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สาสนจากอธิการบดี  

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี

 
 

 การจัดประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมระดับชาติ คร้ังที่ 4 ภายใตแนวคิด “การพัฒนาเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมในยุค 4.0 เพ่ือพัฒนาทองถิ่นเขมแข็งอยางยั่งยืน” ในคร้ังนี้ เชื่อวาจะไดนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาทองถิ่นที่

เกิดจากงานประดิษฐ งานวิจัยบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏที่สามารถนําไปประยุกตใชกับชุมชน ทองถิ่น ไดอยาง

มีประสิทธิภาพ 

 ขอใหการจัดงานคร้ังน้ีเกิดพลังความรวมมือในการใชเทคโนโลยี และนวัตกรรมในยุค 4.0 เพ่ือทําใหทองถิ่น

เขมแข็ง ที่สําคัญจะทําใหผูมารวมงานเกิดการเรียนรูรวมกันอยางตอเนื่องจนเกิดเปนเครือขายนักนวัตกรรมเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม ขออวยพรใหประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงคของการจัดงาน 

 
 

 
 (ผูชวยศาสตราจารยจินตนา  เวชมี) 

อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตรี 



การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 4 

12-13 กรกฎาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร   

 

            สาสนจากคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี

           

 
 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มุง ม่ันผลิตบัณฑิตใหเปนที่ยอมรับในระดับ

มาตรฐานสากล  สรางสรรคงานวิจัย และบริการองคความรูสูสังคม คณะจึงมีนโยบายสงเสริมสนับสนุน ใหคณาจารย

และนักศึกษาผลิตผลงานที่มีคุณภาพในศาสตรสาขาวิชาตางๆ อันกอใหเกิดองคความรูและการสรางสรรคนวัตกรรม 

เปนประจําทุกปอยางตอเน่ือง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี รวมกับสภาคณบดีคณะ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏจึงไดกําหนดจัดการประชุมวิชาการ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรมระดับชาติ คร้ังที่ 4 ภายใตหัวขอ “การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมในยุค 4.0 เพ่ือ

ทองถิ่นเขมแข็งอยางยั่งยืน” ซ่ึงปจจุบันเปนยุคของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยการนําเทคโนโลยี มาพัฒนาทองถิ่น 

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแขงขนัของประเทศตอไป โดยการจัดประชุมวิชาการคร้ังนี้มีวัตถุประสงค เพ่ือที่จะเปนเวทีการ

เผยแพรผลงานวิจัยของอาจารยและนักศึกษาทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏ  

 ในนามของคณะกรรมการผูจัดงาน ขอขอบคุณ และขอตอนรับผูนําเสนอผลงานทางวิชาการทุกทาน ที่รวม

เจตนารมณในการสนับสนุน และสงเสริมการผลิตผลงานวิชาการที่มีคุณภาพยังประโยชนตอสังคมและประเทศชาติ 

ขอใหทุกทานประสบความสําเร็จและมีความเจริญรุงเรืองสืบไป 

 
 

 
 (อาจารย ดร.สกุล คํานวนชยั) 

คณบดคีณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรม 

มหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตรี 
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  สาสนจากคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงพชร 

  
 
 การประชุมวิชาการระดับชาติโครงการ I-Tech Con 2018 จัดขึ้นเปนคร้ังที่ 4 มีวัตถุประสงคเพื่อเปนเวที

ระหวางประเทศสําหรับคณาจารย นักวิชาการ นักศึกษาดานเทคโนโลย ีการประชุมคร้ังน้ีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ในฐานะเจาภาพรวมหวังเปนอยางยิ่งวาผูเขารวมประชุมจะไดรับประสบการณอัน

ทรงคุณคาจากการแลกเปลี่ยนความรูระหวางนักวิชาการจากหนวยงานตาง ๆ ที่เขารวมประชุม อันจะทําใหเกิด

เครือขายวิชาการที่กวางขวาง และเขมแข็งมากขึ้น 

 
 

 
 (ผูชวยศาสตราจารยนรุตม  บุตรพลอย) 

คณบดคีณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรม 

มหาวิทยาลยัราชภฏักําแพงเพชร 

 



การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 4 

12-13 กรกฎาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร   

 

  สาสนจากคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย 

  

 
 การจัดประชุมวิชาการคร้ังน้ีเปนคร้ังที่ 4 ซึ่งไดรับความรวมมือจากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทั่วประเทศ  

ดําเนินการโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี คณะ

เทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร   

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภฏักาญจนบุรี  คณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย

ลงกรณฯ  และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดกลุมภาคกลาง  รวมกันเปนเจาภาพในการจัดประชุมวิชาการคร้ังน้ี  โดยมี

วัตถุประสงคเพื่อใหคณาจารยในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   ไดมีเวทีในการนําเสนอและเผยแพรงานวิจัย           

สูสาธารณชน เพ่ือใหเกิดประโยชนตอผูที่สนใจ  นอกจากนี้ยังเปนการสรางความเขมแข็งทางดานวิชาการและวิชาชีพ

อยางเปนรูปธรรมของเครือขายของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมทั่วประเทศและเปนการสงเสริมพัฒนานักวิจัยของ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ  อันจะไปสูการพัฒนาทองถิ่นของประเทศชาติใหเปนที่

พ่ึงของสังคมไทยกิจกรรม  ความรวมมือในคร้ังน้ีนับเปนจังหวะกาวที่สําคัญและสมควรพัฒนาและจัดกิจกรรมอยาง

ตอเน่ืองเพ่ือความยั่งยืนในอนาคต 

 
 

 
 (ผูชวยศาสตราจารยวีระ  เนตราทิพย) 

คณบดคีณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรม 

มหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย 
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  สาสนจากคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

  
 
 การประชุมวิชาการ นับวาเปนการสรางความเขมแข็ง ใหกับชาวคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เปนอยางยิ่ง 

เพราะนอกจากจะเปนการพัฒนาศกัยภาพบุคลากรของคณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรมแลว ยังเปนเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู

ซ่ึงกันและกัน  ทําใหไดองคความรูที่สามารถนําไปปรับปรุงใชในการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาชุมชนทองถิ่น 

ตามภารกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏแตละแหง  ตามพระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว อันจะกอใหเกิด

ประโยชนตอประชาชนอยางแทจริง 

 การจัดประชุมวิชาการในคร้ังน้ี เปนความรวมมือของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ

กําแพงเพชร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย

ราชภัฏกาญจนบุรี และคณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยมีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ใหเกียรติรับเปนเจาภาพสถานที่ ในการจัดประชุม ซ่ึงคณะผูรวมจัดการประชุม 

ขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี และหวังเปนอยางยิ่งวาการจัดประชุมวิชาการในคร้ังนี้  จะกอใหเกิดการพัฒนาทั้งบุคลากร 

และองคกรของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ใหเปนที่ยอมรับ และสามารถนําองค

ความรูที่เกิดขึ้น ไปใชในการพัฒนาคณะ มหาวิทยาลัย และประเทศชาติสืบไป 

 
 

 
 (ผูชวยศาสตราจารยภวัต  มสิดีย) 

คณบดคีณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรม 

มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร 
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คณะกรรมการ 

การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คร้ังที่ 4 

 

ประธาน 

ดร.สกุล  คํานวนชยั   มหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตรี 

 

กองบรรณาธิการ 

รศ.ดร.ศภุวัฒน  ลาวัณยวิสทุธิ ์  มหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตรี 

ดร.วิทยา  พันธุพา   มหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตรี 

ผศ.นรุตม  บุตรพลอย   มหาวทิยาลยัราชภฏักําแพงเพชร 

อ.กนกวรรณ  เขยีววัน   มหาวิทยาลยัราชภฏักําแพงเพชร 

รศ.ดร.เบญจลักษณ  เมืองมีศรี  มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 

ผศ.ดร.เทดิศักดิ ์ อินทโชต ิ  มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 

ผศ.ภวตั  มิสดยี    มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร 

ผศ.ดร.ไวรุจน  อิ่มโพ   มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร 

ผศ.วีระ  เนตราทิพย   มหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย 

ดร.สุวัฒน  มณีวรรณ   มหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย 

ผศ.เกรียงศักดิ ์ ทวีวัฒน   มหาวิทยาลยัราชภฏักาญจนบุรี 

อ.มงคล  พัชรวงศสิริ   มหาวิทยาลยัราชภฏักาญจนบุรี 

 

 

 

คณะกรรมการพจิารณาบทความ 

รศ.ดร.มนตรี  ศิริปรัชญานันท  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

ผศ.ดร.วินัย  ใจกลา   สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง  

ดร.บญัชา  เหลือแดง   มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร 

ดร.ธนากร  ภูเงนิขํา   มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

ดร.สภุัทรชยั  สุวรรณพันธ   มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
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ดร.สุริยา  โชคเพ่ิมพูน   มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

ผศ.ดร.สมชาย  ศรีสกุลเตยีว  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

รศ.ดร.พิพัฒน  อมตฉายา   มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

ดร.สุรเชษฐ  ตุมม ี   มหาวิทยาลยัราชภฏักําแพงเพชร 

ผศ.ดร.ณัฏฐ  มากุล   มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร 

ผศ.ดร.ขวัญชยั  หนาแนน   มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรี 

รศ.ดร.อุทยั  ผองรัศม ี   มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรี 

ผศ.ดร.นรินทร  กลุนภาดล  มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร 

รศ.ดร.อลงกรณ  พรมท ี   มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธานี 

รศ.ดร.กาสัก  เตะขันหมาก  มหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตรี 

ผศ.ดร.กันยา  กองสงูเนิน   มหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตรี 

ผศ.ดร.จิราวรรณ  สมหวัง   มหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตรี 

ผศ.ดร.ปพน  สะอาดยวง   มหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตรี 

ผศ.ดร.พัชรี  รมพะยอม  วิชยัดษิฐ  มหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตรี 

ผศ.ดร.รัชดาภรณ  อมรชีวิน  มหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตรี 

ผศ.ดร.สัมฤทธิ ์ เสนกาศ   มหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตรี 

ผศ.ดร.สุธาสินี  ศิริโภคาภิรมย  มหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตรี 

ผศ.กฤดาพรรณ  ปานทองคํา  มหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตรี 

ผศ.คชา  ศยัยกลุ    มหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตรี 

ผศ.พลวัฒน  เกดิศิริ   มหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตรี 

ผศ.วิบูล  จันทรแยม   มหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตรี 

ผศ.สกล  นันทศรีวิวัฒน   มหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตรี 

ผศ.สุรยุทธ  ทองคํา   มหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตรี 

ดร.กรองแกว  มิฆเนตร   มหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตรี 

ดร.จันทร  ชยัประเสริฐ   มหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตรี 

ดร.ประนมกร  ชศูรี   มหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตรี 

ดร.วัลยลิกา  สุขสําราญ   มหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตรี 

ดร.สราวุฒ ิ แนบเนยีร   มหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตรี 
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ประธานกลุมยอย 

รศ.ดร.พีระวุฒิ  สุวรรณจันทร  สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

ผศ.ดร.วินัย  ใจกลา   สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง  

ผศ.ดร.สัณหวัจน  ทองแดง  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

ผศ.ดร.นรินทร  กลุนภาดล  มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร 

รศ.ดร.ศภุวัฒน  ลาวัณยวิสทุธิ ์  มหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตรี 

ดร.ลลิลธร  มะระกานนท   มหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตรี 

ดร.วิทยา  พันธุพา   มหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตรี 
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กําหนดการประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมระดับชาติ คร้ังที่ 4 (4th I-TECH CON) 

วันที่  12 – 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 

ณ มหาวทิยาลัยราชภฏักําแพงเพชร จ.กําแพงเพชร 

วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฏาคม พ.ศ. 2561 

เวลา   08.00 - 09.00 น. ลงทะเบียน 

         09.00 - 09.30 น. พิธีเปดงาน 

โดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

         09.30 - 10.30 น. บรรยายพิเศษ  

โดย อาจารยธนิตสรณ จิระพรชัย 

รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกลาธนบุรี 

         10.30 - 10.50 น. พักรบัประทานอาหารวาง 

         10.50 - 12.00 น. บรรยายพิเศษ (ตอ)  

โดย อาจารยธนิตสรณ จิระพรชัย 

รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกลาธนบุรี 

         12.00 - 13.00 น. พักรบัประทานอาหารกลางวัน 

         13.00 - 14.30 น. นําเสนอผลงานวิจัย 

         14.30 - 14.50 น. พักรบัประทานอาหารวาง 

         14.50 - 17.00 น. นําเสนอผลงานวิจัย (ตอ) 

         18.00 - 21.00 น. งานเล้ียงขอบคุณ 

วันศุกรที่ 13 กรกฏาคม พ.ศ. 2561 

เวลา   08.30 - 10.30 น. นําเสนอผลงานวิจัย  (ตอ) 

         10.30 - 10.50 น. พักรบัประทานอาหารวาง 

         10.50 - 12.00 น. นําเสนอผลงานวิจัย (ตอ) 

         12.00 - 13.00 น. พักรบัประทานอาหารกลางวัน 

         13.00 - 14.30 น. นําเสนอผลงานวิจัย (ตอ) 

         14.30 - 14.50 น. พักรบัประทานอาหารวาง 

         14.50 - 16.30 น. พิธีมอบวุฒิบัตรแกนักวิจัย 

พิธีปดงาน 
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วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 กลุมไฟฟา    

 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา (อาคาร 12) ช้ัน 8 หอง 8A 

 ประธานกลุมยอย: ผศ.ดร.วินัย ใจกลา   

เวลา ชื่องานวิจัย ผูวิจัย 

13.00-13.15 น. การจัดทําขอมูลระบบจําหนายไฟฟาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏราช

นครินทร 

สุรพงษ  แกนมณี, สราวุธ  อิสรานุวัฒน 

13.15-13.30 น. ตูอบรองเทาผาใบโดยใชระบบฮีตเตอร กมลวรรณ  วงศวุฒ,ิ อรรถพล  อยูอินทร, 

ดวงกมล  อังอํานวยศิริ 

13.30-13.45 น. แบบจําลองทางคณิตศาสตรของระบบขับเคล่ือนรถโกคารทไฟฟา ภูริชญ  งามคง 

13.45-14.00 น. การหาอัตราการลมเหลวและพยากรณเวลาเสียหายของอุปกรณใน

สถานีไฟฟายอย 22 kV 

ภุมรินทร  ทวิชศร ี

14.00-14.15 น. แบบจําลองความเสถียรภาพโดยใชตัวควบคุมแบบพีไอด ี ครรชิต ภาวนานนท, อรุณยุพา บัวทรัพย,  

ดวงกมล อังอํานวยศิริ, กมลวรรณ วงศวุฒิ 

14.15-14.30 น. การศึกษาเปรียบเทียบเทคนิคพดัีบบลิวเอ็มแบบหลายสัญญาณพาหะ 

(MCPWM) ระหวางแบบสัญญาณพาหะซอนกันและแบบสญัญาณ

พาหะเล่ือนระดับตรงกันสําหรับอินเวอรเตอร 5 ระดับ 

ชนิดไดโอดแคลมป 

สถิตยพร  เกตุสกุล, สุรสิทธ์ิ  ประกอบกิจ, 

ไชยวัฒน  ทองชอย 

14.30-14.50 น. พักรับประทานอาหารวาง 

14.50-15.05 น. การพัฒนาเครื่องค่ัวขาวโพดควบคุมดวยไมโครคอนโทรลเลอร ธรรมนูญ มะยมทอง, ศุภณัฐ ตะกรุดจันทร, 

ประสทิธ์ิ โตเทศ, ภุมรินทร ทวิชศรี 

15.05-15.20 น. การพัฒนาครกสีขาวแบบกึ่งอัตโนมัติระดับครัวเรือน จาริณี มาแกว, สรรเพชร เพียรจัด 

15.20-15.35 น. การสรางและหาประสิทธิภาพเครื่องผลิตไฟฟาจากพลังงานธรรมชาติ ชัชชัย วรพัฒน, วิภพ ใจแข็ง, จรัญ คนแรง, 

มิ่งขวัญ สมพฤกษ, อดิศร กวาวสิบสาม, 

ธีรวัฒน ต๊ิบอาย, ชัชวาลย  แสงแกว 

15.35-15.50 น. การออกแบบและสรางระบบไฟสองสวางบนถนนทางเทาแบบ  

เปด-ปด ตามเวลา ดวยพลังงานแสงอาทิตย 

อัษฎางค บุญศรี, จารุกิตติ์ พบิูลนฤดม,  

พิณประกาย อบเชย, เจษฎาพร นุมจันทร 

15.50-16.05 น. การพัฒนาเพื่อหาประสทิธิภาพเครื่องผลิตไฟฟาจากพลังงาน 

แบบผสม 

วิภพ ใจแข็ง, จรัญ คนแรง,  

มิ่งขวัญ สมพฤกษ, ชัชชัย วรพัฒน,  

พิคิด ดวงมาลา, คมกริช แสงสุรินทร,  

ถวิล  มาทัง 

16.05-16.20 น. การสรางเครื่องพันฟลมอัตโนมัติ ณัฐวุฒิ ศรศร,ี ณัฐพงศ จิตรอําภัย, 

ภุมรินทร ทวิชศร,ี สุวิทย ฉุยฉาย,  

ธีรนนท ไชยคุณ 

16.20-16.35 น. โตะรีดผาผลิตไฟฟาโดยใชเทอรโมอิเล็กทริก  วาสนา เกษมสินธ, ไตรรงค วะชุม,  

นุกูล  รูปงาม, วันชัย นาโสก,  

ศราวุธ  มุลพรม, กัลยา กิตติเลิศไพศาล 
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วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 กลุมไฟฟา    

 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา (อาคาร 12) ช้ัน 8 หอง 8A 

 ประธานกลุมยอย: ผศ.ดร.วินัย ใจกลา   

เวลา ชื่องานวิจัย ผูวิจัย 

16.35-16.50 น. การพัฒนาเรือเก็บขยะควบคุมแบบไรสาย สราวุฒิ  บญุเกิดรัมย, วาสนา เกษมสินธ, 

วิทยา  ชาดีกรณ, โชติอนันต วงศกาฬสินธ, 

เมฆา  สุทธิมาตย, ศตวรรษ  โถดาสา 

16.50-17.05 น. การออกแบบและสรางกังหันลมไฟฟาขนาดเล็กแบบแกนตั้งและแกน

นอน 

ดุสิต  อุทิศสุนทร 

 

 

 



การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 4 
 

12-13 กรกฎาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร  

 

 วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 กลุมเครื่องกล อุตสาหการ การผลิต    

 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา (อาคาร 12)  ชั้น 6 หอง 6A 

 ประธานกลุมยอย: ผศ.ดร.นรินทร  กุลนภาดล 
เวลา ช่ืองานวิจัย ผูวิจัย 

13.00-13.15 น. การออกแบบและศึกษาระบบเตาแกสซิไฟเออรแบบอากาศไหลลง 

โดยใชซังขาวโพดเปนเชื้อเพลิง 

นเรศ ใหญวงศ, อัญชณา อุประกูล,  

นงนุช ศรีเล็ก, ชัชชัย วรพัฒน,  

ศุภวิชญ บรรเรียนกิจ, ดํารงศักดิ์ ภูสด,  

วิษณุ ทรายสารี 

13.15-13.30 น. การศึกษาความคุมคาทางเศรษฐศาสตรของอุตสาหกรรมเซรามิกส

ขนาดใหญจังหวัดราชบุรี กรณีศึกษา: บรษิทัคราวน เซรามิคส จํากัด 

นพดล  อํ่าดี 

13.30-13.45 น. อุณหภูมิที่เหมาะสมในการรอนของเน้ือมะพราวออนจากกะลา ธนัส โรจรัตน, ชัชวาล นิมโรธรรม,  

ธีรภาพ อุดร, นิตินันท มามีไชย,  

วิชาญ  ตอรบรัมย 

13.45-14.00 น. ระบบสายพานลําเลียงคัดแยกสีอัตโนมัติควบคุมโดยอาดูโน สมศักด์ิ ยางกุง, เทิดศักดิ ์อินทโชต,ิ  

กิตติศักดิ์ วาดสันทัด 

14.00-14.15 น. การหาประสิทธิภาพตูอบแหงพลังงานแสงอาทิตยขนาดเล็ก  

แบบสามเหลี่ยม แบบสี่เหล่ียม และแบบโคง ที่เหมาะสมกับการใช

ระดบัครัวเรือน 

นิวดี คลังสีดา, ภานุวัฒน รุงนอย,  

ปรญิญา มาวัน 

14.15-14.30 น. การลดของเสียในกระบวนการผลิตขวดแกว ธีระเดช ฤทธ์ิชาวนา, วิทยา กันไชย,  

มนัสพงษ ปอมลอย,  

ประภาวรรณ แพงศร ี  

14.30-14.50 น. พักรบัประทานอาหารวาง 

14.50-15.05 น. การประเมินสมรรถนะและคุณภาพดานการออกแบบในชุดประลอง

เรื่องระบบปรับอากาศในรถยนต (R 134 a) แบบปรบัความเร็วรอบ

ดวยอินเวอรเตอร 

ชัชวาล นิมโรธรรม, สุรพงษ แกนมณี 

15.05-15.20 น. การเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตเบาะรถยนต กรณีศึกษา: 

แผนกปม 

บรรพจน มีสา, จักรพันธ ปนทอง 

15.20-15.35 น. เครื่องอัดถานแทงดวยระบบไฮดรอลิกสเพื่อวิสาหกิจชุมชน โชติวุฒิ ประสพสุข, ภาณุวัฒน หุนพงษ 

15.35-15.50 น. เครื่องจักรกลซีเอ็นซีขนาดเล็ก ครรชิต  ภาวนานนท, อรุณยุพา  บัว

ทรพัย, อิทธิพัฒน  รปูคม 

15.50-16.05 น. การศึกษาถึงการไหลแบบปนปวนของอากาศและคุณลักษณะการ

ถายเทความรอนของทอที่มีการสอดใสวงแหวนขาวหลามตัด  

– ขาวหลามตัด 

วิทูรย  ชิงถวยทอง, สุริยา โชคเพิ่มพูน,  

สัณหวัจน ทองแดง, อมร ดอนเมือง, 

บัญชา ล้ําเลิศ 

16.05-16.20 น. เครื่องขึ้นรูปแผนขาวสําหรับขนมขาวแผนอบกรอบ จิตติ ขนอม, เชาวลิต กรัสประพันธ,  

อภิรุณ ฝูงประเสริฐ, ชูชีพ เขียวอุบล,  

จิตติมณฑน วงศษา 
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วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 กลุมเครื่องกล อุตสาหการ การผลิต    

 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา (อาคาร 12)  ชั้น 6 หอง 6A 

 ประธานกลุมยอย: ผศ.ดร.นรินทร  กุลนภาดล 
เวลา ชื่องานวิจัย ผูวิจัย 

16.20-16.35 น. การเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตช้ินสวนแขนจับหัวอาน

ฮารดดิสกไดรฟ 

ณัฐชา เทียนมี, สิริมนัส กติยะการ, 

สุดารัตน เพ็งวัน, จิรัญญา โชตยะกุล 

16.35-16.50 น. ผลของรูปรางตอความแข็งแรงของเชื้อเพลิงอัดเม็ดดวยระเบียบวิธีไฟไนต

เอลิเมนต 

จักรินทร อุดทาสี, รณชาต ิมั่นศิลป, 

สุบงกช โตไพบูลย, นิวัตร มูลปา, 

ถนัด จันทรวงศ 

16.50-17.05 น. การศึกษาความเปนไปไดของโครงการลงทุนหอพักในกํากับของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค พื้นที่การศึกษายานมัทร ี

