินด้วยค่าเฉลี่ยสัมบูรณ์ (MAE) เท่ากับ 1.512, 
1.489 โดยมีค่า เฉลี่ ยของร้อยละความผิดพลาด
สัมบูรณ์ (MAPE) 4.860%, 3.524% ตามล าดับ ซึ่ง
สามารถน าไปประยุกต์ใช้งานในทางปฏิบัติได้  โดย
พิจารณาตามความเสี่ยงดังผลการทดลอง 
 แนวทางการพัฒนางานวิจัยต่อไป คือการศึกษา
ความแตกต่างของผลการพยากรณ์ของแบบจ าลอง
พยากรณ์จากการเรียนรู้ข้อมูลระยะยาว มากกว่า 5 ปี 
และระยะสั้นน้อยกว่า 5 ปี ส่งผลต่อการพยากรณ์
ราคาน้ ามันดิบปัจจุบันในสภาวะเศรษฐกิจโลกที่
เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงพิจารณาปัจจัยอ่ืนที่สามารถ
เข้าถึงได้จากข้อมูลออนไลน์ที่ส่งผลต่อการลดความ
คลาดเคลื่อนของค่าการพยากรณ์ 
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บทคัดย่อ  
 หัวข้อหลักของงานวิจัยที่ได้น าเสนอนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับกึ่งกรุปอันดับในบริบทของเอนไท-ไฮบริด ควอชี-ไอ
ดีล ในงานวิจัยนี้ได้ศึกษาแนวคิดของเอนไท-ไฮบริด ควอชี-ไอดีล และศึกษาสมบัติบางประการของเอนไท-ไฮบริด ชนิด
ต่างๆ  
ค ำส ำคัญ: กึ่งกรุปอันดับ, โครงสร้างไฮบริด, เอนไท-ไฮบริด ควอชี-ไอดีล, เอนไท-ไฮบริด ไบ-ไอดีล 
 
Abstract 
 The main theme of this present paper is to study ordered semigroups in the context of anti-
hybrid quasi-ideals. In this paper, the notions of anti-hybrid quasi-ideals are studied and some relation 
properties are discussed. 
Keywords: Ordered semigroup, hybrid structure, anti-hybrid quasi-ideal, anti-hybrid bi-ideal. 
 
1.  INTRODUCTION 
 The concept of fuzzy set is first introduced 
by Zadeh [1] in 1965. Kuroki  [2,3] applied 
fuzzy set theory to semigroups and in 2007, 
Kehayopulu and Tsingelis [4] applied fuzzy set 
theory to ordered semigroups. 

Molodtsov [5] introduced the concept of 
soft set as a new mathematical tool for 
dealing with uncertainties that is free from the 
difficulties that have troubled the usual 
theoretical approaches. Song et al. [6] initiated 

the study of int-soft semigroups, int-soft left 
(resp.,right) ideals, and int-soft products. In [7], 
Dudek et al. introduced and characterized the 
concept of a soft interior ideals of semigroups. 
Muhiuddin and Mahboob [8] gave notions and 
introduced int-soft left (resp.,right) ideals, int-
soft interior ideals and int soft bi-ideals of 
ordered semigroups over the soft sets. 

As a parallel circuit of fuzzy sets and soft 
sets (or, hesitant fuzzy set), Jun, Song, and 
Muhiuddin [9] introduced the notion of hybrid 
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structure in a set of parameters over an initial 
universe set, and applied it to BCK / BCI-
algebras and linear spaces. They introduced 
the concepts of a hybrid subalgebra, a hybrid 
field and a hybrid linear space. 
 The hybrid structure can be applied in 
many areas including mathematics, statistics, 
computer science, electrical instruments, 
industrial operations, business, engineering, 
social decisions, etc. Anis et al. [10] applied 
the notion of hybrid structure to semigroups. 
They introduced the notions of hybrid 
subsemigroups and hybrid left (resp.,right) 
ideals in semigroups, and investigated several 
properties. Using these notions, they 
considered characterizations of 
subsemigroups and left (resp., right) ideals. 
They also introduced the concept of hybrid 
product, and discuss characterizations of 
hybrid subsemigroups and hybrid left (resp., 
right) ideals by using the notion of hybrid 
product. They provided relations between 
hybrid intersection and hybrid product. 
Elavarasan et al. [11] introduced the notion of 
hybrid generalized bi-ideal of a semigroup and 
characterizations of regular and left 
quasiregular semigroups in terms of hybrid 
generalized bi-ideals. Elavarasan [12] 
established some equivalent conditions for 
semigroups to be regular and intra-regular, in 
terms of hybrid ideals and hybrid bi-ideals. 
They also characterize the left and right 

simple and the completely regular 
semigroups by using hybrid ideals and hybrid 
bi-ideals. 
 N. Sarasit et al. [13] introduced the notions 
of anti-hybrid subsemigroups and 
characterized subsemigroups in terms of anti-
hybrid subsemigroups and also studied the 
related between anti-hybrid subsemigroups 
and anti-hybrid ideals. K. Linesawat et al. [14] 
introduced the notions of anti-hybrid left 
(resp.,right, bi-) ideals and characterized left 
(resp.,right) ideals by using anti-hybrid left 
(resp.,right) ideals. In this present paper is to 
study ordered semigroups in the context of 
anti-hybrid quasi-ideals. In this paper, the 
notions of anti-hybrid quasi-ideals are studied 
and some relation properties are discussed, 
that is, every anti-hybrid right (resp.,left) ideals 
are anti-hybrid quasi-ideals and every anti-
hybrid quasi-ideals are anti-hybrid bi-ideals. 
 
2.  PRELIMINARIES 
 In this section, we will recall the basic 
terms and definitions from the ordered 
semigroup theory and the hybrid structure 
theory that we will use later in this paper. 

A groupoid  ;S  consist of a non-empty 
set S  with together a (binary) ope-rationon S  
(see [2,3]).  
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Definition 2.1. [4] A groupoid  ;S  , which is 
associative, that is 
 

     x y z x y z      
 

for all x,y,z S , is called a semigroup.  
 

Definition 2.2. [4] The structure  ; ,S    is 
called an ordered semigroup if the following 
conditions are satisfied: 

(1)  ;S   is a semigroup.  

(2)  ;S   is a partially ordered set.  
(3)  For every , , a b c S  if a b , then 
  a c b c

 
and   c a c b   

 For simplicity, we denoted an ordered 

semigroup  ; ,S    by its carrier set as a bold 
letter .S  
 For ,K S  we denote 
 

      : for some .K a S a k k K  
 

A nonempty subset A  of S  is called a 

subsemigroup of S  if  ; ,A   is an ordered 
semigroup.  
 Let A  and B  be two nonempty 
subsets of S . Then we define 
 

 :AB ab a A and b B     

 
Definition 2.3. [4] Let S  be an ordered 
semigroup. A nonempty subset A  of S  is 
called a subsemigroup of S  if .AA A   

Definition 2.4. [4] Let S  be an ordered 
semigroup. A nonempty subset L  of S  is 
called a left ideal of S  if 
(1) .SL L   
(2) For , ,a S b L   if ,a b  then .a L  
 
Definition 2.5. [4] Let S  be an ordered 
semigroup. A nonempty subset R  of S is 
called a right ideal of S  if 
(1) .RS R  
(2) For , ,a S b R  if ,a b then .a R  

A nonempty subset I  of S  is called an 
ideal of S  if it is both a left and a right ideal 
of .S  
 
Definition 2.6. [4] Let S  be an ordered 
semigroup. A subsemigroup B  of S  is called 
a bi-ideal of S  if 
(1) .BSB B  
(2) For , ,a S b B   if ,a b  then .a B   
 
Definition 2.7. Let S  be an ordered 
semigroup. A nonempty subset Q  of S  is 
called a quasi-ideal of S  if 
(1)     .SQ QS Q   
(2) For , ,a S b Q   if ,a b  then .a Q  

In what follows, let I  be the unit 
interval, S  a set of parameters and  P U  
denote the power set of an initial universe set 

.U   
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Definition 2.8. [10] A hybrid structure in S  
over U is defined to be a mapping    

                : , : ,f f S P U I                                      

                               , ,x f x x  

where   :f S P U and  : S I  

are mappings. 
Let us denote by  H S  the set of all 

hybrid structures in S  over .U We define an 
order  in  H S  as follows: For all 

   , ,f g H S  

     , ,g f f g  

where f g  means that    f x g x  

and    means that    x x   for all 
x S and f g  if f g  and .g f   

 

Definition 2.9. [10] Let f and g  be hybrid 

structures in S  over .U  Then the hybrid 

union of f and g  is denoted by f g   

and is defined to be a hybrid structure
 

 
 : ,f g S P U I     

          , ,x f g x x  
where 

                    :f g x f x g x  

and     :x min      , .x x  

We denote SS  the hybrid structure in S  over 
U and is defined as follows:    

         : , , ,SS S P U I x S x S x  
Where

  
   : 0S x and   : 1.S x  

Let .a S  Then, we set 

  : , .a x y S S a xy   S  

Definition 2.10. Let f and g  be hybrid 

structures in S  over .U  Then the hybrid 

products of f and g is denoted by f g   

and is defined to be a hybrid structure  
    : ,f g S P U I    

                       , ,x f g x x   
Where

 
 

  

    
 ,

if 0
:

otherwise,

a
x y a

f x f y
f g x

U


  



S
S

and 
 

    
     

,
min , if 0

:
0 otherwise.

a
x y x

b b
x

 
  

   



S
S

  
 Let A be a subset of .S  We denote by 

 C SA
S  the characteristic hybrid structure 

of complement of A  in S over U  and is 
defined to be a hybrid structure 

           
   : ,C SA
S P U I  S  

                   , ,C CA A
x S x S x   

Where 
 

  
if ,

:
otherwise,CA

x A
S x

U








 

And 
 

  
1 if ,

:
0 otherwise.CA

x A
S x





 

We set   :C S SA
S S  in the case that .A S   
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3.  MAIN RESULTS 
 In this the main section, we introduce anti-
hybrid quasi-ideals and study some relate 
properties of their anti-hybrid ideals.  
 
Definition 3.1. [13] Let S  be an ordered 

semigroup. A hybrid structure f  in S  over 
U  is called a anti-hybrid subsemigroup in S  
over U  if the following statements are hold: 
For every , ,x y S  

(1)      .f xy f x f y   

(2)       min , .xy x y    
 
Definition 3.2. [14] Let S  be an ordered 

semigroup. A hybrid structure f  in S  over 
U  is called an anti-hybrid left (resp.,right) 
ideal in S  over U if the following statements 
are hold: For every , ,x y S  

(1)    f xy f y

    resp., .f xy f x          
(2)    xy y      resp., .xy x   
(3) If

 ,x y then    f x f y and
       

   
   .x y   

 A hybrid structure in S  over U  is called 
an anti-hybrid ideal in S over U [14] if it is 
both an anti-hybrid left and an anti-hybrid 
right ideal in S over .U  
 
Definition 3.3. Let S be an ordered 

semigroup. A hybrid structure f  in S over U  
is called an anti-hybrid quasi-ideal in S  over 

U  if the following statements are hold: For 
every , ,x y S  
(1)     .S Sf S S f f     

(2) If
 ,x y then    f x f y and

   .x y        
 Next theorems, we characterize quasi-
ideals by using anti-hybrid quasi-ideals as 
follows.  
 
Theorem 3.1. Let S  be an ordered 

semigroup. If f is an anti-hybrid right (resp., 

left) ideal in S over ,U then f  is an anti-
hybrid quasi-ideal in S  over .U   

Proof. Let f  be an anti-hybrid right ideal in 
S  over U and .x S  Then, by definition of 
hybrid structure, we obtain 

           ,f S S f x f S x S f x    
and 

            min , ,S S x S x S x      
If 0,x  S then 

     ,f S x U S f x   
and then 

           f S S f x f S x S f x    

              ,U f x   
and      0 ,S x S x    
and then 
            

 

min ,

0

S S x S x S x

x

   



 

 

 

If 0,x  S  then 
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 ,u v x

f S x f u S v


 
S

 

   
      

 
 ,u v x

f uv



S

 

        
 

 
 ,u v x

f x



S

 

                 
 

 ,f x  

similarly, we have that

    .S f x f x   It follows that 

           

 ,

f S S f x f S x S f x

f x

  



and  
 

     
,

min ,
u v x

S x u S v 


 
S              

 

                      
 


 

,u v x
uv

S
 

                  
 

,u v x
x


 

S
 

                     ,x  

similarly we also abtain  
    .S x x   

It follows that 

     S S x   

        min , .S x S x x     
This means that

 
    .S Sf S S f f     

Let ,x y S  be such that .x y  Then, since 

f  is an anti-hybrid right ideal in S  over  ,U  

we obtain    f x f y and    .x y 

Hence it is complete to prove that f  is an 
anti-hybrid quasi-ideal in S  over .U  Similarly 

this method we can prove that if f  is an 

anti-hybrid left ideal in S  over ,U  then f  is 
an anti-hybrid quasi-ideal in S  over .U  
 

Definition 3.4. [14] Let S  be an ordered 

semigroup. An anti-hybrid subsemigroup f  
in S  over U  is called an anti-hybrid bi-ideal 
in S  over U  if the following statements are 
hold: For every , , ,x y z S  

(1)      .f xyz f x f z   

(2)       min , .xyz x z     

(3) If ,x y  then    f x f y  and 

   .x y   
 We now give the relation between anti-
hybrid quasi-ideals and anti-hybrid bi-ideals. 
 
Theorem 3.2. Let S  be an ordered  semi - 

group. If f  is an anti-hybrid quasi-ideal in S  

over ,U  then f  is an anti-hybrid bi-ideal in 
S  over .U  

Proof. Let f  be an anti-hybrid quasi-ideal in 
S  over U  and , , .x y z S Then we have 

       f xyz f S S f xyz           

                .f S xyz S f xyz   
Since 0,xyz  S  we have that 

       
 ,u v xyz

f S xyz f u S u


 
S

                          

                        f x S yz   

                      ,f x  

similarly, we obtain    .S f xyz f z  
Altogether, we have that  

     ,f xyz f x f z   
and        xyz S S xyz     
          

      min , .S xyz S xyz    
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Since 0,xyz  S  we have that 

  
 

     
,

min ,
u v xyz

S xyz u S u 


 
S

                    

              min ,x S yz  

          ,x  

similarly, we obtain     .S xyz z   
  Altogether, we have that 

      min , .xyz x z    
Let ,x y S  be such that .x y  Then, since 

f is an anti-hybrid quasi-ideal in S  over ,U  

we obtain    f x f y  and    .x y   

Hence, it is complete to prove that f  is an 
anti-hybrid bi-ideal in S  over .U   
 
4.  CONCLUSION 
 The notions of anti-hybrid left (resp., right, 
quasi-, bi) ideals are introduced. We discussed 
relations between them, that is, every anti-
hybrid right (resp.,left) ideals is anti-hybrid 
quasi-ideals and every anti-hybrid quasi-ideals 
is anti-hybrid bi-ideals. In the future work, we 
will give the condition that anti-hybrid 
quasideals and anti-hybrid bi-ideals become 
coincide and characterize regular ordered 
semigroups in terms of their anti-hybrid ideals. 
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บทคัดย่อ  

หัวข้อหลักของงานวิจัยที่ได้น าเสนอนี้เป็นการศึกษาเก่ียวกับกึ่งกรุปอันดับในบริบทของก่ึงกรุปย่อยแอนไท-ไฮบรดิ 
ในงานวิจัยนี้ได้น าแนวความคิดของกึ่งกรุปย่อยแอนไท-ไฮบริด มาศึกษาและพิจารณาคุณสมบัติบางประการ และได้อธิบาย
ลักษณะของกึ่งกรุปย่อยโดยใช้กึ่งกรุปย่อยแอนไท-ไฮบริด 
ค ำส ำคัญ: กึ่งกรุปอันดับ, โครงสร้างของไฮบริด, ก่ึงกรุปแอนไท-ไฮบริด 
 
Abstract 
 The main theme of this present paper is to study ordered semigroups in the context of anti-
hybrid subsemigroups. In this paper, the notions of anti-hybrid subsemigroups are studied and some 
properties are discussed. We characterize subsemigroups by using anti-hybrid subsemigroups. 

Keywords: Ordered semigroup, hybrid structure, anti-hybrid subsemigroup. 

 
1.  INTRODUCTION 
 The concept of Fuzzy set is first introduced 
by Zadeh [1] in 1965. Koruki [2, 3] applied 
fuzzy set theory to semigroups and in 2007, 
Kehayopulu and Tsingelis [4]  applied fuzzy 
set theory to ordered semigroups. 
 Molodtsov [5] introduced the concept of 
soft set as a new mathematical tool for 
dealing with uncertainties that is free form the 
difficulties that have troubled the usual 

theoretical approaches. Song et al. [6] initiated 
the study of int-soft semigroups, int-soft left 
(resp., right) ideals, and int-soft products. In 
[7], Dudek et al. introduced and characterized 
the concept of a soft interior ideals of 
semigroups. Muhiuddin and Mahboob [8] gave 
notions and introduced int-soft left (resp., 
right) ideals, int-soft interior ideals and int-soft 
bi-ideals of ordered semigroups over the soft 
sets.  
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As a parallel circuit of fuzzy sets and soft 
sets (or, hesitant fuzzy set), Jun, Song, and 
Muhiuddin [9] introduced the notion of hybrid 
structure in a set of parameters over an initial 
universe set, and applied it to BCK / BCI-
algebras and linear spaces. They introduced 
the concepts of a hybrid subalgebra, a hybrid 
field and a hybrid linear space. The hybrid 
structure can be applied in many areas 
including mathematics, statistics, computer 
science, electrical instruments, industrial 
operations, business, engineering, social 
decisions, etc. Anis et al. [10] applied the 
notion of hybrid structure to semigroups. They 
introduced the notions of hybrid 
subsemigroups and hybrid left (resp., right) 
ideals in semigroups, and investigated several 
properties.  

Using these notions, they considered 
characterizations of subsemigroups and left 
(resp., right) ideals. They also introduced the 
concept of hybrid product, and discuss 
characterizations of hybrid subsemigroups and 
hybrid left (resp., right) ideals by using the 
notion of hybrid product. They provided 
relations between hybrid intersection and 
hybrid product. Elavarasan et al. [11] 
introduced the notion of hybrid generalized 
bi-ideal of a semigroup and characterizations 
of regular and left quasiregular semigroups in 
terms of hybrid generalized bi-ideals. 
Elavarasan [12] established some equivalent 

conditions for semigroups to be regular and 
intra-regular, in terms of hybrid ideals and 
hybrid bi-ideals. They also characterize the 
left and right simple and the completely 
regular semigroups by using hybrid ideals and 
hybrid bi-ideals. 

In this present paper is to study ordered 
semigroups in the context of anti-hybrid 
subsemigroups. In this paper, the notions of 
anti-hybrid subsemigroups are studied and 
some properties are discussed. We 
characterize subsemigroups in terms of anti-
hybrid subsemigroups. 
 
2. PRELIMINARIES  

In this section, we will recall the basic 
terms and definitions from the ordered 
semigroup theory and the hybrid structure 
theory that we will use later in this paper. 

A groupoid ( ; )S   consist of a nonempty set 
S  with together a (binary) operation · on S  
(see [2, 3]). 
 
Definition 2.1. [4] A groupoid ( ; )S  , which is 
associative, that is ( ) ( )x y z x y z      for all 

, ,x y z S , is called a semigroup.   
 
Definition 2.2. [4] The structure ( ; , )S    is 
called an ordered semigroup if the following 
conditions are satisfied:  

(1) ( ; )S  is a semigroup.  
(2) ( ; )S   is a partially ordered set.  
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(3) For every , ,a b c S if a b , then 
a c b c    and c a c b   . 

For simplicity, we denoted an ordered 
semigroup ( ; , )S    by its carrier set as a bold 
letter S . For K S , we denote  

  : { |K a S a k    for some }k K . 
A nonempty subset A  of S  is called a 

subsemigroup of S  if ( ; , )A    is an ordered 
semigroup. Let A  and B  be two nonempty 
subsets of S . Then we define 

: { |AB ab a A   and }.b B  
Definition 2.3. [4] Let S  be an ordered 

semigroup. A nonempty subset A of S  is 
called a subsemigroup of S  if AA A . 

In what follows, let I  be the unit interval, 
S  a set of parameters and ( )P U  denote the 
power set of an initial universe set U . 
 
Definition 2.4. [10] A hybrid structure in S  
over U  is defined to be a mapping 

: ( , ) : ( ) , ( ( ), ( )),f f S P U I x f x x    

where : ( )f S P U and : S I  are 
mappings. 

Let us denote by ( )H S  the set of all 
hybrid structures in S  over U . We define an 
order  in ( )H S  as follows: For all 

, ( ),f g H S    
, ,f g f g     

where  f g means that ( (x) )f g x  and 
   means that ( ) ( )x x   for all x S

and f g   if f g   and g f  . 

Definition 2.5. [10] Let f and g  be hybrid 
structures in S  over U . Then the hybrid 

intersection of f  and g  is denoted by 

: ( ) , (( )( ), ( )( )),f g S P U I x f g x x        
where  

( )( ) : ( ) ( )f g x f x g x   and
( )( ) : max{ ( ), ( )}.x x x      

We denote SS  the hybrid structure in S  
over U  and is defined as follows: 

: ( ) , ( ( ), ( ))SS S P U I x S x S x  , 
where  

  ( ) :S x   and ( ) : 1.S x   
 Let a S . Then, we set 

  : {( , ) | }.a x y S S a xy   S  
 

Definition 2.6. Let f  and g  be hybrid 
structures in S  over U . Then the hybrid 

products of  f  and g  is denoted by 

f g   and is defined to be a hybrid structure 

: ( ) , (( )( ),( )( )),f g S P U I x f g x x     

where  

( , )
( ( ) ( ))

( )( ) :

,

x
x

a b
f a g b if

f g x

U otherwise





  

 



S
S  

and  

( , )
{min{ ( ), ( )}}

( )( ) :
0 .

x
x

a b S
a b if

x
otherwise

  
  

 
 


S   

 We denote by ( )A SS  the 
characteristic hybrid structure of A  in S  over 
U  and is defined to be a hybrid structure 

( ) : ( ) , ( ( )( ), ( )( )A S A AS S P U I x S x S x     
where  
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( )( ) :
,

A

if x A
S x

U otherwise





 


 

and 
1

( )( ) :
0 .

A

if x A
S x

otherwise



 


 

We set ( )( ) :A S SS x S   in the case that 
A S . 
 
3. MAIN RESULTS 

In this the main section, we introduce 
anti-hybrid subsemigroups and also study 
some properties. Finally, we characterize 
subsemi-groups by using anti-hybrid 
subsemigroups. 
 
Definition 3.1. LetS be an ordered semigroup. 

A hybrid structure f  in S  over U  is called 
an anti-hybrid subsemigroup in S  over U  if 
the following statements are hold: For every 

, ,x y S   

(1) ( ) ( ) ( ).f xy f x f y    

(2) ( ) min{ ( ), ( )}.xy x y    
 
Lemma 3.1. Let S  be an ordered semigroup, 

f  a hybrid structure in S  over U . If f  is an 
anti-hybrid subsemigroup in S  over U  and if 
x y  then ( ) ( )f x f y   
and ( ) ( )x y   for all , ,x y S  then 

.f f f    Conversely, if ,f f f    

then f  is an anti-hybrid subsemigroup in S  
over U . 

Proof. Let x S . If x S , then  

( )( ) ( )f f x U f x  and 
( )( ) 0 ( )x x    . 

If x S , then 

( , )

( , )

( , )

( )( ) [ ( ) ( )]

( )

( )

( ) ,

x

x

x

y z

y z

y z

f f x f y f z

f yz

f x

f x







  

 

 



S

S

S

 

and  

( , )

( , )

( , )

( )( ) {min{ ( ), ( )}}

( )

( )

x

x

x

y z

y z

y z

x x y

yz

x

   











 

 

 

S

S

S

 

( ).x  
This means that .f f f    

 Conversely if .f f f    then for 
all , ,x y S we obtain  

( , )

( ) ( ) ( )

[ ( ) ( )]

( ) ( ) ,

xya b

f xy f f xy

f a f b

f x f y





  

 

S
 

and  

( , )

( ) ( ) ( )

{min{ ( ), ( )}}

min{ ( ), ( )}.

xya b

xy xy

a b

x y

  

 

 





 



S

 

It is complete to show that f  is an anti-
hybrid subsemigroup in S  over U . 
 
Theorem 3.1. Let S  be an ordered semigroup 
and A  a nonempty subset of S . Then the 
following statements are equivalent: 
 (1) A  is a subsemigroup of S . 
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 (2) ( )A SS  is an anti-hybrid subsemi-
group in S  over U . 
Proof. (1)   (2) Let ,x y S . Then if xy A , 

then ( )( )A S xy U   and ( )( ) 0A S xy  . Since 
A  is a subsemigroup of S  and xy A , we 
obtain x A  or y A  which implies that 

         ( )( ) ( )( )A AS x S y U    
and min{ ( )( ), ( )( )} 0.A AS x S y   Thus 

( )( ) ( )( ) ( )( ),A A AS xy U S x S y       
and  

( )( ) 0 min{ ( )( ), ( )( )}.A A AS xy S x S y     
If xy A , then  

( )( ) ( )( ) ( )( ),A A AS xy S x S y       
and  

( )( ) 1 min{ ( )( ), ( )( )}.A A AS xy S x S y     
For any two cases, we obtain ( )A SS  is an 
anti-hybrid subsemigroup in S  over U . 
(2)   (1). Let ,x y A . Then  

[ ( )( ) ( )( )]

( )( )

,

A A

A

S x S y

S xy

  





 





 

which implies that ( )( )A S xy  , we obtain 
xy A  and  

1 min{ ( )( ), ( )( )]

( )( )

1,

A A

A

S x S y

S xy

 









 

which implies that ( )( ) 1A S xy  , we obtain 
xy A . Therefore A  is a subsemigroup of S . 
 Now, we give the definition of anti-
hybrid ( , )  -cut. 
 

Definition 3.2. LetS be an ordered semigroup 
and ( ), [0,1]P U   . Then, we set 

( ; ) : { | ( ) },L f x S f x     
and     ( ; ) : { | ( ) }.U x S x       

We set ( ; , ) : ( ; ) ( ; )C f L f U        
is called the anti-hybrid ( , )  -cut. 
 

Theorem 3.2. Let S  be an ordered 
semigroup. Then the following statements are 
equivalent: 

(1) f  is an anti-hybrid subsemigroup in S  
over .U  

(2) A nonempty set ( ; , )C f    is a 
subsemigroup of S . 

Proof. (1)  (2). Let , ( ; , )x y C f   . Then 

, ( , )x y L f   and , ( , )x y U    and then 

( ) , ( )f x f y    and ( ) , ( )x y     . 

Since f  is an anti-hybrid subsemigroup in S  
over U , then we obtain  

( ) ( ) ( )f xy f x f y    , which implies that 

( ; )xy L f   and ( ) min{ ( ), ( )}xy x y     , 
which implies that ( ; )xy U   . It follows that 

( ; , )xy C f   . Therefore ( ; , )C f    is a 
subsemigroup of S . 
(2)  (1). Let ,x y S . Then, let  

( ) ( ) ( )f x f y P U    , and  
min{ ( ), ( )} [0,1]x y    .  

Then , ( ; , )x y C f   . Since ( ; , )C f    is a 

subsemigroup of , so ( ; , )xy C f   . This is S
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implies that ( ; )xy L f  ,  and 

then ( ) ( ) ( )f xy f x f y   , and 
( ) min{ ( ), ( )}xy x y     . This means that 

f  is an anti-hybrid subsemigroup in S  over 
U .  
 
Definition 3.3. Let  be an ordered 

semigroup. A hybrid structure f  in S  over 
U  is called an anti-hybrid left ideal in  over 
U  if the following statements are hold: For 
every , 

 (1) ( ) ( )f xy f y . 
 (2) ( ) ( )xy y  . 

 (3) If x y , then ( ) ( )f x f y  and 
( ) ( )x y  . 

 
Definition 3.4. Let  be an ordered 

semigroup. A hybrid structure f  in  over 
U  is called an anti-hybrid right ideal in  
over  if the following statements are hold: 
For every , 

(1) ( ) ( )f xy f x . 
 (2) ( ) ( )xy x  . 

(3) If x y , then ( ) ( )f x f y  and 
( ) ( )x y  . 

A nonempty subset I  of S  is called an 
anti-hybrid ideal in S  over U  if it is both an 
anti-hybrid left and an anti-hybrid right ideal 
in  over U .  

The last theorem, we give the 
connection between anti-hybrid subsemi-
groups and anti-hybrid ideals. 
Theorem 3.3. Let S  be an ordered semigroup 

and f  a hybrid structure in  over U . If f  

is an anti-hybrid ideal in  over , then f  
is an anti-hybrid subsemigroup in  over . 

Proof. Let ,x y S . Then, since f  is an anti-

hybrid ideal in  over , so ( ) ( )f xy f x  

and ( ) ( )f xy f y ,  which implies that 

( ) ( ) ( )f xy f x f y  , and ( ) ( )xy x   and 
( ) ( )xy y  , we get ( ) min{ ( ), ( )}xy x y   . 

By Definition 3.1, we obtain f  is an anti-
hybrid subsemigroup in S  over U . 
 
4. CONCLUSION 

We characterize subsemigroups of 
ordered semigroups by means of an anti-
hybrid subsemigroup. Work is on going. Some 
important issues for future work is to apply 
these notions and results for studying related 
notions in other algebraic hyperstructures. 
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บทคัดย่อ  

ในงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาการเตรียมผงนาโนเซลลูโลสจากกาบกล้วยด้วยกระบวนการไฮโดรไลซิส
ด้วยกรดที่เวลาต่าง ๆ กาบกล้วยน่ามาสกัดเซลลูโลสโดยผ่านกระบวนการก่าจัดลิกนิน ฟอกขาวด้วยสารละลายด่าง และ
น่าไปผ่านกระบวนการไฮโดรไลซิสด้วยกรดซัลฟุริกเข้มข้นที่ร้อยละ 64 โดยน้่าหนักที่เวลา 30 60 90  และ 120 นาที 
ลักษณะทางกายภาพ สัณฐานวิทยา หมู่ฟังก์ชั่น ค่าร้อยละผลผลิต และปริมาณผลึกของนาโนคริสตัลลีนเซลลูโลสได้ถูก
ศึกษา ผลการทดลองพบว่า ผงไมโครเซลลูโลส (MCC) ที่เตรียมได้มีลักษณะเป็นเส้นใยสั้น ไม่ละเอียด ในขณะที่ผงนาโน
เซลลูโลส (NCC) ที่เตรียมได้มีสีขาวขุ่นออกเหลือง เส้นใยมีความละเอียด และการไฮโดรไลซิสที่ 120 นาที ส่งผลให้ NCC 
ที่เตรียมได้มีสีด่าเข้มเนื่องจากการสลายตัวของเซลลูโลส การศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาของ พบว่า NCC มีลักษณะ
คล้ายเข็ม แต่ที่เวลาการไฮโดรไลซิสด้วยกรด 90 นาทีพบว่า NCC มีลักษณะผสมระหว่างเส้นใยสั้นคล้ายเข็มและอนุภาค 
การวิเคราะห์หมู่ฟังก์ชันด้วยเทคนิค FTIR พบว่า MCC และ NCC มีหมู่ฟังก์ชั่นที่คล้ายกัน ค่าความยาว เส้นผ่าศูนย์กลาง
และ aspect ratio ของ NCC มีค่าลดลงเมื่อเวลาในการไฮโดรไลซิสเพิ่มขึ้น ในขณะที่ค่าร้อยละผลผลิตของ NCC เพิ่มขึ้น
เมื่อเวลาในการไฮโดรไลซิสเพิ่มจาก 30 เป็น 60 นาที และมีค่าลดลงเมิ่อเวลาในการไฮโดรไลซิสนานกว่า 60 นาที ที่เวลา
ในการปั่นกวน 60 นาทีส่งผลให้ NCC ค่าร้อยละผลผลิตสูงที่สุดคือ 97.67 %  จากการศึกษาด้วยเทคนิค XRD พบว่าMCC 
และ NCC ทุกชนิด มีผลึกเป็นแบบ Cellulose I และ MCC มีปริมาณผลึกสูงกว่าตัว NCC นอกจากนี้เมื่อเวลาในการ
ไฮโดรไลซิสเพิ่มข้ึนส่งผลให้ร้อยละความเป็นผลึกของ NCC ลดลง  
ค ำส ำคัญ:  นาโนเซลลูโลส, กาบกล้วย, การย่อยด้วยกรด, พอลิเมอร์ธรรมชาติ, เซลลูโลส 
 
Abstract 
 The objective of this research is to study the preparation of nanocellulose powder from banana 
leaf sheath by acid hydrolysis process at different times. banana leaf sheath  was extracted from 
cellulose by delignification and bleaching in alkaline solution. After that, it was hydrolyzed with 64 wt% 
concentrated sulfuric acid at hydrolysis time of 30, 60, 90 and 120 min. Physical, morphological, 
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functional groups, yield percentage and the percentage of crystallinity of nanocrystalline cellulose was 
studied. The results showed that The prepared microcrystalline cellulose powder (MCC) is short fiber, 
whereas the prepared nanocellulose powder (NCC) is short fiber and fine powder. NCC has opaque and 
yellowish white. However, hydrolysis time of 120 min resulted in the dark color due to cellulose 
decomposition. Morphological studies of NCC showed that NCC was needle-like. However, at 90 min of 
acid hydrolysis, NCC was found to be a mixture of needle-like short fibers and particles. The FTIR 
functional group analysis revealed that MCC and NCC had similar functional groups. The length, diameter 
and aspect ratio of the NCC decreased as the hydrolysis time increased. While, the yield percentage of 
NCC increased when the hydrolysis time was increased from 30 to 60 minutes and then decreased when 
the hydrolysis time was longer than 60 minutes. The hydrolysis time of 60 min resulted in the highest 
yield percentage which was 97.67%. XRD studies showed that all MCC and NCC crystals had cellulose I 
crystals. MCC had higher crystalline percentage than NCCs. Besides, an increase of hydrolysis time 
resulted in a decrease in the crystallinity of NCC  
Keywords: Nanocellulose, banana leaf sheath, acid hydrolysis, Natural polymer, Cellulose 
 
1.  บทน้า 
 ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมจึงท่าให้มี
วัสดุเหลือทิ้งจากภาคการการเกษตรเป็นจ่านวนมาก 
กล้วยจัดว่าเป็นพืชที่นิยมที่ปลูกในทุกภาคของประเทศ
ไทย เช่น จังหวัดนนทบุรีซึ่งเป็นพ้ืนที่บริการของทาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จากการลงพ้ืนที่ส่ารวจ
ชุมชนคลองพระอุดม อ่าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
มีการปลูกกล้วยน้่าว้าพันธุ์มะลิอ่องเป็นจ่านวนมาก ซ่ึง 
เมื่อสิ้นวงจรชีวิต ต้นกล้วยจะถูกโค่นทิ้งเพ่ือให้หน่อ
ใหม่เจริญเติบโต ซึ่งจะพบต้นกล้วยแห้งที่ถูกโค่นทิ้งใน
พ้ืนที่เป็นจ่านวนมาก และต้นกล้วยแห้งเหล่านี้จะ
กลายเป็นขยะหมักหมมและเกิดการเน่าเสียในชุมชน  
จากปัญหาที่พบคณะผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะน่าวัสดุ
เหลือทิ้งกาบกล้วยแห้งในชุมชนมาเพ่ิมมูลค่า โดยการ
น่ามาเตรียมเป็นผงนาโนเซลลูโลส ซึ่งในปัจจุบันผง
เซลลูโลสถูกน่าไปใช้งานเป็นส่วนผสม หรือ สารตัวเติม
ในหลายด้าน เช่น อุตสาหกรรมยา อุตสาหกรรมสี 

อุปกรณ์ทางการแพทย์ และอุตสาหกรรมด้านพลาสติก
[1] เนื่องจากผงนาโนเซลลูโลสมีสมบัติเด่นหลาย
ประการ เช่น มี พ้ืนที่ผิวมาก มีความแข็งแรงสูง 
น้่าหนักเบา เมื่อใช้เป็นสารตัวเติมท่าให้ผลิตภัณฑ์นั้นมี
ความแข็งแรงมากขึ้น และยังท่าให้ผลิตภัณฑ์มีความ
โปร่งใส ไม่ทึบ นอกจากนี้ยังสามารถย่อยสลายได้และ
ไม่เป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตอีกด้วย เซลลูโลส (Cellulose) 
เป็นพอลิเมอร์ชีวภาพ (Biopolymer) ที่สามารถย่อย
สลายได้เองตามธรรมชาติ โครงสร้างของเซลลูโลส
ประกอบด้วยโมเลกุลของกลูโลส (Glucose) ที่มีหมู่ไฮ
ดรอกซิล (Hydroxyl group) เป็นหมู่หลัก มาเรียงต่อ
กันด้ วย พันธะไกล โคไซด์  (Glycosidic bond) ที่
ต่าแหน่งบีต้า-1,4 (β1-4 glycosidic bond)) โดยสาย
โซ่โมเลกุลมีการจัดเรียงตัวเป็นระเบียบ (ดังแสดงใน
ภาพที่ 2) การจัดเรียงตัวที่เป็นระเบียบและการมี
หมู่ไฮดรอกซิลเป็นจ่านวนมาก ท่าให้เซลลูโลสมีความ
แข็งแรง มีอุณหภูมิการหลอมตัวสูง และไม่สามารถ
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ละลายได้ในสารละลายอินทรีย์ทั่วไป [1-3] เซลลูโลส
มักพบได้ในพืช และแบคทีเรียบางชนิด แต่พบว่าพืช
จัดเป็นแหล่งที่มีปริมาณของเซลลูโลสสูงกว่าแหล่งอ่ืน 
โดยทั่วไปองค์ประกอบในเส้นใยพืชจะประกอบด้วย
โครงสร้างของพอลิเมอร์ 3 ชนิดคือ เซลลูโลส เฮมิ
เซลลูโลสและลิกนิน ในอัตราส่วนที่แตกต่างกันขึ้น
ชนิดอายุของพืช และแหล่งที่มา [4-5]  ในปัจจุบันผง
เซลลูโลสขนาดนาโนหรือนาโนคริสตัลลีนเซลลูโลส
ก่าลังได้รับความสนใจในปัจจุบันเนื่องจากมีสมบัติที่
เด่นโดดเด่น เช่น การช่วยเพิ่มสมบัติเชิงกล สมบัติทาง
ความร้อน ความสามารถในการกั้นการซึมผ่านของ
แก๊สและสมบัติทางแสงของวัสดุท่าให้วัสดุมีความใส
แต่มีสมบัติที่แข็งแรง [6]  
 

 

รูปที่ 1 โครงสร้างทางเคมีของเซลลูโลสและพันธะ
ไฮโดรเจนที่เกิดในโครงสร้างของเซลลูโลส [7] 

 
ในการเตรียมผงนาโนเซลลูโลส หรือนาโนคริสตัล

ลีนเซลลูโลส สามารถเตรียมได้หลากหลายวิธี เช่น 
การใช้แรงเชิงกล  การใช้เอนไซม์ และการไฮโดรไลซิส
ด้วยกรด การไฮโดรไลซิสด้วยกรดเป็นวิธีหนึ่งที่ได้รับ
ความนิยมเนื่องจากเป็นวิธีที่ง่ายและราคาถูก โดยใน
การน่าเส้นใยพืชมาเตรียมเป็นผงนาโนเซลลูโลส เส้น
ใยพืชต้องถูกน่ามาสกัดเซลลูโลส โดยการก่าจัดลิกนิน
และเฮมิเซลลูโลสด้วยสารละลายด่าง จากนั้นจึงน่าไป
ผ่านกระบวนการไฮโดรไลซิสด้วยกรด กรดที่เข้มข้นจะ

เข้าไปย่อยในส่วนที่ เป็นสายโซ่ที่ ไม่ เป็นระเบียบ 
(Amorphous region) ของเซลลูโลสให้เหลือแต่ส่วน
ที่ เป็นระเบียบหรือส่ วนที่ เ กิ ดผลึก (Crystalline 
region) ซึ่ งหลั งจากไฮโดรไลซิสแล้ วขนาดของ
เซลลูโลสจะเล็กลงอยู่ในระดับนาโนเมตร [8-9] 

มีงานวิจัยที่ได้ศึกษาการตรียมนาโนเซลลูโลสด้วย
วิ ธี ก า ร ไฮ โ ดร ไลซิ สด้ ว ยกรด  เ ช่ น  ในปี  2016 
Wulandari และคณะ [10] ได้เตรียมนาโนเซลลูโลส
จากชานอ้อยด้วยวิธีไฮโดรไลซิสด้วยกรดซัลฟุริก โดย
ศึกษาผลความเข้มข้นของกรดและเวลาในการเกิด
ปฎิกริยาที่มีต่อค่าร้อยละผลผลิต การกระจายตัวของ
อนุภาค ขนาดและลักษณะสัณฐานวิทยาของนาโน
เซลลูโลสที่เตรียมได้  สภาวะที่ใช้ศึกษามีสองสภาวะ 
สภาวะแรก (A) คือไฮโดรไลซิสด้วยกรดซัลฟุริกความ
เข้มข้นร้อยละ 60 ที่อุณหภูมิ 40 องศา เป็นเวลา 5 
นาที สภาวะที่สอง (B) คือไฮโดรไลซิสด้วยกรดซัลฟุริก
ความเข้มข้นร้อยละ 50 ที่อุณหภูมิ 40 องศา เป็นเวลา 
10 นาที ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าความเข้มข้น
ของกรดและเวลาในการเกิดปฏิกริยาส่งผลต่อขนาด 
และลักษณะทางสัณฐานวิทยาของนาโนเซลลโลสที่
เตรียมได้ นาโนเซลลูโลสที่สกัดแบบA พบว่ามีลักษณะ
เป็นเส้นใยสั้นคล้ายหนวดแมว (whisker) และมีค่า
ความยาวเส้นผ่าศูนย์กลาง (diameter) อยู่ในช่วง
196.7 nm การกระจายตัวมากที่สุดพบอยู่ที่ช่วง
148.4nmและผลผลิ ตที่ ไ ด้ ประมาณร้อยละ  20 
ในขณะที่นาโนเซลลูโลสที่สกัดแบบB มีลักษณะเป็น
อนุภาค มีค่าเส้นผ่าศูนย์กลาง (diameter) ประมาณ 
111nm การกระจายตัวมากที่สุดประมาณ 95.9 nm 
และผลผลิตที่ได้ประมาณร้อยละ 16  

ดังนั้นในงานวิจัยนี้คณะผู้วิจัยจะน่าเศษกาบกล้วย
เหลือทิ้งในชุมชนมาเตรียมเป็นผงนาโนเซลลูโลส โดย
จะศึกษาสภาวะที่ เหมาะสมในการเตรียมนาโน
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เซลลูโลสด้วยวิธีการไฮโดรไลซิสด้วยกรด และ ศึกษา
ผลของเวลาในการเกิดปฏิกริยาไฮโดรไลซิสที่ส่งผลต่อ
โครงสร้างทางเคมี สมบัติทางกายภาพ ลักษณะทาง
สัณฐานวิทยา และเสถียรภาพทางความร้อนของผงนา
โนเซลลูโลสที่เตรียมได้ 

 
2.  ระเบียบวิธีวิจัย 
2.1  การสกัดเซลลูโลสและการเตรียมผงนาโน
เซลลูโลสจากกาบกล้วย 

น่ากาบกล้วย 800 กรัม มาท่าการหั่นให้เป็นชิ้น
ความยาว 1-2 เซนติเมตร จากน่ามาท่าการอบที่ 80 
องศาเป็นเวลา 2 วัน หรือจนกว่ากาบกล้วยจะแห้ง 
จากนั้นน่ากาบกล้วยมาท่าการก่าจัดลิกนินด้วย
โซเดียมไฮดอกไซด์ (Sodium hydroxide; NaOH) 
ความเข้นข้น 2 M ที่อุณหภูมิ 100 ºC ต้มเป็นเวลา
ประมาณ 4-6 ชม. จากนั้นล้างเยื่อให้สะอาดและกรอง 
น่ามาท่าการฟอกขาวด้วยไฮโดรเจนเปอร์คลอไรด์  
(Hydrogen hypochlorite; NaClO) ความ เข้ ม ข้ น
ร้อยละ 6 จนเส้นใยขาว จากนั้นน่าเยื่อที่ได้มาล้างเยื่อ
ให้สะอาดจนค่าพีเอชเป็นกลาง ท่าการอบเยื่อที่ฟอก
ด้วยอุณหภูมิ 60ºC เป็นเวลา 24 ชม. หลังจากนั้น
น่ามาบดละเอียดและร่อนด้วยตะแกรงเบอร์ 40 
mesh จนได้ผงไมโครคริสตัสลีนเซลลูโลส  

น่าผงไมโครคริสตัสลิสเซลลูโลสที่เตรียมได้ มา
ไฮโดรไลซิสด้วยกรดซัลฟิวริกเข้มข้นร้อยละ 64 โดย

น้่าหนัก และปั่นกวนด้วยอุณหภูมิ 50-60ºC เป็นเวลา 
30, 45, 60, และ 90 นาที ตามล่าดับ และน่าไปท่า
การเหวี่ยงด้วยเครื่องหมุนเหวี่ยง (centrifuge) ด้วย
ความเร็ว 4 ,000 รอบต่อนาที หลังจากนั้นน่าสาร
แขวนลอยด้านบนท่าให้เป็นกลางด้วยวิธีไดอะไลซิส 

(Dialysis) แล้วท่าให้แห้งด้วยวิธีการ Freeze Dry ท่า
ให้ได้ผงนาโนเซลลูโลสที่สกัดได้จากกาบกล้วย 
2.2 การวิเคราะห์และทดสอบสมบัติ 
ศึกษาร้อยละผลผลิต (yield) ของไมโครคริสตัลลีน
เซลลูโลสที่ได้จากกาบกล้วย โดยเปรียบเทียบจาก
น้่าหนักก่อนและน้่าหนักแห้งหลังผ่านการ freeze 
dry ดังสมการที่ 1 

ร้อยละผลผลิต =
น่้าหนักสุดท้าย

น่้าหนักเริ่มต้น 
x100   (1) 

 
การวิเคราะห์ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเส้น

ใยด้วยกล้องจุลทรรศน์ อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน 
(Transmission electron microscope, TEM) และ
วัดค่า ความยาว เส้นผ่านศูนย์กลาง ภาพละ 100 จุด 
โดยใช้โปรแกรม image J ศึกษาความเป็นผลึกของ
เส้นใยเซลลูโลสที่เตรียมที่สภาวะต่าง ๆ ด้วยเทคนิค 
XRD  โดยค่านวณหาค่าความเป็นผลึก (crystallinity 
index; CrI) ดังสมการที่ 2 [11] 

       (2)   
 

โดย I002 คือค่าความเข้มของต่าแหน่งผลึกที่ 2θ = 
22.5˚ ซึ่งเป็นระนาบ 200 ในขณะที่ Iam คือค่าความ
เข้มที่ระนาบ 110 ซึ่งแทนส่วนที่ เป็นอสัญฐานที่

ต่าแหน่ง 2θ = 18.0˚  
 
3.  ผลการทดลองและการอภิปรายผล 
3.1  ลักษณะทางกายภาพ 
      รูปที่2 (ก) และ (ข) แสดงลักษณะทางกายภาพ
ของผงไมโครคริสตัลลีนเซลลูโลสและนาโนคริสตัลลีน
เซลลูโลสตามล่าดับ จากรูปพบว่าลักษณะของผง 
ไมโครเซลลูโลสที่ผ่านการก่าจัดลิกนินและฟอกขาวมี
ลักษณะเป็นเส้นใยสั้นและไม่ละเอียด ในขณะที่รูป2 
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(ข) จะมีลักษณะเส้นใยสั้นกว่าเนื่องจากมีการน่าเส้นใย
มาผ่านกระบวนการไฮโดรไลซิสด้วยกรด H2SO4 จึง
ท่าให้มีขนาดของเส้นใยสั้นลง และมีความละเอียด
มากกว่า 
 

          
               (ก)   (ข) 

รูปที่2 ลักษณะของ (ก) ไมโครคริสตัลลีนเซลลูโลส      
และ(ข) นาโนเซลลูโลส 

    
ลักษณะทางกายภาพของผงนาโนเซลลูโลสที่ผ่าน

กระบวนการไฮโดรไลซิสและท่าการปั่นกวนด้วยเวลา 
30 นาที, 45 นาที, 60 นาที, 90 นาที และ 120 นาที 
ดังแสดงในรูปที่ 3 (ก-ง) พบว่าผงที่ได้จะเป็นลักษณะสี
ขาวขุ่นออกเหลือง ลักษณะเส้นใยมีขนาดเล็ก และเม่ือ
ให้เวลาในการปั่นกวนเพ่ิมมากขึ้น ส่งผลให้เส้นใยมีสี
คล้่าขึ้น อย่างไรก็ตามพบว่าที่เวลา 120 นาทีหลังจาก 
Freeze Dry พบว่าสารตัวอย่างยังคงเป็นของเหลวไม่
แห้งเหมือนตัวอ่ืน ๆ และสีคล้่า  

 

     
                    (ก)                    (ข)                                 

            
                   (ค)                     (ง)                         
รูปที่ 3 ผงเซลลูโลสที่ผ่านการไฮโดรไลซิสด้วยที่เวลา 

(ก) 30 (ข) 60 (ค) 90 และ (ง) 120 นาท ี

3.2  การศึกษาหมู่ฟังก์ชั่น  
      การวิ เคราะห์หมู่ ฟังก์ชันด้วยเทคนิคอินฟา
เรดสเปคโตรสโคปี  (Fourier transform infared 
spectroscopy, FTIR) ดั งแสดง ในรู ปที่  4  พบว่ า
สเปกตรัมของไมโครและนาโนเซลลูโลสที่สกัดได้จาก
กาบกล้วยแสดงสัญญาณหมู่ ไฮดรอกซิลอ(-OH) 
เกิดขึ้นที่ 3332 cm-1 และแสดงสัญญาณของหมู่อะ
ลิฟาติก (-CH2-) ที่ต่าแหน่ง 2896 cm-1 ซึ่งสัญญาณ
ดังกล่าวเป็นหมู่ฟังก์ชันที่มีอยู่ในโครงสร้างเซลลูโลส 
นอกจากนี้ยังพบสัญญาณที่เกี่ยวข้องกับหมู่ฟังก์ชัน
ของโครงสร้างลิกนินและเฮมิเซลลูโลส สัญญาณที่
ประมาณความยาวคลื่น 1642 cm-1 ซึ่งเป็นหมู่ฟังก์ชัน
ของคาร์บอนิล C=O ที่มีอยู่ในโครงสร้างเฮมิเซลลูโลส 
และพบสัญญาณที่ประมาณความยาวคลื่น 1314 cm-

1 ซึ่งจะแสดงหมู่ C-O-C ในพันธะแอลคิล-แอริลอีเทอร์
(alkyl-aryl ether) ของลิกนิน [12] 
     เมื่อศึกษาหมู่ฟังก์ชันของนาโนเซลลูโลส (NCC) 
พบว่า นาโนเซลลู โลสแสดงสัญญาณสเปกตรัม
คล้ายคลึงกับไมโครคริสตัลลีนเซลลูโลส โดยพบการ
สั่นสะเทือนที่ต่าแหน่ง 3332 cm-1 และ 2896 cm-1 
ซึ่งแสดงการสั่นสะเทือนของหมู่ฟังก์ชัน(-OH) และ(-
CH2-) ที่ อยู่ ใน โครงสร้ า ง  และยั งพบสัญญาณที่
ประมาณ 1600 cm-1 1400 cm-1 และ 1100 cm-1 
ซึ่งเป็นการสั่นสะเทือนของหมู่ฟังก์ชัน C=O C-H และ 
C-O ตามล่าดับ ซึ่งเป็นหมู่ฟังก์ชันที่อยู่ในโครงสร้างไม
ลิกนินและเฮมิเซลลูโลส ซึ่งอาจเกิดจากลิกนินและเฮมิ
เซลลูโลสยังหลงเหลืออยู่ในโครงสร้างเส้นใย  

 



 
การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์  วทิยาศาสตร์  เทคโนโลยี  และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 12 
วันที่ 20  สิงหาคม  2564  ณ  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   

 

 
ESTACON12 | 1442 

 
รูปที่ 4 แสดงสเปกตรัม FTIR ของไมโครคริสตัลลีน
เซลลูโลส (MCC) และนาโนเซลลูโลส (NCC) ที่ผ่าน

การไฮโดรไลซิสด้วยกรดที่เวลาต่าง ๆ 
 

3.3  ลักษณะลักษณะทางสัณฐานวิทยา  
      รูปที่ 5 แสดงลักษณะทางสัณฐานวิทยาของผง
เซลลูโลสที่ผ่านกระบวนการก่าจัดลิกนินฟอกขาว และ
การไฮโดรไลซิสด้วยกรด H2SO4 เข้มข้นร้อยละ 64 
โดยน้่าหนัก ที่อุณหภูมิ 60 ºC ปั่นกวนที่เวลาต่าง ๆ 
พบว่าเส้นใยนาโนเซลลูโลสที่สกัดได้จากกาบกล้วยที่
เวลาต่าง ๆ มีลักษณะคล้ายเข็ม หรือหนวดแมว 
(whisker) เมื่อเวลาในการไฮโดรไลซิสเพ่ิมขึ้นส่งผลให้
ความหนาของเส้นใยลดลง และมีการเกาะตัวกันของ
เส้นใย ที่เวลาในการไฮโดรไลซิสที่ 30 นาทีพบว่าจะ
พบปริมาณนาโนเซลลูโลสน้อย (รูปที่ 5ก) ในขณะที่
เวลาในการไฮโดรไลซิสเพ่ิมขึ้นเป็น 60 นาที ปริมาณ
นาโนเซลลูโลสที่ศึกษาด้วยเทคนิค TEM จะเพ่ิมมาก
ขึ้น (รูปที่ 5ข) ที่เวลาในการไฮโดรไลซิส 90 นาทีพบว่า
นาโนเซลลูโลสมีลักษณะผสมระหว่างเส้นใยและ
อนุภาค โดยมีปริมาณอนุภาคเพ่ิมขึ้น  (รูปที่  5ค )  
นอกจากนี้ยังพบว่าเมื่อเวลาในการไฮโดรไลซิสมากขึ้น
ส่งผลให้ปริมาณนาโนเซลลูโลสที่ศึกษาด้วยเทคนิค 
TEM มีเพ่ิมมากขึ้นเนื่องจากกรดสามารถเข้าไปย่อย
สายโซ่เซลลูโลสได้มากขึ้น จึงเป็นสาเหตุที่ท่าให้เส้นใย
ขนาดเล็กลงในระดับนาโนเมตรเพ่ิมมากขึ้น อย่างไรก็

ตามที่เวลาในการไฮโดรไลซิสที่ 120  ตัวอย่างเกิดการ
สลายตัวเมื่อผ่านกระบวนการระเหิดในขณะท่าแห้ง
ด้วยเทคนิค freeze dry จึงไม่สามารถน่าไปทดสอบ
ด้วยเทคนิควิเคราะห์ต่างๆได ้
3.4  ผลของเวลาการไฮโดรไลซิสที่ส่งผลต่อขนาด
และร้อยละผลผลิตของนาโนเซลลูโลส 

ตารางที่ 1 แสดงผลของเวลาการไฮโดรไลซิสที่
ส่งผลต่อขนาดของนาโนเซลลูโลส ที่ส่งผลต่อ ความ
ยาว (L) เส้นผ่าศูนย์กลาง (D) และค่า aspect ratio 
(L/D) ของนาโนเซลลูโลส ผลการทดลองพบว่าเมื่อ
เวลาในการไฮโดรไลซิสเพ่ิมขึ้นส่งผลให้  ความยาว
เส้นผ่าศูนย์กลางและค่า aspect ratio ของนาโน
เซลลูโลสลดลง แต่พบว่าค่าร้อยละผลผลิตของนาโน
เซลลูโลสเพ่ิมขึ้นเมื่อเวลาในการไฮโดรไลซิสเพ่ิมขึ้น
จาก 30 นาที เป็น 60 นาที เนื่องจากกรดสามารถ
ย่อยในสายโซ่โมเลกุลของเซลลูโลสที่ต่าแหน่งพันธะ1-
4 ไกลโคซิดิกในส่วนอสัญฐานและส่วนที่ผลึกจึงท่าให้
มีขนาดเล็กลงและมีผลของ yield ร้อยละผลิตเพ่ิมขึ้น 
อย่างไรก็ตามพบว่าเมื่อเวลาในการไฮโดรไลซิสเพ่ิมข้ึน
สูงกว่า 60 นาทีส่งผลให้ค่าร้อยละผลผลิตมีค่าลดลง
เล็กน้อยนอกจากนี้พบว่าที่เวลาการไฮโดรไลซิส 60 
นาที ส่งผลให้ค่าร้อยละผลผลิตและค่า aspect ratio 
มีค่าสูงที่สุด  
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(ก)                    (ข)                                 

   
(ค) 

รูปที ่5 TEM micrograph ของนาโนเซลลูโลสที่สกัด
ได้จากกาบกล้วยที่เวลาการไฮโดรไลซิส (ก) 30 นาที 

(ข) 60 นาที และ (ค) 90 นาท ี
 
ตารางที่1 ผลของเวลาการไฮโดรไลซิสที่ส่งผลต่อ
ขนาดและร้อยละผลผลิตของนาโนเซลลูโลส 

 
3.5  ความเป็นผลึกของเส้นใยนาโนเซลลูโลส  
      รูปที่ 6 แสดง XRD pattern ของไมโครคริสตัล
ลีนเซลลูโลสและนาโนเซลลูโลสที่สกัดได้จากกาบ
กล้วยที่เวลาในการไฮโดรไลซิสต่าง ๆ พบว่าไมโคร
และนาโนเซลลูโลส พบพีคที่ 2theta เท่ากับ 15.5º 
22.4º และ 34.5º ที่เป็นผลึกของระนาบ [110] [200] 
[004] ตามล่าดับ ซึ่งผลึกต่าง ๆ นี้เป็นลักษณะเฉพาะ
ของ Cellulose I ที่พบมากในพืช [11-12] ตารางที่ 2 
แสดงปริมาณผลึกของนาโนเซลลูโลสที่ค่านวณได้
สมการที่ (2) พบว่าความเป็นผลึกของนาโนเซลลูโลสมี
ความเป็นผลึกต่่ากว่าไมโครคริสตัลลีนเซลลูโลส และ

เมื่อเวลาในการไฮโดรไลซิสเพ่ิมขึ้น ปริมาณผลึกของ
นาโนเซลลู โลสลดลงตามเป็นด้วย อาจเป็นผล
เนื่องมาจากกรดสามารถย่อยในสายโซ่โมเลกุลของ
เซลลูโลสที่ต่าแหน่งพันธะ1-4 ไกลโคซิดิกในส่วนอสัญ
ฐานและส่วนที่ผลึกจึงท่าให้เมื่อเวลาเพ่ิมขึ้นปริมาณ
ผลึกของนาโนเซลลูโลสจึงลดลง 
 

 
รูปที ่5 XRD ของไมโครและนาโนคริสตัลลีนเซลลูโลส

ที่สกัดได้จากกาบกล้วยที่เวลาในการไฮโดรไลซิส    
ต่าง ๆ 

ตารางท่ี2  ค่าเปอร์เซ็นต์ความเป็นผลึก (Crystallinity 
index (Crl%)) ของไมโครคริสตัลลีนเซลลูโลสและนา
โนเซลลูโลสที่เวลาในการไฮโดรไลซิสต่าง ๆ 

เวลา (นาที) Crl (%) 

MCC (0 นาที)  36.207 

30  36.232 

60  30.657 

90  24.444 

 
4.  สรุปผลการทดลอง 
 ผงไมโครเซลลูโลส (MCC) ที่เตรียมได้ มีลักษณะผง
ที่ได้จะมีขนาดเส้นใยยาว ระดับไมโครเมตร ในขณะที่
ผงนาโนเซลลูโลส (NCC) ที่ผ่านกระบวนการไฮโดรไล
ซิสด้วยกรด H2SO4 และท่าการปั่นกวนด้วยเวลา 30 
45 60 90 และ 120 นาท ีผงที่ได้จะเป็นลักษณะสีขาว

เวลา 
(นาที) 

     ความยาว 
      (L) nm 

เส้น 
ผ่าศูนย์กลาง 

(D) nm 

Aspect 
ratio 
(L/D) 

Yield 
(%) 

30  384.22 ± 19.12 17.14±10.24 20.32 86.10 
60  698.29 ± 45.15 14.52 ± 8.15  47.48 97.67 
90  224.39 ± 84.44 7.16 ± 2.39 31.32 90.24 
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ขุ่นออกเหลือง ลักษณะเส้นใยมีขนาดละเอียดก 
นอกจากนี้เวลาปั่นกวน 120 นาที จะท่าให้เส้นใยเป็น
สีด่าเข้มหรือไหม้ เมื่อเวลาในการไฮโดรเพ่ิมขึ้นส่งผล
ให้ ความยาว เส้นผ่าศูนย์กลาง และ aspect ratio 
ของเส้นใยนาโนเซลลูโลสลดลง แต่ค่าร้อยละผลผลิต
ของ NCC เพ่ิมขึ้นเมื่อเวลาในการไฮโดรไลซิสเพ่ิมขึ้น
จาก 30 เป็น 60 นาที และจะค่าลดลงเมื่อเวลาในการ
ไฮโดรไลซิสมากว่า 60 นาที ที่เวลาในการเกิดปฏิกริยา
ไฮโดรไลซิสที่ 60 นาทีส่งผลให้ค่าร้อยละผลผลิตสูง
ที่สุดคือ 97.67 % จากการศึกษา XRD พบว่า MCC 
และ  NCC ทุ กชนิ ด  มี ผ ลึ ก เป็ นผลึ ก  เป็ นแบบ 
Cellulose I และพบว่า MCC มีปริมาณผลึกสูงกว่าตัว 
NCC เมื่อเพ่ิมเวลาในการไฮโดรไลซิสเพ่ิมขึ้น ส่งผลให้
มีร้อยละความเป็นผลึกของนาโนเซลลูโลสลดลง 
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บทคัดย่อ  

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการขึ้นรูปโครงร่างรองรับเซลล์ของพอลิเมอร์ผสมระหว่างพอลิคาโปรแลคโตน 
(PCL) พอลิแลคติกแอซิด (PLA) และเปลือกไข่ไก่ (ES) ซึ่งเป็นสารเพิ่มคุณสมบัติจากธรรมชาติ โดยมีอัตราส่วนโดยน้ าหนัก
ของ PCL/PLA เท่ากับ 50/50 อัตราส่วนโดยน้ าหนักระหว่างพอลิเมอร์ผสมกับเปลือกไข่ไก่เท่ากับ 70/30, 80/20 และ 
90/10 ด้วยกระบวนการหล่อด้วยตัวท าละลายและการสร้างรูพรุนด้วยกระบวนการชะล้างเกลือ โดยใช้โซเดียมคลอไรด์

ขนาดอนุภาค 250 - 355 µm จากนั้นศึกษาคุณสมบัติทางความร้อน โดยใช้เครื่องดิฟเฟอเรนเชียลสแกนนิงแคลอริมิเตอร์ 
(DSC) และเครื่องเทอร์โมกราวิเมตริก (TGA) ศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพ โดยใช้เครื่องเอกซ์เรย์ดิฟแฟรคโตมิเตอร์ (XRD) 
และเครื่องฟูเรียร์ทรานส์ฟอร์มอินฟราเรดสเปกโตรสโคปี (FTIR) ศึกษาความเป็นรูพรุนของวัสดุโครงร่างรองรับเซลล์ ด้วย
กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM) จากผลการวิเคราะห์พบว่าการเติมปริมาณเปลือกไข่ไก่ลงในวัสดุพอลิเมอร์
ผสม ส่งผลต่อคุณสมบัติทางความร้อน คุณสมบัติทางกายภาพ และคุณสมบัติความเป็นรูพรุน 
ค ำส ำคัญ: วัสดุโครงร่างรองรับเซลล,์ พอลิคาโปรแลคโตน, พอลิแลคติคแอซิด, เปลือกไข่ไก,่ กระบวนการชะลา้งเกลือ 
 
Abstract 
 This research work aims to study the preparation of the polymer composite scaffold, consisting 
of Polycaprolactone (PCL), Poly(lactic) acid (PLA) and Eggshell (ES), the natural reinforcement material. 
The weight ratio of PCL and PLA was 50/50 wt%, and this polymer blend was further mixed eggshell 
with variable weight ratios (70/30, 80/20 and 90/10, respectively). The composites were casted by a 
solvent casting process. A salt leaching technique was applied to create pores inside the structure, using 
Sodium chloride with a particle size around 250 – 355 µm. Thermal properties of the resulting scaffolds 
were studied by using the Differential Scanning Calorimetry (DSC) and Thermo Gravimetric Analysis (TGA). 
Their physical properties were studied by using the X-ray Diffractometer (XRD) and Fourier-Transform 
Infrared Spectroscopy (FTIR). Moreover, porosity of the scaffolds was observed by using Scanning 
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Electron Microscopy (SEM). The results from these analyses showed that the addition of eggshells to 
the polymer composite material significantly affected the thermal and physical properties, as well as 
porosity of the scaffolds. 
Keywords: Scaffold, Polycarprolactone, Poly(lactic) acid,  Eggshell, Salt Leaching 
 
1.  บทน า 
 ปัจจุบันมีการใช้งานวัสดุพอลิเมอร์หลากหลายด้าน 
เช่น น ามาผลิตเป็นภาชนะ ส าหรับใช้ในชีวิตประจ าวัน 
หรือน ามาผลิตเป็นวัสดุทางการแพทย์ ได้แก่ ไหมเย็บ
แผล วัสดุรากฟันเทียม วัสดุทดแทนกระดูกหรือ
กระดูกอ่อน ซึ่งเทคโนโลยีวิศวกรรมเนื้อเยื่อกระดูก
แล ะกร ะดู ก อ่ อน  (Bone and cartilage tissue 
engineering) เป็นเทคโนโลยีที่มีการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง เพ่ือใช้ในการสร้างวัสดุทดแทนเนื้อเยื่อ
กระดูกและกระดูกอ่อน [1] 

การน าความรู้ทางวิศวกรรมเนื้อเยื่อกระดูกมา
ประยุกต์ใช้ในการรักษาผู้ป่วยที่กระดูกได้รับความ
เสียหายเกินกว่าที่ร่างกายจะสร้างกระดูกใหม่ขึ้นมา
ทดแทนเองได้ โดยการพัฒนาวัสดุโครงร่างรองรับ
เซลล์  (Scaffolds)  เ พ่ื อช่ วย เหนี่ ย วน า เ นื้ อ เ ยื่ อ
จนกระทั่งได้กระดูกใหม่ ซึ่งคุณสมบัติของวัสดุโครง
ร่างรองรับเซลล์ ควรมีรูพรุนสูง เพ่ือให้เซลล์สามารถ
เจริญเติบโตเข้าไปในส่วนด้านในของโครงสร้างได้ 
ค านึงถึงคุณสมบัติความเข้ากันได้ทางชีวภาพ รวมถึง
สมบัติความเข้ากันได้กับเนื้อเยื่อของสิ่งมีชีวิต อีกทั้ง
สามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพ [2,3] 

โครงร่างรองรับเซลล์สามารถประกอบขึ้นจากวัสดุ
ได้หลายชนิด เช่น พอลิเมอร์ชีวภาพ (Biopolymer) 
หรือจากพอลิเมอร์สังเคราะห์ (Synthetic polymer) 
ที่สามารถย่อยสลายได้ในธรรมชาติ (Biodegradable) 
แต่พอลิเมอร์ธรรมชาติส่วนใหญ่ยังมีคุณสมบัติทางกล
ที่ไม่แข็งแรงเพียงพอส าหรับชิ้นส่วนกระดูก ดังนั้นพอ-

ลิเมอร์สังเคราะห์จึงได้รับความนิยมอย่างมากในด้าน
ชีวการแพทย์รวมถึ งวิ ศวกรรมเนื้ อ เยื่ อกระดู ก 
เนื่องจากมีสมบัติทางกลที่แข็งแรงกว่า [4] จาก
การศึกษาพบว่าเมื่อมีการผสมผสานของพอลิเมอร์สอง
ชนิด จะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพของพอลิเมอร์มาก
ยิ่งขึ้น เนื่องจากพอลิเมอร์ผสมจะส่งผลให้วัสดุพอลิ-
เมอร์มีความเหนียว และความแข็งแรงทางกลมาก
ยิ่ งขึ้ น  ซึ่ ง เป็นวิ ธี การที่ ได้ รั บการยอมรั บอย่ า ง
กว้างขวาง [5] โดย PCL และ PLA เป็นพอลิเมอร์ที่
สามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพ ที่ได้รับความนิยม
มากที่สุดในด้านชีวการแพทย์  น ามาใช้ เป็นวัสดุ
พ้ืนฐานส าหรับวัสดุโครงร่างรองรับเซลล์ แต่เนื่องจาก 
PLA มีความแข็งแรงสูง แต่มีความเปราะ จึงไม่
เหมาะสมต่อการน ามาประยุกต์ใช้เป็นวัสดุโครงร่าง
รองรับเซลล์เนื้อเยื่อกระดูก ทีจ่ าเป็นต้องมีคุณสมบัติที่
แข็งแรง ทนต่อแรงกด แรงกระแทกได้สูง ส่วน PCL มี
ความยืดหยุ่นสูง มีความแข็งแรงทางกลที่สามารถทน
ต่อแรงกดได้ดี ดังนั้นการผสมพอลิเมอร์  PCL และ 
PLA จะช่วยเพ่ิมคุณสมบัติทางกลเพ่ิมมากขึ้น [6,7] 
ซึ่ ง วั ส ดุ โ ค ร ง ร่ า ง รอง รั บ เ ซลล์ เ นื้ อ เ ยื่ อ กระดู ก 
จ าเป็นต้องมีคุณสมบัติการชักน าเนื้อเยื่อกระดูก 
(Osteoconductive) ดังนั้นการเติมสารเติมเต็มเพ่ือ
เป็นวัสดุออกฤทธิ์ทางชีวภาพ อย่างเช่น เปลือกไข่ไก่ 
(Eggshell) ที่ มี อ งค์ประกอบหลั กคื อ แคล เซี ย ม 
สามารถใช้เป็นวัสดุทดแทนแคลเซียมคาร์บอเนต 
(CaCO3) ทีเ่ป็นองค์ประกอบเดียวกันกับกระดูกมนุษย์ 
ซึ่งเป็นแร่ธาตุจากธรรมชาติ เพ่ือเสริมความแข็งแรง 
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ให้สามารถเหนี่ยวน าให้เกิดกระดูกขึ้นมาทดแทน
กระดูกที่สูญเสียไปได้เร็วยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นการน า
ของเสียกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ด้วยการรีไซเคิล [8]  

ดังนั้นงานวิจัยนี้ จึงท าการศึกษาการขึ้นรูปโครง
ร่างรองรับเซลล์ของพอลิเมอร์ผสม PCL PLA และ ES 
ที่อัตราส่วน PCL/PLA เท่ากับ 50/50 และอัตราส่วน
ระหว่างพอลิเมอร์ผสมและเปลือกไข่ไก่ที่แตกต่างกัน 
ด้วยกระบวนการหล่อด้วยตัวท าละลาย (Solvent 
casting) และการสร้างรูพรุนด้วยกระบวนการชะล้าง
เกลือ (Salt leaching) เพ่ือศึกษาคุณสมบัติทางความ
ร้อน คุณสมบัติทางกายภาพ และความเป็นรูพรุนของ
วัสดุโครงร่างรองรับเซลล์ เพ่ือเป็นข้อมูลแก่การหา
สภาวะที่เหมาะสม ในการน าไปใช้ประโยชน์ทางด้าน
วิศวกรรมเนื้อเยื่อด้วยวัสดุชีวพอลิเมอร์ผสมต่อไป 

 
2.  วิธีการทดลอง 
2.1  วัสดุที่ใช้ในการวิจัย 

พอลิคาโปรแลคโตน (Polycaprolactone: PCL) 
(น้ าหนักโมเลกุล=70,000-90,000) ของบริษัท Sigma 
Aldrich จ ากัด พอลิแลคติคแอซิด (Poly(lactic) acid: 
PLA) เกรด 4032D ของบริษัท Nature Works LLC 
จ ากัด โซเดียมคลอไรด์ (Sodium Chloride: NaCl) 
ของบริษัท Carlo Erba Reagent S.A.S จ ากัด เปลือก
ไข่ไก่ (Eggshell: ES) น ามาจากร้านอาหารจังหวัด
ปทุ ม ธ านี  และตั ว ท า ล ะล า ย ได คล อ โ ร มี เ ท น
(Dichloromethane: DCM) ของบริษัท Carlo Erba 
Reagent S.A.S จ ากัด 
2.2  การเตรียมผงเปลือกไข่ไก่ 

น าเปลือกไข่ไก่ มาล้างด้วยน้ ากลั่นให้สะอาดเพ่ือ
ขจัดสิ่งสกปรก และน าไปในแช่สารละลาย กลูตารัลดี
ไฮด์ (Glutaraldehyde) 2.5% เป็นเวลา 20 ชั่วโมง 
เพ่ือก าจัดเยื่อหุ้มเปลือกไข่ จากนั้นน าไปอบให้แห้ง

เป็นเวลา 1 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิ 50 ⸰C และน าไปบด
ด้วยครกบดสารให้มีขนาดเล็ก และใช้ตะแกรงร่อน 
(Sieve) ให้มีขนาดอนุภาคต่ ากว่า 63 µm [10] 
2.2  การเตรียม NaCl 

น า NaCl มาคัดแยกขนาดด้วยตะแกรงร่อน 
(Sieve) ให้มีขนาดอนุภาคในช่วง 250 – 355 µm [3] 
2.3  การเตรียมสารละลายพอลิเมอร์ผสม PCL และ 
PLA 

เตรียมสารละลาย PCL และ PLA ที่ความเข้มข้น 
10 wt% โดยชั่งพอลิเมอร์ดังกล่าวมาละลายด้วยตัว
ท าละลาย DCM ปั่นกวนด้วยเครื่องปั่นกวนแบบ
แม่ เหล็กจนได้สารละลายเนื้อ เดียว  จากนั้นน า
สารละลาย PCL และสารละลาย PLA ที่เตรียมได้มา
ผสมกันที่อัตราส่วนโดยน้ าหนักแห้งเท่ากับ 50/50 ปั่น
กวนสารละลายจนได้สารละลายเนื้อเดียว  
2.4  การเตรียมโครงร่างรองรับเซลล์ PCL/PLA/ES 

ชั่งผงเปลือกไข่ไก่ ขนาดอนุภาคต่ ากว่า 63 µm 
น ามาผสมกับสารละลายพอลิเมอร์ผสม PCL/PLA ที่
อัตราส่วนโดยน้ าหนักระหว่างพอลิเมอร์ผสมกับ
เปลือกไข่ไก่เท่ากับ 70/30, 80/20 และ 90/10 น าไป
ปั่ น กวนด้ ว ย เครื่ อ งปั่ น กวนแบบแม่ เ หล็ ก  จน
สารละลายรวมเป็นเนื้อเดียวกัน จะได้สารละลาย 
PCL/PLA/ES จากนั้นชั่งน้ าหนัก NaCl เทลงบนจาน
แก้ว น าสารละลาย PCL/PLA/ES เทลงบนจานแก้วที่
มี NaCl อยู่ และน าจานแก้วไปวางบนเครื่องเขย่า 
(Shaker) เพ่ือให้สารละลาย PCL/PLA/ES และ NaCl 
กระจายตัวเข้ากัน และท้ิงไว้ในตู้ดูดควัน 1 คืน เพ่ือให้
ตัวท าละลายระเหย จะได้โครงร่างรองรับเซลล์ทรงกลม 
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รูปที่ 1 โครงร่างรองรับเซลล์ PCL/PLA/ES           

(ก) ก่อนแห้ง (ข) หลังแห้ง  
 

3.  ผลการทดลองและอภิปรายผลการทดลอง 
3.1  คุณสมบัติทางความร้อน 
 วิเคราะห์คุณสมบัติทางความร้อนของโครงร่าง
รองรับเซลล์ PCL/PLA/ES ที่เตรียมได้ ด้วยเครื่องดิฟ
เฟอเรนเชียลสแกนนิงแคลอริมิเตอร์ (Differential 
scanning calorimetry: DSC) ได้ผลการทดลองดัง
รูปที่  2 และเครื่องเทอร์โมกราวิเมตริก  (Thermo 
Gravimetric Analysis: TGA) ได้ผลการทดลองดังรูป
ที่ 3 
 

 
รูปที่ 2 เทอร์โมแกรม DSC ของโครงร่างรองรับเซลล์ 

(ก) PLA, (ข) PCL, (ค) PCL/PLA/ES 70/30,                
(ง) PCL/PLA/ES 80/20 และ  
(จ) PCL/PLA/ES 90/10 wt% 

 

รูปที่ 3 เทอร์โมแกรม TGA ของโครงร่างรองรับเซลล์   
(ก) PLA, (ข) PCL, (ค) PCL/PLA/ES 90/10,         

(ง) PCL/PLA/ES 80/20 และ                              
(จ) PCL/PLA/ES 70/30 wt% 

 
 จากการวิเคราะห์ด้วยเครื่อง DSC และเครื่อง 
TGA เพ่ือเปรียบเทียบดูเสถียรภาพทางความร้อนของ
โครงร่างรองรับเซลล์ PCL/PLA/ES ทีเ่ตรียมได้ พบว่า
การเติมผงเปลือกไข่ไก่ ส่งผลต่อเสถียรภาพทางความ
ร้อนของพอลิเมอร์ PCL และ PLA ซึ่งอุณหภูมิการ
หลอมเหลวของพอลิเมอร์ผสมในอัตราส่วนต่าง ๆ     
มีค่าใกล้เคียงกัน โดยพอลิเมอร์ PCL และ PLA มี
อุณหภูมิการหลอมเหลว ที่ 53 - 54 และ 165 - 166 
องศา-เซลเซียส ตามล าดับ ในขณะที่อุณหภูมิการ
สลายตัวมีค่าแตกต่างกัน โดยพบว่าเมื่ออัตราส่วนของ
เปลือกไข่ไก่เพ่ิมมากขึ้น จะท าให้โครงร่างรองรับเซลล์
มีการสลายตัวทางความร้อนที่ช่วงอุณหภูมิ 400 องศา
เซลเซียสน้อยลง 
3.2  คุณสมบัติทางกายภาพ 
 วิเคราะห์ลักษณะเฉพาะของโครงร่างรองรับ
เซลล์ PCL/PLA/ES ที่เตรียมได้ ด้วยเครื่องเอกซเรย์
ดิฟแฟรกโตมิเตอร์  (X-Ray Diffractometer: XRD) 
เพ่ือศึกษาโครงสร้างผลึกและสารประกอบ ดังรูปที่ 4 
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และเครื่องฟูเรียร์ทรานส์ฟอร์มอินฟาเรดสเปคโตรสโค
ปี  (Fourier Transform Infrared Spectroscopy: 
FTIR) เพ่ือศึกษาหมู่ฟังก์ชันของโมเลกุล ดังรูปที่ 5 
 

 

รูปที่ 4 สเปกตรัม XRD ของ (ก) เปลือกไข่ไก่, (ข) PCL, 
(ค) PCL/PLA/ES 70/30, (ง) PCL/PLA/ES 80/20, 

(จ) PCL/PLA/ES 90/10 wt% และ (ฉ) PLA 
 

 จากการวิเคราะห์ด้วยเครื่อง XRD เพ่ือศึกษา
โครงสร้างผลึกและสารประกอบของโครงร่างรองรับ
เซลล์ PCL/PLA/ES ที่อัตราส่วนโดยน้ าหนัก 70/30, 
80/20 และ  90/10 wt% พบว่ า พอลิ เ ม อ ร์  PCL 
ปรากฏระนาบผลึกที่ต าแหน่ง (110), (200) พอลิเมอร์ 
PLA ปรากฏระนาบผลึกที่ต าแหน่ง  (200/110) , 
(205), (015) [9] และเปลือกไข่ไก่ปรากฏระนาบผลึก
ที่ต าแหน่ง (211) อีกท้ังพบองค์ประกอบของแคลเซียม
คาร์บอเนต (CaCO3) ที่ 2θ เท่ากับ 30° [10] เมื่อ
ปริมาณผงเปลือกไข่ไก่เ พ่ิมขึ้น จะพบพีค CaCO3 
สูงขึ้นตามล าดับ ดังรูปที่ 4 
 

 

รูปที่ 5 สเปกตรัม FT-IR ของ (ก) เปลือกไข่ไก่,       
(ข) PCL, (ค) PLA, (ง) PCL/PLA/ES 70/30,          

(จ) PCL/PLA/ES 80/20 และ                            
(ฉ) PCL/PLA/ES 90/10 wt% 

 
 จากการวิเคราะห์ด้วยเครื่อง FT-IR เพ่ือศึกษาหมู่
ฟั งก์ชันของโมเลกุลของโครงร่ า งรองรับ เซลล์  
PCL/PLA/ES พบว่าสเปกตรัมของ PLA และ PCL 
ป ร า ก ฏ พี ค ที่ เ ล ข ค ลื่ น  1750 แ ล ะ  1720 cm-1 
ตามล าดับ ซึ่งเป็นต าแหน่งของพันธะคาร์บอนีล 
(C=O) ส าหรับโครงร่างรองรับเซลล์ PCL/PLA/ES 
ปรากฏพีคที่เลขคลื่นทั้ง 2 ต าแหน่ง คือ 1750 และ 
1720 cm-1 ซึ่งเป็นต าแหน่งของพันธะคาร์บอนีลใน 
PLA และ PCL แสดงให้เห็นถึงการคงอยู่ของ          พอ
ลิเมอร ์PCL และ PLA ที่ชัดเจน และที่เลขคลื่น 2900-
3000 cm-1 คือพันธะ C-H ซึ่งเป็นพันธะของ           พอ
ลิเมอร์ทั้งสองชนิด จึงปรากฎพีคดังกล่าวในโครงร่าง
รองรับเซลล์ทุกอัตราส่วนผสม [9] ดังรูปที่ 5 
3.3  ลักษณะและขนาดของรูพรุน 
 จากการวิเคราะห์ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของ
โครงร่างรองรับเซลล์ PCL/PLA/ES ที่เตรียมได้ ด้วย
กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (Scanning 
Electron Microscopy: SEM) เพ่ือดูรูปร่างลักษณะ 
และการกระจายตัวของรูพรุน พบว่ามีการกระจายตัว
ของรูพรุนอย่างเป็นระเบียบ พบรูพรุนขนาดเล็กสลับ
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กับรูพรุนขนาดใหญ่ และเมื่อปริมาณพอลิเมอร์ผสม
เพ่ิมขึ้น ปริมาณเปลือกไข่ไก่ลดลง ส่งผลให้วัสดุโครง
ร่างรองรับเซลล์มีพ้ืนผิวที่เรียบขึ้น ดังรูปที่ 6 อีกทั้งยัง
พบขนาดของรูพรุนที่ใกล้เคียงกัน ดังรูปที่ 7 โดยพบว่า
ขนาดของรูพรุนเฉลี่ ยของโครงร่ างรองรับเซลล์  
PCL/PLA/ES 70/30, 80/20 และ 90/10 wt% มีขนาด
เท่ากับ 3.06 ± 1.08, 4.24 ± 0.73 และ 3.78 ± 0.52 
ไมครอน ตามล าดับ  
 

  
(ก) (ข) 

 
(ค) 

รูปที่ 6 ภาพ SEM ลักษณะสัณฐานของโครงร่าง
รองรับเซลล์ PCL/PLA/ES ที่อัตราส่วน 

(ก) PCL/PLA/ES 70/30,  (ข) PCL/PLA/ES 80/20 
และ (ค) PCL/PLA/ES 90/10 wt% 

 
 
 
 
 
 
 

  
(ก) (ข) 

 
(ค) 

รูปที่ 7 ภาพ SEM การวิเคราะห์ขนาดของรูพรุนของ
โครงร่างรองรับเซลล์ PCL/PLA/ES ที่อัตราส่วน  

(ก) PCL/PLA/ES 70/30, (ข) PCL/PLA/ES 80/20 
และ (ค) PCL/PLA/ES 90/10 wt% 

 
4. สรุปผลการทดลอง 
 งานวิจัยนี้ได้เตรียมวัสดุโครงร่างรองรับเซลล์จาก
พอลิเมอร์ผสมระหว่าง PCL และ PLA ที่ผสมเปลือก
ไข่ไก่ที่ อัตราส่วนผสมต่าง ๆ เพ่ือศึกษาคุณสมบัติ
เบื้องต้นในการน าไปประยุกต์ใช้ในงานวิศวกรรม
เนื้อเยื่อกระดูก  

จากการวิเคราะห์คุณสมบัติทางความร้อนด้วย
เครื่อง DSC และ TGA พบว่าอุณหภูมิการหลอมเหลว
ของพอลิเมอร์ผสมในอัตราส่วนต่าง ๆ มีค่าใกล้เคียง
กัน แต่อุณหภูมิการสลายตัวมีค่าแตกต่างกัน โดยที่
อัตราส่วน PCL/PLA/ES 70/30 มีการสลายตัวเร็วกว่า
อัตราส่วนอื่นๆ อาจเกิดได้จาก 2 กรณี ดังต่อไปนี้ 

1. เนื่องจากพอลิเมอร์สองชนิด ไม่ผสมเป็นเนื้อ
เดียวกัน ท าให้เกิด Interaction ระหว่างพอลิเมอร์ที่
ไม่ด ีจึงท าให้เกิดการสลายตัวได้เร็วขึ้น 

2. การเกาะกลุ่มกันของเปลือกไข่ไก่และการเข้ากัน
ได้กับพอลิเมอร์ผสมนั้นลดลง ท าให้เกิด Interaction 
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ระหว่างพอลิเมอร์ผสมกับเปลือกไข่ไก่น้อยลง จึงท าให้
มีการสลายตัวที่เร็วขึ้น 

จากการวิเคราะห์คุณสมบัติทางกายภาพ ด้วย
เครื่อง XRD พบระนาบผลึกของ  PCL PLA และ
เปลือกไข่ไก่ แสดงถึงการกระจายตัวของพอลิเมอร์
ผสมและเปลือกไข่ไก่ที่มีความเข้ากันได้ดี จึงท าให้
ปรากฏระนาบผลึกที่ชัดเจนในทุกอัตราส่วน และเมื่อ
ปริมาณเปลือกไข่ไก่เพ่ิมขึ้น พบพีคของ CaCO3 สูงขึ้น
ตามล าดับ จึงท าให้โครงร่างรองรับเซลล์ PCL/PLA/ES 
70/30 พบปริมาณ CaCO3 สูงที่สุด จากการวิเคราะห์
หาหมู่ฟังก์ชันของโมเลกุลด้วยเครื่อง FT-IR พบว่าทุก
อัตราส่วนผสม แสดงพันธะคาร์บอนีลและ C-H ซึ่ง
เป็นต าแหน่งที่พบใน PCL และ PLA แสดงให้เห็นถึง
การคงอยู่ของพอลิเมอร์ทั้งสองในวัสดุโครงร่างรองรับ
เซลล์  

จากการวิเคราะห์ลักษณะและขนาดของรูพรุนด้วย
เครื่อง SEM พบรูพรุนขนาดเล็กสลับรูพรุนขนาดใหญ่ 
ซึ่งการเติมปริมาณเปลือกไข่ไก่ที่เพ่ิมขึ้น ท าให้ผิวของ
วัสดุโครงร่างรองรับเซลล์มีความขรุขระมากขึ้น 
เนื่องจากมีอนุภาคของเปลือกไข่ไก่กระจายตัวอยู่บน
ผิววัสดุโครงร่างรองรับเซลล์ และมีขนาดรูพรุนเฉลี่ยที่
ใกล้เคียงกัน ซึ่งได้ท าการวัดขนาดเพียงรูพรุนขนาด
เล็ก ในครั้งถัดไปจึงต้องท าการวัดรูขนาดใหญ่เพ่ิมเติม 
เพ่ือความชัดเจนของผลการวิเคราะห์มากยิ่งขึ้น 

อย่างไรก็ตามควรศึกษาอัตราคุณสมบัติทางกล 
เช่น ความแข็งแรง การทนต่อแรงกด แรงกระแทก 
และควรศึกษาคุณสมบัติทางชีวภาพ เช่น ความว่องไว
ทางชีวภาพ ความเป็นพิษต่อเซลล์ในล าดับถัดไป เพ่ือ
พิจารณาความเป็นไปได้ในการน าไปใช้งานเป็นวัสดุ
โครงร่างรองรับเซลล์เนื้อเยื่อกระดูกต่อไป 
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การออกแบบและสร้างยานส้ารวจใต้น ้า 
The designing and creation of the underwater spacecraft 
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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อออกแบบและสร้างยานส ารวจใต้น้ า และเพื่อหาประสิทธิภาพของยานส ารวจใต้น้ าที่
สร้างขึ้นจากการวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุของการส ารวจใต้น้ า ทางคณะผู้จัดท าโครงการพบปัญหาด้านเครื่องจักร จึงได้ท า
การเลือกด้านเครื่องจักรมาท าการแก้ไขปัญหาเพื่อลดเวลาและขั้นตอนในการส ารวจใต้น้ า จึงมีแนวคิดในการออกแบบและสรา้ง
ยานส ารวจใต้น้ าเพื่อลดเวลาและขั้นตอนการส ารวจใต้น้ าและลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงานของนักส ารวจใต้น้ าจากนั้นท าการ
ทดสอบยานส ารวจใต้น้ า เพื่อหาประสิทธิภาพของยานส ารวจใต้น้ า ที่สร้างขึ้น แล้วน าข้อมูลที่ได้มาท าการวิเคราะห์ และสรุปผล 
 ผลการด าเนินงาน พบว่าการหาประสิทธิภาพยานส ารวจใต้น้ า สามารถหาได้จากการหาเวลามาตรฐานการส ารวจใต้
น้ าโดยใช้นักประดาน้ าในการส ารวจแบบเดิมอยู่ที่ 269 นาที เวลามาตรฐานในการใช้ยานส ารวจใต้น้ าที่สร้างขึ้นอยู่ที่ 120 นาที 
ซึ่งลดลงจากเดิม 149 นาที คิดเป็นร้อยล่ะ 55.39 ยานส ารวจใต้น้ าที่สร้างขึ้นยังสามารถลดคนในการส ารวจใต้น้ าได้ถึง 6 คน 
ลดค่าใช้จ่ายในการส ารวจแต่ละคร้ังได้ถึง 30,000 บาท และยังเพิ่มความปลอดภัยให้กับนักประดาน้ า 
 
Abstract 
 This thesis has a purpose to design and build underwater probes and to determine the 
effectiveness of underwater probes built. From the analysis of problems and causes of underwater 
surveys The project organizers encountered a machine problem. Therefore, the machine was chosen to 
solve the problem in order to reduce the time and procedures of underwater surveying. Therefore, the 
idea was to design and build underwater probes to reduce the time and procedures of underwater 
surveys and reduce the operational risks of underwater explorers, and then to test the underwater 
probes. To find the efficiency of the underwater probe that was built, then use the collected data to 
analyze and draw conclusions. Performance found that the efficiency of the underwater probe The 
standard time for underwater surveys using the original survey diver was 269 minutes. The standard time 
using the built underwater probe was 120 minutes, down from 149 minutes. 55.39 percent the built 
underwater probe can also reduce up to 6 people underwater, reduce the cost of each survey up to 
30,000 baht and also increase the safety of divers. 
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1.  บทน้า 
 เขื่อนเป็นสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ส าหรับกักเก็บน้ า 
โดยกักเก็บน้ าจากช่วงฤดูน้ าหลากและปล่อยน้ าให้กับ
เกษตรกรไว้ใช้ อุปโภคบริโภคในช่วงขาดแคลนน้ า 
เขื่อนยังคงใช้ส าหรับป้องกันน้ าท่วมฉับพลันในฤดูที่มี
น้ าป่าไหลหลากอีกทางหนึ่งด้วย โดยเขื่อนจะท า
หน้าที่ชะลอความเร็วของน้ า ให้น้ าไหลผ่านได้เฉพาะ
ตามปริมาณที่เหมาะสม ในปัจจุบันเขื่อนมีหน้าที่หลัก
อีกด้านคือการผลิตกระแสไฟฟ้าโดยพลังงานไฟฟ้า
ส่วนหนึ่งในประเทศไทยมาจากการปั่นไฟจากเขื่อน 
นอกจากนี้เขื่อนบางแห่งใช้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวและ
กิจกรรมนันทนาการต่าง ๆ เช่น การล่องเรือ หรือ 
การตกปลา 
 การรั่วซึมของน้ าผ่านตัวเขื่อนหรือฐานราก เป็น
ปัญหาที่ส าคัญที่มีผลโดยตรงต่อความปลอดภัยของ
เขื่อนไม่มีผู้ใดที่อาจทราบได้แน่นอนถึงพฤติกรรมของ
ตัวผนังเขื่อนและฐานรากเขื่อนหลังจากการก่อสร้าง
และเริ่มเก็บกักน้ าแล้ว โดยทั่วไปแล้วการกักเก็บน้ าใน
เขื่อนจะมีผลโดยตรงท าให้เกิดการรั่วซึมของน้ าและท า
ให้เกิดแรงดันน้ าใต้ฐานรากเขื่อนได้ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งถ้าเขื่อนนั้น ๆ มีความลึกมาก ๆ กรณีเช่นนี้จะเกิด
การรั่วซึม ไม่เฉพาะแต่บริเวณฐานรากเท่านั้นแต่จะ
เกิดขึ้นได้กับพ้ืนที่รอบ ๆ ขอบเขื่อนด้วย ทั้งนี้เป็นที่
ทราบแล้วว่าความเสียหายของเขื่อนนั้นมักจะเกิดจาก
สาเหตุเริ่มต้นที่จุดเล็ก ๆ แล้วขยายตัวลุกลามออกไป
จนถึงสภาวะของการพังทลายในที่สุด และจากปัญหา
ดังกล่าวนั้นท าการส ารวจค่อนข้างยากล าบากและ
อันตราย เวลาที่ ใช้ ในการส ารวจค่อนข้างมาก 
เนื่องจากใต้น้ านั้นไม่มีความสว่าง จึงอาจเกิดอันตราย
ต่อผู้ส ารวจ 
 จากปัญหาการรั่ วซึมของเขื่อนนั้นผู้ จัดท าได้
เล็ ง เห็นปัญหาการรั่ วซึมของเขื่ อนจึง ได้ท าการ

ออกแบบและสร้างยานส ารวจใต้น้ า ซึ่งยานส ารวจใต้
น้ านั้น จะท าการส ารวจใต้น้ าและบันทึกภาพเพ่ือน ามา
เป็นตัวอย่างในการวิเคราะห์ปัญหา จะท าให้ทราบถึง
ความผิดปกติที่เกิดขึ้น กับตัวเขื่อน เพ่ือหาแนวทาง
หรือวิธีการแก้ไขท่ีถูกต้องและเหมาะสมต่อไป 
 
2.  เครื่องมือ วัสดุ และอุปกรณ์การสร้าง 
 2.1 การสร้างโครงสร้างยานส ารวจครั้งนี้ใช้ ในการ
โครงสร้างใช้ซุปเปอร์ลีน PA6 ขนาดความหนา 12 
มิลลิเมตร 
 

 
 

รูปที่ 2.1  ซุปเปอร์ลีน PA6 
  
 2.2 ใช้อลูมิเนียมโปรไฟล์ประกอบเข้าด้วยกับ
ซุปเปอร์ลีน PA6 
 

  
 

รูปที่ 2.2  อลูมิเนียมโปรไฟล์ 
 2.3 ใช้อลูมิเนียมแบบแผ่น ท าชุดฝาครอบ 
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รูปที่ 2.3 อลูมิเนียมแบบแผ่น 
 

 2.4 ใช้ใบพัดพลาสติกเป็นตัวขับเคลื่อน 
 

 
 

รูปที่ 2.4 ใบพัด 
 
3.  การด้าเนินงานสร้าง 
3.1  ศึกษาข้อมูลและหลักการท้าการของยาน
ส้ารวจใต้น ้า 
 ยานส ารวจใต้น้ าเป็นยานที่ใช้แบตเตอรี่ เป็น
แหล่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าไปยังกล่องควบคุมเพ่ือให้ยาน
ท างาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีขั้นตอนการ
ท างานดังต่อไปนี้ 
  1. ยานส ารวจใต้น้ าขับเคลื่อนโดยใช้ แหล่งจ่าย
พลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ 12 โวลต์ 80 แอมป์แปร์
ต่อชั่วโมง 2 ลูก ต่อพ่วงแบบอนุกรม 
  2. ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ปั๊มแช่กระแสตรง (DC) 
12 โวลต์ กระแสไฟฟ้า 1.5 แอมป์แปร์ ก าลังขับ 35 
วัตต์ ความเร็วรอบ 10,100 รอบต่อนาที จ านวน 6 ตัว 
 3.ตัวยานซุปเปอร์ลีน PA6 ขนาดความหนา 12 
มิลลิเมตร 

 4. เมื่อจ่ายพลังงานไฟฟ้าเข้ามายังกล่องควบคุม 
กล่องควบคุมจะบังคับให้มอเตอร์หมุนไปยังทิศทางที่
ต้องการ 
3.2  วิเคราะห์ปัญหาสาเหตุและวิธีการแก้ไข 
 ในการวิเคราะห์ปัญหาเพ่ือหาแนวทางในการ
สร้าง.ยานส ารวจใต้น้ า โดยใช้แผนภูมิก้างปลาในการ
วิเคราะห์  

 
 

รูปที่ 3.1 แสดงแผนภูมิวิเคราะห์ปัญหา 
 
3.3  ออกแบบและเขียนแบบยานส้ารวจใต้น ้า  
3.3.1 ศึกษาความต้องการ 
3.3.2 ก าหนดขอบเขตและรายละเอียด 
3.3.3 ออกแบบเบื้องต้น 
 - การสร้างยานส ารวจครั้งนี้ใช้มอเตอร์ปั๊มแช่
กระแสตรง  (DC) 12 โวลต์  กระแสไฟฟ้า  1 .5 
แอมป์แปร์ ก าลังขับ 35 วัตต์ ความเร็วรอบ 10 ,100 
รอบต่อนาที จ านวน 6 ตัว 

 
รูปที่ 3.2  มอเตอร์ปั๊มแช่ 
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- ในการโครงสร้างใช้ซุปเปอร์ลีน PA6 ขนาด
ความหนา 12 มิลลิเมตร ขนาดของยานส ารวจใต้น้ า 
350 x 600 x 300 มิลลิเมตร ฝาครอบบนใช้สแตนเล
สแผ่นหนา 1.5 มิลลิเมตร  

 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3.3  ซุปเปอร์ลีน PA6 
 

- ในการควบคุมการเคลื่อนที่ใช้ชุดควบคุมการ
เคลื่อนที ่แบบสวิตช์ 2 ทาง แสดงดังรูปที่ 3.4 
 

 
 

รูปที่ 3.4 กล่องควบคุม 
 
 - ชุดกล้อง ในการเลือกใช้ชุดกล้องบันทึกวีดีโอ  

จะเลือกใช้ Fishing Camera แสดงดังรูปที่ 3.5 
 

 
 

รูปที่ 3.5 กล้องส าหรับตกปลา Fishing Camera  

 - ชุดตัวจับวัตถุ (Gripper) ในการเลือกใช้มือจับ 
จะเลือกใช้ชุดตัวจับวัตถุ (Gripper) แสดงดังรูปที่ 3.6 
  

 
 

รูปที่ 3.6 ชุดตัวจับวัตถุ (Gripper) 
 
3.4  ด้าเนินการสร้าง 
 เมื่อจัดหาวัสดุได้ครบตามจ านวนที่ต้องการแล้ว 
สามารถด าเนินการสร้ างโดยมีการ วางแผนการ
ด าเนินงานดังรูปที่ 3.7 
 

 
 

รูปที่ 3.7 แสดงชิ้นส่วนหลักของยานส ารวจใต้น้ า 
 
ตารางท่ี 3.1 แสดงส่วนประกอบของยานส ารวจใต้น้ า  

ที ่ ชื่อส่วนประกอบ 
1 สร้างชุดโครงเครื่อง 
2 สร้างชุดระบบขับเคลื่อน 
3 สร้างชุดมือจับ 
4 ติดตั้งระบบชุดควบคุม 
5 อ่ืนๆ 
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1. สร้างโครงสร้างยาน 
 

 
 

รูปที่ 3.8 แสดงการสร้างโครงสร้างยาน 
 
2. สร้างชุดฝาครอบ 
 

 
 

รูปที่ 3.9 แสดงการสร้างชุดชุดฝาครอบ 
 
3. สร้างชุดครอบขับเคลื่อน 
 

 
 

รูปที่ 3.10 แสดงการสร้างชุดขับเคลื่อน 

4. สร้างชุดทางไหลของน้ า 
 

 
 

รูปที่ 3.11 แสดงการสร้างชุดทางไหลของน้ า 
 
4.  ผลการด้าเนินงาน 
4.1  ผลการออกแบบสร้างยานส้ารวจใต้น ้า 
4.1.1  ชุดโครงสร้าง 
  - ใช้ ซุปเปอร์ ลี น PA6 ขนาดความหนา 12 
มิลลิเมตร  
 - ขนาดของยานส ารวจใต้น้ า 350 x 600 x 300 
มิลลิเมตร 
 - ฝาครอบบนใช้สแตนเลสแผ่นหนา 1.5 มิลลิเมตร 
4.1.2  ชุดขับเคลื่อน 
 - ระบบส่งก าลังของชุดขับเคลื่อนใช้มอเตอร์ปั๊มแช่
กระแสตรง (DC)  
12 โวลต์ กระแสไฟฟ้า 1.5 แอมป์แปร์ ก าลังขับ 35 วัตต์ 
ความเร็วรอบ 10,100 รอบต่อนาที จ านวน 6 ตัว 
 - ยานส ารวจใต้น้ ามีความเร็วในการเคลื่อนที่ในแนว
ระนาบ 0.4 เมตรต่อวินาที 
 - ยานส ารวจใต้น้ ามีความเร็วในการเคลื่อนที่แนวดิ่ง 
0.3 เมตรต่อวินาที 
4.1.3  ชุดตัวจับวัตถุ (Gripper) 
 - ตัวจับวัตถุ (Gripper) มีขนาดความยาว 300 
มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 35 มิลลิเมตร 
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 - ระบบส่งก าลังของชุดตัวจับวัตถุ (Gripper) ใช้
มอเตอร์เกียร์กระแสตรง (DC) 12 โวลต์ กระแสไฟฟ้า 
0.05 แอมป์แปร์ ความเร็วรอบ 80 รอบต่อนาที เส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 25 มิลลิเมตร แรงบิด 3 กิโลกรัมต่อตาราง
เซนติเมตร 
 - ใช้ตัวจับวัตถุ (Gripper) ขนาดความกว้างไม่เกิน 
60 มิลลิเมตร ในการหยิบจับสิ่งของที่มีน้ าหนักไม่เกิน 
0.5 กิโลกรัม เมื่อชั่งบนบก 
 - ตัวจับวัตถุ (Gripper) สามารถจับรูปทรงกระบอก 
รูปทรงสี่เหลี่ยม และรูปทรงใด ๆ 
4.1.4  ชุดควบคุมระบบไฟฟ้า 
  - ใช้สวิตช์โยก (เปิด-ปิด-เปิด) แบบ 6 ขา 12 โวลต์ 
ถึง 24 โวลต์ 15 แอมป์แปร์ 
 - ใช้สปีดคอนโทรล 10 โวลต์ ถึง 55 โวลต์ 100 
แอมป์แปร์ 
 - ใช้กล้องตกปลาใต้น้ า (Fishing Camera) ในการ
ถ่ายภาพใต้น้ า 
 - ใช้โคมไฟ LED (DC) 12 โวลต์ 10 วัตต์ แบบติดใต้
น้ า 
 - ชุดแหล่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าใช้แบตเตอรี่ 12 โวลต์ 
80 แอมป์แปร์ต่อชั่วโมง 2 ลูกพ่วงเข้าด้วยกัน 
 

 
 

รูปที่ 4.1 แสดงยานส ารวจใต้น้ าที่สร้างขึ้น 

4.2 ผลการหาสมรรถนะของยานส้ารวจใต้น ้า 
ตารางที่ 4.1 ผลการทดสอบสมรรถนะยานส ารวจใต้
น้ า 

ผลการทดสอบ ผล 
1.ความเร็วสูงสุดเดินหน้า 0.12 m/s 
2.ความเร็วสูงสุดถอยหลัง 0.09 m/s 
3.ความเร็วสูงสุดด าขึ้น 0.12 m/s 
4.ความเร็วสูงสุดด าลง 0.13 m/s 
5.ความเร็วสูงสุดเลี้ยวซ้าย 10.24 องศา/

วินาที 
6.ความเร็วสูงสุดเลี้ยวขวา 10.33 องศา/

วินาที 
 
5.  สรุปผล 
5.1  ด้านการออกแบบและสร้างยานส ารวจใต้น้ า 
  - ได้ยานส ารวจใต้น้ าที่สามารถท างานได้ตาม
เงื่อนไขและมีประสิทธิภาพในการท างานโดยมี
ขอบเขตที่วางไว้ 
5.2  ด้านการหาประสิทธิภาพยานส ารวจใต้น้ า 
 - จากการหาเวลามาตรฐานการส ารวจใต้น้ าโดย
ใช้นักประดาน้ าในการส ารวจแบบเดิมอยู่ที่ 269 นาที 
เวลามาตรฐานในการใช้ยานส ารวจใต้น้ าที่สร้างขึ้นอยู่
ที่ 120 นาที ซึ่งลดลงจากเดิม 149 นาที คิดเป็นร้อย
ล่ะ 55.39 ยานส ารวจใต้น้ าที่สร้างขึ้นยังสามารถลด
คนในการส ารวจใต้น้ าได้ถึง 6 คน ลดค่าใช้จ่ายในการ
ส ารวจแต่ละครั้งได้ถึง 30,000 บาท และยังเพ่ิมความ
ปลอดภัยให้กับนักประดาน้ า 
 - โดยการเก็บผลในระยะความลึก 1-20 เมตร 
พบว่าการทดสอบความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้นและลง
ในแนวดิ่งเฉลี่ยได้เท่ากับ 0.12 และ 0.13 เมตรต่อ
วินาที 
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 - โดยการเก็บผลในเวลา 80 นาที จะแบ่งเป็น 8 
ช่วง ช่วงละ 10 นาที ซึ่งแรงดันไฟฟ้าเฉลี่ยเริ่มต้น
เ ท่ า กั บ  24.2 V เ มื่ อ ใ ช้ ง า นต่ อ เ นื่ อ ง  80 น า ที  
แรงดันไฟฟ้าเฉลี่ยเท่ากับ 12.66 V ซึ่ งยานจะไม่
สามารถท าความเร็วได้ 
 - จากการส ารวจใต้น้ าโดยใช้ยานส ารวจใต้น้ าที่
สร้างข้ึนพบว่าสามารถมองเห็นภาพที่ระยะห่างจากตัว
ยานได้ที่ 1 ถึง 2 เมตร ซึ่งมากกว่าขอบเขตที่ตั้งไว้ที่
ระยะ 1 เมตร และสามารถบันทึกภาพใต้น้ าได้ 
 
6.  กิตติกรรมประกาศ 
 ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้ ได้รับความช่วยเหลืออย่างดี
ยิ่งจาก อาจารย์ ประสาท ภูปรื้ม เป็นอาจารย์ที่
ปรึกษาปริญญานิพนธ์ ซึ่งกรุณาให้ค าแนะน า และ
ถ่ายทอดความรู้ ตลอดจนควบคุมการท าโครงงานจน
ประสบความส าเร็จเป็นอย่างดี คณะผู้จัดท าโครงงาน
จึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาส นี้ 
 ขอกราบขอบพระคุณ อาจารย์ จ านงค์ อมตาริยกุล 
อาจารย์ สุนทร อนุภาพไพรบูรณ์ และอาจารย์บุญกิจ  
อุ่นพิกุล กรรมการสอบปริญญานิพนธ์ ซึ่ งกรุณา
ถ่ายทอดความรู้  และให้ค าแนะน าในการจัดท า
โครงงานจนประสบความส าเร็จเป็นอย่างดี  
 ขอกราบขอบพระคุณ อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรม
อุตสาหการที่กรุณาถ่ายทอดความรู้ และให้ค าแนะน า
ตลอดระยะเวลาในการศึกษา  
 ขอกราบขอบพระคุณ หน่วยงานของการไฟฟ้าฝ่าย
ผลิต แห่งประเทศไทย ที่ให้ค าแนะน าตลอดระยะเวลา
และอ านวยความสะดวกในการด าเนินโครงการจน
ประสบความส าเร็จเป็นอย่างดี 
 ขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่ประจ าห้องเก็บเครื่องมือ
และอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการเครื่องจักรกลอัตโนมัติ
ชั้นสูง และเจ้าหน้าที่ประจ าห้องเก็บเครื่องมือและ

อุปกรณ์หอ้งปฏิบัติการเครื่องมือกลพ้ืนฐาน ที่ให้ความ
สะดวกต่าง ๆ ตลอดเวลาในการท าโครงงานรวมทั้ง
บุคคลที่ปรากฏตามรายการอ้างอิงที่ คณะผู้จัดท า
โครงงานใช้อ้างอิง 
 ประโยชน์และคุณค่าอันพึงมีจากปริญญานิพนธ์
ฉบับนี้ คณะผู้จัดท าโครงงานขอมอบเป็นกตัญญุตา
บูชาแด่ บิดามารดา ครูอาจารย์ ตลอดจนผู้มีพระคุณ
ทุกท่าน 
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การส ารวจความเข้มข้นของเรดอนในสิ่งแวดล้อมตามแนวเส้นทางรถไฟรางคู่ จังหวัดขอนแก่น  
A survey of Radon concentrations in environmental along double-track railway,  

Khon Kaen Province 
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*ผู้ติดต่อ: อีเมล: vitsanusat.at@rmuti.ac.th, เบอร์โทรศัพท:์ 085-2168755 
 

บทคัดย่อ  
ส ารวจความเข้มข้นของเรดอนในสิ่งแวดล้อม (ดิน น้ าบาดาล และอากาศ) ตามแนวเส้นทางรถไฟรางคู่ ทั้งหมด 

14 สถานี ในเขตจังหวัดขอนแก่น โดยใช้เครื่องมือตรวจวัดก๊าซเรดอน (RAD 7) ซึ่งผลวิจัยที่ได้ มีดังนี้ ความเข้มข้นของ
เรดอนในดิน ทั้งหมด 123 ตัวอย่าง มีค่า 0 – 75.40 Bq/m3 และมีค่าเฉลี่ย 15.90 Bq/m3 ความเข้มข้นของเรดอนในน้ า
บาดาล ทั้งหมด 22 ตัวอย่าง 0 – 7.82 Bq/m3 และมีค่าเฉลี่ย 1.26 Bq/m3 ความเข้มข้นของเรดอนในอากาศ ทั้งหมด 14 
สถานี มีค่า 0 – 13.98 Bq/m3 และมีค่าเฉลี่ย 6.84 Bq/m3 นอกจากนี้ผลวิจัยที่ได้ยังน าใช้ประเมินค่าความเสี่ยงมะเร็งที่
บ่งชี้ถึงอันตรายต่างๆ ได้แก่ การได้รับรังสีสะสมในร่างกายตลอดปี (AED) และโอกาสการเกิดมะเร็งปอดต่อปีต่อประชากร
ล้านคน (LCC) ที่เกิดจากการก่อสร้างเส้นทางรถไฟรางคู่ งานวิจัยนี้ยังได้เปรียบเทียบผลการวิจัยกับค่ามาตรฐานอ้างอิงของ
องค์การพิทักษ์สิ่งแวดล้อมแห่งประเทศสหรัฐอเมริกาและองค์การอนามัยโลก  ส าหรับเรดอนในสิ่งแวดล้อม เพื่อบ่งชี้ถึง
ความปลอดภัยจากการได้รับเรดอนในพื้นที่วิจัย 
ค ำส ำคัญ: เรดอน เส้นทางรถไฟรางคู่ ขอนแก่น 
 
Abstract 

Environmental radon concentrations (soil, groundwater, and air) were explored along with a 
total of 14 double-track railway stations in Khon Kaen province by using the RAD 7 radon detector. The 
results were as follows: 123 samples of radon concentrations in soil range from 0 - 75.40 Bq/m3 with 
the mean value of 15.90 Bq/m3. Radon concentrations in 22 groundwater samples range from 0 – 7.82 
Bq/m3 with the mean value of 1.26 Bq/m3. Radon concentrations of 14 air stations range from 0 - 13.98 
Bq/m3 with the mean value of 6.84 Bq/m3. Moreover, these results were used to assess the risk of 
cancer that indicates various dangers for people such as the annual effective dose (AED) and, the lung 
cancer cases per year per million people (LCC) from the construction of a double-track railway. The 
research also compared the results with the action level radon in the environment of the US 
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Environmental Protection Agency and World Health Organization to indicate the safety of radon 
exposure in the research areas. 
Keywords: Radon, Double-track railway, Khon Kaen. 
 
1.  บทน า 
 สารกัมมันตรังสีในธรรมชาติ (Natural  Occurring  
Radioactive Material) นั้นสามารถพบเห็นได้ทั่ว ๆ 
ไป ก็เพราะการสลายตัวที่เกิดจากสารกัมมันตรังสีตาม
ธรรมชาติทั้ง 4 อนุกรม ซึ่งในบรรดาลูกของนิวไคล์ต่าง 
ๆ นั้น พบว่าก๊าซเรดอน (222Rn) เป็นสารกัมมันตรังสีที่
สลายมาจากอนุกรมยูเรเนียม ซึ่งสามารถละลายอยู่ใน
บริเวณต่าง ๆ ในสิ่งแวดล้อม เช่น ดิน น้ า หิน พืช และ
อาหาร [1] เป็นต้น ถึงแม้เรดอนจะมีปริมาณที่น้อย
เมื่อเทียบกับพ้ืนที่ที่ละลายอยู่ แต่ถ้าเรดอนมีโอกาสได้
เข้าไปสะสมในร่างกายในปริมาณมาก ๆ แล้วก็จะ
ส่งผลต่อสุขภาพ ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิด
โรคมะเร็งในอวัยวะต่าง ๆ ได้ เช่น ปอด และกระเพาะ
อาหาร [2] เมื่อประชาชนหายใจเอาอากาศที่มีเรดอน
ปนเปื้อนอยู่เข้าไป โดยที่เรดอนจะสลายตัวให้รังสี
แอลฟาออกมา ซึ่งรังสีนี้จะท าลายเนื้อเยื่อปอด อัน
เป็นสาเหตุของการเกิดโรคมะเร็งปอด พบว่าเรดอน
เป็นสาเหตุการป่วยด้วยมะเร็งปอดเป็นอันดับสองรอง
จากบุหรี่ รายงานวิจัยพบว่าเรดอนในอากาศทุกๆ 1 
Bq/m3 (ถ้าเป็นเรดอนในน้ า ทุก ๆ 0.001 Bq/l) ที่
เพ่ิมขึ้น จะเพ่ิมโอกาสต่อการป่วยเป็นมะเร็งปอด ถึง 
1.6 x 10-4 เท่า [2-4] ซึ่งการที่เรดอนจะเข้าสะสมใน
ร่างกายได้นั้นก็มีอยู่แค่สองทาง คือ การหายใจและ
การบริโภค ล้วนจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้ใน
ภายหลังทั้ งสิ้น จากรายงานขององค์การพิทักษ์
สิ่งแวดล้อมแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา ระบุว่ามี
ผู้ เสี ยชี วิตจากเรดอนในประเทศสหรัฐอเมริกา 
ประมาณปีละ 21,000 คน    [1,3] ในประเทศไทยนั้น

ยังมีการศึกษาเรดอนในสิ่ งแวดล้อมน้อยมาก ณ 
ปัจจุบัน ประเทศไทยมีโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ 
นั้ น ก็ คื อกา รสร้ า ง เ ส้ นทา ง รถ ไฟรา งคู่ ใ นภ าค
ตะวันออกเฉียงเหนือสามารถส่งผลกระทบโดยตรงต่อ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นแหล่งก าเนิดกัมมันตภาพรังสีใน
ธรรมชาติของเรดอนจึงท าให้ปริมาณเรดอนมีการ
เปลี่ยนแปลงได้ ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงเล็งเห็นปัญหา
ดังกล่าวจึงต้องการส ารวจเรดอนในดิน น้ าบาดาล 
และอากาศบริเวณสถานที่ก่อสร้างเส้นทางรถไฟรางคู่ 
จังหวัดขอนแก่น เพ่ือชี้วัดถึงความปลอดภัยโดยท าการ
ประเมินค่ารังสีจากเรดอนที่ร่างกายได้รับต่อปี และ
โอกาสการเกิดมะเร็งของประชาชนในพื้นท่ีวิจัย 
 
2.  วัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการ 
2.1  RAD 7: Electronic Radon Detector  
 RAD 7 คือ เครื่องมือวัดเรดอนที่ใช้หัววัดที่ท ามา
จากสารกึ่งตัวน า ส่วนใหญ่จะเป็นพวกซิลิกอน ข้อดีคือ 
มีความคงทน แข็งแรง สามารถแยกแยะระดับพลังงาน
ของอนุภาคแอลฟาได้อย่างดี และข้อดีอีกอย่างที่
ส าคัญของเครื่องมือชนิดนี้ คือ สามารถวัดเรดอนใน
ระยะเวลาสั้น ๆ แบบ Real Time ได้  
2.2  การตรวจวัดเรดอนในตัวอย่างดิน  
 เก็บตัวอย่างดิน 123 ตัวอย่าง ลึกจากผิวดิน 15 
ซม. น าตัวอย่างดินเข้าอบที่อุณหภูมิ 105 oC นาน 24 
ชั่วโมง บรรจุตัวอย่างดินทิ้งไว้ให้เข้าสู่สมดุลทางรังสี 
30 วัน น าเข้า chamber เพ่ือตรวจวัดหาปริมาณก๊าซ
เรดอนในตัวอย่างดิน ดังรูปที่ 1 
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รูปที่ 1 การตรวจวัดก๊าซเรดอนในตัวอย่างดิน 
 
2.2  การตรวจวัดเรดอนในตัวอย่างน  าบาดาล  

เก็บตัวอย่างน้ าบาดาล 22 ตัวอย่าง ปริมาณ 500 
ml ตรวจวัดเรดอนด้วย RAD 7 โดยใช้เทคนิค RAD 
H2O ดังรูปที่ 2 

 

 
 
 
 

 

รูปที่ 2 การตรวจวัดก๊าซเรดอนในตัวอย่างน้ าบาดาล 
 
2.3  การตรวจวัดเรดอนในอากาศ 
 ลงพ้ืนที่ตรวจวัดเรดอนในอากาศ บริเวณสถานี
รถไฟ เขตจังหวัดขอนแก่น ทั้งหมด 14 สถานี โดยใช้
เวลา 3 ชั่วโมง ดังรูปที่ 3 
 

 
 
 
 
 

รูปที่ 3 การตรวจวัดก๊าซเรดอนในอากาศ 
 
 
 
 

2.4  การประเมินค่าความเสี่ยงจากการได้รับเรดอน 
 1. AED in Soil (AEDS) [5] เป็นการประเมินค่า
การได้รับรังสีสะสมในร่างกายตลอดปีจากเรดอนใน
ดิน ซึ่งค านวณได้จากสมการ (1) 

        S RnSAED C F O DCF           (1) 
 

 เมื่อ AEDS  คือ ค่ารังสีสะสมที่ร่างกายได้รับต่อปี
จากเรดอนในดิน (mSv/y), CRnS คือ ความเข้มข้นของ
เรดอน (Bq/m3), F คือ ค่าแฟกเตอร์สมดุลทางรังสี
ระหว่างเรดอนและลูกหลาน มีค่าเทากับ 0.6, O คือ 
ระยะเวลาที่มีโอกาสได้รับตลอดทั้งปี มีค่า 8,760 h/y 
และ DCF คือ การแปลงค่ารังสีจากเรดอน มีค่า 9 
nSv/h per Bq/m3  
 2. AED in water (AEDW) [6] เป็นการประเมิน
ค่าการได้รับรังสีสะสมในร่างกายตลอดปีจากเรดอนใน
น้ าบาดาล ซึ่งค านวณได้จากสมการ (2) 

 W RnW avAED C W F          (2) 
 

 เมื่อ AEDW คือ ค่ารังสีสะสมที่ร่างกายได้รับต่อปี
จากเรดอนในน้ าบาดาล (mSv/y), CRnW คือ ความ
เ ข้ ม ข้ น ขอ ง เ ร ด อน  ( Bq/L) , Wav คื อ  ค่ า เ ฉ ลี่ ย
โดยประมาณของการดื่มน้ าส าหรับประชาชนตลอดปี 
มีค่า 730 L/y และ F คือ การแปลงค่ารังสีจากเรดอน 
มีค่า 5 nSv/Bq  
 3. AED in Air (AEDA) [5] เป็นการประเมินค่า
การได้รับรังสีสะสมในร่างกายตลอดปีจากเรดอนใน
อากาศ ซึ่งค านวณได้สมการที่ 1  

4. LCC [7] เป็นการประเมินโอกาสของการเกิด
มะเร็งปอดจากการได้รับรังสีจากเรดอนของประชากร 
ในช่วงระยะเวลา 1 ปี ต่อจ านวนประชากร 1 ล้านคน 
ในพ้ืนที่วิจัย ดังสมการ (3) 

  LCC AED F   (3) 
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 เมื่อ LCC คือ โอกาสเกิดมะเร็งปอดต่อปีต่อ
ประชากรล้านคน , AED คือ ค่ารังสีสะสมที่ร่างกาย
ได้รับต่อปีจากเรดอนในสิ่งแวดล้อม (mSv/y) และ F 
คือ ค่าปัจจัยการเหนี่ยวน าเกิดมะเร็งปอด มีค่า 18 x 
10-6 
 
3.  ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง 
 ส ารวจความเข้มข้นของเรดอนในสิ่งแวดล้อม (ดิน 
น้ าบาดาล และอากาศ) บริเวณเส้นทางรถไฟรางคู่ที่
ก าลั งก่อสร้ าง  จ านวน 14 สถานีรถไฟ  จั งหวัด
ขอนแก่น เ พ่ือศึกษาผลกระทบทางด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อมจากการก่อสร้างเส้นทางรถไฟรางคู่ ที่
สามารถส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในวงกว้าง ซึ่งผล
วิจัยได้แสดงให้เห็นในตารางที่ 1 ดังนี้  ก าหนดค่า
ตัวเลขแทนสถานีรถไฟเพ่ือใช้แสดงผลในตาราง : 1 = 
สถานีรถไฟขอนแก่น 2 = สถานีรถไฟส าราญ 3 = 
สถานีรถไฟท่าพระ 4 = สถานีรถไฟหนองเม็ก 5 = 
สถานีรถไฟบ้านแฮด 6 = สถานีรถไฟเขาสวนกวาง 7 
= สถานีรถไฟห้วยเสียว 8 = สถานีรถไฟน้ าพอง 9 = 
สถานีรถไฟโนนพะยอม 10 = สถานีรถไฟวังชัย 11 = 
สถานีรถไฟบ้านไผ่ 12 = สถานีรถไฟบ้านหัน 13 = 
สถานีรถไฟเมืองพล 14 = สถานีรถไฟหนองมะเขือ  

 

ตารางท่ี 1 ผลการตรวจวัดเรดอนในสิ่งแวดล้อม  

สถานี 
 เรดอน (Bq/m3) 

ดิน น  าบาดาล อากาศ รวม 
1 12.58 7.82 5.6 26.00 
2 19.56 1.03 2.8 23.39 
3 7.88 5.16 13.98 27.02 
4 10.15 1.48 8.38 20.01 
5 20.45 2.57 8.4 31.42 
6 6.64 0.04 5.58 12.26 
7 14.27 0.13 13.98 28.38 
8 26.96 0.14 5.6 32.70 

สถานี 
 เรดอน (Bq/m3) 

ดิน น  าบาดาล อากาศ รวม 
9 10.86 0.50 11.8 23.16 
10 8.94 0.15 2.8 11.89 
11 19.88 0.38 5.6 25.86 
12 16.33 0.25 0 16.58 
13 26.28 0.47 8.38 35.13 
14 21.84 0.04 2.8 24.68 

 
จากตารางที่ 1 ผลการวัดของเรดอนในตัวอย่าง

ดิน น้ าบาดาล อากาศ และเรดอนในสิ่งแวดล้อมด้วย 
(ผลรวมของเรดอนในดิน น้ าบาดาล และอากาศ) ซึ่ง
ผลที่ได้เป็นค่าเฉลี่ยของเรดอนในแต่ละสถานี มีค่าดังนี้ 
ความเข้มข้นของเรดอนในดิน ทั้งหมด 123 ตัวอย่าง 
มีค่า 0 – 75.40 Bq/m3 และมีค่าเฉลี่ย 15.90 Bq/m3 
ความเข้มข้นของเรดอนในน้ าบาดาล ทั้งหมด 24 
ตัวอย่าง มีค่า 0 – 7.82 Bq/m3 และมีค่าเฉลี่ย 1.26 
Bq/m3) ความเข้มข้นของเรดอนในอากาศ ทั้งหมด 14 
สถานี มีค่า 0 – 13.98 Bq/m3 และมีค่าเฉลี่ย 6.84 
Bq/m3 ซึ่งเมื่อน าค่าความเข้มข้นของเรดอนที่วัดได้
เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานของเรดอนที่ยอมรับได้ มี
ผลดังนี้ คือ 1) ค่าความเข้มข้นของเรดอนที่วัดได้ใน
ตัวอย่างดินมีค่าต่ ากว่าค่ามาตรฐานของเรดอนในดินที่
ก าหนดโดยคณะกรรมาธิการระหว่างประเทศด้านการ
ป้องกันรังสี (ICRP) ซึ่งควรมีค่าไม่เกิน 200 Bq/m3 [2] 
ค่าความเข้มข้นของเรดอนที่วัดได้ในตัวอย่างน้ า
บาดาลมีค่าต่ ากว่าค่ามาตรฐานของเรดอนของเรดอน
ในน้ าบาดาลที่ก าหนดโดยคณะกรรมาธิการยุโรป (EC) 
ซึ่งควรมีค่าไม่เกิน 100 Bq/m3 [9] ค่าความเข้มข้น
ของเรดอนที่วัดได้ในอากาศมีค่าต่ ากว่าค่ามาตรฐาน
ของเรดอนในอากาศเฉลี่ยทั่วโลกที่ก าหนดโดยองค์การ
อนามัย (WHO) ซึ่งมีค่าไม่เกิน 15 Bq/m3 [10,11] ซ่ึง
ผลวิจัยพบว่าปริมาณความเข้มข้นของเรดอนที่วัดได้
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ในแต่ละแหล่งก าเนิด (ดิน น้ าบาดาล และอากาศ) นั้น
มีค่าต่ ากว่าค่ามาตรฐานที่ก าหนดของหน่วยงานหรือ
องค์กรต่างๆ ซึ่งบ่งชี้ได้ว่าประชาชนมีความปลอดภัย
จากการได้รับเรดอนจากแต่ละแหล่งก าเนิดในพ้ืนที่
วิจัยได้ แต่ถ้าน าเรดอนจากทุกแหล่งก าเนิดมารวมกัน
จะมีค่าสูงกว่าค่าความเข้มข้นของเรดอนในอากาศ
เฉลี่ยทั่วโลก มีโอกาสส่งผลกระทบต่อสุขภาพของ
ประชาชนในพื้นท่ีวิจัยในระยะยาวได้  

 
ตารางที่ 2 การประเมินค่าความเสี่ยงจากการได้รับ
เรดอนในสิ่งแวดล้อม 

สถานี 

Annual annual effective dose: AED 
(µSv/y) LCC 

x 10-6 
ดิน น  าบาดาล อากาศ รวม 

1 0.60 28.55 0.27 29.41 0.53 
2 0.93 3.77 0.13 4.82 0.87 
3 0.37 18.82 0.66 19.85 0.36 
4 0.48 5.38 0.40 6.25 0.11 
5 0.97 9.35 0.40 10.72 0.19 
6 0.31 0.13 0.26 0.71 0.013 
7 0.68 0.46 0.66 1.80 0.032 
8 1.28 0.53 0.27 2.10 0.037 
9 0.51 1.84 0.56 2.91 0.052 
10 0.42 0.54 0.13 1.09 0.020 
11 0.94 1.37 0.27 2.60 0.046 
12 0.77 0.92 0.00 1.69 0.030 
13 1.24 1.70 0.40 3.34 0.060 
14 1.03 0.13 0.13 1.30 0.023 

 
 จากตารางที่ 2 คือ การน าค่าความเข้มข้นของ
เรดอนในสิ่งแวดล้อมเพ่ือประเมินค่าความเสี่ยงต่อ
สุขภาพ ซึ่งแสดงผลวิจัย ดังนี้ 1) ประเมินค่าการได้รับ
รังสีสะสมในร่างกายตลอดปี (AED) จากปริมาณความ
เข้มข้นของเรดอนที่วัดได้ในสิ่งแวดล้อม ได้แก่ 1.1) ค่า
การได้รับรังสีสะสมในร่างกายตลอดปีจากเรดอนใน

ตัวอย่ างดิน (AEDS) มีค่ าอยู่ ในช่วง 0.31 – 1.28 
µSv/y ค่าเฉลี่ย 0.75 µSv/y 1.2) ค่าการได้รับรังสี
สะสมในร่างกายตลอดปีจากเรดอนในตัวอย่างน้ า
บาดาล (AEDW) มีค่าอยู่ในช่วง 0.13 – 28.55 µSv/y 
ค่าเฉลี่ย 5.25 µSv/y 1.3) ค่าการได้รับรังสีสะสมใน
ร่างกายตลอดปีจากเรดอนในอากาศ (AEDA) มีค่าอยู่
ในช่วง 0 – 0.66 µSv/y ค่าเฉลี่ย 0.32 µSv/y 1.4) 
ค่าการได้รับรังสีสะสมในร่างกายตลอดปีจากเรดอนใน
สิ่งแวดล้อม (AEDtotal = AEDS + AEDW + AEDA) มีค่า
อยู่ในช่วง 0.71 – 29.41 µSv/y ค่าเฉลี่ย 6.38 µSv/y 
ค่าการได้รับรังสีสะสมในร่างกายตลอดปีทุก ๆ ค่าใน
งานวิจัยนี้มีค่าต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานของค่ารังสีสะสม
ในร่างกายตลอดปีที่ก าหนดโดยคณะกรรมการ
วิทยาศาสตร์แห่งสหประชาชาติว่าด้วยผลกระทบของ
การแผ่รังสีปรมาณู [12] ซึ่งค่ารังสีสะสมในร่างกาย
ตลอดปีจากแหล่งธรรมชาติ ควรมีค่าไม่เกิน 2,400 
µSv/y และค่ารังสีสะสมในร่างกายตลอดปีจากการ
สัมผัสเรดอน ควรมีค่าไม่เกิน 1,000 µSv/y แสดงให้
เห็นว่าตลอดระยะเวลา 1 ปี การสัมผัสเรดอนจาก
สิ่งแวดล้อม ไม่เป็นอันตรายต่อประชาชนในพ้ืนที่วิจัย 
2) ประเมินค่าโอกาสการเกิดมะเร็งปอดต่อปีต่อ
ประชากรล้านคน (LCC) จากการได้รับรังสีจาก
สิ่งแวดล้อมสะสมในร่างกายตลอดปี (AEDtotal) มีค่า
อยู่ในช่วง 0.013 – 0.87 ค่าเฉลี่ย 0.17 ซึ่งหมายความ
ว่า ในประชาชนทั้งหมด 1 ล้านคน จะมีคนที่มีโอกาส
เป็นมะเร็งปอดจากการได้รับรังสีสะสมในร่างกาย
ตลอดปีจากเรดอน จ านวน 0.013 - 0.87 คน เฉลี่ย 
0.17 ค น  แ ต่ จ า ก ข้ อ มู ล ก ร ม ก า ร ป ก ค ร อ ง 
กระทรวงมหาดไทย ในปี 2563 ประชาชนในจังหวัด
ขอนแก่น มีจ านวน 1,802,872 คน [13] ถ้าได้รับการ
สะสมรังสีในร่างกายตลอดปีจากเรดอนในพ้ืนที่วิจัย 
จะท าให้มีเกิดมะเร็งปอดในประชาชน จ านวน 0.23 – 



 
การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์  วทิยาศาสตร์  เทคโนโลยี  และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 12 
วันที่ 20  สิงหาคม  2564  ณ  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   

 

 
ESTACON12 | 1467 

1.57 คน เฉลี่ย 0.31 คน แสดงให้เห็นว่าโอกาสการ
เกิดมะเร็งปอดของประชาชนในพ้ืนที่วิจัยมีค่าน้อย
มาก แสดงให้เห็นถึงความปลอดภัยของประชาชนจาก
การสัมผัสเรดอนในพ้ืนที่วิจัยนี้  
 
4.  สรุป 
 ความเข้มข้นของเรดอนในสิ่งแวดล้อม (ดิน น้ า
บาดาล และอากาศ) ค่าความเสี่ยงมะเร็งที่บ่งชี้ถึง
อันตรายต่าง ๆ ได้แก่ การได้รับรังสีสะสมในร่างกาย
ตลอดปี (AED) และโอกาสการเกิดมะเร็งปอดต่อปีต่อ
ประชากรล้านคน (LCC) บริเวณสถานที่ก่อสร้าง
เส้นทางรถไฟรางคู่ ทั้งหมด 14 สถานี เขตจังหวัด
ขอนแก่น มีค่าต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานอ้างอิงส าหรับ
เรดอนในสิ่งแวดล้อมขององค์การต่าง ๆ ซึ่งแสดงว่า
ประชาชนในพื้นท่ีวิจัยนี้มีความปลอดภัยจากการได้รับ
เรดอนในสิ่งแวดล้อมได้ จากผลงานวิจัยชิ้นนี้สามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในการส ารวจปริมาณเรดอนและ
ประเมินค่าความเสี่ยงต่างๆ ที่เกิดจากการได้รับเรดอน
ในพ้ืนที่อ่ืน ๆ ได ้
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บทคัดย่อ  

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสูตรที่เหมาะสมของการผลิตแยมแตงไทย ด้วยวิธีพื้นผิวตอบสนอง (Response 
Surface Methodology; RSM) โดยเลือกใช้แผนการทดลองแบบส่วนผสม (Mixture design) เพื่อท านายสูตรที่เหมาะสม
ของตัวแปรต้น 3 ปัจจัย ได้แก่ ปริมาณแตงไทย (X1) ร้อยละ 79.78-82.89 ปริมาณน้ าตาล (X2) ร้อยละ 10.30-15.06 
และปริมาณแป้งกวนไส้ (X3) ร้อยละ 5.16-6.81 โดยมีตัวแปรตาม ได้แก ่ความแตกต่างของสี (Y1) ความเป็นกรด-ด่าง (Y2) 
ความหนืด (Y3) ปริมาณน้ าอิสระ (Y4) ปริมาณของแข็งที่ละลายได้ในน้ า (Y5) และคุณภาพทางประสาทสัมผัส (Y6) ซึ่งจาก
ผลการทดลองพบว่า สูตรที่เหมาะสมของการผลิตแยมจากแตงไทยนั้นคือ ปริมาณแตงไทยร้อยละ 81.86 ปริมาณน้ าตาล
ร้อยละ 12.98 และปริมาณแป้งกวนไส้ร้อยละ 5.16 
ค ำส ำคัญ: แตงไทย, แยม, วิธีพืน้ผิวตอบสนอง 
 
Abstract 
 The objective of research was to study the optimum formula of production thai muskmelon jam 
using Response Surface Methodology (RSM). Mixture-design of three factors was used in the analysis. 
The six independent variables investigated in this experiment were thai muskmelon (X1) at 79.78-82.89 
percent, sugar (X2) at 10.30-15.06 percent, modified starch (X3) at 5.16-6.81 percent. Dependent variable 
included color difference (Y1), pH (Y2), viscosity (Y3), water activity (Y4), total soluble solid (Y5) and sensory 
quality (Y6). Result showed that optimum formula consisted of thai muskmelon at 81.86 percent, sugar 
at 12.98 percent and modified starch at 5.16 percent. 
Keywords: Thai Muskmelon, Jam, Response Surface Methodology 
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1.  บทน า 
 แต ง ไทย  (Thai Muskmelon) เ ป็ น ผล ไ ม้ ที่ มี
ปริมาณผลผลิตมากกว่า 3,678 ตันต่อปี [1] ซึ่งจะให้
ผลผลิตมากในช่วงฤดูแล้ง และจะมีฤดูกาลเก็บเกี่ยว
เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมจนถึงสิงหาคมของทุกปี [2] 
จึงท าให้มีจ านวนผลผลิตออกมามากในช่วงดังกล่าว 
ซึ่งอาจท าให้ผลผลิตมีราคาที่ตกต่ าลง ดังนั้นหากมีการ
น าแตงไทยมาแปรรูปเพ่ือเป็นการเพ่ิมมูลค่า ก็อาจ
ช่วยแก้ปัญหาในเรื่องของราคาท่ีตกต่ าลงได้  

ขณะที่ในปัจจุบันวัฒนธรรมการบริโภคอาหารแบบ
ตะวันตกได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในหมู่
ผู้บริโภคชาวไทย ขนมปังจึงเป็นอาหารชนิดหนึ่งที่
ผู้บริโภคชาวไทย นิยมบริโภคเป็นอาหารเช้า  ซึ่ง
พฤติกรรมการบริโภคดังกล่าวก็แสดงให้เห็นถึงโอกาส
ในการเติบโตของตลาดขนมปังในประเทศไทย 
ขณะเดียวกันนั้นก็ยังส่งผลถึงแนวโน้มในการเติบโต
ของตลาดสเปรดหรือตลาดผลิตภัณฑ์ประเภททาขนม
ปังในประเทศด้วยเช่นกัน เนื่องจากผู้บริโภคชาวไทย 
นิยมรับประทานขนมปังควบคู่ไปกับการรับประทาน 
สเปรดต่าง ๆ เพ่ือเพ่ิมรสชาติให้ขนมปังมีความอร่อย
มากยิ่งขึ้น โดยมีการรายงานว่ามูลค่ารวมของตลาดส
เปรดหรือตลาดผลิตภัณฑ์ประเภททาขนมปังใน
ประเทศไทยนั้นมีมูลค่าสูงถึง 3,000 ล้านบาทต่อปี 
แบ่ ง เป็นผลิตภัณฑ์แยม  2 ,000 ล้ านบาท และ
ผลิตภัณฑ์สเปรดอ่ืน ๆ เช่น สเปรดจากถั่ว ธัญพืช 
หรือน้ าผึ้งอีก 1,000 ล้านบาท [3] ซึ่งตลาดดังกล่าวก็
ยังมีอัตราการเติบโตที่สูงถึง 17 เปอร์เซ็นต์ต่อปี และ
ด้วยเหตุผลข้างต้นที่กล่าวมานี้ ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะ
ท าการพัฒนาผลิตภัณฑ์แยมจากแตงไทย โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสูตรที่เหมาะสมของการผลิต
แยมแตงไทย ด้วยวิธีพ้ืนผิวตอบสนอง ซึ่งผลิตภัณฑ์ 

“แยมแตงไทย” ที่พัฒนาขึ้น สามารถเป็นผลิตภัณฑ์ที่
สร้างความแปลกใหม่ และเพ่ิมทางเลือกให้กับผู้บริโภค
ด้วยการน าผลิตภัณฑ์ไปรับประทานคู่กับขนมปังได ้ 

 
2.  อุปกรณ์และวิธีการ 
2.1  วัตถุดิบ 

แตงไทย เป็นพันธุ์ที่มีลักษณะผลกลมยาว มีผิว
ผลเป็นร่อง มีลวดลาย สีของเนื้อและไส้เป็นสีเขียว 
จากตลาดสุรนครเมืองใหม่ จังหวัดนครราชสีมา 
น้ าตาล ทรายขาวตรามิตรผล และแป้งกวนไส้ตราดาว 
2.2  การเตรียมตัวอย่างแยมแตงไทย 

การเตรียมตัวอย่างแยมแตงไทย ได้จากการ
ดัดแปลงสูตรพ้ืนฐานแยมมะม่วง [4] โดยน าแตงไทย
มาล้างท าความสะอาด ปอกเปลือก น าไส้กับเมล็ด
ออก และหั่นให้เป็นชิ้นเล็ก ๆ น าใส่ในเครื่องปั่นผสม 
พร้อมทั้งปั่นให้ละเอียด เมื่อปั่นเสร็จแล้วน าเนื้อและ
น้ าของแตงไทยที่ได้ออกมากรองด้วยกระชอนเพ่ือแยก
เส้นใยที่ไม่ละเอียดออก แล้วจึงท าการปรับค่าปริมาณ
ของแข็งที่ละลายได้ในน้ าให้มีค่าเท่ากับ 5 องศาบริกซ์ 
จากนั้นเติมน้ าตาลและแป้งกวนไส้ลงไป แล้วจึงน า
ส่วนผสมใส่ลงในกระทะทองเหลือง น าขึ้นตั้งไฟ และ
เคี่ยวจนส่วนผสมมีอุณหภูมิอยู่ในช่วง 63-65 องศา
เซลเซียส เป็นเวลา 20 นาท ี
2.3  การศึกษาสูตรที่เหมาะสมของการผลิตแยม
แตงไทย 
 การศึกษาเพ่ือวิเคราะห์หาสูตรที่เหมาะสมของ
ปริมาณส่วนผสมประกอบด้วย แตงไทย น้ าตาล และ
แป้งกวนไส้ ส าหรับการผลิตแยมแตงไทยนั้นจะใช้วิธี
พ้ืนผิวตอบสนอง (Response Surface Methodology; 
RSM) และออกแบบแผนการทดลองแบบส่วนผสม 
(Mixture Design) โดยก าหนดตัวแปรต้นให้ X1 แทน
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ปริมาณแตงไทยที่ร้อยละ 79.78-82.89 X2 แทน
ปริมาณน้ าตาลที่ร้อยละ 10.30-15.06 และ X3 แทน
ปริมาณแป้งกวนไส้ที่ร้อยละ 5.16-6.81 ซึ่งจะได้สูตร
จากการค านวณของโปรแกรมออกมาทั้งหมดจ านวน 
5 สูตร ดังแสดงในตารางที่ 1 จากนั้นน าสูตรดังกล่าว
มาท าการผลิตแยมแตงไทย และน าผลิตภัณฑ์แยม
แตงไทยที่ได้มาวัดคุณภาพทางเคมีกายภาพและ
คุณภาพทางประสาทสัมผัสต่อไป 
 
ตารางที่  1 ปริมาณส่วนผสมในการศึกษาสูตรที่
เหมาะสมของการผลิตแยมแตงไทย 

สูตร
ที ่

ปริมาณส่วนผสม (ร้อยละ) 
รวม 

แตงไทย น้ าตาล แป้งกวนไส้ 
1 79.78 15.06 5.16 100.00 
2 79.78 13.41 6.81 100.00 
3 82.89 11.95 5.16 100.00 
4 82.89 10.30 6.81 100.00 
5 81.34 12.68 5.98 100.00 

 
2.4  การวัดคุณภาพทางเคมีกายภาพและคุณภาพ
ทางประสาทสัมผัสของแยมแตงไทย 
 คุณลักษณะทางเคมีกายภาพและคุณลักษณะ
ทางประสาทสัมผัสของแยมแตงไทย ถือเป็นค่าตัวแปร
ตามหรือค่าตอบสนอง (response) ของแยมแตงไทย 
โดยผลิตภัณฑ์ทั้ง 5 สูตรจะถูกน ามาท าการวิเคราะห์
คุณลักษณะทางเคมีกายภาพได้แก่ การวิเคราะห์ค่า
ความแตกต่างของสีระหว่างสีของตัวอย่างแตงไทย
เริ่มต้นกับสีของตัวอย่างแยมแตงไทย ด้วยเครื่องวัดสี 
(Color Meter) รุ่น MiniScan EZ : 4500L, America 
การวิเคราะห์ความเป็นกรด-ด่าง ด้วยเครื่องวัดความ
เป็นกรด-ด่าง (pH Meter) รุ่น  Mettler Toledo :  

Seren Easy, Switzerland การวิ เคราะห์ปริมาณ
ของแข็งที่ละลายได้ในน้ า ด้วยเครื่องวัดปริมาณ
ของแข็งที่ละลายได้ในน้ า (Hand refractometer) รุ่น 
ATAGO : Master, Japan การวิเคราะห์ความหนืด 
ด้วยเครื่องวัดความหนืด (Brookfield) รุ่น AMETEK : 
RVT, America และการวิเคราะห์ปริมาณน้ าอิสระ 
ด้วยเครื่องวัดปริมาณน้ าอิสระ (Water Activity) รุ่น 
NADE : HD-3A, Thailand แล้วท าการบันทึกผลการ
ทดสอบจ านวน 3 ซ้ า  

จากนั้ นน าผลิตภัณฑ์ทั้ ง  5 สู ตรมาท าการ
วิเคราะห์คุณลักษณะทางประสาทสัมผัสของแยม
แตงไทยด้วยวิธีการให้คะแนนความชอบแบบ 9-point 
hedonic scale (1 = ไม่ชอบมากที่สุด 9 = ชอบมาก
ที่สุด) ในคุณลักษณะด้าน สี กลิ่นรส ความหวาน 
ความหนืดในการทา และความชอบโดยรวมของ
ผลิตภัณฑ์ โดยจะใช้ผู้ทดสอบชิมที่ไม่ได้ผ่านการฝึกฝน 
(untrained panel) จ านวน 50 คน  
2.5  การวิเคราะห์ทางสถิติ 

น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะหห์าความแปรปรวนแบบ 
Analysis of Variance (ANOVA) แ ล ะ ท า ก า ร
เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วยวิธี  
Duncan’s new multiple range test (DMRT) ที่
ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ยกเว้นการทดสอบ
ทางด้านประสาทสัมผัส วางแผนการทดลองแบบ 
RCBD (Randomized complete block design) 
 
3.  ผลการทดลองและวิจารณ์ 
3.1  ผลการศึกษาสูตรที่เหมาะสมของการผลิตแยม
แตงไทย 

จากการศึกษาเพ่ือหาสูตรที่เหมาะสมของปริมาณ
ส่วนผสมประกอบด้วย แตงไทย น้ าตาล และแป้งกวน
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ไส้ ด้วยวิธีพ้ืนผิวตอบสนอง (RSM) และออกแบบการ
ทดลองแบบส่วนผสมนั้น เมื่อก าหนดให้  X1 คือ
ปริมาณแตงไทย X2 คือปริมาณน้ าตาล X3 คือปริมาณ
แป้งกวนไส้ โดยมีค่าตอบสนอง (Response) ที่ท าการ
ตรวจสอบ คือ ค่าคุณภาพทางเคมีกายภาพด้านความ
แตกต่างของสี (∆E) ความเป็นกรด-ด่าง (pH) ปริมาณ

ของแข็งที่ละลายได้ในน้ า (TSS) ความหนืด (η) และ
ปริมาณน้ าอิสระ (aw) ดังแสดงในตารางที่ 2 ส่วน       
ค่าคุณภาพทางประสาทสัมผัสด้านสี กลิ่นรส ความ
หวาน ความหนืดในการทา และความชอบโดยรวม
ของผลิตภัณฑ์ ดังแสดงในตารางที่ 3 ซึ่งจากตารางจะ
พบว่า ปริมาณส่วนผสม แตงไทย น้ าตาล และ              
แป้งกวนไส้ ที่แตกต่างกันจะส่งผลต่อลักษณะทางเคมี
กายภาพและลักษณะทางประสาทสัมผัสอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ (p≤0.05) โดยความแตกต่างของสี
จะอยู่ในช่วง 7.52-28.72 ซึ่งผลิตภัณฑ์แยมแตงไทยที่
ได้เมื่อมองด้วยตาเปล่าจะมีลักษณะเป็นสีเขียวดัง
แสดงในรูปที่ 1 ส่วนความเป็นกรด-ด่างจะอยู่ในช่วง 
5.60-5.90 ปริมาณของแข็งที่ละลายได้ในน้ าจะอยู่

ในช่วง 20.20-26.00 องศาบริกซ์ ความหนืดจะอยู่
ในช่วง 0.36-0.85 ปาสคาลวินาที และปริมาณน้ า
อิสระจะอยู่ในช่วง 0.97-0.98 ขณะที่คะแนนทาง
ประสาทสัมผัสด้านสีจะอยู่ในช่วง 6.24-7.32 คะแนน 
กลิ่นรสจะอยู่ในช่วง 6.34-6.68 คะแนน ความหวาน
จะอยู่ในช่วง 5.94-6.82 คะแนน ความหนืดในการทา
จะอยู่ในช่วง 6.12-7.04 คะแนน และความชอบ
โดยรวมจะอยู่ในช่วง 6.30-7.06 คะแนน  
 

รูปที่ 1 ลักษณะของผลิตภัณฑ์แยมแตงไทย 
 

ตารางท่ี 2 ค่าเฉลี่ย±ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของค่าคุณภาพทางเคมีกายภาพของแยมแตงไทย 

สูตรที ่
คุณภาพทางเคมีกายภาพ 

∆E (-) pH (-) TSS (°Brix) η (Pa.s) aw (-) 

1 15.42±0.38c 5.60±0.00a 26.00±0.71e 0.37±0.00b 0.97±0.01a 
2 28.72±0.75d 5.70±0.00b 23.00±0.71d 0.52±0.00d 0.97±0.01a 
3 15.25±0.25c 5.80±0.00c 20.20±0.45a 0.51±0.00c 0.98±0.00b 
4 13.35±0.46b 5.82±0.04c 21.20±0.45b 0.36±0.00a 0.98±0.00b 
5 7.52±0.47a 5.90±0.00d 22.20±0.45c 0.85±0.00e 0.98±0.00b 

หมายเหตุ : a-e ตัวอักษรภาษาอังกฤษทีต่่างกันในคอลัมนเ์ดียวกันคือแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 
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ตารางท่ี 3 ค่าเฉลี่ย±ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของค่าคุณภาพทางประสาทสัมผัสของแยมแตงไทย 

สูตรที ่
คุณภาพทางประสาทสัมผัส 

สี กลิ่นรส  ความหวาน ความหนืดในการทา ความชอบโดยรวม 
1 7.32±1.48b 6.54±1.62ns 6.82±1.62b 7.04±1.50c 7.00±1.43b 
2 6.74±1.56ab 6.56±1.53ns 6.50±1.34ab 6.64±1.47abc 6.62±1.66ab 
3 6.86±1.48ab 6.68±1.45ns 6.74±1.64b 6.90±1.31bc 7.06±1.45b 
4 6.24±1.32a 6.34±1.62ns 5.94±1.50a 6.12±1.86a 6.30±1.49a 
5 6.26±1.82a 6.52±1.83ns 6.44±1.83ab 6.28±1.93ab 6.84±1.30ab 

หมายเหตุ : a-c ตัวอักษรภาษาอังกฤษท่ีต่างกันในคอลัมน์เดียวกันคือแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 
และ ns คือไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ 

นอกจากนี้เมื่อน าข้อมูลมาวิเคราะห์ค่าความ
แปรปรวนเพ่ือพิจารณาปริมาณส่วนผสมของแตงไทย 
น้ าตาล และแป้งกวนไส้  ที่มีผลต่อค่าตอบสนอง        
ดังแสดงในตารางที่ 4 พบว่า มีเพียงข้อมูลที่ได้จาก          
ค่าปริมาณของแข็งที่ละลายได้ในน้ าและข้อมูลที่ได้
จากคะแนนทางประสาทสัมผัสด้านกลิ่นรสเท่านั้นที่                                                                                                   
สามารถน ามาท านายผลได้เนื่องจากค่าตอบสนอง
ดังกล่าวมีค่าการทดสอบสมมติฐาน (Probability 
value, P-value) ของแบบจ าลองน้อยกว่า 0.05 และ 
 

มีค่ าสั มประสิ ทธิ์ ก ารตั ดสิ น ใจ  (Coefficient of 
determination, R2) มากกว่า 90.00 เปอร์เซ็นต์ ซึ่ง 
ถือว่าตัวแปรต้นและตัวแปรตามนั้นมีความสัมพันธ์กัน
เป็นอย่างมาก ดังนั้นสมการจึงมีความเหมาะสมกับ
ข้อมูลและมีความเป็นไปได้ที่จะน าสมการดังกล่าวมา
ใช้ในการหาความสัมพันธ์ของปริมาณส่วนผสมของ
แตงไทย น้ าตาล และแป้งกวนไส้ เพ่ือให้สามารถ
พยากรณ์สมการแบบจ าลองของสูตรที่เหมาะสมใน
การผลิตแยมแตงไทยได้อย่างแม่นย าต่อไป 

ตารางท่ี 4 สมการของค่าตอบสนองต่าง ๆ ด้วยวิธีพ้ืนผิวตอบสนอง (RSM) 
ค่าตอบสนอง สมการ P-value R2 (%) 
∆E (-) -0.50X1+1.97X2+5.38X3  0.623 37.65 
pH (-) 0.06X1+0.01X2+0.05X3 0.458 54.15 
TSS (°Brix) -0.57X1+5.36X2+9.96X3-0.78X2X3 0.007 99.99 

η (Pa.s) 19.60X1-150.82X2+176.46X3 0.227 54.67 

aw (-) 0.01X1-0.00X2-0.01X3+0.00X2X3 0.145 94.78 
สี 0.06X1+0.21X2-0.15X3 0.276 44.79 
กลิ่นรส 0.15X1-0.26X2+5.35X3-0.07X1X3 0.047 99.46 
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ค่าตอบสนอง สมการ P-value R2 (%) 
ความหวาน 0.17X1-0.29X2+6.98X3-0.09X1X3 0.099 97.58 
ความหนืดในการทา 0.07X1+0.17X2-0.18X3 0.260 47.92 
ความชอบโดยรวม 0.14X1-0.28X2-1.15X3+0.08X2X3 0.080 98.44 

หมายเหตุ : X1 คือ ปริมาณแตงไทย, X2 คือ ปริมาณน้ าตาล และ X3 คือ ปริมาณแป้งกวนไส ้
 

เมื่อน าค่าตอบสนองมาท าการวิเคราะห์หาสูตรที่
เหมาะสมของการผลิตแยมแตงไทยด้วยวิธี พ้ืนผิว
ตอบสนอง (RSM) พบว่า สูตรที่เหมาะสมของการผลิต
แยมแตงไทย คือ การใช้ปริมาณส่วนผสมของแตงไทย
เท่ากับร้อยละ 81.86 ปริมาณน้ าตาลเท่ากับร้อยละ 
12.98 และปริมาณแป้งกวนไส้เท่ากับร้อยละ 5.16 
นอกจากนี้เมื่อพิจารณาถึงผลของปริมาณส่วนผสมต่อ
ปริมาณของแข็งที่ละลายได้ในน้ า ดังรูปที่ 2 จะพบว่า 
เมื่อปริมาณแตงไทยเ พ่ิมขึ้นจะส่งผลให้ปริมาณ
ของแข็งที่ละลายได้ในน้ าลดลง และเมื่อปริมาณ
น้ าตาลเพ่ิมขึ้นจะส่งผลให้ปริมาณของแข็งที่ละลายได้
ในน้ าเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกับปริมาณแป้งกวนไส้ เนื่องจาก
สารเหล่านี้มีลักษณะเป็นของแข็งเมื่อเติมลงในแยมจึง
ท าให้ปริมาณของแข็งที่ละลายได้ในสารละลายเพ่ิมขึ้น 
คล้ายกับการศึกษาการพัฒนากระบวนการท าแห้ง        
น้ ามะขามเปียกด้วยเครื่องอบแห้งแบบลูกกลิ้งที่พบว่า 
มะขามเปียกผงที่ใช้มอลโตเดกซ์ทริน 10 เปอร์เซ็นต์ 
จะมีปริมาณของแข็งทั้งหมดน้อยกว่ามะขามเปียกผงที่
ใช้มอลโตเดกซ์ทริน 80 เปอร์เซ็นต์ [5] เช่นเดียวกับ
การศึกษาสมบัติทางเคมีกายภาพของแตงโมผงที่ได้
จากการท าแห้งแบบพ่นฝอยซึ่งพบว่า แตงโมผงที่ใช้
มอลโตเดกซ์ทริน 3 เปอร์เซ็นต์ จะมีปริมาณของแข็ง
ทั้งหมดน้อยกว่าแตงโมผงที่ใช้มอลโตเดกซ์ทริน 5 
เปอร์เซ็นต ์[6]  