วัชระ ชัยสงคราม, พลิศภัสร คําฟ,ู  

ศิวัตน กมลคุณานนท 

 



การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 4 
 

12-13 กรกฎาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร  

 

วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 กลุมอิเล็กทรอนิกส โทรคมนาคม คอมพิวเตอร   

 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา (อาคาร 12)  ช้ัน 6 หอง 6C 

 ประธานกลุมยอย: รศ.ดร.พีระวุฒิ  สุวรรณจันทร 

13.00-13.15 น. การพัฒนาระบบควบคุมความเขมขนนํ้าแปงแบบอัตโนมัติใน

อุตสาหกรรมแปงมันสําปะหลัง 

พทิักษ คลายชม, อดิศักด์ิ พรหมฝาย 

13.15-13.30 น. การปรบัปรุงวิธีสามเหลี่ยมระยะเพื่อใชในระบบระบุตําแหนงแบบ

เวลาจริงภายในอาคารดวยเทคโนโลยีบลูทูธพลังงานตํ่า 

ปยะพงษ แดงขํา 

13.30-13.45 น. การเล้ียงกบนอกฤดูกาลดวยกลองเพาะพันธุกบแบบอัตโนมัติ ดวงกมล อังอํานวยศิริ, พนมไพร สุขมา, 

กมลวรรณ วงศวุฒิ 

13.45-14.00 น. การพัฒนาระบบตรวจนับและตรวจสอบรายการครุภัณฑ

หองปฏิบัติการดวยเทคโนโลยีอารเอฟไอดีคณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

รุงโรจน สงวนวัฒนา 

14.00-14.15 น. การพัฒนาสื่อเทคโนโลยีเสมือนจริงเรื่อง การจําลองการทํางาน

อุปกรณในระบบเครือขายคอมพิวเตอร 

วิทวัส สุขชีพ, ปฏิวัต ิอาสาเสน 

14.15-14.30 น. กลองเพาะเห็ดโคนนอยควบคุมดวยระบบอัตโนมัติและสั่งงานผาน

สมารทโฟน 

วิษณุ รมยนุกูล, สมศักดิ์ สุขงาม,  

เฉลิมวุฒิ เมืองขวา, โยษิตา เจริญศิร ิ

14.30-14.50 น. พักรบัประทานอาหารวาง 

14.50-15.05 น. การพัฒนาระบบการพยากรณผลผลิตทุเรียนหลงลับแลโดยใชวิธีการ

เชิงตัวเลข 

สารัลย กระจง 

15.05-15.20 น. วงจรทวีคาความจุไฟฟาเชิงเศษสวนแบบลงกราวนดโดยใช OTRA ธาดา คําแดง 

15.20-15.35 น. การพัฒนาเครื่องอานฉลากยาดวยเทคโนโลยีอารเอฟไอดี จตุรงค ธงชัย, นรุตม บุตรพลอย,  

เสาวลักษณ ยอดวิญูวงศ 

15.-35-15.50 น. ระบบติดตามกําลังงานสูงสุดดวยวิธีการเมตาฮิวริสติก มนูญ บูลยประมุข, สมโภชน วงษเขียด 

15.50-16.05 น. การพัฒนาและหาประสิทธิภาพเคร่ืองฟกไขโดยการมีสวนรวมของ

กลุมเกษตรกร ตําบลระหาน อําเภอบึงสามัคคี จังหวัดกําแพงเพชร 

มนูญ บูลยประมุข, อิทธิพล เหลาพรม 

16.05-16.20 น. การประยุกตไมโครคอนโทรลเลอร PIC18F46K22 สําหรับ

ตรวจสอบการเขารวมกิจกรรมนักศึกษาดวยระบบอารเอฟไอดี 

มนูญ บูลยประมุข 

16.20-16.35 น. ระบบควบคุมความช้ืนและอุณหภูมิโรงเห็ดหลินจืออัตโนมัติแบบปด

  

สุวัฒนชัย มะลิซอน, ยศสรัล บดสูงเนิน,  

นัฐกรณ สุริวงค, เฉลิมพล แกวเทพ 
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วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 กลุมออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม การจัดการอุตสาหกรรม  

 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา (อาคาร 12)  ชั้น 7 หอง 7A 

 ประธานกลุมยอย: อ.ดร.วิทยา  พันธุพา  
เวลา ช่ืองานวิจัย ผูวิจัย 

13.00-13.15 น. การแปรรปูผักตบชวามาเปนวัสดุทดแทนกระดาษปอสา สิปราง เจรญิผล, วิบูลพร วุฒิคุณ,  

วงศทวี ดีคําปา, รัชนิกร กุสลานนท,  

อนุพงษ สมพฤกษ 

13.15-13.30 น. การพัฒนาบรรจุภัณฑผลิตภัณฑจากขาวทุงสัมฤทธ์ิของสหกรณ

การเกษตรพิมาย จํากัด 

ปราณ ีเทากลาง, ณัฎวรัตน ขจัดภัย,  

ภิญญาพัชร สวัสดิ์กุลนิธิ  

13.30-13.45 น. กระบวนการสรางนวัตกรรมในกลุมอุตสาหกรรมการผลิตอาหาร 

แปรรปูของประเทศไทย 

สุมนา จันทราช, กรธวัฒน สกลคฤหเดช, 

ตวงทอง สินชัย 

13.45-14.00 น. การศึกษาสาเหตุขนสงสินคาลาชาของบริษัทสังคมสุขภาพ จํากัด รณภณ จันตะ, ลักขนาถ ปลื้มจิตต 

14.00-14.15 น. การศึกษาสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุของชางสายอากาศ การไฟฟานคร

หลวง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 

อภิสิทธ์ิ อุปกิจ, ลลิตา อะทะถ้ํา 

14.15-14.30 น. การออกแบบตราสัญลักษณสําหรับบรรจุภัณฑเพื่อสงเสริมสินคา

เกษตรอินทรียอําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ 

อุสุมา พันไพศาล 

14.30-14.50 น. พักรบัประทานอาหารวาง 

14.50-15.05 น. การพัฒนารูปแบบเครื่องประดับเงินจากอัตลักษณชาวเขาเผาเยา

ของศูนยสงเสริมหัตถกรรมเครื่องเงินชาวเขา จ.กําแพงเพชร 

ณัฐธิกานต ปนจุไร, พจนธรรม ณรงควิทย 

อําไพ แสงจันทรไทย 

15.05-15.20 น. ตัวแบบพยากรณยอดขายอะไหลรถจักรยานยนตที่เหมาะสม 

กรณีศึกษา: รานคาปลีก XYZ 

ธนะรัตน รัตนกูล, กันตธมน สุขกระจาง,  

วีระชัย แสงฉาย, ธภัทร ชัยชูโชค 

 

15.20-15.35 น. การวิจัยและพัฒนาบรรจุภัณฑสําหรับผลิตภัณฑวุนน้ํามะพราวเพื่อ

สุขภาพ 

สุธรรม อนุชาติกิจเจริญ 

15.35-15.50 น. กระบวนการตัดสินใจในการเลือกผูรับซื้อขี้ยางพาราของเกษตรกร

โดยวิธีการวิเคราะหเชิงลําดับช้ัน 

พัชรี เพิ่มพูน, กันตธมน สุขกระจาง,  

ธนะรัตน รัตนกูล, พุฒิธร ตุกเตียน,  

ธภัทร ชัยชูโชค 

15.50-16.05 น. การลดของเสียในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑคอนกรีตสําเร็จรูปโดย

ใชเทคนิค DMAIC 

ลลิลธร มะระกานนท, จีรวรรณ พิลาเกต, 

ณัฐฐาพร ศักดิ์คงคา, อารียา รัตนะ 

16.05-16.20 น. การประยุกตใชเทคนิคการปรับตั้งเครื่องจักรแบบรวดเร็ว: 

กรณีศึกษาธุรกิจรานอาหาร 

ขนิษฐา อินจร, อาราดา หวันมะรัตน,  

ปาริชาติ พิมพา, พัชรนันท กิตติสุนทรวงศ 

อําพล เทศด ี
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วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 กลุมเทคโนโลยีกอสราง เทคโนโลยีสถาปตยกรรม วิจัยเพ่ือสรางกระบวนการเรียนรู  

 และอ่ืนๆ  

 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา (อาคาร 12)  ชั้น 8 หอง 8B 

 ประธานกลุมยอย : อ.ดร.ลลิลธร  มะระกานนท 

13.00-13.15 น. การประยุกตใชแบบจําลองสมดุลน้ําทาในลุมน้ําปตตานีตอนลาง ศัลยชัย ใจสมุทร, ธราพงษ พัฒนศักด์ิ

ภิญโญ, อัจฉรา แปงโมง 

13.15-13.30 น. การศึกษาสวนผสมที่เหมาะสมสําหรับซีเมนตเพสตผสมเสนใยออย

เพื่อนําไปใชในงานกอสราง 

เอกสิทธ์ิ เทียนมาศ, ดํารงค เฉยปญญา,  

พัชรีรัต หารไชย, ปฏิภาณ ปะหุประเม, 

อานนท ปูลมด ี

13.30-13.45 น. การศึกษาเบื้องตนในการพัฒนาตนแบบเครื่องปาดหนาปูนซีเมนต โชติกาญจน ราชกรม, พติรพบิูล เพ็งมาก 

13.45-14.00 น. การเปรียบเทียบเกณฑการประเมินอาคารเขียวระหวางประเทศไทย

และตางประเทศ 

กุลธิดา บรรจงศิร ิ

14.00-14.15 น. ระบบน้ําหมุนเวียนอัตโนมัติสําหรับผักไฮโดรโปนิกสแบบประหยัด

พลังงาน 

นิวดี คลังสีดา, อัษฎางค บญุศร,ี  

อัษฎาง ขันชาลี, นัมพล มาลานนท 

14.15-14.30 น. การพัฒนาเครื่องผลิตไฟฟาจากลมระบายความรอนของ 

ชุดคอนเดนเซอรสําหรับชารจแบตเตอรี่สํารอง 

เทพ เก้ือทวีกุล, นิวดี คลังสีดา,  

ศิลา เถาตะมะ, ทรงเกียรติ วารีคีรี 

14.30-14.50 น. พักรบัประทานอาหารวาง 

14.50-15.05 น. การเปรียบเทียบประสิทธิภาพถานอัดแทงจากใบออยดวย 

ตัวประสานดินเหนียวกับแปงมัน 

ภาคิณ มณีโชติ, จารุกิตติ์ พิบูลนฤดม,  

อนุชา เอ่ียมพงษ, นัฐพล ปลื้มวงค 

15.05-15.20 น. การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเศรษฐศาสตรมหภาคดวย

เทคนิคการสอนที่หลากหลายเพื่อสงเสริมความสามารถในการคิด

วิเคราะหอยางมีเหตุผล 

วีรวรรณ  แจงโม 

15.20-15.35 น. การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูโดยใชกิจกรรมการเรียนรูแบบ

ปญหาเปนฐาน เรื่อง ปริมาณสัมพันธ สําหรับนักเรียน 

ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 

อาทิยา จันที, เสาวภา ชูมณี,  

ปยรตัน มูลศรี 

15.35-15.50 น. การวิเคราะหศักยภาพเชิงพื้นที่แหลงฝงกลบขยะจังหวัดนาน เพื่อ

สรางความตระหนักสําหรับการขับเคลื่อนภาคีเครือขายองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นสูชุมชนจัดการเรียนรู 

รัชดา คําจริง 

15.ถ0-16.05 น. การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเพื่อการประยุกตวิศวกรรมใน

การเกษตร ต.ชองสาริกา อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุร ี

ธาดา คําแดง, พิชิต อวนไตร,  

สมมาตร สุบรรณพงษ 

16.05-16.20 น. การศึกษาอัตราสวนความปลอดภัยของเสาเข็มตอก ดวยสูตร 

Danish ในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ 

 ในพระบรมราชปูถัมถ 

ธราพงษ พัฒนศักดิ์ภิญโญ,  

ศัลยชัย ใจสมุทร, สุธาสินี อินตุย,  

ปริวัฒน  ฉันใด 
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วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 กลุมเครื่องกล อุตสาหการ การผลิต    

 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา (อาคาร 12)  ช้ัน 6 หอง 6B 

 ประธานกลุมยอย: ผศ.ดร.สัณหวัจน  ทองแดง 
เวลา ช่ืองานวิจัย ผูวิจัย 

08.30-08.45 น. การอบแหงผลิตภัณฑทางการเกษตรดวยความรอนเหลือทิ้งจาก

ระบบปรบัอากาศแบบแยกสวน 

สิริสวัสด์ิ จึงเจริญนิรชร, ทวีวัฒน สุภารส 

08.45-09.00 น. การศึกษาการลดขอผิดพลาดในการจัดลังสินคาตามคําสั่งซื้อ 

กรณีศึกษาบริษทั ซีพ ีออลล จํากัด (มหาชน) ศูนยกระจายสินคา

บางบัวทอง 

เพชรายทุธ แซหลี, หทัยธนก พวงแยม, 

เบญญาภา เอ่ียมแจง, ศุภรัตน สุขฉิม,  

สิรินนารถ สิงหจันทร, สุชาดา ชาญณรงค 

09.00-09.15 น. การออกแบบและพัฒนาเครื่องผสมและอัดเม็ดปุยชีวภาพ ไวรุจน อ่ิมโพ, สิทธินัน บุญเลิศ,  

ภวัต มิสดีย, ศิริพร ตั้งวิบูลยพาณิชย 

09.15-09.30 น. การพัฒนาการอบแหงพริกจากพลังงานไฟฟารวมกับแกสซิไฟเออร สมมาตร สุบรรณพงษ, วิทูรย ชิงถวยทอง 

09.30-09.45 น. การปรบัปรุงกระบวนการทํางานดวยเทคนิคการศึกษาการทํางาน 

กรณีศึกษา บรษิทั เอ็ม.เอส.บี แอพพาเรล จํากัด 

หทัยธนก พวงแยม, จันทกานต ทัพภูตา, 

วชิระ วิจิตรพงษา 

09.45-10.00 น. การลดเวลาในกระบวนการจัดสินคา กรณีศึกษา บรษิทั ซีพี ออลล 

จํากัด (มหาชน) 

อลงกรณ เมืองไหว, ธณิดา โขนงนุช,  

เกษศิรินทร ธีรธิติไชพา,  

ทรายแกว เปลงกล่ํา, นิสรา อวนสา,  

อรณริน แสนยศ 

10.10-10.15 น. การออกแบบและสรางเครื่องฝานเอนกประสงค ภาณุวัฒน วงคแสงนอย, สิทธินั  บญุเลิศ, 

ไวรุจน อ่ิมโพ, สมภาร ดอนจันดา 

10.15-10.30 น. การออกแบบและพัฒนาเครื่องอัดขวดพลาสติกดวยไฮดรอลิกส สุวิพงษ เหมะธุลิน, สาคร อินทะชัย,  

ศรลักษณ พวงใบด,ี ธฏษธรรมช ลาโสภา, 

ภาณุวัฒน วงคแสงนอย, ภวัต มิสดีย,  

ปรีชาศาสตร มีเกาะ, จุลศักด์ิ โยลัย,  

กองภพ ชาอามาตย,  

ณัฐดนย พรรณุเจรญิวงษ 

10.30-10.50 น. พักรบัประทานอาหารวาง 

10.50-11.05 น. การพัฒนาโรงอบแหงยางพาราโดยใชแผนเก็บความรอนรวมกับ 

แผนสะทอนรังสีอาทิตยสําหรับเกษตรกรชาวสวนยาง 

สาคร อินทะชัย, ปรีชาศาสตร มีเกาะ,  

ศรศักด์ิ ฤทธ์ิมนตรี, ศรลักษณ พวงใบด,ี  

สุวิพงษ เหมะธุลิน, ธฏษธรรมช ลาโสภา 

 

11.05-11.20 น. การออกแบบและสรางกระเบื้องหลังคาโซลาเซลลเพื่อผลิตพลังงาน

ทดแทน 

ภัทราวุธ ศรีคุมเกา, กัญญาภัค จอดนอก,  

ปยะฉตัร ศุภวิยาเจริญกุล,  

สาคร อินทะชัย 

11.20-11.35 น. การลดของเสียในกระบวนการผลิตช้ินสวนยานยนต ดวยกิจกรรม

กลุมสรางคุณภาพงาน 

ประเวช  เช้ือวงษ 
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วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 กลุมเครื่องกล อุตสาหการ การผลิต    

 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา (อาคาร 12)  ชั้น 6 หอง 6B 

 ประธานกลุมยอย: ผศ.ดร.สัณหวัจน  ทองแดง 
เวลา ช่ืองานวิจัย ผูวิจัย 

11.35-11.50 น. การประยุกตใชการควบคุมการพยากรณเพื่อการติดตามและควบคุม

โครงการกอสราง 

ชัยยศ ลักษณะวิลัย, กัญญาภัค จอดนอก 

12.00-13.00 น. พักรบัประทานอาหารกลางวัน 

13.00-13.15 น. วิศวกรรมยอนรอยในขั้นตอนการสีเมล็ดกาแฟกะลาเพื่อลดของเสีย ธีรวัชร แกวเปย, ศตวรรษ แกวนอย,  

ประเวช อนันเอ้ือ, นคร ไชยวงศศักดา, 

เสกสรรค วินยางคกูล 

13.15-13.30 น. การใชวิธีเชิงฮิวริสติกสเพื่อแกปญหาการจัดเสนทางยานพาหนะใน

การขนสงสินคา กรณีศึกษา การสงนมโรงเรียน บริษทัจิรสิน ขนสง 

สุภาพร คําเตจา, ขวัญเรือน สินณรงค,  

ชยากร พุทธกําเนิด, วัชระ วัธนารวี 

13.30-13.45 น. การออกแบบและทดลองติดต้ังระบบทางขามมาลาย 3 มิติ เพื่อ

ประเมินผลกระทบความปลอดภัยของการใชถนนในมหาวิทยาลัย: 

กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

ดําเกิง จันทรสอง, กัญญาภัค จอดนอก,  

ปยะฉตัร ศุภวิยาเจริญกุล,  

สาคร อินทะชัย 
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วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 กลุมอิเล็กทรอนิกส โทรคมนาคม คอมพิวเตอร   

 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา (อาคาร 12)  ช้ัน 6 หอง 6D 

 ประธานกลุมยอย: รศ.ดร.ศุภวัฒน  ลาวัณยวิสุทธ์ิ  
เวลา ช่ืองานวิจัย ผูวิจัย 

08.30-08.45 น. การออกแบบและสรางเครื่องวัดอุณหภูมิโคเพื่อใชในการวิเคราะห

สุขภาพโคเนื้อ 

เฉลิมพล แกวเทพ 

08.45-09.00 น. การพัฒนารถเข็นไฟฟาที่ควบคุมแบบไรสายดวย ESP8266  

ผานแอปพลิเคชันสมารทโฟน 

พิชิต อวนไตร, วิศรุษ ภิรมยจิตร 

09.00-09.15 น. สายอากาศชองเปดรูปส่ีเหลี่ยมผืนผาที่มีการแทรกเสนชองเปดลงบน

สตริปโดยปอนดวยสายสงสัญญาณแบบไมโครสตรปิไลทสําหรับ

โครงขายทองถ่ินไรสาย 

เทพ เก้ือทวีกุล 

09.15-09.30 น. สายอากาศชองเปดรูปแปดเหลี่ยมที่ปอนดวยสายสงสัญญาณแบบ 

ไมโครสตริปไลทที่มีสตับรปูแปดเหลี่ยมสําหรับการสื่อสารยาน UWB 

เทพ เก้ือทวีกุล 

09.30-09.45 น. โปรแกรมสื่อการเรียนรูสําหรับการอานออกเสียงตัวเลขหาภาษา

อาเซียนโดยอาศัยหลักการประมวลผลภาพดิจิทัล 

วัชรพงษ พึ่งเย็น, บรรณสรณ สุดวังยาง, 

นนทรัฐ บํารุงเกียรต ิ

09.45-10.00 น. ระบบการจองที่จอดรถภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีผานทาง

หนาจอคอมพิวเตอร 

ชลธิชา กล่ินมะลิ,  

พรไพรินทร คํานวนชอบ,  

วดีนาถ วรรณสวัสด์ิกุล 

10.00-10.15 น. การพัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพื่อการทวนสอบยอนกลับ

เพื่อการตัดสินใจในการวางแผนการควบคุมคุณภาพทุเรียนพันธุ 

หลงลับแล จังหวัดอุตรดิตถ โดยใช QR CODE 

สุภัตรา ปนจันทร 

10.15-10.30 น. การเปรียบเทียบอุณหภูมิของการระบายความรอน CPU 

คอมพิวเตอรแบบเดิมกับอุณหภูมิของการระบายความรอน CPU 

คอมพิวเตอรโดยใชงานหมอนํ้ารถจักรยานยนต 

สามารถ ยืนยงพานิช, นิภัทร สุจินดา 

10.30-10.50 น. พักรบัประทานอาหารวาง 

10.50-11.05 น. ระบบตรวจวัดสภาพแวดลอมโดยใช XBee บนรูปแบบอาดุยโน 

กรณี ทดลองที่แปลงสาธิต 

จุลศักด์ิ โยลัย, กองภพ ชาอามาตย,  

สุวิพงษ เหมะธุลิน 

11.05-11.20 น. ระบบเตือนภัยระดับน้ําแจงเตือนผานแอพพลิเคชั่น BLYNK ทรงศักด์ิ อินทรสทิธ์ิ, วาสนา เกษมสินธ, 

ประยุทธ ศรทีวีกาศ, พินิตนันท เบญ็กุล, 

ศุภชัย กุดวงคแกว, ณัฐวุฒิ แสงสุรี 

11.20-11.35 น. เครื่องปนน้ําครามควบคุมดวยไมโครคอนโทรลเลอร รณยทุธ นนทพละ, วาสนา เกษมสินธ,  

วัชรพล  ไชยแสง, คฑาเทพ  ไตรธรรม  

11.35-11.50 น. การพัฒนาระบบนําทางเพื่อผูพิการทางสายตาดวยเทคโนโลยีอาร

เอฟไอด ี

จตุรงค  ธงชัย, นรุตม  บตุรพลอย, 

เสาวลักษณ  ยอดวิญูวงศ 

12.00-13.00 น. พักรบัประทานอาหารกลางวัน  

13.00-13.15 น. การวิเคราะหสัญญาณเสียงรถไฟเพื่อใชในระบบควบคุมการจราจร

และระบบสญัญาณเตือนภัย 

นิทัศน สุริยะกาญจน, สุรชัย วงษฟูเกียรติ, 

ปรัชญ บญุแซม 
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วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 กลุมออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม การจัดการอุตสาหกรรม  

 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา (อาคาร 12)  ช้ัน 7 หอง 7A 

 ประธานกลุมยอย: อ.ดร.วิทยา  พันธุพา 

08.30-08.45 น. การจัดการการขนสงภายในกระบวนการผลิตมะมวงกวน  

กลุมวิสาหกิจชุมชนสตรีแปรรปูผลไม 

จักรพันธ ปนทอง 

08.45-09.00 น. การศึกษาความสัมพันธระหวางการจัดการทรัพยากรมนุษยกับ

ประสทิธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน:  