ขณะที่เมื่อพิจารณาผลของปริมาณส่วนผสมต่อ
คะแนนทางประสาทสัมผัสด้านกลิ่นรส ดังรูปที่ 3 จะ
พบว่า เมื่อปริมาณแตงไทยเพ่ิมขึ้นจะส่งผลให้คะแนน
ทางประสาทสัมผัสด้านกลิ่นรสเพ่ิมขึ้นเช่นเดียวกับ
ปริมาณน้ าตาล ขณะที่เมื่อปริมาณแป้งกวนไส้เพ่ิมขึ้น
จะส่งผลให้คะแนนทางประสาทสัมผัสด้านกลิ่นรส
ลดลง อาจเนื่องมาจากโปรตีนภายในเม็ดแป้งที่ท าให้
เกิดปฏิกิริยาระหว่างกรดอะมิโน (amino acids) กับ
น้ าตาลรีดิวซ์ (reducing sugar) และเกิดเป็นปฏิกิริยา
เมลลาร์ด  (maillard reaction) ขึ้ น  ซึ่ งปฏิกิ ริ ยา
ดังกล่าวนี้จะส่งผลโดยตรงต่อลักษณะของสีและกลิ่น
ของผลิตภัณฑ์ [7] คล้ายกับการศึกษาผลของการ
ทดแทนแป้งข้าวสาลีด้วยแป้งข้าวกล้องสังข์หยดต่อ
คุณภาพทางเคมีกายภาพและคุณภาพทางประสาท
สัมผัสในผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวที่พบว่า ผลิตภัณฑ์
ขนมขบเคี้ยวที่มีการทดแทนด้วยแป้งข้าวกล้องสังข์
หยดในปริมาณ 75 เปอร์เซ็นต์ของน้ าหนักแป้งสาลี 
จะมีคะแนนทางประสาทสัมผัสด้านกลิ่นรสที่น้อยกว่า 
ผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวที่มีการทดแทนด้วยแป้งข้าว
กล้องสังข์หยดในปริมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ของน้ าหนัก
แป้งสาลี [8]  
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รูปที่ 2 ผลของปริมาณส่วนผสมต่อปริมาณของแข็งท่ี
ละลายได้ในน้ าของแยมแตงไทย 

 

 
 

รูปที่ 3 ผลของปริมาณส่วนผสมต่อคะแนนทาง
ประสาทสัมผัสด้านกลิ่นรสของแยมแตงไทย 

 
4.  สรุปผลการทดลอง 
 สูตรที่เหมาะสมของการผลิตแยมแตงไทยด้วยวิธี
พ้ืนผิวตอบสนอง (RSM) คือ การใช้ปริมาณแตงไทย
เท่ากับร้อยละ 81.86 ปริมาณน้ าตาลเท่ากับร้อยละ 
12.98 และปริมาณแป้งกวนไส้เท่ากับร้อยละ 5.16 

 
5.  กิตติกรรมประกาศ 
 ขอขอบคุณ สาขาวิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวและ
แปรสภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
นครราชสีมา ที่ให้โอกาสในการด าเนินงานศึกษาวิจัย
ในครั้งนี้  และขอขอบคุณ สาขาวิศวกรรมเกษตร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่ให้ความอนุเคราะห์
อุปกรณส์ าหรับการทดสอบ 
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บทคัดย่อ  

กลุ่มแบคทีเรียคัดเลือกจ านวน 11 สายพันธุ์ที่คัดแยกได้จากตัวอย่างดินและน้ าในพื้นที่ฝังกลบขยะขององค์การ
บริหารส่วนต าบล (อบต.) ตาลเดี่ยว จังหวัดสระบุรี สามารถลดปริมาณโลหะหนักจ านวน 7 ธาตุ (แมงกานีส โครเมียม 
ตะกั่ว โมลิบดินัม โคบอลต์ แคดเมียม และนิกเกิล) ได้มากกว่าร้อยละ 55-92 ภายในระยะเวลา 7 วัน เมื่อบ่มเลี้ยงร่วมกับ
ผักตบชวาในอาหารทดสอบสูตรพื้นฐาน TM ที่มีโลหะหนักความเข้มข้น 2 มิลลิกรัมต่อลิตร ที่อุณหภูมิ 37±2 องศา
เซลเซียส นอกจากนี้ กลุ่มแบคทีเรียคัดเลือกที่ถูกตรึงบนวัสดุยึดเกาะชนิดพลาสติกมีเดียมีความสามารถในการลดปริมาณ
แมงกานีส โครเมียม ตะกั่ว สังกะสี และโคบอลต์ที่ปนเปื้อนในตัวอย่างน้ าธรรมชาติจากบริเวณพื้นที่ฝังกลบขยะของ อบต. 
ตาลเดี่ยว ได้ภายในเวลา 28 วัน และมีค่าความเป็นพิษที่เป็นอันตรายลดลงหลังกระบวนการบ าบัดทางชีวภาพนี้เมื่อ
ประเมินเบื้องต้นโดยการทดสอบตามมาตรฐาน OECD 202 จากผลความส าเร็จนี้มีแนวโน้มที่จะน าไปใช้กับชุดบ าบัด
ชีวภาพแบบเคลื่อนที่ส าหรับแหล่งน้ าธรรมชาติที่ปนเปื้อนในบริเวณพื้นที่ฝังกลบขยะ  
ค ำส ำคัญ: กลุ่มแบคทีเรียที่มีประสิทธิภาพ โลหะหนัก พืน้ที่ฝงักลบขยะ 
 
Abstract 
 A bacterial consortium consist of 11 strains were isolated from soil and water samples of 
municipal waste dumping site at Tan Diao subdistrict administrative organization, Kaeng Khoi district, 
Saraburi province. The bacterial consortium combining with water hyacinth cloud decreased more than 
55-92% of 2 mg/L Manganese, Chromium, Lead, Molybdenum, Cobalt, Cadmium and Nickel when 
incubated with T-medium (TM) at 37±2 °C within 7 days. Moreover, bacterial consortium immobilized 
on plastic media (PM) also found this consortium capable of decreasing Manganese, Chromium, Lead, 
Zinc and Cobalt contaminated in natural water sample from municipal waste dumping site at Tan Diao 
subdistrict administrative organization within 28 days. The toxicity of natural water sample was 
decreased after bioremediation process, as determined accordance with OECD 202. Owing to the 
positive results of this research, it is feasible that this bacterial consortium could be able to apply with 
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mobile bioremediation batch for natural water sources contaminated from municipal waste dumping 
sites. 
Keywords: Effective bacteria consortium, Heavy metals, Municipal waste dumping sites 
 
1. บทน้า 
 หนึ่งในปัญหามลภาวะทางน้ าในปัจจุบันเกิดจาก
การสะสมของสารประกอบอินทรีย์และอนินทรีย์
รวมถึงโลหะหนักในปริมาณมาก เนื่องจากโลหะหนัก
ไม่สามารถสลายตัวได้ด้วยกระบวนการทางธรรมชาติ 
มีรายงานการปนเปื้อนโลหะหนักในแหล่งน้ าและ
ตะกอนดิน  ได้แก่  สารหนู  เหล็ก  ปรอท ตะกั่ ว 
แมกนีเซียม แมงกานีส โมลิบดีนัม นิกเกิล และสังกะสี 
[1] การปนเปื้อนของโลหะหนักจากธรรมชาติหรือจาก
การกระท าของมนุษย์ล้วนมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
และมนุษย์ในระยะยาว [2] โดยแหล่งก าเนิดของ  
โลหะหนักในสิ่งแวดล้อมมาจากหลายแหล่ง  อาทิ 
อุตสาหกรรมการถลุงแร่และโลหะ การเผาไหม้
เชื้อเพลิง การใช้สารเคมีทางการเกษตร และที่ส าคัญ
คือการรั่วไหลจากบริเวณพ้ืนที่ฝังกลบขยะ ซึ่งส่งผล
กระทบต่อดินและแหล่งน้ าในบริเวณใกล้เคียง [3] 
ก่อให้เกิดการกระจายตัวไปตามห่วงโซ่อาหารและ
สะสมในสิ่งมีชีวิตในระดับที่เป็นพิษต่อร่างกาย เช่น 
สังกะสีอาจเกิดอาการจับไข้หนาวสั่นและอาเจียน 
แคดเมียมอาจท าให้ไตท างานผิดปกติและปวดกระดูก
สันหลังแขนขา ตะกั่วเมื่อเข้าสู่ร่างกายแล้วส่วนใหญ่
จะยึดจับกับเม็ดเลือดแดง จะไปลดการสร้างฮีม 
(heme) ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของเม็ดเลือด
แดง นอกจากนี้ยังส่งผลต่อตับ ภาวะเจริญพันธุ์ ท าให้
มีความพิการแต่ก าเนิดได้ และสารหนูจะส่งผลให้เกิด
ผื่นแดงและคัน อาจเกิดสะเก็ดที่ผิวหนังจนมีลักษณะ
คล้ายโรคมะเร็ง นอกจากนี้ยังท าลายเม็ดเลือดแดงจน
เกิดอาการโรคโลหิตจาง [4]  

การบ าบัดโลหะหนักที่ปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม
สามารถท าได้หลายวิธี ได้แก่ การแยกกรองด้วยไฟฟ้า 
[5] การตกผลึกด้วยวิธีทางเคมี การแลกเปลี่ยนไอออน 
และการกรอง [6] การบ าบัดโลหะหนักด้วยวิธีข้างต้น
มีต้นทุนสูงและไม่เหมาะสมต่อการน ามาใช้บ าบัด
โลหะหนัก เนื่องจากมีการใช้สารเคมีซึ่งไม่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม [7] การใช้กระบวนการทางชีวภาพที่เกิด
จากกิจกรรมของแบคทีเรียและ/ หรือการใช้พืชดูดซับ
เป็นอีกแนวทางหนึ่ งในการบ าบัดโลหะหนัก ซึ่ ง
แบคทีเรียสามารถเจริญได้ในสภาพแวดล้อมที่มี    
โลหะหนักตกค้างและยังสามารถลดปริมาณและความ
เป็นพิษของโลหะหนักได้ โดยอาศัยกลไกหลายวิธี เช่น 
การก าจัดโดยผนังเซลล์ การตกตะกอนภายนอกเซลล์ 
การใช้เอนไซม์ในการเปลี่ยนโครงสร้างให้โลหะหนัก
เคลื่อนที่ได้น้อยลง เป็นต้น [8] ปัจจุบันมีการน า
แบคทีเรียมาใช้ในการบ าบัดน้ าเสียที่มีโลหะหนัก  
ปนเปื้อนโดยอภิชญา (2560) [9] ใช้แบคทีเรียที่คัดแยก
จากน้ าเสียของโรงงานอุตสาหกรรมฟอกหนังสามารถ
ลดปริมาณของตะกั่วในน้ าเสียสังเคราะห์ได้สูงสุดร้อยละ 
87.72 ในขณะที่แบคทีเรียสายพันธุ์  Bacillus sp. 
สามารถลดปริมาณของแคดเมียม โครเมียม แมงกานีส 
และตะกั่วในน้ าเสียได้เช่นกัน [10] นอกจากนี้การใช้
วัสดุดูดซับจากผักตบชวาสามารถลดปริมาณโครเมียม
และทองแดงในน้ าเสียจากอุตสาหกรรมฟอกหนังได้
มากกว่าร้อยละ 95 [11] จะเห็นได้ว่าการใช้แบคทีเรีย
และผักตบชวามีประสิทธิภาพและนิยมน ามาใช้ในการ
ลดปริมาณโลหะหนักออกจากน้ าเสีย ดังนั้น งานวิจัยนี้
จึงศึกษาประสิทธิภาพของแบคทีเรียคัดเลือกและ
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ผักตบชวาในการลดปริมาณโลหะหนักปนเปื้อนใน
ตัวอย่างน้ าธรรมชาติจากพ้ืนที่ฝังกลบขยะของ อบต.
ตาลเดี่ยว  

 
2.  วัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการ 
2.1  การคัดแยกกลุ่มแบคทีเรียที่มีประสิทธิภาพ 

คัดแยกแบคทีเรียจากตัวอย่างดินและน้ าภายใน
ระยะ 2 กิโลเมตรบริเวณพ้ืนที่ฝังกลบขยะของ อบต.
ตาลเดี่ยว ด้วยวิธี Serial dilution method จากนั้น
ศึกษาประสิทธิภาพของกลุ่มแบคทีเรีย (Consortium) 
โดยบ่มเลี้ยงร่วมกับผักตบชวา  (Water hyacinth; 
WH) ปริมาณ 0.1 กรัมน้ าหนักแห้ง ในอาหารทดสอบ
สูตรพ้ืนฐาน TM [12] ปริมาตร 100 มิลลิลิตร ที่มี
โลหะหนักความเข้มข้น 2 มิลลิกรัมต่อลิตรจ านวน 11 
ธาตุ คือ แมงกานีส (Mn) สารหนู (As) ทองแดง (Cu) 
โครเมียม (Cr) ตะกั่ว (Pb) ซีลีเนียม (Se) โมลิบดีนัม 
(Mo) สังกะสี (Zn) โคบอลต์ (Co) แคดเมียม (Cd) 
และนิกเกิล (Ni) บ่มเลี้ยงบนเครื่องเขย่าความเร็ว 120 
รอบต่อนาที ที่อุณหภูมิ 37±2 องศาเซลเซียส ท าการ
ทดสอบ 3 ซ้ า เทียบกับชุดทดสอบที่มีเฉพาะผักตบชวา 
ท าการวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนักคงเหลือในอาหาร
ทดสอบและใน WH ที่ระยะเวลาการทดสอบ 7 วัน 
ด้วยเครื่อง Inductively Coupled Plasma Optical 
Emission Spectroscopy (ICP-OES) 
2.2  การจ้าแนกสายพันธุ์แบคทีเรียคัดเลือก 

จัดจ าแนกสายพันธุ์แบคทีเรียด้วยวิธี 16S rRNA 
โดยใช้เทคนิค Polymerase Chain Reaction (PCR) 
2.3  ศึกษาประสิทธิภาพกลุ่มแบคทีเรียคัดเลือกใน
ระดับเรือนทดลอง 

บ่มเลี้ยงกลุ่มแบคทีเรียคัดเลือกที่ถูกตรึงบนวัสดุ
ยึดเกาะชนิดพลาสติกมีเดีย (Plastic media; PM) 
ร่วมกับผักตบชวาปริมาณ 50 กรัมน้ าหนักแห้ง 

(PM+WH) ในภาชนะทดสอบขนาด 100 ลิตร โดยใช้
น้ าจากธรรมชาติบริเวณพ้ืนที่ฝังกลบขยะของ อบต.
ตาลเดี่ยว ที่ปริมาตร 50 ลิตร เติมโลหะหนักจ านวน 
11 ธาตุที่ความเข้มข้น 0.05-1 มิลลิกรัมต่อลิตร โดย
เปรียบเทียบกับ (1) ชุดควบคุมที่เป็นน้ าธรรมชาติ  
(Control) (2) ชุดทดสอบที่มีเฉพาะผักตบชวา (WH) 
และ (3) ชุดทดสอบที่มีเฉพาะกลุ่มแบคทีเรียคัดเลือก
ที่ถูกตรึงบนวัสดุยึดเกาะชนิดพลาสติกมีเดีย (PM) ท า
การทดสอบ 2 ซ้ า ที่ระยะเวลา 28 วัน วิเคราะห์
ปริมาณโลหะหนักคงเหลื อด้วยเครื่อง ICP-OES 
รวมถึงประเมินระดับความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมใน
เบื้องต้นโดยใช้ชุดทดสอบ DAPHTOXKIT FTM MAGNA 
ตามวิธีมาตรฐานของ Organization for Economic 
Co-operation and Development (OECD) Guideline 
202 [13]  
2.4  การวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนักด้วยเครื่อง 
ICP-OES 

น าตั วอย่ า งมาย่อยด้ วย เครื่ อง  Microwave 
digestion ที่ความดัน 60 บาร์ อุณหภูมิ 175 และ 
200 องศาเซลเซียส ส าหรับของเหลวและของแข็ง 
ตามล าดับ วิเคราะห์ปริมาณโลหะหนักด้วยเครื่อง 
ICP-OES [14] 
 
3.  ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
3.1  การคัดแยกและจ้าแนกสายพันธุ์แบคทีเรีย 

จากการคัดแยกแบคทีเรียในตัวอย่างดินและน้ า 
พบว่า มี 11 ไอโซเลทที่มีแนวโน้มในการลดปริมาณ
โลหะหนักได้ เมื่อน าไปจ าแนกสายพันธุ์ด้วยวิธีการ 
16S rRNA โดยใช้เทคนิค PCR พบว่า เป็นแบคทีเรีย
ส กุ ล  Acinetobacter sp., Pseudarthrobacter sp., 
Bacillus sp., Acidovorax sp. และ Pseudomonas sp. 
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โดยไอโซเลทที่ 5 และ 7 เป็นสายพันธุ์เดียวกัน คือ B. 
megaterium (ตารางท่ี 1) 
3.2  ศึกษาประสิทธิภาพของกลุ่มแบคทีเรียคัดเลือก 

ผลการทดสอบประสิทธิภาพของกลุ่มแบคทีเรีย
คัดเลือกในการลดปริมาณโลหะหนักเมื่อบ่มเลี้ยง
ร่วมกับผักตบชวาในอาหารทดสอบสูตรพ้ืนฐาน TM ที่
มีโลหะหนัก 11 ธาตุที่ความเข้มข้น 2 มิลลิกรัมต่อลิตร 
เทียบกับชุดทดสอบ WH พบว่าทั้ง 2 ชุดทดสอบ
สามารถลดปริมาณโลหะหนักในอาหารทดสอบได้ แต่
ชุดทดสอบ Consortium+WH มีประสิทธิภาพในการ
ลดปริมาณโลหะหนักได้มากกว่าร้อยละ  55-92 
จ านวน 7 ธาตุ  คือ  แมงกานีส โครเมียม ตะกั่ ว  
โมลิบดินัม โคบอลต์ แคดเมียม และนิกเกิล ในขณะที่
ประสิทธิภาพในการลดปริมาณสารหนู ทองแดง และ
ซีลีเนียมมีค่าใกล้เคียงกับชุดทดสอบ WH (รูปที่ 1) 
อย่างไรก็ตาม พบการสะสมของปริมาณโลหะหนักใน
WH เพ่ิมขึ้นมากกว่าร้อยละ 50 ในทุกธาตุยกเว้น
แมงกานีสและสังกะสี เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณ
โลหะหนักตั้งต้นใน WH (WH initial) (รูปที่ 2)  
 
ตารางที่ 1 สายพันธุ์ของแบคทีเรียที่จัดจ าแนกด้วยวิธี 
16S rRNA 

ไอโซเลท
ที ่

ชื่อวิทยาศาสตร์ แกรม 

1 Acinetobacter junii ลบ 
2 Pseudarthrobacter 

niigatensis 
บวก 

3 Bacillus velezensis บวก 
4 Stenotrophomonas 

acidaminiphila 
ลบ 

5 Bacillus megaterium บวก 

ไอโซเลท
ที ่

ชื่อวิทยาศาสตร์ แกรม 

6 Acidovorax anthurii ลบ 
7 Bacillus megaterium บวก 
8 Bacillus altitudinis บวก 
9 Pseudomonas otitidis ลบ 
10 Pseudomonas balearica ลบ 
11 Bacillus wiedmannii บวก 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 รูปที่ 1 การลดปริมาณโลหะหนักในอาหารทดสอบ
สูตรพ้ืนฐานโดยกลุ่มแบคทีเรียคัดเลือกและผักตบชวา 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2 ร้อยละของโลหะหนักที่ถูกดูดซับและปริมาณ
โลหะหนักตั้งต้นในผักตบชวาเมื่อทดสอบ 

ในอาหารทดสอบสูตรพื้นฐาน  
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3.3  ศึกษาประสิทธิภาพกลุ่มแบคทีเรียคัดเลือกใน
ระดับเรือนทดลอง 

บ่มเลี้ยงกลุ่มแบคทีเรียคัดเลือกที่ถูกตรึงบนวัสดุ
ยึดเกาะชนิดพลาสติกมีเดียร่วมกับผักตบชวาปริมาณ 
50 กรัมน้ าหนักแห้ง ในภาชนะทดสอบขนาด 100 
ลิตร โดยใช้น้ าธรรมชาติจากบริเวณพ้ืนที่ฝังกลบขยะ
ของ อบต.ตาลเดี่ยว ที่ปริมาตร 50 ลิตร เติมโลหะหนัก
จ านวน 11 ธาตุที่ความเข้มข้น 0.05-1 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร โดยเปรียบเทียบกับ (1) Control (2) WH และ 
(3) PM พบว่า ทุกชุดทดสอบสามารถลดปริมาณ 
โลหะหนักที่ปนเปื้อนในน้ าธรรมชาติได้ แสดงให้เห็น
ว่ากลุ่มแบคทีเรียตามธรรมชาติสามารถลดปริมาณ
โลหะหนักภายในเวลา 28 วัน ในขณะที่ชุดทดสอบ 
PM สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการลดปริมาณ 
โลหะหนักได้ 5 ธาตุ คือ แมงกานีส โครเมียม ตะกั่ว 
สังกะสี และโคบอลต์ ส่วนชุดทดสอบ WH สามารถลด
ปริมาณโลหะหนักได้ 1 ธาตุ คือ แคดเมียม ซึ่งมีค่า
ใกล้ เคียงกับชุดทดสอบ  PM ส าหรับชุดทดสอบ 
PM+WH สามารถลดปริมาณโลหะหนักได้ 3 ธาตุ คือ 
สารหนู ทองแดง และซีลีเนียม นอกจากนี้ยังพบว่าทุก
ชุดทดสอบสามารถลดปริมาณโมลิบดินัมและนิกเกิล
ได้มากกว่าร้อยละ 90 (รูปที่ 3) ซึ่งสอดคล้องกับร้อยละ
ของโลหะหนักที่ถูกดูดซับใน WH ที่มีค่าเพ่ิมขึ้น ทั้งนี้ 
WH อาจช่วยส่งเสริมการท างานของกลุ่มแบคทีเรียเพ่ือ
ลดปริมาณโลหะหนักดังกล่าวได้ (รูปที่ 4) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3 การลดปริมาณโลหะหนักในตัวอย่าง 
น้ าจากธรรมชาติ 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 4 ร้อยละของโลหะหนักที่ถูกดูดซับและปริมาณ
โลหะหนักตั้งต้นในผักตบชวาเมื่อทดสอบใน 

ตัวอย่างน้ าจากธรรมชาติ 
 

จากผลการศึกษาข้ างต้น กล่ าว ได้ ว่ ากลุ่ ม
แบคทีเรียที่คัดเลือกได้นี้สามารถอยู่ร่วมกับจุลินทรีย์
ในธรรมชาติซึ่งเป็นจุลินทรีย์ประจ าถิ่น (indigenous 
microorganisms) และสามารถลดปริมาณโลหะหนัก
ปนเปื้อนในน้ าธรรมชาติได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
อัญชนา และคณะ (2556) [12] ที่ใช้กลุ่มแบคทีเรีย
คัดเลือกในการลดปริมาณและความเป็นพิษของสาร
ก าจัดศัตรูพืชปนเปื้อนในร่องน้ าของสวนองุ่น อ าเภอ
ด าเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี นอกจากนี้การตรึงเซลล์
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แบคทีเรียบนวัสดุสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการลด
ปริมาณโลหะหนักได้ ดังงานวิจัยของ Huang et al. 
(2020) [15] ที่ตรึงเซลล์แบคทีเรียสายพันธุ์ B. cereus 
RC-1 บนถ่านชีวภาพจากฟางข้าว สามารถลดปริมาณ
แคดเมียมที่ผสมอยู่ในอาหารเลี้ยงเชื้อได้ถึง 158.77 
มิลลิกรัมต่อกรัม ในขณะที่แบคทีเรียในรูปเซลล์อิสระ
สามารถลดปริมาณแคดเมียมได้เพียง 60.00 มิลลิกรัม
ต่อกรัม ส าหรับชุดทดสอบที่มีการใช้ WH เป็นวัสดุ 
ดูดซับสามารถลดปริมาณโลหะหนักในน้ าได้ ทั้งนี้  
เนื่องจากมีองค์ประกอบที่เป็นเส้นใยเซลลูโลส โครง
ร่างที่เป็นเส้นใยหลวมๆ โดยมีโมเลกุลยึดเกาะกันด้วย
พันธะไฮโดรเจน ท าให้เซลลูโลสในวัสดุดูดซับมีสมบัติ
เป็นตัวกลางที่สามารถตรึง anchor group ของสาร
เป้าหมายเข้ากับโมเลกุลด้วยพันธะเคมี [16]  
3.4  ก า ร ป ร ะ เ มิ น ร ะ ดั บ ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย ต่ อ
สิ่งแวดล้อมในเบื องต้น 

เมื่อน าตัวอย่างน้ าจากธรรมชาติที่ผ่านการ
ทดสอบที่ระยะเวลา 28 วัน มาตรวจสอบค่าความเป็น
พิษต่อสัตว์ทดสอบ (Daphnia magna) ในเบื้องต้น
ด้วยชุด DAPHTOXKIT FTM MAGNA พบว่าค่าร้อยละ
การรอดชีวิตของ D. magna ในชุดทดสอบ PM มีค่า
ร้อยละ 63 ซึ่งมีค่าสูงกว่าทุกชุดทดสอบ ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะโลหะหนักถูกเปลี่ยนโครงสร้างโดยกลุ่ ม
แบคทีเรียคัดเลือกท าให้มีค่าความเป็นพิษลดลง 
อย่างไรก็ตามโลหะหนักที่ถูกดูดซับอยู่ใน WH ยังคงมี
ความเป็นพิษต่อสัตว์ทดสอบ กล่าวได้ว่าการใช้กลุ่ม
แบคทีเรียคัดเลือกนี้สามารถลดปริมาณโลหะหนักใน
ตัวอย่างน้ าและมีค่าความเป็นพิษท่ีเป็นอันตรายลดลง
หลังกระบวนการบ าบัดทางชีวภาพ (ตารางที่ 2) 
 

 

ตารางที่ 2 ร้อยละการรอดชีวิตของสัตว์ทดสอบจาก
ชุดทดสอบ DAPHTOXKIT FTM MAGNA 

ชุดทดสอบ ร้อยละการรอดชีวิต 
Control 40 

PM 63 
WH 10 

PM+WH 40 
 
4.  สรุปผลการวิจัย 
 งานวิจัยนี้สามารถคัดแยกได้แบคทีเรียกลุ่มหนึ่ง
จากตัวอย่างดินและน้ าในบริเวณระยะ 2 กิโลเมตร
จากพ้ืนที่ฝังกลบขยะของ อบต.ตาลเดี่ยว โดยกลุ่ม
แบคทีเรียนี้สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมตาม
ธรรมชาติและลดปริมาณโลหะหนักที่ปนเปื้อนในน้ า
จากธรรมชาติได้ รวมถึงมีค่าความเป็นพิษที่ เป็น
อันตรายลดลงหลังกระบวนการบ าบัดทางชีวภาพ จาก
ผลความส าเร็จของงานวิจัยนี้ มีแนวโน้มที่จะน าไปใช้กับ
ชุดบ าบัดชีวภาพแบบเคลื่อนที่ส าหรับแหล่งน้ าธรรมชาติ
ที่ปนเปื้อนในบริเวณพ้ืนที่ฝังกลบขยะ  
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บทคัดย่อ  
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดต้นทุนการขนส่งสินค้าจากการสอบถามข้อมูลเบื้องต้นของบริษัทพบว่า  มี
ค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าสูงขึ้นในทุกๆเดือน และสาเหตุหลักการสูงขึ้นของการขนส่งสินค้าที่เห็นได้ชัด คือไม่มีการจัด
เส้นทางการเดินรถขนส่งสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้ต้นทุนค่าน้ ามันเชื้อเพลิงของกรณีศึกษาสูงขึ้นและส่งผลกระทบ
ต่อกรณีศึกษาเป็นอย่างมาก งานวิจัยนี้ได้ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวกับต้นทุนการขนส่งสินค้า และใช้โปรแกรม การจัดเส้นทาง
ส าเร็จรูป VRP Spreadsheet solver มาช่วยจัดเส้นทางการเดินรถขนส่งสินค้าให้กับกรณีศึกษา  
 ผลการวิจัยพบว่า การจัดเส้นทางการเดินรถขนส่งสินค้าด้วยโปรแกรม VRP Spreadsheet solver สามารถลด
ระยะทางของการขนส่งสินค้าได้จากเดิม 2,256.18 กิโลเมตร เหลือ 1,772.26 กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 21.44 ต้นทุน
ขนส่งสินค้าเดิม 21,493.43 บาท เหลือ 20,312.23 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.49 
ค ำส ำคัญ: ต้นทุนการขนส่งสินค้า, การจัดเส้นทางการเดินรถขนส่งสินค้า 
 
Abstract 
 This research aimed to reduce the transportation cost. There is a higher cost of shipping products 
every month. And the primary cause of the higher freight is evident. That is, there is no product 
transportation route arrangement This caused the case study's fuel cost to rise and had a significant 
impact on the case study. This research studied the information about the cost of shipping. And have 
used the program Ready-made routing VRP Spreadsheet solver to help route cargo transport in case 
study.  
 The results of the research were as follows: Arrangement of cargo transport routes with VRP 
Spreadsheet solver program can reduce the distance of freight transportation from the original 2,256.18 
kilometers to 1,772.26 kilometers or 21.44 percent. The original freight cost 21,493.43 baht, a left of 
20,312.23 baht or 5.49 percent. 
Keywords: Transportation cost, Vehicle routing problem. 
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1.  บทน า 
1.1  ที่มาและความส าคัญ 

ในปัจจุบันมีการแข่งขันด้านธุรกิจอุตสาหกรรม
เดียวกันสูงขึ้น หนึ่งในอุตสาหกรรมที่ส าคัญ คือ การ
ขนส่งและการกระจายสินค้า ซึ่งในทุก ๆ ธุรกิจ จะต้อง
มีกระบวนการขนส่ง  เป็นส่วนส าคัญ  และเป็น
กิจกรรมที่มีค่าใช้จ่ายสูง เนื่องจากการบริหารจัดการ
ไม่มีประสิทธิภาพ เช่น การจัดเส้นทางการเดินรถที่ไม่
ถูกต้องขาดความเหมาะสม การก าหนดเส้นทางที่ท า
ให้ระยะทางการเดินรถไกลเกินไปและการเลือกใช้รถ
มากเกินความจ าเป็น ถ้าองค์กรหรือบริษัทสามารถ
แก้ปัญหาเหล่านี้ได้จะสามารถแข่งขันธุรกิจด้านการ
ขนส่งและเพ่ิมประสิทธิภาพให้กับบริษัทของตนเองได้  
ซ่ึงการขนส่งสินค้ามีความส าคัญกับหลายธุรกิจ  
เพราะการขนส่งเป็นส่วนส าคัญของกิจกรรมในด้านโล
จิสติกส์ที่จะท าให้เกิดระบบหรือกระบวนการเริ่มต้น
ธุรกิจขึ้นมาได้ รวมทั้งปัจจัยในด้านต่างๆของการขนส่ง 
เช่นปัจจัยด้านต้นทุนเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ส าคัญของการ
บริหารธุรกิจให้เติบโตได้อย่างต่อเนื่อง ดังนั้นปัจจัยที่
ส าคัญที่สุดของการขนส่งสินค้า คือต้นทุนค่าน้ ามัน
เชื้อเพลิง เนื่องจากเป็นปัจจัยหลักที่ขาดไม่ได้ในการ
ขนส่งสินค้าดังนั้นหากองค์กรหรือบริษัทมีการบริหาร
จัดการได้ไม่ดีกิจกรรมการขนส่งของบริษัทนี้ก็ไม่มี
ประสิทธิภาพ 

หจก.ทรัพย์แจ่มใส ทรานสปอร์ต ได้ท าธุรกิจ
เกี่ยวกับการขนส่งสินค้า โดยท าการขนส่งในเขต
กรุงเทพมหานคร และ ปริมณฑล ด้วยรถบรรทุกขนาด 
6 ล้อ จ านวน 2 คัน จากการสอบถามข้อมูลเบื้องต้น
ของกรณีศึกษาพบว่า มีค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้า
สูงขึ้นในทุก ๆ เดือน และสาเหตุหลักการสูงขึ้นของ
การขนส่งสินค้าที่เห็นได้ชัด คือไม่มีการจัดเส้นทางการ
เดินรถขนส่งสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้ต้นทุน

ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงของกรณีศึกษาสูงขึ้นและส่งผล
กระทบต่อกรณีศึกษาเป็นอย่างมาก  

จากปัญหาของกรณีศึกษาที่กล่าวมาข้างต้น 
งานวิจัยนี้ได้ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวกับต้นทุนการขนส่ง
สินค้า และได้ใช้โปรแกรม การจัดเส้นทางส าเร็จรูป 
VRP Spreadsheet solver มาช่วยจัดเส้นทางการ
เดินรถขนส่งสินค้าให้กับกรณีศึกษา  
 
1.2 วัตถุประสงค์ 
 1.2.1  เพ่ือศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับต้นทุนการ
ขนส่งสินค้าของกรณีศึกษา 
 1.2.2  เพ่ือจัดเส้นทางการเดินรถขนส่งสินค้า
ให้กับกรณีศึกษา 
 1.2.3  เพ่ือลดต้นทุนการขนส่งสินค้าให้กับ
กรณีศึกษา 
 
1.3 ขอบเขตการศึกษา 
 1.3.1  ด้านข้อมูล งานวิจัยนี้ศึกษาและเก็บข้อมูล
เกี่ยวกับองค์ประกอบของ ต้นทุนการขนส่งสินค้าของ
รถบรรทุก 6 ล้อ ( ต้นทุนคงท่ี, ต้นทุนผันแปร )      
 1.3.2  ด้านสถานที่ ได้ท าการเก็บข้อมูลที่แผนก
ขนส่งของ หจก. ทรัพย์แจ่มใส ทรานสปอร์ต 
 1.3.3  ด้านเวลา ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล 
ตั้งแต ่8 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 17 มีนาคม 2564 
 
2.  ขั้นตอนการด าเนินงานวิจัย  
 ส ารวจ สืบค้น และเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่  
องค์ประกอบของต้นทุนการขนส่งสินค้าปัจจุบัน ,
จ านวนรถขนส่งสินค้า,ค่าจ้างพนักงาน,เส้นทางการ
เดินรถขนส่งสินค้าปัจจุบัน ,ข้อมูลการเดินรถขนส่ง
สินค้าปัจจุบัน 
 



 
การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์  วทิยาศาสตร์  เทคโนโลยี  และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 12 
วันที่ 20  สิงหาคม  2564  ณ  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   

 

 
ESTACON12 | 1487 

ตารางท่ี 2.1 องค์ประกอบของต้นทุนการขนส่งสินค้า  
ต้นทุนเที่ยวไป 

รายการต้นทุน ต้นทุน 
ต้นทุนคงที่ (Fixed Costs) บาท/เที่ยว/วัน 
- ค่าจ้างพนักงาน 
- ค่าเบี้ยประกัน 
- ค่าภาษี 
-ค่าเส่ือมราคา 

800 
13.02 
3.10 
144.74 

รวมต้นทุนคงที่  960.86 
ต้นทุนผันแปร (Variable Costs) บาท/เที่ยว/วัน 
- ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 
-ค่าซ่อมบ ารุงรักษา 
-เบี้ยเล้ียงพนักงาน 

12,977.05 
14.88  
200 

รวมต้นทุนผันแปร 2,198.66 
ต้นทุนเที่ยวกลับ 

ต้นทุนคงที่ (Fixed Costs) บาท/เที่ยว/วัน 
- ค่าจ้างพนักงาน 
- ค่าเบี้ยประกัน 
- ค่าภาษี 
-ค่าเส่ือมราคา 

800 
13.02 
3.10 
144.74 

รวมต้นทุนคงที่ 960.86 
ต้นทุนผันแปร (Variable Costs) บาท/เที่ยว/วัน 
- ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 
-ค่าซ่อมบ ารุงรักษา 
-เบี้ยเล้ียงพนักงาน 

1,883.94 
14.88 
200 

รวมต้นทุนผันแปร 2,098.82 
  

 จากตารางที่  2.1 พบว่า ต้นทุนคงที่เที่ยวไป
ผลรวมเท่ากับ 960.86 บาท/เที่ยว/วัน รวมทั้งมีต้นทุน
ผันแปรรวมเท่ากับ 2,198.66 บาท/เที่ยว/วัน แล้ว
พบว่า ต้นทุนคงที่เที่ยวกลับผลรวมเท่ากับ 960.86 
บาท/เที่ยว/วัน และมีต้นทุนผันแปรรวมเท่ากับ 
2,098.82 บาท/เที่ยว/วัน 
 
 
 
 
 

ตารางท่ี 2.2 จ านวนรถขนส่งของกรณีศึกษา 
 
ประเภทรถ 
 

ความเร็ว
เฉลี่ย 

(กม./ชม.) 

ความสามารถ
ในการบรรทุก 

(กก./คัน) 

จ านวนรถที่ใช้ใน
การขนส่งปัจจบุัน 

(คัน) 
ISUZU 
ขนาด 6 

ล้อตู้ 

 
60 

 
15,000 

 
2 

 
จากตารางที่ 2.2 พบว่า รถท่ีใช้คือ ISUZU ขนาด 

6 ล้อตู้ จ านวนรถมีทั้งหมด 2 คันมีความสามารถใน
การบรรทุกอยู่ที่ 15,000 กิโลกรัม/คันและมีความเร็ว
เฉลี่ย 60 กิโลเมตร/ชั่วโมง 
2.1 ผลลัพธ์การจัดเส้นทางจากโปรแกรม VRP 
Spreadsheet solver 

จากการด าเนินการปฏิบัติตามขั้นตอนการใช้งาน
โปรแกรม VRP Spreadsheet solver ท าให้ ได้ผล
ลัพธ์การจัดเส้นทาง ดังภาพที่ 1-2 และ ดังตารางที่ 
2.3 

 

 
ภาพที่ 1 แสดงผลลัพธ์การจัดเส้นทางเดินรถขนส่ง

สินค้า วันจันทร์คันที่ 1 
  
 จากภาพที่ 1 แสดงผลลัพธ์การจัดเส้นทางเดินรถ
ขนส่งสินค้า วันจันทร์คันที่ 1 พบว่าเส้นทางการเดินรถ
การขนส่งสินค้ามีการเปลี่ยนแปลงและไม่สามารถลด
ต้นทุนการขนส่งสินค้าได้ ดังตารางที่ 2.4 

 



 
การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์  วทิยาศาสตร์  เทคโนโลยี  และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 12 
วันที่ 20  สิงหาคม  2564  ณ  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   

 

 
ESTACON12 | 1488 

 
ภาพที่ 2 แสดงผลลัพธ์การจัดเส้นทางเดินรถขนส่ง

สินค้า วันจันทร์คันที่ 2 
  
 จากภาพที่ 2 แสดงผลลัพธ์การจัดเส้นทางเดินรถ
ขนส่งสินค้า วันจันทร์คันที่ 2 พบว่าเส้นทางการเดินรถ
ขนส่งสินค้ามีการเปลี่ยนแปลงและมีต้นทุนการขนส่ง
สินค้าลดลง ดังตารางที่ 2.3 
 
ตารางท่ี 2.3 ตารางบันทึกการจัดเส้นทางเดินรถขนส่ง
สินค้า (ผลลัพธ์จากโปรแกรม) วันจันทร์ 

 
เส้นทาง 

ระยะทาง 
(กิโลเมตร) 

น้ าหนัก
สินค้า 

(กิโลกรัม) 

ต้นทุนการขนส่ง 
(บาท/เทีย่ว/วัน) 

0-2-3-4-5-
1-0 

160.15 5,800 842.06 

0-9-10-7-8-
6-11-0 

156.52 6,250 972.86 

รวม 316.67 12,050 1,814.92 

 
จากตารางที่ 2.3 ตารางบันทึกการจัดเส้นทาง

เดินรถขนส่งสินค้า (ผลลัพธ์จากโปรแกรม) วันจันทร์ 
คันที่1 พบว่า ระยะทางเท่ากับ 160.15 กิโลเมตร 
น้ าหนักเท่ากับ 5,800 กิโลกรัม และต้นทุนค่าขนส่ง
ขนส่งสินค้าเท่ากับ  842.06 บาท โดยน าต้นทุนคงที่
(บาท/เที่ยว/วัน) + ต้นทุนค่าขนส่งขนสินค้า(บาท/
เที่ยว/วัน) =ต้นทุนรวม (บาท/เที่ยว/วัน)  จะได้ 
960.86+842.06= 1,802.92 บาท/เที่ยว/วัน 

  วันจันทร์ คันที่2 พบว่า ระยะทางเท่ากับ 156.52 
กิโลเมตร น้ าหนักเท่ากับ 6,250 กิโลกรัม และต้นทุน
ค่าขนส่งสินค้าเท่ากับ 972.86 บาท โดยน าต้นทุนคงที่
(บาท/เที่ยว/วัน) + ต้นทุนค่าขนส่งสินค้า(บาท/เที่ยว/
วั น )  = ต้ นทุ น ร ว ม  ( บ าท / เที่ ย ว / วั น )   จ ะ ได้  
960.86+972.86= 1,933.72 บาท/เที่ยว/วัน 
2.2 วิเคราะห์เปรียบเทียบผลก่อน-หลังการวิจัย 
VRP Spreadsheet solver 
 เป็นการเปรียบเทียบต้นทุนการขนส่งสินค้า
ปัจจุบันกับการที่ผู้วิจัยได้น าโปรแกรมส าเร็จรูปVRP 
Spreadsheet solver มาใช้ ในการวิ เคราะห์และ
ค านวณ ดังตารางที่ 2.4 
 
ตารางท่ี 2.4 ตารางเปรียบเทียบผลการด าเนินงาน 

วัน รายการ ปัจจุบัน ใหม ่ ผล 
ต่าง 

ร้อยละ 

 
 
จันทร์ 

จ านวนรถที่
ใช้(คัน) 

2 2 - - 

ระยะทาง
(ก.ม.) 

350.42 316.67 33.75 17.76 

ต้นทุนค่า
ขนส่งสินค้า
รวม(บาท/
เท่ียว/วัน) 

 
3,763.25 

 
3,736.64 

 
26.91 

 
9.68 

 
ตารางที่  2 .4  ตาราง เปรี ยบเทียบผลการ

ด าเนินงาน พบว่าระยะทางการขนส่งสินค้าวันจันทร์
ของรถทั้ง 2 คัน จากเดิม 350.42กิโลเมตร เหลือ 
316.67 กิโลเมตร ผลต่าง 33.75 กิโลเมตร คิดเป็น
ร้อยละ 17.76 และต้นทุนขนส่งสินค้าจากเดิ ม 
3,763.25บาท เหลือ 3,736.64บาท ผลต่าง 26.91 
คิดเป็นร้อยละ 9.68 
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3.  ส่วนสรุป 
3.1  สรุปผลการวิจัย 
 ปัจจุบัน หจก.ทรัพย์แจ่มใส ทรานสปอร์ต ได้ท า
ธุรกิจเกี่ยวกับการขนส่งสินค้า โดยท าการขนส่งในเขต
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ด้วยรถบรรทุก
รถบรรทุกขนาด 6 ล้อ จ านวน 2 คัน จากการสอบถาม
ข้อมูลเบื้องต้นของกรณีศึกษาพบว่า มีค่าใช้จ่ายในการ
ขนส่งสินค้าสูงขึ้นในทุก ๆ เดือน และสาเหตุหลักการ
สูงขึ้นของการขนส่งสินค้าค้าที่เห็นได้ชัด คือไม่มีการ
จัดเส้นทางการเดินรถขนส่งสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ 
ท าให้ต้นทุนค่าน้ ามันเชื้อเพลิงของกรณีศึกษาสูงขึ้น
และส่งผลกระทบกรณีศึกษาเป็นอย่างมาก ทางผู้วิจัย
จึงได้น าโปรแกรม VRP Spreadsheet solver มาช่วย
จัดเส้นทางการเดินรถขนส่งสินค้าให้กับกรณีศึกษา 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือลดต้นทุนรวมการขนส่งสินค้า
ให้กับกรณีศึกษา 
 งานวิจัยนี้สามารถสรุปผลการจัดเส้นทางการเดิน
ขนส่งสินค้าตลอดระยะเวลา 1 สัปดาห์  ในการ
ให้บริการขนส่งสินค้าแก่กลุ่มลูกค้าในเขตพ้ืนที่  
กรุงเทพฯและปริมณฑล รวมทั้งสิ้น 6 วัน ผู้วิจัยได้น า
ปัจจัยหลาย ๆ อย่าง เช่น น้ าหนักการขนส่งสินค้าของ
รถบรรทุก ปริมาณความต้องการ ระยะทางรับ-ส่ง
สินค้า เวลาเปิด-ปิด บริการรับสินค้า และระยะทางใน
การขนถ่ายสินค้า ซึ่งข้อมูลทั้งหมดนี้ ผู้วิจัยได้ท าการ
จัดเส้นทางการเดินรถขนส่งสินค้าส าหรับรถบรรทุก 6 
ล้อ จ านวน 2 คัน สามารถสรุปได้ดังนี้ 
  1.) ระยะทางการขนส่งสินค้าเดิม 2,256.18 
กิโลเมตร เหลือ 1,772.26 กิโลเมตร ลดลง 483 
กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 21.44 
  2.) ต้นทุนขนส่งสินค้าเดิม 21,493.43 บาท 
เหลือ 20,312.23 บาท ลดลง 1,181.2 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 5.49  

3.2 ข้อเสนอแนะ 
 3.2.1 การใช้ โปรแกรรม  VRP Spreadsheet 
solver ใช้แก้ปัญหาได้แต่อาจจะไม่ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด 
หรืออาจมีข้อผิดพลาดได ้
 3.2.2 กรณีศึกษาควรมีการติดตั้ง ระบบ GPS 
ให้กับรถบรรทุกเพ่ือสะดวกต่อการเดินรถขนส่งสินค้า
ไปยังลูกค้าได้ง่าย และสามารถติดตามรถบรรทุกขนส่ง
สินค้าให้อยู่ในเส้นทางที่ก าหนดไว้ 
 3.2.3 งานวิจัยนี้สามารถใช้จัดเส้นทางการเดินรถ
ขนส่งสินค้ากับธุรกิจอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องได้ 
 
4.  กิตติกรรมประกาศ 
     วิจัยนี้สมบูรณ์ได้ด้วยการได้รับค าแนะน าและแนว
ทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่าง การท าวิจัย  
ต้องขอขอบพระคุณ อาจารย์ภาณุพงษ์ ศรีมุงคุล 
อาจารย์ที่ปรึกษาในการท าวิจัยนี้ ที่คอยช่วยแนะน า 
ให้ค าปรึกษา ให้ความรู้ และแนวทางในการท างาน 
ด้วยความเอาใจใส่  อีกทั้งตรวจทานและแก้ไขใน
ข้อบกพร่องในการท าวิจัยนี้  
     ขอขอบคุณ ผู้ประกอบการ และพนักงานขับรถ
ของกรณีศึกษาทุกท่านที่ให้ความอนุเคราะห์ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลที่จะน ามาใช้ในงานวิจัยเล่มนี้ 
     สุดท้ายนี้ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่านที่
ให้ความเมตตาและให้ค าปรึกษาให้กับงานวิจัยฉบับนี้ 
จึงท าให้งานวิจัยนี้ออกมาอย่างเสร็จสมบูรณ์ และหวัง
ว่าวิจัยนี้จะเกิดผลดีกับทุกคนที่มีความสนใจที่จะศึกษา
และค้นคว้าหาข้อมูล 
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การพัฒนาแอปพลิเคชันแชทบอทเพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  
กรณีศึกษา: ต าบลสามโคก จังหวัดปทมุธาน ี

Development of Chatbot Application for Cultural tourism promotion  
Case Study: Sam Khok Subdistrict, Pathum Thani Province 

 
ฐิติวัฒน์ ปราเปรม* และประภาส ทองรัก  

 
*ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี  

39 หมู่ที่ 1 ต าบลคลองหก อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธาน ี12110 
อีเมล์ 1161109050442@mail.rmutt.ac.th โทร 096-886-3713 

 
บทคัดย่อ  

การพัฒนาแอปพลิเคชันแชทบอทเพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กรณีศึกษา ต าบลสามโคก จังหวัด
ปทุมธานี มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันแชทบอทเพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมฯ 2) เพื่อหา

ประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันแชทบอทเพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมฯ  3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของ
ผู้ใช้งานที่มีต่อแอปพลิเคชันแชทบอท เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ แอปพลิเคชันแชทบอทบนแอปพลิเคชันไลน์ที่ผ่าน
การประเมินผลจากผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีแชทบอทจ านวน 5 คน จากแบบประเมินรูปแบบการพัฒนาแอปพลิเคชัน 
แชทบอทและแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อ แอปพลิเคชันแชทบอทเพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมฯ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า แอปพลิเคชัน      
แชทบอทเพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กรณีศึกษา ต าบลสามโคก จังหวัดปทุมธานี ที่พัฒนาขึ้นอยู่ในเกณฑ์
ระดับ ประสิทธิภาพมาก โดยมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.00 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.35 และความพึงพอใจของผู้ใช้
แอปพลิชันอยู่ในเกณฑ์ระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.27 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.10 แสดงให้เห็นว่าแอป
พลิเคชันแชทบอทที่พัฒนาขึ้น มีความน่าสนใจ สะดวก และรวดเร็วต่อการแนะน าสถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหาร และสินค้า
ผลิตภัณฑ์ของ ต าบลสามโคก จังหวัดปทุมธานี ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
ค ำส ำคัญ: แอปพลิเคชัน, แชทบอท, สามโคก, การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
 
Abstract 
 The Development of chatbot application for cultural tourism promotion case study: Sam Khok 
subdistrict, Pathum Thani has objectives to 1) Develop chatbot application for cultural tourism 
promotion 2) Find out the effectiveness of the of chatbot application for cultural tourism promotion  
3) Study the satisfaction of user  in using development of chatbot the tools used in this research were 
chatbot application on Line application which was passed the evaluation by 5 IT experts and chatbot 
application development model and the user satisfaction evaluation form for cultural tourism 
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promotion Case Study: Sam Khok subdistrict, Pathum Thani along with mean and standard deviation 
used for data analysis. The results have been revealed that chatbot application for cultural tourism 
promotion case study: Sam Khok subdistrict, Pathum Thani got the highest efficacy level in development, 
with the average value of 4.00, and standard deviation of 0.35 the satisfaction of users of Chatbot 
application for Cultural tourism promotion was at the high level, with the average of 4.27, and the 
standard deviation of 0.10, which means this application has been developed can make more interesting, 
convenient and fast to efficacy recommend tourist attractions, restaurants and products of Sam Khok 
subdistrict, Pathum Thani.  
Keywords: Application, Chatbot, Sam Khok, Cultural tourism 

 
1.  บทน า 
 ต าบลสามโคก อ าเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 
เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงโบราณคดีที่ส าคัญของประเทศ
ไทย จากหลักฐานที่ได้มีการค้นพบ เช่น วัด เตาโอ่ง
อ่าง ตุ่มสามโคก หม้อข้าวแช่ และเครื่องปั้นดินเผา อีก
ทั้งยังมีขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวมอญ ชาว
มอญได้อพยพจากประเทศพม่าเข้ามาพ่ึงบารมีของ
กษัตริย์ไทยและได้ด าเนินชีวิตจากอดีตจนถึงปัจจุบัน
โดยได้รับอนุญาตให้ตั้งถิ่นฐานในจังหวัดปทุมธานี จึง
ท าให้จังหวัดปทุมธานีมีกิจกรรมที่ด าเนินเกี่ยวกับมอญ 
เช่น การท าข้าวแช่การกวนข้าวทิพย์นอกจากนี้สถานที่
ท่องเที่ยวของจังหวัดปทุมธานียังมีศาสนสถานและ  
วัดวาอาราม แสดงร่องรอยของมรดกวัฒนธรรม
ท้องถิ่นสะท้อนถึงประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตของคน
มอญ [1]  
 ปัจจุบันมีหลายหน่วยงานภาครัฐได้พยายามฟ้ืนฟู
ประเพณีวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวไทยมอญให้กลับมา
อีกครั้ง เพ่ือรักษาไว้ เป็นแบบอย่างอันดีงามของ
ท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี แต่อย่างไรก็ตามจังหวัด
ปทุมธานีเป็นจังหวัดปริมณฑลที่มีการเจริญเติบโต
อย่างรวดเร็วจึงท าให้ชุมชนมีวัฒนธรรมพ้ืนบ้านที่
ลดลง อีกทั้งจังหวัดได้มีโครงสร้างนโยบายการพัฒนา

ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาให้เป็น
แหล่งอุตสหกรรม จึงท าให้ประชาชนมองข้ามแหล่ง
ท่องเที่ยวภายในจังหวัดปทุมธานีและมีผู้คนรู้จักแหล่ง
ท่องเที่ยวในจังหวัดปทุมธานีค่อนข้างน้อย ทั้งที่ความ
จริงในจังหวัดปทุมธานีมีวัดและศิลปวัฒนธรรม
มากมายพอที่จะพัฒนาให้เป็นเส้นทางการท่องเที่ยว
ส าหรับนักท่องเที่ยว 
 จากปัญหาข้างต้นผู้วิจัยเห็นถึงความส าคัญอย่างยิ่ง
ที่ต้องจัดท าวิจัยเรื่อง การพัฒนาแอปพลิเคชันแช
ทบอทเพ่ือการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  
กรณีศึกษา: ต าบลสามโคก จังหวัดปทุมธานี ภายใต้
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบ
บูรณาการ (1 ต าบล 1 มหาวิทยาลัย) เพ่ือพัฒนาและ
เพ่ิมช่องทางการน าเสนอแหล่งสถานที่ท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม กระตุ้นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวชุมชน 
และภาพลักษณ์ของต าบลในมิติต่าง ๆ เช่น การเรียนรู้
วัฒนธรรม การเรียนรู้ทางด้านสังคมและชุมชน อีกทั้ง
ยั ง เป็นการเครื่ องมือแนะน าทางเลือกด้านการ
ท่องเที่ยวของจังหวัดปทุมธานี  
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2.  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
2.1  การท่องเที่ยวเชิงชุมชน  
 World Tourism Organization [ 2 ]  อธิ บ า ย
เกี่ยวกับการพัฒนาการท่องเที่ยวโดย ชุมชนว่า ซึ่งถ้ามี
การวางแผนพัฒนาการจัดการที่ดีแล้วการท่องเที่ยวจะ
ท าให้เกิดอาชีพในชุมชน สร้าง รายได้และเป็นโอกาส
ให้เกิดการประกอบธุรกิจซึ่งจะท าให้คุณภาพชีวิตของ
คนในชุมชนดีขึ้นนอกจากนี้ การท่องเที่ยวยังท าให้เกิด
ก า ร อ นุ รั ก ษ์ ธ ร ร ม ช า ติ ใ น ชุ ม ช น  โ บ ร า ณ ค ดี
ประวัติศาสตร์ศิลปะงานหัตถกรรม และวัฒนธรรม 
ประเพณีช่วยในการพัฒนาคุณภาพของสิ่งแวดล้อมให้
ดี ขึ้ น เพราะ เป็ นสถานที่ ท่ อ ง เที่ ย ว  ที่ ดึ งดู ด ให้
นักท่องเที่ยวเดินทางมา  
 สายรุ้ง ดินโคกสูง [3] ได้อธิบายการท่องเที่ยวใน
ชุมชนว่าเป็นการเปิดหมู่บ้านให้ นักท่องเที่ยวเข้ามาหา
ประสบการณ์พักผ่อนหย่อนใจกับธรรมชาติก่อให้เกิด
การจับจ่ายใช้สอยภายใน หมู่บ้าน โดยประชาชนใน
หมู่บ้านเป็นผู้ด าเนินการจัดรูปแบบการให้บริการแก่
นักท่องเที่ยวตาม แนวทางที่เหมาะสมกับทรัพยากรที่
มีอยู่ในชุมชนได้อย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ และได้
สรุป ภาพรวมของการท่องเที่ยวโดยชุมชนว่า ปัจจัย
ภายในที่จะท าให้การท่องเที่ยวโดยชุมชนประสบ
ความส าเร็จคือ ชาวบ้านมีจุดประสงค์ร่วมกัน ความรัก
และหวงแหนทรัพยากรของชุมชน การมีผู้น า ที่มาจาก
การเลือกตั้ง ความเป็นเครือญาติการบริหารจัดการที่
โปร่งใสยุติธรรมและการให้สมาชิกมีส่วน ร่วมใน
กระบวนการจัดการ ส่วนปัจจัยภายนอกที่จะท าให้
การท่องเที่ยวโดยชุมชนประสบความส า เร็จ คือ
การศึกษาดูงานกฎระเบียบ รัฐและบริษัทเอกชนให้
ก า รสนั บสนุ นและการ ได้ รั บกา รยอมรั บจ าก 
นักท่องเที่ยว ทั้งนี้จะต้องสร้างจิตส านึกแก่ชุมชน สร้าง
งานสร้างอาชีพแก่ชาวบ้าน การพัฒนาแบบเป็น กลุ่ม 

การรักษาผลประโยชน์ร่วมกันของชาวบ้านและ ท าให้
ชุมชนมีความผูกพันอยู่กับธรรมชาติจึงจะท าให้ชุมชน
เข้มแข็งและสามารถพ่ึงตนเองได้  
2.2  Chatbot (แชทบอท) 
 Chatbot (แชทบอท) คือ โปรแกรมประยุกต์ที่
ส า ม า ร ถ ท า ง า น ไ ด้ อ ย่ า ง อั ต โ น มั ติ  Bot ห รื อ      
ChatBot เป็นบริการที่ท างานโดยถูกตั้งเงื่อนไขในการ
ท างานเอาไว้ล่วงหน้าโดยแชทบอทได้รับการพัฒนา
โดยใช้ เทคโนโลยีต่ าง  ๆ เช่น  การประมวลผล
ภาษาธรรมชาติ  (Natural Language Processing) 
การสังเคราะห์เสียงพูด (Speech Synthesis) และ
เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์  (Artificial Intelligence)  
โดยผู้ใช้งานสามารถปฏิสัมพันธ์ผ่านทางการสนทนาได้ 
[4] 
2.3  Line (แอปพลิเคชันไลน์) 
 LINE (ไลน์) เป็นแอปพลิเคชันส าหรับการสนทนา
บนอุปกรณ์การสื่อสารรูปแบบต่าง ๆ เช่น สมาร์ทโฟน 
คอมพิวเตอร์ และแท็บเล็ตพีซี ผู้ใช้สามารถสื่อสาร
ด้วยการพิมพ์ข้อความจากอุปกรณ์การสื่อสารเครื่อง
หนึ่ ง ไปสู่ อีกเครื่องหนึ่ ง ได้  ด้วยความสามารถที่
หลากหลายและการรองรับการใช้งานของผู้ใช้หลาย ๆ
ด้านส่งผลให้ไลน์ได้รับการยอมรับจากผู้ใช้งานทั่วโลก 
ปัจจุบันไลน์มีจ านวนผู้ใช้งานทั่วโลกกว่า 217 ล้านคน 
โดยมีแนวโน้มที่สูงขึ้นจากการเปิดให้บริการตั้งแต่ปี  
2554 เป็นต้นมา โดยมี ผู้ใช้งานในไทยกว่า 44 ล้าน
คน เป็นอันดับ 2 ของโลกรองจากประเทศญี่ปุ่น [5]   
      นอกจากบริการแบบ Instant Messaging ที่
สามารถส่งข้อความโต้ตอบหากัน  ยังมีจุดเด่นที่ท าให้
ไลน์แตกต่างกับแอปพลิเคชันส าหรับการสนทนา
รูปแบบอ่ืน ๆ คือ รูปแบบของ “สติกเกอร์” (Sticker)  
ที่แสดงอารมณ์และความรู้สึกของผู้ใช้ที่หลากหลาย  
นอกจากนี้ยังมี ฟี เจอร์  Timeline  ที่ผู้ ใช้สามารถ 
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แบ่งปันข้อมูลอัปเดตสถานการณ์ต่าง ๆ ผ่านการ      
โพสต์รูปภาพ และการตั้งสถานะ โดยที่เพ่ือนสามารถ
เข้ามาคอมเมนต์ได้ [6] “จากจุดมุ่งหมายหลักของ 
LINE ที่ต้องการน าาเสนอบริการและการแก้ปัญหา
ต่าง ๆ ที่เปรียบเสมือนศูนย์กลางหรือช่องทางหลักใน
การเชื่อมโยงผู้คน ข้อมูลข่าวสารและบริการต่าง ๆ 
เข้าไว้ด้วยกัน ซึ่งผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงข้อมูลและ
บริการที่ใช้งานในชีวิตประจ าวันได้ด้วย แอปพลิเค
ชันไลน์เพียงแอปพลิเคชันเดียว                 
 ปัจจุบัน LINE ได้พัฒนา แชทบอทขึ้นมาเพ่ือใช้
ทดแทนแอปพลิเคชัน โดยผู้ใช้บริการ ไม่ต้องโหลด
แอปพลิเคชันอ่ืนเพ่ิมเติมโดย LINE Bot หรือ LINE@ 
Account ที่ใช้ LINE Message API ซึ่งเป็น API ของ    
LINE ได้เปิดให้บริการแก่นักพัฒนาที่ LINE Business 
Center โดย เจ้ าของ  LINE@ จะท า โปรแกรม ไว้
เบื้องหลังเพ่ือให้  LINE@  Account  นั้นสามารถตอบ
โต้ข้อความกับการสนทนาแทนคนได้โดยอัตโนมัติ   
ดังนั้นลักษณะข้อความที่สนทนากับ LINE Bot จะเป็น
การตั้งโปรแกรมไว้ล่วงหน้าทั้งสิ้น  [7] โดยส่วนใหญ่
การใช้บริการ  LINE Bot จะมีความเหมาะสมกับ
รูปแบบของธุรกิจหรือบริการที่ต้องให้บริการข้อมูล
แบบอัตโนมัต ิ
2.4  Dialogflow 
 Dialogflow [8] คือ แพลตฟอร์มส าหรับสร้างบท
สนทนาของ Google ที่มีการน าเทคโนโลยีการเรียนรู้
ของเครื่องจักรด้านภาษาธรรมชาติมาช่วยในท าความ
เข้าใจถึงความต้องการ และสิ่งที่ต้องการสกัดออกมา
จากประโยคสนทนาของผู้ใช้งาน รวมถึงการตอบ
ค าถามตามความต้องการของผู้ใช้งาน ตามกฎหรือ
การไหลของข้อมูล (flow) เมื่อน า Dialogflow มาใช้
สร้าง Chatbotจะช่วยเพ่ิมความยืดหยุ่นของประโยค
ที่ Chatbot รับมา โดยไม่จ าเป็นต้องเป็นประโขคที่

ตรงตามเงื่อนไขที่ก าหนดแบบสมบูรณ์ยิ่งไปกว่านั้น 
Dialogilow เปิดช่องทางให้สามารถเชื่อมต่อกับระบบ
อ่ืน  ๆ ได้หลากหลายช่องทาง  เช่น  Facebook 
Messenger,Twitter, LINE และเว็บไซต์ของตัวเอง 
องค์ประกอบ พ้ืนฐ านของการสร้ า งบนสทนา 
Dialogflow ประกอบด้วย  
 - Intent คือ ประโยคที่คาดว่าผู้สนทนาจะส่งเข้า
มา ถ้าประโยคที่ส่งเข้ามาใกล้เคียงกับประโยคที่
ก าหนดไว้  Dialogilowจะท าการส่ง  Response ที่
ก าหนดไว้ใน Intent นั้นกลับไปยังผู้สนทนา 
 - Response คือข้อความตอบกลับของ Intent 
ซึ่งมีรูปแบบการตอบกลับหลากหลายรูปแบบตามช่อง
ทางการเชื่อมต่อกับระบบอื่น ๆ ที่ได้ก าหนด 
 - Integration คือ การเชื่อมช่องทางกับระบบ  
อ่ืน  ๆ  เช่ น  Facebook Messenger, Twitter และ 
LINE 

ฉัตรมุก ชมสาร และคณะ [9] ได้ศึกษา ระบบ
ตอบค าถามและส่งข่าวสารประชาสัมพันธ์ด้ วย
โปรแกรมสนทนาอัตโนมัติ กรณีศึกษา บริษัทรมิตา 
เฮลธ์แอนด์บิวตี้ จ ากัด งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
พัฒนาระบบตอบค าถาม ส่งข่าวสารประชาสัมพันธ์     
ด้ ว ย โปรแกรมสนทนา อัต โนมั ติ  :  กรณีศึ กษา     
บริษัทรมิตา เฮลธ์แอนด์บิวตี้  จ ากัด ระบบนี้แบ่ง
ออกเป็นสามส่วน ประกอบด้วย ส่วนการสนทนา
ข้อความส่วนการส่งข้อมูลเพ่ือการประชาสัมพันธ์ และ
ส่วนการจัดการการออกรายงาน โดยการศึกษาในครั้ง
นี้ด าเนินการวิเคราะห์และออกแบบระบบตามแนว
หลักการเชิงวัตถุโดยใช้ยูเอ็มแอลไดอะล็อกโฟลว์และ
โปรแกรมประยุกต์ไลน์ถูกใช้เป็นเครื่องมือส าหรับการ
เขียนโปรแกรม ผลการด าเนินงาน พบว่าระบบ
สามารถอ านวยความสะดวกและตอบสนองความ
ต้องการของผู้ใช้งานได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพ
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ตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ ผลการประเมินความพึงพอใจ
จากผู้ใช้ระบบจ านวน 30 คน คือ ลูกค้าและเจ้าหน้าที่
ประชาสัมพันธ์ พบว่าในด้านประสิทธิภาพของระบบ
โดยรวมอยู่ในเกณฑ์ระดับพึงพอใจมาก และในด้าน
การออกแบบระบบโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ระดับพึงพอใจ
มากที่สุด นอกจากนี้การทดสอบความถูกต้องของ
ระบบอยู่ในเกณฑ ์86%  
 จักรินทร์ สันติรัตนภักด ี[10] ได้ศึกษา การตลาด
ออนไลน์และบริการลูกค้าด้วยแชทบอท กรณีศึกษา: 
การใช้ Chatfuel ปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าผ่านเมสเซน
เจอร์ การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เ พ่ือ 1) ออกแบบ
โครงสร้างการสนทนาด้วยการก าหนดค าถามและ
ค าตอบจากข้อมูลจริงของผู้ขายสินค้าออนไลน์  2) 
ประเมินความสามารถในการใช้ งาน  Chatfuel 
ปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าผ่านเมสเซนเจอร์  และ 3) หา
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยผู้ใช้ที่ส่งผลต่อผลการ
ประเมินในภาพรวม งานวิจัยฉบับนี้เลือกกลุ่มตัวอย่าง
ผู้ใช้ 30 คน จากผู้ที่มีบัญชีเฟสบุ๊คส่วนบุคคลของ
ประเทศไทย ด้วยการสุ่มแบบเจาะจงที่ความเชื่อมั่น 
100% เก็บข้อมูลจริงจากผู้ขายสินค้าออนไลน์ 5 คน 
ในประเด็นค าถามที่พบในการซื้อขายสินค้า น าข้อมูล
ที่ได้มาจัดกลุ่มเป็นหัวข้อค าถาม แล้วก าหนดค าตอบที่
สัมพันธ์กันในลักษณะโครงสร้างการสนทนาของแช
ทบอท เริ่มจากการทักทาย และจบลงเมื่อลูกค้าแสดง
ความสนใจสินค้าหรือสั่ งซื้อสินค้า  โดยฝากช่อง
ทางการติดต่อกลับ เพ่ือด าเนินการปิดการขายใน
ขั้นตอนต่อไป โดยให้ผู้ใช้แต่ละคนทดลองซื้อสินค้า
ผ่านเมสเซนเจอร์แบบมิได้เปิดเผยต่อผู้ใช้ว่าก าลัง
สนทนากับแชทบอท 
 สุมนา บุษบกและคณะ [11] ได้พัฒนาแอปพลิเค
ชัน Chatbot ส าหรับงานบริการนักศึกษา กรณีศึกษา
กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลสุวรรณภูมิ การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือ
พัฒนาแอปพลิเคชัน Chatbot ส าหรับงานบริการ
นั ก ศึ ก ษ า  ก ร ณี ศึ ก ษ า  ก อ ง พั ฒ น า นั ก ศึ ก ษ า 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 2) เพ่ือ
หาประสิทธิภาพของ แอปพลิเคชัน Chatbot ส าหรับ
งานบริการนักศึกษา กรณีศึกษา กองพัฒนานักศึกษา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 3) เพ่ือ
ศึกษาความพึงพอใจของพนักงาน และนักศึกษาที่มีต่อ
แอปพลิเคชัน Chatbot ส าหรับงานบริการนักศึกษา 
กรณีศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  สถิติที่ ใช้ในการ
วิ เคราะห์ข้อมูลคือ ค่าเฉลี่ ยและส่วนเบี่ ยง เบน
มาตรฐาน  ผลการวิจัยพบว่า แอปพลิเคชัน Chatbot
ที่พัฒนาขึ้นอยู่ในเกณฑ์ระดับ ประสิทธิภาพมากที่สุด 
โดยมีค่ า เฉลี่ ย รวม เท่ ากับ  4.50 ส่ วน เบี่ ย ง เบน
มาตรฐาน 0.20  และความพึงพอใจของผู้ใช้อยู่ใน
เกณฑ์ระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.46 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ  0 .03 แสดงว่ าแอปพลิ เคชัน 
Chatbot ที่พัฒนาขึ้นสามารถลดระยะเวลาการตอบ
ค าถามของเจ้าหน้าที่งานพัฒนา 
นักศึกษาและนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี       
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
3.  วิธีด าเนินการวิจัย 
 ในการวิจัยแอปพลิเคชันแชทบอทเพ่ือการส่งเสริม
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กรณีศึกษา: ต าบลสาม
โคก จังหวัดปทุมธานี ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัย ดังนี้ 
3.1  วิเคราะห์และออกแบบระบบ 
 1.  ศึกษาเครื่องมือ เทคโนโลยี และศึกษาข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของ ต าบล
ส า ม โ ค ก  จั ง ห วั ด ป ทุ ม ธ า นี  โ ด ย ศึ ก ษ า จ า ก
เอกสารรายงานการวิจัย วารสาร บทความทาง
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วิชาการ การค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต รวมถึงจาก
การลงพ้ืนที่เพ่ือสัมภาษณ์เชิงลึกของบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ในพ้ืนที่ต าบลสามโคก จังหวัดปทุมธานี  

จากการศึกษา ผู้วิจัยวิเคราะห์ร่วมกับผู้น าชุมชน 
เกี่ยวกับแนวทางการส่ง เสริมการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม ต าบลสามโคก อ าเภอสามโคก จังหวัด
ปทุมธานี ผู้วิจัยจึงแบ่งข้อมูลเป็น 3 หมวดหมู่หลัก 
ได้แก่ แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สินค้า และ
ผลิตภัณฑ์ และร้านอาหารและคาเฟ่ น าอัตลักษณ์ของ
ท้องถิ่น คือ แหล่งปลูกตาล ขนาดใหญ่ของจังหวัด
ปทุมธานีในอดีตมาใช้เป็นลักษณะนิสัย (personality) 
ของการน าเสนอ คือ น้องต้นตาล ดังรูปที่ 1 

 

 
 

รูปที ่1 น้องต้นตาล 
 

2.  วิเคราะห์โครงสร้างค าถามจากงานวิจัยด้าน
การส่งเสริมการท่องเที่ยว และค าถาม-ตอบที่คนส่วน
ใหญ่มักใช้ในเพ่ือการสอบถามข้อมูลการท่องเที่ยว
จ านวน 100 ค าถาม เ พ่ือน ามาหาโครงสร้ า ง
ความสัมพันธ์ของค าถาม โดยให้ความส าคัญของ
ค าถามที่มีผู้ใช้งานถามบ่อยเป็นล าดับแรก จากนั้นจึง
ก าหนดเป็นโครงสร้างข้อค าถามของแชทบอท และ
น าไปใช้สร้างเป็นแชทบอท 
 3.  การออกแบบหน้าจอและการออกแบบระบบ 
เ พ่ือประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ ยว สินค้าและ
ผลิตภัณฑ์ ร้านอาหารและคาเฟ่ของพ้ืนที่เป้าหมาย 
โดยน าผลลัพธ์ที่ได้จากข้อ 1-2 มาสร้างเป็นหน้าจอ

ของระบบโดยค านึงถึงความสะดวกสบายของผู้ใช้ ให้
มีความใช้งานง่ายและรวดเร็ว ดังรูปที่ 2 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2 ตัวอย่างหน้าจอหลัก 
 

 4.  ท าการพัฒนาระบบที่ได้ออกแบบไว้ ในการ
พัฒนาครั้งนี้ผู้วิจัยได้พัฒนาระบบโต้ตอบการสนทนา
อัตโนมัติโดยมีเครื่องมือดังนี้ 

 Line  
 Dialogflow 
 Line developer 
 Line bot Designer 

โดยในภาพรวมของระบบในการนี้ผู้วิจัยเลือกใช้
แอปพลิเคชัน Line เป็นตัวกลางการสนทนาระหว่าง
ผู้ใช้งานกับระบบตอบโต้อัตโนมัติ โดยการพัฒนา
ระบบนั้นใช้ความสามารถของการบริการ Dialogflow 
โดยเป็นการให้บริการของผู้ให้บริการของ Google ที่
อยู่ในรูปแบบของ cloud พร้อมกับการเชื่อมต่อกับ 
แอปพลิ เคชัน  LINE ซึ่ งสามารถพัฒนาระบบให้
สามารถใช้งานได้ ดังรูปที่ 3 

 

 
รูปที ่3 โครงสร้างแอปพลิเคชันแชทบอท 

 



 
การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์  วทิยาศาสตร์  เทคโนโลยี  และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 12 
วันที่ 20  สิงหาคม  2564  ณ  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   

 

 
ESTACON12 | 1497 

5.  ทดสอบและแก้ไขข้อผิดพลาด การทดสอบ
และแก้ไขข้อผิดพลาดเป็นการทดสอบระบบให้
สามารถท างานได้ตามที่ออกแบบไว้ โดยการทดสอบ
เกิดข้ึนตลอดเวลาในการพัฒนา 
3.2 การประเมินผลการใช้งานระบบ 
 ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมีกระบวนการในการ
ทดลองประเมินผลการพัฒนาแอปพลิเคชันแชทบอท
เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กรณีศึกษา 
ต าบลสามโคก จังหวัดปทุมธานี ดังนี้  
 1.  ประเมินประสิทธิภาพโดยผู้เชี่ยวชาญด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน 5 ท่าน 
 2.  ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานแชทบอท
จ านวน 30 คน 
 ผู้วิจัยได้ท าการทดสอบประสิทธิภาพของแอป
พลิเคชันแชทบอท โดยวิธีการทดสอบแบบกล่องด า 
และวิธีการทางสถิติการวัดระดับความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อ แอปพลิเคชันแชทบอทที่พัฒนาขึ้น 
คือ การหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต 
 ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูลที่ ไม่ ได้แจกแจง
ความถี่สามารถค านวณได้จากสมการ 

�̅� =  
∑ 𝑥𝑖𝑛

𝑖=1

𝑁
    (1) 

 

โดยที่ �̅�             คือ ค่าเฉลี่ยในการประเมิน 

        ∑ 𝑥𝑖𝑛
𝑖=1   คือ ผลรวมที่ได้จากการประเมิน  

        𝑁            คือ จ านวนผู้ใช้งานทั้งหมดที่ใช้ใน  
                             การประเมิน  
 

 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน กลุ่มตัวอย่าง (ค่า S.D. 
ของกลุ่มตัวอย่าง) สามารถค านวณได้จากสมการ 

     𝑆. 𝐷. =  √
∑(𝑥𝑖−�̅�)2

(𝑛−1)
    (2) 

 

โดยที่ 𝑆. 𝐷.  คือ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

       𝑥𝑖       คือ คะแนนที่ได้จากการประเมิน 

       �̅�        คือ ค่าเฉลี่ยของการประเมิน  

       𝑛        คือ จ านวนผู้ใช้งานทั้งหมดที่ใช้ในการ 
                       ประเมิน 
 
4.  ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
4.1  แอปพลิเคชันแชทบอท 

จากการศึกษาในขั้นตอนการด าเนินงานวิจัย
ผู้วิจัยได้ท าการพัฒนาแอปพลิเคชันแชทบอทเพ่ือ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม อ.สามโคก        
ต.สามโคก จ.ปทุมธานี ดังนี้   

 

 
รูปที่ 4 รูปโปรไฟล์และชื่อบัญชีสาธารณะ 

 

จากรูปที่ 4 จะแสดงถึงรูปโปรไฟล์และชื่อบัญชี
สาธารณะโดยผู้ใช้สามารถเพ่ิมเพ่ือนผ่านทาง LINE 
Application ด้วย ID และ QR code ดังรูปที่ 4 โดย
ชื่อของบอทคือ “TONTAN” 
 

 
 
 
 
 

รูปที่ 5 QR code ส าหรับเพิ่มเพ่ือนผ่านทาง LINE 
 

เ มื่ อ ท า ก า ร ส แ กน  QR code เ พ่ิ ม เ พ่ื อ น
เรียบร้อยแล้วจะพบหน้าแรกของแอปพลิเคชันที่จะ
ปรากฎเมนู ดังรูปที่ 6 

 
 
 



 
การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์  วทิยาศาสตร์  เทคโนโลยี  และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 12 
วันที่ 20  สิงหาคม  2564  ณ  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   

 

 
ESTACON12 | 1498 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 6 หน้าจอแรกของแอปพลิเคชัน 
 

 จากรูปที่ 6 จะปราฏเมนูทั้งหมด 3 เมนูเป็นหลัก
ได้แก่ 

1. สถานที่ท่องเที่ยว 
2. สินค้าและผลิตภัณฑ์ 
3. ร้านอาหารและคาเฟ่ 
เพ่ือเป็นการน าทางให้ผู้ใช้งานใช้งานสะดวกและ

ง่ายขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     รูปที่ 7 การแนะน าด้านข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว 
 

จากรูปที่ 7 เมื่อผู้ใช้เลือกเมนู สถานที่ท่องเที่ยว 
หรือท าการพิมพ์ “แนะน าที่เที่ยว” แอพพลิเคชันจะ

น า เสนอสถานที่ ท่ อง เที่ ยวภาพรวมในรูปแบบ 
Carousel หรือภาพสไลด์ เมื่อผู้ ใช้ต้องการทราบ
ประวัติ หรือ ข้อมูลสถานที่ ผู้ใช้สามารถเลือกสถานที่
ผ่านกล่อง Carousel ได ้

 

รูปที่ 8 การแนะน าสินค้าและผลิตภัณฑ์ 
 

จากรูปที่  8  เมื่ อผู้ ใช้ เลือกเมนู  สินค้าและ
ผลิตภัณฑ์ หรือท าการพิมพ์ “สินค้า” แอพพลิเคชันจะ
แสดงสินค้าทั้งหมดในรูปแบบ Carousel หรือภาพ
สไลด์ เช่นเดียวกัน  

 

 
 

รูปที่ 9 การแนะน าร้านอาหารและคาเฟ่ 
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4.2  การทดสอบประสิทธิภาพของแชทบอท 
ผู้วิจัยท าการทดสอบประสิทธิภาพแสดงผลดัง

ตารางที่1 สรุปได้ว่าการพัฒนาแอปพลิเคชันแชทบอท
เพ่ือการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมฯ มี
ประสิทธิภาพอยู่ในระดับมากโดยมีค่าเฉลี่ยรวมทุก

ด้ านเท่ากับ (𝑥̅= 4 .00 , S.D. = 0.35)  และเมื่ อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้เชี่ยวชาญประเมิน
ความเหมาะสมด้านความถูกต้องในการท างานของ

ระบบมากที่สุด (𝑥̅= 4.40, S.D. = 0.54) รองลงมา
ด้านความสะดวกและง่ายต่อการใช้งานของระบบ 

(𝑥̅= 4.20, S.D. = 0.44) รองลงมาด้านความรวดเร็ว

ในการท างานของระบบ (𝑥̅= 4.00, S.D. = 0.00) 
รองลงมาด้านความเหมาะสมในการท างานของระบบ 

(𝑥̅= 4.00, S.D. = 1.00)  และสุดท้ายด้านการรักษา

ความปลอดภัยของระบบ (𝑥̅= 3.40, S.D. = 0.54)  
ตามล าดับ 
 

ตารางที่  1  ผลการประเมินประสิทธิภาพของ        
แอปพลิ เคชันแชทบอท  ( โดยผู้ เชี่ ยวชาญด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ และผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูล) 

รายการ  S.D. ระดับความ
คิดเห็น 

1. ด้านความเหมาะสมในการ
ท างานของระบบ 

4.00 1.00 มาก 

2. ด้านความถูกตอ้งในการ
ท างานของระบบ 

 4.40 0.54 มาก 

3. ด้านความสะดวกและง่ายต่อ
การใช้งานของระบบ 

4.20 0.44 มาก 

4. ด้านความรวดเร็วในการ
ท างานของระบบ 

4.00 0.00 มาก 

5. ด้านการรักษาความปลอดภยั
ของระบบ 

3.40 0.54 ปานกลาง 

โดยรวม 4.00 0.35 มาก 

 

นอกจากนี้ผู้วิจัยทดสอบประสิทธิผลของระบบ
ด้วยแบบสอบถามความพึงพอใจ ได้ผลดังตารางที่ 2 
สรุปได้ว่าการพัฒนาแอปพลิเคชันแชทบอทเพ่ือการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมฯ ผู้ใช้งานมีความ

พึงพอใจค่าเฉลี่ยรวมทุกด้านเท่ากับ (𝑥̅= 4.27, S.D. 
= 0.10) หากพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านความ
รวดเร็วในการเข้าใช้งาน มีระดับความพึงพอใจมาก

ที่สุด (𝑥̅= 4.5,S.D. = 0.62) รองลงมาด้านความ

สะดวกในการเข้าใช้งาน (𝑥̅= 4.33, S.D. = 0.84) 

ต่อมาด้านสถานที่และเวลา (𝑥̅= 4.23, S.D. = 0.67) 
ต่อมาด้านช่องทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวด้ วย

ต้นทุนของภูมิปัญญาท้องถิ่น (𝑥̅= 4.2, S.D. = 0.84) 

ต่อมาด้านความน่าสนใจ (𝑥=̅ 4.2, S.D. = 0.76) และ

สุดท้ายด้านความชอบ (𝑥̅= 4.16, S.D. = 0.91)              
 

ตารางท่ี 2  ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน
ที่มีต่อแอปพลิเคชันแชทบอท 

รายการ  S.D. ระดับความ
คิดเห็น 

1. ด้านความน่าสนใจ 4.20 0.76 มาก 

2. ด้านช่องทางการส่งเสริมการ
ท่องเที่ ยวด้วยต้นทุนของภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

4.20 0.84 มาก  

3. ด้านความเร็วในการเขา้ใช้
งาน 

4.50 0.62 มากที่สุด 

4. ด้านความสะดวกในการใช้
งาน 

4.33 0.84 มาก 

5. ด้านสถานที่และเวลา 4.23 0.67 มาก 

6. ด้านความชอบ 4.16 0.91 มาก 
โดยรวม 4.27 0.10 มาก 

   
5.  สรุปผล 
 แอปพลิ เคชันแชทบอทเ พ่ือการส่ ง เสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมฯ โดยมีการประยุกต์ใช้
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โปรแกรม DialogflowApplication line และ Line 
Developer ในการพัฒนา แอปพลิเคชันแชทบอทที่
ได้ท าการพัฒนาขึ้นมีฟังก์ชันทั้งหมดอยู่ 3 ฟังก์ชัน
ได้แก่ การแนะน าสถานที่ท่องเที่ ยว การแนะน า
ร้านอาหารและคาเฟ่ และสุดท้าย การแนะน าสินค้า
แ ล ะ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์  แ อ ป พ ลิ เ ค ชั น ที่ พั ฒ น า ขึ้ น มี
ประสิทธิภาพอยู่ในเกณฑ์ระดับมากจากการประเมิน
โดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยี และผู้วิจัยได้ท า
การทดสอบการใช้งานกับผู้ใช้ พบว่า กลุ่มผู้ใช้งานมี
ความพึงพอใจต่อแอปพลิเคชันอยู่ในเกณฑ์ระดับมาก 
เนื่องจากระบบสามารถน าไปใช้ได้จริง มีความสะดวก 
รวดเร็ว ตอบค าถามได้ถูกต้อง และจากการใช้งาน 
พบว่ าระบบสามารถอ านวยความสะดวกและ
ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้เป็นอย่างดี
และมีประสิทธิภาพ 
 
6. กิตติกรรมประกาศ 
 ขอกราบขอบพระคุณผู้น าชุมชน เทศบาลต าบล
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บทคัดย่อ  
 จากปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ได้สร้างความวุ่นวายให้โลกไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจ 
สังคม การเมือง รวมไปถึงวิถีชีวิตของผู้คน คณะผู้วิจัยได้เล็งเห็นปัญหา และอุปสรรคที่เกิดขึ้นจึงได้ท าการพัฒนา 
"เครื่องตรวจอาการเบื้องต้นไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยการแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชันไลน์" การวิจัยครั้งนี้มี
วัตถุประสงค์เพื่อ 1.) เพื่อพัฒนาเครื่องฯ 2.) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพเครื่องฯ  และ 3.) เพื่อศึกษาวัดประสิทธิภาพโดยใช้ 
(F-measure) หาค่าความถูกต้อง (Accuracy) เครื่องฯ โดยวิธีการด าเนินการวิจัยครั้งนี้ได้น าหลักทฤษฎีวงจรการพัฒนา
ระบบ (SOFTWARE DEVELOPMENT LIFE CYCLE : SDLC)  ในการล าดับขั้นตอนการพัฒนาระบบ และกลุ่มตัวอย่างที่
ใช้ในการศึกษาประสิทธิภาพ มีนักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ หัวหน้าฝ่ายบริหารสาธารณสุข และนักเทคโนโลยี
สารสนเทศ เป็นผู้ประเมินประสิทธิภาพ ทดลองใช้เครื่องฯ 5 ท่าน จากการวิจัยพบว่า ผลการศึกษาเป็นไปตามสมมติฐาน
งานวิจัยที่คาดไว้ 1.) ประสิทธิภาพของเคร่ืองฯ พบว่าประสิทธิภาพอยู่ในระดับดี 2.) วัดประสิทธิภาพโดยใช้ (F-measure) 
หาค่าความถูกต้อง (Accuracy) พบว่า ค่าเฉลี่ยอุณหภูมิที่ได้จากเครื่องฯ ค่าความถูกต้อง (Accuracy) อยู่ในระดับดีมาก
และค่าเฉลี่ยออกซิเจนในเลือดที่ได้จากเครื่องฯ ค่าความถูกต้อง (Accuracy) อยู่ในระดับดีมาก จึงมีความจ าเป็นที่จะต้อง
ท าเครื่องฯ เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่บุคลากรทางการแพทย์จะเสี่ยงต่อการสัมผัสกับผู้ป่วย และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์  
ค ำส ำคัญ – โควิด19, เครื่องวัดอุณหภูมิ, เครื่องวัดออกซิเจนในเลือด, และแอพพลิเคชัน่ไลน ์
 
Abstract 

From the epidemic of the corona virus 2019 (Covid-19) has created chaos in the world, whether 
it is economy, society, politics, as well as people's way of life. The research team saw the problem. and 
obstacles that arise have been developed "development of detectors symptom preliminary 
coronavirus2019 (Covid-19) by notification application line" The objectives of this research 1.) to develop 
the device, 2.) to study the efficiency of the device and 3.) to study the efficiency by using (F-measure) 
to find the accuracy (Accuracy) of the device. By the method of conducting this research, the principle 
of system development life cycle was applied in the hierarchy. System development and the sample 
group used in the efficacy study There are experts System development and the sample group used in 
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the efficacy study There are experts in 5 people from the research found that the results of the study 
were in accordance with the expected research hypothesis 1.) the efficiency of the machine It was found 
that the efficiency was at a good level. 2.) The efficiency was measured using (F-measure) to find the 
accuracy (Accuracy) found that the average temperature obtained from the device. Accuracy is very 
good and the average blood oxygen obtained from the machine Accuracy is at a very good level. 
Therefore, it is necessary to make the machine to prevent the risk that healthcare professionals will be 
at risk of contact with patients. and put the knowledge to good use 
Keywords – Covid-19, Temperature measurer, Oxygen in blood measurer, Line Application 
 
1.  บทน า 
 เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 
(Covid-19) ได้สร้างความวุ่นวายให้กับโลกอย่างหนัก
ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจ สังคม การเมือง รวมไปถึงวิถี
ชีวิตของผู้คน เมื่อครั้งสถานการณ์ภายในประเทศจีน
ยังไม่รุนแรงนักและอัตราการติดเชื้อชะลอลงแล้ว 
อย่างไรก็ตาม การแพร่ระบาดของไวรัสตัวนี้รุนแรง 
รวดเร็ว และขยายวงกว้างกว่าที่เคยประเมินไว้จริง ๆ 
จึงต้องขอให้ก าลังใจบุคลากรทางสาธารณสุขแนวหน้า
ทุกท่าน รวมทั้งเจ้าหน้าที่ภาครัฐและภาคเอกชนทั่ว
โลกที่พยายามเยียวยาผลกระทบอันใหญ่หลวงครั้งนี้  
และได้แต่หวังว่าฝันร้ายครั้งนี้จะจบลงด้วยความร่วม
แรงร่วมใจของทุกท่านในการเว้นระยะห่างทางสังคม 
(Social Distancing) โดยเฉพาะการอยู่บ้านเพ่ือหยุด
การแพร่และรับเชื้อ และการได้รับประโยชน์จาก
มาตรการเยียวยาของภาครัฐอย่างตรงจุดในช่วงเวลาที่
ยากล าบาก ตลอดจนความส าเร็จจากการคิดค้น
วิธีการรักษาและวัคซีนป้องกันไวรัสโดยเร็วที่สุด [1]  
 ในปัจจุบันท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ซึ่ง
กลายเป็นโรค อุบัติใหม่ที่เกิดจากเชื้อไวรัส สร้างความ
หวาดกลัวให้กับประชากรทั่วโลก ตามราชกิจจา
นุเบกษา ประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

หรือโรคโควิด 19 (Covid-19) เป็นโรคติดต่ออันตราย 
ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ที่ติดต่อ
จากคนสู่คนด้วยการหายใจ การสัมผัส มีระยะฟักตัว
ของโรคอยู่ช่วง 2-14 วัน สาเหตุการตายส่วนใหญ่มา
จากระบบทางเดินหายใจล้มเหลวจากการติด เชื้อ
อย่างรุนแรงที่ปอด จากความรุนแรงของโรคส่งผลให้
ทุกประเทศได้ออกมาตราการ เพ่ือควบคุมและยับยั้ง
การแพร่กระจายของโรค ประเทศไทยเป็นอีกประเทศ
หนึ่งที่มีมาตรการ ที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้จ านวนผู้
ติดเชื้อลดลงอย่างต่อเนื่อง จากการรายงานของ
องค์การอนามัยโลก เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 พบ
ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทยเพียง      
1 ราย ไม่มีผู้ เสียชีวิต จ านวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมด 
2,988 ราย รักษาหาย 2,747 ราย แสดงให้เห็นว่า
ประเทศไทยมี การด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพที่
สามารถควบคุมการแพร่กระจายของโรคได้ จนท าให้
องค์การอนามัยโลกและหลายๆประเทศแสดงความ
ชื่นชมถึงศักยภาพของประเทศไทยในการด าเนินงาน
ควบคุมโรคได้ผลอย่างเป็นรูปธรรม [2]  
 ดังนั้นผู้วิจัย ได้เล็งเห็นปัญหา และอุปสรรคที่
เกิดข้ึนจึงได้ท าการพัฒนา "เครื่องตรวจอาการเบื้องต้น
ไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยการแจ้งเตือน
ผ่านแอปพลิเคชันไลน์" โดยการพัฒนาเครื่องตรวจจับ
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อาการเบื้องต้นของโรคโควิด19 ใช้ตรวจนิ้วมือหาค่า
อุณหภูมิของร่างกาย และออกซิเจนในเลือด และใช้
เซนเซอร์ GY-906 MLX90614 ในการตรวจนิ้วมือหา
ค่าอุณหภูมิของร่างกาย หากพบว่าอุณหภูมิสูงกว่า 
37.5 องศาเซลเซียส นั้นบอร์ด Arduino ESP8266 
จะแจ้งเตือนผ่านหน้าจอ Arduino LED SSD1306 ว่า
จัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยง และตรวจวัดอ็อกซิเจนในเลือดด้วย 
เ ซน เซอร์  Pulse Heart Rate Sensor Breakout - 
MAX30100 หากมีเปอร์เซ็นต์ของออกซิเจนในเลือด
ต่ ากว่า 96 เปอร์เซ็นต์ ก็จะแจ้งเตือนว่าจัดอยู่ในกลุ่ม
เสี่ยงด้วย และแจ้งเตือนข้อมูลไปยังแอพพลิเคชั่นไลน์ 
จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องท า เครื่องตรวจอาการ
เบื้องต้นไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยการแจ้ง
เตือนผ่านแอปพลิเคชันไลน์ เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่
บุคลากรทางการแพทย์จะเสี่ยงต่อการสัมผัสกับผู้ป่วย 
และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ และเป็นวิธีป้องกันการติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 
 
2.  วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
 1.) เพ่ือพัฒนาเครื่องตรวจอาการเบื้องต้นไวรัสโค
โรนา 2019 (Covid-19) โดยการแจ้งเตือนผ่านแอป
พลิเคชันไลน์ 
 2.) เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพเครื่องตรวจอาการ
เบื้องต้นไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยการแจ้ง
เตือนผ่านแอปพลิเคชันไลน์ 
 3.) เพ่ือศึกษาวัดประสิทธิภาพโดยใช้ (F-measure) 
หาค่าความถูกต้อง (Accuracy) เครื่องตรวจอาการ
เบื้องต้นไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยการแจ้ง
เตือนผ่านแอปพลิเคชันไลน์ 
 
 
 

3. ขอบเขตการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงพัฒนาเป็นการ
พัฒนาเครื่องตรวจอาการเบื้องต้นไวรัสโคโรนา2019 
(Covid-19) โดยการแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชันไลน์ 
โดยผู้วิจัยได้ออกแบบและพัฒนาในรูปแบบของ
ชิ้นงานสิ่งประดิษฐ์  
3.1  ด้านการท างานของเครื่องมือ 
  3.1.1) ระบบสามารถตรวจสอบอุณหภูมิของ
ร่างกายโดยใช้เซนเซอร์ตรวจจับได้ 
  3.1.2) ระบบสามารถแจ้งเตือนค่าอุณหภูมิที่สูง
กว่าปกติผ่านจอ LED ได ้  
  3.1.3) ระบบสามารถตรวจสอบเปอร์เซ็นต์ของ
ออกซิเจนในเลือดผ่านเซนเซอร์ได้                               
  3.1.4) ระบบสามารถแจ้งเตือนค่าของออกซิเจน
ในเลือดที่ต่ ากว่าปกติผ่านจอ LED ได ้
  3.1.5) ระบบสามารถส่งค่าผิดปกติไปแสดงบน
แอพพลิเคชั่นไลน์ได ้
3.2  ด้านกลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาประสิทธิภาพของ
การพัฒนาระบบเพ่ือพัฒนาเครื่องตรวจอาการ
เบื้องต้นไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยการแจ้ง
เตื อนผ่ านแอปพลิ เคชันไลน์  ได้ แก่  การศึกษา
ประสิทธิภาพของระบบ โดยมีนักวิชาการสาธารณสุข
ช านาญการ หัวหน้าฝ่ายบริหารสาธารณสุข และนัก

เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผู้ประเมินประสิทธิภาพ 
ทดลองใช้เครื่องตรวจอาการเบื้องต้นไวรัสโคโรนา 
2019 (Covid-19) โดยการแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเค
ชันไลน์ จ านวน 5 ท่าน ได้จากการเลือกแบบเจาะจง 
3.3  ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ 
 3.3.1) ตัวแปรต้น คือ เครื่องตรวจอาการเบื้องต้น
ไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยการแจ้งเตือน
ผ่านแอปพลิเคชันไลน์ 
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 3.3.2) ตัวแปรตาม  
   3.3.2.1) ผลการศึกษาประสิทธิภาพของ
การพัฒนาเครื่องตรวจอาการเบื้องต้นไวรัสโคโรนา 
2019 (Covid-19) โดยการแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเค
ชันไลน์  
   3.3.2.2)  เ พ่ื อ ศึ ก ษ า ค่ า ป ร ะสิ ท ธิ ภ า พ                 
(F-measure) โดยหาค่าความถูกต้อง (Accuracy) 
ของเครื่องตรวจอาการเบื้องต้นไวรัสโคโรนา 2019 
(Covid-19) โดยการแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชันไลน์ 
3.4  สมมติฐาน 
 3.4.1) ประสิทธิภาพของเครื่องตรวจอาการ
เบื้องต้นไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยการแจ้ง
เตือนผ่านแอปพลิเคชันไลน์  สามารถตรวจหาค่า
อุณหภูมิของร่างกายและเปอร์เซ็นต์ของออกซิเจนใน
เลือดได ้เฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80  
 3.4.2) วัดประสิทธิภาพโดยใช้ (F-measure) หา
ค่าความถูกต้อง (Accuracy) ของเครื่องตรวจอาการ
เบื้องต้นไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยการแจ้ง
เตือนผ่านแอปพลิเคชันไลน์  สามารถตรวจหาค่า
อุณหภูมิของร่างกาย และเปอร์เซ็นต์ของออกซิเจนใน
เลือดได ้เฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
 
4.  ขั้นตอนการวิจัย 
 การวิจัยเรื่องการพัฒนาเครื่องตรวจอาการเบื้องต้น
ไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยการแจ้งเตือน
ผ่านแอปพลิเคชันไลน์ ได้น าหลักทฤษฎีวงจรการ
พัฒนาระบบ (SOFTWARE DEVELOPMENT LIFE 
CYCLE : SDLC) [3] ในการล าดับขั้นตอนการพัฒนา
ระบบ ได้แก่ 
4.1  การก าหนดปัญหา 
 เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 
(Covid-19) ได้สร้างความวุ่นวายให้กับโลกอย่างหนัก

ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจ สังคม การเมือง รวมไปถึงวิถี
ชีวิตของผู้คน ผู้วิจัยได้เล็งเห็นปัญหา และอุปสรรคที่
เกิดข้ึนจึงได้ท าการพัฒนา "เครื่องตรวจอาการเบื้องต้น
ไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยการแจ้งเตือน
ผ่านแอปพลิเคชันไลน์" ใช้ตรวจนิ้วมือหาค่าอุณหภูมิ
ของร่างกาย และออกซิเจนในเลือด     
4.2  ศึกษาความเป็นไปได้ 
 จากปัญหาที่เกิดขึ้นผู้วิจัยจึงมีแนวคิดในการ
พัฒนาเครื่องตรวจอาการเบื้องต้นไวรัสโคโรนา 2019 
(Covid-19) โดยการแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชันไลน์ 
โดยระบบมีความสามารถดังนี้  1.) ระบบสามารถ
ตรวจสอบอุณหภูมิของร่างกายโดยใช้ เซนเซอร์
ตรวจจับได้ 2.) ระบบสามารถแจ้งเตือนค่าอุณหภูมิที่
สู งกว่ าปกติผ่ านจอ LCD Arduino ได้  3.)  ระบบ
สามารถตรวจสอบเปอร์เซ็นต์ของออกซิเจนในเลือด
ผ่านเซนเซอร์ได้ 4.) ระบบสามารถแจ้งเตือนค่าของ
ออกซิเจนในเลือดที่ต่ ากว่าปกติผ่านจอ LED Arduino 
5)  ร ะ บ บ ส า ม า ร ถ ส่ ง ค่ า ผิ ด ป ก ติ ไ ป เ ก็ บ ไ ว้ ที่
แอพพลิเคชั่นไลน์ได ้
4.3  วิเคราะห์ความต้องการของระบบ 
 เครื่องตรวจอาการเบื้องต้นไวรัสโคโรนา 2019 
(Covid-19) โดยการแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชันไลน์
ถูกวิเคราะห์ระบบให้มีการท างานดังนี้ 
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รูปที ่1 ระบบของเครื่องตรวจอาการเบื้องต้นไวรัส
โคโรนา 2019 (Covid-19) โดยการแจ้งเตือนผ่าน

แอปพลิเคชันไลน์ 
 
 จากภาพ 1 เมื่อระบบเริ่มท างานตัววัดอุณหภูมิ
และตัวตรวจจับออกซิเจนในเลือดท าการวัดอุณหภูมิ
และวัดออกซิเจนในเลือด มาประมวลผลแล้วแสดงผล
ออกทางจอ LCD แล้วต่อมาระบบจะตรวจสอบว่า 
อุณหภูมิ มากกว่า 37.5 องศา หรือ ออกซิเจนในเลือด 
น้อยกว่า 96% หรือไม่ ถ้าใช่ระบบจะท าการส่งข้อมูล
ไปแสดงบนหน้าจอ ว่าอุณหภูมิไม่ปกติ และออกซิเจน
ในเลือดไม่ปกติเช่นกันพร้อมกับแจ้งเตือนผลไปทาง
ไลน์ และหากระบบตรวจสอบว่า อุณหภูมิ น้อยกว่า
หรือเท่ากับ 37.5 องศา หรือ ออกซิเจนในเลือด 
มากกว่าหรือเท่ากับ 96% จะท าการส่งข้อมูลไปแสดง
บนหน้าจอ ว่าอุณหภูมิปกติ ออกซิเจนในเลือดก็ปกติ
เช่นกัน 
 
 

4.4  ออกแบบระบบ 
 ออกแบบตามภาพสถาปัตยกรรมเครื่องตรวจ
อาการเบื้องต้นไวรัสโคโรนา2019 (Covid-19) โดย
การแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชันไลน์ 
 

 

รูปที ่2 สถาปัตยกรรมระบบเครื่องตรวจอาการ
เบื้องต้นไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยการ

แจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชันไลน์ 
 

4.5  พัฒนาซอฟต์แวร์และจัดท าเอกสาร 
 ผู้วิจัยได้พัฒนาโดยใช้โปรแกรมดังต่อไปนี้ 
 4.5.1 ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ขึ้นไป 
 4. 5 .2  โปรแกรมที่ ใช้ พัฒนาระบบคือ  IDE 
Arduino, Vs code 
 4.5.3 โปรแกรมท่ีใช้จัดท าเอกสาร คือ Microsoft 
Office Word 2016, Microsoft Office Excel 2016 
[4,5] 
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4.6  ทดสอบและบ ารุงรักษาระบบ  
  ผู้วิจัยออกแบบระบบทดสอบโปรแกรม ทดสอบ
ด้วยตนเองและให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่าน ทดสอบ
ระบบโดยใช้เทคนิคแบบ Performance Test คือ 
การทดสอบประสิทธิภาพของระบบ ว่าด้วยระบบที่ถูก
พัฒนาขึ้นมานั้นสามารถรองรับการท างานหนักได้ดี
มากน้อยขนาดไหน หากมีผู้ใช้งานจ านวนมาก ระบบ
ยังคงสนองได้ราบรื่นและดีอยู่ไหม เป็นการทดสอบ
ระบบก่ อน ใ ช้ ง านจ ริ ง  เ พ ร า ะห าก เ ร า ไม่ ท า  
Performance Test ก่อนการใช้งานจริง อาจจะเกิด
ปัญหาตามมามากมาย ท าให้เสียหายได ้[6] 
4.7  ด าเนินงานและประเมินผล  
 ติดตั้งระบบให้พร้อม ใช้งานระบบเดิม ควบคู่กับ
การใช้งานระบบใหม่ เป็นการติดตั้งแบบ parallel 
conversion เป็นการติดตั้งที่ยังคงใช้งานระบบเดิม 
ควบคู่กับการใช้งานระบบใหม่  ซึ่งจะด าเนินงาน
คู่ขนานกันไประยะเวลาหนึ่ง จนแน่ใจว่าระบบใหม่
ท างานได้ถูกต้องจึงยกเลิกระบบเก่า และจัดท าการ
ประเมินผลประสิทธิภาพ เพ่ือให้ทราบถึงความพอใจ
ของผู้ใช้ระบบ หรือสิ่งที่ต้องแก้ไขปรับปรุง หรือปัญหา
ที่พบ การประเมินประสิทธิภาพในการใช้ ง าน
เครื่องตรวจอาการเบื้ องต้นไวรัสโคโรนา 2019   
(Covid-19) โดยการแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชันไลน์
แบบสอบถามจะวัดประสิทธิภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ โดย
แบบสอบถามจะแบ่งระดับของการให้คะแนนออกเป็น 
5 ระดับ ตามมาตรวัดลิเคิร์ท (Likert Scale)  [7,8] 
4.51 - 5.00 หมายถึง ระดับประสิทธิผล “มากที่สุด”  
3.51 - 4.50 หมายถึง ระดับประสิทธิผล “มาก”  
2.51 - 3.50 หมายถึง ระดับประสิทธิผล “ปานกลาง”  
1.51 - 2.50 หมายถึง ระดับประสิทธิผล “น้อย”  
1.00 - 1.50 หมายถึง ระดับประสิทธิผล “น้อยที่สุด” 

ค่าความถูกต้อง (Accuracy) ในการวัดค่าความถูกต้อง 
ถือเป็นลักษณะจ าเพาะของกระบวนการวัดความ
ถูกต้อง หมายถึงค่าที่วัดได้เข้าใกล้ค่าจริงมากเพียงใด 
ถือว่า มีความถูกต้องมากเท่านั้น 

𝐴𝑐𝑐𝑢𝑟𝑎𝑐𝑦 =
𝐴

𝐴 + 𝐵 + 𝐶
 

 

A = จ านวนข้อมูลที่ได้จ้ากการสืบค้นถูกต้องที่ถูกดึง
ขึ้นมาแสดง 
B = จ านวนข้อมูลที่ถูกต้องแต่ไม่ถูกดึงขึ้นมาแสดง 
C = จ านวนขอ้มูลที่ได้จ้ากการสืบค้นที่ไม่ถูกต้องแต่
ถูกดึงขึ้นมาแสดง 
 
5.  ผลการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้พัฒนาเครื่องตรวจอาการเบื้องต้นไวรัสโค
โรนา 2019 (Covid-19) โดยการแจ้งเตือนผ่านแอป
พลิเคชันไลน์ โดยมีผลด าเนินงานดังต่อไปนี้ 
5.1  ผลการวิจัย 
 จากการวิจัยได้เครื่องตรวจอาการเบื้องต้นไวรัส
โคโรนา 2019 (Covid-19) โดยการแจ้งเตือนผ่านแอป
พลิเคชันไลน์  
 

 
รูปที ่3 เครื่องตรวจอาการเบื้องต้นไวรัสโคโรนา 2019 
(Covid-19) โดยการแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชันไลน์ 
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รูปที ่4 ภาพการแจ้งเตือนค่าผิดปดติผ่านผ่าน      

แอปพลิเคชันไลน์ ของเครื่องตรวจอาการเบื้องต้น
ไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยการแจ้งเตือน

ผ่านแอปพลิเคชันไลน์ 
 
5.2  ผลการศึกษาประสิทธิภาพ 
 ผ ล ก า ร ศึ ก ษ า ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ก า ร พั ฒ น า
เครื่องตรวจอาการเบื้องต้นไวรัสโคโรนา  2019 
(Covid-19) โดยการแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชันไลน์ 
โดยมีนักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ และหัวหน้า
ฝ่ายบริหารสาธารณสุข เป็นผู้ประเมินประสิทธิภาพ ที่
ทดลองใช้เครื่องตรวจอาการเบื้องต้นไวรัสโคโรนา 
2019 (Covid-19) โดยการแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเค
ชันไลน์จ านวน 5 ท่าน ผลการศึกษาประสิทธิภาพ 
ปรากฏดังตารางต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 1 ผลศึกษาประสิทธิภาพของระบบฯโดย
ผู้เชี่ยวชาญ 

ที ่ รายการประเมิน �̅� S.D. ระดับ 
1 ด้านการเเสดงผล 3.90 0.11 มาก 
2 ด้านการใช้งาน 4.14 0.24 มาก 

ที ่ รายการประเมิน �̅� S.D. ระดับ 
3 ด้านข้อมูล 3.96 0.07 มาก 
สรุปผลการประเมิน 4.00 0.08 มาก 

  
 จากตารางที่ 1 ผลการศึกษาประสิทธิภาพของ
ระบบฯ จากผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน โดยมีนักวิชาการ
สาธารณสุขช านาญการ และหัวหน้าฝ่ายบริหาร
สาธารณสุข เป็นผู้ประเมินประสิทธิภาพ ที่ทดลองใช้
เครื่องตรวจอาการเบื้องต้นไวรัสโคโรนา  2019 
(Covid-19) โดยการแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชันไลน์ 
แบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ 1) ผลการศึกษาประสิทธิภาพ
ด้ า น ก า ร เ เ ส ด ง ผ ล  พ บ ว่ า อ ยู่ ใ น ร ะ ดั บ ดี                         
(�̅� =3.90 , S.D.=0.11) คิดเป็นค่าร้อยละเท่ากับ 
78.00 2) ผลการศึกษาประสิทธิภาพด้านการใช้งาน 
พบว่าอยู่ในระดับดี (�̅�=4.14, S.D.=0.24) คิดเป็นค่า
ร้อยละเท่ากับ 88.20 3) ผลการศึกษาประสิทธิภาพ
ด้านข้อมูล พบว่าอยู่ในระดับดี  (�̅�=3.96, S.D.=0.07) 
คิดเป็นค่าร้อยละเท่ากับ 79 
5.3  ผลการศึกษาวัดประสิทธิภาพโดยใช้                    
(F-measure) หาค่าความถูกต้อง (Accuracy) 
 โดยการทดสอบใช้งานจริงโดยการน าเครื่องตรวจ
อาการเบื้องต้นไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดย
การแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชันไลน์ ไปตรวจนิ้วมือหา
ค่าอุณหภูมิร่างกายของผู้ป่วย เปรียบเทียบกับปรอท
วัดอุณหภูมิ ซึ่งจะท าการวัดอุณหภูมิ และทดสอบใช้
งานจริงโดยการน าเครื่องตรวจอาการเบื้องต้นไวรัสโค
โรนา 2019 (Covid-19) โดยการแจ้งเตือนผ่านแอป
พลิเคชันไลน์ และวัดออกซิเจนในเลือดของผู้ป่วยเพ่ือ
เปรียบเทียบกับเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว ซึ่งจะท า
การวัดออกซิเจนที่นิ้วชี้ซ้าย ปรากฏดังตารางต่อไปนี้ 
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ตารางท่ี 2 ผลการวัดค่าอุณหภูมิของร่างกาย 
ประเภทของ 
ผลการศึกษา 

ค่าความ 
ถูกต้อง (%) 

1. ค่าเฉลี่ยเครื่องตรวจฯ 98.48% 
2. ค่าเฉลี่ยปรอทฯ 98.54% 

  
 จากตารางที ่2 ผลการวัดค่าอุณหภูมิของร่างกาย 
โดยตรวจนิ้วมือหาค่าอุณหภูมิร่างกายของผู้ป่วย 
ค่าเฉลี่ย อุณหภูมิที่วัดได้จากเครื่องตรวจอาการ
เบื้องต้นไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยการแจ้ง
เตื อนผ่ านแอปพลิ เคชั น ไลน์  ค่ าความถู กต้ อ ง 
(Accuracy) เท่ากับ 98.48% ค่าเฉลี่ยที่วัดได้จาก
ปรอทวัดจากอุณหภูมิของผู้ป่วย ค่าความถูกต้อง 
(Accuracy) เท่ากับ 98.54% 
 
ตารางท่ี 3 ผลการวัดค่าออกซิเจนในเลือด 

ประเภทของ 
ผลการศึกษา 

ค่าความ 
ถูกต้อง (%) 

1. ค่าเฉลี่ยเครื่องตรวจฯ 99.02% 
2. ค่าเฉลี่ยเครื่องวัดออกซิเจน 99.34% 

  
 จากตารางที่ 3 ผลการวัดค่าออกซิเจนในเลือดที่
วัดได้จากเครื่องตรวจอาการเบื้องต้นไวรัสโคโรนา 
2019 (Covid-19) โดยการแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเค
ชันไลน์ ค่าความถูกต้อง (Accuracy) เท่ากับ 99.02% 
ค่าเฉลี่ยออกซิ เจนในเลือดที่วัดได้ จากเครื่ องวัด
ออกซิ เจนในเลือด ค่าความถูกต้อง  (Accuracy) 
เท่ากับ 99.34% 
 
 
 

6.  สรุปและอภิปรายผล 
 ผ ล ก า ร ด า เ นิ น ก า ร วิ จั ย เ รื่ อ ง “ ก า ร พั ฒ นา
เครื่องตรวจอาการเบื้องต้นไวรัสโคโรนา  2019 
(COVID-19) โดยการแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชันไลน์”  
ผู้วิจัยขอน าไปสู่การอภิปรายผลดังนี้ จากการพัฒนา
เครื่องตรวจอาการเบื้องต้นไวรัสโคโรนา  2019 
(COVID-19) โดยการแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชันไลน์ 
ผลการศึกษาเป็นไปตามสมมติฐานงานวิจัยโดยมี
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ หัวหน้าฝ่ายบริหาร
สาธารณสุข และนักวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.) ผลการประเมินประสิทธิภาพของผู้เชี่ยวชาญที่
ทดลองใช้เครื่องตรวจอาการเบื้องต้นไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) โดยการแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเค
ชันไลน์ พบว่า ประสิทธิภาพอยู่ ในระดับดี  โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 (S.D.=0.08) คิดเป็นค่าร้อยละ
เท่ากับ 80.00 ประกอบด้วย 3 ด้าน คือ ผลการศึกษา
ประสิทธิภาพด้านการเเสดงผล พบว่าอยู่ในระดับดี             
(�̅�=3.90, S.D.=0.11) คิดเป็นค่าร้อยละเท่ากับ 78.00             
ผลการศึกษาประสิทธิภาพด้านการใช้งาน พบว่าอยู่ใน
ระดับดี (�̅�=4.14 , S.D.=0.24) คิดเป็นค่าร้อยละ
เท่ากับ 88.20 ผลการศึกษาประสิทธิภาพด้านข้อมูล 
พบว่าอยู่ในระดับดี (�̅�=3.96, S.D.=0.07) คิดเป็นค่า
ร้อยละเท่ากับ 79.20 2.). วัดประสิทธิภาพโดยใช้   (F-
measure) หาค่าความถูกต้อง (Accuracy) ของการ
พัฒนาเครื่องตรวจอาการเบื้องต้นไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) โดยการแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชันไลน์ 
โดยค่าอุณหภูมิเฉลี่ยที่ ได้จากเครื่องตรวจอาการ
เบื้องต้นไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยการแจ้ง
เตือนผ่านแอปพลิเคชันไลน์ พบว่า              ค่า
ความถูกต้อง (Accuracy) เท่ากับ 98.48% อยู่ในระดับ

ดีมาก และค่าเฉลี่ยออกซิเจนในเลือดที่วัดได้จาก
เครื่องตรวจอาการเบื้องต้นไวรัสโคโรนา  2019 
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(COVID-19) โดยการแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชันไลน์ 
ค่าความถูกต้อง (Accuracy) เท่ากับ 99.02% อยู่ใน
ระดับดีมาก 
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บทคัดย่อ  

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรดแบบไร้สัมผัส ด้วยการเซ็นเซอร์วัดระยะ (HC-
SR04 Ultrasonic Sensor Module) และเซนเซอร์วัดอุณหภูมิร่างกาย (GY-906MLX90614ESF) ด้วยโปรแกรม 
Arduino IDE ควบคุมการท างานโดยใช้บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์  Arduino (Arduino R3) ส่งผ่านค่าอุณหภูมิไปยัง
จอแสดงผล รูปแบบการวัดอุณหภูมิวิธีนี้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการวัดอุณหภูมิร่างกายเพื่อลดความเสี่ยง  ในการติดต่อ 
หรือสอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่เชื้อโรคระบาด COVID-19 อย่างรวดเร็วจากการสัมผัสผู้รับเชื้อที่เป็นพาหะแต่ไม่
ปรากฏอาการ ยังไม่มีวัคซีนที่สามารถช่วยป้องกันการติดเชื้อได้ 100 เปอร์เซ็นต์ ดังนั้นการป้องกัน หรือคัดกรองเบื้องต้น
กลุ่มผู้ที่มีโอกาสติดเชื้อ จึงส่งผลให้เครื่องวัดอุณหภูมิจากท้องตลาดมีความต้องการเป็นจ านวนมาก การพัฒนาเครื่องวัด
อุณหภูมิอินฟราเรดแบบไร้สัมผัสโดยมี Arduino เป็นตัวควบคุมในการท างานเป็นอีกหนึ่งช่องทางเลือก ที่สามารถน าไปใช้
งานได้ 

ค ำส ำคัญ: เครื่องวัดอุณหภูมิ, เซนเซอร์, อดูโน่, ไร้สัมผัส 
 

Abstract 
 This research is aimed at developing a contactless infrared thermometer with distance 
measurement transducer sensor, (HC-SR04 Ultrasonic Sensor Module) and body temperature 
measurement sensor (GY-906MLX90614ESF), by program from the Arduino IDE, controlled by the 
Arduino microcontroller board (Arduino R3 model) and sending the temperature to display 
measurement. Using this method of body temperature measurement is another way to reduce 
the risk of contracting contagious diseases, consistent with the COVID-19 situation, from exposure 
to carriers who have not yet displayed symptoms. No vaccine can prevent and cure 100% of 
infections, so prevention or screening for people who are likely to be infected is essential. As a 
result, there is a huge demand for thermometers. The development of the contactless infrared 
thermometer with Arduino as a controller is another way to use them. 
Keyword: Body temperature, Sensor, Arduino, Non-contact 
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1.  บทน า 
 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอุบัติ
ใหม่ โคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ในช่วงปลายปี 2562 
ที่เกิดในคน องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ก าหนดชื่อ
เ ชื้ อ ไ ว รั ส นี้ ว่ า  Coronavirus disease 2019 หรื อ 
COVID-19 โดยกระทรวงสาธารณสุขประเทศไทย 
เรียกว่า โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [1] วันที่ 31 
ธันวาคม 2562 องค์การอนามัยโลก ได้ออกประกาศ
เตือนการระบาดของโรคปอดอักเสบไม่ทราบสาเหตุ 
ในเมืองอู่ฮ่ัน 21 ราย [2] และ11 มกราคม 2563 พบ
ผู้เสียชีวิตชาวจีนรายแรก 13 มกราคม พบผู้ป่วยราย
แรกในประเทศไทย [3] ขณะนี้พบผู้ติดเชื้อในหลาย
ประเทศทั่วโลกมีจ านวนมากถึง 2,639,025 ราย 
เสียชีวิตมากกว่า 184,263 ราย สถานการณ์ใน
ประเทศไทยพบผู้ติดเชื้อ 2,839 ราย เสียชีวิต 50 ราย 
(ข้อมูล ณ วันที่ 23 เมษายน 2563) 

ลักษณะอาการแตกต่างออกไป ตั้งแต่ไม่มีอาการ มี
อาการเล็กน้อยหรืออาการรุนแรงขึ้นอยู่กับภูมิคุ้มกัน
ของผู้ป่วย ผู้ป่วยเริ่มแสดงอาการประมาณวันที่ 5 [4] 
ดังรูปที่ 1 โดยกลุ่มเสี่ยงจะเป็นผู้ที่มีอายุมากกว่า 60 
ปี หรือมีโรคประจ าตัว ผู้ไม่มีอาการ หรืออยู่ในระยะ
ฟักตัวสามารถแพร่กระจายไวรัสต่อผู้ อ่ืนได้  [5] 
ปัจจุบันเป็นเพียงการรักษาตามอาการ [6-9] อีกทั้งยัง
ไม่มีวัคซีนป้องกันได้ อย่างสมบูรณ์ [10-11] ก าลังเร่ง
พัฒนา และคิดค้นมาใช้ในการรักษา COVID-19  

จากรูปที่ 2 แสดงให้เห็นว่าอาการส่วนใหญ่ของผู้
ติดเชื้อโดยจะมีอุณหภูมิร่างกายสูงกว่า 37 องศา
เซลเซียส ท าให้เกิดมาตรการเพื่อการคัดกรองการแพร่
ระบาด และการป้องกันเบื้องต้น ส่งผลให้เกิดความ 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1 อาการของผู้ป่วย COVID-19 [12] 
 
 ต้องการเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ในแต่ละ
องค์กรเป็นจ านวนมาก มีทั้งรูปแบบสัมผัส และไม่
สัมผัสที่นิยมใช้ปัจจุบัน 

การพัฒนาเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิเพ่ือประยุกต์ใช้
การสัมผัส และไร้การสัมผัส สามารถวัดได้จากทางหู 
หน้าผาก ข้อพับ รักแร้ หรือ ทางทวารหนัก เป็นต้น 
และการท างานตรวจวัดอุณหภูมิแบบอัตโนมัติ [13-
14] ต้องอยู่บนมาตรฐานความแม่นย าที่ยอมรับได้ 
[15-16] 

ดังนั้นทางผู้วิจัยมีแนวคิดจึงได้มีแนวคิดในการ
พัฒนาระบบเซนเซอร์เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายแบบ
ไร้สัมผัส  เ พ่ือใช้ เป็น เครื่องมือวัดอุณหภูมิ  ตาม
มาตรการก าหนด โดยหลักการคือ เชื่อถือได้ แม่นย า 
และปลอดภัย แม่นย าใกล้เคียงกับระบบเทอร์โม 
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มิเตอร์แบบปรอท แต่มีข้อดีคือใช้เวลาที่น้อยลง ไม่เกิด
การสัมผัสผิวและเครื่องมือ โดยช่วยลดการท าความ
สะอาดและการระบาดของโรคได้ 
 
2.  วิธีการวิจัย  
 ในการพัฒนาระบบเซนเซอร์เครื่องวัดอุณหภูมิ
ร่างกายแบบไร้สัมผัสนี้ ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วน
ที่ 1 การสร้างและพัฒนาเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย
แบบไร้สัมผัสโดยจากบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์  
โปรแกรมอดูโน่ ส่วนนี้จะประกอบด้วยการศึกษาและ
เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ เพ่ือศึกษาความเป็นไป
ได้ในการสร้างและพัฒนา โครงสร้างของระบบ
ตรวจวัดอุณหภูมิของเซนเซอร์ดังรูปที่ 2 เซนเซอร์ใน
ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย การเขียนโปรแกรมควบคุม
การท างานของระบบ การเชื่อมต่อส่วนประกอบให้
ท างานร่วมกันได ้และการทดสอบสถานะของระบบ  
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2 บล็อคไดอะแกรมของระบบ 
 
ส่วนที่ 2 การทดสอบความแม่นย าของการวัด

อุณหภูมิร่างกายด้วยเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายแบบไร้
สัมผัส สอบเทียบกับอุปกรณ์มาตรฐานที่ใช้ในปัจจุบัน 
จากกลุ่มประชากร 50 ชุดข้อมูล โดยสุ่มกลุ่มตัวอย่าง
มาจ านวน 30 ชุดข้อมูล 
ขั้นที่ 1. ตั้งสมมติฐาน 
H0: u1 − u2 = 0 

Ha: u1 − u2 ≠ 0  หรือ  H0: ud = 0 

Ha: ud ≠ 0 
H0: อุณหภูมิที่วัดได้ไม่แตกต่างกัน 
Ha: อุณหภูมิที่วัดได้แตกต่างกัน 
ขั้นที่ 2. ก าหนดระดับนัยส าคัญ 0.01 
ขั้นที่ 3. เลือกสถิติในการทดสอบสมมติฐาน 

 t =  
∑ 𝐷

√𝑛 ∑ 𝐷2−(∑ 𝑑)2

𝑛−1

 

เมื่อ df= n-1 
ขั้นที่ 4. ก าหนดขอบเขตวิกฤต 

±tα
2

n−1
 

ขั้นที่ 5 ค านวณค่าสถิต ิ
ขั้นที่ 6 สรุป 
 
3. ผลการวิจัย 
 เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายแบบไร้สัมผัส โดยเครื่อง
สามารถวัดอุณหภูมิ ได้ตั้ งแต่  -40 ถึง 125 องศา
เซลเซียส สามารถอ่านค่าอุณหภูมิได้ละเอียด 0.01 
องศาเซล เซียส  บนจอแสดงผล โดย ใช้ ไมโคร 
คอนโทรลเลอร์ควบคุมการท างาน มีระยะห่างในการ
วัดระหว่างจุดวัดกับเครื่องประมาณ 15 เซนติเมตร ดัง
รูปที่ 3 และ 4 ระบบสามารถตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย
ได้โดยไม่ต้องสัมผัส ได้ตามวัตถุประสงค์ 

และผลการทดสอบความแม่นย าของการวัด
อุณหภูมิร่างกายด้วยเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายแบบไร้
สัมผัสที่สร้างขึ้นเองกับอุปกรณ์มาตรฐาน จ านวน
ทั้งสิ้น 50 ราย และท าการสุ่มตัวอย่างจ านวน 30 ราย 
แสดงดังรูปที่ 5 นั้น บันทึกข้อมูลลงในตารางบันทึก
ข้อมูล โดยท าการทดสอบกับนักศึกษาคณะเทคโนโลยี 
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี การ
วิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติแบบ T-test dependent [17] 

Temperature Sensor 

Arduino 

Display 

Distance Sensor 

Sound 
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ตามขั้นตอนการวิเคราะห์ทางสถิติ โดยต้องการ
เปรียบเทียบประสิทธิภาพของเครื่องมือ 
 

 
 

รูปที่ 3 เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายแบบไร้สัมผัส 
 

 
 

รูปที่ 4 หน้าจอแสดงผล 
 
รูปที่ 4 แสดงส่วนหน้าจอแสดงผล ค่าจากการวัด

อุณหภูมิร่างกายแบบไม่ต้องสัมผัส และแสดงผล
สถานะ การประมวลผลจากค่าอุณหภูมิที่วัดได้ 

 
 
 

ตารางท่ี 1 การเปรียบเทียบค่าความแตกต่างเฉลี่ย 
เครื่องวัดอุณหภูมิ (ค่าเฉลี่ย) 

มาตรฐาน พัฒนาขึ้น ความแตกต่าง ร้อยละ 

35.630 35.478 0.152 0.42 
 

ตารางที่  1 แสดงการเปรียบเทียบค่าความ
แตกต่างเฉลี่ยเป็นค่าร้อยละจากการทดสอบ จ านวน 
30 ราย จากการทดสอบระบบ 
 

 
รูปที่ 5 กราฟข้อมูลการวัดค่าอุณหภูมิของร่างกาย 

 
จากตารางที่  1  พบว่าผลการเปรียบเทียบ

ประสิทธิภาพของเครื่องมือวัดอุณหภูมิแบบมาตรฐาน
กับเครื่องวัดอุณหภูมิแบบไร้สัมผัสที่ พัฒนาขึ้นนั้น 
แสดงค่าดังนี้ เครื่องมือวัดอุณหภูมิแบบมาตรฐานมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 35.630 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
เท่ากับ 0.594 เครื่องวัดอุณหภูมิแบบไร้สัมผัสที่
พัฒนาขึ้นนั้น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 35.478 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เท่ากับ 0.493 และ ค่า P>0.01 ดังนั้น 
ยอมรับ H0 หรือ สามารถเปรียบค่า t กับ t critical 
ค่า t critical ที่ค านวณได้มีค่าเท่ากับ 2.756 ซึ่งค่า 
t<tcritical แสดงว่าไม่อาจปฏิเสธ H0 ได้ แสดงให้เห็นว่า 
อุณหภูมิร่างกายที่วัดได้จากเครื่องมาตรฐาน เครื่องวัด
อุณหภูมิที่พัฒนาขึ้นไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
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ทางสถิติ 0.01 ดังนั้นเครื่องวัดอุณหภูมิแบบไร้สัมผัสที่
พัฒนาขึ้นนั้น มีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับเครื่องมือ
มาตรฐานที่ใช้ทั่วไป สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการ
คัดกรองเบื้องต้นเพ่ือวัดอุณหภูมิร่างกายเช่นเดียวกับ
เครื่องมือมาตรฐาน 
 
4.  สรุป 
 การวิจัยเพ่ือการพัฒนาระบบเซนเซอร์เครื่องวัด
อุณหภูมิร่างกายแบบไร้สัมผัสท าการศึกษาการใช้
โปรแกรมอดูโน่ นั้น สามารถค่าวัดอุณภูมิร่างกาย
แสดงผลได้แม่นย าไม่แตกต่าง กับเครื่องวัดอุณหภูมิ
ร่างกายแบบมาตรฐาน ที่ระดับนัยส าคัญที่ 0.01 หรือ
ให้ค่าความแตกต่าง ในการวัดค่าอุณหภูมิดฉลี่ยอยู่ที่ 
ร้อยละ 0.42 ท าให้พบว่า เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย
แบบไร้สัมผัสที่พัฒนาขึ้น สามารถเทียบเท่าได้กับ
เครื่องมือมาตรฐาน อีกทั้ งราคาที่ประหยัดกว่า
เครื่องมือมาตรฐานที่ใช้ในปัจจุบัน  
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บทคัดย่อ  

การพัฒนาการท าการตลาดออนไลน์ผ่านอีเมล (E-Newsletter) The Bridge by Qualy & Co. มีวัตถุประสงค์ที่
จะพัฒนาการท า E-Newsletter ที่ส่งถึงลูกค้าในทวีปยุโรปขององค์กร โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่ม อัตราการเปิดอีเมล (Email 
Open Rate) และอัตราการคลิกผ่ าน  (Clickthrough rate) ใ ห้มากขึ้น  และลดอัตรา  การยกเลิกการติดตาม 
(Unsubscribed) Newsletter ให้ลดลง การด าเนินการวิจัยในครั้งนี้มีขั้นตอนการด าเนินงานตั้งแต่การศึกษา วิเคราะห์
และสังเคราะห์การท า Newsletter แบบเดิมขององค์กร ทั้งในด้านเนื้อหาและรูปแบบการน าเสนอ ศึกษาแนวโน้มของการ
น าเสนอ ประชาสัมพันธ์ผ่าน Newsletter ตลอดจนทดลองกับกลุ่มเป้าหมายจริงเพื่อศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้น และน ามา
วิเคราะห์สังเคราะห์ เพื่อน าไปพัฒนา Newsletter ในครั้งต่อไป และได้ด าเนินการพัฒนาการท าการตลาดออนไลน์ผ่าน
อีเมล (E-Newsletter) ตั้งแต่การศึกษาทฤษฎีต่างๆ เพื่อแบ่งกลุ่มลูกค้า หลักการออกแบบกราฟิก และจัดท าแผนการ 
ตลาดของ Newsletter รวมถึงได้จัดกลุ่มลูกค้าตามความสนใจของลูกค้า การออกแบบ Newsletter และส่ง Newsletter 
ให้กลุ่มลูกค้าผ่านทางอีเมล 

จากผลการพัฒนาการท าการตลาดออนไลน์ผ่านอีเมล (E-Newsletter) นี้ ส่งผลให้มีอัตราการเปิดอีเมล (Email 
Open Rate) เพิ่มข้ึนจากเดิมร้อยละ 9 และอัตราการคลิกผ่าน (Clickthrough rate) เพิ่มข้ึนจากเดิมร้อย ละ 0.7 และใน
ส่วนของอัตราการยกเลิกการติดตาม (Unsubscribed) นั้นแสดงให้เห็นว่าการจัดกลุ่มลูกค้ามีส่วน ท าให้มีอัตราการยกเลิก
การติดตามลดลงมากถึงร้อยละ 2.58  
ค ำส ำคัญ: ตลาดออนไลน์  จดหมายข่าว  จดหมายอิเล็คทรอนิกส์  
 
Abstract 
 Developing online marketing via email (E-Newsletter) The Bridge by Qualy & Co. aims to develop 
an E-Newsletter sent to customers in Europe of the organization. with the goal of increasing Email Open 
Rate and Click-Through Rate (Clickthrough rate) to increase and reduce the unfollow rate. (Unsubscribed) 
Newsletter to be reduced. Analyze and synthesize the original newsletter of the organization. both in 
terms of content and presentation style Study the trends in presentations. Public relations through 
Newsletter as well as experimenting with real target groups to study problems that arise. and used for 
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synthetic analysis In order to develop Newsletter in the next time and develop online marketing via 
email. (E-Newsletter) since the study of various theories. to segment customers graphic design principles 
and develop a newsletter marketing plan including grouping customers according to their interests, 
designing newsletter and sending newsletter to customers via email 
 From the results of the development of online marketing via email (E-Newsletter) This resulted 
in the email open rate (Email Open Rate) increased from 9% and the click-through rate. (Clickthrough 
rate) increased from 0.7 percent and in terms of the unfollow rate (Unsubscribed) shows that customer 
grouping is a part of As a result, the untracking rate decreased by as much as 2.58 percent. 
Keywords: online market, newsletter, E-mail. 
 
1.  บทน า 
 ในปัจจุบันโลกออนไลน์ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งใน
ชีวิตประจ าวันของผู้คน โดยมีอินเทอร์เน็ตที่เชื่อมโยง 
เครือข่ายมากมายทั่วโลกเข้าด้วยกัน รวมไปถึงการซื้อ
สินค้าบนอินเทอร์เน็ตที่มีการซื้อบนเว็บไซต์ มากขึ้นถึง 
846 และ คาดว่าภายในปี 2583 การซื้อผ่านเว็บไซต์
ออนไลน์จะมากถึง  95% จึงท า ให้การท าธุรกิจ
ออนไลน์กลายเป็นส่วนส าคัญของการค้าโลก มีการ
เติบโตอย่างรวดเร็ว คาดว่าจะมียอดค้าปลีก 17.5 % 
ทั่วโลกภายในปี 2564 [10] ธุรกิจมากมายจึงต้องมี
การปรับตัวตามกระแสโลกเพ่ือให้ ธุรกิจนั้นอยู่รอด  

การท า Email marketing เป็นการท าการตลาด
ออนไลน์อีกทางเลือกหนึ่งโดยใช้อีเมลเป็นสื่อกลาง 
และมี แนวโน้มที่จะนิยมสูงมากขึ้น คาดว่าในปีพ.ศ. 
2565 จะมีส่งและรับอีเมลมากถึง 347.3 พันล้าน 
ฉบับ และยังคาดว่าในปีพ.ศ. 2566 ผู้ใช้อีเมลจะเพ่ิม
สูงขึ้นถึง 4.3 พันล้านอีเมลเทียบเท่ากับครึ่งหนึ่งของ
ประชากรโลก บริษัทแบบ B2B กว่า 416 ใช้ Email 
Marketing ในการสื่อสาร [9] ดังนั้นการส่งอีเมลเพ่ือ
ท าการประชาสัมพันธ์ โฆษณา หรือเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารและโปรโมชั่น ต่าง ๆ ไปยังที่อยู่อีเมลของกลุ่ม

ลูกค้า จึงเป็นการเพ่ิมโอกาสที่จะท าให้ลูกค้าได้รับรู้
ข่าวสารต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว อีกช่องทางหนึ่ง  

The Bridge by Qualy and Co. ได้มีการส่ง      E-
Newsletter ผ่านอีเมลถึงกลุ่มลูกค้าของบริษัทอยู่แล้ว 
ตั้ งแต่ปี  2560 จากข้อมูลรายงานผลของแต่ละ 
Newsletter ที่ส่งไปแล้ว พบว่าโดยเฉลี่ยแล้วมีอัตรา
การ เปิด อี เมล  (Email Open Rate) อยู่ ที่ ร้ อยละ 
32.25 อัตราการคลิกผ่าน(Clickthrough rate) อยู่ที่
ร้อยละ 1.92 และอัตรา การยกเลิกการติดตาม 
(Unsubscribed) อยู่ ที่ ร้ อยละ  2 . 23  จากข้ อมู ล
ดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะท าการพัฒนาการ
ท าการตลาดออนไลน์ผ่านอีเมลของ The Bridge by 
Qualy & Co. ใ น รู ป แ บ บ  E- Newsletter ผ่ า น
แอพพลิเคชั่น Mailchimp เพ่ือให้มีอัตราการเปิด
อีเมล (Email Open Rate) และอัตราการคลิกผ่าน
(Clickthrough rate) เพ่ิมมาก ขึ้น รวมทั้งอัตราการ
ยกเลิกการติดตาม (Unsubscribed) ลดลง 

  
2.  เป้าหมาย 
 1. เพ่ือท าให้มีอัตราการเปิดอีเมล (Email Open 
Rate) และอัตราการคลิกผ่าน (Clickthrough rate) 
เพ่ิมมากข้ึน 
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 2. เ พ่ื อท า ใ ห้ อั ต ร าก า ร ยก เ ลิ ก ก า รติ ดตาม 
(Unsubscribed) ลดลง 
 

3.  วัตถุประสงค ์
  เพ่ือพัฒนาการท าการตลาดออนไลน์ผ่านอีเมล (E-
Newsletter) ส าหรับกลุ่มลูกค้าต่างประเทศในทวีป 
ยุโรป 
 

4. กรอบแนวคิด 
 

 
รูปที่ 1 กรอบแนวคิด 

 

5.  ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
 5.1  การแบ่งส่วนตลาด (Market segmentation  
:S) หมายถึง การแบ่งลูกค้าออกเป็นกลุ่มตามลักษณะ
ความต้องการ เพ่ือสามารถเลือกใช้เครื่องมือทางการ 
ตลาดหรือเลือกกลยุทธ์ทางการตลาดให้เหมาะสม 
2 ประเภทคือ 
   1.1 ตลาดผู้บริโภค (Consumer Market) คือ 
ผู้บริโภคที่ประกอบด้วยบุคคลและครอบครัว ทั้งหมด 
ซึ่งซื้อหรือต้องการสินค้าและบริการไปเพ่ือใช้ส่วนตัว
ถือเป็นการบริโภคข้ันสุดท้าย 
    1.2 ตลาดอุตสาหกรรม (Industrial Market) 
คือ ตลาดที่ประกอบไปด้วยบุคคลหรือกลุ่มบุคคล หรือ
องค์กรที่ซื้อสินค้าไปเพ่ือใช้ในการผลิตสินค้าอ่ืนหรือ
เพ่ือน าไปขายต่อ  
 5.2 หลักเกณฑ์ในการแบ่งตลาดผู้บริโภค (Bases 
for segmenting Consumer market) ตัวแปรที่ ได้

ถือ เป็นเกณฑ์ในการแบ่งส่วนตลาด แบ่งเป็น 4 เกณฑ์ 
คือ 
 1. การแบ่งตามหลักภูมิศาสตร์  (Geographic 
Segmentation) เป็นการแบ่งส่วนการตลาดโดย
ค านึงถึงลักษณะและพฤติกรรมของแต่ละบุคคลในแต่
ละเขตภูมิศาสตร์ 
 2. ก า ร แ บ่ ง ต า ม ห ลั ก ป ร ะ ช า ก ร ศ า ส ต ร์  
(Demographic Segmentation) เป็นการแบ่งส่วน
ตลาดโดยใช้หลักด้านประชากรศาสตร์ประกอบด้วย 
เพศ อายุ ฯลฯ 
 3. การแบ่งตามหลักจิตวิทยา (Psychographic 
Segmentation) เป็นการแบ่งกลุ่มตลาด โดยถือ
เกณฑ์ความเชื่อ ทัศนคต ิประสบการณ์ บุคลิกภาพ  
 4. กา รแบ่ ง ต ามหลั กพฤติ ก ร รมผู้ บ ริ โ ภค 
(Behavioral segmentation) เป็นการแบ่งกลุ่มตลาด
โดยถือเกณฑ์ด้านความรู้ทัศนคติการใช้หรือพฤติกรรม
การตอบสนองต่อผลิตภัณฑ์ [2] 
 

6.  วิธีการด าเนินงาน 
     1. ศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์ Newsletter ที่
บริษัทได้มีการท าไว้ ทั้งในด้านเนื้อหาและรูปแบบการ 
น าเสนอ  
 2. จัดท าแผนในการส่ง Newsletter ของปี พ.ศ. 
2563 (Newsletter Plan) 
 

 
รูปที่ 2 Qualy & Co. Newsletter Plan 2020 
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 3. แบ่งกลุ่มลูกค้าที่มีที่อยู่ อีเมล เพ่ือจัดกลุ่มใน
การส่ง Newsletter ให้ตรงกับความต้องการของ
ลูกค้า โดย วิธีการดังนี้ 
 

 
รูปที ่3  Subscribers Segmentation 

     

 4. น าไฟล์ที่อยู่อีเมลของลูกค้าอัปโหลดเข้าใน
แอพพลิเคชั่น Mailchimp และสร้าง Tags เพ่ือ 
จ าแนกลูกค้าตาม Segment ที่จัดไว้ 
 

 
รูปที่ 4  Subscribers Segmentation ใน 

Mailchimp 
  

 ส่ ง  Newsletter โ ด ย ใ ช้ แ อ ป พ ลิ เ ค ชั่ น 
Mailchimp  เก็บรายงาน Newsletter แต่ละอันที่
ส่งไป เพ่ือน ามาวิเคราะห์อัตราการเปิดอีเมล (Email 
Open Rate) อัตราการคลิกผ่าน(Clickthrough rate) 
และอัตราการ ยกเลิกการติดตาม (Unsubscribed) 
โดยการหาเปอร์เซ็นต์ (96) ของอัตราต่าง ๆ ดังนี้ • 
การหาเปอร์ เซ็นต์  (96) ของอัตราการเปิดอีเมล 
(Email Open Rate) 
 

 
 

7.  ผลการด าเนินงาน 
 The Bridge by Qualy and Co. ได้มีการส่ง E-
Newsletter ผ่านอีเมลถึงกลุ่มลูกค้าของบริษัทอยู่แล้ว 
ตั้งแต่ป ี2560 จากการศึกษารายงานการส่ง 
Newsletter ก่อนการพัฒนา มีข้อมูลดังนี้ 

 

 
รูปที ่6  ข้อมูลการส่ง Newsletter ก่อนการพัฒนา 

 

 ผลการพัฒนาการท าการตลาดออนไลน์ผ่าน
อีเมล (E-Newsletter) สรุปผลได้ดังนี้ 
 

 
ภาพที่ 7 ข้อมูลการส่ง Newsletter หลังการพัฒนา 

 
8.  อภิปรายผล 
      ผลจากการด าเนินโครงการ การพัฒนาการท า
การตลาดออนไลน์ผ่านอีเมล (E-Newsleter) ได้บรรลุ
ตาม เป้าหมายและวัตถุประสงค์ ได้ประยุกต์ใช้ความรู้
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ทางสารสนเทศศาสตร์ที่ ได้จากการเรียนรู้ ตาม
หลักสูตร ในเรื่อง ของการตลาดดิจิทัล พฤติกรรม
ผู้บริโภคในยุค และการออกแบบและผลิตสารสนเทศ
ดิจิทัล เพ่ือการสื่อสาร สารสนเทศโดยใช้สื่อใหม่  
( infographic & Motion Graphic) โ ด ย มี ก า ร
ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล การจัดเก็บและ รวบรวม
ข้อมูล และจัดท าเป็นสื่อในรูปแบบ Newsletter ท า
การปรับแต่งรูปแบบและเนื้อหาภายใน และเผยแพร่ 
ผ่านทางอีเมล โดยใช้แอปลิเคชั่น Mailchimp ซึ่งจาก
การติดตามผลการส่ง Newsletter สรุปได้ว่า มีอัตรา
การเปิด อีเมล (Email Open Rate) เพ่ิมขึ้น จากเดิม
ร้อยละ 32.25 เพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 41.24 และอัตรา
การคลิกผ่าน (Clickthrough rate) เพ่ิมขึ้น จากเดิม
ร้อยละ 1.95 เพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 2.65  
 
9. อ้างอิง 
[1]  จงรัก เทศนา. (2558). Infographicsคืออะไร. 

สืบค้น 27 มกราคม 2564, จาก 
http://www.krujongrak.com/infographics/i
nfographic project.html 

[2] สุปัญญา ไชยชาญ. (2551). การบริหาร
การตลาด (Marketing Management). 
 กรุงเทพมหานคร. บริษัท พี.เอ.ลิฟวิ่ง จ ากัด.
พิมพ์ครั้งที่6 

[3]  เสรี วงษ์มณฑา. (2546). หลักการโฆษณา 
Principles of Advertising. กรุงเทพฯ: ธรรม
สาร. 

[4]  ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ. (2560). Infographic กับ
องค์ประกอบศิลป์.สืบค้น 27 มกราคม 2564, 
จาก https://www.nstda.or.th/th/nstda-
knowledge/2840-infographic-composition 

[5]  Araya. (2560). แนวโน้มธุรกิจ E-Commerce 
ควบคุมทุกเซ็กเมนต์ แถมยังโตไม่หยุดยั้ง. 
สืบค้น 27 มกราคม 2564, จาก 
https://www.ddproperty.com/ข่าว
อสังหาริมทรัพย์บทความ/2017/9/161534/
แนวโน้มธุรกิจ-e-commerce-ควบคุมท 

[6]  KHEMIKA. (2561). E-mail Marketing ใน
ปัจจุบัน. สืบค้น 27 มกราคม 2564, จาก 
 https://blog.sogoodweb.com/Article/Det
ail/86251 

[7]  Maryam Mohsin. (2562). 10 Email 
Marketing Stats You Need to Know in 
2020 [Infographic]. สืบค้น 3 กุมภาพันธ. 
2564, จาก 
 https://www.oberlo.com/blog/email-
marketing-statistics 

[8]  SME Thailand. (2560). บริษัท นิว อาไรวา 
จ ากัด รางวัลโดดเด่นด้านการตลาด. 

 สืบค้น 10 กุมภาพันธ์. 2564, จาก 
http://www.qualydesign.com/news/detai
l.php?i=582 

[9]  STEPS Academy. (2562). 6 กลยุทธ์การท า 
Digital Marketing ส าหรับ B2B. 

 สืบคน้ 10 กุมภาพันธ. 2564, จาก 
https://stepstraining.co/strategy/6-step-
digital-marketing-for-b2b 

[10] Thomas J Law. (2562). 19 Powerful 
Ecommerce Statistics That Will Guide 
Your Strategy in 2020. สบืคน้ 17 กุมภา
พันธ. 2564, จาก 
https://www.oberlo.com/blog/ecommer
ce-statistics-guide-your-strategy 

https://www.oberlo.com/blog/email-
https://www.oberlo.com/blog/email-
https://stepstraining.co/strategy/6-step-
https://stepstraining.co/strategy/6-step-


 
การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์  วทิยาศาสตร์  เทคโนโลยี  และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 12 
วันที่ 20  สิงหาคม  2564  ณ  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   

 

 
ESTACON12 | 1522 

การประยุกต์ใช้แผ่นกระจายแสงและไดโอดเปล่งแสงเพ่ือการปลูกพืช 
Application of Light Guide Plate and Light Emitting Diode for Plant Illumination 
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บทคัดย่อ  

แผ่นกระจายแสงมักสร้างจากแผ่นอะคริลิกผลิตจากวัสดุเรซิน (พีพีเอ็มเอ) ซึ่งเป็นวัสดุโปร่งใส ทนทานต่อสภาพ
อากาศได้สูง และถูกใช้มานานกว่า 30 ปี   ด้านใดด้านหนึ่งของแผ่นกระจายแสงจะถูกสร้างเป็นลวดลาย เช่น ด้วยการกัด 
ที่เรียกว่า วีคัตติ้ง หรือ การพิมพ์ซิลค์สกรีนเป็นรอยจุดที่เรียกว่าดอทพริ้นติ้ง รวมทั้งการผสมผสานของทั้งสองเทคนิค 
หน้าที่ของโครงสร้างลวดลายที่สร้างขึ้นมานี้เพื่อสะท้อนหรือกระจายแสงทั่วทั้งแผ่นและกระจายแสงออกทางด้านหน้าของ
แผ่นกระจายแสง เทคนิคการพิมพ์แบบดอทพริ้นติ้งนั้นรอยจุดจะถูกพิมพ์ทั่วทั้งแผ่นอะคริลิกด้วยหมึกพิเศษ ที่จะท าให้แสง
เกิดการกระเจิงทั่วทั้งแผ่นจากแหล่งก าเนิดแสง เช่น ไดโอดเปล่งแสงที่ติดอยู่ที่ขอบของแผ่นกระจายแสง เทคนิคการพิมพ์
แบบดอทพริ้นติ้งสามารถท าได้รวดเร็วและมีราคาถูกกว่าเทคนิควีคัตติ้ง แต่มีข้อด้อยอยู่ที่หมึกที่ใช้พิมพ์รอยจุดนั้นมี
ประสิทธิภาพในการหักเหแสงได้น้อยท าให้มีความสว่างน้อย การใช้งานแผ่นกระจายแสงในบางงานจ าเป็นต้องมีความสวา่ง
มากพอ แต่เทคนิคดอทพริ้นติ้งให้ความสว่างได้ไม่มากพอ ในบทความนี้ได้รายงานเทคนิคการกระจายแสงด้วยการเจาะรู
เป็นหลุมอากาศมีรูปร่างเหมือนเลนส์เว้าทั่วทั้งแผ่นอะคริลิก เพื่อท าให้แสงจากไดโอดเปล่งแสงเกิดการกระเจิงทั่วทั้งแผ่น 
ได้ออกมาเป็นแผ่นกระจายแสงที่สามารถผสมแสงสีแดงและสีน้ าเงินของไดโอดเปล่งแสง ตามอัตราส่วนที่ต้องการเพื่อใช้
เป็นแหล่งแหล่งก าเนิดแสงหรือแสงเทียมส าหรับการปลูกพืช ต้นอ่อนข้าวสาลีและผลผลิตน้ าคลอโรฟิลล์ของต้นอ่อนข้าว
สาลีถูกใช้เป็นพืชสาธิตและศึกษาความเป็นไปได้ของเทคนิคนี้ 
ค ำส ำคัญ:  แผ่นกระจายแสง ไดโอดเปล่งแสง การสกัดสารคลอโรฟิลล์   
 
Abstract 
 Light Guide Plate (LGP) is an acrylic panel typically made from pure Polymethyl methacrylate 
(PPMA) resin. PPMA is extremely transparent, highly weather resistance and available for longer than 30 
years. On the top or the bottom of the panel, a matrix of lines can be etched, called V-Cutting, dots 
can be printed, a combination of both, or particulates are added into the panel itself. The purpose of 
all methods is to direct light out the front of the panel. Dot printing is a matrix of fine dots which is 
printed onto the LGP using diffusive ink. These dots help scatter the light emitted from the light source. 
Dot printing is a quicker and cheaper process than V-cutting however, not always the desired method. 
The major disadvantage of dot printing is that ink is less effective at refracting light and therefore not as 
bright. Many backlighting applications require a very bright light that dot printing just can’t accomplish. 
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We propose a simple technique to scatter the light from the light source through LGP by making a matrix 
of drilling holes as a concave lens all over LGP panel. This technique with LGP can be used to mix red 
and blue Light Emitting Diode (LED) light source with appropriate ratio between red and blue colour to 
be artificial lighting for plants illumination. Wheatgrass sprout growing results and their chlorophyll 
extraction results are examined to confirm the possibility in using this technique. 
Keywords: Light Guide Plate, Light Emitting Diode, chlorophyll extraction. 
 
Introduction 

Light guide plate or LGP has been used for 
lighting for more than 30 years. All LGP are a 
transparent plastic panel made from pure 
Poly methyl methacrylate (PMMA) resin. Also 
known as acrylic, acrylic glass or plexiglass. 
PMMA or acrylic has the properties:  extremely 
transparent, lightweight, shatter-resistant, an 
alternative to glass. On the top or the bottom 
of the  LGP panel, variety of pattern structure 
can be made such as a matrix of lines can be 
etched, called V cutting, dot can be printed or 
combination of both V cutting and dot printing 
or laser engraving are added onto the panel 
in order to direct light out to the front.[1]  
      Light emitting diode (LEDs)  are placed on 
one or multiple edges of the LGP panel, the 
light runs into the panel and is reflected from 
the panel by the pattern on the bottom side 
of the panel. Nowadays, lighting technology, 
called lighting panel which is a made product 
that use LGP plus LEDs is generally used for 
home lighting, lighting wall, advertisement 
board and backlighting for display equipment. 

    In this paper we introduce the technique 
of using lighting panel or LGP plus LED as a 
lighting source for growing plants indoors. 
 
Light Guide Plate Fabrication  
     Instead of using silkscreen dot printing 
or laser engraving, as a pattern structure to 
reflect the light over the entire panel, a matrix 
of air holes with the shape of concave lens 
are drilled over the entire LGP acrylic panel, 
with electric drill. A sharp drilling bit is used at 
first and followed with a bluff drilling bit to 
make the air holes become concave   in which 
they bend the light beams outward. 
     A 30 cm. x 60 cm. acrylic panel (6 mm. 
thick) is used to fabricate the experimental 
prototype LGP and  5 mm. x 5mm. matrix of 
air holes are drilled with 3 mm. production 
hole diameter all over the bottom side of the 
panel. 
     A line of strip LED is attached on all 4 
edges of the LGP panel with transparent 
laminated tape. White, red and blue colour 
LEDs are fabricated initially to compare their 
light intensity and experiment with plant 



 
การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์  วทิยาศาสตร์  เทคโนโลยี  และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 12 
วันที่ 20  สิงหาคม  2564  ณ  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   

 

 
ESTACON12 | 1524 

growth. And mixed red and blue colour LED 
are later   fabricated with the ratio of red to 
blue (R:B) including (1:1), (2:1) and (1:2) to 
investigate the effect of mixed colour in their 
light intensity and resulted plant growth. 
 
Wheatgrass Growing 

Wheatgrass is selected as a plant to 
illuminate with the experimental prototype 
LGP lighting panel for 12 hours a day; because 
wheatgrass sprouts need low light intensity 
and the growing time is not more than 10 days 
to extract chlorophyll as the product. 
 
Light Intensity Measurement 

The experimental lighting panel which 
including LGP and LED is powered with 12 V 
DC switching power supply. The light intensity 
of each lighting panel is measured at the 
center of the panel with digital LUX meter in 
which the sensor of  LUX meter is placed 3 
cm. under the surface of the LGP lighting 
panel. The results of light intensity of each 
LGP lighting panel are shown in Figure 1. 

 

 
(a) LGP before attach LED. 

 

      
(b) White colour LGP  and its light intensity.  

  

        
(c) blue colour LGP and its light intensity.  

 

         
 

(d)  red colour LGP and its light intensity. 
 

         
 

(e) Red:Blue(1:1) LGP and its light intensity. 
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(f) Red:Blue(1:2) LGP and its light intensity. 
 

          
 

(g) Red:Blue(2:1) LGP and its light intensity. 
 

  Fig. 1  All colour LGP lighting panel and 
their   light intensity. 
 

      
 

Fig. 2  The light intensity (shade-grown). 
    
  The wheatgrass sprouts are grown in a 
plastic container with coconut coir dust as 
growing material.  All various colour LGP 
lighting panel are used as the artificial lighting 
for wheatgrass illumination and compare to 
wheatgrass sprouts growing under sun shade 
net. Except the case of growing under sun 

shade net, All other cases of growth with 
artificial lighting are covered with black plastic 
to protect from sunlight. Watering wheatgrass 
are controlled with the same amount of water 
in all cases. 
 
Chlorophyll Measurement 
 Chlorophyll content of wheatgrass leaf in 
each case of different illumination is 
measured with The Soil Plant Analysis 
Development (SPAD) chlorophyll handheld 
meter in which it analyzed the chlorophyll 
concentration in SPAD unit and 10 sprouts are 
measured to obtain average value in each 
case. The resulting weight of 200 growing 
wheatgrass sprouts in each case are measured 
with 4 digits high precision laboratory 
analytical balance on the 9th day of growing 
time. 
 
Table 1.  Chlorophyll concentration and 
weight of wheatgrass sprouts (200 sprouts). 
Light 
Illumination 

Light 
Intensity 

(lux) 

chlorophyll 
SPAD unit 

Weight (g.) 
200 

sprouts 
Shade-grown 2663 37.9 13.7840 
White 1429 33.4 9.8284 
Red 311 32.8 10.2796 
Blue 416 33.0 12.2234 
Red:Blue(1:1) 738 37.4 10.1937 
Red:Blue(1:2) 1403 36.0 11.2146 
Red:Blue(2:1) 1322 38.0 13.0382 
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Fig. 3  SPAD chlorophyll measurement. 