กรณีศึกษา บรษิทัสหชัยอิเลคโทรนิคส (ประเทศไทย) จํากัด 

พีรญา เตาทอง  

09.00-09.15 น. การศึกษาภูมิปญญาการทําผนังไมไผสาน เพื่อการพัฒนา

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมขนาดเล็ก กรณีศึกษา: ชุมชนเทศบาล 11  

ต.ทองผาภูมิ อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 

แสงโสม จิตตวารี, รัชดาภรณ บญุทรง,  

ภัทรพล สุวรรณโฉม, วราภรณ แพงปอง, 

ณัชชา สกุลงาม 

 

09.15-09.30 น. การศึกษาหัตถกรรมเคร่ืองปนดินเผาจากแหลงเรียนรูทางโบราณคดี

บานโปงตะขบ จังหวัดสระบุรี 

ธนัง ชาญกิจชัญโญ 

09.30-09.45 น. การพัฒนาฝาบานสําเร็จรูปจากงานหัตถกรรมกก วิสาข แฝงเวียง 

09.45-10.00 น. การออกแบบและพัฒนาอิฐดินซีเมนตผสมเศษกก สุดารัตน ปนะภา, จิรวัฒน วิมุตติสุขวิริยา, 

ธวัชระพงษ วงศสกุล 

10.00-10.15 น. การออกแบบผลิตภัณฑชุดใสเครื่องหอมเซรามิกสสําหรับนวดอโรมา 

กรณีศึกษา บานไมหอม จังหวัดลพบุร ี

อิษฏ  รานอก, ธิดารัตน งามเลิศ 

10.15-10.30 น. การศึกษาการบริหารงานดานคลังสินคาของผูประกอบการกิจการ 

อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร 

ธนสิทธิ นิตยะประภา, บัณฑิต ศรีสวัสดิ์ 

10.30-10.50 น. พักรบัประทานอาหารวาง 

10.50-11.05 น. การออกแบบและพัฒนาตูอบแหงปลาสลิดพลังงานแสงอาทิตย 

ขนาดเล็ก 

วรวุฒิ บุตรด,ี ภาคิณ มณีโชติ,  

กิตติพงศ โคเซียน, ตรีรัตน ไพโรจน 

 

11.05-11.20 น. สมบัติทางกายภาพของเนื้อดินจากดินตะกอนน้ําประปากับดินดํา

สําหรับงานเคร่ืองปนดินเผา 

สุทธิดา การะเวก, ศศิธร คนทน 

11.20-11.35 น. การศึกษาวัฒนธรรมพื้นบานของกลุมชาติพันธุไทยเบิ้ง บานโคกสลุง 

จังหวัดลพบุร ีเพื่อการออกแบบสติกเกอรไลนสําหรับประชาสัมพันธ

วัฒนธรรมไทยเบิ้ง 

จุติรัช  อนุกูล 

11.35-11.50 น. การศึกษาภูมิปญญาทองถิ่นของเลนพื้นบานกลุมชาติพันธุไทยเบิ้ง 

บานโคกสลุง จังหวัดลพบุร ี

จุติรัช  อนุกูล 

11.50-12.05 น. การพัฒนาเครื่องลดความชื้นในขาวเปลือกดวยพลังงานชีวมวล ปรัชญ  บุญแซม, เกียรติศักดิ์ เพิ่มพูน, 

 นวพร  ฝอยพิกุล 
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วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 กลุมเทคโนโลยีกอสราง เทคโนโลยีสถาปตยกรรม วิจัยเพ่ือสรางกระบวนการเรียนรู  

 และอ่ืนๆ  

 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา (อาคาร 12)  ชั้น 8 หอง 8B 

 ประธานกลุมยอย: อ.ดร.ลลิลธร  มะระกานนท 

08.30-08.45 น. เปรียบเทียบการลดการหดตัวของเนื้อดินพื้นบานดวยการผสมกร็อก

และทราย 

ศิริมา เอมวงษ 

08.45-09.00 น. การออกแบบรอยตอของคานคอนกรีตสําเร็จรูปเปนจุดตอแข็งเกร็ง ธราพงษ พัฒนศักดิ์ภิญโญ 

09.00-09.15 น. การพัฒนาความแข็งแรงของกลามเนื้อขาโดยใชกิจกรรมการกระโดด

เชือก ในรายวิชาทักษะการสอนแฮนดบอล สําหรับนักศึกษา

สาขาวิชาพลศึกษา ชั้นปที่ 3 

เอนก ออนไสว, อภิรัฐ ภักดีวงศ,  

กิตติ  โพธ์ิศรีสูง 

09.15-09.30 น. การพัฒนาเตาปงยางดวยแผนซิลิกอนคารไบด ภาคิณ มณีโชติ, เทพ เกื้อทวีกุล, 

วสันต ทาจวง, ภคกุล อินทรงาม 

 

09.30-09.45 น. การพัฒนารูปแบบการใชกาซชีวภาพแบบถัง 200 ลิตร  

ชุมชนบานโคกหมอ จังหวัดกําแพงเพชร  

ภาคิณ มณีโชติ, เทพ เกื้อทวีกุล, 

นารีรัตน แกวคํา, คนึงนิจ พิลึกเรืองเดช 

09.45-10.00 น. แนวทางการเพิ่มประสทิธิภาพในการใชแสงสวางในอาคารเรียน 

กรณีศึกษาอาคารเรียนคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

สิทธิรักษ แจมใส, อาณัฐพงษ ภาระหัส,  

เธียรรัตน ฤาชา 

10.00-10.15 น. การประยุกตใชวิธีการความสอดคลองกันเพื่อการตัดสินใจเลือกซ้ือ

สินคาดานการกอสราง 

ธวัชระพงษ วงศสกุล, สุดารัตน ปนะภา 

10.15-10.30 น. การสํารวจสถาปตยกรรมพื้นถิ่น โดยบูรณาการการเรียนรู: 

กรณีศึกษา อุโบสถพื้นถิ่นวัดสนวนใน จังหวัดบุรีรัมย 

ปยชนม สังขศักดา, สมบัติ ประจญศานต, 

ดนัย นิลสกุล 

10.30-10.50 น. พักรบัประทานอาหารวาง 

10.50-11.05 น. ดัชนีคุณสมบัติและพฤติกรรมการอัดตัวของดินเหนียวบวมตัวสูง

ปรบัปรุงดวยซีเมนตปนใหม 

ณรงคเดช ยังสุขเกษม, จิระยุท  สบืสุข,  

สุดารัตน ปนะภา 

11.05-11.20 น. การหาแนวปฏิบัติที่เหมาะสมในการจัดการขยะและลดปริมาณขยะ

สะสมในครัวเรือนของชุมชนในตําบลเมืองบัว อําเภอชุมพลบุร ี

จังหวัดสุรินทร 

สุดารัตน ปนะภา, เมษยา บุญสีลา,  

วงจันทร พูลเพิ่ม 

11.20-11.35 น. สถานภาพผลงานวิชาการการศึกษาสถาปตยกรรมพื้นถิ่นใน 

จังหวัดบุรีรัมย 

สมบัติ ประจญศานต, วิสาข แฝงเวียง,  

ปยชนม สังขศักดา 

11.35-11.50 น. รูปแบบความพึงพอใจการปฏิบัติงานของผูใชบัณฑิตสาขาวิชา

เทคโนโลยีกอสราง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย 

ธเนศ เฮประโคน, ธวัชระพงษ วงศสกุล,  

สุดารัตน ปนะภา, สุปรีชา นามประเสริฐ, 

จิรวัฒน วิมุตติสุขวิริยา,  

ณรงคเดช ยังสุขเกษม 
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บทความคัดเลือกเผยแพรในวารสารเทพสตรี I-TECH 
  

การพัฒนาระบบควบคุมความเขมขนนํ้าแปงแบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรมแปงมันสําปะหลงั 
พิทักษ  คลายชม, อดิศักด์ิ  พรหมฝาย 
  

วงจรทวีคาความจุไฟฟาเชงิเศษสวนแบบลงกราวนดโดยใช OTRA 
ธาดา  คําแดง 
  

ระบบตดิตามกําลังงานสูงสดุดวยวิธีการเมตาฮิวริสติก 
มนูญ  บูลยประมุข, สมโภชน  วงษเขียด 
  

โปรแกรมสื่อการเรียนรูสําหรับการอานออกเสยีงตัวเลขหาภาษาอาเซยีนโดยอาศยัหลักการประมวลผลภาพดิจิทัล 
วัชรพงษ  พึ่งเย็น, บรรณสรณ  สุดวังยาง, นนทรัฐ  บํารุงเกียรติ 
  

ตัวแบบพยากรณยอดขายอะไหลรถจักรยานยนตทีเ่หมาะสม กรณีศึกษา: รานคาปลีก XYZ 
ธนะรัตน  รัตนกูล, กันตธมน  สุขกระจาง, วีระชัย  แสงฉาย, ธภัทร  ชัยชูโชค 

 

  

การลดของเสยีในกระบวนการผลติผลติภัณฑคอนกรีตสําเร็จรูปโดยใชเทคนิค DMAIC 
ลลิลธร  มะระกานนท, จีรวรรณ  พิลาเกต, ณัฐฐาพร  ศักด์ิคงคา, อารียา  รัตนะ 

 

  

การหาอัตราการลมเหลวและพยากรณเวลาเสยีหายของอุปกรณในสถานีไฟฟายอย 22 kV 
ภุมรินทร  ทวิชศรี 

 

  

การศึกษาเปรียบเทยีบเทคนิคพดีบับลิวเอ็มแบบหลายสญัญาณพาหะ (MCPWM) ระหวางแบบสัญญาณพาหะซอนกัน

และแบบสญัญาณพาหะเลื่อนระดับตรงกันสําหรับอินเวอรเตอร 5 ระดับชนิดไดโอดแคลมป 
สถิตยพร  เกตุสกุล, สุรสิทธิ์  ประกอบกิจ, ไชยวัฒน  ทองชอย 
  

การศึกษาถงึการไหลแบบปนปวนของอากาศและคุณลกัษณะการถายเทความรอนของทอทีมี่การสอดใสวงแหวน 

ขาวหลามตดั – ขาวหลามตดั 
วิทูรย  ชิงถวยทอง, สุริยา  โชคเพิ่มพูน, สัณหวัจน  ทองแดง, อมร  ดอนเมือง, บัญชา  ล้ําเลิศ 
  

การอบแหงผลติภัณฑทางการเกษตรดวยความรอนเหลอืทิ้งจากระบบปรับอากาศแบบแยกสวน 
สิริสวัสด์ิ  จึงเจริญนิรชร, ทวีวัฒน  สุภารส 

 

  

การลดของเสยีในกระบวนการผลติชิ้นสวนยานยนต ดวยกิจกรรมกลุมสรางคุณภาพงาน 
ประเวช  เชื้อวงษ  
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สารบัญ 

 หนา 

กลุมไฟฟา  

การจัดทําขอมูลระบบจําหนายไฟฟาภายในมหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร 
สุรพงษ  แกนมณ,ี สราวุธ  อิสรานุวัฒน 

1 

  

ตูอบรองเทาผาใบโดยใชระบบฮีตเตอร 
กมลวรรณ  วงศวุฒ,ิ อรรถพล  อยูอินทร, ดวงกมล  อังอํานวยศิริ 

6 

  

แบบจําลองทางคณิตศาสตรของระบบขบัเคลื่อนรถโกคารทไฟฟา 
ภูริชญ  งามคง 

11 

  

แบบจําลองความเสถยีรภาพโดยใชตัวควบคุมแบบพีไอด ี
ครรชิต  ภาวนานนท, อรุณยุพา  บัวทรัพย, ดวงกมล  อังอํานวยศิริ, กมลวรรณ  วงศวุฒ ิ

16 

  

การพัฒนาเคร่ืองคั่วขาวโพดควบคุมดวยไมโครคอนโทรลเลอร 
ธรรมนูญ  มะยมทอง, ศุภณัฐ  ตะกรุดจันทร, ประสิทธิ์  โตเทศ, ภุมรินทร  ทวิชศรี 

20 

  

การพัฒนาครกสีขาวแบบก่ึงอตัโนมตัิระดับครัวเรือน 
จาริณี  มาแกว, สรรเพชร  เพียรจัด 

26 

  

การสรางและหาประสิทธิภาพเคร่ืองผลติไฟฟาจากพลงังานธรรมชาต ิ
ชัชชัย  วรพัฒน, วิภพ  ใจแข็ง, จรัญ  คนแรง, มิ่งขวัญ  สมพฤกษ, อดิศร  กวาวสิบสาม, ธีรวัฒน  ต๊ิบอาย, ชัชวาลย  แสงแกว 

31 

  

การออกแบบและสรางระบบไฟสองสวางบนถนนทางเทาแบบ เปด-ปด ตามเวลา ดวยพลงังานแสงอาทติย 
อัษฎางค  บุญศรี, จารุกิตต์ิ  พิบูลนฤดม, พิณประกาย  อบเชย, เจษฎาพร  นุมจันทร 

36 

  

การพัฒนาเพ่ือหาประสิทธิภาพเคร่ืองผลติไฟฟาจากพลังงานแบบผสม 
วิภพ  ใจแข็ง, จรัญ  คนแรง, มิ่งขวัญ  สมพฤกษ, ชัชชัย  วรพัฒน, พิคิด  ดวงมาลา, คมกริช แสงสุรินทร, ถวิล  มาทัง 

42 

  

การสรางเคร่ืองพันฟลมอัตโนมัต ิ
ณัฐวุฒ ิ ศรศรี, ณัฐพงศ  จิตรอําภัย, ภุมรินทร  ทวิชศรี, สุวิทย  ฉุยฉาย, ธีรนนท  ไชยคุณ 

47 

  

โตะรีดผาผลติไฟฟาโดยใชเทอรโมอิเล็กทริก 
วาสนา  เกษมสินธ, ไตรรงค  วะชุม, นุกูล   รูปงาม, วันชัย  นาโสก, ศราวุธ  มุลพรม, กัลยา กิตติเลิศไพศาล 

53 

  



การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 4 

12-13 กรกฎาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร  
 

สารบัญ (ตอ) 

 หนา 

กลุมไฟฟา (ตอ)  

การพัฒนาเรือเกบ็ขยะควบคุมแบบไรสาย 
สราวุฒิ  บุญเกิดรัมย, วาสนา  เกษมสินธ, วิทยา  ชาดีกรณ, โชติอนันต  วงศกาฬสินธ, เมฆา  สุทธิมาตย, ศตวรรษ  โถดาสา 

59 

  

การออกแบบและสรางกังหันลมไฟฟาขนาดเลก็แบบแกนตั้งและแกนนอน 
ดุสิต  อุทิศสุนทร 

64 

  

กลุมเคร่ืองกล อุตสาหการ การผลิต  

การออกแบบและศึกษาระบบเตาแกสซิไฟเออรแบบอากาศไหลลงโดยใชซงัขาวโพดเปนเชื้อเพลิง 
นเรศ  ใหญวงศ, อัญชณา  อุประกูล, นงนุช  ศรีเล็ก, ชัชชัย  วรพัฒน, ศุภวิชญ  บรรเรียนกิจ, ดํารงศักด์ิ  ภูสด, วิษณุ  ทรายสารี 

70 

  

การศึกษาความคุมคาทางเศรษฐศาสตรของอตุสาหกรรมเซรามิกสขนาดใหญจังหวดัราชบุรี 

กรณีศึกษา: บริษัทคราวน เซรามิคส จํากัด 
นพดล  อํ่าดี 

75 

  

อุณหภมิูที่เหมาะสมในการรอนของเน้ือมะพราวออนจากกะลา 
ธนัส  โรจรัตน, ชัชวาล  นิมโรธรรม, ธีรภาพ  อุดร, นิตินันท  มามีไชย, วิชาญ  ตอรบรัมย 

81 

  

ระบบสายพานลําเลยีงคดัแยกสีอัตโนมัติควบคมุโดยอาดูโน 
สมศักด์ิ  ยางกุง, เทิดศักด์ิ  อินทโชติ, กิตติศักด์ิ  วาดสันทัด 

87 

  

การหาประสิทธิภาพตูอบแหงพลงังานแสงอาทติยขนาดเล็ก แบบสามเหลีย่ม แบบสี่เหลีย่ม และแบบโคง 

ที่เหมาะสมกบัการใชระดับครัวเรือน 
นิวดี  คลังสีดา, ภานุวัฒน  รุงนอย, ปริญญา  มาวัน 

92 

  

การลดของเสยีในกระบวนการผลติขวดแกว 
ธีระเดช  ฤทธิ์ชาวนา, วิทยา  กันไชย, มนัสพงษ  ปอมลอย, ประภาวรรณ  แพงศรี 

98 

  

การประเมินสมรรถนะและคุณภาพดานการออกแบบในชดุประลองเร่ืองระบบปรับอากาศในรถยนต  

(R 134 a) แบบปรับความเร็วรอบดวยอินเวอรเตอร 
ชัชวาล  นิมโรธรรม, สุรพงษ  แกนมณ ี

103 

  

  



การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 4 
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สารบัญ (ตอ) 

 หนา 

กลุมเคร่ืองกล อุตสาหการ การผลิต (ตอ)  

การเพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตเบาะรถยนต กรณีศึกษา: แผนกปม 
บรรพจน  มีสา, จักรพันธ  ปนทอง 

109 

  

เคร่ืองอดัถานแทงดวยระบบไฮดรอลิกสเพ่ือวิสาหกิจชมุชน 
โชติวุฒิ  ประสพสุข, ภาณุวฒัน  หุนพงษ 

115 

  

เคร่ืองจักรกลซีเอ็นซขีนาดเล็ก 
ครรชิต  ภาวนานนท, อรุณยุพา  บัวทรัพย, อิทธิพัฒน  รูปคม 

121 

  

เคร่ืองขึ้นรูปแผนขาวสําหรับขนมขาวแผนอบกรอบ 
จิตติ  ขนอม, เชาวลิต  กรัสประพันธ, อภิรุณ ฝูงประเสริฐ, ชูชีพ  เขียวอุบล, จิตติมณฑน  วงศษา 

125 

  

การเพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตชิ้นสวนแขนจับหัวอานฮารดดิสกไดรฟ 
ณัฐชา  เทียนม,ี สิริมนัส  กติยะการ, สุดารัตน  เพ็งวัน, จิรัญญา  โชตยะกุล 

131 

  

ผลของรูปรางตอความแข็งแรงของเชื้อเพลงิอดัเมด็ดวยระเบยีบวิธีไฟไนตเอลิเมนต 
จักรินทร  อุดทาสี, รณชาติ  มั่นศิลป, สุบงกช  โตไพบูลย, นิวัตร  มูลปา, ถนัด  จันทรวงศ 

137 

  

การศึกษาความเปนไปไดของโครงการลงทุนหอพักในกํากับของมหาวิทยาลยัราชภัฏนครสวรรค  

พ้ืนที่การศึกษายานมัทรี 
วัชระ  ชัยสงคราม, พลิศภัสร  คําฟู, ศิวัตน  กมลคุณานนท 

143 

  

การศึกษาการลดขอผดิพลาดในการจัดลังสินคาตามคําสัง่ซ้ือ กรณีศึกษาบริษัท ซีพี ออลล จํากดั (มหาชน) 

ศูนยกระจายสินคาบางบัวทอง 
เพชรายุทธ  แซหลี, หทัยธนก  พวงแยม, เบญญาภา  เอ่ียมแจง, ศุภรัตน  สุขฉิม, สิรินนารถ  สิงหจันทร, สุชาดา  ชาญณรงค 

149 

  

การออกแบบและพัฒนาเคร่ืองผสมและอัดเมด็ปุยชีวภาพ 
ไวรุจน  อ่ิมโพ, สิทธินัน  บุญเลิศ, ภวัต  มิสดีย, ศิริพร  ต้ังวิบูลยพาณิชย 

155 

  

การพัฒนาการอบแหงพริกจากพลงังานไฟฟารวมกับแกสซิไฟเออร 
สมมาตร  สุบรรณพงษ, วิทูรย  ชิงถวยทอง 

160 
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สารบัญ (ตอ) 

 หนา 

กลุมเคร่ืองกล อุตสาหการ การผลิต (ตอ)  

การปรับปรุงกระบวนการทํางานดวยเทคนิคการศึกษาการทาํงาน กรณีศกึษา บริษัท เอม็.เอส.บี  

แอพพาเรล จํากัด 
หทัยธนก  พวงแยม, จันทกานต  ทัพภูตา, วชิระ  วิจิตรพงษา 

167 

  

การลดเวลาในกระบวนการจัดสินคา กรณีศึกษา บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) 
อลงกรณ  เมืองไหว, ธณิดา  โขนงนุช, เกษศิรินทร ธีรธิติไชพา, ทรายแกว  เปลงกล่ํา, นิสรา  อวนสา, อรณริน  แสนยศ 

172 

  

การออกแบบและสรางเคร่ืองฝานเอนกประสงค 
ภาณุวัฒน  วงคแสงนอย, สิทธินัน  บุญเลิศ, ไวรุจน  อ่ิมโพ, สมภาร  ดอนจันดา 

177 

  

การออกแบบและพัฒนาเคร่ืองอดัขวดพลาสติกดวยไฮดรอลกิส 
สุวิพงษ  เหมะธุลิน, สาคร  อินทะชัย, ศรลักษณ  พวงใบดี, ธฏษธรรมช  ลาโสภา, ภาณุวฒัน  วงคแสงนอย, ภวัต  มิสดีย,  

ปรีชาศาสตร มีเกาะ, จุลศักด์ิ  โยลัย, กองภพ  ชาอามาตย, ณัฐดนย  พรรณเุจริญวงษ 

183 

  

การพัฒนาโรงอบแหงยางพาราโดยใชแผนเก็บความรอนรวมกับแผนสะทอนรังสีอาทติยสําหรับเกษตรกร

ชาวสวนยาง 
สาคร  อินทะชัย, ปรีชาศาสตร  มีเกาะ, ศรศักด์ิ  ฤทธิ์มนตรี, ศรลักษณ  พวงใบดี, สุวิพงษ  เหมะธุลิน, ธฏษธรรมช  ลาโสภา 

189 

  

การออกแบบและสรางกระเบื้องหลงัคาโซลาเซลลเพ่ือผลติพลังงานทดแทน 
ภัทราวุธ  ศรีคุมเกา, กัญญาภัค  จอดนอก, ปยะฉัตร ศุภวิยาเจริญกุล, สาคร  อินทะชัย 

195 

  

การประยุกตใชการควบคมุการพยากรณเพ่ือการตดิตามและควบคุมโครงการกอสราง 
ชัยยศ  ลักษณะวิลัย, กัญญาภัค  จอดนอก 

201 

  

วิศวกรรมยอนรอยในขั้นตอนการสีเมลด็กาแฟกะลาเพื่อลดของเสยี 
ธีรวัชร  แกวเปย, ศตวรรษ  แกวนอย, ประเวช  อนันเอ้ือ, นคร  ไชยวงศศักดา, เสกสรรค วินยางคกูล 

206 

  

การใชวิธีเชิงฮิวริสติกสเพ่ือแกปญหาการจัดเสนทางยานพาหนะในการขนสงสินคา  

กรณีศึกษา การสงนมโรงเรียน บริษัทจิรสิน ขนสง 
สุภาพร  คําเตจา, ขวัญเรือน  สินณรงค, ชยากร  พุทธกําเนิด, วัชระ  วัธนารว ี

213 
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สารบัญ (ตอ) 