 

              
Fig. 4   weight measurement. 

 
Spectrophotometer Measurement 

In order to confirm the result of wheatgrass 
chlorophyll concentration from SPAD 
measurements, spectrophotometer 
measurement are carried out to measure 
wheatgrass chlorophyll obtained with acetone 
extraction (9 grams of wheatgrass leaf and 150 
ml. acetone). The optical absorption of 
wheatgrass chlorophyll in all cases are shown 
in the graph of figure 5 and figure 6. 

 
Fig.5 Optical absorption of wheatgrass’s 

chlorophyll 
(red, blue and white colour Illumination). 

 

 
Fig.6 Optical absorption of wheatgrass’s 

chlorophyll 
 
Experimental Results 
Light Intensity 
     All types of LGP plus LED lighting panel are 
measured their light intensity with digital LUX 
meter. All various mixed red and blue colour 
lighting panel has more light intensity than 
that of both pure red colour (311 lux) and 
pure blue colour (416 lux) while the white 
colour lighting panel has the most light 



 
การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์  วทิยาศาสตร์  เทคโนโลยี  และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 12 
วันที่ 20  สิงหาคม  2564  ณ  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   

 

 
ESTACON12 | 1527 

intensity of 1429 lux. Compare to the light 
intensity in case of shade-grown (cover with 
sun shade net) of 2663 lux, all cases of 
artificial lighting illumination have less light 
intensity. 
 
Wheatgrass growing weight 
    On the 9th day of growing time, all cases of 
wheatgrass are harvested for weight 
measurement and chlorophyll extraction. The 
result in Table 1. Reveal that, all cases of 
mixed red and blue colour illumination, the 
resulted wheatgrass growing weight are higher 
than that in the case of white colour 
illumination but lower than the weight of 
wheatgrass grown under the sun (cover with 
sun shade net). It is interesting to show that, 
In cases of pure red colour and pure blue 
colour illumination, the weight are higher than 
that of white colour illumination. However, 
wheatgrass grown under the sun (shade-
grown) have obtained the most growing 
weight. 
 
Chlorophyll Concentration 

The result of  SPAD chlorophyll 
measurement shows that all cases of mixed 
red and blue colour illumination have a 
chlorophyll content more or less equal to the 
case of shade-grown, which is growing under 
the sun and covered with sun shade net. 
While, the cases of white colour, pure red 

colour and pure blue colour illumination, 
their chlorophyll concentration are very low. 

The spectrophotometer graph shows that 
all cases of mixed red and blue colour 
illumination have more chlorophyll 
concentration than that in other cases of 
white colour, pure red colour and pure blue 
colour illumination. However, all cases of 
artificial lighting illumination have less 
chlorophyll concentration compared to that 
of shade-grown wheatgrass. 

 
Experimental Result Analysis 
 Pure red colour lighting panel has the most 
less light intensity of 311 lux compare to 416 
lux of pure blue colour lighting panel in which 
both of their cases of illumination produce 
less wheatgrass chlorophyll concentration 
(32.8 and 33.0 SPAD unit). But when the red 
and blue colour are mixed together, their light 
intensity increases according to the ratio of 
red and blue colour e.g. 738 lux in 
Red:Blue(1:1), 1403 lux in Red:Blue(1:2) and 
1322 lux in Red:Blue(2:1).  This is a new 
phenomenon that needs more explanation in 
more detail. 
     All various mixed red and blue colour 
lighting panel illumination can generate a higher 
wheatgrass chlorophyll concentration(37.4, 
36.0 and 38.0 SPAD unit) compare to that of 
white colour, pure red colour and pure blue 
colour illumination (33.4, 32.8 and 33.0 SPAD 
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unit, respectively). These results correspond 
to their increased light intensity of mixed 
colour LED with LGP structure. 
  Optical absorption of all cases of mixed red 
and blue colour illumination confirm that 
their chlorophyll concentration in each case is 
increased compared to that of white, pure red 
and pure blue colour illumination.  
 
Conclusion 

The lighting panel, fabricated with LGP and 
LEDs attached on all 4 edges panel is 
demonstrated with wheatgrass growing weight  
and wheatgrass chlorophyll concentration. 
The resulting experimental data prove that 
LGP can be used together with LEDs as a 
lighting panel for some plant illumination; in 
which the plant needs less light intensity such 
as various kinds of green sprouts. 
 
Reference 
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Estimation of Ultraviolet Radiation Intensity under Cloudless Sky 
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บทคัดย่อ  
  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประมาณค่าความเข้มรังสีอัลตราไวโอเลตโดยใช้แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ ใช้
ข้อมูลความเข้มรังสีอัลตราไวโอเลตที่ได้จากการวัดในช่วงความยาวคลื่น 290-390 นาโนเมตร ร่วมกับข้อมูลความเข้มรังสี
รวมและข้อมูลภูมิอากาศ (ปริมาณไอน้ า ปริมาณโอโซน และข้อมูลทัศนวิสัย) ในวันที่ท้องฟ้าปราศจากเมฆ จากสถานี
อุตุนิยมวิทยา 4  สถานี ได้แก่ สถานีจังหวัดเชียงใหม่ สถานีจังหวัดอุบลราชธานี สถานีอุตุนิยมวิทยากรุงเทพมหานคร และ
สถานีจังหวัดสงขลา ในช่วงปี พ.ศ. 2558 ถึง พ.ศ. 2560 จ านวน 170 ชุดข้อมูล เพื่อสร้างแบบจ าลอง และทดสอบ
แบบจ าลองด้วยข้อมูลของปี พ.ศ. 2561 พบว่าความเข้มรังสีอัลตราไวโอเลตมีความสัมพันธ์กับโคไซน์ของมุมเซนิทและ
อัตราส่วนของความเข้มรังสีรวมกับความเข้มรังสีนอกบรรยากาศ นอกจากนี้ความเข้มรังสีอัลตราไวโอเลตมีความสัมพันธ์
กับข้อมูลปริมาณไอน้ า ปริมาณโอโซนและข้อมูลทัศนวิสัยเขียนในรูปแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ ผลการทดสอบความ
ถูกต้องของแบบจ าลองพบว่าค่าความเข้มรังสีอัลตราไวโอเลตที่ได้จากการวัดและค่าที่ได้จากแบบจ าลองมีค่าใกล้เคียงและ
สอดคล้องกันโดยมีความสัมพันธ์เชิงเส้นทางบวกต่อกัน การกระจายตัวในรอบปีสอดคล้องกัน ข้อมูลที่ได้ไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ค ำส ำคัญ: รังสีอัลตราไวโอเลต  รังสีดวงอาทิตย์ ปริมาณไอน้ า ปริมาณโอโซน ข้อมูลทัศนวสิัย    

  
Abstract 
 The objective of this research is to estimate ultraviolet intensity value using mathematical 
models. Ultraviolet intensity data obtained observations at a wavelength of 290-390 nm, as well as 
global solar radiation and meteorological data (water vapor, ozone content, and visibility data) were 
analyzed at four Thai monitoring stations. Namely, Chiang Mai, Ubon Ratchathani, Bangkok, and Songkhla 
are among them. The models were built using 170 dataset from the years 2015 to 2017. Following that, 
the model was validated using data from the year 2018. It was found that, the intensity of ultraviolet 
radiation was related to the ratio of total radiation intensity to the extraterrestrial solar radiation intensity 
and the cosine of the zenith angle. Additionally, ultraviolet intensity correlates with water vapor, ozone 
content, and visibility data, which can be written in a mathematical model. The validation results of the 



 
การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์  วทิยาศาสตร์  เทคโนโลยี  และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 12 
วันที่ 20  สิงหาคม  2564  ณ  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   

 

 
ESTACON12 | 1530 

above-mentioned model showed reasonable agreement between the modeled with a positive 
correlation with each other. The results show that all data are not significantly different at the 0.05 level. 
Keywords: Ultraviolet radiation, Solar radiation, Water vapor, Ozone, Visibility data 
 
1.  บทน า 
 ดวงอาทิตย์ให้พลังงานออกมาในรูปของคลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้า ซึ่งประกอบด้วยรังสีแกรมมา รังสีเอกซ์ 
รังสีอัลตราไวโอเลต แสงสว่างและรังสีอินฟาเรด 
ส าหรับรังสีอัลตราไวโอเลต (Ultraviolet radiation) 
เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความยาวคลื่นสั้นและมี
พลังงานโฟตอนสูง ความยาวคลื่นรังสีอัลตราไวโอเลต
สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ช่วงความยาวคลื่น ได้แก่ 
รังสีอัลตราไวโอเลตเอ (UVA) มีความยาวคลื่น  315-
400 นาโนเมตร  รังสีอัลตราไวโอเลตบี (UVB) มีความ
ย า ว ค ลื่ น  2 8 0 - 3 1 5  น า โ น เ ม ต ร  แ ล ะ รั ง สี
อัลตราไวโอเลตชี (UVC) มีความยาวคลื่น 280-100  
นาโนเมตร [1-3] โดยทั่วไปรังสีอัลตราไวโอเลตจาก
ดวงอาทิตย์ที่เข้ามายังพ้ืนโลกประกอบด้วยรังสี UVA 
96% และ UVB 4% ส่วน UVC จะถูกดูดกลืนโดย
โมเลกุลอากาศในชั้นบรรยากาศระดับสูงจนไม่
สามารถผ่านมายังพ้ืนโลกได้ [1] รังสีอัลตราไวโอเลต
ที่มาจากดวงอาทิตย์ส่วนมากจะถูกดูดกลืนจาก
บรรยากาศชั้นสตราโตสเฟียร์ซึ่งมีก๊าซโอโซนเป็น
องค์ประกอบ แต่ปัจจุบันโอโซนในบรรยากาศมีจ านวน
ลดลงเนื่องการใช้สารเคมีประเภทคลอโรฟูออโร-
คาร์บอน (Chlorofluorocarbon) และกิจกรรมทาง
อุตสาหกรรมของมนุษย์ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ของปริมาณรังสีอัลตราไวโอเลตที่แผ่ลงมายังผิวโลก 
แม้จะมีปริมาณน้อยมากเมื่อเทียบกับความเข้มรังสี
ดวงอาทิตย์ในช่วงของแสงสว่างแต่ก็ส่งผลส าคัญต่อ
สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมบนโลก กล่าวคือรังสี UV จาก
แสงอาทิตย์ เป็นปัจจัยที่ส าคัญในการท าให้ เกิด

ความเครียดต่อระบบนิเวศของมนุษย์ ระบบนิเวศบน
บกและในน้ า รังสี UVB ความยาวคลื่นสั้นมีผลต่อการ
สั ง เ ค ร าะห์ แส งและลดความสามารถ ในก า ร
เจริญเติบโตของไข่และระยะตัวอ่อนของสัตว์บกและ
สัตว์น้ า [4] รังสียูวีเป็นอันตรายต่อผิวหนัง สามารถท า
ให้เกิดรอยไหม้ (Sunburn) การอักเสบเฉียบพลัน 
และความผิดปกติของสารพันธุกรรมที่ส่งเสริมการชรา
ภาพของเซลล์และการก่อมะเร็ง Melanoma [5-7] 
ซึ่งมะเร็งผิวหนังของบุคคลทั่วไปจะเพ่ิมขึ้นในอัตรา 4-
6% ต่อปี [8] การทีไ่ด้รับรังสียูวีมากและเป็นเวลานาน
เป็นสาเหตุหลักท าให้คนตาบอดมากที่สุดในโลก
ปัจจุบัน โดยWHO (World Health Organization) 
ได้ประมาณการไว้ว่ามี 20% ของคนตาบอดที่เกิดจาก
โ รคต้ อกระจก อัน เป็ นผลมาจากได้ รั บ รั งสี ยู วี  
นอกจากนี้ยังก่อให้เกิดการเสื่อมสภาพของเนื้อเยื่ออัน
เกิดจากการเกิดอนุมูลอิสระของรังสี อัลตราไวโอเลต 
[9]  ดั งนั้นจึ ง เป็นสิ่ งส าคัญยิ่ งที่ ต้องติดตามการ
เปลี่ยนแปลงและตรวจสอบอย่างเป็นระบบในช่วง
ความยาวคลื่นของรังสีอัลตราไวโอเลตเพ่ือเป็นข้อมูล
พ้ืนฐานในการป้องกันอัตรายที่อาจเกิดขึ้นได้กับ
สุขภาพอนามัยของมนุษย์รวมถึงระบบนิเวศ 
  รังสีอัลตราไวโอเลตเมื่อผ่านบรรยากาศลงมายังพ้ืน
โลกบางส่ วนถูกดูดกลืน โดยองค์ประกอบของ
บรรยากาศเช่นโอโซน โมเลกุลอากาศ ไอน้ า และที่
เหลือจะถูกดูดกลืนและกระเจิงโดยฝุ่นละอองใน
อากาศ ดังนั้นความเข้มของรังสีอัลตราไวโอเลตที่มาถึง
พ้ืนโลกจึงมีการเปลี่ยนแปลงตามองค์ประกอบของ
บรรยากาศและการเปลี่ยนแปลงทางอุตุนิยมวิทยาของ
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บร รย าก าศ  ใ นกา รศึ กษ า คว าม เ ข้ ม ขอ งรั ง สี
อัลตราไวโอเลตที่เข้ามายังพ้ืนโลก จ าเป็นต้องใช้การ
เก็บรวบรวมข้อมูลระยะยาวมาวิเคราะห์ให้เห็นถึง
ความเปลี่ยนแปลงเพ่ือสามารถประมาณค่าได้รวมทั้ง
ศึกษาความสัมพันธ์กับข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยาต่าง ๆ 
มาประกอบในการพัฒนาแบบจ าลองเพ่ือประมาณค่า
ให้ได้ข้อมูลที่มีความถูกต้องแม่นย าสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้กับงานทางด้านพลังงานแสงอาทิตย์  
เทคโนโลยีชีวภาพ งานด้านสุขภาพอนามัยและงาน  
อ่ืน ๆ ที่เกีย่วข้องต่อไป 
 
2.  วิธีด าเนินการวิจัย  
    รังสีอัลตราไวโอเลตมีความสัมพันธ์กับความเข้ม
รังสีดวงอาทิตย์ทั้งนี้เพราะรังสีอัลตราไวโอเลตเป็น
ส่วนหนึ่งของรังสีรวม [10,11] ในการประมาณค่า
ค ว า ม เ ข ม รั ง สี อั ล ต ร า ไ ว โ อ เ ล ต  ( ultraviolet 
irradiance) ในช่วงความยาวคลื่น 290 nm ถึง 390 
nm จะใช้ ข้ อมู ล ในวั นที่ ท้ อ ง ฟ้ าปราศจาก เมฆ 
(cloudless sky) โดยพิจารณาจากข้อมูลปริมาณเมฆ
ปกคลุม (cloud cover) ในวันเดียวกันซึ่งเมฆในวัน
ดังกล่าวจะต้องมีปริมาณน้อยกว่า 1 ส่วนจากท้องฟ้า
ทั้งหมด 10 ส่วน [12,13]  โดยใช้ข้อมูลจากสถานี
อุตุนิยมวิทยา 4 สถานี คือ สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัด
เชียงใหม่ (18.78 ๐N, 98.98 ๐E) สถานีอุตุนิยมวิทยา
จังหวัดอุบลราชธานี (15.25 ๐N, 104.86 ๐E) สถานี
อุตุนิยมวิทยาจังหวัดสงขลา (7.2 ๐N, 100.6 ๐E) และ
กรมอุตุนิยมวิทยา กรุงเทพมหานคร (13.73 ๐N, 
100.56 ๐E) ระหว่างปี พ.ศ. 2558 ถึง พ.ศ. 2560 ใน
การสร้างแบบจ าลองและใช้ข้อมูลปี พ.ศ. 2561 
ส าหรับทดสอบสมรรถนะของแบบจ าลอง 

      รังสีอัลตราไวโอเลตมีความสัมพันธ์กับความ
เข้มรังสีรวมดวงอาทิตย์และมุมเซนิท (zenith angle) 
ของดวงอาทิตย์ ดังสมการ [14] 
 

UV =a+b(
G

Go
) + c(cos𝑧)

        
(1) 

 

เมื่อ   UV  เป็นความเข้มรังสีอัลตราไวโอเลต   
              (mW/m2) 
         G  เป็นความเข้มรังสีรวมของจากดวงอาทิตย์ 
             รายวัน  (W/m2) 
       G0  เป็นความเข้มรังสีดวงอาทิตย์นอก 
            บรรยากาศโลกบนพื้นราบ  (W/m2) 
        Z  เป็นมุมเซนิท (zenith angle) ของ 
            ดวงอาทิตย์ 
     a, b และ c เป็นค่าคงที่ 
       ความเข้มรังสีรวมดวงอาทิตย์ (G) ได้จากการวัด 
ส่วนค่าความเข้มรังสีดวงอาทิตย์นอกบรรยากาศโลก
บนพื้นราบ (G0) และโคไซน์ของมุมเซนิทหาได้จาก 
[10]

         
]cos

180

π
[sincoscosEI

π

24
0SC0 sssG     (2)    

  

    coscossinsincos Z           (3) 
 

เมื่อ  ISC  เป็นค่าคงที่สุริยะ (1,367 W/m2) 

          เป็นละติจูด (องศา) 

          เป็นมุมเดคลิเนชั่น (องศา) 

       s เป็นมุมชั่วโมงท่ีพระอาทิตย์ตก (องศา) 

       E0   เป็นค่าแก้ความผิดพลาดของวงโคจร (-)   
                         

      ปริมาณโอโซนในบรรยากาศโดยปกติจะรายงาน
เป็ นความหนาของ โอโซนรวมตามแนวดิ่ ง ใน
บรรยากาศ โดยสมมติว่าน าโอโซนตลอดทั้งคอลัมน์
ของบรรยากาศมารวมกันที่พ้ืนผิวโลกที่อุณหภูมิและ
ความดันมาตรฐาน แล้ววัดความสูงของคอลัมน์ของ



 
การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์  วทิยาศาสตร์  เทคโนโลยี  และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 12 
วันที่ 20  สิงหาคม  2564  ณ  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   

 

 
ESTACON12 | 1532 

โอโซนเป็นเซนติเมตร หรือวัดเป็นมิลลิ-บรรยากาศ-
เซนติ เมตร  (milli.atmosphere centimeter, m-
atm-cm) หรือวัดในหน่วยดอบสัน (Dobson unit, 
DU) [15,16] ประเทศไทยใช้เครื่องด็อบสันสเปคโตร
โฟโตมิเตอร์ (Dobson Spectrophotometer) ที่กรม
อุตุนิยมวิทยา กรุงเทพมหานคร และข้อมูลจาก
ดาวเทียม Aura/OMI ของศูนย์โอโซนและรังสี กรม
อุตุนิยมวิทยา ซึ่งผู้วิจัยได้น าข้อมูลเปรียบเทียบกับ
ปริมาณโอโซนซึ่ ง ได้ จากข้ อมูลภู มิ อากาศของ 
Robinson  (1966) ที่ละติจูด 10 ๐N  และ  20 ๐N 
พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงตามเวลาในรอบปีสอดคล้อง
กัน และปริมาณโอโซนมีการเปลี่ยนแปลงตามเวลา
และละติจูดค่อนข้างน้อย  
  ปริมาณไอน้ าในบรรยากาศจะแสดงในรูปของ
ปริมาณไอน้ ากลั่นตัวได้ (precipitable water vapor) 
โดยสมมติว่าไอน้ าที่แทรกตัวอยู่ ในคอลัมน์ของ
บรรยากาศนั้นกลั่นตัวกลายเป็นน้ าหมด [10,17,18] 
ปริมาณไอน้ ามีความสัมพันธ์กับข้อมูลความชื้นสัมพัทธ์
และอุณหภูมิของอากาศจากข้อมูลตรวจอากาศชั้นบน
ส าหรับประเทศไทยมีสถานีที่ท าการตรวจวัด 4 สถานี 
คือ สถานีเชียงใหม่ สถานีอุบลราชธานี สถานีสงขลา 
และกรมอุตุนิยมวิทยา กรุงเทพมหานคร  โดยใช้
สมการ 

        dPM
ρg

1
w

0

p

P

o

             (4)    
                                    

 เมื่อ  w   เป็นปริมาณน้ ากลั่นตัวได้  (cm)   
       Mp   เป็นMixing Ratio ที่ระดับความดัน P ใดๆ 
        g    เป็นความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลก  
             (986.665 cm/s2) 
        Po   เป็นความดันบรรยากาศท่ีพ้ืนผิวโลก  
              (mbar) 
        ρ    เป็นความหนาแน่นของน้ า (g/cm3) 

 ความเข้มรังสีดวงอาทิตย์ที่ลดลงเป็นผลมาจาก
องค์ประกอบของบรรยากาศซึ่งถูกดูดกลืนโดยโอโซน
และไอน้ าในอากาศ อีกทั้งถูกดูดกลืนและกระเจิงโดย
ฝุ่นละอองในอากาศซึ่งมีความสัมพันธ์กับข้อมูลทัศน
วิสัย ดังนั้นรังสีอัลตราไวโอเลตจึงมีความสัมพันธ์กับ
ข้อมูลปริมาณโอโซน ทัศนวิสัยและปริมาณไอน้ าใน
อากาศ ในรูปแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ ส าหรับ
ประมาณค่าความเข้มรังสีอัลตราไวโอเลตในสถานที่
ต่าง ๆ  
   ทดสอบแบบจ าลองโดยใช้ข้อมูลของปี พ.ศ. 
2561 ซึ่งไม่ได้ใช้ในการสร้างแบบจ าลองมาทดสอบ
ความถูกต้ อ งของแบบจ าลองในรู ปของความ
คลาดเคลื่อนรากที่สองก าลังสองเฉลี่ย (root  mean 
square error; RMSE) ซ่ึงเป็นการเปรียบเทียบค่าที่ได้
จากแบบจ าลองกับค่าที่ได้จากการวัดจริง ค่าท่ีเข้าใกล้
ศูนย์แสดงให้เห็นว่าความสัมพันธ์ตามแบบจ าลองมี
ความละเอียดถูกต้อง และความคลาดเคลื่อนเฉลี่ย 
(mean bias error; MBE)  เ ป็ น ค่ า ที่ แ ส ด ง ค ว า ม
เบี่ยงเบนเฉลี่ยระหว่างข้อมูลที่ได้จากแบบจ าลองกับ
ข้อมูลที่ได้จากการวัดจริง โดยค่าที่เข้าใกล้ศูนย์จะเป็น
ค่าท่ีแสดงให้เห็นว่าแบบจ าลองมีความถูกต้องสามารถ
น าไปใช้ได้ 
 
3.  ผลและวิจารณ์ผลการวิจัย 
 คัดเลือกข้อมูลในวันที่ท้องฟ้าปราศจากเมฆได้
จ านวน 170 ชุดข้อมูล โดยการวิเคราะห์การถดถอย
พหุคูณ (multiple regression analysis) พบว่าความ
เข้มรังสีอัลตราไวโอเลตมีความสัมพันธ์กับอัตราส่วน
ของความเข้มรังสีรวมที่พ้ืนผิวโลกกับความเข้มรังสีดวง
อาทิตย์นอกบรรยากาศและโคไซน์ของมุมเซนิท (รูปที่ 
1) ซึ่งมีสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (R2) เท่ากับ 0.874 



 
การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์  วทิยาศาสตร์  เทคโนโลยี  และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 12 
วันที่ 20  สิงหาคม  2564  ณ  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   

 

 
ESTACON12 | 1533 

ความคลาดเคลื่ อนมาตรฐาน  (standard error) 
เท่ากับ 1.509  
 

 
รูปที่ 1 ความสัมพันธ์ความเข้มรังสีอัลตราไวโอเลตกับ
อัตราส่วนความเข้มของรังสีดวงอาทิตย์ที่พ้ืนโลกต่อ

ความเข้มของรังสีดวงอาทิตย์นอกบรรยากาศโลกและ
โคไซน์ของมุมเซนิทภายใต้ท้องฟ้าปราศจากเมฆ 

 
เขียนความสัมพันธ์ทางคณิตศาสตร์ได้ดังสมการ 
 

    UV = 14.83.89+19.1918675(cosZ) 

             -55.8523( G
Go

)                               (5) 

   
                                   

 เมื่อ  UV  เป็นความเข้มรังสีอัลตราไวโอเลต 
             (mW/m2) 
        G   เป็นความเข้มรังสีรวม (W/m2) 
        G0  เป็นความเข้มรังสีดวงอาทิตย์นอก 
             บรรยากาศ (W/m2) 
        Z   เป็นมุมเซนิท (zenith angle) ของ 
             ดวงอาทิตย์ 

 
       เมื่อใช้ข้อมูลที่ ได้จากการวัดความเข้มรั งสี
อัลตราไวโอเลตในช่วงความยาวคลื่น 290-390 นาโน
เมตร กับข้อมูลปริมาณโอโซน ปริมาณไอน้ าและทัศน
วิสัย ซึ่งเป็นข้อมูลภูมิอากาศในวันที่ท้องฟ้าปราศจาก
เมฆ ระหว่างปี พ.ศ. 2558 ถึง พ.ศ. 2560 โดยการ

วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณเป็นการหาความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรอิสระที่ท าหน้าที่พยากรณ์คือปริมาณ
ไอน้ ากลั่นตัวได้ ปริมาณโอโซนและข้อมูลทัศนวิสัยกับ
ตัวแปรตามคือความเข้มรังสีอัลตราไวโอเลต พบว่ามี
ค ว ามสั ม พันธ์ ค่ อนข้ า งสู ง โ ดยค่ า สั มประสิ ทธิ์
สหสัมพันธ์ (R2) เท่ากับ 0.871 มีค่าความคลาดเคลื่อน
มาตรฐานเท่ากับ 1.527 มีความสัมพันธ์ดังสมการ 
 

UV = 1.403462+1.401688(w)+0.196075(Vis)   
         +0.06206(Oz)                                 (6) 
                        

เมื่อ  UV  เป็นความเข้มรังสีอัลตราไวโอเลต   
             (mW/m2) 
       w   เป็นปริมาณไอน้ ากลั่นตัวได้ (cm) 
      Vis  เป็นทัศนวิสัย (km) 
      Oz  เป็นปริมาณโอโซน (DU) 

 
 พบว่ารังสีอัลตราไวโอเลตจะมีค่าลดลงส าหรับ
วันที่มีฝุ่นละอองมากซึ่งสอดคล้องกับ Elhadidy et 
al., [19] จากนั้นทดสอบแบบจ าลองโดยเปรียบเทียบ
ความเข้มรังสีอัลตราไวโอเลตที่ได้จากแบบจ าลองกับ
ความเข้มรังสีอัลตราไวโอเลตที่ได้จากการวัด โดยใช้
ข้อมูลในวันเวลาและสถานที่เดียวกันที่ไม่ได้ใช้ในการ
สร้างแบบจ าลองซึ่งเป็นข้อมูลในวันที่ท้องฟ้าปราศจาก
เมฆของปี พ.ศ. 2561 ของทั้ง 4 สถานีจ านวน 57 ชุด
ข้อมูล พบว่าความเข้มรังสี อัลตราไวโอเลตมีค่ า
ใกล้เคียงและสอดคล้องกันโดยมีความสัมพันธ์เชิง
เส้นทางบวกต่อกัน มีการกระจายตัว ในรอบปี
สอดคล้องกัน (รูปที่ 2 และรูปที่ 3) สมการที่ 5 ได้ค่า 
RMSE เท่ากับ  1.414  mW/m2  ค่า MBE เท่ากับ    
-0.149 mW/m2    และสมการที่ 6  มีค่า RMSE 
เท่ากับ 1.504 mW/m2  ค่า MBE เท่ากับ  0.293 
mW/m2   เมื่อทดสอบ t-test แบบ Dependent 
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พบว่าข้อมูลจากแบบจ าลองทั้งสองไม่มีความแตกต่าง
กันกับข้อมูลที่ได้จากการวัดที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 
(P>0.05) โดยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน 
(Pearson correlation) มากกว่า 0.89 ทั้งสองสมการ
ซึ่ งมีความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างสู ง แสดงให้ เห็นว่ า
แบบจ าลองมีความละเอียดถูกต้องในเกณฑ์ที่ยอมรับ
ได ้
  

 

รูปที่ 2 ข้อมูลความเข้มรังสีอัลตราไวโอเลตจากการวัด
และจากแบบจ าลองภายใต้ท้องฟ้าที่ไม่มีเมฆ 

 

 

รูปที่ 3 ความเข้มของรังสีอัลตราไวโอเลตจากการวัด
เปรียบเทียบกับความเข้มอัลตราไวโอเลตที่ได้จาก

แบบจ าลองภายใต้ท้องฟ้าที่ไม่มีเมฆ (Eq.5 และ Eq.6) 
 
 

4.  สรุป 
 ในงานวิจัยนี้ใช้ข้อมูลที่ได้จากการวัดความเข้มรังสี
อัลตราไวโอเลตในช่วงความยาวคลื่น 290-390   นา
โนเมตร ในวันที่ท้องฟ้าปราศจากเมฆ ของสถานีวัด 4 
สถานี ได้แก่ สถานีจังหวัดเชียงใหม่ สถานีจังหวัด
อุบลราชธานี สถานีอุตุนิยมวิทยากรุงเทพมหานคร 
และสถานีจังหวัดสงขลา ระหว่างปี พ.ศ. 2558 ถึง 
พ.ศ. 2560 หาความสัมพันธ์ในรูปแบบจ าลองทาง
คณิตศาสตร์โดยการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ 
พบว่าเมื่อน าความเข้มรังสีอัลตราไวโอเลตที่ได้จากการ
วัดมาหาความสัมพันธ์กับอัตราส่วนของความเข้มรังสี
รวมของดวงอาทิตย์ที่พ้ืนผิวโลกกับความเข้มรังสีดวง
อาทิตย์นอกบรรยากาศและโคไซน์ของมุมเซนิท ได้
ความสัมพันธ์ในรูปแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ดัง
สมการที่ 5 ซึ่งมีสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (R2) เท่ากับ 
0.874  และเมื่อน าความเข้มรังสีอัลตราไวโอเลตจาก
การวัดมาหาความสัมพันธ์กับปริมาณไอน้ ากลั่นตัวได้ 
ป ริ ม า ณ โ อ โ ซ น แ ล ะ ข้ อ มู ล ทั ศ น วิ สั ย พ บ ว่ า มี
ค ว ามสั ม พันธ์ ค่ อนข้ า งสู ง โ ดยค่ า สั มประสิ ทธิ์
สหสัมพันธ์ (R2) เท่ากับ 0.871 ได้ความสัมพันธ์ในรูป
แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ดังสมการที่ 6 
  เมื่อทดสอบแบบจ าลองโดยเปรียบเทียบความเข้ม
รังสีอัลตราไวโอเลตที่ได้จากแบบจ าลองกับความเข้ม
รังสีอัลตราไวโอเลตที่ได้จากการวัด ใช้ข้อมูลในวัน
เวลาและสถานที่ เดียวกันที่ ไม่ ได้ ใช้ ในการสร้าง
แบบจ าลองของปี  2561  พบว่ าความเข้มรั งสี
อัลตราไวโอเลตที่ค านวณได้จากแบบจ าลองทั้งสองมี
ค่าใกล้เคียงและสอดคล้องกับค่าที่ได้จากการวัดโดยมี
ความสัมพันธ์เชิงเส้นทางบวกต่อกัน การกระจายตัว
ในรอบปีสอดคล้องกัน ข้อมูลจากแบบจ าลองไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 โดยค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สันมากกว่า 0.89 ซึ่ง
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มี ค ว ามสั ม พันธ์ ที่ ค่ อนข้ า งสู ง แสด ง ให้ เ ห็ น ว่ า
ความสัมพันธ์ตามแบบจ าลองมีความละเอียดถูกต้อง
ในเกณฑ์ท่ียอมรับได ้
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Adsorption of crude oil from natural materials 
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บทคัดย่อ  

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการดูดซับน้้ามันดิบจากวัสดุธรรมชาติ  และศึกษา
เปรียบเทียบชนิดของวัสดุธรรมชาติในการดูดซับน้้ามันดิบ ผลวิจัย พบว่า ดอกหญ้าขจรจบมีประสิทธิภาพในการดูดซับ
น้้ามันดิบมีค่าอยู่ในช่วง ร้อยละ 15.17±1.58 ถึง 81.17±0.09 ใยบัวมีประสิทธิภาพในการดูดซับน้้ามันดิบมีค่าอยู่ในช่วง 
ร้อยละ 7.75±0.59 ถึง 68.98±2.79 และกาบกล้วยมีประสิทธิภาพในการดูดซับน้้ามันดิบมีค่าอยู่ในช่วง  ร้อยละ 
5.42±1.31 ถึง 57.44±0.91 เมื่อเปรียบเทียบชนิดของวัสดุธรรมชาติ พบว่า ดอกหญ้าขจรจบมีประสิทธิภาพในการดูดซับ
น้้ามันดิบได้ดีที่สุด รองลงมาคือ ใยบัวและ กาบกล้วย ตามล้าดับ เมื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการดูดซับน้้ามันดิบของ
วัสดุธรรมชาติทั้ง 3 ชนิด พบว่า ที่ความเข้มข้นของน้้ามันดิบ 5 กรัมต่อลิตรมีประสิทธิภาพในการดูดซับน้้ามันดิบได้ดีที่สุด 
รองลงมาคือความเข้มข้น 10 20 และ 40 กรัมต่อลิตร ตามล้าดับ 
ค ำส ำคัญ: การดูดซับ น้้ามนัดบิ วัสดุจากธรรมชาติ    
 

Abstract 
 The objectives of this research were to study the efficiency to absorb crude oil from natural 
materials and comparing the different type of natural materials to absorb crude oil. The results revealed 
that efficiency values absorbing of Desho grass ranged 15.17%±1.58 to 81.17±0.09. Efficiency values 
absorbing of lotus fiber ranged 7.75%±0.59 to 68.98%±0.91. And efficiency values absorbing of Banana 
trunk ranged percent efficiency values absorbing of lotus fiber ranged 5.42%±1.31 to 57.44±0.91.  When 
comparing different types of natural materials found Desho grass effectively absorbs the oil, effectively 
minor is lotus fiber and banana trunk respectively. When comparing the efficiency of adsorption crude 
oil, natural materials 3 types, found at concentrations of oil. The concentration of 5 grams of crude oil 
per liter is the most effective in absorbing crude oil. Followed by the concentration 10, 20, and 40 grams 
per liter respectively.  
Keywords: Adsorption, Crude oil, Natural material 
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1.  บทน้า 
 ประเทศไทยประสบปัญหาการรั่ ว ไหลของ
น้้ามันดิบลงสู่ทะเลที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมคือที่
บริเวณชายหาดอ่าวพร้าว เกาะเสม็ด อ้าเภอเมือง 
จังหวัดระยองใน ปี พ.ศ. 2556 ซึ่งมีการรั่วไหลของ
น้้ามันดิบลงสู่ทะเลเนื่องจากการแตกรั่วของท่อ
ล้าเลียงน้้ามันดิบ ปริมาณน้้ามันดิบกว่า 50,000 ลิตร 
ได้เคลื่อนที่จากทะเลเข้าสู่ชายฝั่ง ก่อให้เกิดปัญหาการ
ตายของสัตว์น้้า ระบบนิเวศทางทะเล และธุรกิจด้าน
การท่องเที่ยว [1] ปัจจุบันการก้าจัดน้้ามันดิบที่รั่วไหล
ในทะเลสามารถกระท้าได้หลายวิธี เช่น การใช้ทุ่นกั้น
น้้ามันเพ่ือกักบริเวณน้้ามันดิบไม่ให้แพร่กระจายและ
ใช้เรือดูดน้้ามันเพ่ือน้าไปก้าจัด การใช้จุลินทรีย์ในการ
ย่อยสลายน้้ามันดิบ [2] 

จากเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการ
ก้าจัดน้้ามันดิบโดยการดูดซับด้วยวัสดุที่มีอยู่ตาม
ธรรมชาติแทนการใช้วัสดุสังเคราะห์ที่จ้าหน่ายในเชิง
พาณิชย์ อีกทั้งเป็นการเก็บรวบรวมน้้ามันดิบไปก้าจัด
อย่างถูกหลักวิชาการ 

 
2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพในการดูดซับน้้ามันดิบจาก
วัสดุธรรมชาติและเพ่ือศึกษาเปรียบเทียบชนิดของวัสดุ
ธรรมชาติในการดูดซับน้้ามันดิบ  
 
3.  ขอบเขตของการวิจัย 
 3.1 การศึกษาครั้งนี้  มุ่งศึกษาเฉพาะการดูดซับ
น้้ามันดิบโดยใช้วัสดุธรรมชาติ ได้แก่ ดอกหญ้าขจรจบ 
ใยบัว และกาบกล้วย 
 3.2 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
  3.2.1 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ 

 3.2.1.1 วัสดุธรรมชาติ  ได้แก่  ดอกหญ้ า
ขจรจบ ใยบัว และกาบกล้วย 
 3.2.1.2 ความเข้มข้นของน้้ามันดิบ เท่ากับ 5 
10 20 และ 40 กรัมต่อลิตร 
3.2.2 ตัวแปรตาม คือ ประสิทธิภาพการดูดซับ
น้้ามันดิบโดยการใช้วัสดุจากธรรมชาติ ได้แก่ ดอก
หญ้าขจรจบ ใยบัว และกาบกล้วย 
 
4.  ข้อจ้ากัดในการวิจัย 
 ในการเตรียมใยบัวเพ่ือใช้ในการดูดซับน้้ามันดิบ
พบว่า มีการเตรียมจากก้านบัวหลวง และใช้ในปริมาณ
มาก หากมีปริมาณที่ไม่เพียงพอต่อการวิจัย ผู้วิจัยจึง
จ้าเป็นต้องน้ามาจากร้านค้ามากกว่าหนึ่งร้านค้า ใน
เขตพ้ืนที่หนองมน จ.ชลบุรี 
 
5.  วิธีด้าเนินการวิจัย 
 5.1 การเตรียมวัสดุธรรมชาติ โดยน้าดอกหญ้า
ขจรจบ มาลอกเอาช่อเล็กออกจากก้าน น้าก้านบัว มา
หักเป็นท่อน ๆ ลอกใยสีขาวออกจากก้านบัวส่วนที่ถูก
หัก และน้ากาบกล้วย มาลอกเปลือกด้านนอกออก ฉีก
เป็นเส้นเล็ก ๆ ตามแนวยาว ดังแสดงในรูปที่  1 
จากนั้นน้าวัสดุธรรมชาติทั้ง 3 ชนิด น้าไปอบในตู้อบ
ลมร้อน (Hot air oven) ที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส 
นาน 1 ชั่วโมงหรืออบจนกว่าจะแห้งสนิท และทิ้งให้
เย็นในตู้ดูดความชื้น (Desiccator) 
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(ก) ดอกหญ้าขจรจบ 

 

 
 (ข) ใยบัว 

 

 
 
 
 
 
 

(ค) กาบกล้วย 
รูปที ่1 วัสดุธรรมชาติที่ใช้ในการทดลอง 

 

 5.2  การศึกษาประสิทธิภาพและการเปรียบเทียบ
ชนิดวัสดุธรรมชาติในการดูดซับน้้ามันดิบ 
 5.2.1 เติมน้้ามันดิบหนัก 5 กรัม (C1) ลงใน
บีกเกอร์ขนาด 1 ลิตร จากนั้นเติมน้้าตัวอย่าง คือ น้้า
ทะเลจากชายหาดบางแสน จังหวัดชลบุรี จนกระทั่งมี
ปริมาตร 1 ลิตร ดังนั้นตัวอย่างน้้าทะเลมีการปนเปื้อน
น้้ามันดิบที่ความเข้มข้น 5 กรัม/ลิตร 

 5.2.2 น้าดอกหญ้าขจรจบ ใยบัว และกาบ
กล้วย น้้าหนักชนิดละ 1 กรัม ใส่ลงในบีกเกอร์ในข้อ 
4.2.1 ชนิดละใบ ดังแสดงในรูปที ่2  
  
 
 
  
 
 
 
 

รูปที ่2 การดูดซับน้้ามันดิบในน้้าทะเลด้วยใยบัว 
 

 จากนั้นตั้งบนเครื่องเขย่าสารละลาย (Rotary 
agitator) ที่ความเร็วรอบ 120 รอบ/นาที กวนเป็น
เวลา 10 นาที ตักวัสดุธรรมชาติทั้ง 3 ชนิดที่ดูดซับ
น้้ามันดิบขึ้นมาวางบนกระชอนตาถี่ เพ่ือให้น้้ามันหยด
ลงในบีกเกอร์นาน 10 นาท ีจากนั้นวางลงในจานเพาะ
เชื้อ (Petri dish) แล้วน้าไปอบที่อุณหภูมิ 105 องศา
เซลเซียส นาน 2 ชั่วโมง และปล่อยให้เย็นในตู้ดูด
ความชื้น (Desiccator) น้าวัสดุธรรมชาติที่ดูดซับ
น้้ามันดิบที่แห้งสนิทไปชั่งน้้าหนัก (C2) จากนั้นเปลี่ยน
ความเข้มข้นของน้้ามันดิบที่ความเข้มข้น 10 20 และ 
40 กรัมต่อลิตร ตามล้าดับ ในแต่ละความเข้มข้นท้า
การทดลองซ้้า 3 ครั้ง 
 5.2.3 การค้านวณประสิทธิภาพในการดูดซับ
น้้ามันดิบจากวัสดุธรรมชาติทั้ง 3 ชนิด ได้แก่ ดอก
หญ้าขจรจบ ใยบัว และกาบกล้วย ดังแสดงในสมการ
ที ่1 

ร้อยละประสิทธภิาพในการดูดซับน้้ามันดิบ = (
𝐶1−𝐶2

𝐶1
)X100   (1) 
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เมื่อC1 คือ ความเข้มข้นน้้ามันดิบก่อนการทดลอง 
(กรัม/ลิตร) 

     C2 คือ ความเข้มข้นน้้ามันดิบหลังการทดลอง 
(กรัม/ลิตร) 

 
6.  ผลการวิจัย สรุปและอภิปราย 
 การดูดซับน้้ามันดิบจากวัสดุธรรมชาติ โดยการน้า
วัสดุธรรมชาติ 3 ชนิด ได้แก่ ดอกหญ้าขจรจบ ใยบัว 
และกาบกล้วย มาดูดซับน้้ามันดิบในน้้าทะเลที่ความ
เข้มข้นของน้้ามันดิบ 5 10 20 และ 40 กรัมต่อลิตร 
สามารถน้ามาค้านวณประสิทธิภาพในการดูดซับ
น้้ามันดิบจากวัสดุธรรมชาติ ดังแสดงในตารางที ่1   
 
ตารางที่ 1 ประสิทธิภาพในการดูดซับน้้ามันดิบจาก
วัสดุธรรมชาติ 

ชนิดวัสดุ
ธรรมชาติ 

ร้อยละประสิทธิภาพ 
ที่ความเข้มข้นของน้้ามันดิบ 

5 g/l 10 g/l 20 g/l 40 g/l 
ดอกหญ้า 
ขจรจบ 

81.17 60.92 45.05 15.17 

ใยบัว 68.98 41.16 12.83 7.75 
กาบกล้วย 57.44 29.52 8.44 5.42 

 
 การ เปรี ยบเทียบประสิทธิภาพการดูดซับ
น้้ามันดิบจากวัสดุธรรมชาติ 3 ชนิด ที่ความเข้มข้น 5 
10 20 และ 40 กรัม/ลิตร  ดังแสดงในรูปที ่3 

 
รูปที่ 3 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการดูดซับ

น้้ามันดิบของวัสดุธรรมชาติ 
 
จากรูปที่ 3 พบว่า ประสิทธิภาพในการดูดซับ

น้้ามันดิบของวัสดุธรรมชาติ 3 ชนิด ที่ความเข้มข้น 5 
กรัม/ลิตร มีค่าสูงที่สุด รองลงมาคือ ความเข้มข้น 10 
20 และ 40 กรัม/ลิตร ตามล้าดับ เมื่อพิจารณาชนิด
ของวัสดุธรรมชาติ  พบว่า  ดอกหญ้าขจรจบ มี
ประสิทธิภาพในการดูดซับน้้ามันดิบได้ดีที่สุดทุกความ
เข้มข้น รองลงมาคือ ใยบัว และ กาบกล้วย ตามล้าดับ 

ประสิทธิภาพในการดูดซับน้้ามันดิบตามชนิดของ
วัสดุจากธรรมชาติ 3 ชนิด พบว่า ดอกหญ้าขจรจบมี
คุณสมบัติที่ไม่เปียกน้้าและมีลักษณะเป็นขนขนาดเล็ก 
จึงมีพ้ืนที่ผิวสูงช่วยในการดูดซับน้้ามันดิบได้ดี  ใยบัวมี
ลักษณะเป็นเส้นใยขนาดเล็ก พ้ืนที่ผิวจึงมีค่าสูง มี
ความเหมาะสมในการดูดซับน้้ามันดิบ ซึ่งสอดคล้อง
กับจิติ  หนูแก้ว [3] ที่กล่าวว่า  วัสดุธรรมชาติที่มี
ลักษณะเป็นขนหรือหนามเล็ก ๆ หรือเป็นเส้นฝอย 
และไม่เปียกน้้า จะมีความสามารถในการดูดซับน้้ามัน
ได้ดี และกาบกล้วยมีลักษณะโครงสร้างเป็นรูพรุน จึง
มีพ้ืนที่ผิวภายในสูง ส่งผลให้ดูดซับน้้ามันดิบได้ดี  

เมื่อพิจารณาประเภทของการดูดซับน้้ามันดิบ
ของวัสดุธรรมชาติ 3 ชนิด พบว่า เป็นการดูดซับทาง
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กายภาพ ซึ่งเกิดจากแรงดึงดูดระหว่างโมเลกุลอย่าง
อ่อน คือ แรงแวนเดอร์วาลส์ (Vanderwaals forces) 
ระหว่างวัสดุธรรมชาติกับน้้ามันดิบ จึงท้าให้น้้ามันดิบ
เกิดการยึดเกาะกับวัสดุธรรมชาติและแยกตัวออกจาก
น้้าทะเล 

เมื่อเปรียบเทียบชนิดของวัสดุจากธรรมชาติ  
พบว่า ดอกหญ้าขจรจบมีประสิทธิภาพในการดูดซับ
น้้ามันดิบสูงกว่าใยบัวและกาบกล้วย ตามล้าดับ แสดง
ถึง ลักษณะที่เป็นขนขนาดเล็กของดอกหญ้าขจรจบ 
คาดว่าจะมีพ้ืนที่ผิวที่สูงกว่าใยบัวและกาบกล้วย จึงมี
ความสามารถในการดูดซับน้้ามันได้ดีท่ีสุด 

เมื่อพิจารณาแนวโน้มประสิทธิภาพในการดูดซับ
น้้ามันดิบของวัสดุธรรมชาติ 3 ชนิด พบว่า มีค่าลดลง
ตามความเข้มข้นของน้้ามันดิบที่เพ่ิมขึ้น ได้แก่ 5 10 
20 และ 40 กรัม/ลิตร ตามล้าดับ ทั้งนี้ เนื่องจาก
ประสิทธิภาพในการดูดซับน้้ามันดิบ  ค้านวณได้จาก
สัดส่วนของน้้ามันดิบที่ดูดซับได้ต่อความเข้มข้นของ
น้้ามันดิบก่อนการทดลอง ซึ่งงานวิจัยนี้สอดคล้องกับ
งานวิจัยเรื่อง การก้าจัดคราบน้้ามันในน้้าโดยใช้วัสดุ
ธ ร ร ม ช า ติ เ ป็ น ตั ว ดู ด ซั บ  ผ ล ก า ร วิ จั ย พ บ ว่ า 
ประสิทธิภาพในการดูดซับน้้ามันเตาและน้้ามันดีเซล
ของฝ้าย ขนไก่ กาบมะพร้าว และฟางข้าว มีค่าลดลง 
เมื่อความเข้มข้นของน้้ามันดังกล่าวมีค่าเพ่ิมขึ้น [4] 
แสดงถึงวัสดุธรรมชาติจะมีขีดของความสามารถใน
การดูดซับน้้ามันดิบได้ในระดับหนึ่ง หากความเข้มข้น
ของน้้ามันดิบมีค่าสูงกว่าความสามารถในการดูดซับ 
วัสดุธรรมชาติก็ไม่สามารถดูดซับน้้ามันดิบได้ใน
ปริมาณที่เพ่ิมข้ึนตามไปด้วย  

นอกจากนี้มีความสอดคล้องกับงานวิจัยเรื่อง การ
ดูดซับน้้ามันโดยใช้ชานอ้อยและชานอ้อยปรับสภาพ 
ผลการวิจัยพบว่า การดูดซับน้้ามันด้วยชานอ้อยและ
ชานอ้อยปรับสภาพ เมื่อได้ท้าการแปรเปลี่ยนความ

เข้มข้นของน้้ามันสูงขึ้นถึงระดับหนึ่ง การดูดซับน้้ามัน
มีค่าลดลง เนื่องจากพ้ืนที่ผิวของชานอ้อยและชาน
อ้อยปรับสภาพ มีการดูดซับอนุภาคของน้้ ามัน
จนกระท่ังเกิดการอ่ิมตัว [5] 
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ผลการฝึกด้วยน ้าหนักร่างกายที่มีต่อความแข็งแรงกล้ามเนื อขาของนักกีฬาฟุตบอลชาย 
โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด     

The Effect of Bodyweight Training on Leg Muscular Strength among Male 
Football Players at Dan Khun Thod High School  
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บทคัดย่อ  

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลการฝึกด้วยน้ าหนักร่างกายที่มีต่อความแข็งแรงกล้ามเนื้อขาของ
นักกีฬาฟุตบอลชายโรงเรียนมัธยมด่านขุนทด กลุ่มตัวอย่างเป็นนักกีฬาฟุตบอลชายโรงเรียนมัธยมด่านขุนทด มีอายุ
ระหว่าง 16-18 ปี จ านวน 22 คน กลุ่มตัวอย่างได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ท าการวัด
ความแข็งแรงกล้ามเนื้อขาของกลุ่มตัวอย่างด้วยเครื่องวัดแรงเหยียดขา (Leg Strength Dynamometer) แบ่งกลุ่ม
ตัวอย่างออกเป็น 2 กลุ่ม ๆ ละ 11 คน ได้แก่ กลุ่มควบคุม ท าการฝึกซ้อมตามโปรแกรมของผู้ฝึกสอน ส าหรับกลุ่มทดลอง
ท าการฝึกตามโปรแกรมฝึกซ้อมของผู้ฝึกสอนควบคู่กับการฝึกความแข็งแรงกล้ามเนื้อขาตามโปรแกรมที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นใน
ทุกวันจันทร์ พุธ และวันศุกร์ เป็นเวลา 8 สัปดาห์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
เปรียบเทียบความแตกต่างโดยใช้สถิติที (t-test) ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มทดลองที่ท าการฝึกตามโปรแกรมฝึกซ้อมของผู้
ฝึกสอนควบคู่กับการฝึกด้วยน้ าหนักร่างกายมีความแข็งแรงกล้ามเนื้อขาเพิ่มขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุมที่ท าการ
ฝึกซ้อมตามโปรแกรมของผู้ฝึกสอนเพียงอย่างเดียว โดยมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 
ค ำส ำคัญ: สมรรถภาพทางกาย ความแข็งแรงกล้ามเนื้อขา การฝึกด้วยน้ าหนักร่างกาย กีฬาฟุตบอล 
 
Abstract 
 The purpose of this research is examined to compare the effect of bodyweight training on leg 
muscular strength among male footballers at Dan Khun Thot High School. The subject was male football 
players at Dan Khun Thot, secondary school. The twenty-two subjects are randomly selected between 
16-18 years old by purposive sampling and then divided into two groups, 11 people each based on their 
muscular strength. The subjects were measured with the Leg Strength Dynamometer. A control group 
to perform drills according to the trainer's program. For the experimental group, the trainer's training 
program was performed in conjunction with the researcher-built leg muscle strength training program 
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on Monday, Wednesday, and Friday for 8 weeks, and then measured the leg strength of the group. The 
data were analyzed using averages, standard deviation and the differences were compared by using      
t-test. The experimental group performed the training program of the trainers, along with the bodyweight 
training, increased leg muscle strength. This was compared to the control group that performed the 
training program of the trainer alone, with a significant difference at the 0.05 level. 
Keywords: Physical Fitness, Leg Muscular Strength, Bodyweight Training and Football 

 
1.  บทน้า 
 แนวคิดเรื่องการน ากีฬาเข้ามาเพ่ือช่วยสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ ท าให้เกิดความ
ร่วมมือด้านต่าง ๆ โดยใช้กีฬาเป็นสื่อนั้น หลาย
ประเทศได้ศึกษาค้นคว้ าทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีต่าง ๆ มาช่วยพัฒนาความสามารถให้แก่
นักกีฬา เ พ่ือให้นักกีฬามีขีดความสามารถสูงสุด
ส าหรับเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในแต่ละครั้ง ดังนั้น 
วิทยาศาสตร์การกีฬาจึงได้เข้ามามีบทบาทส าคัญ
ส าหรับพัฒนาสมรรถภาพทางกายของนักกีฬา ได้แก่ 
ความอดทนของระบบหัวใจไหลเวียนโลหิตซึ่งมีความ
เกี่ยวข้องกับระบบหายใจโดยตรง ความยืดหยุ่นหรือ
ความอ่อนตัวของเอ็น กล้ามเนื้อ และข้อต่อต่าง ๆ ใน
ร่างกาย ส่วนสมรรถภาพกล้ามเนื้อ ได้แก่ ความอดทน
ของกล้ามเนื้อ (Muscular Endurance) และความ
แข็งแรงของกล้ามเนื้อ (Muscular Strength) มีความ
จ าเป็นอย่างยิ่งต่อการเคลื่อนไหวออกแรงปฏิบัติทักษะ
ในกีฬาฟุตบอล เช่น ทักษะการเลี้ยง การรับและส่ง
บอลให้เพ่ือนร่วมทีม การยิงประตูทีมตรงข้ามหรือ
ทักษะการกระโดดโหม่งเพ่ือท าประตูหรือแย่งบอลก็
ตาม ดังนั้น ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อจึ ง เป็น
สมรรถภาพทางกายพื้นฐานส าคัญในนักกีฬาฟุตบอล 
 ความแข็งแรงกล้ามเนื้อ คือ ความสามารถของ
กล้ามเนื้อหรือกลุ่มกล้ามเนื้อ มีการท างานแบบ หดตัว
และคลายตัวเพ่ือผลิตแรงส าหรับเอาชนะแรงต้านจาก

ภายนอก [1] ด้วยเหตุนี้ ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ
จึงเป็นองค์ประกอบพ้ืนฐานของสมรรถภาพทางกายที่
นักกีฬาหลายชนิดควรมี อันเป็นฐานรากส าคัญส าหรับ
การพัฒนาสมรรถภาพทางกลไกด้าน   อ่ืน ๆ ตามมา 
อาทิ ความคล่องแคล่วว่องไว (Agility) ความเร็ว 
(Speed) การทรงตัว (Balance)  

อย่างไรก็ตาม วิธีการพัฒนาสมรรถภาพด้านความ
แข็งแรงกล้ามเนื้อของนักกีฬามีหลากหลายรูปแบบ 
แต่ความนิยมที่มีมากขึ้นในปัจจุบัน คือ การฝึกด้วย
แรงต้าน (Resistance Training) ซึ่ งมีกิจกรรมฝึก
หลายชนิด เช่น การฝึกแบบมีอุปกรณ์ช่วย ได้แก่การ
ฝึกด้วยน้ าหนัก (Weight Training) การฝึกด้วยยาง
ยื ด  ( Elastic Band)  ก า ร ฝึ ก ด้ ว ย เ ม ดิ ซี น บ อ ล 
(Medicine Ball)  หากพิจารณารูปแบบการฝึกที่
สะดวกและไม่จ าเป็นต้องมีอุปกรณ์ช่วยฝึก คือ การฝึก
ด้วยน้ าหนักร่างกาย (Bodyweight Training) ของผู้
ฝึกหรือนักกีฬาเอง ดังนั้น คณะผู้วิจัยจึงเล็งเห็น
ประโยชน์ของนักกีฬาระดับเยาวชน โดยน าแนวคิด
วิธีการฝึกด้วยน้ าหนักร่างกายมาประยุกต์ใช้เสริมสร้าง
ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อให้แก่นักกีฬาฟุตบอล
โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา  
 
2.  แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
 คณะผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
จากเอกสาร ต ารา และงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ 
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เพ่ือน ามาเป็นแนวทางการศึกษา ดังนี้  1.การฝึก
สมรรถภาพทางกายนักกีฬา 2.ความแข็งแรงของ
กล้ามเนื้อ และ 3.การฝึกด้วยน้ าหนักร่างกาย  

วิธีฝึกสมรรถภาพทางกายให้กับนักกีฬานั้น การ
วางแผนฝึกซ้อมที่ชัดเจนในช่วงเตรียมความพร้อมด้าน
ร่างกายให้กับนักกีฬา ผู้ฝึกสอนควรตระหนักและให้
ความส าคัญตั้งแต่นักกีฬาระดับเยาวชนไปจนถึงระดับ
ความ เป็ น เลิ ศ  วั ตถุประสงค์หลั กของกา รฝึ ก
สมรรถภาพทางกายมี 2 ประการ ได้แก่ การพัฒนา
ประสิทธิภาพการท างานของอวัยวะต่าง ๆ ภายใน
ร่างกาย และเสริมสร้างศักยภาพการเคลื่อนไหวของ
นักกีฬาให้ถูกต้องจนน าไปสู่ความสามารถสูงสุด [2,3] 
สมรรถภาพทางกายในกีฬาฟุตบอลที่ส าคัญอย่างหนึ่ง 
ได้แก่ ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ  

ความแข็งแรงกล้ามเนื้อท าให้เกิดการเคลื่อนไหว
อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การวิ่ง การกระโดด การ
เขย่ง การกระโดดสลับเท้า และหากพิจารณาถึง
ลักษณะการเคลื่อนไหวหรือเคลื่อนที่ในรูปแบบที่
สัมพันธ์กับทักษะกีฬาฟุตบอล เช่น การวิ่งไปรับหรือ
แย่งลูกฟุตบอลจากผู้เล่นฝ่ายตรงข้าม จะต้องค านึงถึง
กลุ่มกล้ามเนื้อหลักและกลุ่มกล้ามเนื้อรองที่ท างาน
ร่วมกัน นักกีฬาจึงจะสามารถออกแรงวิ่งจากต าแหน่ง
เดิมไปแย่งลูกฟุตบอลจากนักกีฬาทีมตรงข้ามได้ ใน
ท านองดียวกับการฝึกทักษะฟุตบอลทั้งในระหว่าง
ฝึกซ้อมหรือขณะแข่งขัน นักกีฬาฟุตบอลต้องมี
ลักษณะการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อที่จะเอาชนะแรง
ต้านภายนอกได้  เช่น การออกแรงเพ่ือเอาชนะ
สภาพแวดล้อม ได้แก่ ทิศทางลม ฝน พ้ืนสนามหญ้า 
เพ่ือเลี้ยงลูกฟุตบอลเข้าไปในพ้ืนที่หน้ากรอบเขตโทษ
เพ่ือยิงประตู เป็นต้น [4,5] ดังนั้น จึงมีการคิดรูปแบบ
การฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อให้แก่นักกีฬา
ฟุตบอล นั่นคือ การฝึกด้วยน้ าหนักร่างกาย  

กา รฝึ ก ด้ ว ยน้ า หนั ก ร่ า ง ก าย  ( Bodyweight 
Training) คือ การฝึกโดยใช้น้ าหนักของร่างกายตนเอง
ปฏิบัติท่าทางการฝึกหรือท่าทางการเคลื่อนไหวตาม
หลักชีวกลศาสตร์การกีฬา โดยใช้ประโยชน์จาก
น้ าหนักร่างกายเป็นแรงต้านแทนอุปกรณ์ เพ่ือให้กลุ่ม
กล้ามเนื้อที่ต้องการฝึกออกแรงท างานต้านกับแรงโน้ม
ถ่วงของโลก มีจุดมุ่งหมายเพ่ือสร้างความแข็งแรง
ให้กับกลุ่มกล้ามเนื้อ [6-7] เพราะฉะนั้น การฝึกด้วย
น้ าหนักร่างกาย จึงเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่ถูกน ามาใช้
ฝึกให้กับนักกีฬา 
 
3.  วิธีด้าเนินการวิจัย 
 การศึกษาครั้งนี้กลุ่มตัวอย่างได้มาด้วยวิธีการสุ่ม
แบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ได้แก่
นักกีฬาฟุตบอลชายโรงเรียนมัธยมด่านขุนทด จ านวน 
22 คน มีอายุระหว่าง 16-18 ปี ทุกคนมีความสมัครใจ
และเซ็นหนังสือแสดงความยินยอมเ พ่ือเข้าร่วม
โครงการ จากนั้นท าการวัดแรงเหยียดขาเพ่ือหาค่า
ความแข็งแรงกล้ามเนื้อขาของกลุ่มตัวอย่างก่อนการ
ฝึก น าค่าที่ได้มาเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย และท า
การแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 2 กลุ่ม ๆ ละ 11 คน 
ได้แก่ กลุ่มควบคุม ท าการฝึกซ้อมตามโปรแกรมฝึก
ของผู้ฝึกฝึกสอนเพียงอย่างเดียว ส่วนกลุ่มทดลองได้
ฝึกโปรแกรมฝึกซ้อมประจ าวันของผู้ฝึกสอนควบคู่กับ
โปรแกรมฝึกด้วยน้ าหนักร่างกายตามที่คณะผู้วิจัย
สร้างขึ้น จ านวน 12 ท่า ได้แก่ 1.ฝึกกล้ามเนื้อต้นขา
ด้านหน้า (Seated Kick) 2.ฝึกกล้ามเนื้อน่อง (Calf 
Raise) 3.ฝึกกลุ่มกล้ามเนื้อขาและสะโพกแบบเอ 
(Step up and down) 4.ฝึกกลุ่มกล้ามเนื้ อต้นขา 
(Squat) 5.ฝึกกลุ่มกล้ามเนื้อขาและสะโพกแบบบี 
(Squat Knee) 6.ฝึกกลุ่มกล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้า 
ด้านหลังและกล้ามเนื้อก้น (Leg Lunge) 7.ฝึกกลุ่ม



 
การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์  วทิยาศาสตร์  เทคโนโลยี  และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 12 
วันที่ 20  สิงหาคม  2564  ณ  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   

 

 
ESTACON12 | 1546 

กล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังและกล้ามเนื้อก้น (Side 
Lunge) 8.ฝึกกลุ่มกล้ามเนื้อต้นขาด้านข้างและสะโพก 
(Leg Swings) 9.ฝึกกลุ่มกล้ามเนื้อต้นขาด้านนอกและ
ด้านใน (Sumo Squat) 10.ฝึกกลุ่มกล้ามเนื้อต้นขา
ร่วมกับการกระโดด (Squat Jump)  11.ฝึกกลุ่ม
กล้ามเนื้อแกนกลางล าตัว (Plank Kick) และ 12.ฝึก
กลุ่มกล้ามเนื้อหลังส่วนล่างและก้น (Glute Bridge)  

การฝึกแต่ละครั้งประกอบด้วยการอบอุ่นร่างกาย 
15 นาที ฝึกด้วยน้ าหนักร่างกาย 30-45 นาที (ฝึกท่า
ละ 8-12 ครั้งต่อเซต ท า 3 เซต) และคลายอุ่นร่างกาย
อีก 15 นาที รวมทั้งสิ้น 60 นาที โดยฝึกทุกวันจันทร์ 
พุธ และวันศุกร์ ตั้งแตเ่วลา 17.00-18.00 น. เป็นเวลา 
8 สัปดาห์ จากนั้นวัดความแข็งแรงกล้ามเนื้อขาของ
กลุ่ มตัวอย่ างด้วยเครื่องวัดแรงเหยียดขา ( Leg 
Strength Dynamometer) หลังการฝึกสัปดาห์ที่ 4 
และหลังการฝึกสัปดาห์ที่ 8 น าค่าที่ได้มาเปรียบเทียบ
หาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าที (t-test) 
ของความแข็งแรงกล้ามเนื้อขาระหว่างกลุ่มควบคุม
และกลุ่มทดลอง โดยก าหนดค่าความมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 และด าเนินการเขียนสรุปและ
อภิปรายผลการวิจัย 

 
4.  ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยพบว่าค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ของความแข็งแรงกล้ามเนื้อขาระหว่างกลุ่มควบคุม
และกลุ่มทดลองก่อนการฝึกไม่แตกต่างกัน (ดังตาราง
ที่ 1) เมือ่เปรียบเทียบคา่เฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาระหว่างกลุ่มควบคุม
และกลุ่มทดลองหลังการฝึกสัปดาห์ที่ 4 ไม่แตกต่างกัน 
(ดังตารางที่ 2) และเมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขา
ระหว่างกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองหลังการฝึก

สัปดาห์ที่ 8 มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่
ระดับ 0.05 (ดังตารางที่ 3) 
 
ตารางที่  1  เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานของความแข็งแรงกล้ามเนื้อขาระหว่างกลุ่ม
ควบคุมและกลุ่มทดลองก่อนการฝึก  

 
 

ตารางที่  2 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานของความแข็งแรงกล้ามเนื้อขาระหว่างกลุ่ม
ควบคุมและกลุ่มทดลองหลังการฝึกสัปดาห์ที่ 4   

 
 
ตารางที่  3 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานของความแข็งแรงกล้ามเนื้อขาระหว่างกลุ่ม
ควบคุมและกลุ่มทดลองหลังการฝึกสัปดาห์ที่ 8   

 
* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 
5.  อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 
 นักกีฬาฟุตบอลกลุ่มที่ได้รับการฝึกด้วยน้ าหนัก
ร่างกายร่วมกับการฝึกซ้อมตามโปรแกรมฝึกของผู้
ฝึกสอน มีความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาดีกว่ากลุ่มที่
ได้รับการฝึกซ้อมตามโปรแกรมฝึกของผู้ฝึกสอนเพียง
อย่างเดียว สอดคล้องกับการวิจัยของ เทอดทูน 
ค้าขาย และคณะ [8] ที่ได้ศึกษาการพัฒนาโปรแกรม
ฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาที่มีต่อความแม่นย า



 
การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์  วทิยาศาสตร์  เทคโนโลยี  และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 12 
วันที่ 20  สิงหาคม  2564  ณ  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   

 

 
ESTACON12 | 1547 

ในการส่งลูกฟุตบอลด้วยข้างเท้าด้านในของนักกีฬา
ฟุตบอลชาย พบว่า การฝึกความแข็งแรงกล้ามเนื้อขา
ช่วยให้นักกีฬาส่งลูกฟุตบอลได้แม่นย าขึ้น ในท านอง
เดียวกัน พัชรี  ย่ า เที่ยง และคณะ [9]  ได้ศึกษา
โปรแกรมฝึกด้วยน้ าหนักที่มีต่อความแข็งแรงของ
กล้ามเนื้อหน้าท้องและกล้ามเนื้อขาในนักกีฬาฟุตบอล
ชายสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเพชรบูรณ์ พบว่า 
นักกีฬาฟุตบอลชายมีความแข็งแรงกล้ามเนื้อขาดีขึ้น
ชัดเจนหลังการฝึกสัปดาห์ที่ 8 นอกจากนั้น การวิจัย
ครั้งนี้มีข้อค้นพบโดดเด่นท าให้ทราบว่า การฝึกเพ่ือ
เสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อนักกีฬา ไม่
จ าเป็นต้องอาศัยอุปกรณ์ในการฝึกเพ่ือเสริมสร้ าง
สมรรถภาพทางกายเสมอไป ดังนั้น การฝึกด้วย
น้ าหนักร่างกายของนักกีฬาร่วมกับเทคนิคท่าทางการ
ฝึกที่ปรับความยากง่ายให้เหมาะสมกับสภาพร่างกาย
ของแต่ละคน สามารถช่วยพัฒนาความแข็งแรงของ
กล้ามเนื้อในนักกีฬาได้เช่นเดียวกัน  
  
6.  กิตติกรรมประกาศ 
 ขอขอบพระคุณผู้อ านวยการโรงเรียน ผู้ฝึกสอน
กีฬาฟุตบอล นักกีฬาฟุตบอลชายโรงเรียนมัธยมด่าน
ขุนทด ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ อาจารย์ชารี จันสุ
พรม อาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬา
และสุขภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาคภูมิ พิลึก อาจารย์ประจ า
หลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกาย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และคุณชัยวัฒน์ 
เพชรดอน ผู้จัดการศูนย์ออกก าลังกายสเว็ทแมชชีน 
(Sweat Machine) ที่กรุณาสละเวลาให้ค าแนะน า
และอ านวยความสะดวกให้งานวิจัยครั้งนี้ส าเร็จลุล่วง
ด้วยดี   
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บทคัดย่อ  
 ใบบัวบกเป็นหนึ่งในพืชสมุนไพรที่ได้รับความนิยมระดับ Product Champion ที่มีสรรพคุณทั้งเป็นยารักษาโรค 
และเป็นส่วนประกอบในเครื่องส าอาง อีกทั้งยังเป็นสมุนไพรที่มีความต้องการส่งเสริมให้มีการขยายพันธุ์อีกด้วย แต่
เนื่องจากใบบัวบกมีอายุการเป็นรักษาที่สั้น ดังนั้นจึงต้องมีการท าแห้งเพื่อยืดอายุการเก็บรักษา ซึ่งในการท าแห้งโดยใช้
ความร้อนนั้นจะท าให้สูญเสียปริมาณสารส าคัญในใบบัวบก และคุณค่าทางโภชนาการ ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงได้
ท าการศึกษากระบวนการท าแห้งใบบัวบก โดยจะท าการเปรียบเทียบวิธีการท าแห้งแบบสุญญากาศ และการท าแห้งแบบ
แช่เยือกแข็ง เพื่อศึกษาปริมาณสารประกอบฟีนอล สารประกอบแคโรทีนอยด์และคลอโรฟีลด์ที่มีอยู่ในใบบัวบกที่ผ่านการ
ท าแห้งแล้ว ซึ่งในการท าแห้งแบบสุญญากาศจะท าที่อุณหภูมิ 40 , 50, และ 60°C ที่ความดัน 5, 10 และ 15 kPa ซึ่ง
ความชื้นสุดท้ายหลังจากการท าแห้งอยู่ในช่วงร้อยละ 10 ถึง 15 จากผลการทดลองสรุปได้ว่าการท าแห้งแบบแช่เยือกแข็ง
และการท าแห้งแบบสุญญากาศที่อุณหภูมิ 60 °C มีปริมาณสารประกอบฟีนอล สารประกอบแคโรทีนอยด์และคลอโรฟีลด์
มากและน้อยที่สุดตามล าดับ 
ค ำส ำคัญ: ใบบัวบก, การท าแห้งแบบสญุญากาศ, การท าแห้งแบบแช่เยือกแข็ง 
 
Abstract 
 Centella asiatica is a herbal plants has been very popular grade of Product Champion. That is 
medicine and ingredient in cosmetics. It is also a herb that needs to encourage propagation but short 
lived. Therefore, it must be dried to extend the shelf life. But in the drying by heat it will lose the 
important substance and nutritional value. This research studied the drying process of Centella asiatica. 
It compares dehydrated using freeze and vacuum for study amount of Phenolic compound, Carotenoid, 
and Chlorophyll. Vacuum drying is done at temperatures of 40, 50, and 60°C and pressure of 5, 10 
and 15 kPa. The final moisture after drying ranges from 10 to 15 percent. The result showed that freeze 
drying and vacuum drying at temperatures of 60°C has the maximum and minimum important 
substance in order. 
Keywords: Centella asiatica, Vacuum drying, Freeze drying 
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1.  บทน า 
 ปัจจุบัน ความต้องการใช้สมุนไพรเพ่ิมขึ้นอย่าง
รวดเร็วทั้งความต้องการในการบริโภคเพ่ือการสร้าง
เสริมดูแลสุขภาพของประชาชน รวมถึงความต้องการ
ในการแปรรูปเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมของสมุนไพรต่าง ๆ 
เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค และสร้าง
ความหลากหลายในการใช้ประโยชน์จากสมุนไพร 

โดยสมุนไพรที่มีศักยภาพสูงในเชิงพาณิชย์และเป็น
สมุนไพรเป้าหมายที่จะส่งเสริมเพ่ือสร้างรายได้เพ่ือ
ช่วยเหลือเศรษฐกิจของประเทศ เป็นที่ได้รับความ
นิยมระดับ Product Champion ได้แก่ กระชายด า 
ใบบัวบก ไพล และขมิ้นชัน เนื่องจากเป็นสมุนไพรที่มี
คุณค่าในการใช้เป็นยารักษาโรค ผลิตภัณฑ์เสริม
อาหาร และเครื่องส าอาง มีสรรพคุณปลอดภัย มี
ผู้ใช้บริการหลายกลุ่ม หลายประเภท สามารถพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าเพ่ิมเชิงเศรษฐกิจได้ และที่ส าคัญ
คือเป็นสมุนไพรที่ปลูกได้ในประเทศไทย วิจัยและ
พัฒนาโดยนักวิจัยไทยเป็นหลัก [1] 

ดังนั้น ทางผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะน าหนึ่งใน
สมุนไพรไทยที่ ได้ รับความนิยมระดับ Product 
Champion อย่างใบบัวบกมาท าการศึกษา เนื่องจาก
มีสมบัติทางเภสัชวิทยาที่น่าสนใจมากมาย เช่น แก้
อาการช้ าใน แก้อาการอ่อนเพลีย เมื่อยล้า ร้อนใน 
และโรคความดันโลหิตสูง แล้วยังประกอบด้วยวิตามิน
หลายประเภท ได้แก่ วิตามินบี 1 วิตามินบี  2 และ
วิตามินบี 6 อีกท้ังยังเป็นส่วนประกอบในเครื่องส าอาง
อีกด้วย [2] และนอกจากนี้ใบบัวบกยังเป็นหนึ่งใน 31 
สมุนไพรไทยที่หายากและขาดแคลน ที่ต้องเร่งส่งเสริม
และกระจายพันธุ์ [3,4] เนื่องจากใบบัวมีอายุการเก็บ
รักษาที่สั้นจึงต้องน ามาท าการถนอมอาหารเพ่ือยืด
อายุการเก็บรักษาโดยผ่านกระบวนการท าแห้ง ซึ่งใน
กระบวนการท าแบบอบลมร้อน หรือการใช้รังสี        

อินฟาเรดใช้อุณหภูมิระหว่างการท าแห้งนั้นค่อนข้าง
สูง อาจจะท าลายสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของใบ
บัวบกได้ [5] ดังนั้น ในงานวิจัยนี้จึงเลือกใช้การท าแห้ง
แบบสุญญากาศและแบบแช่เยือกแข็ง เพ่ือลดการ
สูญเสียคุณค่าทางโภชนาการให้ได้มากที่สุด แล้วน ามา
ท าการศึกษาเปรียบเทียบปริมาณสารส าคัญในใบ
บัวบกจากกระบวนการท าแห้งทั้ง 2 วิธี ข้างต้น 
 
2. ระเบียบวิธีวิจัย 
2.1 สารเคมี 
 Ethanol absolute for analysis, บริษัท Merck 
ประเทศเยอรมันนี 
 Folin & Ciocalteu Phenol (FCP) Reagent 
AR, บริษัท SRL ประเทศอินเดีย 
 Sodium carbonate for analysis, บริษัท 
Merck ประเทศเยอรมันนี 
 Acetone เกรด AR, บริษัท Qrec ประเทศ
นิวซีแลนด์ 
 N-Hexane 99%, บริษัท KemAus ประเทศ
ออสเตรเลีย 
 N-Dimethylformamide เกรด AR, บริษัท RCI 
Labscan ประเทศไอร์แลนด์ 
2.2 อุปกรณ์ 

ตู้อบสุญญากาศ รุ่น BOVA-302 บริษัท BioLAB 
เครื่องท าแห้งแบบแช่เยือกแข็ง รุ่น BFBT-101-A 

บริษัท BioLAB 
Spectrophotometer รุ่น i3 บริษัท Hanon 
เครื่องวัดความชื้น รุ่น DSH-50-1 บริษัท ALE 
เครื่องวัดคุณภาพไฟฟ้า รุ่น 345 บริษัท Fluke 
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2.3 วิธีการทดลอง 
 น าใบบัวบกสดมาล้างท าความสะอาด ผึ่งทิ้งไว้ให้
สะเด็ดน้ า และน ามาวัดค่าความชื้น เพ่ือหาความชื้น
เริ่มต้น [6] 
 น าใบบัวบกสดมาท าแห้งแบบสุญญากาศ ที่
อุณหภูมิ 40, 50, 60 °C และท่ีความดัน 5, 10,       15 
kPa [7] และท าการอบแห้งแบบแช่เยือกแข็งเป็นเวลา 
16 ชั่วโมง หลังจากนั้นน าใบบัวบกท่ีได้จากการท าแห้ง
ทั้ง 2 กระบวนการ มาวัดค่าความชื้นเพ่ือหาความชื้น
หลังการท าแห้ง และท าการสกัดตัวอย่างเพ่ือหา
ปริมาณสารส าคัญในใบบัวบก 
 การสกัดหาสารประกอบฟีนอลทั้งหมด ด้วยวิธี 
Folin – Ciocalteu โดยน าตัวอย่างใบบัวบกที่ได้จาก
การท าแห้งมาบดให้ละเอียดเป็นผง ปริมาณ 1 กรัม 
สกัดด้วยเอทานอลความเข้มข้นร้อยละ 80 ปริมาตร 
10 mL ทิ้งไว้ 24 ชั่วโมง จากนั้นปิเปตมา 0.5 mL 
เติมสารละลาย Folin – Ciocalteu reagent ความ
เข้มข้นร้อยละ 12 ปริมาตร 2.5 mL และสารละลาย
โซเดียมคาร์บอเนตความเข้มข้นร้อยละ 7.5 ปริมาตร 
2 mL จากนั้นน าไปแช่ในอ่างน้ าควบคุมอุณหภูมิที่
อุณหภูมิ   50 °C นาน 5 นาที น าตัวอย่างที่ได้ไปวัด
ค่าดูดกลืนแสงทีค่วามยาวคลื่น 765 nm [8]   
 การสกัดหาปริมาณคลอโรฟิลล์และแคโรที -
นอยด์ โดยการน าผงใบบัวบกปริมาณ 1 กรัม มาสกัด
ด้วย N-Dimethylformamide ปริมาตร 10 mL ทิ้ง
ไว้ในที่มืดที่อุณหภูมิต่ ากว่า 4 °C เป็นเวลา 24 ชั่วโมง 
จากนั้นน าวัดค่าดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 480 , 
647 และ 664 nm [9]   
2.4  การวิเคราะห์ผล 

การหาปริมาณสารประกอบฟีนอลทั้งหมดนั้นหา
ได้จากการน าค่าดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 765 nm 

มาเปรียบเทียบกับกราฟมาตรฐานปริมาณกรดแกลลิก
ในช่วง 5 – 120 µg 
 การหาปริมาณคลอโรฟีลด์สามารถค านวณได้
จากสมการ (1) (2) และ (3) และค านวณปริมาณ    
แคโรทีนอยด์จากสมการที่ (4)  
 

Chlorophyll a = (12𝐴664 − 3.11𝐴647)       (1) 
 

Chlorophyll b =  (20.78𝐴647 − 4.88𝐴664)(2)  
 

Total Chlorophyll =  Chlorophyll a +

                                         Chlorophyll b          (3) 
 

Carotenoid = (1000𝐴480 −
                            1.12Chlorophyll a −

                            34.07Chlorophyll b)/245 (4) 
 
3.  ผลการทดลองและวิจารณ์ 
3.1 ความชื้นเริ่มต้นของใบบัวบกสด 

จากการวัดค่าความชื้นในใบบัวบกสด พบว่า ใน
ใบบัวบกสดนั้นมีน้ าเป็นส่วนประกอบ 89.14% และ
เป็นของแข็ง 10.86%  
3.2  ปริมาณสารประกอบฟีนอลท้ังหมด 
      จ ากกา รทดลองพบว่ า  ก า รท า แห้ ง แบบ
สุญญากาศนั้นอุณหภูมิที่ใช้ในการท าแห้งมีผลต่อ
ปริมาณสารประกอบฟีนอลทั้งหมด (ตารางที่ 2)  โดย
การท าแห้งที่อุณหภูมิ 40 °C มีมากที่สุด คือ 728.11 
µg/mL ที่ ความดัน   10 kPa และการท าแห้ งที่
อุณหภูมิ 60 °C มีปริมาณสารประกอบฟีนอลทั้งหมด
น้อยที่สุด คือ 197.81 µg/mL ที่ความดัน 5 kPa และ
ความชื้นสุดท้ายของกระบวนการท าแห้งนี้อยู่ในช่วง 
6.10 – 8.41% ซึ่ งความชื้นสุดท้ายเป็นไปตาม
มาตราฐาน Good Manufacturing Practice (GMP) 
ที่ก าหนดให้ปริมาณความชื้นหรือปริมาณน้ าไม่เกิน    
10 – 15% [10]   
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 ในขณะที่สารประกอบฟีนอลทั้งหมดจากการท า
แห้งแบบแช่เยือกแข็งนั้นมีปริมาณ 1,245.36 µg/mL 
และมีความชื้นสุดท้าย 6.94% ซึ่งมีปริมาณมากกว่า
การท าแห้งแบบสุญญากาศประมาณ 1.7 เท่า แต่ใช้
ระยะเวลาการท าแห้งที่เท่ากัน 

รูปที่ 1 กราฟมาตรฐานกรดแกลลิก ที่ความยาวคลื่น 
765 nm 

 
ตารางที่  2  ปริมาณสารประฟีนอลทั้ งหมดจาก
กระบวนการท าแห้งแบบสุญญากาศ 

อุณหภูม ิ
(°C) 

ความดัน 
(kPa) 

ปริมาณสารประกอบ    
ฟีนอลทั้งหมด 

(µg/mL) 

40 
5 477.94 
10 728.11 
15 583.78 

50 
5 514.02 
10 514.70 
15 538.76 

60 
5 197.87 
10 236.36 
15 286.62 

 
 

3.3  ปริมาณคลอโรฟีลด์และแคโรทีนอยด์ 
      จ า กกา รทดลองพบว่ า  ก า รท า แห้ ง แบบ
สุญญากาศนั้นอุณหภูมิที่ใช้ในการท าแห้งมีผลต่อ
ปริมาณทั้งคลอโรฟีลด์และแคโรทีนอยด์ (ตารางที่ 3)  
โดยการท าแห้งที่อุณหภูมิ 40 °C มีปริมาณคลอโรฟีลด์
มากที่สุด คือ 581.87 mg GAE/g dry extract และ
ปริมาณแคโรทีนอยด์ 98.58 mg GAE/g dry extract 
ที่ความดัน  10 kPa และการท าแห้งที่อุณหภูมิ 60 °C 
มีปริมาณมีปริมาณคลอโรฟีลด์น้อยที่สุด คือ 218.21 
mg GAE/g dry extract ที่ ความดัน  15 kPa และ
ปริมาณแคโรทีนอยด์ 39.24 mg GAE/g dry  
      ในขณะที่ปริมาณคลอโรฟีลด์จากการท าแห้งแบบ
แช่เยือกแข็งนั้นมีปริมาณ 811.58 mg GAE/g dry 
extract และมีปริมาณแคโรทีนอยด์เท่ากับ 170.66 
mg GAE/g dry extract ซึ่งมีปริมาณมากกว่าการท า
แห้งแบบสุญญากาศประมาณ 1.3 - 1.7 เท่า แต่ใช้
ระยะเวลาการท าแห้งที่เท่ากัน 
 
 ตารางที่ 3 ปริมาณทั้งคลอโรฟีลด์และแคโรทีนอยด์
จากกระบวนการท าแห้งแบบสุญญากาศ 
อุณหภูม ิ

(°C) 
ความดัน 
(kPa) 

ปริมาณ      
คลอโรฟลีด ์
(mg GAE/g 
dry extract) 

ปริมาณ       
แคโรทีนอยด ์
(mg GAE/g 
dry extract) 

40 
5 518.61 89.90 
10 518.87 98.85 
15 273.43 48.27 

50 
5 291.09 52.31 
10 296.87 51.74 
15 287.44 49.65 

60 
5 313.08 69.09 
10 245.49 43.17 
15 218.58 39.21 

y = 0.0097x + 0.0144
R² = 0.9979
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4.  สรุปผลการทดลอง 
 จากการวิเคราะห์ปริมาณสารส าคัญในใบบัวบกที่
ผ่านกระบวนการท าแห้งพบว่าการท าแห้งแบบ       
แช่เยือกแข็งสามารถคงปริมาณสารส าคัญไว้ได้มาก
ที่สุดเมื่อเทียบกับการท าแห้งแบบสุญญากาศในทุก
สภาวะความดันและอุณหภูมิ ซึ่งใช้เวลาในการท าแห้ง
เท่ากัน 

และในการท าแห้งแบบสุญญากาศนั้นพบว่าที่
อุณหภูมิ  40 °C มีปริมาณสารส าคัญมากกว่าที่
อุณหภูมิ 60 °C ซึ่งมีปริมาณสารส าคัญน้อยที่สุดใน
กระบวนการท าแห้ง 
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แนวทางการพัฒนากระบวนการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา  
โดยกระบวนการสุนทรียสาธก 
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บทคัดย่อ  

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อค้นหาประสบการณ์เชิงบวกในกระบวนการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อม
นักศึกษาสหกิจศึกษา และเพื่อหาแนวทางในการพัฒนากระบวนการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมนักศึกษา            
สหกิจศึกษา ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น 
 ผลการศึกษาพบว่า ประสบการณ์เชิงบวกในกระบวนการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา 
คือ หัวข้อการพัฒนาความคิดเชิงบวก การปรับตัว การสัมภาษณ์งานและพัฒนาบุคลิกภาพ และชอบให้มีวิทยากรจาก
ภายนอกมาบรรยายพร้อมกับให้ท ากิจกรรมกลุ่ม รู้สึกสนุกและได้มีส่วนร่วม มีรุ่นพี่มาเล่าประสบการณ์ให้ฟัง ได้ดูวีดีโอ
โครงงานสหกิจศึกษารุ่นพี่ที่เคยได้รับรางวัลเพื่อเป็นแนวทางในการจัดท าโครงงานสหกิจศึกษา  ชอบให้มีการประกวด
โครงงานสหกิจศึกษา และชอบการอบรมภาษาอังกฤษและให้น าเสนอข้อมูลสถานประกอบการเป็นภาษาอังกฤษรู้สึกว่า
สนุกและได้ความรู้ ท าให้กล้าแสดงออก เพื่อหาแนวทางในการพัฒนากระบวนการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อม
นักศึกษาสหกิจศึกษา ผู้วิจัยได้เสนอกิจกรรมที่เป็นแนวทางการพัฒนากระบวนการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อม
นักศึกษาสหกิจศึกษา จ านวน 4 กิจกรรม และได้ด าเนินการไปแล้วจ านวน 2 กิจกรรม กิจกรรม คือ 1.  กิจกรรมการบอก
เล่าเรื่องราวจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง 2.  กิจกรรมเช็คชื่อเข้าร่วมโครงการด้วยการสแกน QR Code  และอยู่ระหว่างด าเนินการ 
จ านวน  2 กิจกรรม  คือ 1. กิจกรรมจัดท าคู่มือการปฏิบัติในสถานประกอบการ  2.  กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการ
มีส่วนร่วม  
ค ำส ำคัญ: สหกิจศึกษา, สุนทรียสาธก 
 
Abstract 
 This objective of the study were to positive experience in the Methodology for Developing 
Orientation and Preparation Process in Cooperative Education and the way to improve the the 
Methodology for Developing Orientation and Preparation Process in Cooperative Education Rajamangala 
University of Technology Isan Khonkaen campus. 
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 The results revealed of positive experience in the Methodology for Developing Orientation and 
Preparation  Process in Cooperative  Education to improvement of positive experience, adaptation, 
interviewing and developing personality shows that 1) lecturer from outside 2) seiner chare experience 
3) watching the project VDO are better to Fulfill their knowledge about cooperative education. Moreover, 
student likes to take cooperative education project contest and take English seminar to present 
information their company, this reason shows that student can be assertive access to the Methodology 
for Developing Orientation and Preparation Process in Cooperative Education 
 Researcher offer the way to be the Methodology for Developing Orientation and Preparation  
Process in Cooperative  Education for 4 points, success 2 points is 1) share experience from seiner to 
their younger. 2) check list attendee the projects by scan QR-code. Improving 2 points is 1) create 
operation guideline in company. 2) create operation workshop 
Keywords: Co-operative Education, Appreciative Inquiry. 
 
1.  บทน า 
 ปัจจุบันมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
วิทยาเขตขอนแก่นได้จัดการเรียนการสอน ระดับ
ปริญญาตรีและปริญญาโท โดยมีภารกิจหลัก คือ การ
จัดการเรียนการสอน ภายใต้วิสัยทัศน์ (Vision) “เรา
จะเป็นผู้น าในการผลิตบัณฑิตปฏิบัติ มีฝีมือ ระเบียบ
วินัย น้ าใจ” เพ่ือขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ (Vision) จึงได้
จัดตั้งส านักงานโครงการสหกิจศึกษา เพ่ือผลักดัน 
สนับสนุน ติดต่อประสานงาน ขับเคลื่อนระบบสหกิจ
ศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานและการประกันคุณภาพ
การด าเนินงานสหกิจศึกษา เ พ่ือพัฒนาคุณภาพ
นักศึกษาสหกิจศึกษาให้ตรงตามความต้องการของ
สถานประกอบการ ระบบสหกิจศึกษา ประกอบไป
ด้วย 3 กิจกรรม ดังนี้คือ กระบวนการก่อนการ
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา กระบวนการระหว่างการ
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และกระบวนการหลังการ
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในแต่ละกระบวนการมีขั้นตอน
ปฏิบัติ ดังแสดงใน ตารางที ่1  

 

ตารางท่ี  1 ระบบสหกิจศึกษา 
ระบบสหกิจศกึษา 

ก่อนปฏิบัติงาน ระหว่าง
ปฏิบัติงาน 

หลัง
ปฏิบัติงาน 

การรับสมัครนักศึกษา
สหกจิศึกษา 

การเตรียม
เอกสารก่อนเข้า
นิเทศงานสหกิจ

ศึกษา 

เอกสารและ
กิจกรรมหลัง

การปฏิบัติงาน
สหกิจศึกษา 

การคัดเลือกและ
จ าแนกสภาพนักศึกษา

สหกิจศึกษา 
จัดหางาน ส ารวจความ

ต้องการ 
การคัดเลือกนักศึกษา
สหกิจศึกษาโดยสถาน

ประกอบการ 

การนิเทศ
งานสหกิจศึกษา 

การ
ประเมินผล

รายวิชาสหกิจ
ศึกษา การเลือกสมัครงาน

และการจับคู ่
การปฐมนิเทศและ
เตรียมความพร้อม

นักศึกษาสหกิจศกึษา 
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จากตารางที่ 1 กระบวนการก่อนออกปฏิบัติงาน
สหกิจศึกษา มีกระบวนอ่ืน ๆ รวมถึง การปฐมนิเทศ
และ เตรี ยมคว ามนั กศึ กษ าสหกิ จ ศึ กษ า  โ ดย
กระบวนการปฐมนิเทศและเตรียมความนักศึกษา   
สหกิจศึกษา ตามแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยฯ 
ปัจจุบันใน 1 ภาคการศึกษา จะมีการจัดโครงการ
ป ฐ ม นิ เ ท ศ แ ล ะ เ ต รี ย มค ว าม พร้ อ ม นั ก ศึ กษ า              
สหกิจศึกษาจ านวน 1 ครั้ง ช่วงก่อนนักศึกษาเข้า
รายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ ก่อน 
1สัปดาห์ เพ่ือให้นักศึกษาได้รับการอบรมหัวข้อต่าง ๆ  

ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยในฐานะเป็นผู้ปฏิบัติงาน สหกิจ
ศึกษา มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการบริหารจัดการ
และพัฒนาระบบสหกิจศึกษา ให้กระบวนการและการ
ท างานเดิม ๆ ซ้ า ๆ ไม่น่าเบื่อและมีความสุขสนุกกับ
การท างานประจ า จึงมีความสนใจที่จะศึกษาแนว
ทางการพัฒนากระบวนการปฐมนิเทศและเตรียม
ความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา โดยใช้กระบวนการ
สุนทรียสาธก เพ่ือค้นหาหาประสบการณ์เชิงบวก อัน
น ามาซึ่งการจัดโครงการหัวข้อใหม่ ๆ  และเพ่ือพัฒนา
ระบบสหกิจศึกษาตลอดจนพัฒนาคุณภาพนักศึกษาให้
ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ 

 
2. วัตถุประสงค์  
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
 2 . 1  เ พ่ื อ ค้ น ห า ป ร ะส บ ก า ร ณ์ เ ชิ ง บ ว ก ใ น
กระบวนการปฐมนิ เทศและเตรียมความพร้อม
นักศึกษาสหกิจศึกษา  
 2.2 เพ่ือหาแนวทางในการพัฒนากระบวนการ
ปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจ
ศึกษา ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลอีสาน 
วิทยาเขตขอนแก่น 

 

3.  ขอบเขตของการวิจัย 
3.1  ขอบเขตด้านเนื้อหา 

การศึกษาในครั้งนี้ เป็นการศึกษาประสบการณ์
เชิงบวก โดยกระบวนการสุนทรียสาธก การวิเคราะห์
สออ่าร์ แนวคิดการจัดการสหกิจศึกษา ทฤษฎีเคริก
แพตทริก  
3.2  ขอบเขตกลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย
นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศและเตรียม
ความพร้อม ภาคการศึกษาที่  1 /2561 จ านวน  361 
คน และภาคการศึกษาที่ 2 /2561 จ านวน 177 คน 
รวมทั้งสิ้น 538 คน โดยการเลือกประชากรกลุ่ม
ตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling)  
3.3  ขอบเขตด้านพ้ืนที่ศึกษา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยา
เขตขอนแก่น  
3.4  ขอบเขตด้านระยะเวลา 

ระยะเวลาศึกษาตั้งแต่เดือน 11 มกราคม 2562 - 
30 กันยายน 2562  
  
4.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 4.1 สามารถน าประสบการณ์เชิงบวกจากการเข้า
ร่วมปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมนักศึกษา สหกิจ
ศึกษา มาเป็นแนวทางในการพัฒนากระบวนการ
ปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจ
ศึกษา รวมถึงเป็นตัวอย่างในการพัฒนากระบวนการ
อ่ืน ๆ เชิงบวก 
 4.2 เจ้าหน้าที่สหกิจศึกษาได้ทราบประสบการณ์
การเชิงบวกของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ 
 4.3 ได้ทราบแนวทางในการพัฒนากระบวนการ
ปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมนักศึกษา ที่จะ
พัฒนากระบวนการให้ดียิ่งขึ้น 
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5.  วิธีด าเนินการวิจัย 
     ด าเนินการตามวงจรสุนทรียสาธก ประกอบด้วย 
5.1 การค้นหา (Discovery) 
5.1.1  ศึกษาและค้นคว้า  

 เป็นการศึกษาค้นคว้าเอกสารงานวิจัยเกี่ยวข้อง
และข้อมูลทางวิชาการที่เป็นประโยชน์และน ามาปรับ
ใช้กับกระบวนการสุนทรียสาธก (AI) ร่วมกับการ
วิเคราะห์สออ่าร์ 
5.1.2  การออกแบบค าถามและการสัมภาษณ์ 

 การออกแบบค าถามจะใช้หลักของสุนทรีย
สาธก ในการตั้งค าถาม การศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
และขอค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษา 

 ใคร (Who) อะไร (What) ที่ไหน (Where)  
เมื่อไร (When) ท าไม (Why) อย่างไร (How)  

 จากนั้นด าเนินการให้นักศึกษาสหกิจศึกษาตอบ
แบบสอบถามแบบปลายเปิด คือ นักศึกษา      สหกิจ
ศึกษาปีการศึกษา  2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น จ านวน รวมทั้งสิ้น 
538 คน ด้วยค าถาม ดังนี้ 

1. กิจกรรมปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อม
ก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในฝันของท่านเป็น
อย่างไร 

2. ตั้งแต่ท่านเข้าร่วมกิจกรรมมา มีเหตุการณ์
หรือประสบการณ์ใดที่ประทับใจมากที่สุด  (เป็น
กิจกรรมประเภทไหนและมีลักษณะอย่างไร) 

3. ความคาดหวังจากการเข้าร่วมกระบวนการ
ปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติงาน
สหกิจศึกษา 3 ประการของท่านมีอะไรบ้าง 

4. ท่านมีข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะในการจัด
ปฐมนิเทศและเตรียมความก่อนออกปฏิบัติ งาน      
สหกิจศึกษาอย่างไร   
 

5.2  การวาดฝัน (Dream)  
ขั้นตอน Dream น ามาวาดฝันในสิ่งดีที่อยากเห็น

และเกิดขึ้นกับกระบวนการปฐมนิเทศและเตรียม
ความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น เพ่ือสิ่ง
ที่วาดฝันนั้นสามารถน ามาปฏิบัติและเป็นไปได้จริง ซ่ึง
อาจจะวาดฝันถึงการแนวทางการพัฒนากระบวนการ 
ป ฐ ม นิ เ ท ศ แ ล ะ เ ต รี ย มค ว าม พร้ อ ม นั ก ศึ กษ า              
สหกิจศึกษา 
5.3  การออกแบบ (Design) 

ในขั้นตอนการออกแบบเป็นการระดมความคิด 
กา รแสดงคว ามคิ ด เห็ น ร่ ว มกั นของนั กศึ กษ า            
สหกิจศึกษา และทราบจุดแข็ง จุดเด่น ผลจากการ
สอบถามแบบปลายเปิด วิเคราะห์หาจุดร่วมและ
จุดเด่น น ามาออกแบบโครงการเพ่ือเป็นแนวทางใน
การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการปฐมนิเทศและ
เตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น 
5.4  การลงมอืปฏิบัติและวัดผลการปฏิบัติ (Destiny) 

ขั้นตอนการสรุป และต้องด าเนินการตามวิธีการ
ที่ได้ออกแบบไว้เพ่ือให้เกิดผลการด าเนินงานตาม
แผนงาน สามารถท าซ้ า และเกิดการเรียนรู้ใหม่ข้ึน 

 
6.  ผลการวิจัย  
1 .  ผลการค้นหาประสบการณ์ เชิ งบวกโดย ใช้
กระบวนการสุนทรียสาธก 
 ผู้ วิจัยได้ท าการสอบถามนักศึกษาที่ เ ข้ าร่ วม
ป ฐ ม นิ เ ท ศ แ ล ะ เ ต รี ย มค ว าม พร้ อ ม นั ก ศึ กษ า              
สหกิจศึกษา จ านวน  538 คน เพ่ือค้นหาประสบการณ์
เชิงบวกในกระบวนการปฐมนิเทศและเตรียมความ
พร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา เพ่ือเป็นแนวทางจัดท า
โครงการพัฒนากระบวนการปฐมนิเทศและเตรียม
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ความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา และจัดล าดับ
ความถี่ คัดเลือกประสบการณ์เชิงบวกที่ดีที่สุด แล้ว
ค้นหาปัจจัยที่ เป็นจุดร่วม (Convergences) และ
ปัจจัยที่เป็นจุดโดดเด่น (Divergence) น ามาสู่การวาด
ฝันถึงแนวทางการพัฒนากระบวนการปฐมนิเทศและ
เตรี ยมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา  ของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขต
ขอนแก่น ซึ่งสามารถวิเคราะห์ผลการศึกษาได้ดังนี้ 
การค้นพบ (Discovery) 
 จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 538 คน 
ได้สิ่งที่ค้นพบในการสัมภาษณ์โดยแยกเป็น 2 ประเด็น 
คือ ความคาดหวังและประสบการณ์เชิงบวกดังต่อไปนี้ 
 
ตารางท่ี  2  ความคาดหวังจากการเข้าร่วมปฐมนิเทศ
และเตรียมควาพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา ที่เป็นจุด
ร่วม  (Convergences) 

ล าดับ
ที ่

จุดร่วม (Convergences) 
จ านวน 
(คร้ัง) 

1 การเตรียมตัว การปรับตัว การอยู่ร่วมกับ
พนักงาน ความรู้ที่จะน าไปใช้ในชีวิตจริง 
การอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะ การท างาน
เป็นทีม การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า การคิด 
การวางแผนชีวิตและงาน เตรียมความ
พร้อมที่จะเข้าสู่ โรงงาน การท างาน 
ทั ศ น ค ติ  ก า ร ป รั บตั ว  ห น้ า ที่  แ ล ะ
กฎระเบียบ การเรียนรู้เเละพัฒนาตนเอง 
การท างานร่วมกับผู้อื่น ความรับผิดชอบ 
เเละมีความมั่นใจในตัวเอง การเข้าสังคม 
การเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี การใช้ค าพูด
กับคนแต่ละประเภท การตอบสนองที่ดี
เมื่อหัวหน้างานต าหนิ การมองปัญหา
หลาย ๆ มุม การน าความรู้ไปใช้จริง  

124 

 

ล าดับ
ที ่

จุดร่วม (Convergences) 
จ านวน 
(คร้ัง) 

 การปรับเปลี่ยนทัศนคติให้เข้ากับสังคม
และสิ่งแวดล้อม กล้าแสดงออก มนุษย
สัมพันธ์ 

 

2 ความรู้ เกี่ยวกับสหกิจศึกษา ขั้นตอน 
กิจกรรมต่าง ๆ  ข้อดี ข้อเสียของสหกิจ
ศึกษา อบรมให้เห็นถึงการท างานของ
โรงงานอย่างชัดเจน รายละเอียดเกี่ยวกับ
การออกสหกิจศึกษา การเตรียมความ
พร้อมก่อนออกสหกิจศึกษา  แนะแนว  
สหกิจศึกษาอย่างครบถ้วน อธิบาย ช้ีแจง 
ยกตัวอย่างจริงในการปฏิบัติงาน ความรู้ 
หลักการ ระบบต่าง ๆ อาจารย์ที่ ให้
ค าแนะน า  พื้นฐานการใ ช้ ชีวิต  แจ้ ง
ขั้นตอนการประสานงาน สิ่งที่ต้องท าก่อน 
ระหว่าง และหลังการปฏิบัติงาน แนะน า
การเตรียมงานรอส่งอาจารย์ การนิเทศ 
วิธีการต่าง ๆ การจัดท ารูปเล่ม  

76 

3 รูปแบบการอบรมเชิงปฏิบัติการ สอนการ
ใช้โปรแกรม สอนการท างานจริง มีวิศวกร
ในโรงงานมาสอน อธิบายงาน มีกิจกรรม
ท าร่วมกัน มีการแสดงความคิดเห็น แสดง
ทัศนคติ มีกิจกรรมถาม-ตอบ ให้รางวัล มี
เกมส์ให้เล่น มีความบันเทิงผสมความรู้
สอดแทรกข้อคิดและหลักการปฏิบัติงาน 
ให้ปฏิบัติมากกว่าบรรยาย ฝึกฝนให้เกิด
ทักษะ เน้นกิจกรรมกลุ่ม 

46 
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ตารางที่ 3  ความคาดหวังจากการปฐมนิเทศและ
เตรียมความพร้อมนักศึกษา   ที่ เป็นจุดโดดเด่น 
(Divergences) 
ล าดับ

ที ่
จุดโดดเด่น (Divergences) 

จ านวน 
(คร้ัง) 

1 งานท่ีได้รับมอบหมายตรงต าราเรยีน 3 

2 ได้แนวคิดใหม่ ๆ นวัตกรรมใหม่ ๆ ที่ไม่มี
ในรั้วมหาวิทยาลัย ที่ เกิดจากความคิด
สร้างสรรค์ของคนสมัยใหม่ เพื่อกระตุ้นให้
นักศึกษามีแรงผลักดันเกิดความต้องการ
อยากสร้างผลงาน และอยากน าเสนอ
ผลงานของตัวเอง เพื่อให้เป็นตัวอย่างแก่
คนรุ่นต่อไปและเป็นต้นแบบส าหรับพัฒนา
ผลงานต่อไปได้ในอนาคต  

3 

3 ได้ความรู้และประสบการณ์ใหม่ ๆ 
สามารถที่จะน าประสบการณ์ความรู้
ความสามารถกลับมาใช้ในการเรยีนต่อไป
ได ้

3 

 
ตารางท่ี  4  ประสบการณ์เชิงบวกและสิ่งที่ประทับใจ 
ที่เป็นจุดร่วม (Convergences) 
ล าดับ

ที ่
จุดร่วม (Convergences) 

จ านวน 
(คร้ัง) 

1 หัวข้ออบรมที่ชอบ Positive Thinking/
เทคนิคการพูดและจิตใต้ส านึกของคน/
7QC Tools/การสมัครงานและเทคนิค
การสัมภาษณ์งาน/มีกิจกรรมสันทนาการ
สอดแทรกเนื้อหาเพื่อกระตุ้นให้นักศึกษา
ตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา/กฎหมายแรงงาน/
บุคลิ กภาพในการสัมภาษณ์  ค าพูด 
ลักษณะท่าทาง และความมั่นใจ/สร้าง
แรงบันดาลใจในการท างาน/กิจกรรม 
QCC เป็นกิจกรรม แนวคิด หลักการ 
วิธีการปฏิบัติ ท างานเป็นล าดับขั้นตอน/
การพัฒนาความคิดเชิงบวก/กิจกรรม  

138 

 

ล าดับ
ที ่

จุดร่วม (Convergences) 
จ านวน 
(คร้ัง) 

 Total Productive Maintenance 
(TPM) ที่ทุกคนมีส่วนร่วม ไม่ว่าจะเป็น
ฝ่ายผู้บริหาร ฝ่ายผลิต  และฝ่ายซ่อม
บ ารุ ง  เพื่ อแก้ ไขปัญหาที่ เกิดขึ้นกับ
เครื่องจักรให้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
และท าให้เครื่องจักรมีประสิทธิภาพใน
การท างานสูงสุด/หลักจิตวิทยาในโรงงาน 

 

2 ชอบวิทยากร ที่ให้ข้อคิดดี ๆ ได้ความรู้ 
บรรยายสนุกสนาน ได้สาระไม่น่าเบื่อ/ 
ให้ข้อมูลที่สามารถน าไปใช้ได้จริง/สอน
ให้รู้จักคิด โน้มน้าวใจคนเก่ง พูดตรง ๆ 
ก ล้ า แ ส ด ง อ อ ก ใ น ท า ง ที่ ถู ก / มี
ประสบการณ์มาก่อน/พูดให้เห็นภาพจริง 

91 

3 รู ป แบบกา รอบรม  มี ก า รบร รย าย
สอดแทรกด้วยกิจกรรม/การให้ผู้ฟังมี
ส่วนร่วมกับกิจกรรม/การท ากิจกรรม
ร่วมกันเป็นกลุ่มใหญ่ๆ  มีการแบ่งปัน
ความรู้ ขอ งกั นและกั น /การพูดคุ ย
แลกเปลี่ยนของวิทยากรแต่ละคน/ตอบ
ค าถามแจกของฟรี/กิจกรรมประเภท
แสดงความคิดเห็นของแต่ละบุคคล/ล้อม
วงเล่าเหตุการณ์ประทับใจ/กิจกรรมที่ให้
ทุกคนเล่าเรื่องความประทับใจของแต่ละ
คน/กิจกรรมที่ให้เล่าความประทับใจ
ตั้งแต่เข้ามาเรียนที่นี้/กิจกรรมคิดบวกที่
เป็นการเล่าประสบการณ์ที่เราประทับใจ
ให้เพื่อนๆฟัง 

74 
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ตารางท่ี  5  ประสบการณ์เชิงบวกและสิ่งที่ประทับใจ 
จุดโดดเด่น 
ล าดับ

ที ่
จุดโดดเด่น 

จ านวน 
(คร้ัง) 

1 สถานท่ี มีความเหมาะสม สะดวก สบาย 
มีเวลาพัก มีอาหารว่างให้บริการ 

4 

2 ช่วงตรวจเครื่องแต่งกายและทรงผมก่อน
เข้าอบรม เพราะท าให้รูส้ึกถึงความเป็น
ระเบียบ การมีมารยาท 

4 

3 รูปแบบการจดังานทุกๆๆกิจกรรม/
ประทับใจทุกอย่างท่ีอยู่ในเหตุการณ์/
กิจกรรมตอนพักเบรค กินขนม 

3 

 
2. ผลการวิเคราะห์สออ่าร์ (SOAR Analysis) 
ตารางท่ี 6 ผลการวิเคราะห์สออ่าร์ (SOAR Analysis) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลยุทธ ์
การค้นหา 
(Strate-

gic 
Inquiry) 

ผลการวิเคราะห์ 
จุดแข็ง (Strength) 
1) มีชื่อเสียงมานานมากกว่า 56 ปี 
2) มีส านักงานโครงการสหกิจศึกษาคอยติดต่อ
ประสานงานและอ านวยความสะดวก 
3) มีกองทุนสหกิจศึกษาเพื่อใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการ 
4) ผู้บริหารให้การสนับสนุนในเชิงนโยบาย 
โอกาส (Opportunities) 
1) รัฐบาลมีนโยบายให้มีการเช่ือมโยงระบบ
การศึกษากับภาคปฏิบัติจริงในภาคธุรกิจ สร้าง
นักวิจัยและนวัตกรรม 
2) แนวโน้มการศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21 
ต้องการก าลังคนที่มาจากหลักสูตรที่มีการ
ปฏิบัติ ลงมือท าจริง เรียนรู้จากประสบการณ์
จริง 
3) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม ให้ความส าคัญ ส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิง
บูรณาการกับการท างาน 

 

กลยุทธ ์
การค้นหา 
(Strate-

gic 
Inquiry) 

ผลการวิเคราะห์ 
4) นักศึกษาที่ผ่านสหกิจศึกษามีโอกาสได้รับ
คัดเลือกเข้าท างานให้สถานประกอบการ 

เจตนาชื่น
ชมในสิ่งท่ี

ดี 
(Appre-
ciative 
Intent 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

สิ่งที่เราต้องการจะเป็น (Aspirations) 
1)  นักศึกษาที่ผ่านกระบวนการสหกิจศึกษา มี
คุณภาพและได้รับรางวัลโครงงานสหกิจศึกษา
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชาติ  
2) เป็นมหาวิทยาลัยฯ ล าดับต้นๆ ที่สถาน
ประกอบการเห็นว่าเป็นผู้น าในการผลิตบัณฑิต
ปฏิบัติ มีฝีมือ ระเบียบวินัย น้ าใจ และเลือก
นักศึกษาเข้าปฏิบัติงาน 
3) นักศึกษาที่ผ่านกระบวนการสหกิจศึกษามี
งานท าทุกคนหลังส าเร็จการศึกษา 
4) ได้รับรางวัลสถานศึกษาด าเนินงาน          สห
กิจศึกษาดีเด่นระดับชาติ 
5) เป็นมหาวิทยาลัยฯ ล าดับต้นๆ ที่สร้างสรรค์
นวัตกรรมใหม่ๆ จากโครงงานสหกิจศึกษา 
ผลลัพธ์ (Result) 
1) ต้องมีนักศึกษาได้รับรางวัลโครงงาน        สห
กิจศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือ
ด้านสังคมศาสตร์ฯหรือนวัตกรรมสหกิจศึกษา
ระดับชาติ ในปี 2563 
2) มีจ านวนสถานประกอบการที่ต้องการรับ
นักศึกษาเข้าปฏิบัติงานเพิ่มข้ึน ร้อยละ20 ต่อป ี
3)  ภ าวะการมี ง านท าของบัณฑิตที่ ผ่ าน
กระบวนการสหกิจศึกษาเพิ่มขึ้นร้อยละ10ต่อป ี
4) ต้องมีนักศึกษาได้รับรางวัลชนะเลิศการ
ประกวดผลงานสหกิจศึกษาในการแข่งขันราช
มงคลวิชาการวิศวกรรมระดับชาติครั้งท่ี 13 
5) มีนวัตกรรมใหม่ๆ เกิดขึ้นจากโครงงาน    สห
กิจศึกษาเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ต่อป ี

 



 
การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์  วทิยาศาสตร์  เทคโนโลยี  และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 12 
วันที่ 20  สิงหาคม  2564  ณ  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   

 

 
ESTACON12 | 1562 

3. แนวทางการพัฒนากระบวนการปฐมนิเทศและ
เตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา ได้ทั้งหมด 4 
กิจกรรม ประกอบด้วย 

กิจกรรมที ่ 1  กิจกรรมการบอกเล่าเรื่องราวจาก
รุ่นพี่สู่รุ่นน้อง ด าเนินการแล้ว 

กิจกรรมที ่ 2  กิจกรรมเช็คชื่อเข้าร่วมโครงการ
ด้วยการสแกน QR Code ด าเนินการแล้ว 

กิจกรรมที ่ 3 กิจกรรมจัดท าคู่มือการปฏิบัติใน
สถานประกอบการ  อยู่ระหว่างด าเนินการ 

กิจกรรมที ่ 4  กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือ
การมีส่วนร่วม อยู่ระหว่างด าเนินการ 

 
7.  สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาได้ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์  
จ านวน 2 ข้อ ดังนี้ 
 7.1  ค้นหาประสบการณ์เชิงบวกในกระบวนการ
ปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจ
ศึกษา พบว่า หัวข้อในการอบรมที่ชอบ คือ หัวข้อการ
พัฒนาความคิดเชิงบวก การปรับตัว การสัมภาษณ์
งานและพัฒนาบุคลิกภาพ และชอบให้มีวิทยากรจาก
ภายนอกมาบรรยายพร้อมกับให้ท ากิจกรรมกลุ่ม รู้สึก
สนุกและได้มีส่วนร่วม มีรุ่นพ่ีมาเล่าประสบการณ์ให้
ฟัง ได้ดูวีดีโอโครงงานสหกิจศึกษารุ่นพ่ีที่เคยได้รับ
รางวัลเพ่ือเป็นแนวทางในการจัดท าโครงงานสหกิจ
ศึกษา ชอบให้มีการประกวดโครงงานสหกิจศึกษา 
และชอบการอบรมภาษาอังกฤษและให้น าเสนอข้อมูล
สถานประกอบการเป็นภาษาอังกฤษรู้สึกว่าสนุกและ
ได้ความรู้ ท าให้กล้าแสดงออก  
 7.2 แนวทางในการพัฒนากระบวนการปฐมนิเทศ
และเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา ได้ค้นพบ
แนวทางในการจัดท ากิจกรรมจากกระบวนการสุนทรีย
สาธกร่วมกับการวิเคราะห์สออ่าร์ จ านวน 4 กิจกรรม 

คือ 1.  กิจกรรมการบอกเล่าเรื่องราวจากรุ่นพ่ีสู่รุ่น
น้อง 2.  กิจกรรมเช็คชื่อเข้าร่วมโครงการด้วยการ
สแกน QR Code 3. กิจกรรมจัดท าคู่มือการปฏิบัติใน
สถานประกอบการ  4.  กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ
เพ่ือการมีส่วนร่วม และกิจกรรมที่ได้ด าเนินงานแล้ว 
จ านวน 2 กิจกรรม มีการประเมินผลโครงการด้วย เค
ริกแพตทริค 4 ระดับ 
 7.3  ข้อเสนอแนะ 

  การศึกษาโดยใช้กระบวนการสุนทรียสาธก 
เป็นวิธีการศึกษาร่วมกันเพ่ือค้นหาสิ่งที่ดีที่สุดในตัว
บุคคล องค์กรหรือหน่วยงานอย่างเป็นระบบ สามารถ
น าเอาแนวคิดนี้ไปประยุกต์ใช้กับองค์กร สถาบันและ
อ่ืน ๆ ให้มีการปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น และเป็นปัจจุบัน
มากยิ่งขึ้น 
 
8.  กิตติกรรมประกาศ 
 ข อ ข อ บ พ ร ะ คุ ณ  ค ณ ะ วิ ศ ว ก ร ร ม ศ า ส ต ร์  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขต
ขอนแก่น  ที่ สนั บสนุนทุนด า เนิ น งานวิ จั ยจาก
งบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
ผลผลิตที่  6  ผลงานวิ จั ย เ พ่ือสร้ า งองค์ความรู้  
งบอุดหนุน โครงการวิจัยสถาบันส าหรับบุคลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุน 
 นอกจากนี้ยังมีบุคคลอีกหลายท่าน ที่ไม่สามารถ
กล่ า วนามได้ทั้ งหมดในที่ นี้  มี ส่ วนช่ วย ให้การ
ด าเนินงานวิจัยส าเร็จลุล่วงด้วยดี  คณะผู้จัดท า
ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ 
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ลักษณะบุคลิกภาพและปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านโซเชียลไลฟ์สตรีมมิ่ง
และเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างเจเนอเรชันเอกซ์และวาย 

Personality Traits and Factors affecting online purchasing intention towards 
Social Live Streaming and a Comparison of the Differences between the 

Generations X and Y 
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*ขวัญจิรา พรธนโชค: kwanjira.por@stu.nida.ac.th, 095-4796146 
 
บทคัดย่อ  

การวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะบุคลิกภาพและปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อ
สินค้าออนไลน์ผ่านโซเชียลไลฟ์สตรีมมิ่งและเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างเจเนอเรชันเอกซ์และวาย เครื่องมือวิจัยคือ
แบบสอบถามออนไลน์ กลุ่มตัวอย่างคือ เจเนอเรชันเอกซ์ 200 คน และเจเนอเรชันวาย 200 คน ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย
และเคยซื้อสินค้าผ่านโซเชียลไลฟ์สตรีมมิ่งเมื่อน าข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วยตัวแบบสมการโครงสร้างและทดสอบความ
สอดคล้องของโมเดล แสดงค่า P-Value=0.000 , X²/df=2.144 , RMSEA=0.054 , CFI=0.976 และTLI =0.965 
ผลการวิจัยพบว่าความตั้งใจซื้อได้รับอิทธิพลทางตรงจาก (1) การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง (2) การบอกต่อทางอิเล็กทรอนิกส์ 
และ (3) การโต้ตอบกับผู้ขายแบบเรียลไทม์ ปัจจัยทั้งสามยังมีผลทางอ้อมกับพฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์ทางโซเชียล
ไลฟ์สตรีมมิ่งในขณะที่เจเนอเรชันเอกซ์และวายไม่มีผลแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญระหว่างความตั้งใจซื้อกับพฤติกรรมการซื้อ
สินค้าออนไลน์ 
ค าส าคัญ: โซเขียลไลฟส์ตรีมมิ่ง สินค้าออนไลน์ ความตั้งใจซื้อ เจเนอเรชัน ลักษณะบุคลิกภาพ 
 
Abstract 
 This quantitative research aimed to study the influence of personality traits and other relevant 
factors that affect online purchasing intention towards social live streaming and identify the differences 
between the generation X and Y. The data were collected using online questionnaires from 200 
generation X and 200 generation Y Thai consumers who have a social live-stream shopping experience. 
The data were analyzed through Structural Equation Model to derive model fit and test the hypotheses. 
The model shows a goodness-of-fit with P-Value=0.000, X²/df=2.144, RMSEA =0.054, CFI= 0.976 and 
TLI=0.965. According to analysis results, the purchasing intention towards social live streaming was 
influenced by three major factors: (1) subjective norm, (2) electronics word of mouth, and (3) real-time 
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interaction. These three factors also have the indirect effect on social live-stream shopping behavior. 
Results also show that there is no significant difference between generation X and Y in term of purchasing 
intention and online shopping behavior. 
Keywords: Social Live Streaming, Online Product, Purchasing Intention, Generation, Personality Trait 
 
1.  บทน า 
 โซเชียลไลฟ์สตรีมมิ่ ง คือ การรับส่งสัญญาณ
ถ่ายทอดไฟล์มัลติมีเดียทั้งภาพและเสียงผ่านระบบ
เครือข่ายระบบอินเทอร์เน็ตโซเชียล โดยท าให้สามารถ
รับชมวิดีโอทั้งหมดที่ถูกส่งผ่านอินเทอร์เน็ตมายัง
อุปกรณ์ของเราโดยที่ไม่ต้องดาวน์โหลดไฟล์มาลง
เครื่อง เช่น Facebook Live เป็นต้น [1] 

ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ท าให้พฤติกรรม
การซื้อสินค้าของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป ส านักงาน
พัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ได้เผยว่า “มูลค่า
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เติบโตอย่างต่อเนื่อง โดย
ประเทศไทยถือว่าเป็นประเทศที่มีอัตราการเติบโต
B2C (Business to Customer) สู ง เป็น อันดับที่  1 
ของอาเซียน” โดยจากผลการส ารวจพบว่า เจเนอเร
ชันเอกซ์เป็นกลุ่มที่ใช้งานอินเทอร์เน็ตน้อยที่สุด [2]  
ในขณะที่ เจเนอเรชันวายเป็นกลุ่มนิยมซื้อสินค้า
ออนไลน์อย่างน้อย 1 ครั้งต่อเดือน สูงสุดที่38%” [3] 

การศึกษาวิจัยถึงลักษณะบุคลิกภาพและปัจจัยที่
ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านโซเชียลไลฟ์
สตรีมมิ่งและเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างเจ
เนอเรชันเอกซ์และวาย เป็นผลสืบเนื่องมาจากที่ผู้วิจัย
ต้องการศึกษาว่ามีปัจจัยใดที่จะส่งผลต่อความตั้งใจซื้อ
สินค้าในคนเจเนอเรชันเอกซ์และเจเนอเรชันวาย เน้น
ในมุมการซื้อขายผ่านโซเชียลไลฟ์สตรีมมิ่ง 

 
 
 

2.  งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องและกรอบแนวคิด   
 พฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์ทางโซเชียล  ไลฟ์
ส ต รี ม มิ่ ง  ( Social Live Streaming Shopping 
Behavior) หมายถึงกระบวนการซื้อสินค้าหรือบริการ
ผ่านอินเทอร์เน็ต [4] ความตั้งใจซื้อ ( Intention to 
Purchase) หมายถึงความเต็มใจของบุคคลในการ
กระท าพฤติกรรม เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนการกระท า [5]  
โดยทั้งสองเป็นปัจจัยหนึ่งของทฤษฎีการยอมรับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Acceptance 
Model: TAM) [6] ซึ่งผู้วิจัยคาดว่า ความตั้งใจซื้อควร
จะได้รับอิทธิพลจากการคล้อยตามกลุ่ ม อ้าง อิ ง 
(Subjective Norm) การบอกต่อทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronics Word of Mouth: WOM) บุคลิกภาพ 
5 ด้าน (Big five personality) การโต้ตอบกับผู้ขาย
แบบเรี ยล ไทม์  (Real Time Interaction) และ เจ
เนอเรชัน (Generation) 
 การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง ในงานวิจัยนี้จะกล่าวถึง 
การเชื่อและคล้อยตามเมื่อเห็นคนท าหรือกล่าวถึงสิ่ง
นั้น การบอกต่อทางอิเล็กทรอนิกส์ ในงานวิจัยนี้จะ
กล่าวถึง การพูดถึงและรีวิวสินค้าบนอินเทอร์เน็ต 
บุคลิ กภาพ  5 ด้ าน ในงานวิ จั ยนี้  กลุ่ มลั กษณะ
บุคลิกภาพที่มีคะแนนรวมมากที่สุดจะถูกให้ เป็น
คุณลักษณะของบุคคลนั้น การโต้ตอบกับผู้ขายแบบ
เรียลไทม์ มีความหมายในมุมผู้วิจัยคือ ผู้ บริโภค
สามารถคุยกับผู้ขายได้ทันที ทั้งในรูปของข้อความและ
เสียง เจเนอเรชันเอกซ์ เป็นกลุ่มที่มีความมั่นใจใน
ตนเอง เป็นรุ่นที่เริ่มมีวีดิโอเกมคอมพิวเตอร์ [7] 
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เจ เนอเรชันวาย เป็นกลุ่ มในยุคที่ เศรษฐกิจ
รุ่งเรือง แลเชี่ยวชาญเทคโนโลยี เป็นประชากรส่วน
ใหญ่ของโลกท่ีมีก าลังซื้อ [8] 

จากการทบทวนวรรณกรรม ผู้วิจัยจึงสร้างกรอบ
แนวคิดวิจัย ดังแสดงในรูปที่ 1 

 

 
 

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

3.  ระเบียบวิธีการวิจัย 
การศึกษาวิจัยนี้ เป็นการวิจัย เชิ งปริมาณ ใช้

แบบสอบถามออนไลน์เก็บรวบรวมข้อมูล ประชากร
และกลุ่มตัวอย่างคือ เจเนอเรชันเอกซ์ เกิดช่วงปี 
2508-2523 จ านวน 200 คน และเจเนอเรชันวาย 
เกิดช่วงปี 2524-2540 จ านวน 200 คน อาศัยใน
ประเทศไทยและเคยซื้อสินค้าผ่านโซเชียลไลฟ์สตรีม
มิ่ง ท าการใช้โปรแกรม G*Power ในการค านวณกลุ่ม
ตัวอย่าง และผู้วิจัยได้ปรับขนาด เป็น 400 ตัวอย่าง 
พร้อมเก็บข้อมูลแบบสอบถาม 400 ชุด ผู้วิจัยได้ท า
การปรับแก้และพัฒนาแบบจ าลองสมการโครงสร้าง 
เพ่ือให้มีความสอดคล้อง (Model Fit) โดยมีผลการ
ปรับโมเดล ดังแสดงในตารางที่ 1 

 
 
 

ตารางท่ี 1 แสดงผลการปรับโมเดล 
ค่าทาง
สถิติ 

เกณฑ์
มาตรฐาน 

กรอบงานวิจัย 

P-Value >0.05 ไม่ผา่นเกณฑ์ (P-value=0.000) 
GFI ≥0.95 ผ่านเกณฑ์ (GFI = 0.965) 
AGFI ≥0.90 ผ่านเกณฑ์ (AGFI = 0.939) 
CFI ≥0.90 ผ่านเกณฑ์ (CFI = 0.976) 
NFI ≥0.90 ผ่านเกณฑ์ (NFI = 0.936) 
NNFI ≥0.95 ผ่านเกณฑ์ (NNFI = 0.965) 
RMSEA ≤0.08 ผ่านเกณฑ์ (RMSEA = 0.054) 

 
4.  ผลการวิจัย 

การศึกษาวิจัยมีผู้ตอบแบบสอบถามที่น่าเชื่อถือ
ทั้งหมด 400 คน และเคยซื้อสินค้าผ่านไลฟ์สตรีมมิ่ง 
แบ่งเป็นเพศชาย 151 คน เพศหญิง 249 คน ผู้วิจัยได้
ด า เ นิ นการวิ เ ค ร าะห์  ด้ ว ยสมการ โคร งสร้ า ง 
(Structural Equation Modeling: SEM) โ ด ยก า ร
วิเคราะห์เส้นทาง (Path Analysis) ในการประมาณ
ค่าสัมประสิทธิ์เส้นทาง เพ่ือศึกษาอิทธิพลทางตรง 
(Direct Effect) และ อิทธิ พลทา ง อ้อม  ( Indirect 
Effect) ของตัวแปรต้นว่ามีผลต่อตัวแปรตามมากน้อย
เพียงใด ทั้งท าการทดสอบความแปรปรวนระหว่าง
กลุ่มลักษณะบุคลิกภาพที่แตกต่างกันต่อความตั้งใจซื้อ
สินค้าออนไลน์ ด้วยการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่า
การกระจายของข้อมูล  (F-Test) และทดสอบอิทธิพล
ก ากับ (Moderating Effect) ด้วยการวิเคราะห์กลุ่ม
พหุ (Multiple-Group SEM) แสดงดังรูปที่  2 และ
ตารางที่ 2 
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รูปที่ 2 ค่าสัมประสิทธิ์เส้นทางโมเดล 

 

ตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะห์อิทธิพลเชิงสาเหตุภายใน 
ตัว
แปร
ผล 

อิทธิพล ตัวแปรเหต ุ

RI WOM SN IP SLB 

IP ทางตรง 1.161* -.161* -.284** - - 

ทางอ้อม - - - - - 

SLB ทางตรง - - - 1.496*** - 

ทางอ้อม 1.737* -.241* -.424* - - 

หมายเหตุ *p <= 0.05, ** p < 0.01, *** p-value < 0.001 
หมายเหตุ ความหมายตัวย่อดังรูปที่ 1

 จากตารางที ่2 และจากการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าการกระจายของข้อมูลของลักษณะบุคลิกภาพ
ต่อความตั้งใจซื้อ รวมทั้งการทดสอบอิทธิพลก ากับของเจเนอเรชันสามารถตอบสมมติฐานการวิจัยได้ ดังตารางที่ 3
  
ตารางท่ี 3 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐาน 
ค่า

อิทธิพล 
ค่า P 

ผลการ
ทดสอบ 

สรุปผล 

H1 การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง (SN) มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการซ้ือสินค้าออนไลน์ทางโซเชียลไลฟ์
สตรีมมิ่ง (SLB) ผ่านความตั้งใจซ้ือ (IP) 

-.424 .011* ยอมรับ มีนัยส าคัญทางสถิติที่ค่า P น้อยกวา่ระดบั 
0.05  โดย SN มีอิทธิพลทางอ้อมไปในทิศทาง
ผกผันกับ SLB ที่ 42.4% 

H2 การบอกตอ่ (WOM) มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือ
สินค้าออนไลน์ทางโซเชียลไลฟ์สตรีมมิ่ง (SLB) ผ่าน
ความตั้งใจซ้ือ (IP) 

-.241 .012* ยอมรับ มีนัยส าคัญทางสถิติที่ค่า P น้อยกวา่ระดบั 
0.05  โดย WOM  มีอิทธิพลทางอ้อมไปใน
ทิศทางผกผันกับ SLB ที่ 24.1% 

H3 บุคลิกภาพ (FP) ที่ต่างกันมีความตั้งใจซ้ือสินค้า
ออนไลน ์(IP) แตกต่างกัน 

.669 .614 ปฏิเสธ ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ ระหว่าง FP และ IP ซ่ึง
ค่า P มากกว่าระดับนยัส าคัญ 0.05 

H4 การโต้ตอบกับผู้ขายแบบเรียลไทม์ (RI) มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการซ้ือสินค้าออนไลน์ทางโซเชียลไลฟ์
สตรีมมิ่ง (SLB) ผ่านความตั้งใจซ้ือ (IP) 

1.737 .010* ยอมรับ มีนัยส าคัญทางสถิติที่ค่า P น้อยกวา่ระดบั 
0.05  โดย RI มีอิทธิพลทางอ้อมไปในทศิทาง
เดียวกันกบั SLB  ที่ 173.7% 

H5 ความสัมพันธ์ระหวา่งความตั้งใจซ้ือ (IP) กับ
พฤติกรรมการซ้ือสินค้าออนไลน์ทางโซเชียลไลฟ์
สตรีมมิ่ง (SLB) แปรผันตามเจเนอเรชันเอกซ์ (GX) 
หรือเจเนอเรชันวาย (GY) 

-0.044 .208 ปฏิเสธ ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ ระหว่าง IP กับ SLB ที่
แปรผันตาม GX หรือ GY ซ่ึงค่า P ของตัวแปร
ความสัมพันธ ์มากกวา่ระดับนัยส าคัญ 0.05 

H6 ความตั้งใจซ้ือ (IP) มีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมการซ้ือ
สินค้าออนไลน์ทางโซเชียลไลฟ์สตรีมมิ่ง (SLB) 

1.496 <0.001* ยอมรับ มีนัยส าคัญทางสถิติที่ค่า P น้อยกวา่ระดบั 
0.001  โดย IP มีอิทธิพลทางตรงไปในทิศทาง
เดียวกันกบั SLB ที่ 149.6% 
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5.  อภิปรายผล 
 วัตถุประสงค์ของงานวิจัยในข้อแรกนั้นคือ เพ่ือ
ศึกษาการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง ลักษณะบุคลิกภาพ
ของผู้บริโภค การบอกต่อ และการโต้ตอบกับผู้ขาย
แบบเรียลไทม์ ที่ส่งผลต่อการตั้งใจซื้อสินค้าออนไลน์
ผ่านโซเชียลไลฟ์สตรีมมิ่งของผู้บริโภค เจเนอเรชัน
เอกซ์และวายเป็นอย่างไร งานวิจัยพบว่า การคล้อย
ตามกลุ่มอ้างอิง การบอกต่อทางอิเล็กทรอนิกส์ และ
การโต้ตอบกับผู้ขายแบบเรียลไทม์ ส่งผลทางตรงกับ
ความตั้งใจซื้อและส่งผลทางอ้อมกับพฤติกรรมการซื้อ
สินค้าออนไลน์ทางโซเชียลไลฟ์สตรีมมิ่ง ในขณะที่
ปัจจัยด้านบุคลิกภาพและเจเนอเรชันไม่ส่งผลทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม 

วัตถุประสงค์ข้อสองคือ เพ่ือศึกษาตัวแปรที่มี
ประสิทธิภาพในการอธิบายหรือท านายพฤติกรรมการ
ตั้งใจใช้งานการพาณิชย์ผ่านโซเชียลไลฟ์สตรีมมิ่งของ
ผู้บริโภคเจเนอเรชันเอกซ์และวาย ผลงานวิจัยพบว่า 
ตัวแปรที่ส่งผลมากที่สุดจะเป็นเรื่องการคล้อยตาม
กลุ่มอ้างอิง การบอกต่อทางอิเล็กทรอนิกส์ และการ
โต้ตอบกับผู้ขายแบบเรียลไทม์ตามล าดับ         
 ผลการวิเคราะห์พบว่าการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงมี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์  ทาง       
โซเชียลไลฟ์สตรีมมิ่งผ่านความตั้งใจซื้อ นั้นสอดคล้อง
กับสมมติฐานที่ตั้งไว้ เพราะงานวิจัยพบว่าเมื่อมีการ
แนะน าจากกลุ่มผู้มีอิทธิพล ทั้งเพ่ือน ดารา หรือผู้ขาย
ที่มีชื่อเสียง มีผลอย่างมากที่ผู้บริโภคจะตัดสินใจซื้อ
สินค้าออนไลน์ เมื่อได้รับค าแนะน าหรือการเชียร์จาก
คนกลุ่มเหล่านั้น ซึ่งได้สอดคล้องกับงานวิจัยของ [9] 
ที่พบว่าการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงมีผลเชิงบวกกับ
ความตั้งใจซื้อสินค้าออนไลน์ 

การบอกต่อทางอิ เล็กทรอนิกส์มี อิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์ทางโซเชียลไลฟ์สตรีม

มิ่งผ่านความตั้งใจซื้อ นั้นสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้ง
ไว้  เพราะงานวิจัยพบว่าเมื่อมีการ บอกต่อทาง
อิเล็กทรอนิกส์ หากค าวิจารณ์เป็นบวกจะมีผลเชิงบวก
ต่อการตั้งใจซื้อและผู้บริโภค มีแนวโน้มในทิศทาง
เดียวกันคือค้นหาความคิดเห็นหรือรีวิวเกี่ยวกับสินค้า
นั้น ๆ ก่อนตัดสินใจซื้อสอดคล้องกับงานวิจัยของ [10] 
ที่พบว่าการบอกต่อจากครอบครัวและเพ่ือนมีผลเชิง
บวกกับการตั้งใจซ้ือ 
 การโต้ตอบกบัผู้ขายแบบเรียลไทม์มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์ทางโซเชียลไลฟ์สตรีม
มิ่งผ่านความตั้งใจซื้อ นั้นสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้ง
ไว้ เพราะงานวิจัยพบว่า เมื่อผู้บริโภคได้โต้ตอบกับ
ผู้ขายแบบเรียลไทม์ทั้งแบบข้อความหรือเสียง ท าให้
ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้น 
 ในขณะที่ บ า งสมมติ ฐ าน ได้ ถู กปฏิ เ สธ  เช่ น 
บุคลิกภาพที่ต่างกันมีความตั้งใจซื้อสินค้าออนไลน์
แตกต่างกัน ทั้งนี้เพราะจากงานวิจัยจะเห็นได้ว่า กลุ่ม
ลักษณะบุคลิกภาพที่ต่างกันไม่ส่งผลอย่างมีนัยส าคัญ
ต่อความตั้งใจซื้อสินค้า และอีกสมมติฐานที่ถูกปฏิเสธ
คือ ความสัมพันธ์ระหว่างความตั้งใจซื้อ กับพฤติกรรม
การซื้อสินค้าออนไลน์ทางโซเชียลไลฟ์สตรีมมิ่งแปรผัน
ตามเจเนอเรชันเอกซ์หรือเจเนอเรชันวาย ทั้งนี้เพราะ
งานวิจัยพบว่า ไม่ว่าจะเจเนอเรชันเอกซ์หรือวายไม่มี
ผลอย่ างมีนั ยส าคัญระหว่ างความตั้ ง ใจซื้ อกั บ
พฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์ทางโซเชียลไลฟ์สตรีม
มิ่ง 
 ข้อเสนอแนะงานวิจัยครั้งต่อไป ควรระบุช่องทาง
โซเชียลไลฟ์สตรีมมิ่งให้ชัดเจน เช่น Facebook Live 
เพ่ิมปัจจัยการรับรู้ความปลอดภัย อาชีพ และกลุ่ม
ตัวอย่างควรแบ่งช่วงอายุใกล้เคียงขึ้น ตัวอย่างเช่น             
แยกเป็น ปี 2508-2515 คือเจเนอเรชันเอกซ์ตอนต้น           
ปี 2516-2522 คือเจเนอเรชันเอกซ์ตอนปลาย เป็นต้น 
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ซึ่งทั้งหมดเป็นตัวแปรหนึ่งที่น่าสนใจ และน่าจะส่งผล
ต่อความตั้งใจซื้อ 
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้งานระบบสั่งงานด้วยเสียง 
ผ่านศูนย์บริการทางโทรศัพท์ส าหรับการท าธุรกรรมทางการเงิน 

Factors Influencing Customer Satisfaction from the Use of Voice Assistance on 
Call Center for Financial Services 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าจากการใช้

งานระบบสั่งการด้วยเสียงผ่านศูนย์บริการส าหรับท าธุรกรรมการเงิน ในมุมมองของผู้จัดการโครงการ เนื่องจากการลงทุน
จะต้องเปลี่ยนแปลง โครงสร้างระบบสารสนเทศ ระบบโทรศัพท์พื้นฐานขององค์กร ซึ่งใช้งบประมาณที่สูง โดยจัดเก็บ
ข้อมูลจากบุคคลที่เคยใช้งานระบบสั่งการด้วยเสียงเมื่อโทรเข้าศูนย์บริการเพื่อรับบริการธุรกรรมทางการเงิน ทั้งสิ้น 471 
คน มาท าการวิเคราะห์ตัวแบบสมการโครงสร้าง ได้ค่าความสอดคล้องของโมเดล  P-value = 0.083, X²/df = 1.211, 
RMSEA = 0.021, CFI = 0.998 และ TLI = 0.996 ผลการวิจัยพบว่า การรับรู้ความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของผู้ใช้งาน
ส่งผลกับการท าให้เชื่อมั่น แต่กลับพบว่าความเป็นส่วนตัวขณะใช้งานไม่มีอิทธิพลกับการท าให้เชื่อมั่นและความยืดหยุ่นใน
การใช้งานที่จะส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้า 
ค ำส ำคัญ: ระบบสั่งการด้วยเสียง ความพึงพอใจของลูกค้า บริการธุรกรรมการเงิน 

 
Abstract 
 The purpose of this study is to identify the factors that affect customer satisfaction from the 
use of voice assistance on call center for financial services. The data were collected using online 
questionnaires from 471 individuals who have experience with the use of voice assistance on call center 
for financial inquiries. The data were analyzed through Structural Equation Model (SEM). The SEM 
showed a goodness-of-fit with P-value = 0.083, X²/df = 1.211, RMSEA = 0.021, CFI = 0.998 and TLI = 
0.996. According to analysis results, perceived sensitive information influences on assurance. Whereas 
privacy while using does not affect assurance and flexibility. 
Keywords: Voice Assistance, Customer Satisfaction, Financial Service 
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1.  บทน า 
 บริษัทส่วนใหญ่มีการติดตั้งระบบตอบรับอัตโนมัติ 
ห รื อ  IVR (Interactive Voice Response system) 
เพ่ือให้บริการกับลูกค้าและเป็นการช่วยลดงานกับ
พนักงานรับสาย ระบบนี้ช่วยในการลดภาระค่าใช้จ่าย
เนื่องจากลูกค้าสามารถท ารายการต่างๆได้เอง รวมถึง
เริ่มมีการใช้ระบบตอบรับอัตโนมัติแบบสั่งงานด้วย
เสียง (Speech-enabled IVR) ซึ่งใช้เทคโนโลยีการ
การรู้จ าเสียงร่วมกับการประมวลผลภาษาธรรมชาติ 
มาช่วยในการเพ่ิมความแม่นย าของระบบ โดยลูกค้า
สับสนและต้องใช้ความอดทนอย่างมากในการรอฟัง
รายการต่างๆบนระบบตอบรับอัตโนมัติแบบกดปุ่ม
และมีความพึงพอใจมากกว่าเมื่อใช้แบบสั่งงานด้วย
เสียง [1] แต่ในการท าธุรกรรมทางการเงินที่ลูกค้า
ต้องการความปลอดภัยและความมั่นใจในการใช้งาน 
จึงเป็นที่มาของงานวิจัยนี้ว่าการใช้ระบบตอบรับ
อัตโนมัติแบบสั่งงานด้วยเสียงเพ่ือท าธุรกรรมทางการ
เงินนั้น ความเป็นส่วนตัวขณะใช้งานและการแจ้ง
ข้อมูลส่วนตัวกับระบบแจ้ง มีอิทธิพลกับความพึงพอใจ
ของลูกค้าหรือไม่ เพ่ือช่วยให้บริษัทสามารถตัดสินใจ
ในการลงทุนได้ 

 
2.  ทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิด  
 ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ข อ ง ลู ก ค้ า  (Customer 
Satisfaction: CS) คือ การตอบสนองทางด้านอารมณ์ 
ทัศนคติ แสดงถึงความยินดีจากการซื้อสินค้าหรือรับ
บริการ [2] ซึ่งหากลูกค้ามีความพึงพอใจก็มีแนวโน้มที่
ลูกค้าจะจงรักภักดีและมอบความไว้วางใจให้กับบริษัท 
[3] โดยทาง Otoo & Salam [4] ได้คิดกรอบงานวิจัย
ที่ต่อยอดมาจากกรอบงานวิจัยเกี่ยวกับคุณภาพการ
ให้บริการ (Service Quality) ที่มีผลต่อความพึงพอใจ

ของลูกค้า [5] โดยปรับให้มาอยู่ในบริบทของการใช้
งานระบบสั่งการด้วยเสียง มีองค์ประกอบ 5 ด้านคือ 
1) การมีปฏิสัมพันธ์ (Interactivity: IA) คือ การที่ผู้ใช้
มีปฏิสัมพันธ์กับระบบ รวมถึงการที่ระบบเข้าใจเสียง
และสามารถโต้ตอบกับผู้ใช้ได้อย่างรวดเร็วและง่ายใน
การเรียนรู้การใช้งาน 2) ความไว้วางใจ (Reliability: 
RL) เกี่ยวข้องกับ ความน่าเชื่อถือของระบบที่ผู้ใช้รับรู้ 
บริการมีความสม่ า เสมอ ข้อมูลมีความถูกต้อง 
ตรงไปตรงมา พ่ึงพาระบบให้ช่วยให้บริการได้ ซึ่งมีผล
กับความต้องการใช้งานระบบของผู้ใช้ [6] 3) การท า
ให้เชื่อมั่น (Assurance: AS) คือ การรู้สึกมั่นใจ รับรู้
ถึงความปลอดภัยในการใช้งาน เชื่อมั่นในการแจ้ง
ข้อมูลต่างๆรวมถึงข้อมูลส่วนตัว 4) ความเป็นเฉพาะ
บุคคล (Personalization:  PS) คือ การให้ข้อมูลหรือ
บริการที่เป็นเฉพาะบุคคล ระบบอาจจะให้ข้อมูลไม่
เหมือนกันตามแต่ละประเภทของผู้ใช้หรือช่วงเวลา
การใช้งาน 5) ความยืดหยุ่น (Flexibility: FL) คือ การ
ตอบสนองต่อค าพูดหรือค าสั่งหลากหลายแบบ ระบบ
ยืดหยุ่นในการรับค าพูดประโยคแบบต่างๆและผู้ใช้
ยังคงได้ข้อมูลตามที่คาดหวัง 
 และเนื่องจากผู้วิจัยมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับรู้
ความเป็นส่วนตัวของข้อมูล (Perceived Personal 
Information: PP) เช่น การแจ้งเลขที่บัญชี หรือ รหัส
ประจ าตัวประชาชน จะท าให้ผู้ใช้รู้สึกปลอดภัยอยู่
หรือไม่และความเป็นส่วนตัวขณะใช้งาน  (Privacy 
while using: PU) มีอิทธิพลกับการท าให้มั่นใจและ
ความยืดหยุ่น ในการใช้งานหรือไม่ ผู้วิจัยจึงสร้าง
กรอบแนวคิดวิจัย ดังแสดงในรูปที่ 1 
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รูปที่ 1 กรอบแนวคิดของงานวิจัย 
 
3. ระเบียบวิธีการวิจัย 
 งานวิจัยนี้เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม
ออนไลน์แบบสุ่ม จากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นบุคคลทั่วไป
ในประเทศไทยที่เคยมีประสบการณ์การใช้งานระบบ
สั่งการด้วยเสียงโทรเข้าศูนย์บริการเพ่ือท าธุรกรรม
ทางการเงิน ในช่วงระหว่างเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 
2564 โดยผู้ วิ จั ย ใช้ โปรแกรม G*Power ในการ
ค านวณขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งผู้วิจัยเก็บข้อมูล
ส าหรับการศึกษาน าร่อง เพ่ือวัดความเที่ยงตรง 30 ชุด
และเก็บข้อมูลได้จริง 471 ชุด รวมเป็นทั้งหมด 501 
ชุด โดยแบบสอบถามมีค าถามตามกรอบแนวคิด
งานวิจัยแต่ละตัวแปรเป็น Rating Scale คะแนน 1-5 
(ค านวณค่าความเที่ยงตรง มีค่า Cronbach’s Alpha 
มากกว่า 0.8 ทั้งหมด) และค าถามเพ่ิมเติมคืออายุและ
เพศ รวมเป็นทั้งหมด 31 ค าถาม 

ผู้วิจัยทดสอบด้วยวิธีวิ เคราะห์ เส้นทาง  (Path 
Analysis) โดยใช้สถิติการถดถอยพหุ  (Multiple 
Regression) โดยใช้โปรแกรม IBM SPSS ช่วยในการ 

เตรียมข้อมูล ค านวณค่าความเที่ยงตรงและ ใช้
โปรแกรม IBM AMOS ส าหรับการวิเคราะห์เส้นทาง 
หาค่าอิทธิพลของตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม ตัวแปร
คั่นกลางและตัวแปรก ากับ 
 
4. ผลการวิจัย 
 จากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 471 คนที่รวบรวมข้อมูล
ได้ แบ่งเป็นเพศชาย 116 คน เพศหญิง 355 คนและ
แบ่งตามกลุ่มของผู้ใช้ตามความเป็นส่วนตัวขณะใช้
งานได้เป็นสามกลุ่มคือ มักจะใช้งานคนเดียว 367 คน 
มักจะใช้งานในขณะอยู่กับเพ่ือนสนิทหรือครอบครัว 
74 คน และมักจะใช้งานขณะอยู่ในที่สาธารณะ 30 
คน โดยอายุเฉลี่ยของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดอยู่ที่ 
35.2 ปี น ามาวิเคราะห์ตัวแบบสมการโครงสร้าง ได้ค่า
สัมประสิทธิ์ที่แสดงถึงอิทธิพล ดังรูปที่ 2 ที่แสดงให้
เห็นว่า การรับรู้ความเป็นส่วนตัวของข้อมูลมีอิทธิพล
เชิงบวกกับการท าให้เชื่อมั่นอย่างมีนัยส าคัญ 

 
 

รูปที ่2 ค่าสัมประสิทธิ์เส้นทางของโมเดล 
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จากข้อมูลผลการวิจัยสามารถ สรุปผลการวิจัยเทียบกับสมมุติฐานของงานวิจัยได้ดังตารางที่ 1 ดังนี้ 
ตารางท่ี 1 สมมุติฐานและผลการวิจัย 

สมมุติฐานงานวิจัย ค่าอิทธิพล P-Value ผลการวิจัย 
H1: การมีปฏิสัมพันธ์ มีอิทธิพลเชิงบวกต่อ ความพึงพอใจของลูกค้า -4.136 0.109 ปฏิเสธ 
H2: ความไว้วางใจ มีอิทธิพลเชิงบวกต่อ ความพึงพอใจของลูกค้า 6.196 0.051 ปฏิเสธ 
H3: การท าให้เชื่อมั่น มีอิทธิพลเชิงบวกต่อ ความพึงพอใจของลูกค้า -0.544 0.03 ปฏิเสธ 
H4: ความเป็นเฉพาะบุคคล มีอิทธิพลเชิงบวกต่อ ความพึงพอใจของลูกค้า 1.017 0.158 ปฏิเสธ 
H5: ความยืดหยุ่น มีอิทธิพลเชิงบวกต่อ ความพึงพอใจของลูกค้า -1.073 0.346 ปฏิเสธ 
H6: การท าให้เชื่อมั่น มีอิทธิพลเชิงบวกต่อ ความพึงพอใจของลูกค้า 
แปรผกผันตามความเป็นส่วนตัวขณะใช้งาน 

-0.284 <0.001 ปฏิเสธ 

H7: ความยืดหยุ่น มีอิทธิพลเชิงบวกต่อ ความพึงพอใจของลูกค้า แปรผกผัน
ตามความเป็นส่วนตัวขณะใช้งาน 

0.273 0.004 ปฏิเสธ 

H8: การรับรู้ความเป็นส่วนตัวของข้อมูล มีอิทธิพลเชิงบวกต่อ การท าให้
เชื่อมั่น 

1.057 <0.001 ยอมรับ 

H9: การรับรู้ความเป็นส่วนตัวของข้อมูล มีอิทธิพลเชิงบวกต่อ ความพึงพอใจ
ของลูกค้า ผ่านการท าให้เชื่อมั่น 

-0.5 0.011 ปฏิเสธ 

5.  อภิปรายผลการวิจัย 

 เมื่อดูข้อมูลผลแบบสอบถามเบื้องต้นโดยการหา
ค่าเฉลี่ยของแต่ละกลุ่ม โดยแบ่งกลุ่มจากระดับของ
ความเป็นส่วนตัวขณะใช้งาน ซึ่งในแบบสอบถาม
ประกอบไปด้วย กลุ่มที่1 ใช้งานขณะอยู่ตัวคนเดียว 
กลุ่มที่2 อยู่กับคนสนิทและกลุ่มที่3 ใช้งานขณะอยู่ใน
ที่สาธารณะ พบว่าผู้ที่อยู่ในกลุ่มที่3 เป็นกลุ่มที่มั่นใจ
ในเรื่องความปลอดภัยของระบบมากที่สุด  (3.85 
คะแนน)และเป็นกลุ่มที่มองว่าระบบสั่งการด้วยเสียง
นั้นไม่ค่อยมีความยืดหยุ่นในการใช้งาน (3.40 คะแนน) 
สมมุติฐานนึงอาจจะเป็นเพราะว่ากลุ่มนี้ใช้งานในที่
สาธารณะจึงอาจมีเสียงรอบข้าง ที่ส่งผลต่อการรับรู้
เสียงของระบบ ส่วนหมวดความเป็นเฉพาะบุคคลนั้น
เป็นหมวดที่คะแนนน้อยที่สุดจากผู้ใช้งานทุกกลุ่ม ซึ่งก็
สมเหตุสมผลเนื่องจากในปัจจุบันระบบสั่งการด้วย

เสียงในศูนย์บริการทางโทรศัพท์ในประเทศไทยนั้น ยัง
ไม่ได้มีความสามารถในเรื่องการบริการเฉพาะบุคคล  

ผู้ตอบแบบสอบถาม อายุ 31-40 ปี 41-50 ปี และ 
51-60 ปี แสดงให้เห็นถึงคะแนนความพึงพอใจที่มี
แนวโน้มเพ่ิมข้ึน สอดคล้องกับงานวิจัย [7] ว่าอายุของ
ผู้ใช้งานที่มากขึ้นจะมีคะแนนความพึงพอใจที่ดีขึ้นใน
การใช้งานระบบสั่งการด้วยเสียง  

หลังจากน าข้อมูลไปวิเคราะห์ผลแล้ว ผลลัพธ์ที่ได้
ท าให้ผู้วิจัยประหลาดใจ เนื่องจากการใช้ระบบสั่งการ
ด้วยเสียงท าให้รับบริการได้รวดเร็วขึ้นและจะท าให้
ผู้ใช้มีความพึงพอใจที่ดีขึ้น [1] แต่ในงานวิจัยนี้พบว่า
สมมุ ติ ฐ านถู กปฏิ เ สธทั้ ง ค่ า คว ามสั ม พันธ์ ข อ ง
สัมประสิทธิ์และค่านัยส าคัญ รวมถึงพบว่าความ
ไว้วางใจ ไม่ได้มีอิทธิพลกับความพึงพอใจของลูกค้า 
อาจเกิดจากรูปแบบธุรกิจการเงิน หากโทรแล้วได้รับ
ข้อมูลหรือปัญหาได้รับการแก้ไข ก็ส่งผลต่อความ    
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พึงพอใจในของลูกค้าอยู่ดี รวมถึงความเป็นเฉพาะ
บุคคล  ที่ปัจจุบันเองผู้ตอบแบบสอบถามอาจจะยัง
ไม่ได้รับรู้ถึงประโยชน์ เนื่องจากหลาย ๆ ธุรกิจมักจะ
ใช้เพ่ือการแก้ปัญหาในการรับบริการแบบภาพรวม
ส าหรับทุกกลุ่มลูกค้ามากกว่าเพ่ือเสนอหรือให้บริการ
เฉพาะบุคคล ด้านความยืดหยุ่นในการใช้งาน ผลแสดง
ให้เห็นว่าไม่มีอิทธิพลกับความพึงพอใจ ซึ่งขัดแย้งกับ
ผู้ใช้จะมีความพึงพอใจหากสั่งการระบบโดยไม่ต้อง
กังวลเรื่องค าพูดหรือวิธีพูดเฉพาะ [8] แต่อีกนัยหนึ่ง
อาจจะเป็นไปได้ว่า ระบบที่ผู้ตอบแบบสอบถามเคยใช้
นั้น มีการเรียนรู้ค าพูดในรูปแบบต่าง ๆ จนคลอบคลุม 
ผู้ตอบแบบสอบถามไม่เคยมีปัญหาเรื่องการใช้ค าพูด
ใหม ่ๆ หรือส าเนียงต่าง ๆ ก็สามารถใช้งานได้ด ี

ผู้วิจัยคาดว่า ความเป็นส่วนตัวขณะใช้งานส่งผลต่อ
ความพึงพอใจของลูกค้าจากการมีอิทธิพลกับการท า
ให้เชื่อมั่นและความยืดหยุ่น เนื่องจากเสียงรอบข้าง
หรือความกังวลเรื่องความปลอดภัยในที่สาธารณะจะ
ท าให้ใช้งานระบบได้ยากขึ้น แต่กลับพบว่าไม่มีผลกับ
ความพึงพอใจ ในขณะที่การรับรู้ความเป็นส่วนตัวของ
ข้อมูลมีอิทธิพลกับการท าให้เชื่อมั่น 

 
6.  สรุปผลการวิจัย 
 การร้องขอข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งานเป็นสิ่ งที่
ผู้ออกแบบระบบจะต้องระมัดระวัง เนื่องจากส่งผลกับ
ความเชื่อมั่นในระบบหรือองค์กร การร้องข้อข้อมูลที่มี
ความส่วนตัวมาก เช่น เลขที่บัญชีธนาคาร จะท าให้
ความเชื่อมั่นในระบบลดลง  
 
7.  ข้อเสนอแนะ 
 งานวิจัยชิ้นนี้ มีจุดประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยที่จะท า
ให้เกิดความพึงพอใจของลูกค้ามากที่สุด ในการใช้งาน
ระบบสั่งการด้วยเสียงเมื่อต้องโทรเข้ารับบริการทาง