 หนา 

กลุมเคร่ืองกล อุตสาหการ การผลิต (ตอ)  

การออกแบบและทดลองตดิตัง้ระบบทางขามมาลาย 3 มติ ิเพื่อประเมินผลกระทบความปลอดภยั 

ของการใชถนนในมหาวิทยาลยั: กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร 
ดําเกิง  จันทรสอง, กัญญาภัค  จอดนอก, ปยะฉัตร  ศุภวิยาเจริญกุล, สาคร  อินทะชัย 

218 

  

กลุมอิเล็กทรอนิกส โทรคมนาคม คอมพิวเตอร  

การปรับปรุงวิธีสามเหลีย่มระยะเพ่ือใชในระบบระบุตําแหนงแบบเวลาจริงภายในอาคารดวยเทคโนโลย ี

บลูทูธพลังงานต่ํา 
ปยะพงษ  แดงขํา 

223 

  

การเลีย้งกบนอกฤดูกาลดวยกลองเพาะพันธุกบแบบอัตโนมัต ิ
ดวงกมล  อังอํานวยศิริ, พนมไพร  สุขมา, กมลวรรณ  วงศวุฒ ิ

228 

  

การพัฒนาระบบตรวจนับและตรวจสอบรายการครุภัณฑหองปฏิบตัิการดวยเทคโนโลยีอารเอฟไอด ี

คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวิทยาลยัราชภฏักําแพงเพชร 
รุงโรจน  สงวนวัฒนา 

234 

  

การพัฒนาสื่อเทคโนโลยีเสมือนจริงเร่ือง การจําลองการทํางานอุปกรณในระบบเครือขายคอมพิวเตอร 
วิทวัส  สุขชีพ, ปฏิวัติ  อาสาเสน 

238 

  

กลองเพาะเหด็โคนนอยควบคุมดวยระบบอตัโนมัตแิละสั่งงานผานสมารทโฟน 
วิษณุ  รมยนุกูล, สมศักด์ิ  สุขงาม, เฉลิมวฒุิ  เมืองขวา, โยษิตา  เจริญศิริ 

245 

  

การพัฒนาระบบการพยากรณผลผลติทเุรียนหลงลบัแลโดยใชวิธีการเชิงตัวเลข 
สารัลย  กระจง 

250 

  

การพัฒนาเคร่ืองอานฉลากยาดวยเทคโนโลยีอารเอฟไอด ี
จตุรงค  ธงชัย, นรุตม  บุตรพลอย, เสาวลักษณ  ยอดวิญูวงศ 

256 

  

การพัฒนาและหาประสิทธิภาพเคร่ืองฟกไขโดยการมีสวนรวมของกลุมเกษตรกร ตําบลระหาน  

อําเภอบึงสามคัคี จังหวดักําแพงเพชร 
มนูญ  บูลยประมุข, อิทธิพล  เหลาพรม 

261 
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สารบัญ (ตอ) 

 หนา 

กลุมอิเล็กทรอนิกส โทรคมนาคม คอมพิวเตอร (ตอ)  

การประยุกตไมโครคอนโทรลเลอร PIC18F46K22 สําหรับตรวจสอบการเขารวมกิจกรรมนักศึกษาดวย

ระบบอารเอฟไอด ี
มนูญ  บูลยประมุข 

266 

  

ระบบควบคมุความชื้นและอุณหภูมโิรงเหด็หลินจืออตัโนมัตแิบบปด 
สุวัฒนชัย  มะลิซอน, ยศสรัล  บดสูงเนิน, นัฐกรณ  สุริวงค, เฉลิมพล  แกวเทพ 

271 

  

การออกแบบและสรางเคร่ืองวัดอุณหภูมิโคเพ่ือใชในการวิเคราะหสุขภาพโคเน้ือ 
เฉลิมพล  แกวเทพ 

277 

  

การพัฒนารถเข็นไฟฟาที่ควบคมุแบบไรสายดวย ESP8266 ผานแอปพลิเคชันสมารทโฟน 
พิชิต  อวนไตร, วิศรุษ  ภิรมยจิตร 

282 

  

สายอากาศชองเปดรูปสีเ่หลีย่มผืนผาที่มีการแทรกเสนชองเปดลงบนสตริปโดยปอนดวยสายสงสัญญาณ

แบบไมโครสตริปไลทสําหรับโครงขายทองถิ่นไรสาย 
เทพ  เก้ือทวีกุล 

288 

  

สายอากาศชองเปดรูปแปดเหลีย่มทีป่อนดวยสายสงสัญญาณแบบไมโครสตริปไลทที่มีสตับรูปแปดเหลีย่ม

สําหรับการสือ่สารยาน UWB 
เทพ  เก้ือทวีกุล 

295 

  

การพัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพ่ือการทวนสอบยอนกลับเพ่ือการตดัสินใจในการวางแผนการ

ควบคุมคุณภาพทุเรียนพันธุหลงลับแล จังหวัดอุตรดติถ โดยใช QR CODE 
สุภัตรา  ปนจันทร 

302 

  

การเปรียบเทยีบอุณหภมิูของการระบายความรอน CPU คอมพิวเตอรแบบเดิมกับอุณหภูมขิองการระบาย

ความรอน CPU คอมพิวเตอรโดยใชงานหมอน้ํารถจักรยานยนต 
สามารถ  ยืนยงพานิช, นิภัทร  สุจินดา 

308 

  

ระบบตรวจวัดสภาพแวดลอมโดยใช XBee บนรูปแบบอาดยุโน กรณี ทดลองทีแ่ปลงสาธิต 
จุลศักด์ิ  โยลัย, กองภพ  ชาอามาตย, สุวิพงษ  เหมะธุลิน 

312 

  



การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 4 

12-13 กรกฎาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร  
 

สารบัญ (ตอ) 

 หนา 

กลุมอิเล็กทรอนิกส โทรคมนาคม คอมพิวเตอร (ตอ)  

ระบบเตือนภยัระดับนํ้าแจงเตือนผานแอพพลเิคชั่น BLYNK 
ทรงศักด์ิ  อินทรสิทธิ์, วาสนา  เกษมสินธ, ประยุทธ  ศรีทวีกาศ, พินิตนันท  เบ็ญกุล, ศุภชัย  กุดวงคแกว, ณัฐวุฒิ  แสงสุรี 

317 

  

เคร่ืองปนนํ้าครามควบคมุดวยไมโครคอนโทรลเลอร 
รณยุทธ  นนทพละ, วาสนา  เกษมสินธ,ุ วัชรพล  ไชยแสง, คฑาเทพ  ไตรธรรม 

323 

  

การพัฒนาระบบนําทางเพ่ือผูพิการทางสายตาดวยเทคโนโลยีอารเอฟไอด ี
จตุรงค  ธงชัย, นรุตม  บุตรพลอย, เสาวลักษณ  ยอดวิญูวงศ 

328 

  

การวิเคราะหสัญญาณเสยีงรถไฟเพ่ือใชในระบบควบคุมการจราจรและระบบสัญญาณเตือนภยั 
นิทัศน สุริยะกาญจน, สุรชัย วงษฟเูกียรติ, และ ปรัชญ บุญแซม 

334 

  

กลุมออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม การจัดการอุตสาหกรรม  

การแปรรูปผกัตบชวามาเปนวัสดุทดแทนกระดาษปอสา 
สิปราง  เจริญผล, วิบูลพร  วุฒิคุณ, วงศทวี  ดีคําปา, รัชนิกร  กุสลานนท, อนุพงษ  สมพฤกษ 

340 

  

การพัฒนาบรรจุภัณฑผลติภัณฑจากขาวทุงสัมฤทธิข์องสหกรณการเกษตรพิมาย จํากัด 
ปราณี  เทากลาง, ณัฎวรัตน  ขจัดภัย, ภิญญาพัชร  สวัสด์ิกุลนิธิ 

347 

  

กระบวนการสรางนวัตกรรมในกลุมอุตสาหกรรมการผลติอาหารแปรรูปของประเทศไทย 
สุมนา  จันทราช, กรธวัฒน  สกลคฤหเดช, ตวงทอง  สินชัย 

360 

  

การศึกษาสาเหตขุนสงสินคาลาชาของบริษัทสังคมสุขภาพ จํากัด 
รณภณ  จันตะ, ลักขนาถ  ปลื้มจิตต 

365 

  

การศึกษาสาเหตุการเกิดอุบตัเิหตขุองชางสายอากาศ การไฟฟานครหลวง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 
อภิสิทธิ์  อุปกิจ, ลลิตา  อะทะถํ้า 

372 

  

การออกแบบตราสัญลกัษณสําหรับบรรจุภัณฑเพ่ือสงเสริมสนิคาเกษตรอินทรียอําเภอพิชัย  

จังหวัดอุตรดติถ 
อุสุมา  พันไพศาล 

378 
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สารบัญ (ตอ) 

 หนา 

กลุมออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม การจัดการอุตสาหกรรม (ตอ)  

การพัฒนารูปแบบเคร่ืองประดับเงินจากอัตลักษณชาวเขาเผาเยาของศูนยสงเสริมหตัถกรรม 

เคร่ืองเงินชาวเขา จ.กําแพงเพชร 
ณัฐธิกานต  ปนจุไร, พจนธรรม  ณรงควิทย, อําไพ  แสงจันทรไทย 

386 

  

การวิจัยและพัฒนาบรรจุภัณฑสําหรับผลติภัณฑวุนนํ้ามะพราวเพื่อสขุภาพ 
สุธรรม  อนุชาติกิจเจริญ 

391 

  

กระบวนการตัดสินใจในการเลอืกผูรับซื้อขีย้างพาราของเกษตรกรโดยวิธีการวิเคราะหเชิงลําดับชัน้ 
พัชรี  เพิ่มพูน, กันตธมน  สุขกระจาง, ธนะรัตน  รัตนกูล, พุฒิธร  ตุกเตียน, ธภัทร  ชัยชูโชค 

398 

  

การประยุกตใชเทคนิคการปรับตัง้เคร่ืองจักรแบบรวดเร็ว: กรณีศึกษาธุรกิจรานอาหาร 
ขนิษฐา  อินจร, อาราดา  หวันมะรัตน, ปาริชาติ  พิมพา, พัชรนันท  กิตติสุนทรวงศ, อําพล  เทศดี 

402 

  

การจัดการการขนสงภายในกระบวนการผลติมะมวงกวน กลุมวิสาหกิจชมุชนสตรีแปรรูปผลไม 
จักรพันธ  ปนทอง 

408 

  

การศึกษาภมิูปญญาการทําผนังไมไผสาน เพื่อการพัฒนาผลติภัณฑอุตสาหกรรมขนาดเลก็ กรณีศึกษา: 

ชุมชนเทศบาล 11 ต.ทองผาภูมิ อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 
แสงโสม  จิตตวารี, รัชดาภรณ  บุญทรง, ภัทรพล  สุวรรณโฉม, วราภรณ  แพงปอง, ณัชชา  สกุลงาม 

414 

  

การศึกษาหตัถกรรมเคร่ืองปนดินเผาจากแหลงเรียนรูทางโบราณคดีบานโปงตะขบ จังหวดัสระบุรี 
ธนัง  ชาญกิจชัญโญ 

419 

  

การพัฒนาฝาบานสําเร็จรูปจากงานหตัถกรรมกก 
วิสาข  แฝงเวียง 

424 

  

การออกแบบและพัฒนาอิฐดินซีเมนตผสมเศษกก 
สุดารัตน  ปนะภา, จิรวัฒน  วิมุตติสุขวิริยา, ธวัชระพงษ  วงศสกุล 

429 

  

การออกแบบผลติภัณฑชดุใสเคร่ืองหอมเซรามิกส สําหรับนวดอโรมา กรณีศึกษา บานไมหอม  

จังหวัดลพบุรี 
อิษฏ  รานอก, ธิดารัตน  งามเลิศ 

434 
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สารบัญ (ตอ) 

 หนา 

กลุมออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม การจัดการอุตสาหกรรม (ตอ)  

การศึกษาการบริหารงานดานคลังสินคาของผูประกอบการกจิการ อําเภอเมือง  

จังหวัดกําแพงเพชร 
ธนสิทธิ  นิตยะประภา, บัณฑิต  ศรีสวัสด์ิ 

441 

  

การออกแบบและพัฒนาตูอบแหงปลาสลดิพลังงานแสงอาทติยขนาดเล็ก 
วรวุฒิ  บุตรดี, ภาคิณ  มณีโชติ, กิตติพงศ  โคเซียน, ตรีรัตน  ไพโรจน 

447 

  

สมบตัทิางกายภาพของเน้ือดินจากดินตะกอนน้ําประปากับดินดําสําหรับงานเคร่ืองปนดินเผา 
สุทธิดา  การะเวก, ศศิธร  คนทน 

453 

  

การพัฒนาเคร่ืองลดความชื้นในขาวเปลือกดวยพลังงานชีวมวล 
ปรัชญ  บุญแซม, เกียรติศักด์ิ เพ่ิมพูน, นวพร  ฝอยพิกุล 

459 

  

กลุมเทคโนโลยีกอสราง เทคโนโลยีสถาปตยกรรม วิจัยเพื่อสรางกระบวนการเรียนรู และอื่นๆ 

การประยุกตใชแบบจําลองสมดลุนํ้าทาในลุมน้ําปตตานตีอนลาง 
ศัลยชัย  ใจสมุทร, ธราพงษ  พัฒนศักด์ิภิญโญ, อัจฉรา  แปงโมง 

463 

  

การศึกษาสวนผสมที่เหมาะสมสําหรับซีเมนตเพสตผสมเสนใยออยเพ่ือนําไปใชในงานกอสราง 
เอกสิทธ์ิ  เทียนมาศ, ดํารงค  เฉยปญญา,  

พัชรีรัต  หารไชย, ปฏิภาณ  ปะหุประเม, อานนท  ปูลมดี 

469 

  

การศึกษาเบื้องตนในการพัฒนาตนแบบเคร่ืองปาดหนาปูนซเีมนต 
โชติกาญจน  ราชกรม, พิตรพิบูล  เพ็งมาก 

474 

  

การเปรียบเทยีบเกณฑการประเมินอาคารเขยีวระหวางประเทศไทยและตางประเทศ 
กุลธิดา  บรรจงศิริ 

480 

  

ระบบนํ้าหมุนเวยีนอตัโนมัติสําหรับผักไฮโดรโปนิกสแบบประหยดัพลงังาน 
นิวดี  คลังสีดา, อัษฎางค  บุญศรี, อัษฎาง ขันชาลี, นัมพล  มาลานนท 

486 

  

การพัฒนาเคร่ืองผลติไฟฟาจากลมระบายความรอนของชุดคอนเดนเซอรสําหรับชารจแบตเตอร่ีสํารอง 
เทพ  เก้ือทวีกุล, นิวดี  คลังสีดา, ศิลา  เถาตะมะ, ทรงเกียรติ  วารีคีรี 

491 
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สารบัญ (ตอ) 

 หนา 

กลุมเทคโนโลยีกอสราง เทคโนโลยีสถาปตยกรรม วิจัยเพื่อสรางกระบวนการเรียนรู และอื่นๆ (ตอ) 

การเปรียบเทยีบประสิทธิภาพถานอัดแทงจากใบออยดวยตวัประสานดินเหนียวกบัแปงมัน 
ภาคิณ  มณโีชติ, จารุกิตต์ิ  พิบูลนฤดม, อนุชา เอ่ียมพงษ, นัฐพล  ปลื้มวงค 

495 

  

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเศรษฐศาสตรมหภาคดวยเทคนคิการสอนทีห่ลากหลายเพ่ือสงเสริม

ความสามารถในการคดิวิเคราะหอยางมีเหตผุล 
วีรวรรณ  แจงโม 

500 

  

การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูโดยใชกิจกรรมการเรียนรูแบบปญหาเปนฐาน เร่ือง ปริมาณสัมพันธ 

สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่4 โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 
อาทิยา  จันที, เสาวภา  ชูมณ,ี ปยรัตน  มูลศรี 

505 

  

การวิเคราะหศักยภาพเชิงพื้นทีแ่หลงฝงกลบขยะจังหวดันาน เพ่ือสรางความตระหนักสําหรับการขับเคลื่อน

ภาคเีครือขายองคกรปกครองสวนทองถิ่นสูชมุชนจัดการเรียนรู 
รัชดา  คําจริง 

511 

  

การวิจัยเชงิปฏิบตัิการแบบมสีวนรวมเพ่ือการประยุกตวิศวกรรมในการเกษตร ต.ชองสาริกา 

อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 
ธาดา  คําแดง, พิชิต  อวนไตร, สมมาตร  สุบรรณพงษ 

517 

  

การศึกษาอัตราสวนความปลอดภยัของเสาเข็มตอก ดวยสตูร Danish  

ในมหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมถ 
ธราพงษ  พัฒนศักด์ิภิญโญ, ศัลยชัย  ใจสมุทร, สุธาสินี  อินตุย, ปริวัฒน  ฉันใด 

522 

  

เปรียบเทยีบการลดการหดตัวของเน้ือดินพ้ืนบานดวยการผสมกร็อกและทราย 
ศิริมา  เอมวงษ 

528 

  

การออกแบบรอยตอของคานคอนกรีตสําเร็จรูปเปนจุดตอแข็งเกร็ง 
ธราพงษ  พัฒนศักด์ิภิญโญ 

533 

  

การพัฒนาเตาปงยางดวยแผนซลิิกอนคารไบด 
ภาคิณ  มณโีชติ, เทพ  เก้ือทวีกุล, วสันต  ทาจวง, ภคกุล  อินทรงาม 

537 
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สารบัญ (ตอ) 

 หนา 

กลุมเทคโนโลยีกอสราง เทคโนโลยีสถาปตยกรรม วิจัยเพื่อสรางกระบวนการเรียนรู และอื่นๆ (ตอ) 

การพัฒนารูปแบบการใชกาซชีวภาพแบบถัง 200 ลติร ชุมชนบานโคกหมอ จังหวัดกําแพงเพชร  
ภาคิณ  มณโีชติ, เทพ  เก้ือทวีกุล, นารีรัตน  แกวคํา, คนึงนิจ  พิลึกเรืองเดช 

541 

  

แนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพในการใชแสงสวางในอาคารเรียน กรณีศึกษาอาคารเรียน 

คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร 
สิทธิรักษ  แจมใส, อาณัฐพงษ  ภาระหัส, เธยีรรัตน  ฤาชา 

545 

  

การประยุกตใชวิธีการความสอดคลองกันเพ่ือการตดัสินใจเลอืกซ้ือสินคาดานการกอสราง 
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บทคัดยอ 
   งานวิจัยน้ีไดนําเสนอ การจัดทําขอมูลระบบจําหนายไฟฟาของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ศูนยบางคลา จังหวัด

ฉะเชิงเทรา โดยใชโปรแกรม MATPOWER เปนชุดโปรแกรมที่เขียนอยูในรูปของ M-file บนโปรแกรม MATLAB ใชสําหรับวิเคราะห

การไหลของกําลังไฟฟา (Power Flow, PF) เพื่อศึกษาวิเคราะหการไหลของกําลังไฟฟา และไดจัดทําขอมูลของสายจําหนายไฟฟา 

หมอแปลงไฟฟา บัส ของระบบจําหนายไฟฟา จากผลการวิจัยที่ไดแสดงระบบจําหนายไฟฟาของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 

ศูนยบางคลา จังหวัดฉะเชิงเทรา กําลังไฟฟารวมและกําลังไฟฟาสูญเสียรวม อีกทั้งในสวนของแรงดันไฟฟา พบวามีแรงดันไฟฟาตกที่

ปลายสาย ซึ่งสําหรับไวเปนขอมูลของหนวยงานอาคารและสถานที่ ในการปรับปรุงระบบจําหนายไฟฟา การวางแผนระบบไฟฟาและ

จัดการระบบจําหนายไฟฟาในอนาคต ใหมีเสถียรภาพและประสิทธิภาพการออกแบบในการใชงานมากย่ิงขึ้น 

คําสําคัญ: การไหลของกําลังไฟฟา, ระบบจําหนายไฟฟา 
 

Abstract 
   This research has been presented Power Distribution System of Rajabhat Rajanangarindra University, 

Bang Khla, Chachoengsao by using MATPOWER which is a set of programs written in the form of M-file. MATLAB 

program which is used for analyzing the flow of power (Power Flow, PF) for analyze the flow of power and 

arrange data of electricity distribution, Electric bus transformer Based on the results of the study, the power 

distribution system of Rajanagarindra Rajabhat University, Bang Khla, Chachoengsao province. The total of power 

and power loss are also interms of voltage found at the end of line which is the data for building and office for 

improving Power Distribution System in the future in order to plan and manage more stability and efficiency in 

design  

Keywords: power flow, power distribution system 

 

1. บทนํา 
 เน่ืองจากความตองการในการใชไฟฟาภายในมหาวิทยาลัย

ราชภัฏราชนครินทรมีแนวโนมที่สูงขึ้น อันเปนผลมาการขยายตัว

ของตึกและอาคารเรียน จึงสงผลใหเกิดกําลังไฟฟาสูญเสียใน

ระบบเพิ่มมากขึ้น และเนื่องดวยฝายอาคารสถานที่ ซ่ึงเปน

หนวยงานที่รับผิดชอบในดานภูมิทัศนและพื้นที่รับผิดชอบภายใน

มหาวิทยาลัย ซ่ึงเม่ือเวลามีโครงการและงบประมาณในการมาลง

เพื่อกอสรางอาคารและตองมีการวิเคราะหในบริเวณพื้นที่ในการ

กอสรางและรวมถึงการคํานึงระบบไฟฟาที่จะตองรองรับจาย

ใหกับอาคารน้ันๆ ซึ่งตองมีการคํานึงถึงความพอเพียงในการ

1
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รองรับระบบการจายไฟฟาเพื่อใหเพียงพอตอการใชงาน ด้ังนั้น

การวิเคราะหการไหลของระบบไฟฟากําลังของระบบจําหนาย

ไฟฟา จึงมีความสําคัญสําหรับเปนขอมูลในการพัฒนาระบบ

จําหนายไฟฟา ในการออกแบบใหระบบไฟฟามีประสิทธิภาพ

และมีคุณภาพมากข้ึนในการวิเคราะหและวางแผนของฝาย

อาคารและสถานที่ของมหาวิทยาลัย เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ

และคุณภาพของระบบจําหนายไฟฟา โดยไดมีการศึกษาจัดทํา

ขอมูลและวิเคราะหการไหลของกําลังไฟฟา ในงานวิจัย [1] เปน

การ นําเสนอวิ ธีการคํานวณการไหลของกําลั งไฟฟาอยาง

เหมาะสมโดยลดคาสูญเสียที่เกิดขึ้นในระบบใหนอยที่สุด โดย

อาศัยระเบียบวิธีเชิงตัวเลข ซึ่งทดสอบกับโปรแกรมประยุกตทาง

คณิตศาสตร  MATLAB เปรียบเทียบกับ โปรแกรม Power 

Wolrd เพื่อเปรียบเทียบคาใกลเคียงของคําตอบที่ได และผลจาก

การศึกษางานวิจัย [2] จัดทําแผนที่ระบบจําหนายไฟฟาให

สอดคลองกับระบบภูมิศาสตรดวยโปรแกรม DIgSILENT Power 

Factory  พรอมทั้งไดวิเคราะหการไหลของกําลังไฟฟา เพื่อดู

ระดับแรงดันไฟฟาในแตละบัส คากําลังไฟฟา สูญเสีย รวมทั้งคา

ความตองการใชไฟฟาทั้งหมดในระบบ จากงานวิจัย [3] ไดศึกษา

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรจากกระแสการกระจายโหลดการ

วางแผนที่ดีข้ึนและการดําเนินงาน ไดศึกษาวิเคราะหจากระบบ

สารสนเทศทางภูมิศาสตร (GIS) และการไหลของโหลดที่กระจาย 

ซึ่ง เปน ตัวแทนที่ เกี่ย วของในระบบการวางแผนและการ

ดําเนินงานในหนวยงานสาธารณูปโภค และนักลงทุนสามารถใช

การวางแผนระบบสารสนเทศภูมิศาสตรได การศึกษาวิจัย [4] ได

ศึกษาการวิ เคราะหการไหลของโหลดรวมกับแผนที่ทาง

ภูมิศาสตรกรณีศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได

จัดทําขอมูลการไหลของโหลดของระบบจําหนายไฟฟาแรงสูง 

ของ มทร . อีสาน วิเคราะหโหลดโฟลวในระบบจําหนาย

ไฟฟาแรงสูงดวยโปรแกรม MATPOWER และผลการวิเคราะห

การไหลของกําลังไฟฟา แรงดันไฟฟา กําลังไฟฟาสูญเสีย บน

แผนที่ทางภูมิศาสตร  และผลจากงานวิจัย [5,6] ไดทําการ

จําลองระบบไฟฟา ที่มีโหลดและแหลงกําเนิดไฟฟา(หมอแปลง

ไฟฟา) มีการเปลี่ยนแปลงตามชวงเวลา ซึ่งเปนแนวทางในการ

ศึกษาวิจัย งานวิจัยนี้ ไดเห็นความสําคัญของจัดทําขอมูลระบบ

จําหนายไฟฟา จึงไดศึกษาและทําการเก็บขอมูลของระบบ สาย

จําหนายไฟฟา หมอแปลงไฟฟา บัส และวิเคราะหการไหลของ

ระบบไฟฟากําลัง โดยใชโปรแกรม MATPOWER เพื่อเปนขอมูล

สําหรับการซอมบํารุง และปรับปรุงคุณภาพของระบบจําหนาย

ไฟฟา ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ศูนยบางคลา  

 

2. วัตถุประสงคการวิจัย 
2.1 เพื่อจัดทําขอมูลของระบบจําหนายไฟฟาของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏราชนครินทร 

2.2 เพื่อวิเคราะหการไหลของกําลังไฟฟาในระบบไวสําหรับเปน

ขอมูลในการซอมบํารุงและพัฒนาระบบใหมีประสิทธิภาพมาก

ขึ้น 

 การประยุกตใช MATPOWER [7] เพื่อการศึกษาและการ

วิจัยเกี่ยวกับการวิเคราะหระบบไฟฟากําลัง MATPOWER เปน

ชุดโปรแกรมที่เขียนอยูในรูปของ M-file บนโปรแกรม MATLAB 

ใชสําหรับวิเคราะหการไหลของกําลังไฟฟา (Power Flow, PF) 
และการวิเคราะหการไหลของกําลังไฟฟาที่เหมาะสม (Optimal 

Power Flow, OPF) ทั้งสองกรณีเปนขั้นตอนที่สําคัญในการ

วิเคราะหระบบไฟฟาเพื่อการควบคุม การวางแผนงานและการ

จัดการเกี่ยวกับระบบไฟฟากําลัง เชน การลดคากําลังสูญเสียใน

ระบบไฟฟา การปรับปรุงแรงดันไฟฟา เปนตน [8] การวิเคราะห

การไหลของกําลังไฟฟา (Power flow analysis) เปนเครื่องมือ

ในการหาสถานะของระบบไฟฟาในสภาวะคงตัว (Steady 

state) กลาวคือ ขนาดและมุมเฟสของแรงดันไฟฟาที่บัสตางๆ ที่

สอดคลองกับสภาวะการทํางานของระบบไฟฟาโดยไมได

พิจารณาเปาหมายการดําเนินการอ่ืนๆ ปญหาการไหลของกําลัง

ที่เหมาะสมที่สุด (Optimal power flow) จึงไดถูกพัฒนาขึ้น

เพื่อเปนการสืบคนหาจุดการดําเนินการ (Operating point) 

ของระบบไฟฟาโดยนิยามใหเปนตัวแปรควบคุม (Control 

variables) เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค (Objective) ที่ตั้งไว เชน 

ลดกําลังไฟฟาสูญเสีย ลดราคาคาเช้ือเพลิง เพิ่มเสถียรภาพ โดย

รักษาใหเงื่อนไขทางการดําเนินการและเทคนิค (Operating 

and technical constraints) อยูภายในขอบเขตที่ยอมรับได 

การศึกษาการแกปญหาการไหลกําลังไฟฟาเหมาะสมที่สุด โดย

การใชฟงกชันวัตถุประสงคเปนฟงกชันกําลังไฟฟาสูญเสียในสาย

สงของระบบจําหนายไฟฟา [9]   
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3. วิธีการดําเนินการวิจัย 

 ขั้นตอนการดําเ นินงานในงานวิจัยนี้จัดทําขอมูลระบบ

จําหนายไฟฟาของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ซึ่งแสดง

ขั้นตอนการดําเนินงานดังรูปที่ 1 

 

 
รูปที่ 1 ข้ันตอนการดําเนินงาน 

 

 ขั้นตอนที่ 1 สํารวจพื้นที่ ศึกษารายละเอียดและสํารวจขอมูล

ของระบบจําหนายไฟฟา ประกอบดวย 1) สายสง ที่ตองทราบ

ชนิดสายสง ระยะสายสง 2) หมอแปลงไฟฟา ขอมูลที่ตองการ 

คือ ชนิดหมอแปลง จํานวนเฟส พิกัดกําลัง 3) ตําแหนงเสา หรือ

โหนด  

 ขั้นตอนที่  2 คํานวณโหลด การจําลองโหลดคิดจากพิกัด

กําลังของหมอแปลง ดังสมการที่ (1) – (5) กําหนดใหเพาเวอร

เฟกเตอร (P.F) ที่ 0.8 ลาหลัง    และขนาดของโหลดคิดจากคา

ดีมานดโหลดเฟกเตอร (DLF) จากการที่ไดมีการคํานวณโหลด

สูงสุดจากพิกัดกําลังของหมอแปลงไฟฟา ซ่ึงมีกําลังไฟฟาไฟฟา

จริงและกําลังไฟฟารีแอคทีฟสูงสุดที่บัส 11 คือ 1.2 MW และ

0.9 MVar ตามลําดับ กําลังไฟฟาจริงและกําลังไฟฟารีแอคทีฟ 

ต่ําสุดที่บัส 2 กับ บัส 14 คือ 0.2 MW และ 0.15 MVar 

ตามลําดับสวนบัสที่ 1 เปนบัสอางอิงคไมมีการไหลของโหลดดัง

แสดงในรูปที่ 2 

 

maxmaxmax jQPS   (1) 

 

)(maxmax COSSP   (2) 

 

)(maxmax SinSQ   (3) 

 

).( FPCOS  (4) 

 

)( maxmax jQPDLFSdemand   (5) 

 

เมื่อ 

  maxS
 คือ กําลังไฟฟาปรากฏสูงสุด (kVA) 

  demandS
 คือ กําลังไฟฟาปรากฏท่ีตองการ (kVA) 

  maxP
 คือ กําลังไฟฟาจริงสูงสุด  (kW) 

  maxQ
 คือ กําลังไฟฟารีแอททีฟสูงสุด (kVar) 

    คือ มุมเฟส 

 

 
รูปที่ 2 การจําลองโหลด 

 

  ข้ันตอนที ่3 นําเขาขอมูล การนําเขาขอมูลของระบบจําหนาย

ไฟฟา จะเปนในรปูแบบของแมททริก ดังแสดงในรปูที ่3 - 5 

 

 
รูปที่ 3 บัส 

3



การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 4 

12-13 กรกฎาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร หนา 

 

 จากรูปที่  3 บัส แสดงขอมูลบัสในรูป  matrix ซ่ึง

ประกอบดวย [bus_i type Pd Qd Gs Bs area Vm Va  

baseKV zone  Vmax  Vmin] 

 

 
รูปที่ 4 generator 

 

     จากรูปที่ 4 ขอมูล generator แสดงขอมูลในรูป matrix ซึ่ง

ประกอบดวย [bus Pg Qg Qmax Qmin Vg mBase status 

Pmax Pmin Pc1, Pc2, Qc1min, Qc1max, Qc2min, 

Qc2max, ramp_agc, ramp_10, ramp_30, ramp_q,apf]  

ซึ่งบางสวนที่สําคัญที่ของสุดขอมูล generator 

 

 
รูปที่ 5 ขอมูล branch 

 

 ขั้นตอนที่ 4 รันผลโปรแกรม จากการวิเคราะหการไหลของ

กําลังไฟฟาใน MATPOWER จะไดคาแรงดันไฟฟา (p.u.) 

กําลังไฟฟาปรากฏ กําลังไฟฟาสูญเสีย (P + jQ) 

 

4. ผลการดําเนินงาน 

4.1 ระบบจําหนายไฟฟามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร มี 

Base kV = 22 kV. และ Base MVA. = 10 MVA. กําลังไฟฟา

รวมของโหลด 6.15 MW. และ 4.61 MVar. ตามลําดับ บัสที่ 1 

เปนบัสอางอิงและมีการเช่ือมตอไปยังบัสตางๆ เสนประแสดง

การเชื่อมตอระบบกรณีตอเปนแบบลูปปด แสดงดังรูปที่ 6 

 

 
รูปที่ 6 ระบบจําหนายไฟฟาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ราชนครินทร 

 

4.2 ผลก า ร รั น โ หลด โฟ ล วส าม า ร ถ วิ เ ค ร าะ ห ค าต า ง ๆ 

ประกอบดวยกําลังไฟฟาที่ไหลในสายสงไฟฟา โดยมีกําลังไฟฟา

สูญเสียกําลังไฟฟาจริงรวมเทากับ 0.0285 MW และ กําลังไฟฟา

รีแอคทีฟสูญเสียรวมเทากับ 0.0159 MW แรงดันที่บัสแสดงใน

รูปที่ 7 แสดงขนาดแรงดันไฟฟาที่บัส พบวาแรงดันต่ําสุดอยูที่ 

0.9927 p.u. ซ่ึงในแกน x เปนแรงดันไฟฟา (p.u.) ในแกน y คือ 

บัส 

 

 
รูปที่ 7 แรงดันทีบ่ ัส 

 

5. บทสรุป 
 จากวิธีการที่ไดนําเสนอ การจัดทําขอมูลระบบจําหนายไฟฟา 

ทําการวิเคราะห และเก็บขอมูลของสายจําหนายไฟฟา หมอ

แปลงไฟฟา  บัส  และวิเคราะหการไหลของระบบไฟฟากําลัง 

โดยใชโปรแกรม MATPOWER ซึ่งผลจําลองระบบจําหนายไฟฟา

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร มี Base kV = 22 kV. 

และ Base MVA. = 10 MVA. กําลังไฟฟารวมของโหลด 6.15 

0.985

0.99

0.995

1

1.005

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

pu.
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MW. และ 4.61 MVar. ตามลําดับ  มีกําลังไฟฟาสูญเสีย

กําลังไฟฟาจริงรวมเทากับ 0.0285 MW และ กําลังไฟฟารีแอค

ทีฟสูญเสียรวมเทากับ 0.0159 MW แรงดันที่บัสแสดงในรูปที่ 7 

แสดงขนาดแรงดันไฟฟาที่บัส พบวาแรงดันต่ําสุดอยูที่ 0.9927 

p.u. ซึ่งจากการวิเคราะหพบวามีแรงดันตกที่ปลายสาย โดย

สามารถนําขอเหลานี้มาใชการปรับปรุงเสถียรภาพของระบบ

ตอไปในอนาคตได 

 

6. อภิปรายผล 

 ผลจากการวิจัยน้ี ไดศึกษาและนําหลักการและแนวทางของ

งานวิจัยที่ไดอางอิงมาใชเปนแนวทางในการนํามาวิเคราะหระบบ

จําหนายไฟฟาภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร

นํามาซ่ึงขอมูลในการที่จะใชในการวางแผนพัฒนาแนวทางการ

ควบคุมกําลังรีแอคทีฟ และแรงดันในระบบไฟฟาจําหนายและ ที่

มีก าร ติ ดตั้ งแหล งกํ า เ นิดแบบ กระจาย ตัว  ( Distributed 

generator: DG) โดยกระบวนการคนหาจุดการดําเนินการของ

ระบบที่เหมาะสมที่สุดดวย Optimal power flow (OPF) โดย

อาจเปนทางเลือกที่อาจจะถูกนํามาใช โดยวิธี OPF สามารถ

พิจารณาวัตถุประสงค (Objective)และขอจํากัด (Constraints) 

ตางๆ ได ถูกนํามาใชเพื่อการพยากรณกําลังการผลิตจากแหลง

พลังงานทดแทน รวมทั้งใชเพื่อการทํานายแรงดันบัสที่สอดคลอง

กับ ส ภาว ะข อง ระบ บ  วิ ธีการ เ ชิ ง พั น ธุ กร ร ม  ( Genetic 

algorithm) ถูกนํามาใชเพื่อการคนหาคําตอบที่ดีที่สุด ผลการ

จําลองแสดงใหเห็นวาวิธีการที่ไดนําเสนอนําเสนอ การจัดทํา

ขอมูลระบบจําหนายไฟฟา ทําการวิเคราะห และเก็บขอมูลของ

สายจําหนายไฟฟา หมอแปลงไฟฟา  บัส  และวิเคราะหการไหล

ของระบบไฟฟากําลัง  สามารถชวยลดการเบี่ยงเบนของแรงดัน

ในระบบ  และพรอมกันน้ียังสามารถใชเปนขอมูลประกอบการ

วางแผนควบคุมใหระดับแรงดันอยูในขอบเขตที่ยอมรับได และมี

ประสิทธิภาพรองรับกับระบบจําหนายไฟฟาในสวนตางๆ ใน

อนาคตไดอยางสมบูรณและถูกตอง เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพใน

การออกแบบระบบ และจําหนายระบบไฟฟาที่สมบูรณและ

สอดคลองกับสภาวะการใชงานจริงตอไป 
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ตูอบรองเทาผาใบโดยใชระบบฮีตเตอร 

Baking Sneakers with Heater System 
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บทคัดยอ 
   การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อออกแบบและสรางตูอบรองเทาผาใบโดยใชระบบฮีตเตอร นําหลักการทํางานของฮีตเตอร

มาประยุกตใชรวมกับโครงสรางที่ไดทําการออกแบบไว ซึ่งเปนการวิจัย 1) เพื่อเปรียบเทียบระยะเวลาที่ทําใหรองเทาผาใบแหงสนิท

ระหวางวิธีจากธรรมชาติ (การตากแดด) กับการใชตูอบรองเทาผาใบโดยใชระบบฮีตเตอร 2) เพื่อหาความพึงพอใจของผูใชงานตูอบ

รองเทาผาใบโดยใชระบบฮีตเตอรที่สามารถนําไปใชงานไดจริง เครื่องมือที่ใชในการวิจัยในครั้งน้ีคือ 1) ตูอบรองเทาผาใบโดยใชระบบ

ฮีตเตอร และ 2) รองเทาผาใบจํานวน 20 คู  ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ นักเรียนสาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปที่ 3 วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม จํานวน 20 คน ใชวิธีการสุมแบบอยางงายโดยการจับ

สลากรายหอง ซ่ึงแสดงเวลาที่ใชอบรองเทาผาใบใหแหงในแตละครั้ง เปนการนําขอมูลเวลาจริงที่ไดจากการทดลองใชตูอบรองเทาผาใบ

โดยใชระบบฮีตเตอร มาเปรียบเทียบกับวิธีการตากแดดตามธรรมชาติ ซ่ึงอุณหภูมิภายในตูอบมีคาเทากับ 70 องศาเซลเซียส และ

อุณหภูมิของแสงแดดมีคาเฉลี่ยเทากับ 33 องศาเซลเซียส ผลการวิจัยพบวา 1) ตูอบรองเทาผาใบโดยใชระบบฮีตเตอร ที่ผูวิจัยได

ออกแบบและสรางขึ้นนั้น สามารถอบรองเทาผาใบใหแหงสนิทโดยใชเวลาเฉลี่ย 72.40 นาท ีและรองเทาผาใบที่ตากแดดตามธรรมชาติ

ใชเวลาเฉลี่ย 372.40 นาที และ 2) ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชงานตูอบรองเทาผาใบโดยใชระบบฮีตเตอร พบวา มีผลการ

ประเมินความพึงพอใจอยูในระดับดีมาก โดยมีคาเฉลี่ยอยูที่ 4.53 

คําสําคัญ: ตูอบ, รองเทาผาใบ, ฮีตเตอร 
 

Abstract 
   The purposes of this research were designed and created a sneaker baking.  To apply used 

principle of the structure heater system has been designed . This work found that 1) comparison of time to 

dry sneakers between natural methods (sun drying) and using the sneaker baking with heater system. and, 2) 

estimated the satisfaction for users of sneaker baking with heater system. The instruments used in the 

research were 1) the sneaker baking with heater system 2) the sneakers with 20 pairs . The samples were the 

third year certificate vocational students majoring in Electronics, Phanom Sarakham Vocational College that 

20 students selected by random sampling method. Sneakers baking to dry showed each time . The real-time 

data obtained from the sneaker baking with heater system method was compared with the natural sun 

drying method.  The temperature inside the oven was 70 degrees Celsius and the average temperature of 

sun was 33 degrees Celsius. The results showed that: 1) the sneakers are completely dry with baking average 

72.40 minutes and bask natural sunlight average 372.40minutes and, 2) the results were estimated the 
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satisfaction for users of sneaker baking with heater system . It was found that the satisfaction rating is very 

good. The average was 4.53. 

Keywords: Baking, Sneaker, heater  

 

1. ที่มาและความสําคัญ 

 ในปจจุบ ันประเทศไทยไดร ับอิทธิพลของมรสุมสองชนิด 

คือ มรสุมตะวันตกเฉียงใต และมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ[1] 

โดยกอใหเกิดพายุฝนฟาคะนองและลมกระโชกแรงในชวง

ระหว างเด ือนพฤษภาคมถึง เด ือนตุล าคม  ซึ ่งจากการ

สัมภาษณนักเรียนที่เรียนสาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส ระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปที่ 3 วิทยาลัยการอาชีพ

พนมสารคาม อาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา พบวา นักเรียน

สวนใหญตองใสรองเทาผาใบในการฝกประสบกาณวิชาชีพ 

หากเ มื่อถึง ในชวงเด ือนนั ้นกลาวจะพบป ญหาของรองเท า

ผาใบเกิดกลิ่นอับชื้น อีกทั้งยังเปนแหลงบมเพาะเชื้อรา สงผล

ถึงสุขภาพของเท าทําใหเกิดเชื้อราในเท า อันเนื ่องมาจาก

แสงแดดไมเพียงพอและตองใชเวลานานในการตากรองเทา

ผาใบ  

 โ ร ง ง านอ ุต ส าหก รร มส วน ใหญ จะ น ิยมนํ าฮ ีต เ ตอร 

(Heater) เขามาใชเพื ่อเปนอุปกรณใหความรอนแกชิ้นงาน

โดยใชหลักการจายกระแสไฟฟาไหลผานลวดตัวนํา ซึ่งสงผล

ใหลวดตัวนํามีความรอนเกิดขึ ้น โดยแหลงจายไฟสามารถ

ใชไดกับแรงดัน 220 VAC และ 380 VAC สงผลใหสามารถ

ใชงานไดงายและสะดวก อีกทั้งยังราคาถูกอีกดวย [2] 

 สําหร ับแนวทางแกป ญหาดังกล าวผู ว ิจ ัยจ ึงสร างตู อบ

รองเทาผาใบโดยใชระบบฮีตเตอร ซึ่งไดนําเทคนิคการสราง

ความรอนจากตัวฮีตเตอรมาประยุกตใชพัฒนา อีกทั้งยังเป น

ต น แ บ บ ใน ก า ร นํ า ร ะ บ บ ฮ ีต เ ต อ ร ม าป ร ะ ย ุก ต ใ ช ก ับ

ชีวิตประจําวันอีกดวย 

 

2. วัตถุประสงค 

2.1 เพื่อเปรียบเทียบระยะเวลาที่ทําใหรองเทาผาใบแหงสนิท

ระหวางวิธีจากธรรมชาติ (การตากแดด) กับการใชตูอบรองเทา

ผาใบโดยใชระบบฮีตเตอร 

2.2 เพื่อประเมินความพึงพอใจของผูใชงานตูอบรองเทาผาใบ

โดยใชระบบฮีตเตอร 

 

3. กรอบแนวคิดและสมมติฐาน 

3.1 ตูอบรองเทาผาใบโดยใชระบบฮีตเตอร ที่ผูวิจัยไดออกแบบ

และสรางข้ึนน้ัน ใชเวลาในการอบรองเทาผาใบแหงสนิทนอยกวา

วิธีทางธรรมชาติ (การตากแดด)  

3.2 ความพึงพอใจของผูใชตูอบรองเทาผาใบโดยใชระบบฮีตเตอร 

อยูในระดับดีข้ึนไป 

 โดยมีกรอบแนวคิดในการวิเคราะหตูอบรองเทาผาใบโดยใช

ระบบฮีตเตอรดังรูปที่ 1  

 

ตูอบรองเทาผาใบที่สรางข้ึน

รองเทาผาใบจํานวน 20 คู

ตากรองเทาผาใบใหแหง
โดยใชวิธีการอบ

ตากรองเทาผาใบใหแหงโดยใช
วิธีการตากแดด

ตรวจสอบคุณภาพความชื้นเปรียบเทียบระยะเวลา
ที่ทําใหรองเทาผาใบแหง

ประเมินความพึงพอใจของผูใชงานตูอบรองเทาผาใบ
 

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิเคราะหตูอบรองเทาผาใบโดยใช

ระบบฮีตเตอร 

 

4. วิธีการดําเนินการวิจัย 

4.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

4.1.1 ประชากรที่ใชการวิจัยในคร้ังนี้ คือ นักเรียนสาขาวิชาชาง

อิเล็กทรอนิกส ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 1 วิทยาลัยการ

อาชีพพนมสารคาม อาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา จํานวน 40 คน 

4.1.2 กลุมตัวอยาง ที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนสาขาวิชาชาง

อิเล็กทรอนิกส ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 1 วิทยาลัย

การอาชีพพนมสารคาม อาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา จํานวน 20 

คน โดยการสุมแบบอยางงายโดยการจับสลากรายหอง 
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4.2 ตัวแปรที่ใชในการวิจัย 

4.2.1  ตัวแปรตน คือ ตูอบรองเทาผาใบโดยใชระบบฮีตเตอร  

4.2.2 ตัวแปรตาม คือ ระยะเวลาที่ทําใหรองเทาแหงสนิทจาก

วิธีทางธรรมชาติ (การตากแดด) และระยะเวลาที่ทําใหรองเทา

แหงสนิทจากการใชตูอบรองเทาผาใบโดยใชระบบฮีตเตอร, ความ

พึงพอใจของผูใชงานตูอบรองเทาผาใบโดยใชระบบฮีตเตอร 

4.2.3 ตั ว แป รค วบ คุ ม  คื อ  รอ ง เ ท า ผ า ใบ สี ดํ า  ข นาด            

เบอร 39-42 

 