การเงิน แม้ว่าผลลัพธ์จากการวิจัยจะแสดงให้เห็น
เฉพาะเรื่องของการรับรู้ความเป็นส่วนตัวของข้อมูล
และยังคงไม่สามารถยืนยันสมมุติฐานของด้านต่าง ๆ 
ที่จะส่งผลกับความพึงพอใจของลูกค้าได้ แต่ผู้วิจัยเชื่อ
ว่าอาจจะมีอิทธิพลอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องเพ่ิมเติมอีก ที่จะ
ส่งผลกับความพึงพอใจ นอกจากนี้จ านวนของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ในแต่ละกลุ่มความเป็นส่วนตัวขณะใช้
งานมีจ านวนต่างกัน จึงอาจจะท าให้ผลคลาดเคลื่อน 
เนื่องจากผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มักจะใช้งาน
ระบบเมื่ออยู่คนเดียว รวมถึงขอบเขตการวิจัยที่เน้น
เฉพาะการท าธุรกรรมการเงิน ซึ่งเป็นธุรกิจที่ลูกค้า
ต้องการความเชื่อมั่นในการท ารายการ แต่บริบทของ
ความเชื่อมั่นที่ส่งผลกับความพึงพอใจที่แท้จริงอาจจะ
ไม่ได้อยู่ที่ตัวระบบสั่งการด้วยเสียง แต่ส าหรับธุรกิจ
อ่ืน ๆ ความมั่นใจในระบบสั่งการด้วยเสียงอาจจะ
ส่งผลอย่างมากต่อความพึงพอใจในการรับบริการก็ได้ 

ทั้งนี้ความพึงพอใจของการใช้งานขึ้นอยู่กับความ
ยากง่ ายของ เ รื่ อ งที่ ต้ อ งการรั บบริ การรวมถึ ง
ประสบการณ์การใช้งานและความแม่นย าของระบบ
เองก็มีส่วนส าคัญอย่างมาก [7] แต่ในงานวิจัยนี้ไม่ได้มี
การเก็บว่าผู้ตอบแบบสอบถามเคยใช้งานระบบสั่งการ
ด้วยเสียงมาเป็นระยะเวลานานเท่าใด รวมถึงความ
แม่นย าของระบบที่ผู้ตอบแบบสอบถามเคยพบเจอ  
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนส าหรับโอนและช าระเงินทางตรงผ่านทาง
อิเล็กทรอนิกส ์
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บทคัดย่อ  
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยแบบผสมวิธีระหว่างการวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนส าหรับโอนและช าระเงินทางตรงผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องมือที่ใช้
ในงานวิจัยคือ การสัมภาษณ์ออนไลน์ กลุ่มตัวอย่างคือ บุคคลที่มีความรู้และปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีบล็อกเชน
และธุรกรรมการเงินอิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 5 คน มาท าการวิเคราะห์ด้วยวิธีการแจงนับ และแบบสอบถามออนไลนส์ าหรบั
ผู้ที่มีประสบการณ์โอนและช าระเงินทางตรงผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งรู้จักและไม่รู้จักเทคโนโลยีบล็อกเชน จ านวน 410 
คน มาท าการวิเคราะห์ตัวแปรสมการโครงสร้างด้วยโปรแกรม SPSS และ AMOS แสดงค่าความสอดคล้องของโมเดล     
P-Value = 0.892, X²/df = 0.910, RMSEA = 0.000, CFI = 1.000 และ TLI = 1.004 ผลการวิจัยพบว่า ความครบถ้วน
สมบูรณ์ของข้อมูลส่งผลต่อความไว้วางใจเทคโนโลยีบล็อกเชน ความไว้วางใจ ความคาดหวังในความพยายาม สภาพสิ่ง
อ านวยความสะดวก ส่งผลต่อความตั้งใจใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนส าหรับโอนและช าระเงินทางตรงผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์  
ค ำส ำคัญ: เทคโนโลยีบล็อกเชน การโอนและช าระเงินทางตรงผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์  แบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลยี 
แบบจ าลองการยอมรับและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศฉบับที่ 1 
 
Abstract 
 This study employs a qualitative and quantitative mixed method research approach. The 
objective is to study the factors that affect the intention to use Blockchain technology for Peer-to-Peer 
transfer. A focus group was employed in the qualitative data collection. Five people who have 
knowledge of operations related to Blockchain technology and electronic financial transactions are 
interviewed. An online questionnaire was used as a quantitative instrument to collect data from 410 
people who have experience in money transfer operations and in regardless of Blockchain knowledge.  
The data were analyzed through Structural equation model (SEM). The SEM model showed a goodness-
of-fit with P-Value = 0.892, X²/df = 0.910, RMSEA = 0.000, CFI = 1.000, TLI = 1.004. According to analysis 
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results, the intention to use Blockchain technology for Peer-to-Peer Transfer was influenced by three 
major factors: (1) trust, (2) effort expectancy, and (3) facilitating conditions. Results also show that data 
integrity is an important factor that affect the trust in using Blockchain technology.   
Keywords: Blockchain Technology, Peer-to-Peer Transfer, TAM, UTAUT 

 
1.  บทน า 
 ก า ร โ อ น ห รื อ ช า ร ะ เ งิ น ท า ง ต ร ง ผ่ า น ท า ง
อิเล็กทรอนิกส์  (Peer-to-Peer Transfer) เป็นการ
โอนหรือช าระเงินทางตรงผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์
ระหว่างบุคคลโดยตรง มีขั้นตอนกระบวนการที่ไม่
ซับซ้อน รวดเร็ว ค่าธรรมเนียมการโอนหรือช าระเงิน
ถูกกว่าผ่านสถาบันการเงิน และสามารถใช้บริการได้
ตลอด 24 ชั่วโมง ปัจจุบันพบว่ามีผู้ประกอบการอย่าง
ฟินเทค (Fintech) เข้ามาแข่งขันหรือให้บริการร่วมกับ
สถาบันการเงินเป็นจ านวนมากในรูปแบบที่เรียกว่า 
เงินอิเล็กทรอนิกส์ (E-Money) ซึ่งส่งผลกระทบที่
ส าคัญต่อสถาบันการเงินอาจส่งผลให้สถาบันการเงิน
ไม่ใช่ตัวเลือกแรกในการใช้บริการทางการเงินพ้ืนฐาน
เช่น การโอน การช าระเงินเป็นต้น 

ปัจจุบันสถาบันการเงินอย่างธนาคารในประเทศ
ไทยเริ่มมีการให้บริการโอนและช าระเงินทางตรงผ่าน
ทางอิเล็กทรอนิกส์ อาทิเช่นธนาคารไทยพาณิชย์และ
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ร่วมลงทุนกับผู้ประกอบการ
อย่าง ริพเพิล (Ripple) ในการน าเทคโนโลยีบล็อกเชน
เข้ามาเพ่ิมประสิทธิภาพในการโอนเงินระหว่าง
ประเทศ ซึ่งสามารถประหยัดต้นทุน ประหยัดเวลา 
และตรวจสอบไดง้่าย [1, 2] 

รูปแบบการโอนและช าระเงินทางตรงผ่านทาง
อิเล็กทรอนิกส์ได้รับความนิยมอย่างมาก ดังนั้นผู้วิจัย
จึงมีความสนใจศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความ 
 
 

ตั้งใจใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนส าหรับโอนและช าระเงิน
ทางตรงผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 
2.  ทบทวนวรรณกรรม 
 แ น ว คิ ด ค ว า ม ไ ว้ ว า ง ใ จ  ( Trust: TR) ก า ร
เปลี่ยนแปลงวิธีการโอนและช าระเงินจากการใช้
กระดาษเป็นการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์  ความ
ไว้วางใจเป็นสิ่งส าคัญ โดยที่การรับรู้ความสามารถ 
( Competence: CO), ค ว า ม ส ม บู ร ณ์ ข อ ง ข้ อ มู ล 
(Integrity: IN) ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว
ของข้อมูล (Security and Privacy: SP) มีผลท าให้
เกิดความไว้วางใจ [3, 4, 5]  
 นวัตกรรมมีข้อได้เปรียบหรือมีข้อดีกว่า (Relative 
Advantage: RA) ร ะ ดั บ ก า ร รั บ รู้ ข อ ง บุ ค ค ล ว่ า
นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีนั้นสามารถใช้งานได้ดีกว่า
เทคโนโลยีที่มีอยู่เดิม หรือมีประโยชน์มากกว่าสิ่งที่มี
อ ยู่ เ ดิ ม  แ ล ะ ส่ ง ผ ล ต่ อ ค ว า ม ค า ด ห วั ง ด้ า น
ประสิทธิภาพ [6, 9]  

ง า น วิ จั ย นี้ ไ ด้ ใ ช้ แ บ บ จ า ล อ ง ก า ร ย อ ม รั บ
เทคโนโลยี (TAM) มาศึกษาพฤติกรรมการรับรู้ด้าน
ประโยชน์ของเทคโนโลยี (Perceived Usefulness: 
PU) ซึ่งเป็นตัวแปรส าคัญที่เกี่ยวข้องและส่งผลต่อ
ความคาดหวังด้านประสิทธิภาพสามารถใช้ท านาย
ความตั้งใจที่จะใช้เทคโนโลยีในอนาคตได้อย่างชัดเจน 
และแบบจ าลองการยอมรับและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศฉบับที่ 1 (UTAUT) มาใช้อธิบายความ
ตั้งใจเชิงพฤติกรรมและการยอมรับเทคโนโลยี ได้แก่ 
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ความคาดหวังด้านประสิทธิภาพ  (Performance 
Expectancy: PE) ความคาดหวังในความพยายาม 
(Effort Expectancy: EE) อิทธิพลของสังคม (Social 
Influence: SO) และสภาพสิ่งอ านวยความสะดวกใน
การใช้งาน (Facilitating Conditions: FC) [8] 

จากแนวคิดและแบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลยี
ที่กล่าวถึงข้างต้นจะได้กรอบแนวคิดของงานวิจัย ตาม
ภาพที ่1 

 
รูปที ่1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
3.  ระเบียบวิธีวิจัย 
 การศึกษาวิจัยนี้เป็นการวิจัยแบบผสมวิธีระหว่าง
การวิจัยเชิงคุณภาพ และการวิจัยเชิงปริมาณ ใช้แบบ
แผนคู่ขนาน (The Convergent Design) โดยเก็บ
ข้อมูลทั้งสองชุดพร้อมกัน [10] 
 การวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยได้เลือกกลุ่มตัวอย่าง
จากหน่วยงานต่อไปนี้ ธนาคารซิตี้แบงก์ธนาคารกรุง
ศ รี อ ยุ ธ ย า  ธ น า ค า ร ไ ท ย พ า ณิ ช ย์  ธ น า ค า ร
กรุงเทพ  และมูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย 
หน่วยงานละ 1 คน พิจารณาจากประสบการณ์ความรู้
ความสามารถในการให้ข้อมูล การเก็บข้อมูลใช้วิธีการ
สัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง 
 การวิจัยเชิงปริมาณ ผู้วิจัยใช้โปรแกรม G*Power 
ในการค านวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ผลที่ได้คือ

ขนาดของกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 388 ตัวอย่าง ซึ่งผู้วิจัย
ได้ปรับจ านวนขนาดตัวอย่างแบบสอบถามเพ่ิมเติม
เป็น  380 ตั วอย่ า ง  และเก็บข้อมูลที่ ใช้ ส าหรับ
การศึกษาน าร่อง (Pilot Study) เพ่ือวัดคุณภาพของ
แบบสอบถามอีก 30 ชุด รวมเป็น 410 ชุด 
 
4. ผลการศึกษา 

การวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยใช้การแจงนับ
จ านวนครั้งของความถี่ที่ค าเพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้
จากการสัมภาษณ์ ตามตารางท่ี 1 

 
ตารางท่ี 1 จ าแนกข้อมูลโดยใช้วิธีการแจงนับ 
ประเภทของแนวคิด ค ำหรือข้อควำม 

การรับรู้ความสามารถ เป็นเทคโนโลยีที่ไม่จ าเป็นต้องมีศูนย์กลาง มีการเข้ารหัสข้อมูล มี
การท างานที่รวดเร็ว มีความปลอดภัยสูง 

ความปลอดภัยและความเป็น
ส่วนตัว 

มีความปลอดภัยสูงในเรื่องของการเก็บรักษาข้อมูล ข้อมูลทั้งหมด
จะถูกเข้ารหัสและจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ ทุกโหนดที่อยู่
ในเครือข่ายเดียวกันจะได้รับข้อมูลชุดเดียวกัน ความเป็นส่วนตัว
ข้ึนอยูก่ับการน าไปใช้ และการก าหนดสิทธ์ิการเข้าถึงข้อมูล 

ความครบถ้วนสมบูรณ์ของ
ข้อมูล 

เป็นเทคโนโลยีที่มีความปลอดภัยสูงในเรื่องของการเก็บรักษาข้อมูล 
ท าให้ข้อมูลการท าธุรกรรมมีความครบถ้วน สมบูรณ์ และไม่
สามารถแก้ไขไดใ้นภายหลัง 

การรับรู้ประโยชน์ มีประโยชน์ในเรื่องลดค่าใช้จ่าย ลดข้ันตอนการด าเนินงาน เพิ่ม
ความรวด เ ร็ ว ในการ โอนและช าระ เ งิ นทางตร งผ่ านทาง
อิเล็กทรอนิกส์ 

ค ว า ม ไ ด้ เ ป รี ย บ เ ชิ ง
เปรียบเทียบ 

มีข้อได้เปรียบในเรื่องของความรวดเร็ว ความเสถียรและความ
ต่อเนื่องในการท างาน ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานที่ถูกกว่าเพราะไม่
มีคนกลางเข้ามาเกี่ยวข้อง 

ความไว้วางใจ เป็นเทคโนโลยีที่มีความไว้วางในเรื่องของการเก็บรักษาข้อมูล 
สามารถเพิ่มความไว้วางใจให้กับการโอนและช าระเงินทางตรงผ่าน
ทางอิเล็กทรอนิกส์ 

ค ว า ม ค า ด ห วั ง ด้ า น
ประสิทธิภาพ 

ความรวดเร็ว ลดข้ันตอนการด าเนินงาน ลดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  ที่เกิด
จากคนกลาง 

ค ว า ม ค า ด ห วั ง ใ น ค ว า ม
พยายาม 

การท าธุรกรรมโอนและช าระเงินง่ายข้ึน ลดข้ันตอนการด าเนินงาน
ที่ต้องมีคนกลาง ตรวจสอบข้อมูลการท าธุรกรรมได้รวดเร็ว 

อิทธิพลทางสังคม เป็นเรื่องส่วนบุคคล ข้ึนอยู่กับแต่ละสถาบันการเงินว่าจะมีการพลัก
ดันให้เกิดการใช้เทคโนโลยีหรือไม่ 

สภาพสิ่งอ านวยความสะดวก สถาบันการเงินมีความพร้อมด้านความรู้และอุปกรณ์ที่จ าเป็น 
การจะน าเทคโนโลยีมาใช้จริงหรือไม่ ข้ึนอยู่กับข้อก าหนดของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่องของการยอมรับทางกฎหมาย 

ความตั้ ง ใจ ใ ช้ เทคโนโลยี
บล็อกเชน 

ในอนาคตมีแนวโน้มที่จะน าเทคโนโลยีบล็อกเชนมาใช้โอนและช าระ
เงินทางตรงผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างแน่นอน มีการสนับสนุนให้
ผู้ใช้ทั่วไปได้เข้าถึงและมีสวนร่วมโดยตรงกับเทคโนโลยีบล็อกเชน 

 
การวิจัยเชิงปริมาณ ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์หา

ค่าความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจใช้
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เทคโนโลยีบล็อกเชนส าหรับโอนและช าระเงินทางตรง
ผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยสมการโครงสร้าง (SEM) 
โดยการวิเคราะห์เส้นทาง (Path analysis) ในการ
ประมาณค่าสัมประสิทธิ์เส้นทางในรูปที่ 2 เพ่ือศึกษา
อิทธิพลทางตรง (Direct Effect) และอิทธิพลทางอ้อม 
(Indirect Effect) ของตัวแปรเหตุว่า มีผลต่อตัวแปร
ผลมากน้อยเพียงใดตามตารางที่ 2 โดยใช้โปรแกรม 
IBM SPSS AMOS ในการสร้างและปรับแต่งโมเดล
เพ่ือให้โมเดลที่สร้างขึ้นมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ (Model Fit) 

 

 
รูปที่ 2 ค่าสัมประสิทธิ์เส้นทางมาตรฐานของโมเดล 

 
ตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะห์อิทธิพลเชิงสาเหตุภายใน
โมเดล 

 
 
ตารางท่ี 3 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานในการวิจัย 

สมมติฐาน ค่าอิทธิพล ค่า P ผลการทดสอบ 

H1: การรับรู้ความสามารถ (CO) ส่งผลต่อ
ความไว้วางใจ (TR) เทคโนโลยบีล็อกเชน 

0.542 0.603 ปฏิเสธ 

H2: ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว (SP) 
ส่งผลต่อความไว้วางใจ (TR) เทคโนโลยีบล็อก
เชน 

0.088 0.067 ปฏิเสธ 

สมมติฐาน ค่าอิทธิพล ค่า P ผลการทดสอบ 

H3: ความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล (IN) 
ส่งผลต่อความไว้วางใจ (TR) ต่อเทคโนโลยี
บล็อกเชน 

0.008** <0.001 ยอมรบั 

H4: การรับรู้ถึงประโยชน์ทีจ่ะได้รบั (PU) 
ส่งผลต่อความคาดหวังด้านประสิทธิภาพ (PE) 
ของเทคโนโลยีบล็อกเชน 

0.001*** 0.165 ปฏิเสธ 

H5: ความได้เปรียบหรือมีข้อดีกว่า (RA) ส่งผล
ต่อความคาดหวังด้านประสิทธิภาพ (PE) ของ
เทคโนโลยีบล็อกเชน 

0.001*** 0.262 ปฏิเสธ 

H6: ความไว้วางใจ (TR) ส่งผลต่อความตัง้ใจใช้
เทคโนโลยีบล็อกเชน (BI) 

0.283 0.038 ยอมรบั 

H7: ความคาดหวังด้านประสิทธิภาพ (PE) 
ส่งผลต่อความตั้งใจใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน 
(BI) 

0.799 0.969 ปฏิเสธ 

H8: ความคาดหวังในความพยายาม (EE) 
ส่งผลต่อความตั้งใจใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน 
(BI) 

0.240 0.002 ยอมรบั 

H9: อิทธิพลทางสังคม (SF) ส่งผลต่อความ
ตั้งใจใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน (BI) 

0.704 0.598 ปฏิเสธ 

H10: สภาพสิง่อ านวยความสะดวกในการใช้
งาน (FC) ส่งผลต่อความตั้งใจใช้เทคโนโลยี
บล็อกเชน (BI) 

0.233 <0.004 ยอมรบั 

หมายเหตุ *p <= 0.05, ** p < 0.01, *** p-value < 
0.001 

จากตารางที่ 3 ปัจจัยที่ท าให้เกิดความไว้วางใจต่อ
เทคโนโลยีบล็อกเชนได้แก่ ความครบถ้วนสมบูรณ์ของ
ข้อมูล ตรงกับสมมุติฐานที่ว่าความครบถ้วนสมบูรณ์
ของข้อมูล ส่งผลต่อความไว้วางใจเทคโนโลยีบล็อก
เชน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ [9] กล่าวว่า ความ
ถูกต้อง แม่นย า และความสมบูรณ์ของข้อมูลท าให้ผู้ใช้
เกิดความไว้วางใจ 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน
ส า ห รั บ โ อน แ ล ะช า ร ะ เ งิ น ท า ง ต ร ง ผ่ า น ท า ง
อิเล็กทรอนิกส์ได้แก่ ความไว้วางใจ ความคาดหวังใน
ความพยายาม และสภาพสิ่งอ านวยความสะดวก ซึ่ง
ตรงกับสมมติฐานที่ว่าความไว้วางใจ ความคาดหวังใน
ความพยายาม และสภาพสิ่งอ านวยความสะดวกใน
การใช้งานส่งผลต่อความตั้งใจใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ [6] กล่าวว่า ความไว้วางใจ
ส่งผลต่อความตั้งใจใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน และ

FC SF EE RA PU IN SP CO PE TR BI
ทางตรง - - - 0.000*** 0.000*** - - - - - -
ทางอ้อม - - - - - - - - - - -
ทางตรง - - - - - 0.008** 0.088 0.542 - - -
ทางอ้อม - - - - - - - - - - -
ทางตรง 0.233 0.704 0.240 - - - - - 0.799 0.283 -
ทางออ้ม - - - 0.739 0.759 0.272 0.121 0.288 - - -

BI

ตัวแปรผล อิทธิพล
ตัวแปรเหตุ

PE

TR
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สอดคล้องกับงานวิจัยของ  [7] กล่ าวว่ า  การที่
เทคโนโลยีบล็อกเชนสามารถอ านวยความสะดวกใน
การปฏิบัติงานให้ง่ายขึ้น และการมีโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ระบบเครือข่าย และการสนับสนุนที่ดี จะท าให้ผู้ใช้
เกิดความตั้งใจใช้งานเทคโนโลยี 
 สมมติฐานการรับรู้ถึงประโยชน์ที่จะได้รับ และ
ความได้เปรียบหรือมีข้อดีกว่าส่งผลต่อความคาดหวัง
ด้านประสิทธิภาพของเทคโนโลยีบล็อกเชนถูกปฏิเสธ 
เนื่องจากเทคโนโลยีบล็อกเชนเป็นเทคโนโลยีใหม่ท า
ให้บางส่วนของผู้ตอบแบบสอบถามไม่ทราบถึง
คุณสมบัติ และหลักการท างานของเทคโนโลยี 
 สมมติฐานความคาดหวังด้านประสิทธิภาพ ส่งผล
ต่อความตั้ งใจใช้ เทคโนโลยีบล็อกเชนถูกปฏิเสธ 
บางส่วนของผู้ตอบแบบสอบถามไม่มีความรู้เกี่ยวกับ
เทคโนโลยีบล็อกเชน ดังนั้นจึงไม่สามารถบอกถึงความ
คาดหวังด้านประสิทธิภาพได้ อิทธิพลทางสังคมส่งผล
ต่อความตั้ งใจใช้ เทคโนโลยีบล็อกเชนถูกปฏิเสธ 
เนื่องจากเทคโนโลยีบล็อกเชนถูกจ ากัดการใช้งานอยู่
ระหว่างองค์กรหรือบางประเทศที่มีความสัมพันธ์ทาง
ธุรกิจเท่านั้น 
 
5.  สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจ
ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนส าหรับโอนและช าระเงิน
ทางตรงผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์คือ ความครบถ้วน
สมบูรณ์ของข้อมูลท าให้เกิดความไว้วางใจในเรื่อง
ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง
ข้อมูลได้ในภายหลัง ความคาดหวังในความพยายามที่
ช่วยลดขั้นตอนการด าเนินงานที่ต้องมีตัวกลางจ านวน
มาก ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายลดลง การโอนและช าระเงิน
ทางตรงผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ส าเร็จได้ง่ายและ
รวดเร็วขึ้น และสภาพสิ่งอ านวยความสะดวกการมี

ความพร้อมด้านความรู้ อุปกรณ์ที่จ าเป็น และการ
สนับสนุนที่ดี นอกจากนี้ความชัดเจนในเรื่องการก ากับ
ดูแลจากธนาคารแห่งประเทศไทย การยอมรับทาง
กฎหมาย และการประชาสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ใช้และ
สถาบันการเงินท าให้เกิดความตั้งใจใช้เทคโนโลยี
บล็อกเชนเช่นกัน 
 
6.  กิตติกรรมประกาศ 
 การท าวิจัยเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจใช้
เทคโนโลยีบล็อกเชนส าหรับโอนและช าระเงินทางตรง
ผ่ านทา ง อิ เ ล็ กทรอนิ กส์ ใ นครั้ ง นี้ ส า เ ร็ จ ลุ ล่ ว ง
ด้วยดี ผู้ท าวิจัยขอขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์
ปราโมทย ์ลือนาม ซึ่งสละเวลาให้ค าแนะน า ตลอดจน
แก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ และให้ค าปรึกษาด้วยดีเสมอ
มา ขอบพระคุณบุคคลที่ให้ความร่วมมือในการตอบ
แบบสอบถาม และบุคคลจากหน่วยงานธนาคารซิตี้
แบงก์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารไทยพาณิชย์ 
ธนาคารกรุงเทพ  และมูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่าย
ไทย ที่สละเวลาให้สัมภาษณ์เพ่ือเก็บข้อมูล 
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ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจใช้งานแอพพลิเคชั่นกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ 
ในสภาวะการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19  
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in the Context of the COVID-19 Pandemic 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสานประกอบด้วยการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อศึกษาปัจจัยที่
มีผลต่อความตั้งใจใช้แอพพลิเคชั่นกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ในสภาวะการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัยเชิงปริมาณคือแบบสอบถามออนไลน์ ประชากรคือบุคคลทั่วไปที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครที่ใช้งานกระเป๋า
เงินอิเล็กทรอนิกส์ในชีวิตประจ าวัน โดยมีขนาดของกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 394 คน และได้ท าสัมมนากลุ่มเพื่อรวบรวมข้อมูล
เชิงคุณภาพจ านวน 15 คน เมื่อน าข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วยตัวแบบสมการโครงสร้างและทดสอบความสอดคล้องของโมเดล 
แสดงค่า P-Value = 0.109, x2/df = 1.167, RMSEA = 0.021, CFI = 0.996 และ TLI = 0.994 ผลการวิเคราะห์พบว่า
ปัจจัยที่มีอิทธิพลอย่างมีนัยส าคัญต่อความตั้งใจใช้กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ในสภาวะการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด  19
ประกอบด้วย (1) การรับรู้ความเสี่ยงการแพร่ระบาด (2) การรับรู้ว่าใช้งานง่าย (3) การรับรู้ประโยชน์ และ (4) อิทธิพล
ทางสังคมตามล าดับ นอกจากนี้พบว่าเพศและอายุมีผลต่อการรับรู้ความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโควิด 19 และอายุก็มีผล
ต่อการรับรู้การสนับสนุนของรัฐบาลอีกด้วย 
ค ำส ำคัญ: ความตั้งใจใช้ แอพพลิเคชั่นกระเป๋าเงนิอิเล็กทรอนิกส์ โควิด 19  

 
Abstract 

This study employs a qualitative and quantitative mixed method research approach. The 
objective is to study the factors that affect the intention to use of e-Wallet in the context of the COVID-
19  pandemic. An online questionnaire was used as a quantitative instrument to collect data from 394 
Thai people who live in Bangkok and use e-Wallet in daily life. A focus group was employed in the 
qualitative data collection from which 15 samples. The data were analyzed through Structural equation 
model (SEM) to derive model fit. The SEM showed P-Value = 0.109, x2/df = 1.167, RMSEA = 0.021, CFI = 
0.996, and TLI = 0.994. According to analysis results, the intention to use of e-Wallet was influenced by 
four major factors: (1) perceived COVID-19 risk, (2) perceived ease of use, (3) perceived usefulness, and 
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(4)  social influence respectively. Furthermore, gender and age were influenced by perceived COVID-19 
risk and age also influenced government support. 
Keyword: Intention to Use, e-Wallet application, COVID-19 
 

1.  บทน า 
 การระบาดของไวรัสโคโรนาในปี 2019 หรือโควิด 
19 [1] จ า ก ร า ย ง า น ข อ ง  World Health 
Organization (WHO) ไวรัสดังกล่าวสามารถติดต่อกัน
ได้จากละอองฝอยที่หลั่งออกจากร่างกายเช่น การไอ 
จาม เป็นต้น เมื่อร่างกายสูดดมสารคัดหลั่งก็จะติดเชื้อ 
และสามารถติดต่อกันได้จากการสัมผัสสิ่งของที่อาจมี
ละอองฝอยตกอยู่ หนึ่งในข้อเรียกร้องของ WHO คือ
ให้เปลี่ยนมาใช้ e-Wallet แทนธนบัตรและเหรียญ
เพราะอาจเป็นสื่อกลางในการแพร่ระบาดของไวรัสได้ 
ตรงกับ [2] ผู้วิจัยเห็นความส าคัญของปัญหาเพ่ือให้
เป็นแนวทางการปรับตัวขององค์กรในการบริหาร
ระบบสารสนเทศในอนาคต จึงศึกษาว่าปัจจัยใดบ้างที่
มีอิทธิพลต่อ e-Wallet ในสภาวะที่มีโรคระบาด 
 

2.  วัตถุประสงค์งานวิจัย 
 1. เ พ่ือค้นหาปั จจั ยที่ มี อิทธิพลต่ อ  e-Wallet 
ในช่วงโควิด 19 ระบาด 
 2. เพ่ือค้นหาความแตกต่างของเพศและอายุส่งผล
อย่างไรต่อความตั้งใจในการใช้ e-Wallet 
 
3.  กรอบแนวคิดงานวิจัย 
 ผู้วิจัยได้ท าการทบทวนวรรณกรรมและทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องดังนี ้
 ความตั้งใจในการใช้งาน (Intention to Use: ITU) 
เป็นตัวแปรต้นใน Technology Acceptance Model 
2 (TAM 2) เป็นทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการยอมรับการ
ใช้งานระบบสารสนเทศ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา
ปัจจัยที่มีผลให้เกิดแรงจูงใจในการยอมรับการใช้งาน

ระบบสารสนเทศ ความตั้งใจในการใช้งานมีอิทธิพล
ไปสู่พฤติกรรมการใช้งานจริง [3] 

การรับรู้ประโยชน์ (Perceived Usefulness: PU) 
หมายถึงระดับที่ผู้ใช้งานรับรู้ถึงประโยชน์จากการใช้
ระบบว่าสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพของพวกเขาได้ การ
รับรู้ถึงประโยชน์มีผลเชิงบวกต่อความตั้งใจที่จะใช้ [4] 
ผู้วิจัยจึงคิดว่าการรับรู้ประโยชน์น่าจะมี อิทธิพลเชิง
บวกต่อความตั้งใจในการใช้งานโดยวัดค่าจาก (1) การ
รับรู้ความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโควิด 19 (2) การ
รับรู้การสนับสนุนของรัฐบาล 

การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน (Perceived Ease 
of Use: PEoU) หมายถึงการรับรู้ถึงความสะดวกใน
การใช้งานระบบ ส่งผลเชิงบวกต่อการรับรู้ประโยชน์ 
ความตั้งใจในการใช้งานและอิทธิพลทางสังคม [5] 
ผู้วิจัยจึงคิดว่าการรับรู้ความง่ายในการใช้งานน่าจะมี
ความสัมพันธ์ต่อความตั้งใจในการใช้งาน โดยวัดผล
ทางตรงและทางอ้อมผ่าน (1) การรับรู้ประโยชน์ (2) 
อิทธิพลทางสังคม และ (3) ความตั้งใจในการใช้งาน 

การรับรู้ความเสี่ ยงของโควิด  19 (Perceived 
COVID-19 Risk: PCR) ส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจ
ก่อให้เกิดความกังวล ความเครียด ตลอดจนเกิดการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม พบว่า 62.5% วิถีชีวิตของ
ประชากรเปลี่ยนไป 86.5% หลีกเลี่ยงการสัมผัสทาง
กายภาพ [6] ตรงกับการแพร่ระบาดของโควิด 19 ท า
ให้ประชากรเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม [7] และ
พบว่าผู้คนมีความกังวลที่จะติดเชื้อไวรัสจากการใช้
ธนบัตรและเหรียญ [6] ผู้วิจัยจึงคาดว่าการรับรู้ความ
เสี่ยงของโควิด 19 น่าจะส่งผลเชิงบวกต่อ (1) การรู้
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ประโยชน์ (2) การสนับสนุนของรัฐบาล และ  (3) 
ความตั้งใจในการใช้งาน 

ก า ร ส นั บ ส นุ น ข อ ง รั ฐ บ า ล  (Government 
Support: GS) ในสภาพวะการแพร่ระบาดของโควิด 
19 รัฐบาลมีบทบาทส าคัญมีภาระหน้าที่หลักในการ
ป้องกันผลลัพธ์เชิงลบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชน 
ผู้วิจัยคิดว่าการสนับสนุนของรัฐบาลจะช่วยเ พ่ิม
ผู้ใช้งาน e-Wallet ในเมืองไทย การสนับสนุนของ
รัฐบาลมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญต่อ (1) ความ
ตั้งใจในการใช้ e-Wallet ในทางตรงและในทางอ้อม
ผ่านการรับรู้ประโยชน์ [6] 

อิทธิพลทางสังคม (Social Influence: SI) การใช้
งานระบบใดระบบหนึ่งของผู้คนรอบข้างมีอิทธิพลต่อ
การรับรู้ของผู้ใช้ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโค
วิด 19 อิทธิพลทางสังคมยังรวมไปถึงรูปแบบการ
ด ารงชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปเพ่ือควบคุมการแพร่ระบาด 
ผู้วิจัยจึงคิดว่าอิทธิพลทางสังคมจะมีความสัมพันธ์
ส่งผลเชิงบวกต่อ (1) ความตั้งใจในการใช้ e-Wallet 
จากการศึกษาและทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
สามารถเขียนเป็นกรอกแนวคิดการวิจัยและสมมติฐาน
ได้ดังนี้ 

 

 
รูปที่ 1 กรอบการวิจัย (Conceptual Framework) 

 
 

4.  ระเบียบวิธีการวิจัย 
ผู้วิจัยใช้โปรแกรม G*Power ค านวณหาขนาดของ

กลุ่มตัวอย่าง ผลคือขนาดของกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 
388 ตัวอย่าง ท าการศึกษาน าร่อง (pilot study) เพ่ือ
วัดคุณภาพของแบบสอบถาม 30 ชุด รวมเก็บข้อมูลได้
ทั้งหมด 394 ชุด ส าหรับการวิจัยเชิงปริมาณ ซึ่งรวม
ตัวอย่างที่ได้จากการสัมภาษณ์ส าหรับการวิจัย เชิง
คุณภาพแล้วจ านวน 15 คน 
 
5.  ผลการด าเนินงานวิจัย 
 ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์หาค่าความสัมพันธ์ของ
ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้งาน e-Wallet ในสภาวะการณ์
แพร่ระบาดของโควิด 19 ด้วยสมการโครงสร้าง 
(Structural Equation Modeling: SEM)  
โ ด ย ใ ช้ โ ป ร แกรม  AMOS (Analytic of Moment 
Structures) เ พ่ือท าการวิ เคราะห์ เส้นทาง (Path 
Analysis) ได้ผลดังรูปที่ 2 
 

 
รูปที่ 2 ค่าสัมประสิทธิ์เส้นทางมาตรฐานของโมเดล 
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ตารางท่ี 1 แสดงผลการปรับโมเดล 
ค่าทางสถิต ิ เกณฑ์มาตรฐาน กรอบงานวจิัย 

P-Value >0.05 ผ่านเกณฑ์ (0.109) 
GFI ≥0.95 ผ่านเกณฑ์ (0.965) 
AGFI ≥0.90 ผ่านเกณฑ์ (0.946) 
CFI ≥0.90 ผ่านเกณฑ์ (0.996) 
NFI ≥0.95 ผ่านเกณฑ์ (0.973) 
TLI ≥0.95 ผ่านเกณฑ์ (0.994) 
RMSEA ≤0.08 ผ่านเกณฑ์ (0.021) 

 
ตารางท่ี 2 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานในการวิจัย 
 

สมมติฐาน สรุปผล 
H1a การรับรู้ความเสี่ยงของโควิด 19 มีอทิธิพลเชิงบวก

ทางตรงต่อ การสนับสนนุของรฐับาล 
ยอมรับ 

H1b การรับรู้ความเสี่ยงของโควิด 19 มีอทิธิพลเชิงบวก
ทางออ้มตอ่ความตั้งใจในการใช้งาน ผ่านการรับรู้ประโยชน ์

ปฏิเสธ 

H1c การรับรู้ความเสี่ยงของโควิด 19 มีอิทธิพลเชิงบวก
ทางตรงต่อ ความตั้งใจในการใช้งาน 

ยอมรับ 

H2a การสนับสนนุของรฐับาล มีอิทธิพลเชิงบวกทางอ้อมต่อ
ความตั้งใจในการใช้งาน ผ่านการรับรู้ประโยชน์ 

ปฏิเสธ 

H2b การสนับสนุนของรัฐบาล มีอทิธิพลเชงิบวกทางตรงตอ่ 
ความตั้งใจในการใช้งาน 

ปฏิเสธ 

H3a การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน มีอทิธพิลเชิงบวก
ทางออ้มตอ่ ความตั้งใจในการใช้งาน ผ่านการรับรู้ประโยชน ์

ยอมรับ 

H3b การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน มีอทิธพิลเชิงบวก
ทางออ้มตอ่ ความตั้งใจในการใช้งาน ผ่านอทิธิพลทางสังคม 

ยอมรับ 

H3c การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน มีอทิธพิลเชิงบวก
ทางตรงต่อ ความตั้งใจในการใช้งาน 

ยอมรับ 

H4 อิทธิพลทางสังคม มีอทิธิพลเชิงบวกทางตรงต่อ ความ
ตั้งใจใช้งาน 

ยอมรับ 

H5 การรับรู้ประโยชน ์มีอิทธิพลเชิงบวกทางตรงต่อ ความ
ตั้งใจใช้งาน 

ยอมรับ 

H6a อิทธิพลทางสังคม มีอิทธิพลเชิงบวกตอ่ ความตั้งใจใช้
งาน แปรผกผนัตามอายุ 

ปฏิเสธ 

H6b การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน มีอทิธพิลเชิงบวกต่อ
ความตั้งใจในการใช้งาน แปรผกผันตามอายุ 

ปฏิเสธ 

H6c การสนับสนนุของรฐับาล มีอิทธิพลเชิงบวกต่อ ความ
ตั้งใจในการใช้งาน แปรผกผนัตามอายุ 

ยอมรับ 

H6d การรับรู้ประโยชน ์มีอิทธิพลเชิงบวกตอ่ ความตั้งใจใน
การใช้งาน แปรผกผนัตามเพศ 

ปฏิเสธ 

H6e การรับรู้ความเสี่ยงของโควดิ 19 มีอิทธิพลเชิงบวกต่อ
ความตั้งใจในการใช้งาน แปรผกผันตามอายุ 

ยอมรับ 

สมมติฐาน สรุปผล 
H7a อิทธิพลทางสังคม มอีิทธิพลเชิงบวกตอ่ ความตั้งใจใน
การใช้งาน แปรผกผนัตามเพศ 

ปฏิเสธ 

H7b การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน มีอทิธพิลเชิงบวกต่อ 
ความตั้งใจในการใช้งาน แปรผกผันตามเพศ  

ปฏิเสธ 

H7c การสนับสนนุของรฐับาล มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความ
ตั้งใจในการใช้งาน แปรผกผนัตามเพศ  

ปฏิเสธ 

H7d การรับรู้ประโยชน ์มีอิทธิพลเชิงบวกตอ่ความตั้งใจใน
การใช้งาน แปรผกผนัตามเพศ 

ปฏิเสธ 

H7e การรับรู้ความเสี่ยงของโควดิ 19 มีอิทธิพลเชิงบวกต่อ
ความตั้งใจในการใช้งาน แปรผกผันตามเพศ 

ยอมรับ 

 
6.  อภิปรายผล 

ผลการศึกษาพบว่าการรับรู้ความเสี่ยงการระบาด
ของโควิด 19 มีอิทธิพลเชิงบวกอย่างมีนัยส าคัญต่อ
ความตั้งใจในการใช้ e-Wallet มากที่สุดทั้งทางตรง
และทางอ้อมรวมทั้งเพศและอายุก็ส่งผลต่อการรับรู้
เช่นกัน ซึ่งสอดคล้องกับ [8] ความกลัวความกังวลที่
เกี่ยวข้องกับสุขภาพและชีวิตสามารถเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของมนุษย์ได้ จากการสัมภาษณ์ประชากร
ส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่าหากไม่มี e-Wallet ในสภาวะ
ที่โควิดละบาดการใช้ชีวิตของพวกเขาจะยากขึ้นและ
เห็นตรงกันว่า e-Wallet ช่วยลดความกังวลของพวก
เขาได้ ปัจจัยรองคือการรับรู้ว่าใช้งานง่าย การรับรู้
ประโยชน์ และอิทธิพลทางสังคม มีอิทธิพลเชิงบวกต่อ
ความตั้งใจในการใช้ e-Wallet ตรงกบั [9] มีเพียงการ
สนับสนุนของรัฐบาลเท่านั้นที่ไม่มีอิทธิพลต่อความ
ตั้งใจในการใช้ e-Wallet ทั้งทางตรงและทางอ้อม 
และพบว่ายิ่งอายุของประชากรน้อยจะยิ่งรับรู้ถึง
อิทธิพลของการสนับสนุนของรัฐบาลต่อความตั้งใจใน
การใช้งาน ต่างกับ [10] ที่สรุปได้ว่ามีอิทธิพลทางอ้อม
ต่อความตั้งใจในการใช้ e-Wallet จากการสัมภาษณ์
ส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่าระบบ g-Wallet ของรัฐบาล
นั้นมีขั้นตอนและวิธีการเข้าร่วมโครงการยาก ไม่
เสถียร เกิดปัญหาในการลงทะเบียนบ่อยครั้ง และให้
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ความเห็นว่าการสนับสนุนของรัฐบาลไม่ทั่วถึง เงื่อนไข
การเข้าร่วมโครงการไม่เหมาะสม พวกเขาจึงไม่เข้า
ร่วมโครงการเพราะคิดว่าเป็นการเอาเปรียบและไม่
เป็นธรรมต่อผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงโครงการเหล่านี้ การ
เพ่ิมตัวแปรการรับรู้ว่าใช้งานง่ายและอิทธิพลทาง
สังคม พบว่าตัวแปรทั้งสองมีอิทธิพลต่อความตั้งใจใน
การใช้งาน e-Wallet โดยเฉพาะการรับรู้ว่าใช้งานง่าย
ที่มีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางอ้อมและมีอิทธิพล
ทางตรงมากว่าการรับรู้ประโยชน์อีกด้วย การเพ่ิมตัว
แปรการรับรู้ว่าใช้งานง่ายส่งผลให้อิทธิพลของการรับรู้
ความเสี่ยงและการสนับสนุนของรัฐบาลมีค่าลดลงจน
ติดลบแตกต่างจาก [10] ผู้วิจัยทดสอบลบตัวแปรการ
รับรู้ว่าใช้งานง่ายออกจากกรอบงานวิจัยพบว่าทั้งสอง
ตัวแปรข้างต้นกลับมามีอิทธิพลในทางบวกต่อการรับรู้
ประโยชน์ ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ตรงกับข้อมูลที่
ได้จากการเก็บแบบสอบถามปัจจัยที่มีอิทธิผลสูงสุดต่อ 
e-Wallet คือการรับรู้ว่าความเสี่ยงของโควิด 19 และ
ประชากรคิดว่าการใช้งาน e-Wallet กลายเป็นส่วน
หนึ่งของการด ารงชีวิตแบบใหม่ (New normal) จึงจะ
ยังใช้งาน e-Wallet, g-Wallet ต่อไปในอนาคตแม้ว่า
จะไม่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 แล้วก็ตาม 
 
7.  ข้อเสนอแนะ 
 งานวิจัยนี้สามารถอ้างอิงการวิจัยปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อความตั้งใจในการใช้งานของกลุ่มประชากร อันเป็น
ผลมาจากปัจจัยทั่ ว ไปจนถึงปัจจัยความเสี่ ยงที่
เกี่ยวข้องกับชีวิต เพ่ือปรับปรุงการวิจัย การศึกษาต้อง
ระบุแอพพลิเคชั่นที่ต้องการศึกษาให้ชัดเจน เช่น g-
Wallet เพ่ือเพ่ิมความแม่นย าในการพิสูจน์ตัวแปรการ
สนับสนุนของรัฐบาล การสร้างแบบสอบถามควรระบุ
ถึงช่วงเวลาที่ต้องการวิเคราะห์ให้ชัดเจน จากการ
สัมภาษณ์ประชากรส่วนใหญ่ได้ผลว่าควรมีการเพ่ิมตัว

แปรที่เก่ียวข้องกับการเข้าถึงเทคโนโลยีว่ามีอิทธิพลต่อ
ความตั้งใจในการใช้ e-Wallet หรือไม ่
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ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้งานอย่างต่อเนื่องของทวิตเตอร์ในประเทศไทย 
Factors Influencing Continuance Intention of Using Twitter in Thailand 
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บทคัดย่อ  

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้งานอย่างต่อเนื่องของ
ทวิตเตอร์ในประเทศไทย เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยนี้คือแบบสอบถามออนไลน์ โดยการศึกษาจากกลุ่มประชากรที่ปัจจุบัน
ใช้งานทวิตเตอร์ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยทั้งหมดจ านวน 407 คน และท าการวิเคราะห์รูปแบบเชิงโครงสร้างโดยใช้
โปรแกรม SPSS และ AMOS ร่วมกับทฤษฎีการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจ และทฤษฎีการยืนยันความคาดหวัง ซึ่งได้
ค่าความสอดคล้องของโมเดล P-Value = 0.083, 𝑥2 𝑑𝑓⁄  = 1.165, RMSEA = 0.020, CFI = 0.994 และ TLI = 0.991 
จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า การค้นหาข้อมูล การใช้งานเมื่อไม่มีอะไรท า การใช้งานแบบไม่เปิดเผยตัวตน ความ
สนุกสนานในการใช้งานมีอิทธิพลทางตรงกับความพึงพอใจและมีอิทธิพลทางอ้อมเชิงบวกต่อการใช้งานอย่างต่อเนื่องของ
ทวิตเตอร์ในประเทศไทย  
ค ำส ำคัญ: ทวิตเตอร์ ทฤษฎีการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจ ทฤษฎีการยืนยันความคาดหวัง 
 
Abstract 
 The objective of this research is to study the factor influencing continuance intention of using 
Twitter in Thailand. This study was conducted from a sample of 407 of Thai people who current use 
twitter by using online questionnaire as a tool for data collection. The structural models were analyzed 
using SPSS, AMOS program, uses and gratifications theory and expectation confirmation theory. The 
model showed a goodness-of-fit with P-Value = 0.083, 𝑥2 𝑑𝑓⁄ = 1.165, RMSEA = 0.020, CFI = 0.994 and 
TLI = 0.991. The result of this research indicated that the information seeking, pass time, anonymity and 
enjoyment are direct effect on Satisfaction and positive indirect effecting for continuance intention of 
using Twitter in Thailand. 
Keywords: Twitter, Uses and Gratifications Theory, Expectation Confirmation Theory 
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1.  บทน า 
 ทวิตเตอร์เป็นสื่อสังคม (Social media) ที่สามารถ
พิมพ์ข้อความและส่งได้อย่างอิสระ และยังรองรับการ
ใช้งานได้หลากหลาย [1]โดยทวิตเตอร์นั้นผู้ใช้งาน
สามารถสร้างเนื้อหาและเป็นผู้ที่รับเนื้อหาได้ จึงท าให้
เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ ด้วยการพิมพ์ข้อความที่
จ ากัดต่อหนึ่งโพสต์ ท าให้ผู้ ใช้งานต้องใช้ค าให้สั้น
กระชับเพื่อให้เข้าใจได้ง่ายที่สุด ท าให้ผู้รับสารสามารถ
เข้าใจเรื่องราวได้กระชับและเข้าใจง่าย  

การใช้งานทวิตเตอร์ภายในประเทศไทยนั้นมีการ
เติบโตอย่างต่อเนื่อง และเติบโตมากที่สุดในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในปี 2561 [2] ในประเทศ
ไทยนั้นเน้นการพูดคุยถึงกระแสรอบตัวที่เกิดขึ้นใน
สังคม และในปัจจุบันยังมีเรื่องการพูดคุยในเรื่อง
ประเด็นด้านการเมืองและการขับเคลื่อนทางสังคม  

งานวิจัยนี้จึงต้องการศึกษาว่าปัจจัยใดบ้างที่มี
อิทธิพลต่อการใช้งานอย่างต่อเนื่องของทวิตเตอร์ใน
ประเทศไทย โดยผู้วิจัยได้ศึกษาปัจจัยต่างๆ ได้แก่ การ
ค้นหาข้อมูล การใช้งานเมื่อไม่มีอะไรท า การใช้งาน
แบบไม่เปิดเผยตัวตน ความสนุกสนานในการใช้งาน  
การใช้แฮชแท็ก  การพูดคุยด้านการเมือง ความพึง
พอใจ  และความตั้งใจใช้ทวิตเตอร์อย่างต่อเนื่อง 

 
2.  งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องและกรอบแนวคิด   
 ทฤษฎีการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจ (The 
Uses and Gratifications) เ ป็ น ก า รห า เนื้ อ ห า ที่
น าไปสู่ความพึงพอใจเฉพาะตนโดยอาศัยความ
ต้องการพื้นฐานเป็นหลัก เป็นการศึกษาว่าผู้บริโภคสื่อ
เป็นคนเลือกสื่อเพ่ือตอบสนองความต้องการของ
ตนเอง [3] โดยในงานวิจัยนี้ได้น าตัวแปรมาใช้งานดังนี้  

1) การค้นหาข้อมูล (Information Seeking) คือการ
ใช้สื่อด้วยการหาข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ [4] และการ
เข้าถึงข้อมูลสนใจในเรื่องท่ีคล้ายคลึงกัน  ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับอิทธิพลทางช่องทางของ
โซเซียลมีเดียที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของนักเดินทาง
พบว่า การค้นหาข้อมูลนั้นมีอิทธิพลทางบวกกับความ
พึงพอใจของนักท่องเที่ยว [5]        2) การใช้งานเมื่อ
ไม่มีอะไรท า (Pastime)  คือการใช้เวลาเพ่ือบรรเทา
ความเบื่อหรือเมื่อไม่มีอะไรที่จะต้องท า ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยความพึงพอใจในการเปิดเผยข้อมูลของ
นักเรียน กรณีศึกษาเฟซบุ๊กพบว่าการใช้งานเมื่อไม่มี
อะไรท านั้นเป็นปัจจัยหนึ่งสู่ความพึงพอใจต่อการ
เปิดเผยตัวเองของนักเรียน [6]          3) การใช้งาน
แบบไม่ เปิด เผยตัวตน (Anonymity) คือ การไม่
เปิดเผยตัวตนนั้นมีแนวโน้มที่ผู้ใช้งานจะเปิดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคล เพราะไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับท่าทางหรือการ
แสดงออกทางสีหน้า เสียง หรือลักษณะทางกายภาพ 
[7] ส่งผลให้กล้าที่จะเปิดเผยข้อมูลในชีวิตประจ าวันลง
บนโลกออนไลน์ 4) ความสนุกสนานในการใช้งาน 
(Enjoyment) คือความสนุกในการใช้ไมโครบล็อกที่มี
การน าเสนอที่หลากหลาย [8] ซึ่ งสอดคล้องกับ
งานวิจัยเกี่ยวกับความตั้งใจในการใช้งานอย่างต่อเนื่อง
ของหนังสือเรียนดิจิทัลพบว่าความสนุกสนานในการ
ใช้งานนั้นเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจและ
น าไปสู่การใช้งานอย่างต่อเนื่องของหนังสือเรียนดิจิทัล 
[9] 5) การใช้แฮชแท็ก (Hashtag Usage) คือค าค้น
หาหลักเพ่ือใช้ค้นหาเนื้อหาที่สนใจร่วมกัน [10] โดย
ผู้วิจัยคิดว่าการใช้ค าค้นหานั้นน่าสนใจคือมีประเด็น
เรื่องการเมืองของประเทศติดเป็นอันดับที่สูง จึงคิดว่า
ตัวแปรค าค้นหานั้นมีความสัมพันธ์กับการพูดคุยด้าน
การเมือง 6) การพูดคุยด้านการเมือง (Political 
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Conversation) คือการพูดคุยในประเด็นเรื่องสิทธิ
และหน้าที่ของประชาชน และการบริหารงานของ
รัฐบาลตามระบอบประชาธิปไตย [11] ผู้วิจัยคิดว่า
ปัจจุบันโซเซียลมีเดียได้เข้ามามีบทบาทกับทางด้าน
การเมืองเป็นอย่างมาก ผู้ใช้งานสามารถแสดงความ
คิดเห็นทางด้านการเมืองได้อย่างเปิดเผยและเข้าถึงได้
ง่ า ย  จึ ง คิ ด ว่ า ก า ร พู ด คุ ย ด้ า น ก า ร เ มื อ ง นั้ น มี
ความสัมพันธ์กับความตั้งใจใช้ทวิตเตอร์อย่างต่อเนื่อง 
7) ความพึงพอใจ (Satisfaction) สามารถเกิดขึ้นได้ 
เมื่อสินค้าหรือบริการนั้นตอบสนองต่อความต้องการ
ของผู้ใช้งาน หากได้รับประสบการณ์ที่ดีจะน าไปสู่การ
กลับมาใช้งานอีกครั้งของลูกค้า [12] มีงานวิจัยที่
ศึกษาความตั้งใจใช้งานต่อเนื่องของโมบายแบงค์กิ้ง 
พบว่าความพึงพอใจนั้นเป็นอิทธิพลทางบวกท่ีส่งผลให้
เกิดการใช้งานอย่างต่อเนื่องของโมบายแบงค์กิ้ง [13] 
8) ค ว า ม ตั้ ง ใ จ ใ ช้ ท วิ ต เ ต อ ร์ อ ย่ า ง ต่ อ เ นื่ อ ง 
( Continuance Intention of using Twitter) คื อ
ความต้องการใช้งานระบบอย่างต่อเนื่องและเป็นระยะ
เวลานาน โดยเป็นปัจจัยหนึ่งของโมเดลทฤษฎีการ
ยืนยันความคาดหวัง โดยมีงานวิจัยที่ได้กล่าวถึงคือ 
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจใช้งานอย่างต่อเนื่อง
ของโซเซียลเน็ตเวิร์ก กรณีศึกษาเฟซบุ๊ก พบว่า ความ
ตั้งใจใช้โซเซียลเน็ตเวิร์กอย่างต่อเนื่องนั้นได้รับอิทธิพล
มาจากความพึงพอใจ [14] 
 

 
รูปที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

3.  ระเบียบวิธีการวิจัย 
 ในการศึกษางานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative research) ใ ช้ แบบสอบถา ม ท า ง
ออนไลน์รวบรวมข้อมูลกลุ่มตัวอย่างประชากร จาก
กลุ่มตัวอย่างประชากรกลุ่มคนที่ปัจจุบันใช้งานทวิต
เตอร์ในประเทศไทย ผู้วิจัยได้ท าการก าหนดขนาดของ
กลุ่มตัวอย่างด้วยการวิ เคราะห์ค่าอ านาจในการ
ทดสอบ (Power Analysis) ด้วยโปรแกรม G*Power 
พบว่า ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 363 ตัวอย่าง 
ซึ่ ง ผู้ วิ จั ย ไ ด้ ป รั บ จ า น ว น ข น า ด ข อ ง ตั ว อ ย่ า ง
แบบสอบถามเพ่ิมเติมเป็น 370 ตัวอย่าง และเพ่ิมการ
เก็บข้อมูลที่ใช้ส าหรับการศึกษาน าร่อง (Pilot study) 
เพ่ือหาความเชื่อมั่นอีก  30 ตัวอย่าง รวมเป็น 400 
ตัวอย่าง  
 ผู้วิจัยได้ใช้การวิเคราะห์รูปแบบเชิงโครงสร้าง 
(Structural Equation Modeling: SEM) เ พ่ื อ
วิ เคราะห์ อิทธิพลทางตรงและทางอ้อม โดยใช้
โ ป รแกรมส า เ ร็ จ รู ป  IBM AMOS ในการ พิสู จน์
สมมติฐานของงานวิจัย และได้ปรับรูปแบบโมเดล
เพ่ือให้สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (Model Fit)  
 
4.  ผลการศึกษา  
 ในการศึกษาวิจัยครั้ งนี้มีผู้ตอบแบบสอบถาม
ทั้งหมด 459 คน โดยมีผู้ใช้งานทวิตเตอร์ที่สามารถ
น ามาวิเคราะห์ข้อมูลได้เป็นจ านวน 407 คน ซึ่งใช้การ
วิเคราะห์รูปแบบเชิงโครงสร้าง โดยการวิเคราะห์
เส้นทาง  (Path analysis) เ พ่ือวิ เคราะห์ อิทธิพล
ทางตรงและทางอ้อมของตัวแปรอิสระว่ามีผลต่อตัว
แปรตามมากน้อยเพียงใด ดังรูปที่ 2 และตารางที่ 1 
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รูปที่ 2 ค่าสัมประสิทธิ์เส้นทางโมเดล
 
ตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะห์อิทธิพลเชิงสาเหตุภายใน 

ตัวแปรผล  อิทธิพล  
ตัวแปรเหต ุ 

INS  PAT  ANO  ENJ  HT  SATIS  POC  

SATIS  
ทางตรง  0.982***  -1.107***  0.351***  0.950***  -  -  -  
ทางอ้อม  -  -  -  -  -  -  -  

POC  
ทางตรง  -  -  -  -  0.251***  -  -  
ทางอ้อม  -  -  -  -  -  -  -  

CIT  
ทางตรง  -  -  -  -  -  0.757***  0.058  
ทางอ้อม  0.744*  -0.838*  0.266*  0.719*  0.015  -  -  

หมายเหตุ *p <= 0.05, ** p <= 0.01, *** p < 0.001 

 
ผลการวิเคราะห์อิทธิพลเชิงสาเหตุภายในโมเดล ผู้วิจัยได้น ามาหาข้อสรุปตามสมมติฐานที่ได้ตั้งไว้ โดย

สามารถตอบวัตถุประสงค์ ของการวิจัยจากสมมติฐานการวิจัยได้ ดังตารางที ่2 
 
ตารางท่ี 2 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐาน ผลการทดสอบ 
H1 การค้นหาข้อมูล (INS) มีอิทธิพลต่อการใช้งานอย่างต่อเนื่องของทวิตเตอร ์(CIT) ผ่านความพึงพอใจ 

(SATIS) 
ยอมรับ 

H2 การใช้งานเม่ือไม่มีอะไรท า (PAT) มีอิทธิพลต่อการใช้งานอย่างต่อเนื่องของทวติเตอร์ (CIT) โดยผ่าน
ทางการรับรู้ถึงความพึงพอใจ (SATIS) 

ยอมรับ 

H3 การใช้งานแบบไม่เปิดเผยตัวตน (ANO) มีอิทธิพลต่อการใช้งานอยา่งต่อเนื่องของทวิตเตอร์ (CIT) ผ่าน
การรับรู้ถึงความพึงพอใจ (SATIS) 

ยอมรับ 

H4 ความสนุกสนานในการใช้งาน (ENJ) มีอิทธิพลต่อการใช้งานอย่างต่อเนื่องของทวิตเตอร์ (CIT)  โดยผ่าน
ทางการรับรู้ถึงความพึงพอใจ (SATIS) 

ยอมรับ 

H5 การใช้แฮชแท็ก (HT) มีอิทธิพลต่อการใช้งานอย่างต่อเนื่องของทวิตเตอร์ (CIT) โดยผ่านทางการพูดคุย
ด้านการเมือง (POC) 

ยอมรับ 
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5. อภิปรายผล  
 จากผลการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลให้คนไทยตั้งใจใช้
ทวิตเตอร์อย่างต่อเนื่อง ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์
และขออภิปายผลเป็นประเด็นต่างๆ ดังนี้  
 การค้นหาข้อมูล พบว่ามีอิทธิพลต่อการใช้งาน
อย่างต่อเนื่องของทวิตเตอร์ผ่านการรับรู้ความพึงพอใจ 
แสดงให้เห็นว่า การใช้ทวิตเตอร์ก็เพ่ือต้องการสืบค้น 
ในประเด็นที่เป็นกระแสของสังคม และต้องการข้อมูล
ที่รวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
[5] ที่พบว่า การค้นหาข้อมูลนั้นมีอิทธิพลทางบวกกับ
ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว 
 การใช้งานเมื่อไม่มีอะไรท า พบว่ามีอิทธิพลต่อการ
ใช้งานอย่างต่อเนื่องของทวิตเตอร์ผ่านการรับรู้ความ
พึงพอใจ แสดงให้เห็นว่าผู้ใช้ใช้เวลาว่างจากการที่ไม่มี
อะไรท าเพ่ือใช้งานทวิตเตอร์ บรรเทาความเบื่อหน่าย

ในชีวิตประจ าวัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ [6] ผล
การศึกษาพบว่าการใช้งานเมื่อไม่มีอะไรท านั้นเป็น
ปัจจัยหนึ่งสู่ความพึงพอใจต่อการเปิดเผยตัวเองของ
นักเรียน  
 การใช้งานแบบไม่เปิดเผยตัวตน พบว่ามีอิทธิพล
ต่อการใช้งานอย่างต่อเนื่องของทวิตเตอร์ผ่านการรับรู้
ความพึงพอใจ แสดงให้เห็นว่าผู้ใช้งานทวิตเตอร์ ไม่
ต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว  เช่น ชื่อ นามสกุล รูปภาพ 
และไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับท่าทางหรือการแสดงออก
ทางสีหน้า เสียง หรือลักษณะทาง 
 ความสนุกสนานในการใช้งาน พบว่ามีอิทธิพลต่อ
การใช้งานอย่างต่อเนื่องของทวิตเตอร์ผ่านการรับรู้
ความพึงพอใจ แสดงทางด้านการเมือง และการ
กระจายข่าวสารที่รวดเร็ว ตอบสนองทันต่อเหตุการณ์
ต่าง ๆ อีกด้วย

ให้เห็นว่าผู้ใช้ยังต้องการความสนุกสนาน เพ่ือช่วยท า
ให้ผ่อนคลาย โดยเมื่อรับความสนุกสนานแล้วจะมี
แนวโน้มที่พอใจและใช้กลับมาใช้งานมากขึ้น ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ [9] ผลการวิจัยพบว่าความ
สนุกสนานในการใช้งานนั้นเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความ
พึงพอใจและน าไปสู่การใช้งานอย่างต่อเนื่องของ
หนังสือเรียนดิจิทัล  
 การใช้แฮชแท็ก พบว่ามีอิทธิพลต่อการพูดคุยด้าน
การเมือง  แสดงให้เห็นว่าผู้ใช้ต้องการรับรู้ข่าวสาร 
ข้อมูลโดยการใช้งานผ่านค าค้นหาของทวิตเตอร์ เพ่ือ
เป็นสื่อในกลางในการสนทนาแลกเคว 

 การพูดคุยด้านการเมือง พบว่าไม่มีอิทธิพลต่อการ
ใช้งานอย่างต่อเนื่องของทวิตเตอร์ เนื่องจากผู้ใช้ยังใช้
ง า นทวิ ต เ ตอร์ ใ น เ พ่ื อ พู ดคุ ย แล ะแลก เปลี่ ยน
ประสบการณ์และความคิดในหลาย ๆ เรื่องไม่เฉพาะ
เพียงแค่การพูดคุยด้านการเมือง อาทิ กลุ่มแฟนคลับ
ของศิลปิน ดารา หรือกลุ่มที่เข้ามาเพียงต้องการเสพ
ข่าวสารที่รวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ เป็นต้น  
 ความพึงพอใจ พบว่ามีอิทธิพลต่อการใช้งานอย่าง
ต่อเนื่องของทวิตเตอร์ผ่านการรับรู้ความพึงพอใจ 
แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างยังได้รับประสบการณ์ที่ดี
ในการใช้งานทวิตเตอร์อยู่ ซึ่งจุดเด่นของทวิตเตอร์นั้น
คือข้อความที่สั้นกระชับ ท าให้สามารถเข้าใจเนื้อความ

สมมติฐาน ผลการทดสอบ 

H6 ความพึงพอใจ (SATIS) มีอิทธิพลทางตรงต่อการใช้งานอย่างต่อเนื่องของทวิตเตอร์  (CIT) ยอมรับ 
H7 การพูดคุยด้านการเมือง (POC) มีอิทธิพลทางตรงต่อการใช้งานอย่างต่อเนื่องของทวิตเตอร์  (CIT) ปฏิเสธ 
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ได้ง่าย ข้อมูลที่ได้รับนั้นรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ที่มี
การเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งได้ตอบสนองตาม
ความคาดหวังของผู้ใช้งาน ส่งผลให้เกิดความพึงพอใจ 
และน าไปสู่ความตั้งใจใช้งานอย่างต่อเนื่อง 
 โดยสรุปการตั้งใจใช้งานอย่างต่อเนื่องของทวิต
เตอร์ที่ส่งผ่านมาจากความพึงพอใจนั้น ผลการวิจัย
พบว่า การค้นหาข้อมูลนั้นมีอิทธิพลต่อการใช้งาน
อย่างต่อเนื่องของทวิตเตอร์มากที่สุด ต่อมาคือ ความ
สนุกสนานในการใช้งาน การใช้งานแบบไม่เปิดเผย
ตัวตน การใช้งานเมื่อไม่มีอะไรท า ตามล าดับ ส่วนการ
ใช้แฮชแท็กผ่านทางการพูดคุยทางด้านการเมืองนั้น
พบว่ามีอิทธิพลต่อการใช้งาน แต่น้อยว่าตัวแปรอิสระ
ที่ส่งผลความพึงพอใจ  และการพูดคุยทางการเมือง
นั้นไม่มีอิทธิพลต่อการตั้งใจใช้งานทวิตเตอร์อย่าง
ต่อเนื่อง อาจจะด้วยผู้ใช้ที่เข้ามาใช้งานทวิตเตอร์นั้นมี
หลากหลายจุดประสงค์เช่น เพ่ือรับข่าวสารที่รวดเร็ว 
เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม เช่นกลุ่มแฟนคลับของ
ศิลปิน ดาราเป็นต้น 
 ข้อเสนอแนะส าหรับงานวิจัยนี้ ในครั้ งต่อไป 
การศึกษาควรน าความรู้ทางด้านการตลาดดิจิทัล และ
การท าโฆษณา รวมถึงปัจจัยต่าง ๆ เช่นการรีวิวสินค้า
ในทวิตเตอร์มาเป็นปัจจัยหนึ่งที่อาจจะส่งผลต่อความ
ต้ังใจใช้งานในทวิตเตอร์อย่างต่อเนื่อง 
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ปัจจัยที่มีผลต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีในการใช้แนวคิดสกรัม  
กรณีศึกษาหน่วยงานไอที ธนาคารแห่งหนึ่งในประเทศไทย 

Factors affecting stakeholders’ expectations of Scrum implementation: a Case 
of an IT Department of a Thai Commercial Bank 
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บทคัดย่อ  

งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการใช้แนวคิดสกรัม 
กรณีศึกษาหน่วยงานไอที ธนาคารแห่งหนึ่งในประเทศไทย โดยการเก็บข้อมูลผ่านแบบสอบถามออนไลน์ มีกลุ่มตัวอย่างที่
ใช้ในงานวิจัยคือ พนักงานธนาคารแห่งหนึ่ง ที่ใช้แนวคิดสกรัม จ านวน 258 คน และไม่ใช้แนวคิดสกรัม จ านวน 144 คน 
มาท าการวิเคราะห์สมการโครงสร้าง ด้วยโปรแกรม SPSS และ AMOS มีค่าความสอดคล้องของโมเดลคือ P-Value = 
0.000, X²/df = 364.1/148, RMSEA = 0.063, CFI = 0.973 และ TLI = 0.951 ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการใช้แนวคิดสกรัมประกอบด้วย (1) ปัจจัยทางด้านการสนับสนุนจากฝ่ายบริหาร 
(2) การได้รับประโยชน์มากกว่าเดิม (3) การรับรู้ถึงประโยชน์ และ (4) ปัจจัยทางด้านกระบวนการ  
ค ำส ำคัญ: สกรัม แนวคิดสกรัม ความคาดหวัง ผู้มสี่วนได้ส่วนเสยี 
 
Abstract 
 This research aims to identify the main factors that influence the expectations of stakeholders 
in conducting combat operations. The data was compiled thinking that an online survey of 
questionnaires from 258 and 144 who use and not use scrum of Thai commercial banking staff in the IT 
department. The collected data are analyzed using the Structural Equation Modeling (SEM) technique. 
The SEM showed a goodness-of-fit with P-Value = 0.000, X²/df = 364.1/148, RMSEA = 0.063, CFI = 0.973 
and TLI = 0.951. The research results indicate that the stakeholders’ expectations in Scrum 
implementation were influenced by four major factors: (1) management support, (2) relative advantage, 
(3) perceived usefulness, and (4) process factors.  
Keywords: Scrum, Scrum concepts, Expectancy, Stakeholder 
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1.  บทน า 
 ในปัจจุบัน เทคโนโลยีมีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว 
รวมถึงความต้องการของลูกค้าได้เปลี่ยนแปลงไปจาก
เดิม ท าให้หน่วยงานไอทีของธนาคาร ต้องปรับเปลี่ยน
กระบวนการท างานใหม่ เพ่ือให้สามารถพัฒนาระบบ
ที่ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้รวดเร็ว
ยิ่งขึ้น โดยทฤษฎีที่ได้รับความนิยมคือ “สกรัม” [1] 
โดยสกรัมมีประโยชน์คือ ช่วยลดกระบวนการท างาน
ในโครงการที่มีความซับซ้อน ซึ่งธนาคารส่วนใหญ่มี
กระบวนการท างานแบบตายตัว มีระเบียบ ขั้นตอน
ต่างๆ ที่ยากต่อการเปลี่ยนแปลง และเพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้า ธนาคารจึงได้น าแนวคิดสกรัม
มาใช้แทนกระบวนการพัฒนารูปแบบเดิม โดยมีทั้ง
หน่วยงานที่น าไปใช้ และไม่ได้ใช้ ซึ่งอาจเกิดจากความ
กังวลที่จะเปลี่ยนแปลง หรือไม่ใด้รับการสนับสนุนจาก
ผู้บริหารและไม่มีความรู้ในเรื่องสกรัมอย่างเพียงพอ 
ซึ่งถ้าทุกหน่วยงานไม่ให้ความร่วมมือในการน าแนวคิด
สกรัมมาใช้ อาจส่งผลให้เกิดปัญหาในการสื่อสาร ไป
จนถึงขั้นตอนการพัฒนาได้  อย่างไรก็ตามการน า
แนวคิดสกรัมไปใช้งาน ควรได้รับความร่วมมือกับทุก
คนที่เกี่ยวข้อง (Stakeholder) ซึ่งประกอบด้วยผู้ที่
เกี่ยวข้องกับระบบทั้งหมด [2] เพ่ือให้ท างานได้อย่าง
ราบรื่น และสามารถส่งมอบงานได้รวดเร็ว  โดย
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อ
ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการใช้แนวคิด
สกรัม 

 
2.  งานวิจัยทีเกี่ยวข้องและกรอบแนวคิดวิจัย 
 จากการศึกษาทฤษฎีต่าง ๆ และผลงานวิจัยในอดีต
ที่เกี่ยวข้อง ในงานวิจัยนี้ได้น าปัจจัยที่เกี่ยวข้องมาใช้
คื อ  ค ว า ม ค า ด ห วั ง ใ น ก า ร ใ ช้ แ น ว คิ ด ส ก รั ม 
(Expectations in Scrum implementation: ES) 

หมายถึง ความคิด ความต้องการ หรือความคาดหวัง
ในการใช้แนวคิดสกรัม รวมถึงการรับรู้ประโยชน์ 
(Perceived Usefulness: PU) หม ายถึ ง ก า ร รั บ รู้
ประโยชน์จากการใช้งาน และการรับรู้การใช้งานง่าย 
(Perceived Ease of use: PE) หมายถึง การรับรู้ที่
เกิดจากการเรียนรู้ว่าสิ่งนั้นใช้งานง่าย ซึ่งทั้งสองปัจจัย
เป็นปัจจัยของทฤษฎีการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Technology acceptance model: TAM) [3] 
อย่างไรก็ตาม การได้รับประโยชน์มากกว่าเดิม 
(Relative Advantage: RA) หมายถึ ง  เ มื่ อ มี ก า ร
เปลี่ยนแปลง ท าให้สิ่งต่างๆ มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
รวมถึ ง  สามารถทดลอง ใช้ ได้  (Trialability: TA) 
หมายถึง การน าทฤษฎีมาเริ่มทดลองใช้ ทั้งสองเป็น
ปั จจั ยของทฤษฎีก ารแพร่ กระจายนวั ต กร รม 
(Diffusion of Innovation Theory: DOI) [4] มี
งานวิจัยที่ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง การได้รับ
ประโยชน์มากกว่าเดิม กับการยอมรับการใช้สกรัมคือ 
งานวิจัยของ [5] ผลการศึกษาพบว่า การได้รับ
ประโยชน์มากกว่าเดิม ส่งผลต่อการใช้แนวคิดสกรัม 
และงานวิจัยของ [6] ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง 
การรับรู้ถึงประโยชน์ กับการใช้แนวคิดสกรัม ผล
การศึกษาพบว่า การรับรู้ถึงประโยชน์ ส่งผลต่อการใช้
แนวคิดสกรัม นอกจากนี้ ปัจจัยทางด้านเครื่องมือทาง
เ ท ค โ น โ ล ยี  (Technological tools factor: TT) 
หมายถึง เครื่องมือทางเทคโนโลยีที่สนับสนุนการใช้
งานสกรัม โดยมีงานวิจัยของ [4, 7] ได้กล่าวว่า ปัจจัย
ทางด้านเครื่องมือทางเทคโนโลยี อาจจะมีผลต่อความ
คาดหวังในการใช้แนวคิดสกรัม และปัจจัยทางด้าน
การสนั บสนุ นจ ากฝ่ า ยบริ ห า ร  (Management 
Support: MS) หมายถึง การได้รับการสนับสนุนจาก
ผู้บริหารในการใช้แนวคิดสกรัมในการท างาน โดย
งานวิจัยของ [5] ก็ได้กล่าวว่า ปัจจัยการสนับสนุนจาก
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ฝ่ายบริหาร อาจจะส่งผลต่อความคาดหวังในการใช้
แนวคิดสกรัมด้วย และปัจจัยทางด้านขนาดของทีม
พัฒนา (Teams Size: TS) หมายถึง ความเหมาะสม
ของขนาดทีม ในการใช้แนวคิดสกรัมให้มีประสิทธิภาพ 
โดยงานวิจัยของ [8] ได้กล่าวไว้ว่า ขนาดของทีม
พัฒนา อาจมีผลในการใช้แนวคิดสกรัมด้วย และปัจจัย
ท า งด้ า นกร ะบวนกา ร  (Processes Factor: PF) 
หมายถึง กระบวนการในการท างานจนถึงการส่งมอบ
ให้ลูกค้า ผู้วิจัยจึงคิดว่า การได้รับประโยชน์มาก
กว่าเดิม มีผลต่อความคาดหวังในการใช้แนวคิดสกรัม 
ผ่านการรับรู้ถึงประโยชน์ และสามารถทดลองใช้ได้ 
ส่งผลต่อความคาดหวังในการใช้แนวคิดสกรัมผ่านการ
รับรู้การใช้งานง่าย รวมถึงปัจจัยทางด้านเครื่องมือทาง
เทคโนโลยี มีผลต่อความคาดหวังในการใช้แนวคิด
สกรัมผ่านการรับรู้การใช้งานง่าย นอกจากนี้ปัจจัย
ทางด้านขนาดของทีมพัฒนา ปัจจัยทางด้านการ
สนับสนุนจากฝ่ ายบริหาร  และปัจจั ย ทางด้ าน
กระบวนการ อาจมีผลต่อความคาดหวังในการใช้
แนวคิดสกรัมด้วยเช่นกัน ซึ่งจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
ผู้วิจัยได้ศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยต่าง ๆ แสดง
เป็นกรอบแนวคิดวิจัย ดังรูปที่ 1 

 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1 รูปแสดงกรอบแนวคิดวิจัย 
 
 
 

3.  วิธีการวิจัย 
 งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) ที่อยู่ในรูปแบบของการวิจัยเชิงส ารวจ
(Survey Research) โ ด ย จั ด เ ก็ บ ข้ อ มู ล จ า ก
แบบสอบถามออนไลน์ มีกลุ่มตัวอย่างคือพนักงาน
ธนาคารแห่งหนึ่งที่ใช้แนวคิดสกรัม จ านวน 258 คน 
และไม่ใช้แนวคิดสกรัมจ านวน 144 คน  
 ผู้วิจัยใช้โปรแกรม G*Power ในการค านวณหา

ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยก าหนดค่าเพาเวอร์ (1-β) 

เท่ากับ 0.95 ค่าอัลฟา (α) เท่ากับ 0.05 จ านวนตัว
แปรท านายเท่ากับ 9 ค่า ขนาดของอิทธิพล (effect 
size) เท่ากับ 0.03 ผลที่ได้คือขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
จ านวนไม่น้อยกว่า 400 ตัวอย่าง และได้วัดความ
น่าเชื่อถือของแบบสอบถาม (Reliability test) โดยหา
ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างเนื้อหาของค าถามใน
แบบสอบถามกับวัตถุประสงค์  (Item objective 
congruence index : IOC) โ ด ย ผู้ วิ จั ย ไ ด้ ข อ ใ ห้
ผู้ทรงคุณวุฒิ  5 ท่าน ด าเนินการประเมินความ
เที่ยงตรงของเนื้อหาในแบบสอบถาม และการหาค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s 
Alpha) โดยในงานวิจัยนี้ได้ค่าสัมประสิทธิ์อยู่ระหว่าง 
0.727 – 0.905 แ ล ะ น า ผ ล ที่ ไ ด้ จ า ก ก า ร ต อ บ
แบบสอบถามมาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยการ
วิเคราะห์เส้นทาง (Path analysis) เพ่ือทดสอบความ
สอดคล้องของข้อมูลในกรอบงานวิจัย แสดงดังรูปที่ 2  
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รูปที่ 2 รูปแสดงค่าสัมประสิทธิ์เส้นทางมาตรฐานของ