4.3 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

4.3.1 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ประกอบดวย 

  1) ตูอบรองเทาผาใบโดยใชระบบฮีตเตอร 

  2) แบบประเมินความพึงพอใจของผูใชงานตูอบรองเทา

ผาใบโดยใชระบบฮีตเตอรโดยเปนแบบสอบถามที่มีลักษณะแบบ

มาตราสวนประมาณคา (Rating scale) ตามวิธีของริน ลิเคิรท 

(Rinses Likert) [3] โดยกําหนดคะแนนไว 5 ระดับ ซ่ึงเกณฑใน

การพิจารณาคาเฉล่ีย ใชวิธีหาคาเฉลี่ยแลวนํามาเปรียบเทียบกับ

เกณฑในการแปลความหมาย แบงออกเปนดังนี้  

คาเฉลี่ย 4.50 - 5.00  = พึงพอใจมากที่สุด  

คาเฉลี่ย 3.50 - 4.49  = พึงพอใจมาก  

คาเฉลี่ย 2.50 - 3.49  = พึงพอใจปานกลาง  

คาเฉลี่ย 1.50 - 2.49  = พึงพอใจนอย  

คาเฉลี่ย 1.00 - 1.49  = พึงพอใจนอยที่สุด 

4.3.2 กา รสร า ง เ ค รื่ อ ง มื อ ที่ ใ ช ใ น ก าร วิ จั ย  ใ น กา รห า

ประสิทธิภาพของตูอบรองเทาผาใบโดยใชระบบฮีตเตอรที่

สามารถนําไปใชงานไดจริงมีขั้นตอน ดังน้ี 

  1) ออกแบบตูอบรองเทาผาใบโดยใชระบบฮีตเตอร 

 

 
รูปที่ 2 โครงสรางของตูอบรองเทาผาใบโดยใชระบบฮีตเตอร 

 
รูปที่ 2 โครงสรางของตูอบรองเทาผาใบโดยใชระบบฮีตเตอร (ตอ) 

 

  2) สรางตูอบรองเทาผาใบโดยใชระบบฮีตเตอรตาม

โครงสรางที่ไดทําการออกแบบไว โดยภายในประกอบไปดวย

ระบบฮีตเตอร 800 วัตต, วงจรวัดอุณหภูมิภายในตูอบ และวงจร

ตั้งเวลา   

 

 
รูปที่ 3 สรางของตูอบรองเทาผาใบโดยใชระบบฮีตเตอร 

 

  3) นําตูอบรองเทาผาใบโดยใชระบบฮีตเตอรที่ไดสราง

ขึ้นนําไปทดลองและเก็บผลการวิจัย 

 

4.4 การเก็บรวบรวมขอมูล 

4.4.1 ศึกษาคุณลักษณะของตู อบ ระบบการทํางานของ             

ฮีตเตอรจากเอกสารตํารางานวิจัยที่ เกี่ยวของและจากการ

สนทนากับผูเช่ียวชาญทางเทคโนโลยีตางๆ มาเปนแนวทางใน

การสรางแบบประเมินและสรางตูอบรองเทาผาใบโดยใชระบบ             

ฮีตเตอร 

4.4.2 รางแบบประเมินตูอบในดานตางๆ จัดเปนหมวดหมู ให

สอดคลองกับวัตถุประสงคในการทํางานวิจัยและขอบเขตของงานวิจัย  

4.4.3 เก็บรวบรวมผล โดยนําตูอบรองเทาผาใบโดยใชระบบ          

ฮีตเตอรที่ไดรางแบบและสรางข้ึนมานั้นมาทดลองใชกับกลุม

ตัวอยาง 

4.4.4 วิเคราะหขอมูล 
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5. ผลการวิจัย 

 เม่ือทําการออกแบบและสรางตูอบรองเทาผาใบโดยใชระบบ

ฮีตเตอรเปนที่ เรียบรอยแลว จึงทําการนัดกลุมตัวอยางเพื่อ

ทดสอบและเก็บผลการทดลอง โดยมีรองเทาที่ใชในการทดลอง

ทั้งหมด 20 คู ซึ่งผลการทดลองที่ไดนั้นแบงออกเปนหัวขอดังน้ี 

 

5.1 การหาประสิทธิภาพของตูอบรองเทาผาใบ   

 เม่ือทําการทดลองอบรองเทาผาใบดวยตูอบ ซึ่งมีอุณหภูมิภายใน

ตูอบเทากับ 70 องศาเซลเซียส เวลาที่ทําใหรองเทาผาใบแหงสนิทมี

คาเฉลี่ยเทากับ 72.40 นาที สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 7.47 และเม่ือ

ทดลองตากรองเทาผาใบดวยแสงแดด ซ่ึงมีอุณหภูมิอากาศคาเฉล่ีย

เทากับ 33 องศาเซลเซียส เวลาที่ทําใหรองเทาผาใบแหงสนิท มี

คาเฉลี่ยเทากับ 372.40 นาที สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 7.47 โดยคา

ความชื้นสัมพันธกอนทําการทดลองในตัววัตถุน้ันมีคาเฉลี่ยเทากับ 

80% และคาความชื้นสัมพันธหลังทําการทดลองในตัววัตถุนั้นมี

คาเฉล่ียเทากับ 21% ดังตารางที ่1 

 

ตารางที่ 1 เพื่อเปรียบเทียบระยะเวลาที่ทําใหรองเทาผาใบแหง

สนิทระหวางวิธีจากธรรมชาติ (การตากแดด) กับการใชตูอบ

รองเทาผาใบโดยใชระบบฮีตเตอร 

จํานวนรองเทา

ผาใบ 20 คู 

เวลาที่รองเทา

ตากดวย

แสงแดด  

(นาท)ี 

เวลาที่รองเทาใช

ตูอบรองเทาผาใบ 

(นาที) 

คาเฉล่ียรวม ( x ) 372.40 72.40 

คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D.) 
7.47 7.47 

 

5.2 การประเมินความพึงพอใจของผูใชงานตูอบรองเทาผาใบ  

 เม่ือทําการทดลองอบรองเทาผาใบดวยตูอบ นักเรียนสาขาวิชาชาง

อิเล็กทรอนิกส ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปที่ 1 วิทยาลัยการ

อาชีพพนมสารคาม จํานวน 20 คน โดยการสุมแบบอยางงายโดยการ

จับสลากรายหอง ไดทําการทําแบบประเมินความพึงพอใจโดยแบงเปน

หัวขอดังน้ีผลการประเมินดานความสะดวกสบายในการใชงานมีความ

พึงพอใจมากที่สุดมีคาเฉล่ียเทากับ 4.50 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 

0.58 ดานผลการตรวจสอบคุณภาพของรองเทาผาใบคาเฉลี่ยเทากับ 

4.56 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.38 ดังตารางที ่2 

ตารางที่ 2 ผลการหาความพึงพอใจของตูอบรองเทาผาใบโดยใช

ระบบฮีตเตอร 

การวิเคราะห

คุณภาพ 

คาเฉล่ีย

รวม 

( x ) 

คา

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

(S.D.) 

แปล

ความหมาย 

ผลการประเมินดาน

ความสะดวกสบายใน

การใชงาน 

4.50 0.58 พึงพอใจ

มากที่สุด 

ผลการประเมินดาน

กา รต รวจสอบ คุณ 

ภาพของรองเทาผาใบ 

4.56 0.38 พึงพอใจ

มาก 

เฉล่ียรวม 4.53 0.48 พึงพอใจ

มากที่สุด 

 

6. สรุปผลการทดลอง 
 จากการศึกษาวิจัยเรื่องตูอบรองเทาผาใบโดยใชระบบ                

ฮีตเตอรสามารถแบงหัวขอการอภิปรายผลและสรุปผลไดดังนี้ 

 

6.1 เพื่อเปรียบเทียบระยะเวลาที่ทําใหรองเทาผาใบแหงสนิท

ระหวางวิธีจากธรรมชาติ (การตากแดด) กับการใชตูอบรองเทา

ผาใบโดยใชระบบฮีตเตอร 

 จากผลการวิจัยพบวา เม่ือทําการทดลองมีรองเทาผาใบจํานวน 

20 คู ซึ่งตูอบรองเทาผาใบโดยใชระบบฮีตเตอร มีคาเฉลี่ยของเวลา

ที่ทําใหรองเทาแหงเทากับ 72.40 นาที สวนคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน

เทากับ 7.47 และเมื่อทําการทดลองตากรองเทาผาใบดวยแสงแดด

ซึ่งมีอุณหภูมิคาเฉลี่ยเทากับ 33 องศาเซลเซียส เวลาที่ทําให

รองเทาผาใบแหงสนิท คาเฉลี่ยของเวลาที่ทําใหรองเทาผาใบแหงมี

คาเทากับ 372.40 นาที ส วนคาเบี่ ยงเบนมาตรฐาน 7.47 

เนื่องมาจากตูอบรองเทาผาใบโดยใชระบบฮีตเตอร ที่ผูวิจัยสราง

ขึ้นนั้นสามารถควบคุมความอุณหภูมใิหสม่ําเสมอ เม่ือเปรียบเทียบ

กับวิธีการตากแดด ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ จิราภรณ ขม

เล็ก [4] การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงทดลองมีวัตถุประสงค       

เพื่อหาประสิทธิภาพของระบบอิเล็กทรอนิกสสําหรับควบคุมการ

จาย นํ้าทางการเกษตร โดยผลจากการวิจัยพบวา ระบบ

อิเล็กทรอนิกสสําหรับควบคุมการจายน้ําทางการเกษตรที่สราง

ขึ้นสามารถทําใหพืชเจริญเติบโตไดดีกวาระบบด้ังเดิม  
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6.2 การประเมินความพึงพอใจของผูใชงานตูอบรองเทาผาใบโดย

ใชระบบฮีตเตอร 

 จากผลการวิจัยพบวานักเรียนสาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 1 วิทยาลัยการอาชีพ       

พนมสารคาม  จํ านวน 20 คน ป ร ะ เมินค วามพึ งพอใจ                

ตูอบรองเทาผาใบโดยใชระบบฮีตเตอรดานความสะดวกสบายใน

การใชงานมีความพึงพอใจมากที่ สุดมีคาเฉลี่ย เทากับ 4.50              

คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.58 ดานผลการตรวจสอบคุณภาพ

ของรองเทาผาใบคาเฉลี่ยเทากับ 4.56 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน

เทากับ 0.38 โดยภาพรวมของการประเมินมีระดับพึงพอใจมาก

ที่สุดคาเฉล่ียอยูที่ 4.53 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.48 อัน

เนื่องมาจากตูอบรองเทามีขนาดสัดสวนรูปรางเหมาะสมในการ

ใชงาน มีความแข็งแรงของโครงสรางสะดวกในการเก็บรักษาและ

การบํารุงรักษาเคลื่อนที่ไดงายสะดวกในการใชงานไมซับซอน ซ่ึง

สอดคลองกับงานวิจัยของกวีศิลป สายคําทร [6] การพัฒนาตูอบ

ผลิตภัณฑประติมากรรมปูนปลาสเตอรดวยพลังงานแสงอาทิตย

ความพึงพอใจของผูใช ตูอบพลังงานแสงอาทิตยภาพรวมความ

พึงพอใจอยูในระดับดีมาก  ( x  = 4.12)  
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แบบจําลองทางคณิตศาสตรของระบบขับเคลื่อนรถโกคารทไฟฟา 

Mathematic Modeling of Electric Go Kart 

 
ภูริชญ งามคง 
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บทคัดยอ 
   งานวิจัยนี้นําเสนอการหาแบบจําลองทางคณิตศาสตรของระบบขับเคลื่อนรถโกคารทไฟฟาใชวิธีคาเฉลี่ยปริภูมิสถานะทั่วไป 

[1] โดยระบบขับเคลื่อนรถโกคารทไฟฟามีแหลงพลังงานของระบบเปน แบตเตอรีที่ตอพวงกับวงจรแปลงผันแบบชอบเปอร และ

มอเตอรที่ใชในการขับเคล่ือนรถโกคารทไฟฟา ใชมอเตอรไฟฟากระแสตรงแบบแมเหล็กถาวร โดยแบบจําลองทางคณิตศาสตรของ

ระบบขับเคลื่อนรถโกคารทไฟฟาโดยวิธีคาเฉลี่ยปริภูมิสถานะทั่วไปที่ได นําไปเปรียบเทียบกับการจําลองสถานการณดวยโปรแกรม

คอมพิวเตอร ซ่ึงผลการจําลองสถานการณการทํางานของระบบขับเคล่ือนรถโกคารทไฟฟาทั้ง 2 จุดการทํางาน พบวาผลของการจําลอง

สถานการณนั้นมีความคลายคลึงกันทั้งสภาวะชั่วครูและสถานะคงตัว แสดงวาแบบจําลองทางคณิตศาสตรของระบบขับเคลื่อนรถโก

คารทไฟฟาที่ไดดําเนินการหาดวยวิธีคาเฉลี่ยปริภูมิสถานะทั่วไปนั้นมีความถูกตอง 

คําสําคัญ: รถโกคารทไฟฟา, แบบจําลองทางคณิตศาสตร, คาเฉล่ียปริภูมิสถานะทั่วไป 
 

Abstract 

   This paper presents the mathematical model of electric go-kart by using the General State-Space 

Average method; GSSA. [1] Battery creek peripheral circuits chopper converter feature is powered the 

transmission and the motor which driving is DC permanent magnet motor. The two experimental treatments 

were compared by a computer simulation which generated data by the result of the mathematic model of GSSA. 

The result of simulations was not significant different even being in the steady state and being in the warm up 

period.  The mathematical model of GSSA can be used to calculate the go-kart’s transmission.   

Keywords: Electric Go Kart, Mathematical Model, state-space averaging method 

 

1. บทนํา 
 ยานพาหนะในปจจุบันสวนใหญใชนํ้ามันเชื้อเพลิงในการเผา

ไหมเพื่อใหไดกําลังงานในการขับเคลื่อน สงผลตอสิ่งแวดลอมใน

หลาย ๆ ดาน ดังน้ันจึงมีการหาพลังงานทางเลือกนํามาใชกับ

ยานพาหนะเพื่อเปนการรักษาส่ิงแวดลอมรวมถึงประหยัด

ทรัพยากรนํ้ามัน พลังงานไฟฟาเปนพลังงานทางเลือกชนิดหนึ่งที่

ไดมีการนํามาใช กับยานพาหนะ ในหลาย ๆ รูปแบบ ซึ่งใน

งานวิจัยนี้ใหความสนใจทางดานการทองเที่ยว เนื่องจากเปน

รายไดที่ สําคัญของประเทศ ซึ่งในแหลงทองเที่ยวจะมีการ

ใหบริการเก่ียวกับการขับรถโกคารท โดยสวนใหญรถโกคารทที่

ใหบริการน้ันจะใชน้ํามันเปนระบบขับเคล่ือน ดังนั้น จึงสนใจใน

การนําพลังงานไฟฟามาใชกับรถโกคารท ซึ่งมีลักษณะของรถที่ 

ใชพลังงานไฟฟาดังรูปที่ 1 

 

 
รูปที่ 1 รถโกคารทไฟฟา 
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 โครงสรางของรถโกคารทไฟฟา ประกอบดวยมอเตอรไฟฟา

กระแสตรงแบบแมเหล็กถาวร แหลงจายเปนแบตเตอรี และใช

วงจรชอปเปอรในการปรับความเร็วของรถโกคารทไฟฟา ใน

งานวิจัยนี้ใหความสนใจในการศึกษาการทํางานของรถโกคารท

ไฟฟา โดยมุงประเด็นไปที่การทํางานของรถโกคารทไฟฟาใน

ขณะที่ขับโหลดใด ๆ ดังน้ัน การจําลองสถานการณจึงมีความ

จําเปนที่ตองหาแบบจําลองทางคณิตศาสตรของระบบขับเคลื่อน

รถโกคารทไฟฟา เพื่อนําไปใชในการจําลองการทํางานของ 

รถโกคารท ไฟฟาในเบื้ องตน โดยการหาแบบจําลองทาง

คณิตศาสตรระบบไฟฟาของรถโกคารทไฟฟาใชวิธีคาเฉล่ียปริภูมิ

สถานะทั่วไป  

 

2. ขอบเขตงานวิจัย 

 งานวิจัยนี้พิจารณาเฉพาะการหาแบบจําลองทางคณิตศาสตร

ของระบบขับเคล่ือนรถโกคารทไฟฟาเทานั้น 

 

3. วิธีการดําเนินการวิจัย 

 ระบบขับเคลื่อนของรถโกคารทไฟฟาที่พิจารณาแสดงไดดัง

รูปที่ 2 [2] 



inv

Li

L

C av
ai aR

aL

ge

dT
LTB

J

s

D

 
รูปที่ 2 วงจรสมมูลของชุดขับเคลื่อนมอเตอรไฟฟากระแสตรง

แบบแมเหล็กถาวร 

 

 การหาแบบจําลองทางคณิตศาสตรของระบบในรูปที่ 2 โดย

ใชวิธีคาเฉลี่ยปริภูมิสถานะทั่วไปจะเริ่มตนจากการพิจารณา

สัญญาณ f(t)  ใดๆ ที่เปนสัญญาณรายคาบ ซ่ึงมีคาบเปน T
สามารถเขียนใหอยูในรูปอนุกรมฟูริเยร เชิงซอน (complex 

Fourier series) ไดตามสมการที่ (1) 

 

tsjkω(t)e
k kxf(t) 



  (1) 

 เม่ือ 
T
π

sω
2

  และกําหนดให
 

(t)x k  คือ สัมประสิทธ์ิฟู

ริเยรเชิงซอน ซ่ึงมีลักษณะดังสมการที่ (2) เม่ือ T  คือ คาบทาง

เวลา k  คือ คาอันดับ 





t

Tt
dttsjkωf(t)e

T
(t)kx

1
 (2) 

 

 สัมประสิทธ์ิฟูริเยรเชิงซอนของฟงกชันการสวิตชไดตาม

สมการที่ (3) 

 

dtu(t)e
T

u
T

tjk
k

S 
0

1   (3) 

 

 ฟงกชันการสวิตชของระบบที่พิจารณา มีลักษณะดังรูปที่ 3 

 

 

รูปที่ 3 ฟงกชันการสวิตช 

 

 จากรูปที่ 3 กําหนดใหมีเงื่อนไขของฟงกชันการสวิตชตาม

สมการที่ (4) 

 









ss

s

TtdT,
dTt,

u(t)
0

01
 (4) 

  

 จากเงื่อนไขขางตนสามารถนํามาใชในการหาสัมประสิทธ์ิฟูริ

เยรเชิงซอนของฟงกชันการสวิตชไดตามสมการที่ (5) 

 

dtu(t)e
T

u
S

S

T
tjk

s
k  

0

1   (5) 

 

 กําหนดใหคา  0k  คือ ไมพิจารณาการ ส่ันไกวของ

สัญญาณ ในสมการที่ (5) จะไดสัมประสิทธ์ิฟูริเยรเชิงซอนของ

ฟงกชันการสวิตชตามสมการที่ (6) 

 

du 
0

 (6) 

  

เมื่อ d  คือ วัฏจักรหนาที่  (duty cycle) ของฟงกชันการ

สวิตช และกําหนดใหสัมประสิทธ์ิฟูริเยรเชิงซอนของฟงกชันการ
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สวิตชทางดานวงจรอารเมเจอร คือ 1u  ซึ่งสามารถเขียนไดดัง

สมการที่ (7)  

 

101 du   (7) 

 

 สัมประสิทธ์ิฟูริเยรของตัวแปรสถานะของวงจรนํามาเปนตัว

แปรสถานะของแบบจําลอง จากวงจรสมมูลของวงจรในรูปที่ 2 

พบวาตัวแปรสถานะของวงจร คือ Li , av , ai , และ ω  จาก

วงจรสมมูลในรูปที่ 2 สามารถหาสมการอนุพันธของตัวแปร

สถานะโดยใชกฎแรงดันและกระแสของเคอรชอฟฟไดดังน้ี 

 วงจรแปลงผันแบบชอปเปอรที่ตอทางดานวงจรอารเมเจอร 

สามารถหาสมการอนุพันธของ Li  ดังสมการที่ (8) เมื่อแทนคา 

LL iLv   จะไดดังสมการที่ (9) และจัดเทอมสมการใหมจะได

สมการอนุพันธของ Li  ดังสมการที่ (10) 

 

0)(
1

 tuvvv inaL  (8) 

0)(  tuvviL inaL
  (9) 

)(11 tuv
L

v
L

i inaL   (10) 

 

 การหาสมการอนุพันธของ av  ในวงจรใชกฎกระแสของ

เคอรชอฟฟตามสมการที่ (11) เมื่อแทนคา aC vCi   ไดตาม

สมการที่ (12) และจัดเทอมสมการดังกลาวใหมจะไดสมการ

อนุพันธของ av  ตามสมการที่ (13) 

 

0 aCL iii  (11) 

0 aaL ivCi   (12) 

aLa i
C

i
C

v 11
  (13) 

 

 การหาสมการอนุพันธ ai  โดยใชกฎแรงดันของเคอรชอฟฟ

ไดตามสมการที่ (14) แทนคา aaR Riv
a
 , aaL iLv

a


 
และ

 
keg   จะไดตามสมการที่ (15) และจัดเทอมสมการดังกลาว

ใหมจะไดสมการอนุพันธของ ai  ตามสมการที่ (16)  

0 agLR vevv
aa

 (14) 

0 aaaaa vkiLRi   (15) 


a

a
a

a
a

a
a L

ki
L
Rv

L
i 

1  (16) 

 สมการทางกลของมอเตอรไฟฟากระแสตรง เปนการหา

สมการอนุพันธ   โดยพิจารณาจากสมการทางกลของมอเตอร

ไฟฟาตามสมการที่ (17) แทนคา ad kiT   และ 
J

dt
dJ   

ไดตามสมการที่ (18) และจัดเทอมสมการใหมจะไดสมการ

อนุพันธของ   ตามสมการที่ (19) 

 

Ld TB
dt
dJT    (17) 

La TBJki    (18) 

La T
J

ω
J
Bi

J
kω 1

  (19) 

 

 การหาสัมประสิทธ์ิฟูริเยรของตัวแปรสถานะของแบบจําลอง

จะพิจารณาจากคุณสมบัติของสัมประสิทธ์ิฟูริเยรเชิงซอนตาม

สมการที่ (20) 

 

ks
k

k xjkω
dt
dx

dt
xd

  (20) 

 

 ดังนั้นแปลงตัวแปรสถานะของวงจร Li , av , ai  และ ω

เปนตัวแปรสถานะของแบบจําลอง จะใชคุณสมบัติตามสมการที่

(20) และแทนคา 0k  ในสมการที่ (20) จะไดคาดังตอไปน้ี 

10
xii LL  ,

 20
xvv aa  ,

 30
xii aa   และ

 
40 xωω   โดยที่คา 1x , 2x , 3x  และ 4x  เปนตัวแปร

สถานะของระบบที่พิจารณา และจากนั้นแทนลงในสมการ

อนุพันธของแบบจําลองในสมการที่ (10), (13), (16) และ (19) 

จะไดตัวแปรสถานะของแบบจําลองตามสมการที่ (21) ถึง (24) 

ดังน้ี 

 

L
dx

L
x 1

21
1

  (21) 

312
11 x
C

x
C

x 
 

(22) 

4323
1 x

L
kx

L
Rx

L
x

aa

a

a


 
(23) 

LT
J

x
J
Bx

J
kx 1

434 

 

(24) 

 

 สามารถเขียนแบบจําลองทางคณิตศาสตรของระบบ

ขับเคลื่อนรถโกคารทไฟฟาไดตามสมการที่ (25) และ (26)  
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BuAxx 


 (25) 

DuCxy   (26) 

 

 เม่ือกําหนดให  T x x xxx 4321  

     TLin Tvu   

   4321 xxxxy   

 

 สําหรับเมตริกซ Ax, Bx, Cx และ Dx เปนตามสมการที่ 

(27) ถึง (30) ตามลําดับ 
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00
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4. ผลการวิจัย 

 การตรวจสอบความถูกตองของแบบจําลองทางคณิตศาสตร

ของรถโกคารทไฟฟาตามสมการที่  (27) ถึง (30) จะดําเนินการ

เปรียบเทียบผลการจําลองสถานการณที่ใชแบบจําลองทาง

คณิตศาสตร (Mathematical model) กับผลการจําลอง

สถานการณผานระบบจริง (Exact topology model) โดยใช

โปรแกรมจําลองสถานการณ และใชคาพารามิเตอรของมอเตอร

ไฟฟากระแสตรงตามตารางที่ 1 [3] โดยการจําลองสถานการณ

ไดกําหนดจุดการทํางานของระบบขับเคลื่อนรถโกคารทไฟฟา

ดังน้ี 

ตารางที่ 1 พารามิเตอรของระบบที่พิจารณา 

พารามิเตอร ขนาด หนวย 

พิกัดกําลังงาน 500 W 

พิกัดความเร็ว 3000 rpm 

แรงดันอารเมเจอร )( av  24 V 

กระแสอารเมเจอร )( ai  27 A 

คาความตานทานของวงจรอารเมเจอร )( aR  0.3   
คาความเหน่ียวนําของวงจรอารเมเจอร )( aL  0.151 mH 

คาคงที่ของมอเตอร )(k  0.02 N.m/A 

คาคงที่เนื่องจากความเสียดทานความหนืด )(B   510257.9    s/radmN   
คาโมเมนตความเฉื่อยทั้งหมดของมอเตอร )(J  410605.1    mkg 2  

คาความเหน่ียวนํา )(L  1 mH 

คาตัวเก็บประจุ )(C  100 μF  
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 การจําลองสถานการณ กําหนดเงื่อนไขดังน้ี คาแรงดันอินพุต

ของวงจรอารเมเจอรเทากับ 12 V มีชวงการเปลี่ยนแปลงแรงบิด

โหลดจาก 0.2 N.m เปน 0.5 N.m ที่เวลา 5 วินาที ผลการ

จําลองสถานการณการทํางานของรถโกคารท ไฟฟาดวย

แบบจําลองทางคณิตศาสตรมาเปรียบเทียบกับผลการจําลอง

สถานการณผานระบบจริงแสดงไดดังรูปที่ 4 ถึงรูปที่ 7 ดังน้ี 

 

 

รูปที่ 4 ผลการตอบสนองของกระแสที่ไหลผานความเหน่ียวนํา

ทางดานวงจรอารเมเจอร 

 

 

รูปที่ 5 ผลการตอบสนองของแรงดันอารเมเจอร 

 

 

รูปที่ 6 ผลการตอบสนองของกระแสอารเมเจอร 
 

 
รูปที่ 7 ผลการตอบสนองของความเร็วรอบ 

5. อภิปรายผล 

 งานวิจัยน้ีไดดําเนินการวิเคราะหและหาแบบจําลองทาง

คณิตศาสตรของระบบขับเคล่ือนรถโกคารทไฟฟา ดวยวิธี

คาเฉลี่ยปริภูมิสถานะทั่วไปและนํามาจําลองสถานการณดวย

โปรแกรมจําลองผล เพื่อเปนการพิจารณาลักษณะการทํางานใน

เบื้องตนของระบบขับเคลื่อนรถไฟฟา ซ่ึงแบบจําลองทาง

คณิตศาสตรที่ไดสามารถนําไปใชในการวิเคราะหเสถียรภาพการ

ทํางานของรถโกคารทไฟฟาไดตอไป 

 

6. บทสรุป 
 จากการจําลองการทํางานของระบบขับเคลื่อนรถโกคารท

ไฟฟาทั้ง 2 จุดการทํางาน ซึ่งเปนการเปรียบเทียบผลการจําลอง

สถานการณของแบบจําลองทางคณิตศาสตรกับผลการจําลอง

สถานการณผานระบบจริง โดยใชโปรแกรมจําลองผล พบวามี

ความคลายคลึงกันทั้งสภาวะช่ัวครูและสถานะคงตัว แสดงวา

แบบจําลองทางคณิตศาสตรของระบบขับเคลื่อนรถโกคารท

ไฟฟาที่ไดดําเนินการหาดวยวิธีคาเฉลี่ยปริภูมิสถานะทั่วไปน้ันมี

ความถูกตอง  
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แบบจําลองความเสถียรภาพโดยใชตัวควบคุมแบบพีไอดี 

AERO PENDULUM OF STABILITY MODELS USING BY PID-CONTROLLER 
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บทคัดยอ 
   งานวิจัยนี้ทําการศึกษาทฤษฎีระบบควบคุม การออกแบบ การสรางและการทดลองชุดควบคุม PID เพื่อใชในการควบคุม

แบบจําลองความเสถียรภาพ Aero Pendulum โดยใชเปนพื้นฐานในการวิเคราะห การออกแบบระบบควบคุมและสรางแบบจําลอง

ความเสถียรภาพสําหรับระบบที่ไมเสถียร โดยในงานวิจัยนี้ทําการไดออกแบบและสรางชุดควบคุม PID ขึ้นมาโดยนําไปควบคุม

แบบจําลองความเสถียรภาพ Aero Pendulum ซ่ึงจะประกอบไปดวยชุดดีซีไดรฟ L298N และใช Arduino MEGA 2560 ในการ

ประมวลผล รวมถึงไดสรางแบบจําลองความเสถียรภาพ Aero Pendulum แบบขอตอเดียวประกอบติดดีซีมอเตอรโดยแบบจําลอง

ความเสถียรภาพ Aero Pendulum ออกแบบใหหมุนไดทางเดียวโดยมุมที่ใชในการทดลองคือ 45 องศา จากผลการจําลองการ

ตอบสนองโดยใชโปรแกรม MATLAB พบวา ระบบควบคุมแบบ PID สามารถทํางานไดอยางมีความเสถียรภาพและสามารถเขาสูความ

เสถียรภาพไดเร็วกวาระบบควบคุมแบบ P, PI และ PD แมวา จะมีคาความผิดพลาดเล็กนอย 

คําสําคัญ: แอโร เพนดูลัม, พีไอดี 
 

Abstract 

   This project would be about the study of control system, design, construction, and test of PID-

controller to be applied on controlling of the testing stability models (Aero Pendulum); it could be the basic 

concept for analysis, design of control system and construction stability models of unstable one. In this project, 

the PID-controller would be designed and built to be applied on controlling of stability models (Aero Pendulum). 

It would be composed of the L298N DC Drive and used the MEGA 2560 Arduino to process. Moreover, the axle 

of stability models (Aero Pendulum) with single joint would be built and applied onto the DC motor. The 

stability models (Aero Pendulum) was designed to have its one way rotation with its limit angle of 45 degrees. 

The test of the response by using MATLAB application could show that the system of PID-Controller can operate 

reliably and can reach the stability faster than the  system of P-Controller, PI-Controller and PD-Controller 

although there is a slight error. 

Keywords: Aero Pendulum, PID-Controller 

 

1. บทนํา 
 ในปจจุบันเทคโนโลยีตางๆ มีบทบาทตอชีวิตประจําวันเปน

อยางมาก ระบบควบคุม เปนปจจัยหนึ่งที่สํ าคัญ สําหรั บ

กระบวนการตางๆ  เชน ระบบควบคุมตําแหนงการข้ึน - ลงของ

เครื่องบิน ระบบควบคุมการผลิตในอุตสาหกรรม รวมไปถึงระบบ

ควบคุมการ เคลื่ อนไหวตา งๆ  ของหุนยนต  เป นต น [1] 

การศึกษาทฤษฎีระบบควบคุม การออกแบบ การสรางและการ

ทดลองชุดควบคุม PID - Controller (Proportion Integral 
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Derivative Controller) เพื่อใชในการควบคุมความเสถียรภาพ

ของแบบจําลอง Aero Pendulum เพื่อใชเปนพื้นฐานในการ

ออกแบบระบบควบคุมสําหรับระบบที่ไมเสถียรหรือระบบที่ไม

สามารถทํางานไดหากปราศจากระบบควบคุม ซึ่งระบบควบคุม

ทั้งทางดานทฤษฎีและการปฏิบัติตองศึกษาถึงอิทธิพลตางๆ ของ

ตัวแปรในระบบควบคุมที่มีผลตอบสนองของระบบไดเปนอยางดี 

ทําใหเขาใจระบบการทํางานตางๆ ไดดียิ่งขึ้นพรอมทั้งยังสามารถ

ใชงานไดเต็มประสิทธิภาพและปลอดภัย ไมเกิดความเสียหาย ส่ิง

สําคัญคือสามารถออกแบบระบบควบคุมเพื่อใหระบบที่ถูก

ออกแบบนั้นทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ  

 

 
รูปที่ 1 Aero Pendulum 

 

 จากความสําคัญและปญหาที่กลาวขางตน คณะผูจัดทําจึงมี

แนวคิดในการสรางแบบจําลอง Aero Pendulum ที่ควบคุมโดย             

PID - Controller ซ่ึงใชโปรแกรม MATLAB /Simulink ในการ

เขียนโปรแกรม ปริญญานิพนธฉบับน้ีจึงเปนการศึกษาเกี่ยวกับ

การใชงาน MATLAB /Simulink ในการเขียนโปรแกรมที่ควบคุม

โดย PID - Controller และ เช่ือมตอกับฮารดแวรภายนอก ซึ่ง

จะสะดวกในการทํางานโดย บล็อกไดอะแกรมในโปรแกรม 

MATLAB /Simulink สามารถตอผานบอรดคอนโทรลเลอรไปยัง

อุปกรณภายนอกไดทันที เพื่อใหเห็นถึงผลลัพธที่ไดจากการ

จําลองใหตรงตามทฤษฎี เพื่อใหเห็นการทํางานจริงและเกิด

แรงจูงใจในการศึกษาเก่ียวกับแบบจําลอง Aero Pendulum 

มากยิ่งขึ้น ซึ่งบอรดคอนโทรลเลอรที่เลือกใชคือบอรด MEGA 

ของ Arduino ในการ เ ช่ือมตอ กับ โปรแกรม  MATLAB 

/Simulink 

2. ทฤษฎีที่เกี่ยวของ 

 ระบบควบคุมทั่วไปสามารถเขียนเปนบล็อกไดอะแกรมตาม

รูปดานลางนี้ และเมื่อพิจารณาจากรูป สิ่งที่ไดออกจากระบบคือ

สัญญาณเอาทพุทซึ่งอาจเปนไดทั้งคาของระยะการกระจัด 

อุณหภูมิ ความดันเปนตน แลวเม่ือนําคาที่ไดไปเปรียบเทียบกับ

คาของสัญญาณอินพุทจะไดคาความผิดพลาด คาความผิดพลาด

จะถูกสงตอ ไปยังตัวควบคุมเพื่อสรางสัญญาณควบคุมไปควบคุม

ระบบตอไป [2] โดยกระบวนการทั้งหมดน้ีจะกระทําไปเรื่อยๆ 

จนกวาคาของสัญญาณเอาทพุทจะมีคาเทากับหรือใกลเคียงกับ

คาของสัญญาณอินพุท หรืออีกนัยหนึ่งคือคาความผิดพลาดจะมี

คาลดลงหรือเทากับศูนย  

 

Input
PID

Controller
Plant

Output

Feedback

Error

R(s) C(s)

 
รูปที่ 2 ระบบควบคุม 

 

2.1 คุณสมบัติของระบบควบคุม 

 ระบบควบคุมโดยทั่วไป สามารถแบงคุณสมบัติของ

ระบบไดเปน 4 แบบ สามารถสรุปรายละเอียดไดดังน้ี 
2.1.1 ระบบควบคุมแบบ P  

  ระบบควบคุมแบบ P จะมีคุณสมบัติลดคา Rise Time 

ทําใหระบบทํางานเร็วข้ึนในชวงแรกเพิ่ม Over Shoot ทําให

ระบบแกวงในชวงเริ่มตน แตสงผลใหคา Steady State Error 

ลดลง 

2.1.2 ระบบควบคุมแบบ PD  

  ระบบควบคุมแบบ PD จะมีคุณสมบัติลด Over Shoot          

ทําใหระบบมีการแกวงนอยลงในชวงเริ่มตนลด Setting Time 

ทําใหระบบทํางานถึงจุดคงที่ (Steady State) เร็วขึ้น 

2.1.3 ระบบควบคุมแบบ PI  

  ระบบควบคุมแบบ PI จะมีคุณสมบัติลดคา Rise Time 

ทําใหระบบทํางานเร็วขึ้นในชวงแรกกําจัดคา Steady State 

Error เพื่อใหไดคาเอาตพตุเทียบเทากับคาอินพุต 

2.1.4 ระบบควบคุมแบบ PID  

  ระบบควบคุมแบบ PID เปนการนําคุณสมบัติของระบบ

ควบคุมทั้ง 3 แบบ คือ P, PD และ PI มารวมกัน โดยสามารถ

กําหนดคาเกนทั้ง 3 แบบ คือ P, I และ D ไดอยางอิสระ ทําให
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สามารถออกแบบระบบควบคุมใหเปนไปตามที่ตองการได โดย

ทําการปรับคาเกนทั้ง 3 แบบ และนํามาพิจารณาผลตอบสนองที่

ได เมื่อปรับคาเกนจนไดผลตอบสนองตามตองการแลว 

 

3. การออกแบบตัวควบคุม 
 จากทฤษฎีที่ไดกลาวไวสามารถนํามาออกแบบสรางเปน

แบบจําลอง Aero Pendulum ซึ่งจะประกอบดวยสวนของ

ฮารดแวรตางๆ และสวนของซอฟทแวรที่ใชในการควบคุมการ

ทํางานดวยระบบควบคุม PID สมการTransfer function ของ

ระบบ Aero Pendulum [3,4] 

 

cSSmL
KL

s
ssG


 22)(

)()(



 
(1) 

 

 ดังน้ันสามารถเขียนโปรแกรมที่ใชในการควบคุมระบบดวย

โปรแกรม MATLAB /Simulink ดวยตัวควบคุมแบบ PID ดังรูป

ที่ 3  

 

 
รูปที่ 3 ตัวควบคุมแบบ PID 

 

4. ผลการทดลอง 
 เม่ือกําหนดคา P = 1.5196, I = 0 , D = 0 ในระบบควบคุม 

แลวทําการ Run โปรแกรมควบคุมลงบอรด Arduino จากนั้น 

ทําการปรับคาตัว Variable Resistor ซึ่งเปนการจายสัญญาณ 

Set Point เขาไปในแบบจําลอง Aero Pendulum  เพื่อปรับ

แกนของแบบจําลอง Aero Pendulum ใหตั้งอยูในมุมประมาณ 

45 องศา โดยเม่ือทําการประมวลผลจะไดสัญญาณ Feedback 

ในรูปที่ 4 จากกราฟ จะสังเกตไดวา ระบบจะกลับเขาสูความ

เสถียรภาพไดคอนขางชาหรือไมไดเลย 

 

 
รูปที่ 4 ที่มุม 45 องศาตัวควบคุมแบบ P 

 

 เมื่อกําหนดคา P = 1.5196 , I = 1.1223 , D = 0 ในระบบควบคุม 

จะสังเกตไดวา ระบบจะกลับเขาสูความเสถียรภาพไดคอนขางเร็ว  

 

 
รูปที่ 5 ที่มุม 45 องศาตัวควบคุมแบบ PI 

  

 เม่ือกําหนดคา P = 1.5196, I = 0 , D = 0.1454 ในระบบ

ควบคุม จะสังเกตไดวา ระบบจะกลับเขาสูความเสถียรภาพไดเร็ว 

 

5. สรุปผล 

 ตัวควบคุมแบบ P ไมสามารถทํางานไดอยางมีความ

เสถียรภาพและสามารถกลับเขาสูความเสถียรภาพไดคอนขางชา 

ตัวควบคุมแบบ PI สามารถกลับเขาสูความเสถียรภาพได

คอนข าง เร็ ว ตัวควบคุมแบบ  PD สามารถทํ าง านได                 

อยางมีความเสถียรภาพ แตไมดีเทาที่ควรและสามารถกลับเขาสู

ความเสถียรภาพไดเร็ว  

 ตัวควบคุมแบบ PID เม่ือมีสิ่งเขามารบกวนระบบ ระบบ

สามารถทํางานไดอยางมีความเสถียรภาพเปนอยางดีและ

สามารถกลับเขาสูความเสถียรภาพไดเร็วมากตามตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบตัวควบคุม 

การทดสอบระบบ

ควบคุม 

ความไวในการ

ตอบสนอง 

คาความ

ผิดพลาด 

P-Controller   คอนขางชา 15.10%          

PI-Controller  คอนขางเร็ว 9.50% 

PD-Controller    เร็ว                  8.16%              

PID-Controller เร็วมาก 4.88% 

 

 
รูปที่ 6 ที่มุม 45 องศาตัวควบคุมแบบ PD 

 

 เม่ือกําหนดคา P = 1.5196, I = 1.1223, D = 0.1454 ใน

ระบบควบคุม จะสังเกตไดวา ระบบจะกลับเขาสูความ

เสถียรภาพไดเร็วมาก 

 

 
รูปที่ 7 ที่มุม 45 องศาตัวควบคุมแบบ PID 
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บทคัดยอ 

 

   บทความนี้เสนอการพัฒนาเครื่องค่ัวขาวโพดที่ควบคุมดวยไมโครคอนโทรลเลอร โดยปรับกระบวนการการค่ัวขาวโพดดวย

การใชความรอนจากแกส มาเปนการควบคุมการทํางานของขดลวดความรอนดวยไมโครคอนโทรลเลอร และนํากระบวนการคั่ว

ขาวโพดทั้ง 2 แบบมาทดสอบหาคุณสมบัติดานอุณหภูมิและเวลาที่เหมาะสมที่สุด เพื่อที่จะไดขาวโพดคั่วออกมาเปนรูปแบบและ

มาตรฐานที่คงที่ งายตอการใชงาน ลดความเสียหายจากคั่วขาวโพดดวยวิธีใชความรอนจากแกส ผลการเปรียบเทียบผลการค่ัวขาวโพด

ที่ใชดวยแกสและการใชฮีตเตอรไฟฟาควบคุมดวยไมโครคอนโทรลเลอรพบวา การคั่วขาวโพดดวยแกสแบบปกตินั้นระยะเวลาที่ใชใน

การคั่วรสเค็มคือ 12 นาที การค่ัวขาวโพดดวยแกสรสหวานแบบปกติใชระยะเวลาในการคั่ว 14 นาที ซึ่งเมื่อนํามาเปรียบเทียบกับการ

ค่ัวขาวโพดโดยใชฮีตเตอรไฟฟาขาวโพดค่ัวรสเค็ม มีระยะเวลาที่ใชในการคั่ว 8.55 นาที สวนการค่ัวขาวโพดรสหวาน มีระยะเวลาที่ใช

ในการคั่ว 10.60 นาที ซึ่งการค่ัวขาวโพดโดยใชฮีตเตอรไฟฟาที่ควบคุมดวยไมโครคอนโทรลเลอรจะใชเวลาเร็วกวาการค่ัวขาวโพดดวย

การใชแกสโดยเฉล่ีย 3 นาที มีความผิดพลาดของกระบวนการตํ่ามากและมีการใชงานที่งาย  

คําสําคัญ: กระบวนการค่ัวขาวโพด, ไมโครคอนโทรลเลอร, การควบคุมอุณหภูมิ 
 

Abstract 
   This article presents the improvement of popcorn machine controlled by microcontroller. This process 

was applied of original process by hot gas to using microcontroller controlled heater. The process to find result 

of temperature and operating time properties was comparing for good proper, stable, simply to use and reduce 

material loss. The result of salty taste and sweet taste of popcorn by heat gas were 12 and 14 minute, compare 

with the process of popcorn controlled by microcontroller were 8.55 and 10.60 minute. The improvement 

process was reduce average time about 3 minute, error of process was low and simply to use.           