โมเดล 
 

และเพ่ือหาอิทธิพลหรือสาเหตุของตัวแปรที่มีต่อ
ตัวแปรตาม ทั้งทางตรง (Direct effect) และทางอ้อม 
(Indirect effect) ของปัจจัย โดยใช้โปรแกรม AMOS 
รวมถึงการปรับแต่งโมเดล ตามดัชนีปรับเปลี่ยน 
(Modification Index: MI) ที่เหมาะสม เพ่ือให้โมเดล
มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (Model fit) 
แสดงผลการปรับโมเดลดังตารางที่ 1 และแสดงผล
การวิเคราะห์อิทธิพลเชิงสาเหตุภายในโมเดล ดัง
ตารางที่ 2 

 
ตารางท่ี 1 ตารางแสดงผลการปรับโมเดล 

ค่าทางสถิต ิ เกณฑ์มาตรฐาน กรอบงานวิจัย 
P-Value >0.05 ไม่ผ่านเกณฑ์ (P-

value=0.000) 
GFI ≥0.95 ไม่ผ่านเกณฑ์ (GFI = 

0.934) 
AGFI ≥0.90 ไม่ผ่านเกณฑ์ (AGFI = 

0.870) 
CFI ≥0.90 ผ่านเกณฑ์ (CFI = 

0.973) 
NFI ≥0.95 ผ่านเกณฑ์ (NFI = 

0.957) 
NNFI ≥0.95 ผ่านเกณฑ์ (NNFI = 

0.951) 
RMSEA ≤0.08 ผ่านเกณฑ์ (RMSEA = 

0.063) 

ตารางท่ี 2 ตารางแสดงผลการวิเคราะห์อิทธิพลเชิง
สาเหตุภายในโมเดล 

 
 จากผลการวิเคราะห์อิทธิพลเชิงสาเหตภายใน
โมเดล ผู้วิจัยได้น ามาหาข้อสรุปตามสมมติฐานที่ได้ตั้ง
ไว้ ดังตารางที่ 3 
 
ตารางท่ี 3 ตารางแสดงผลการวิเคราะห์อิทธิพลเชิง
สาเหตุภายในโมเดล 

สมมติฐาน ค่า
อิทธิ
พล 

ค่า P ผลการ
ทดสอบ 

สรุปผล 

H1: การได้รับประโยชน์มาก
กว่าเดิม (RA) ส่งผลต่อความ
คาดหวังในการใช้แนวคิดสกรัม 
(ES) ผ่านการรับรู้ถึงประโยชน์ 
(PU) 

0.018 0.05 ยอมรับ มีนัยส าคัญทางสถิติ
ท่ีค่า P น้อยกว่า 
0.05 โดย RA มี
อิทธิพลทางตรง 
ไปในทิศทาง
เดียวกับ PU ผ่าน 
ES ท่ีค่าอิทธิพล 
0.018 

H2: สามารถทดลองใช้ได้ (TA) 
ส่งผลต่อความคาดหวังในการใช้
แนวคิดสกรัม (ES) ผ่านการรับรู้
การใช้งานง่าย (PE)  

0.569  ปฏิเสธ  

H3: ปัจจัยทางด้านเครื่องมือ
ทางเทคโนโลยี (TT) ส่งผลต่อ
ความคาดหวังในการใช้แนวคิด
สกรัม (ES) ผ่านการรับรู้การใช้
งานง่าย (PE)  

0.408  ปฏิเสธ  

H4: ขนาดของทีมพัฒนา (TS) 
ส่งต่อความคาดหวังในการใช้
แนวคิดสกรัม (ES)  

0.703  
 

 ปฏิเสธ  

 
 

ตัว
แปร
ผล 

อิทธพิล ตัวแปรเหตุ 

RA TA TT PU PE PF TS MS 

ES ทางตรง - - - 0.026* - 0.05* 0.703 0.014
* 

ทางอ้อม 0.018
* 

0.569 0.408 - - - - - 

PE ทางตรง - 0.009
** 

- - - - - - 

ทางอ้อม - - - - - - - - 

PU ทางตรง 0.011
* 

- - - - - - - 

ทางอ้อม - - - - - - - - 

หมายเหตุ *p <= 0.05, ** p < 0.01, *** p-value < 0.001  
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สมมติฐาน ค่า
อิทธิ
พล 

ค่า P ผลการ
ทดสอบ 

สรุปผล 

H5: ปัจจัยทางด้านการ
สนับสนุนจากฝ่ายบริหาร (MS) 
ส่งผลต่อความคาดหวังในการใช้
แนวคิดสกรัม (ES)  

0.014 0.05 ยอมรับ มีนัยส าคัญทางสถิติ
ท่ีค่า P น้อยกว่า 
0.05 โดย MS มี
อิทธิพลทางตรงไป
ในทิศทางเดียวกับ 
ES ท่ีค่าอิทธิพล 
0.014  

H6: ปัจจัยทางด้านกระบวนการ 
(PF) ส่งผลต่อความคาดหวังใน
การใช้แนวคิดสกรัม (ES)  
 

0.05 0.05 ยอมรับ มีนยัส ำคญัทำง

สถิติที่ค่ำ P นอ้ย

กว่ำ 0.05 โดย PF 

มีอิทธิพลทำงตรง
ไปในทิศทำง

เดียวกบั ES ที่ค่ำ
อิทธิพล 0.05  

H7: การรับรู้ถึงประโยชน์ 
(PU) ส่งผลต่อความคาดหวัง
ในการใช้แนวคิดสกรัม (ES)  
 

0.026 0.05 ยอมรับ มีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ค่า P น้อย
กว่า 0.05 โดย 
PU มีอิทธิพล 
ทำงตรงไปใน
ทิศทำงเดียวกบั 

ES ท่ีค่ำอิทธิพล 
0.026  

 
4.  สรุปผลการวิจัย 
 ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความคาดหวัง
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการใช้แนวคิดสกรัม คือ 
ปัจจัยทางด้านการสนับสนุนจากฝ่ายบริหาร การได้รับ
ประโยชน์มากกว่าเดิม การรับรู้ถึงประโยชน์ และ
ปัจจัยทางด้านกระบวนการ ตามล าดับ ซึ่งปัจจัยการ
สนับสนุนจากฝ่ายบริหารมีความส าคัญที่สุดต่อความ
คาดหวังในการใช้สกรัม ทั้งนี้อาจเป็นเพราะถ้าต้องมี
การปรับเปลี่ยนการท างาน จ าเป็นที่จะต้องได้รับการ
สนับสนุนจากผู้บริหาร จึงจะท าให้ส าเร็จ ได้  ซึ่ ง
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ [8] และการได้รับ
ประโยชน์มากกว่าเดิมผ่านการรับรู้ถึงประโยชน์ อาจ
เป็นเพราะการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่มีผลต่อการท างาน 
พนักงานต้องเห็นว่าสิ่งนั้นมีประโยชน์มากกว่าเดิม ซึ่ง
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ [5] และปัจจัยทางด้าน

กระบวนการ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะพนักงานในธนาคาร
คิดว่า หากกระบวนการต่าง ๆ ในธนาคาร รวดเร็ว 
และไม่มีความซับซ้อน จะส่ งผลให้ เ วลามีก าร
เปลี่ยนแปลงนั้น สามารถท าได้ง่าย ในขณะเดียวกันมี
สมมติฐานที่ถูกปฏิเสธ เช่น สามารถทดลองใช้ได้ผ่าน
การรับรู้การใช้งานง่าย อาจเป็นเพราะข้อจ ากัดในการ
น ามาทดลองใช้ในแต่ละหน่วยงาน ที่ท าให้ไม่สามารถ
ใช้ได้ และเครื่องมือทางเทคโนโลยีผ่านการรับรู้การใช้
งานง่าย ทั้งนี้พนักงานอาจคิดว่าการมีเครื่องมือทาง
เทคโนโลยี ไม่ได้ตอบโจทย์ทั้งหมดในเรื่องความง่าย
ของการใช้งาน และเรื่องขนาดของทีมพัฒนา โดย
ผลการวิจัยพบว่า ขนาดของทีมพัฒนา ไม่มีผลอย่างมี
นัยส าคัญต่อความคาดหวังในการใช้แนวคิดสกรัม 

ข้อเสนอแนะส าหรับงานวิจัยนี้ในอนาคต อาจ
ศึกษาเพ่ิมเติมเกี่ยวกับปัจจัยทางด้านขนาดของ
โครงการ รวมถึงอายุของบุคลากร โดยผู้วิจัยคิดว่า แต่
ละช่วงอายุ จะมีความต้องการที่จะยอมรับสิ่งใหม่ ๆ 
ได้แตกต่างกัน และอาจจะส่งผลต่อความคาดหวังใน
การใช้แนวคิดสกรัมด้วยเช่นกัน  
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บทคัดย่อ  

งานวิจัยนี้ศึกษาแนวทางการรายงานความก้าวหน้าโครงการโดยวิธี  Earned Value ด้วยโปรแกรม  
Primavera® P6 ศึกษางานโครงการขนาดใหญ่ โดยศึกษาถึงรูปแบบการรายงาน และปัญหาและอุปสรรค งานวิจัยนี้
ก าหนดกรณีศึกษา 4 กรณี แตกต่างกันในด้านของการก าหนดต้นทุนโครงการ การอัพเดทความก้าวหน้าโครงการ และ 
การน าเสนอความก้าวหน้าในรูปแบบต่าง ๆ ผลจากการศึกษาพบว่า กรณีศึกษาแบบการก าหนดทรัพยากรโดย 
ก าหนดต้นทุนโครงการประเภทเดียว การก าหนดทรัพยากรแบบต่อหน่วย และกรณีศึกษาแบบก าหนดทรัพยากรโดย
ก าหนดต้นทุนทรัพยากรแบบเป็นต้นทุน มีความเหมาะสมในการรายงานสถานะการเบิกเงินของโครงการได้ดี  ผู้ใช้งาน
สามารถปรับเลือกสิ่งที่ต้องการน าเสนอได้ ส่วนการไม่ก าหนดทรัพยากร โดยก าหนดต้นทุนโครงการหลายประเภท พบว่า 
มีความเหมาะสมในการรายงานแบบ Earned Value รวมถึงรายงานสถานะเบิกเงินของโครงการ 
ค ำส ำคัญ: การรายงานความก้าวหน้า/ โปรแกรมวางแผนงาน/ ผลการด าเนนิงานโครงการ  
 
Abstract 
 This research aimed to study construction project progress reporting in a large project with the 
earned value method using Primavera® P6 software. The study was conducted on reporting, problems 
and obstacles by comparing four case studies that differed in terms of costing assignment method, 
progress updating, and progress reporting. The results showed that the single resource-and-cost 
assignment, per-unit resource assignment and resource-as-cost assignment were suitable for reporting 
the disbursement status of the project as the aspects to be reported could be selected and adjusted. 
In contrast, multiple-resource assignment was found to be effective in earned value method reporting, 
including the disbursement status of the project. 
Keywords: Project earned value/ Project management software/ Project progress report 
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1.  บทน า 
 โครงการก่อสร้างนั้นจ าเป็นต้องมีการบริหารงาน
ในหลายด้าน เพราะงานก่อสร้างนั้นเกี่ยวข้องกับกลุ่ม
คนหลายกลุ่ ม  โดยหนึ่ ง ในด้ านที่ ส าคัญนั้ นคือ  
การบริหารแผนงานก่อสร้าง เพราะด้วยทรัพยากรที่มี
อย่างจ ากัด และงานที่มีความซับซ้อนมีกิจกรรมที่ต้อง
ท ามากมาย แต่ละกิจกรรมมีความสัม พันธ์ กัน  
การวางแผนงานนั้นจะช่วยให้โครงการส าเร็จได้ภายใต้
ข้อก าหนด 3 ข้อคือ คุณภาพ เวลา และงบประมาณ 

ปัจจุบันโครงการของภาครัฐ มีการก าหนดเอกสาร
ข้อก าหนดโครงการ (TOR) และสัญญางานก่อสร้าง 
ว่ าจะต้ อง ใช้ โปรแกรม  Primavera® P6  ในการ
วางแผนงาน, ติดตามควบคุมงาน และจัดท ารายงาน
ความก้าวหน้า โดยโปรแกรมวางแผนงานก่อสร้างนั้น 
ช่วยในการวางแผนการก าหนดตาราง เวลางาน การ
จัดสรรทรัพยากร และการจัดการด้านเวลา โปรแกรม
วางแผนช่วยให้กระบวนการจัดการงานก่อสร้างมี
คุณภาพดีขึ้นและเข้าใจผลลัพธ์ได้ง่าย [1] 

การที่จะใช้โปรแกรม Primavera® P6 ในโครงการ
นั้นมีหลายรูปแบบ และมีผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่าย ดังนั้น
ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการใช้โปรแกรม Primavera® 
P6 ในโครงการก่อสร้าง เพ่ือศึกษากระบวนการ
น าเสนอรายงาน แนวทางการรายงานที่มีรูปแบบ
ความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ ส าหรับใช้รายงาน
ความก้าวหน้า รายงานสถานะของโครงการด้าน
งบประมาณ และรูปแบบที่โปรแกรมสามารถน าเสนอ
ได้  
 
 
 
 
 

2. ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
2.1 Earned Value Analysis (EVA) 

Earned Value Analysis (EVA) เ ป็ น วิ ธี ที่ ใ ช้
วัดผลการด าเนินการของโครงการ  [2] ใช้อธิบาย
สถานะของโครงการดังนี้  

ต้นทุนตามงบประมาณของงานตามแผนที่วางไว้ 
(Budgeted Cost of Work Scheduled: BCWS) คือ
ต้นทุนตามงบประมาณของงานตามแผนที่ได้ก าหนดไว้
ของโครงการจนถึงวันที่ท าการวัด หรือเรียกว่า มูลค่า
ตามแผนงาน (Planned Value: PV) ซึ่งมูลค่ารวม
ทั้งหมดของ BCWS จะเท่ากับงบประมาณเมื่อแล้ว
เสร็จ (Budget at Completion: BAC) 

ต้นทุนจริงของงานที่ด าเนินการแล้ว  (Actual 
Cost of Work Performed: ACWP) คื อ  ต้ นทุ น ที่
เกิดขึ้นจริง (Actual Cost: AC) ของงานที่ด าเนินการ
แล้วเสร็จจนถึงวันที่ท าการวัด 

ต้นทุนตามงบประมาณของงานที่ด าเนินการแล้ว 
(Budgeted Cost of Work Performed: BCWP) คือ 
ต้นทุนตามงบประมาณของผลงานที่ด าเนินการจนแล้ว
เสร็จจนถึงวันที่ท าการวัด หรือเรียกว่า มูลค่าที่ได้รับ 
(Earned Value: EV) ซึ่งผู้วิเคราะห์สามารถค านวณ 
ได้จากความก้าวหน้าของงานเป็นร้อยละ (Work 
Progress) ได้ดังนี ้ 

BCWP = Work progress (%) x BAC (1) 
 ในการควบคุมติดตามและวัดผลการด าเนินงาน
ของโครงการ เพ่ือประเมินว่าโครงการมีความก้าวหน้า
เร็วกว่าหรือช้ากว่าแผนงานที่ก าหนดไว้ หรือต้นทุนใน
การก่อสร้างที่เกิดขึ้นสูงกว่าหรือต่ ากว่าแผน จะน าค่า
ต้นทุนที่กล่าวไว้ข้างต้นมาวิเคราะห์หาค่าดัชนีที่ส าคัญ 
ได้แก่ 
 ค่าความแตกต่างด้ านแผนงาน  (Schedule 
Variance: SV) คือ ค่าความแตกต่างระหว่างต้นทุน
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ตามงบประมาณของงานที่ด าเนินการแล้ว (BCWP) 
กับต้นทุนตามงบประมาณของงานตามแผนที่วางไว้ 
(BCWS) ของโครงการโดยค านวณได้จาก 

SV = BCWP – BCWS  (2) 
 ค่าความแตกต่างของต้นทุน (Cost Variance, 
CV) คือ  ค่ าความแตกต่ า งระหว่ า งต้ นทุ น ตาม
งบประมาณของงานที่ด าเนินการแล้ว (BCWP) กับ
ต้นทุนจริงของงานที่ด าเนินการแล้ว (ACWP) ของ
โครงการโดยค านวณได้จาก 

CV = BCWP – ACWP  (3) 
2.2  งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 Chiranjeevi D. S., et al [3]  ได้ท าการศึกษา
โปรแกรม Primavera® P6 วิเคราะห์ส่วนที่ส าคัญใน
งานก่อสร้างคือ ต้นทุนและเวลา โดยใช้วิธีการ EVM 
และพบว่า EVM ให้รายละเอียดของการท างาน
โครงการจากข้อมูลที่วางแผนไว้, ต้นทุนจริงที่เกิดขึ้น
ในโครงการ และมูลค่าของงานที่ท าได้จริง (EV) พบว่า
วิธีนี้สามารถใช้วิเคราะห์ประสิทธิภาพโครงการได้ดีขึ้น 
มีวิสัยทัศน์ที่สามารถก าหนดค่าใช้จ่ายตามงบประมาณ
ได ้
 Nalawade, et al [4] ไ ด้ ท า ก า ร ศึ ก ษ า ก า ร
วิเคราะห์ Earned Value Analysis ของซอฟต์แวร์ 
Visual studio® 2008, SQL Server® 2005, MS 
project® 2007 แ ล ะ  Primavera® P6 พ บ ว่ า 
Primavera® P6 เป็นเครื่องมือที่ดีที่สุดส าหรับการ
วิเคราะห์มูลค่าในอุตสาหกรรมการก่อสร้าง และการ
ติดตามด้วยวิธี EVM จะท าให้ทราบสถานะโครงการว่า
ก าลังด าเนินการไปด้วยต้นทุนและกรอบระยะเวลา
ตามท่ีตั้งไว้หรือไม ่
 อนน จันทร์ เสม [1] โปรแกรมวางแผนงาน
โครงการมีความสามารถในการช่วยบริหารจัดการ
วางแผนโครงการ ตั้งแต่การก าหนดขั้นตอนของงาน 

การจัดล าดับขั้นตอนของงาน เพ่ือให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ ค านวณเวลา การจัดสรร
งบประมาณและทรัพยากรที่ต้องใช้ การใช้จ่ายเงิน 
กา รติ ดตามความคื บหน้ า ของ โคร งการ  กา ร
ปรับเปลี่ยนแผนงาน ใช้น าเสนอข้อมูล และออกแบบ
รายงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้สามารถควบคุม
ต้นทุนและทรัพยากรโครงการได้ดี 
 
3. ขั้นตอนการวิจัย 

 

รูปที่ 1 ขั้นตอนการวิจัย 
 

งานวิจัยนี้ก าหนดเป็น 4 กรณีศึกษา โดยก าหนด
รายละเอียดของมูลค่าต้นทุนและทรัพยากร ดังนี้ 
3.1  กรณีแบบไม่ก าหนดทรัพยากร โดยก าหนด
ต้นทุนโครงการประเภทเดียว  

ผู้ วิ จั ยก าหนดรายละเ อียดของต้นทุนดั งนี้ 
1) ต้นทุนตามงบประมาณของงานตามแผนที่วางไว้ 
(BCWS) ตามมูลค่าของสัญญาก่อสร้าง เป็นมูลค่าที่
รวมทั้ งวัสดุ  แรงงานและค่าด าเนินการทั้ งหมด  
2) ต้นทุนจริงของงานที่ด าเนินการแล้ว  (ACWP) 
ก าหนดตามมูลค่าเงินที่ เบิกได้  (Payment) และ  
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3) ต้นทุนตามงบประมาณของงานที่ด าเนินการแล้ว 
(BCWP) ก าหนดตามความก้าวหน้าของโครงการ 
3.2  กรณีศึกษาแบบไม่ก าหนดทรัพยากร  โดย
ก าหนดต้นทุนโครงการหลายประเภท 

ผู้ วิ จั ยก าหนดรายละเ อียดของต้นทุนดั งนี้   
1) ต้นทุนตามงบประมาณของโครงการ ก าหนดตาม
มูลค่าตามสัญญา เป็นมูลค่าที่รวมทั้งวัสดุ แรงงานและ
ค่าด าเนินการทั้งหมด 2) ต้นทุนตามงบประมาณของ
งานตามแผนที่วางไว้ (BCWS) ก าหนดมูลค่าน้อยกว่า
มูลค่าตามสัญญา 3) ต้นทุนจริงของงานที่ด าเนินการ
แล้ว (ACWP) ก าหนดมูลค่าที่น้อยกว่าต้นทุนตาม
งบประมาณ (BCWS) 4) เงินที่ เบิกได้  (Payment) 
ก าหนดเป็น Payment Cost และ  5) ต้นทุนตาม
งบประมาณของงานที่ ด า เนินการแล้ว  (BCWP) 
ก าหนดตามความก้าวหน้าของโครงการ 
3.3  กรณีศึกษาแบบก าหนดทรัพยากร โดยก าหนด
ต้นทุนโครงการประเภทเดียว และทรัพยากรแบบ 
Unit  

ผู้ วิ จั ยก าหนดรายละเ อียดของต้นทุนและ
ทรัพยากรดังนี้ 1) ต้นทุนตามงบประมาณของงานตาม
แผนที่วางไว้ (BCWS) ตามมูลค่าของสัญญาก่อสร้าง 
เป็นมูลค่าที่รวมทั้งวัสดุ แรงงานและค่าด าเนินการ
ทั้งหมด 2) ต้นทุนจริงของงานที่ด าเนินการแล้ว 
(ACWP) ก าหนดตามมูลค่าเงินที่เบิกได้ (Payment) 
3) ต้นทุนตามงบประมาณของงานที่ด าเนินการแล้ว 
(BCWP) ก าหนดตามความก้าวหน้าของโครงการ และ 
4) ก าหนดทรัพยากรโครงการแบบหน่วย (Unit) ไม่
ก าหนดมูลค่าของทรัพยากร  

 
 

3.4  กรณีศึกษาแบบก าหนดทรัพยากร โดยก าหนด
ต้นทุนโครงการประเภทเดียว และทรัพยากรแบบ 
Cost 

ผู้ วิ จั ยก าหนดรายละเ อียดของต้นทุนและ
ทรัพยากรดังนี้ 1) ต้นทุนตามงบประมาณของงานตาม
แผนที่วางไว้ (BCWS) มาจากการก าหนดทรัพยากร
โครงการแบบก าหนดมูลค่าของทรัพยากร โดยผู้วิจัย
ก าหนดมูลค่าของวัสดุเป็นร้อยละ 80 เครื่องจักรเป็น
ร้อยละ 15 และแรงงานเป็นร้อยละ 5 ของมูลค่างาน
ตามสัญญา 2) ต้นทุนจริงของงานที่ด าเนินการแล้ว 
(ACWP) ก าหนดตามมูลค่าเงินที่เบิกได้ (Payment) 
3) ต้นทุนตามงบประมาณของงานที่ด าเนินการแล้ว 
(BCWP) ก าหนดตามความก้าวหน้าของโครงการ  

 
4. ผลการด าเนินงาน 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลนี้ ได้จากการทดลองใช้
โปรแกรมสร้างกรณีศึกษา 4 กรณี โดยผลการทดลอง
จะแยกเป็น 3 ส่วนหลัก ได้แก่ รายละเอียดของ
โปรแกรม การอัพเดทความก้าวหน้า และการรายงาน
ความก้าวหน้า  
4.1  กรณีศึกษาที่ 1 

พบว่าโปรแกรมแสดง S-Curve ของโครงการมา
จากต้นทุนตามงบประมาณของงานตามแผนที่วางไว้ 
(BCWS) มีการแบ่งมูลค่าต้นทุนเฉลี่ยเท่ากันในทุก
ช่วงเวลาของแผนงาน 
 การอัพเดทความก้าวหน้า พบว่าเมื่ออัพเดท
ต้นทุนตามงบประมาณของงานที่ ด าเนินการแล้ว 
(BCWP) เป็นความก้าวหน้าโครงการ โปรแกรมจะ
ค านวณมูลค่าที่ ได้ รั บ  (Earned Value: EV) และ
อัพเดทต้นทุนจริงของงานที่ด าเนินการแล้ว (ACWP) 
ตามมูลค่าของเงินที่เบิกได้ (Payment)  
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 การรายงานความก้าวหน้า พบว่าโปรแกรมแสดง
ความก้าวหน้ารูปแบบ S-Curve เป็นจ านวน 3 เส้น 
ดังนี้ 1) มูลค่าตามแผนงาน (PV) 2) มูลค่าที่ได้รับ (EV) 
3) มูลค่าเงินที่เบิกได ้(Payment) ดังรูปที่ 2 
 

 

รูปที่ 2 S-Curve ความก้าวหน้าของกรณีศึกษาที่ 1 
 

4.2  กรณีศึกษาที่ 2 
พบว่าโปรแกรมแสดง S-Curve ของโครงการมา

จากต้นทุนที่ก าหนดไว้ดังนี้ 1) ต้นทุนตามงบประมาณ
ของโครงการก าหนดตามมูลค่าตามสัญญา และ 2) 
ต้นทุนตามงบประมาณของงานตามแผนที่วางไว้  
(BCWS) มีการแบ่งมูลค่าต้นทุนเฉลี่ยเท่ากันในทุก
ช่วงเวลาของแผนงานเหมือนกับกรณีที่ 1 

การอัพเดทความก้าวหน้า พบว่าเมื่ออัพเดท
ต้นทุนตามงบประมาณของงานที่ด าเนินการแล้ว 
(BCWP) เป็นความก้าวหน้าโครงการ โปรแกรมจะ
ค านวณมูลค่าที่ได้รับ (EV) และอัพเดทต้นทุนจริงของ
งานที่ด าเนินการแล้ว (ACWP) ตามมูลค่าของเงินที่
เบิกได้ (Payment) 
 การรายงานความก้าวหน้า พบว่าโปรแกรมแสดง
เส้น S-Curve ได้ 4 เส้น ดังนี้ 1) มูลค่าตามสัญญา  
2) มูลค่าตามแผนงาน (PV) 3) มูลค่าที่ได้รับ (EV) 4) 
มูลค่าเงินที่เบิกได ้(Payment) ดังรูปที่ 3 

 

รูปที่ 3 S-Curve ความก้าวหน้าของกรณีศึกษาที่ 2 
 
4.3  กรณีศึกษาที่ 3 

พบว่าโปรแกรมแสดง S-Curve ของโครงการมา
จากต้นทุนตามงบประมาณของงานตามแผนที่วางไว้ 
(BCWS) มีการแบ่งมูลค่าต้นทุนเฉลี่ยเท่ากันในทุก
ช่วงเวลาของแผนงาน เหมือนกรณีศึกษาที่ 1 และ
แสดงการใช้ทรัพยากรในแต่ละช่วงเวลาตามเส้นที่ 1 
พร้อมทั้งแสดงขีดจ ากัดของทรัพยากรที่มีตามเส้นที่ 2 
จากการก าหนดทรัพยากรโครงการแบบหน่วย (Unit) 
ไม่ก าหนดมูลค่าของทรัพยากร ดังรูปที่ 4 

 

 

รูปที่ 4 แสดงขีดจ ากัดของทรัพยากร 
 
การอัพเดทความก้าวหน้า พบว่าเมื่ออัพเดท

ต้นทุนตามงบประมาณของงานที่ ด าเนินการแล้ว 
(BCWP) เป็นความก้าวหน้าโครงการ โปรแกรมจะ
ค านวณมูลค่าที่ได้รับ (EV) และอัพเดทต้นทุนจริงของ
งานที่ด าเนินการแล้ว (ACWP) ตามมูลค่าของเงินที่
เบิกได้ (Payment)  

การรายงานความก้าวหน้า พบว่าโปรแกรมแสดง
เส้น S-Curve ได้ 3 เส้น ดังนี้ 1) มูลค่าตามแผนงาน 
(PV) 2) มูลค่าที่ ได้รับ  (EV) 3) มูลค่าเงินที่ เบิกได้  
(Payment) ดังรูปที ่5 

1 2 3 

1 3 
2 

4 

2 

1 
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รูปที่ 5 S-Curve ความก้าวหน้าของกรณีศึกษาที่ 3 
 
4.4  กรณีศึกษาที่ 4 

พบว่าโปแกรมแสดง S-Curve ของโครงการมา
จากต้นทุนตามงบประมาณของงานตามแผนที่วางไว้ 
(BCWS) มีการแบ่งมูลค่าต้นทุนเฉลี่ยเท่ากันในทุก
ช่วง เวลาของแผนงาน  และสามารถก าหนดให้
โปรแกรมแสดงมูลค่าต้นทุนแยกประเภทได้ดังรูปที่ 6 

 

 

รูปที่ 6 S-Curve ของโครงการกรณีศึกษาที่ 4 
 

การอัพเดทความก้าวหน้า พบว่าเมื่ออัพเดท
ต้นทุนตามงบประมาณของงานที่ด าเนินการแล้ว 
(BCWP) เป็นความก้าวหน้าโครงการ โปรแกรมจะ
ค านวณมูลค่าที่ได้รับ (EV) และอัพเดทต้นทุนจริงของ
งานที่ด าเนินการแล้ว (ACWP) ตามมูลค่าของเงินที่
เบิกได้ (Payment) และอัพเดทจ านวนทรัพยากรที่ใช้
จริง 
 การรายงานความก้าวหน้า พบว่าโปรแกรมแสดง
เส้น S-Curve ได้ 3 เส้น ดังนี้ 1) มูลค่าตามแผนงาน 
(PV) 2) มูลค่าที่ ได้รับ  (EV) 3) มูลค่าเงินที่ เบิกได้  
(Payment) ดังรูปที่ 7  

 

รูปที่ 7 S-Curve ความก้าวหน้าของกรณีศึกษาที่ 4 
 

5.  สรุปผล 
5.1  แนวทางการรายงานความก้าวหน้า 
 แนวทางการรายงานความก้าวหน้าโครงการโดย
วิธี EARNED VALUE ด้วยโปรแกรม Primavera® P6 
ในโครงการก่อสร้างนั้น ผู้วิจัยพบว่าสามารถแบ่ง
รูปแบบได้ 2 วิธี โดยทั้ง 2 วิธีจะแตกต่างในส่วนของ
การก าหนดต้นทุนจริงของงานที่ด าเนินการแล้ว 
(ACWP) ดังนี้ 

ก าหนดจ านวนเงินที่ เบิกได้ (Payment) เป็น
ต้นทุนจริงของงานที่ด าเนินการแล้ว  (ACWP) การ
ก าหนดรูปแบบนี้  จะท าให้สถานะของโครงการ
แสดงผลการด าเนินงานโครงการที่ท าได้จริงเทียบกับ
มูลค่าของเงินที่เบิกได้ หรือสถานะการเบิกเงินของ
โครงการ เหมาะสมที่ใช้วิเคราะห์ด้านกระแสเงินสด 
(Clash Flow) ของผู้รับจ้าง ว่าผู้รับจ้างมีกระแสเงิน
สดเพียงพอในการท างานให้ส าเร็จตามสัญญาหรือไม่ 

ก าหนดต้นทุนที่ใช้จริง (AC) เป็นต้นทุนจริงของ
งานที่ด าเนินการแล้ว (ACWP) การก าหนดแบบนี้จะ
ท าให้สถานะของโครงการแสดงผลการด าเนินการที่ท า
ได้ตามมูลค่าของสัญญาเทียบกับมูลค่าต้นทุนที่ใช้จริง 
(AC) หรือสถานะก าไร-ขาดทุน เหมาะสมที่จะใช้
วิเคราะห์ด้านผลประกอบการของผู้รับจ้าง 
 
 
 

1 2 3 
1 2 3 
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5.2  วิเคราะห์ผล 
การใช้โปรแกรม Primavera® P6 ในโครงการ

ก่อสร้างนั้น มีผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่าย ทั้งผู้ว่าจ้าง ผู้รับ
จ้าง และที่ปรึกษาควบคุมงาน ผลการศึกษาพบว่า
กรณีศึกษาที่ 1, 3 และ 4 สามารถแสดงสถานะการ
เบิกเงินของโครงการได้ ซึ่งมีความเหมาะสมกับฝ่ายผู้
ว่าจ้าง ที่ต้องการติดตามเรื่องการเบิกเงินของโครงการ  

กรณีศึกษาที่ 3 และ 4 นั้น ยังสามารถแสดงการ
ใช้ทรัพยากรจริงเทียบกับแผนงาน เหมาะสมกับฝ่ายผู้
รับจ้างหรือที่ปรึกษาควบคุมงาน ที่ต้องการติดตาม
สถานะการใช้ทรัพยากรในโครงการ เพ่ือควบคุม
งบประมาณค่าใช้จ่าย หรือควบคุมจ านวนของการใช้
ทรัพยากรให้เป็นไปตามแผนงาน 

กรณีศึกษาที่ 2 มีต้นทุนโครงการตามสัญญาและ
ต้นทุนงบประมาณ พร้อมทั้ งต้นทุนที่ ใช้จริ ง  จึ ง
สามารถแสดงสถานะก าไร-ขาดทุน สถานะการเบิก
เงินของโครงการ และสถานะแบบ Earned Value จึง
เหมาะกับฝ่ายของผู้รับจ้าง ที่ต้องการรับรู้สถานะ
ก าไร-ขาดทุน รวมทั้งสถานะการเบิกเงินที่เป็นส่วน
หนึ่งที่เกี่ยวข้องกับกระแสเงินสด (Clash Flow) 
5.3  ข้อจ ากัดงานวิจัย 

การรวบรวมข้อมูลของต้นทุนที่ใช้จริง (AC) เป็น
ข้อมูลที่จะต้องได้จากผู้รับจ้าง ซึ่งทางผู้รับจ้างจะถือ
เป็นความลับ ท าให้ยากที่จะน าข้อมูลดังกล่าวมาใช้ใน
งานวิจัย ผู้วิจัยจึงก าหนดต้นทุนที่ใช้จริงขึ้นเอง เพ่ือให้
โปรแกรมมีข้อมูลเพียงพอที่จะแสดง S-Curve ออกมา  
 
 
 
 
 
 

6.  เอกสารอ้างอิง 
[1]  อนน จันทร์เสม (2554). การศึกษาการวางแผน

งานและจัดท าก าหนดการก่อสร้างด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์, วิทยานิพนธ์ปริญญาโท, 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญญบุรี, หน้า 
50. 

[2]   Project Management Institute. (2017). A 
guide to the Project Management Body 
of Knowledge (PMBOK guide) (6th ed.). 
Project Management Institute. 

[3]  Chiranjeevi D.S., Narayana G. and Rajeeva 
S.J. (2017). Analysis on cost, schedule 
and tracking of residential project by 
earn value management method using 
primavera P6, International Journal of 
Innovative Research in Technology, Vol. 
04, Issue 03, pp. 46-50. 

[4]  Sachin N., Omkar G. and Piyush V., 2019, 
Earn value analysis of construction 
project using primavera P6, Cikitusi 
Journal for Multidisciplinary Research, 
Vol. 6, Issue 05, p. 514. 



 
การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์  วทิยาศาสตร์  เทคโนโลยี  และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 12 
วันที่ 20  สิงหาคม  2564  ณ  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   

 

 
ESTACON12 | 1608 

การศึกษาผลกระทบในด้านการจัดกิจกรรมที่ส่งผลต่อการเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 
สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม  

Studying the Effects in Activity Management affecting the Learning of  
1st Year Telecommunication Engineering Students 

 
คมเดช ภาพัฒนบุร1ี นุชนาฏ สนัทาลุนัย1 อภิญญา ดีค่ายค า1 มงคล คูพิมาย1 ปิยดนัย บุญไมตรี1 และ วัชรพล นาคทอง1* 

 
1 สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

744 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 

*ผู้ติตต่อ: E-mail watcharaphon.na@rmuti.ac.th, เบอรโ์ทรศัพท์ 086-8698253 

 
บทคัดย่อ  
           งานวิจัยนี้ศึกษาผลกระทบในการจัดกิจกรรมระดับมหาลัยระดับคณะและระดับสาขาที่ส่งผลต่อการเรียนของ
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม โดยการวิจัยเราจะศึกษาจากกิจกรรมหลักที่ถูกก าหนดตามระเบียบของ
มหาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ และกิจกรรมย่อยภายในสาขา
วิศวกรรมโทรคมนาคม กิจกรรมเหล่านี้ถูกน ามาวิเคราะห์ในช่วงระยะเวลาที่จัดท ากิจกรรมและรูปแบบในการจัดท า
กิจกรรมที่ส่งผลต่อการเรียนในแต่ละรายวิชาของนักศึกษา กิจกรรมเช่นนี้ท าให้นักศึกษาขาดเวลาในการทบทวนความรู้
ความเข้าใจของเนื้อหาที่เรียนผ่านมาซึ่งส่งผลต่อเกรดเฉลี่ยของนักศึกษาต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนดเป็นส่วนใหญ่ งานวิจัยนี้
เลือกศึกษาผลเฉลี่ยรวมของทุกรายวิชา ในปีการศึกษาที่ 1/2563 โดยใช้กลุ่มประชากรคือ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทั้งหมดของ
สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม จ านวน 62 คน ใช้ระยะเวลาในการวิจัย 1 ภาคการเรียน จากการทดลองเราพบว่ากิจกรรม
ระดับมหาวิทยาลัยมีค่าเฉลี่ย 39% กิจกรรมระดับคณะมีค่าเฉลี่ย 35% และกิจกรรมระดับสาขามีค่าเฉลี่ย 26% ซึ่งเป็นผล
ต่องานเรียนของนักศึกษาที่ท าเกรดเฉลี่ยต่ ากว่าเกณ์ที่ก าหนด 2.50 คิดเป็นร้อยละ 34% ข้อมูลวิจัยที่ได้ศึกษานั้นจะถูก
น าไปพัฒนาปรับเปลี่ยนในการจัดรูปแบบของกิจกรรมในภาคการเรียนต่อไป 
ค ำส ำคัญ: ผลกระทบ   จัดกิจกรรม  ผลการเรียน  นักศึกษาชัน้ปีที่ 1   สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม 
 
Abstract 
 This research studies of effects in activity management of university, faculty and program levels, 
which affects the learning of 1th year telecommunication engineering students. For this research, we 
will study from main activities specified according to the regulation of Rajamangala University of 
Technology Isan (RMUTI), Faculty of Engineering and Architecture and subordinate activities within the 
program of telecommunication engineering. These activities are analyzed in the duration and the pattern 
for doing activity which affects the learning in each subject of students. Such activities influence the 
students lacking of time in reviewing knowledge and understanding of learned matters which affects the 
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average grade of major students below specified standard. This research selects the study of total 
average results of every subject in semester 1/2020 by using population group based on all 1st year 
telecommunication engineering students with the number of 62 participants and using the duration for 
doing research of 1 semester. From the experimental result, we found that the activity of university, 
faculty, and program levels has the average value of 39%, 35% and 26%, respectively, which is the 
result to learning work of students doing the average grade below the specified standard of 2.50 in a 
percentage of 34%. The studied research data can be applied to adaptably develop in managing the 
pattern of activities in next semester. 
Keywords: Effects, Activity Management, Learning Result, 1st Year Student, Telecommunication 
Engineering Program 
 
1.  บทน า 
    จากการศึกษาผลกระทบในด้านการท ากิจกรรม
ของระดับมหาวิทยาลัย คณะและสาขาที่ส่งผลต่อการ
เรียนของนักศึกษาของสาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม 
[1-4] จะแบ่งได้เป็น 2 ส่วนคือ กิจกรรมหลักและ
กิจกรรมย่อยซึ่งจะกล่าวดังต่อไปนี้ กิจกรรมหลักใน
ส่วนที่ 1 เป็นกิจกรรมจากทางมหาวิทยาลัยและคณะ
ที่จัดร่วมกัน เช่น กิจกรรมลอยกระทง กิจกรรม
สงกรานต์ บ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม เผยแพร่โครงการในพระราชด าริและ
ปลูกจิตส านึกเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม เลือกตั้งนายก
สโมสรนักศึกษา ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและ
พัฒนาทักษะชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย และในส่วนที่ 2 
ของกิจกรรมย่อย กิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ กิจกรรม
บุญสาขา กิจกรรมร้องเพลงร้อง ในสาขา [5-7] 
กิจกรรมกีฬาสาขาเป็นต้น ที่กล่าวมานั้นเป็นกิจกรรม
ที่ประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวมเป็นอย่างมาก ท าให้
นักศึกษามีจิตส านึกรักประเทศชาติ สังคม คณะและ
สาขา [7,8] แต่ปัญหาที่พบในส่วนใหญ่ที่ท าให้ผลการ
เรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 2 ต่ ากว่าเกณ์ที่
ก าหนด คือ ระยะเวลา 16.00-19.00 น. และช่วงวัน

เสาร์อาทิตย์หรือหลังเลิกเรียน ซึ่งผลกระทบในเวลา
เรียนจากการสังเกตุพบว่านักศึกษาจะนอนหลับใน
ห้องเรียน โดยจากการสอบถามนั้น พบว่าจะเกิดจาก
ร่างกายเหนื่อยล้าและเหตุการซ้อมร้องเพลง เพ่ือต้อง
ให้จ าเนื้อเพลงให้ได้ ท าให้เสียเวลาในการอ่านหนังสือ
เพ่ือทบทวนเนื้อหาที่เรียนมา จึงท าให้ไม่เข้าใจเนื้อหา
ที่สอนช่วงเดือนแรกของการเปิดภาคการเรียน ส่งผล
ให้ผลการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์หรือสอบไม่ผ่านตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด ส่วนมากจะส่งต่อรายวิชาด้านชีพ
เฉพาะ ในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และ
วิศวกรรมพ้ืนฐาน เช่น วิชาแคลคูลัส วิชาฟิสิกส์       
วิชากลศาสตร์วิศวกรรม ส่วนที่ได้ เกรดระดับต่ า         
D ถึง C วิชาเขียนแบบวิศวกรรม วิชาการโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ วิชาหลักมูลวิศวกรรมไฟฟ้าและเคมี
พ้ืนฐาน เป็นต้น ซึ่งที่กล่าวนั้นยังมีผลเสียต่อด้านวิชา
ปฏิบัติการที่เป็นตัวต่อจากวิชาทฤษฎีตามไปด้วยจาก
ปัญหานั้น ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาหาผลกระทบหลักของการ
จัดท ากิจกรรมในด้านลบของนักศึกษา เพ่ือน าความรู้
ที่ได้มาแก้ไขและพัฒนาการสอนให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น และน าผลที่ได้ไปน าเสนอต่อไปยังคณะ 
เพ่ือผลักดันสู่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
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เพ่ือน าไปปรับปรุงการจัดกิจกรรมต่อไปในอนาคต ซึ่ง
การศึกษาผลดังกล่าวนั้น สามารถน าไปช่วยปรับปรุง 
แก้ไขปัญหากับสาขาอ่ืน ๆ ต่อไป 
 
2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
     เพ่ือให้นักศึกษาเข้าใจผลกระทบด้านกิจกรรมที่
ส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา สาขาวิศวกรรม
โทรคมนาคม 
 
3.  ขอบเขตของโครงการวิจัย 
     หาผลกระทบของการจัดกิจกรรมที่ส่งผลต่อการ
เรียนของนักศึกษา และหาวิธีเพ่ิมความรู้ความเข้าใจ
ให้กับนักศึกษาในช่วงการจัดกิจกรรม ให้นักศึกษามี
ผลการเรียนมากข้ึนตามเกณ์ท่ีก าหนด 2.50 
 
4.  สมมติฐานการวิจัย 
    ผู้สอนได้ศึกษาหาผลกระทบจากการจัดกิจกรรมใน
ช่วงเวลาดังกล่าว ท าการสัง เกตพฤติกรรมของ
นักศึกษา ในห้องเรียนในและสอบตามในแต่ละวิชา
พบว่ามีปัญหาที่ตรงกันในด้านการนอนหลับใน
ห้องเรียนทุกสัปดาห์ ที่มีการจัดกิจกรรม ต้อนรับน้อง
ใหม่ ร้องเพลงสาขา คณะและมหาวิทยาลัย โดยที่
กล่าวนั้น ผู้วิจัยได้จัดท าแบบทดสอบเพ่ือเปรียบเทียบ
ผลคะแนนในห้องเรียนเพ่ือน ามาปรับการสอนให้
นักศึกษาเข้าใจได้มากยิ่ งขึ้น ร่วมกับการสังเกต
ระยะเวลาที่เข้าเรียน สร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนเกิด
ความสนใจในการเรียนรู้ พร้อมทั้งจัดท าแบบส ารวจ
ความพึงพอใจต่อการสอนรูปแบบใหม่และความพึง
พอใจแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน น าความรู้
ที่ได้มาน าเสนออธิบายให้อาจารย์ฟังและนักศึกษาใน
ห้องเรียนได้ฟังทุก ๆ สัปดาห์ดังนั้น ซึ่งแนวคิดดังกล่าว 
จะช่วยเพ่ิมความรู้ความเข้าใจและสามารถปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมของตัวนักศึกษาได้จริง และการศึกษา
ผลกระทบจากการจัดกิจกรรมในช่วงเดือนแรกไป
ปรับปรุ งและ พัฒนาปรับ เปลี่ ยนการสอน ให้ มี
ประสิทธิภาพและการจัดกิจกรรมต่อไปในอนาคต โดย
ศึกษาจากกิจกรรมบังคับให้เข้าร่วม 100% และน าผล
ที่ได้มาเปรียบเทียบกับนักศึกษาที่เข้าเรียนในปี 2562 
จ านวน 65 คน  
 
5.  วิธีด าเนินการวิจัย 
5.1  กลุ่มเป้าหมาย 
      - นักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีที่ 1 จ านวน 62 
คน  
5.2  สถานที่ท าการวัดผลวิจัย 
       สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม คณะวิศวกรรม 
ศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
5.3  วิธีการและแนวคิดพิจารณาที่ใช้ในงานวิจัย 
       - สอบถามทัศนคติและความรู้สึกที่มีต่อการเรียน 
จากการส ารวจปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ 
       - หาผลที่ท าให้เกิดแรงจูงใจของนักศึกษา  
       - สอบถามความพึงพอใจในการจดักิจกรรม 
       โดยจะเก็บรวบรวบรวมข้อมูลท าเฉพาะกลุ่ม
ตัวอย่างที่ผู้วิจัยสอนในเทอม 1 ปีการศึกษาที่ 2563  
ซึ่งจะมีข้อมูลจ านวน 62 ชุด เท่านั้น และน าความรู้
จากการวิจัยที่ได้ไปขยายผลต่อไป ในอนาคต 
 
6.  ผลการวิจัย 

     งานวิจัยนี้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลปัจจัยที่ส่งผล
กระทบต่อผลการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์เท่านั้น โดยศึกษา
จากสอบถามทัศนคติ ความรู้สึกมีผลที่ส่งต่อการเรียน 
และหาผลที่ท าให้เกิดแรงจูงใจของนักศึกษา [2-5]  ที่
ได้ท ากิจกรรมดังตัวอย่างในรูปที่ 1 และผลส ารวจ
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ปัจจัยในด้านการจัดกิจกรรมพบว่ามีร้อยละของการ
จัดกิจกรรมระดับมหาวิทยาลัยมีค่าเฉลี่ย 39% กิจกรรม
ระดับคณะมีค่าเฉลี่ย 35% กิจกรรมระดับสาขามีค่าเฉลี่ย 
26% ที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักศึกษามากที่สุดไป

จนถึงระดับต่ าสุดตามล าดับ ดังตารางที่ 1  
 

 
(ก) กิจกรรมลอยกระทง 

 

 
(ข) ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

 

 
(ค) บ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและท านุบ ารุง

ศิลปะวัฒนธรรม 

รูปที่ 1 กิจกรรมประจ าปีการศึกษา 2562 
 
 
 
 
 

ตารางท่ี 1 ส ารวจปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ 
ล าดับ เร่ือง คะแนน % 

1 กิจกรรมรับน้องใหม ่ 9 28.12 
2 กิจกรรมร้องเพลงเชียร์ 8 25 
3 กิจกรรมสัมพันธ์สาขา 7 21.88 
4 กิจกรรมนอกตารางที่ก าหนด

ของมหาลัย 
5 15.62 

5 กิจกรรมกีฬาสาขา 3 9.38 

(หมายเหตุ 10 – 8.5 = มากที่สุด, 8.49 - 6 = มาก
ที่สุด 5.99 – 3.5 = ปานกลาง, 3.49 - 1 = น้อย) 
 
      จากตารางที่ 1 ผลการศึกษาการส ารวจปัจจัยที่
ส่งผลต่อการเรียนรู้ ในด้านการจัดกิจกรรมมากที่สุด
และเหตุผลของปัจจัยดังกล่าวดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
      กิจกรรมรับน้องใหม่ ซึ่ งมีคะแนนเท่ากับ  9 
คะแนน คิดเป็นเปอร์เซ็นต์เท่ากับ 28.12% ระดับมาก
ที่สุด ซึ่งจากการสอบถามพบว่า รุ่นพี่ชั้นปีที่ 2 และ 3  
ได้นัดน้องนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ไปท ากิจกรรมต่อนอก
เวลาที่ก าหนดส่งผลต่อเวลาทบทวนการเรียนของน้อง   
     กิจกรรมร้องเพลงเชียร์ ซึ่งมีคะแนนเท่ากับ 8
คะแนน คิดเป็นเปอร์เซ็นต์เท่ากับ 25 % ระดับมาก 
ซึ่งจากการสอบถามพบว่า นักศึกษาต้องท่องจ าเนื้อ
เพลงของทางมหาลัยและคณะ เป็นโดยเฉพาะทาง
สาขาที่มีเพลงมากกว่า 10 บทเพลงซึ่งส่งผลโดยตรง
ต่อนักศึกษาที่จะต้องเตรียมตัวอ่านหนังสือสอบก่อน
เรียนและสอบหลังเรียน 
       กิจกรรมสัมพันธ์สาขา ซึ่งมีคะแนนเท่ากับ 7 
คะแนน คิดเป็นเปอร์เซ็นต์เท่ากับ 21.88 % ระดับ
มาก ซึ่งจากการสอบถามพบว่า นักศึกษาแจ้งว่ามี
กิจกรรมที่ต้องไปพบปะพูดคุยกับรุ่นพ่ีเพ่ือท าความรู้
จักกันให้มากยิ่งขึ้นหลังเลิกเรียนหรือช่วงเวลาเย็น 
18.00-22.00น. ท าให้นักศึกษาเสียเวลาในส่วนที่จะ
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กลับไปพักผ่อนเพ่ือเตรียมตัวอ่านหนังสือทบทวนขาด
หายไป 
      กิจกรรมนอกตารางที่ก าหนดของมหาลัย ซึ่งมี
คะแนนเท่ากับ 5 คะแนน คิดเป็นเปอร์เซ็นต์เท่ากับ 
15.62 % ระดับปานกลาง ซึ่งจากการสอบถามพบว่า 
ในบางช่วงเวลาที่มีการจัดกิจกรรมแบบต่อเนื่องจาก
นอกตารางท าให้ในแต่ละวิชาท าการสอนไม่ทันท าให้
นักศึกษาขาดความเข้าใจในบทเรียนนั้นแต่ยังพบว่า
เป้นส่วนน้อยมากเนื่องจากอาจารย์ผู้สอนจะนัดมา
สอนชดเชยเพิ่มจากเวลาสอนที่ขาดหาย 
      กิจกรรมกีฬาสาขา ซึ่งมีคะแนนเท่ากับ 3 คะแนน 
คิดเป็นเปอร์เซ็นต์เท่ากับ 9.38 % ระดับน้อยที่สุด ซึ่ง
จากการสอบถามพบว่า ในช่วงเวลาที่จัดกีฬานั้นจะมี
การแข่งขันฟุตบอลเพียงรายเดียวและจัดวันเดียว
เท่านั้น จึงมีแต่ผลกระทบเพียงเล็กน้อยในด้านการ
ซ้อมทุกวันและซ้อมในช่วงเย็น ท าให้ขาดเวลาที่ต้อง
ทบทวนหนังสือเช่นกัน โดยจากการส ารวจในด้าน   
      รายวิชาที่ส่ งผลต่อ เกรดเฉลี่ยต่ ากว่า เกณ์ที่
ก าหนด 2.50 ซึ่งพบว่าวิชาในส่วนใหญ่ที่จะเป็นกลุ่ม
วิชาสายสามัญและรองลงมากลุ่มวิชาในสาขาโดยจะ
จัดจากสูงสุดไประดับต่ าสุด ตามล าดับ ดังตารางที่ 2  
 
ตารางท่ี 2 ส ารวจปัจจัยที่ส่งผลต่อรายวิชา 

ล าดับ เร่ือง % 
1 วิชาแคลคูลัสส าหรับวิศวกร  63.23 
2 วิชาฟิสิกส ์ 35.67 
3 วิชาการโปรแกรมคอมพิวเตอร ์ 22.23 
4 วิชาเขียนแบบวิศวกรรม 15.89 
5 วิชาเคมีพื้นฐาน 15.36 
6 วิชาหลักมูลของวิศวกรรมไฟฟ้า 10.12 
7 วิชากลศาสตร์วิศวกรรม 8.33 

(หมายเหตุ คิดจากร้อยละของนักศกึษาต่ ากวา่เกรด C จากนักศึกษา 62 
คน) 

 

6.2  ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม 
      จากปัจจัยที่ กล่ าวมานั้น ได้น ามาวิ เคราะห์
เพ่ิมเติมในส่วนของความพึงพอใจกระทบที่มากที่สุด
ในการจัดกิจกรรมที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา
น ามาท าเป็นแบบสอบถามความพึงพอใจ เพ่ือหาผล
จากความพึงพอใจไปช่วยในการลดปัจจัยที่ส่งผลต่อ
การ เรี ยนรู้  ได้ จริ ง  โดยจากการสอบถามด้ วย
แบบสอบถามและการสังเกตพฤติกรรม ดังตารางที่ 3 
 
ตารางท่ี 3 ความพึงพอใจที่ส่งผลกระทบต่อการเรียน 

ประเด็น X  
ผลการ 
ประเมิน 

1.จ านวนกิจกรรมที่จัด 3.92 มาก 
2.ระยะเวลาที่จัดกิจกรรม 3.87 มาก 
3.ความเหมาะสมในการจัดกิจกรรม 3.51 มาก 
4.ความน่าสนใจของกิจกรรม 3.64 มาก 
5.ประโยชน์ในการจัดกิจกรรม 3.35 ปานกลาง 

(หมายเหตุ 3.5 - 4 = มาก, 2.5 - 3.49 = ปานกลาง, 1.50 - 2.49 = 
น้อย, 1 - 1.49 = น้อยมาก) 

 
      จากตารางที่ 3 ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม 
เพ่ือตรวจสอบหาผลสัมฤทธิ์ของการจัดกิจกรรม โดย
สรุปรายละเอียดต่อไปนี้ ในด้านจ านวนกิจกรรมที่จัด 
ส่งผลกระทบต่อการเรียน ระดับมาก ซึ่งมีค่าเฉลี่ย
ระหว่าง ( X = 3.92)  ด้านระยะเวลาที่จัดกิจกรรม 
ส่งผลกระทบต่อการเรียน ระดับมาก ซึ่งมีค่าเฉลี่ย
ระหว่าง ( X = 3.87) ด้านความเหมาะสมในการจัด
กิจกรรม ส่งผลกระทบต่อการเรียน ระดับปานกลาง 
ซึ่งมีค่าเฉลี่ยระหว่าง ( X = 3.43) ด้านความน่าสนใจ
ของกิจกรรม ส่งผลกระทบต่อการเรียน ระดับมาก ซึ่ง
มีค่าเฉลี่ยระหว่าง ( X = 3.51)  ด้านประโยชน์ในการ
จัดกิจกรรม ส่งผลกระทบต่อการเรียน ระดับมาก ซึ่งมี
ค่าเฉลี่ยระหว่าง ( X = 3.35) และพฤติกรรมของ
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นักศึกษาของสังคมส่งผลกระทบต่อการเรียน ระดับ
ปานกลาง ซึ่งมีค่าเฉลี่ยระหว่าง ( X = 3.44) 
     โดยผลของค่าความพึงพอใจจากตารางที่ 3 มี
ค่าเฉลี่ยทั้งหมดเท่ากับ ( X = 3.62) ระดับมาก ซึ่งเป็น
ส่ วนหนึ่ ง ที่ ส่ ง ผลต่ อการ เ รี ยน  และ เมื่ อน า ไป
เปรียบเทียบกับนักศึกษาเข้าเรียนในปี 2562 พบว่า
ส่งผลการเรียนไกล้เคียงกัน โดยมีเกรดเฉลี่ยต่ าจาก 
2.50  คิดเป็นร้อยละ 50%  
 
7.  สรุปผลการวิจัย 
    จากผลในงานวิจัยนี้ ทีไ่ดน้ าเสนอผลกระทบในด้าน
การจัดกิจกรรมที่ส่งผลต่อการเรียนนั้น พบว่ากิจกรรม
ที่ท าให้เกรดเฉลี่ยต่ ากว่าเกณ์ที่ก าหนด 2.50 คิดเป็น
ร้อยละ 34% คือ กิจกรรมรับน้องใหม่ กิจกรรมร้อง
เพลงเชียร์ กิจกรรมสัมพันธ์สาขา กิจกรรมนอกตาราง
ที่ก าหนดของมหาลัย กิจกรรมกีฬาสาขา เป็นต้น ซึ่ง
เป็นเหตุผลที่ท าให้นักศึกษาขาดเวลาทบทวนต ารา
หรือหนังสือเรียน ขาดส่งรายงานแบบฝึกหัดตลอดถึง
การเตรียมตัวอ่านหนังสือส าหรับก่อนเรียน และส่งผล
ต่อการนอนหลับในห้องเรียนที่ได้สังเกตในห้องเรียน 
ซึ่ งพฤติกรรมของนักศึกษาดังกล่าว ซึ่ งจากการ
สอบถามนั้นส่วนใหญ่นักศึกษาจะกล่าวถึง การเข้าร่วม
กิจกรรมทั้งในราชการและนอกเวลาราชการ และผล
ของค่าความพึงพอใจที่มีผลกระทบต่อการเรียนของ
นักศึกษาจากการจัดกิจกรรม มีค่าเฉลี่ยทั้งหมดเท่ากับ 
( X = 3.62) ซึ่งอยู่ในระดับมาก จากผลการวิจัยนั้นผล
ที่ได้การจัดกิจกรรมนั้น ซ่ึงเป็นส่วนหนึ่งที่ส่งผลต่อการ
เรียนของนักศึกษาจริง โดยผลที่ได้จากการวิจัยนี้  จะ
น าไปเสนอปรับปรุงกิจกรรมให้เหมาะสมและท าการ
วิจัยหาผลกระทบต่อผลการเรียนจากปัจจัยอ่ืน ๆ เข้า
มาร่วมวิจัยด้วย เพ่ือท าให้นักศึกษามีผลการเรียนที่มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต 

8.  กิตติกรรมประกาศ 
     ขอขอบคุณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์  
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บทคัดย่อ  

ความท้าทายด้านการศึกษาในศตวรรษที่ 21  ในการเตรียมนักศึกษาให้พร้อมกับชีวิตในศตวรรษที่ 21 เป็นเรื่อง
ส าคัญ อาจารย์จึงออกแบบและสร้างทักษะการเรียนรู้ ที่ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างคุณลักษณะของบัณฑิตที่
ส าเร็จการศึกษามีความพร้อมในการท างาน หนึ่งในวิธีการสอนเพื่อสร้างคุณลักษณะให้นักศึกษาเกิดทักษะด้านปฏิบัติอย่าง
เข้าใจกระบวนการด าเนินงานคือการสอนด้วยโครงงาน ซึ่งน าหลักการมาออกแบบส าหรับใช้กับวิชาวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ 1 เพื่อสร้างทักษะในศตวรรษที่ 21 และเป็นเครื่องมือในการบ่งชี้ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์
รายวิชาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการด้วยแบบประเมินผลแบบรูบลิค  ผลการด าเนินงานพบว่านักศึกษา
ให้ความสนใจและใส่ใจวิธีการสอนด้วยโครงงานมากถึงร้อยละ 90 และอยู่ในระดับความคิดเห็นโดยเฉลี่ย 4.42 อยู่ใน
เกณฑ์มาก ผลประเมินคะแนนกิจกรรมตามแบบประเมินรูบลิคพบว่า ทักษะกลุ่มย่อยและการมีส่วนร่วมมีผลคะแนนเฉลี่ย
อยู่ที่ 82.29%  ทักษะการสื่อสารภายในกลุ่ม มีผลคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 82.76% การเตรียมตัวและการศึกษาด้วยตนเอง 
ทักษะด้านปฏิบัติงานจริงนักศึกษา  มีผลคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 80 ทักษะดังกล่าวนั้นผ่านเกณฑ์มาตรฐานรายวิชาและมี
ระดับคะแนนสูงกว่าเกณฑ์การเรียนรู้ของหลักสูตรก าหนดไว้ร้อยละ 60  ขณะที่ทักษะการเขียนรายงานมีคะแนนเฉลี่ยอยูท่ี่ 
43.69% ต้องมีการปรับปรุงอย่างเร่งด่วนที่สุด รองลงมาคือ ทักษะการน าเสนอผลงานมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 53.93% และ
สุดท้ายความสามารถด้านนวตกรรมและการสร้างสรรค์คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 74.85% 
ค าส าคัญ: การสอนด้วยโครงงานเป็นฐาน,  ทักษะในศตวรรษที่ 21,   TQF 5 ด้าน,  เกณฑ์การประเมินผลแบบรูบลิค 
 
Abstract 

21st Century Education Challenges in Preparing Students for Life in the 21st Century Teachers 
design and Create learning skills. The result is a change in the characteristics of the graduate who is 
ready to work. The teaching method is to provide students with practical skills to understand the 
process. Design principles for use in electronic engineering 1 to create skills in the 21st century and a 
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tool to identify learning achievement in Thailand Qualifications Framework ( TQF)  with the rubric 
evaluation. 

The results show that students were paying attention to the project-based learning method by 
90% and are at the average level of 4.42. The results of the assessment of the rubric, Group skills, and 
participation have an average score of 82.29%, Communication skills the average score was 82.76%, 
Practical Skills for Student Work Average score is 80%. Those skills were passed the standard of the 
course and had scores higher than the learning criteria of the curriculum set at 60 %, while the writing 
skills had an average score of 43.69%, Presentation skills were at an average of 53.93%. Finally, the 
ability to innovate and create mean scores was 74.85%. 
Keywords: Project Based Learning, 21ST Century Skills, TQF, Rubric evaluation tool 
 
1.  บทน า 
 ความท้าทายด้านการศึกษาในศตวรรษที่ 21  ใน
การเตรียมนักศึกษาให้มีความพร้อมกับชีวิต ใน
ศตวรรษที่  21 เป็นเรื่องส าคัญของกระแสการ
ปรับเปลี่ยนทางสังคมที่เกิดขึ้นในศตวรรษที่ 21 โดย
เริ่มตั้งแต่ปี ค.ศ.2000 ส่งผลต่อวิถีการด ารงชีพของ
สังคมอย่างทั่วถึง อาจารย์จึงต้องมีความตื่นตัวและ
เตรียมพร้อมในการจัดการเรียนรู้เพ่ือเตรียมความ
พร้อมให้นักศึกษามีทักษะส าหรับการออกไปด ารงชีวิต
ในโลก นั่นคือ ทักษะการเรียนรู้ การคิด การท างาน 
แก้ปัญหา สื่ อสารและร่วมมือท างานได้อย่ างมี
ประสิทธิภาพตลอดชีวิต ที่ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลง
ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น รู้ เ พ่ื อ ใ ห้ นั ก ศึ กษ า มี ค ว า ม รู้  
ความสามารถ และทักษะจ าเป็น ซึ่งเป็นผลจากการ
ปฏิรูปเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
ตลอดจนการเตรียมความพร้อมด้านต่าง ๆ  [1]   
ขณะที่  [2]  Wiggins และ McTighe เสนอกรอบ
ความคิดในการน าไปปฏิบัติในการเชื่อมโยงลงสู่การ
สอนผ่านองค์ประกอบหลัก 5 ประการได้แก่ 1.พันธ
กิจด้านการสอน 2.หลักการเรียนรู้ 3.หลักสูตรและ
ระบบการประเมิน 4.โปรแกรมการสอนและแนว

ปฏิบัติ 5.ปัจจัยสนับสนุนโดยรวม จากการกล่าว
เบื้องต้นท าให้พบว่าอาจารย์ทุกคนสามารถประยุกต์
การเรียนการสอนเพ่ือให้นักศึกษาสามารถเกิดทักษะ
ในศตวรรษที่ 21 ไปพร้อมๆกันได้โดยไม่เป็นการเพ่ิม
ภาระในการเตรียมการสอน  

 

2.  ทฤษฎีและหลักการ 
 จอห์น ดิวอ้ี (John Dewey) [3] และ  DuFour [4] 
การเรียนรู้ด้วยโครงงานเป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญรูปแบบหนึ่ง ที่เป็นการให้ผู้เรียนได้
ลงมือปฏิบัติจริงในลักษณะของการศึกษา ส ารวจ 
ค้นคว้า ทดลอง ประดิษฐ์คิดค้น โดยอาจารย์เปลี่ยน
บทบาทจากการเป็นผู้ให้ความรู้ (Teacher) เป็นผู้
อ านวยความสะดวก (Facilitator) หรือผู้ให้ค าแนะน า 
(Guide) ท าหน้าที่ออกแบบกระบวนการเรียนรู้ ให้
ผู้เรียนท างานเป็นทีม กระตุ้นแนะน าและให้ค าปรึกษา 
เพ่ือให้โครงการส าเร็จลุล่วง โดยมีขั้นตอนที่ส าคัญใน
การจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน   
 1. การเตรียมความพร้อม  การก าหนดหัวข้อ
โครงงานพร้อมเครื่องมือการสืบค้นส าหรับนักศึกษา 
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 2. การคิดและเลือกหัวข้อ การแนะน าเพ่ือให้เกิด
แนวความคิดในการสร้างหัวข้อที่เหมาะสมในการ
น ามาท าโครงงาน 
 3. การเขียนเค้าโครง เป็นการสร้างแผนผังทาง
ความคิด (Mind Map) เพ่ือให้ผู้ เกี่ยวข้องมองเห็น
ภาระงาน บทบาท และระยะเวลาในการด าเนินงาน 
ท าให้สามารถปฏิบัติโครงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น   
 4. การปฏิบัติโครงงาน การควบคุมให้ผลของงาน
เป็นไปตามกรอบแผนที่วางไว้  
 5. การน าเสนอโครงงาน นักศึกษาสรุปรายงานผล 
โดยการเขียนรายงาน หรือการน าเสนอในรูปแบบ
ต่างๆตามความเหมาะในสภาวะแวดล้อมที่เอ้ือ   
 6. การประเมินผลโครงงาน  การสร้างแบบ
ประเมินที่มีความเหมาะสม สามารถสะท้อนความเป็น
จริงและน าสู่การแก้ไขกระบวนงานได้อย่างเป็น
รูปธรรม 
    ขั้นตอนที่ 1-5 เป็นขั้นตอนภายในกระบวนการกลุ่ม
ในห้องเรียน ขั้นตอนที่ 6 เป็นกิจกรรมของผู้เรียน
รายบุคคลในห้องเรียน 
 
3.  วิธีด าเนินการ 
3.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรเลือกใช้นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ ชั้นปีที่ 2/4 จ านวน 21 คน และ 2ปกติ 
จ านวน 21 คน ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 42 คน ซึ่ง
แบ่งการท างานเป็นกลุ่ม ๆ ละ 3 คน ได้ทั้งหมด 14 
กลุ่ม จากจ านวนนักเรียน 62 คนคิดเป็นร้อยละ 67 % 
ที่เรียนในรายวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 1 และการ
ทดลองทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 1 ในภาคเรียนที่ 
1 ปีการศึกษา 2563 เนื่องจากเป็นรายวิชาที่มีการ

เรียนเสร็จสิ้นและมีการตรวจชิ้นงาน การน าผลงาน
เป็นที่เรียบร้อย 
3.2  รูปแบบการศึกษา    

ออกแบบการท าวิจัยด้วยวิธีมอบหมายโครงงาน
จัดท าโคมไฟแอลอีดีด้วยการแบ่งกลุ่มนักศึกษาท างาน
เป็นทีมที่วางแผนร่วมกันระหว่างอาจารย์กับนักศึกษา
ส าหรับการก าหนดช่วงเวลาในการด าเนินงานโดย
วิ ธี ก า ร เ รี ย น รู้ ด้ ว ย โ ค ร ง ง า น  ( Project-based 
Learning) 6 ขั้นตอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2563 เพ่ือให้ผลการออกแบบวงจรเป็นการท าจากเนื้อ
วิชาในวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 1 ในแต่ละขั้นตอนมี
การก าหนดคะแนนของการด าเนินงานที่ 20 คะแนน 
และก าหนดคะแนนด้านความส าเร็จของงานไว้ 30 
ค ะ แ น น  ซึ่ ง ค ะ แ น น โ ด ย ร ว ม ทั้ ง ห ม ด เ ป็ น 
 50 คะแนน น าผลคะแนนมาท าการวิเคราะห์ผลถึง
การเกิดทักษะของศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษา และ
ผลสั มฤทธิ์ ก า ร เ รี ยนรู้ ข อ ง ร ายวิ ช า วิ ศ วกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ 1 ตามวัตถุประสงค์การสอนเพ่ือสร้าง
คุณลักษณะ TQF 5 ด้านตามแผนที่การกระจายความ
รับผิดชอบใน มคอ.2 
3.3  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
      ประกอบด้วย 
      1. มคอ.3 วิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 1 
      2. แบบประเมินให้คะแนนผลงานแบบรูบลิค 
      3. ผลงานของนักศึกษาประกอบด้วย 3 ส่วน    
คื อ  1.  ก า รน า เ สนอ  2. รู ป เ ล่ ม ร าย ง านที่ ต้ อ ง
ประกอบด้วย ทฤษฎีการออกแบบ การค านวณ
ออกแบบ การจัดท าแผ่นวงจรพิมพ์ การวางตัว
อุปกรณ์ การทดสอบเปรียบเทียบกับผลการออกแบบ 
การจ าลองการท างาน สรุปผลการออกแบบ 3. ชิ้นงาน
ที่ท าการออกแบบให้มีคุณสมบัติตามที่ก าหนด 
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3.4  การสร้างเครื่องมือ 
 การสร้างเครื่องมือเริ่มจากการวางแผนการสอน
ในรายละเอียดของรายวิชา มคอ .3 วิชาวิศวกรรม
อิ เ ล็ กทรอนิ ก ส์  1 และการทดลองวิ ศ ว ก ร ร ม
อิเล็กทรอนิกส์ 1 เพ่ือวัดผลสัมฤทธิ์รายวิชาด้วยแผนที่
ที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการ
เรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาและสร้างแบบประเมิน
รูบลิคใช้ส าหรับประเมินผลการเรียนรู้ด้วยโครงงาน 
แบบประเมินทักษะในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษา
ได้แก่ 
 1. ทักษะในการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน 
(PBL skill) 
 2. ทักษะกลุ่มย่อยและการมีส่วนร่วม (Group 
skills and participation) 
 3. ทักษะการสื่อสาร (Communication skills) 
ภายในกลุ่ม 
 4. การเตรียมตัวและการศึกษาด้วยตนเอง 
(Preparation and SDL) 
 5.  ความสามารถด้ านนวัตกรรมแ ละการ
สร้างสรรค ์
 6.ทักษะการเขียนรายงาน 
3.5  สถิติที่ใช ้

น าผลจากแบบประเมินมาท าการวิเคราะห์โดยใช้
หลักการทางสถิติ รูปแบบของข้อมูลค่าเฉลี่ย (Mean) 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
ใช้วิธีการถอดแบบปฏิบัติจริงลงสู่แบบประเมินในแต่
ละขั้นตอน ซึ่งเป็นค าถามปลายเปิดประเมินผลเป็น
แบบ 5 ระดับได้แก่ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย 
และน้อยที่สุด ได้ก าหนดค่าคะแนนแทน คุณลักษณะ
ของตัวแปรดังนี้ 
5 คะแนน หมายถึง เห็นด้วยมากที่สุด 
4 คะแนน หมายถึง เห็นด้วยมาก 

3 คะแนน หมายถึง เห็นด้วยปานกลาง 
2 คะแนน หมายถึง เห็นด้วยน้อย 
1 คะแนน หมายถึง เห็นด้วยน้อยที่สุด 
เกณฑ์การประเมินค่าวัดระดับความคิดเห็นของ
นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์มี  
5 ระดับ โดยก าหนดค่าการแปลความหมายค่าเฉลี่ย 
ดังนี้ 

ระดับค่าเฉลี่ย    =     
(คะแนนสูงสุด−คะแนนต่ าสุด)

จ านวนช้ัน
 

                     =    
5−1

5
      =    0.80 

 

 จากเกณฑ์การประเมินดังกล่าว สามารถก าหนด
ระดับคะแนนเฉลี่ยความคิดเห็นเพื่อการแปล
ความหมาย ดังนี้ 
ค่าเฉลี่ย 4.21 - 5.00 หมายถึง ระดับมากท่ีสุด 
ค่าเฉลี่ย 3.41 - 4.20 หมายถึง ระดับมาก 
ค่าเฉลี่ย 2.61 - 3.40 หมายถึง ระดับปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย 1.81 - 2.60 หมายถึง ระดับน้อย 

ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถึง ระดับน้อยมาก 

 
4.  ผลการทดลอง 
 ผลจากการประเมินตนเองหลังจากเรียนจบใน
รายวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 1 ของภาคการศึกษา
พบว่าแนวโน้มผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ในวิชามีความ
สอดคล้องกับการประเมินและวัดผลโดยใช้วิธีการสอน
ด้วยโครงงานพบว่า 
 1. นักศึกษามีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อ
ตนเอง ปฏิบัติตามกฎระเบียบขององค์กร มีภาระการ
เป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นหมู่คณะ และ
สามารถประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทาง
วิศวกรรมต่อองค์กรได้ ซึ่งใช้เกณฑ์การตรวจสอบชื่อ
เข้าห้องและการเข้าท ากิจกรรมกลุ่มมีนักศึกษาถึงร้อย
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ละ 95.45 ที่เป็นไปตามเกณฑ์ อีกร้อยละ 4.55 มีการ
เข้าเรียนช้าไม่น้อยกว่า 15 นาที ผลจากการส ารวจ
ความคิดจากกลุ่มตัวอย่างนักศึกษาที่ร่วมวิจัยมีมุมมอง
เกี่ยวกับตัวเองในการตรงต่อเวลาถึงร้อยละ 93.4 ซึ่ง
สอดคล้องกับผลการจัดกิจกรรมในห้องเรียน 

2. นักศึกษาสามารถเปรียบเทียบคุณลักษณะทาง
ก ร ะแ ส - แ ร ง ดั น ข อ ง อุ ปก ร ณ์ อิ เ ล็ ก ท รอนิ ก ส์  
คุณลักษณะการตอบสนองทางความถี่ของอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือเลือกใช้ได้อย่างเหมาะสมและ
ถูกต้องตามการออกแบบ โดยใช้เกณฑ์ทักษะในการ
สอนด้วยโครงงานประกอบด้วย 

1. ทักษะในการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน 
(PBL skill) มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 84.29 % 

2. ทักษะกลุ่มย่อยและการมีส่วนร่วม (Group 
skills and participation) มีผลคะแนนเฉลี่ ยอยู่ ที่  
82.29% 

3. ทักษะการสื่อสาร (Communication skills) 
ภายในกลุ่ม มีผลคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 82.76% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางท่ี 1 ผลการประเมินการจัดการเรียนการสอน 

 
 
 4.  การเตรียมตัวและการศึกษาด้วยตน เอง 
(Preparation and SDL) มีผลคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ร้อย
ละ 80 ทักษะการน าเสนอผลงานมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 
53.93% ซึ่งมีผลคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน
ที่ก าหนดไว้ร้อยละ 70 ของคะแนนรูบลิค มีจ านวน
นักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์อยู่ที่ร้อยละ  69.05 คิดเป็น
จ านวนคนในกลุ่มตัวอย่างอยู่ที่ 30 คน จาก 42 คน 
ซึ่งสูงกว่าการจัดท ารายงาน  แต่ผลคะแนนได้ต่ ากว่า
เกณฑ์นั้นมาจากการน าเสนอข้อมูลที่ไม่มีบทสรุปผล
การด าเนินงานเริ่มตั้งแต่การออกแบบ การจ าลองการ
ท า ง าน  ก า ร เ ลื อ กซื้ อ อุ ปก รณ์  ก า ร ออกแบบ
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วันที่ 20  สิงหาคม  2564  ณ  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   
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แผ่นวงจรพิมพ์ การวางตัวอุปกรณ์ การทดสอบผลการ
ทดสอบ ผลสรุปเมื่อเปรียบเทียบกับการออกแบบ 
 
5.  สรุปผลการทดลอง 
 โครงการวิจัยในห้องเรียนเพ่ือการสร้างคุณลักษณะ
ให้นักศึกษาเกิดทักษะในศตวรรษที่ 21 และทักษะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ TQF 5 ด้าน พบว่าทักษะในการ
เรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (PBL skill) นักศึกษามี
ความรู้และเข้าใจกระบวนการในการด าเนินงาน
กระทั่งสามารถสร้างชิ้นงานที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามท่ี
ก าหนด  โดยทักษะกลุ่มย่อยและการมีส่วนร่วม 
(Group skills and participation)  ทักษะการสื่อสาร 
(Communication skills) ภายในกลุ่ม และ ทักษะ
ด้านปฏิบัติงานจริงนักศึกษา ท าให้ได้คะแนนโดยเฉลี่ย
สูงกว่าร้อยละ 80 จากเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 
Rubric 80-100 % อยู่ที่ระดับ 5 บรรลุตามเกณฑ์
รายวิชาที่ก าหนด แต่ทักษะการเขียนรายงานมีคะแนน
เฉลี่ยอยู่ที่ 43.69% ต้องมีการปรับปรุงอย่างเร่งด่วน
ที่สุด รองลงมาคือ ทักษะการน าเสนอผลงานมีคะแนน
เฉลี่ยอยู่ที่ 53.93% และสุดท้ายความสามารถด้าน
นวัตกรรมและการสร้างสรรค์คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่  
74.85% โดยคุณสมบัติที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์รายวิชา
ที่ก าหนดเสนอเป็นข้อควรปรับปรุงกระบวนการสอน
ด้วยโครงงานเป็นฐานต้องมีการปรับกระบวนการสอน
เพ่ือให้แก้ปัญหาสิ่งที่เกิดขึ้นและต้องส่งรายงานต่อวิชา
อ่ืนๆในหลักสูตรเพื่อร่วมสร้างคุณลักษณะที่นักศึกษาที่
ไม่บรรลุตามเป้าประสงค์และเกิดผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
ก่อนส าเร็จการศึกษา 
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