Keywords: Popcorn process, Microcontroller, Temperature control 

 

1. บทนํา 

 บทความนี้เสนอวิธีการควบคุมการคั่วขาวโพดที่ควบคุมดวย

ไมโครคอนโทรเลอร โดยไดทําการศึกษาและวิเคราะหผลกระทบ

ของความร อนที่ ระ ดับต างๆที่ จะทํ าใหข าวโพดเกิ ดการ

เปลี่ยนแปลงสถานะจนทําใหแตกตัวเปนลักษณะขาวโพดคั่วที่

รับประทานเปนอาหารและพบเห็นกันตามพื้นที่ตางๆทั่วไป 

การศึกษาจะเปนลักษณะการทดสอบการคั่วขาวโพดดวย

วิธีการใชความรอนจากแกส จะพบวามีระยะเวลาที่ใชต้ังแต

เริ่มตนกระบวนการจนไดขาวโพดค่ัวที่สมบูรณจะใช เวลา

ประมาณ 10-12 นาที และใชอุณหภูมิจากเตา 140 ถึง 160 

องศาเซลเซียส แตเนื่องจากกรรมวิธีการค่ัวขาวโพดแบบวิธีน้ีเปน

วิธีที่ใชไดกับผูที่มีความชํานาญเทานั้นและตองมีการควบคุมโดย

ใชคนเปนหลัก ประกอบกับการควบคุมทําไดยากหากใชคนที่ไม
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เคยทําลักษณะแบบนี้มากอน จึงไดนําแนวความคิดนี้มาพัฒนา

เครื่องคั่วขาวโพดโดยการประยุกตใชไมโครคอนโทรเลอรเขามา

ควบคุมกระบวนการทั้งหมดเพื่อใหเกิดเสถียรภาพในการควบคุม

อุณหภูมิที่มีความแมนยําและมีประสิทธิภาพสูงของกระบวนการ

ต้ังแตเริ่มตนจนจบ โดยผลการทดลองพบวาเวลาที่ไดจากการค่ัว

ขาวโพดจากเครื่องที่ควบคุมที่มีกระบวนการควบคุมความรอน

ดวยไมโครคอนโทรลเลอรน้ันใชเวลา 5 ถึง 6 นาที และสามารถ

ควบคุมอุณหภูมิที่เหมาะสมในการค่ัวขาวโพดคืออุณหภูมิที่ระดับ 

140 องศาเซลเซียส ทําใหสามารถลดเวลาในการคั่วขาวโพดลง

มา 5 ถึง 6 นาทีตอรอบ และจากการพัฒนาเครื่องคั่วขาวโพดที่

ควบคุมดวยไมโครคอนโทรลเลอรน้ันสามารถใชงานไดงายและ

เหมาะสําหรับคนที่ไมมีความชํานาญในเรื่องนี้ก็สามารถทํางานได

ในระดับเดียวกับผูที่มีความชํานาญมากอน 

 

2. ทฤษฏีและหลักการ 

2.1 รูปแบบการควบคุมการทํางานของเครื่องค่ัวขาวโพด  

 การทํางานของเครื่องคั่วขาวโพดนั้นจะตองทําความรอนใหมี

ความคงที่เพื่อใหขาวโพดแตกตัวไดดี แตในเครื่องคั่วขาวโพดที่

จะนํามาพัฒนาน้ีการทําความรอนจะใชเวลานานเน่ืองจากเปน

ขดลวดนิโครมแผนบางๆรวมทั้งแมพิมพเปนเหล็กหนาการ

กระจายความรอนจึงทําไมไดประสิทธิภาพมากนักจะตองปรับ

อุณหภูมิเองและยังไมสามารถต้ังเวลาได ปจจุบันมีการพัฒนา

ทางดานตัวนําความรอนที่ดีกวา เชน ตัวนําความรอนแบบ

ขดลวดฮีตเตอร (Heater) ซึ่งนําความรอนไดดีและทนทานกวา

และมีตัวเทอรโมสตัท (Thermostat) เขามาตัดตอวงจรทําความ

รอนใหคงที่ตามอุณหภูมิที่ต้ังไว จึงนําเอาไมโครคอนโทลเลอรมา

ประยุกตใชในการวัดอุณหภูมิโดยมีเทอรโมคัปเปลเปนตัววัดแลว

ประมวลผลดวยไมโครคอนโทรเลอรแสดงผลผานจอแอลซีดี    

ใหรูคาอุณหภูมิขณะนั้นเพื่อตั้งอุณหภูมิที่ตองการไดคงที่มากที่สุด

ตามที่แสดงหลักการควบคุมการทํางานของเครื่องค่ัวขาวโพด  

ดังรูปที่ 1 

 
รูปที่ 1 หลักการควบคุมการทํางานของเครื่องค่ัวขาวโพด 

 
2.2 ไมโครคอนโทรเลอร 

 อาดูโน  เปนบอรดไมโครคอนโทลเลอรตระกูล เอวีอาร

(AVR) ที่มีการพัฒนาแบบ โอเพนซอส (Open Source) ซ่ึงจะมี

การเปดเผยขอมูลทั้งดาน ฮารดแวร และ ซอฟตแวร ตัวบอรด 

อาดูโน ถูกออกแบบมาใหใชงานไดงาย ดังนั้นจึงเหมาะสําหรับผู

เริ่มตนศึกษา ทั้งนี้ผูใชงานยังสามารถดัดแปลง เพิ่มเติม พัฒนา

ตอยอดทั้งตัวบอรดหรือโปรแกรมตอไปไดอีกดวย ซ่ึงบอรดชนิด

นี้จะมีจุดเดนที่ทําใหบอรดอาดูโนเปนที่นิยมคือ งายตอการ

พัฒนา มีรูปแบบคําสั่งพื้นฐาน ไมซับซอนเหมาะสําหรับผูเริ่มตน 

เปนฮารดแวรทําใหผูใชสามารถนําบอรดไปตอยอดใชงานได

หลายดานและมีราคาไมแพง ลักษณะของบอรดอาดูโน ที่ใชงาน

จะมีลักษณะดังรูปที่ 2 

 

 
รูปที่ 2 บอรดไมโครคอนโทลเลอร 
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2.3 ชนิดและคุณสมบัติของเทอรโมคับเปล 
ตารางที่ 1 ชนิดและคุณสมบัติของเทอรโมคับเปลแบบตาง ๆ 

ชนิด โลหะขั้วลบ โลหะขั้วบวก ยานวัดอุณหภูมิ ( °C) 

K Alumel Chromel -270 to +1372 

J Constantan Iron -210 to +1200 

N Nisil Nicrosil -270 to + 1300 

S Platinum Rhodium +50 to +1768 

T Constantan Copper -270 to +400 

E Constantan Chromel -270 to +1000 

R Platinum Platinum -50 to +1768 

 

 หลักการของเทอรโมคับเปลที่มีใชกันโดยทั่วไปดังรูปที่ 3 

สายโลหะสองเสนจะมีจุดปลายเชื่อมกัน 1 จุด อีกดานหนึ่งจะ

เปนปลายเปด มีจุดเช่ือมตอกับโลหะชนิดที่ 3 หรือสายทองแดง    

ทําหนาที่เปนตัวกลางเชื่อมตอทางไฟฟาระหวางสายโลหะ 2 เสน

เขาไปสูระบบ ทําใหมีจุดตอเพิ่มขึ้นมาอีก และตราบใดที่อุณหภูมิ

ระหวาง 2 จุดนี้เทากันกับโลหะที่ใชเปนตัวกลาง หรือสาย

ทองแดง จะไมสงผลกระทบตอแรงดันไฟฟาเอาตพุต outV  เทอร

โมคับเปล แรงดันไฟฟาเอาตพุตยังคงเปนฟงกชันของความ

แตกตางระหวางอุณหภูมิ ณ จุดตอรอนและเย็น และเก่ียวเนื่อง

กับคาสัมประสิทธ์ิซีเบคตามสมการที่ 1 และสมการที่ 2 

 

outV  = ch VV   (1) 

outV  = )( ch TTa   (2) 

 

เมื่อ 

 outV  คือ แรงดันไฟฟาที่เกิดขึ้นจากผลตางระหวาง 

   แรงดันไฟฟาที่วัดไดที่จุดวัด (จุดตอรอน) กับ 

   จุดอางอิง (จุดตอเย็น) 

 
ch VV  คือ แรงดันของผลตางของอุณหภูมิระหวางจุด 2 จุด 

   alpha คือ คาสัมประสทิธ์ิซีเบคซึ่งเปนความสัมพันธ 

   ระหวางแรงดันไฟฟากับอุณหภูมิ 

 

 ดังน้ัน เมื่อทราบอุณหภูมิ ณ จุดตอเย็น และแรงดันไฟฟา

เอาตพุต ก็จะสามารถทราบอุณหภูมิที่แทจริง ณ จุดตอรอน  

หรือที่จุดวัดได ยกตัวอยางงาย ๆ สมมุติวาที่จุดตอเย็นมีอุณหภูมิ 

0°C ทําให 
CT  = 0°C ดังนั้น 

outV  = 
hV  กรณีนี้ แรงดันไฟฟาที่

วัดไดจะเทากับแรงดันไฟฟา ณ จุดตอรอนและหมายถึงอุณหภูมิ

จริง ณ จุดนั้น โดยเทียบแรงดันไฟฟาเปนคาของอุณหภูมิไดจาก

ตารางมาตรฐานของ NBS (National Bureau of Standards) 

ซึ่งไดจัดทําตารางขอมูลความสัมพันธระหวางแรงดันไฟฟากับ

อุณหภูมิของเทอรโมคับเปลชนิดตาง ๆ โดยอางอิงจากอุณหภูมิ 

ณ จุดตอเย็นที่ 0°C การทําใหอุณหภูมิ ณ จุดตอเย็นเทากับ 0°C 

เปนเรื่องที่ไมสะดวกตอการใชงานในสถานการณจริง ดังน้ันเมื่อ

อุณหภูมิ ณ จุดตอเย็นไมเทากับ 0°C จึงจําเปนตองทราบคา

อุณหภูมิที่แทจริง เพื่อที่จะนําไปคํานวณหาอุณหภูมิที่ใชงานตรง 

ณ จุดตอรอนหรือที่จุดวัด ดังนั้น แรงดันไฟฟาเอาตพุตของเทอร

โมคับเปลจึงจําเปนตองมีการชดเชยคาคลาดเคล่ือนดังกลาว 

กร ะบ วนการ ดั งกลา ว เ รี ย ก ว า  “ก าร ชด เช ยจุ ดต อ เย็ น       

(Cold-Junction Compensation)” เทอรโมคับเปลที่มีใชงาน

จริงจะมีรูปรางแตกตางกันออกไป 

 

 รูปที่ 3 หลักการทํางานของเทอรโมคับเปล 
 

2.4 โมดูลวัดอุณหภูมิ 
 

 
รูปที่ 4 โมดูลวัดอุณหภูมิ 

 

 โมดูลวัดอุณหภูมิ ดังรูปที่ 4 เปนโมดูลที่มีวงจรปรับสภาพ

สัญญาณรวมอยูดวยแลว รวมถึงวงจรชดเชยจุดตอเย็นทําใหการ

ใชงานงายมีขนาดกะทัดรัดและลดสัญญาณรบกวนที่มากับสาย

นําสัญญาณของเทอรโมคับเปล กระบวนการกอนที่จะแปลง

แรงดันที่วัดไดเปนคาของอุณหภูมิ ณ จุดวัด จําเปนจะตองมีการ

ชดเชยความแตกตางระหวางดานจุดตอเย็น โดยสําหรับเทอรโม

คับเปลชนิด K มีความสัมพันธ ดังสมการที่ 3 
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outV  = )()276.41( ch TTCV   (3) 

 

เมื่อ 

 outV   คือ แรงดันไฟฟาเอาตพุตของเทอรโมคับเปล  (µV) 

 41.276 คือ คาสัมประสิทธ์ิ (Sensitivity) (µV/°C) 

 
hT   คือ อุณหภูมิ ณ จุดที่วัดได หรือที่จุดตอรอน (°C) 

 cT   คือ อุณหภูมิ ณ จุดที่วัดได หรือที่จุดตอรอน (°C) 

 

 ประโยชนของฟงกชันนี้ เมื่ออุณหภูมิ ณ จุดตอเย็นมีการ

เปลี่ยนแปลงจะสงผลใหการทํางานโมดูลยังคงวัดคาไดอยาง

ถูกตองตอไป หลักการในการนําไปคํานวณหาคาอุณหภูมิที่จุดวัด 

(-270°C ถึง+1800°C) ของโมดูลน้ี อันดับแรกวัดจะอุณหภูมิ

ภายในตัวชิป (-40°C ถึง +125°C) ดวยตัววัดความแมนยําสูง 

โดยอาศัยสมมติฐานวาควรจะมีคาเทากันกับที่จุดตอเย็น จากนั้น

วัดแรงดันไฟฟาเอาตพุตของเทอรโมคับเปลโดยใชโมดูล ADC 

คาที่วัดไดทั้งหมดจะนําไปใชแกสมการ (2.3) เพื่อหา hT  ซึ่งเปน

คาอุณหภูมิที่ไดรับการชดเชยแลว และแปลงใหอยูในรูปของ

เลขฐานสองแบบคิดเครื่องหมาย จะสังเกตไดวา ในบางยานวัด

อุณหภูมิ ณ จุดตอรอนจะมีคาต่ํากวา ณ จุดตอเย็นจากหลักการ

ที่ไดกลาวมา เพื่อใหการใชงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด จะตอง

ระวังอยาใหมีแหลงกําเนิดความรอนสงผลกระทบเฉพาะแตเพียง

ตัวชิปเพื่อปองกันไมใหเกิดการประมวลผลที่ผิดพลาด 

 

3. กระบวนการออกแบบและทํางานระบบควบคุม 

3.1 กระบวนการทํางาน   

 กระบวนการทํางานของเครื่องค่ัวขาวโพดที่ควบคุมดวย

ไมโครคอนโทรลเลอรจะมีรกระบวนการทํางานดังรูปที่ 5 
 

เร่ิมกระบวนการทํางาน

Motor ใบกวนทํางาน Start Heater

ใสเนย

ตรวจสอบ temp

140 ° C

ต้ังอุณหภูมิ

140 ° C

Thermocouple
วัดอุณหภูมิ

NO

Stop Heater

ใสขาวโพด

หยุด Motor ใบกวย

YES

จบกระบวนการทํางาน

จับเวลา 
8 และ 10 นาที

NO

YES

ตรวจสอบการทํางานใบกวน

 
รูปที่ 5 กระบวนการทํางานของเครื่องคั่วขาวโพด 

 

3.2 วงจรรวมเครื่องค่ัวขาวโพด 

 วงจรรวมของเคร่ืองคั่วขาวโพดที่ควบคุมความรอนและระบบ

การทํางานตาง ๆ ดวยไมโครคอนโทรลเลอร ดังรูปที่ 6 นั้นจะมี

การทํางานที่ควบคุมขดลวดทําความรอนของฮีตเตอร ดวย

ไมโครคอนโทรลเลอร และมีเทอโมคัปเปลเปนอุปกรณวัด

อุณหภูมิวัด เพื่อแสดงผลอุณหภูมิผานจอแสดงผล โดยมีรีเลยทํา

หนาที่คอยตัดตออุณหภูมิไมใหเกินคาที่กําหนด 

 

 
รูปที่ 6 รปูวงจรรวมของเครื่องค่ัวขาวโพด 

 

 

23



การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 4 

12-13 กรกฎาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร หนา 

 

4. ผลการทดลองเครื่องคั่วขาวโพด 

4.1 ผลการทดลองการคั่วขาวโพดดวยแกส 

 

ตารางที่ 2 ผลการทดลองการคั่วขาวโพดดวยแกส  

ผลการทดลองของการค่ัวขาวโพดดวยแกส 

รสชาติ เวลา ( Min ) อุณหภูมิ (°C) 

รสชาติเค็ม 12 180 

รสชาติหวาน 14 180 

       

 จากตารางที ่2 พบวาผลการทดลองการค่ัวขาวโพดดวยแกส

ต้ังแตเริ่มตนจนจบกระบวนการ เวลาที่ใชในการคั่วขาวโพดรส

เค็ม จะใชเวลา 12 นาที ที่อุณหภูมิ 180°C และการคั่วขาวโพด

รสหวานใชเวลา 14 นาที ที่อุณหภูมิ 180°C ซ่ึงรสหวานจะใชใน

การคั่วนานกวาและมีอุณหภูมิที่สูงกวาเนื่องจากตองใชเวลาใน

การละลายเนยอีก 2 นาที 

 

4.2 ผลการทดลองการค่ัวขาวโพดดวยกระบวนการควบคุมดวย

ไมโครคอนโทรลเลอร 

 

ตารางที่ 3 ผลการทดลองการคั่วขาวโพดรสเค็ม  

 

อุณหภูม ิ

(°C) 

เวลา

คร้ังท่ี 

1 

(นาที) 

เวลา

คร้ังท่ี 

2 

(นาที) 

เวลา

คร้ังท่ี 

3 

(นาที) 

เวลา

คร้ังท่ี 

4 

(นาที) 

เวลา

คร้ังท่ี 

5 

(นาที) 

 

คาเฉลี่ย 

(นาที) 

100 12.80  12.23  11.10  10.80  10.28  11.44 

110 11.72  11.35  10.98  10.32  10.12  10.89 

120 10.84  10.66  10.57  10.31  9.89   10.45 

130 9.87  9.81   9.63   9.58   9.32   9.64 

140 8.93  8.75   8.62   8.31   8.17   8.55 

150 7.47  7.36   7.22  7.12   7.07   7.24 

 

 จากตารางที่  3 การทดสอบหาคาอุณหภูมิและเวลาที่

เ หมาะส มขอ งก าร ค่ั วข า ว โ พด ร ด เ ค็ มที่ อุ ณหภูมิตั้ ง แต           

100 °C, 110 °C, 120 °C, 130 °C, 140 °C และ 150 °C    

แลวคิดคาเฉลี่ยเวลาที่อุณหภูมิแตละระดับ ซึ่งผลจากการทดลอง

พบวาอุณหภูมิที่ทําใหขาวโพดคั่วถึงจุดที่เหมาะสมในการแตกตัว

อยูที่อุณหภูมิ 140 °C และมีเวลาเฉลี่ยจากการทดสอบทั้ง 5 ครั้ง 

8.55 นาท ีซึ่งผลจากการค่ัวขาวโพดที่อุณหภูมิ 140°C ดังรูปที่ 7 
 

 
รูปที่ 7 ผลการค่ัวขาวโพดรสเค็มที่อุณหภูมิ 140 °C 

 

4.3 ผลการทดลองการค่ัวขาวโพดดวยกระบวนการควบคุมดวย

ไมโครคอนโทรลเลอร 

 

ตารางที่ 4 ผลการทดลองการคั่วขาวโพดรสหวาน  

 

อุณหภูมิ 

(°C) 

เวลา

คร้ังท่ี 

1 

(Min) 

เวลา

คร้ังท่ี 

2 

(Min) 

เวลา

คร้ังท่ี 

3 

(Min) 

เวลา

คร้ังท่ี 

4 

(Min) 

เวลา

คร้ังท่ี 

5 

(Min) 

 

คาเฉลี่ย 

(Min) 

100 13.96   13.81   13.41   13.26   13.15   13.51 

110 12.94   12.82   12.74   12.87   12.78   12.83 

120 12.46   12.32   12.23   12.03   11.93   12.19 

130 11.83   11.7 11.66   11.21   11.03   11.48 

140 10.95  10.72  10.61   10.51   10.22   10.60 

150 9.89    9.74   9.60    9.58    9.41    9.64 

      

 จากตารางที่ 4 การทดสอบหาอุณหภูมิและเวลาการคั่ว

ขาวโพดรสหวานที่อุณหภูมิแตละระดับตั้งแตอุณหภูมิ 100 °C, 

110 °C, 120 °C, 130 °C, 140 °C และ 150 °C ซึ่งผลจากการ

ทดลองพบวาอุณหภูมิที่ทําใหขาวโพดค่ัวถึงจุดที่เหมาะสมในการ

แตกตัวอยูที่อุณหภูมิ 140 °C และมีเวลาเฉลี่ยจากการทดสอบ

ทั้ง 5 ครั้ง 10.60 นาที ซึ่งผลจากการคั่วขาวโพดรสหวานที่

อุณหภูม ิ140 °C เปนดังรูปที่ 8 

 

 
รูปที่ 8 ผลการคั่วขาวโพดรสหวานอุณหภูมิ 140 °C 
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5. สรุปผลการเปรียบเทียบค่ัวขาวโพดทั้ง 2 แบบ 
 

ตารางที่ 5 ผลการเปรียบเทียบการคั่วขาวโพดดวยแกสและแบบ

ฮีตเตอรไฟฟาควบคุมดวยไมโครคอนโทรลเลอร  

 

รสชาติ 

ผลการทดลองของ

การคั่วขาวโพดดวย

แกส 

ผลการทดลองของการ

ค่ัวขาวโพดดวยฮีต

เอตรไฟฟา 

เวลา 

 ( Min ) 

อุณหภูม ิ

 (°C) 

เวลา 

 ( Min ) 

อุณหภูม ิ

 (°C) 

รสเค็ม 12 180 8.55 140 

รสหวาน 14 180 10.60 140 

        

 จากตารางที่ 5 ผลการเปรียบเทียบผลการคั่วขาวโพดที่ใช

ด ว ย แ ก ส แ ล ะ ก า ร ใ ช ฮี ต เ ต อ ร ไ ฟ ฟ า ค ว บ คุ ม ด ว ย

ไมโครคอนโทรลเลอรไดผลการทดลองดังตอไปนี้ การคั่วขาวโพด

ดวยแกสแบบปกตินั้นระยะเวลาที่ใชในการค่ัวรสเค็มคือ 12 นาที 

การคั่วขาวโพดดวยแกสรสหวานแบบปกติใชระยะเวลาในการค่ัว 

14 นาที ซ่ึงเปรียบเทียบกับการคั่วขาวโพดโดยใชฮีตเตอรไฟฟา 

(รสเค็ม) มีระยะเวลาที่ใชในการค่ัว 8.55 นาที  การคั่วขาวโพด

โดยใชฮีตเตอร (Heater) (รสหวาน) มีระยะเวลาที่ใชในการค่ัว 

10.60 นาที ซ่ึงการค่ัวขาวโพดที่ใชดวยแกสรสเค็มและรสหวาน 

จะชากวาการคั่วขาวโพดโดยใช ฮีตเตอรไฟฟาควบคุมดวย

ไมโครคอนโทรลเลอร 3 นาที  
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การพัฒนาครกสีขาวแบบก่ึงอัตโนมัติระดับครวัเรือน 

The Development Semi-Automatic Rice Milling Mortar  

for Household Level 

 
จารินี  มาแกว1 และ สรรเพชร  เพียรจัด2 

 
1สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย 

2สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย 

Email: J_MAKAEW@hotmail.com 

 

บทคัดยอ 
   งานวิจัยเรื่องน้ีเปนการวิจัยเชิงทดลองมีวัตถุประสงคเพื่อออกแบบและสรางครกสีขาวแบบกึ่งอัตโนมัติระดับครัวเรือน เพื่อ

ศึกษาประสิทธิภาพครกสีขาวแบบกึ่งอัตโนมัติระดับครัวเรือน และเพื่อวิเคราะหจุดคุมทุนของครกสีขาวแบบกึ่งอัตโนมัติระดับครัวเรือน 

กลุมเปาหมายในการศึกษาขอมูลใชวิธีเจาะจงจากชุมชนที่เคยใชครกสีขาวโบราณ จํานวน 5 ชุมชน ทั้งนี้ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลทั้งเชิง

ปริมาณ เชิงคุณภาพ เพื่อประกอบการสรุปภาพรวม ประกอบดวย  การสัมภาษณ การสังเกต และการทดสอบประสิทธิภาพการทํางาน

ของครกสีขาวแบบกึ่งอัตโนมัติระดับครัวเรือนที่พัฒนาข้ึนสมบูรณแลว  ผลการวิจัยพบวา ครกสีขาวโบราณยังคงมีใหเห็นบางชุมชน 

เนื่องจากการใชงานครกสีขาวมีความยุงยากกวาการใชแรงงานคน จึงทําใหครกสีขาวไมเปนที่ นิยม การออกแบบครกสีขาวแบบ

กึ่งอัตโนมัติระดับครัวเรือนจากการใชภูมิปญญาเดิม สามารถลดความความยุงยากจากการใชแรงงานคนประหยัดพลังงานและราคา

ตนทุนต่ํา และมีความแข็งแรงสามารถเคลื่อนยายไดงาย มีอุปกรณปองกันความปลอดภัยของผูใชงาน สามารถบรรจุขาวเปลือกไดสูงสุด 

25 กิโลกรัม ประสิทธิภาพในการสีขาวไดดีที่สุดมีคา 42.8 % โดยเมื่อทําการสีขาว 25 กิโลกรัม จะไดปริมาณขาวกลองเต็มเมล็ด 10.7 

กิโลกรัม ที่ความเร็วรอบมอเตอร 40 รอบ/นาที ใชพลังงานไฟฟา 0.58 หนวย หรือคิดเปนเงินประมาณ 2.32 บาท ประสิทธิภาพสูงสุด

ในการสีขาวกลองที่ดีที่สุดได 25.8 กิโลกรัม/ช่ัวโมง ครกสีขาวแบบกึ่งอัตโนมัติระดับครัวเรือน ราคาตนทุน 18,650 บาท ราคาที่ต้ังขาย 

25,000 บาท สามารถคืนทุนจากการจางสีขาวภายใน 29.4 เดือน  

คําสําคัญ: ครกสีขาวกึ่งอัตโนมัติ, ระดับครัวเรือน, การพัฒนาประสิทธิภาพ, จุดคุมทุน 
 

Abstract 
   This research aimed to 1) design and create the semi-automatic rice milling mortar for household level. 

2) study the efficiency of semi-automatic rice milling mortar for household level. 3) to analyze the breakeven 

point of the semi-automatic rice milling mortar for household level. The target group is 5 communities that used 

to use ancient rice mortar. The researcher collected both quantitative and qualitative data to summary the 

overview for cover both in-depth and broad dimensions of the research result. Qualitative data collection 

consists of interview, observation and performance test of fully developed semi-automatic rice milling mortar for 

household level. The research found the ancient rice milling mortar are still visible to some communities. The 

rice milling mortar is unpopular because it’s difficult to use and requires labor. The semi-automatic rice milling 

mortar design from the use of original wisdom. It can reduce the hassle and man labor, energy saving, low cost 

price, strong, easy to move and install security devices to protect users. It can contain up to 25 kg of paddy. The 
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best performance of semi-automatic rice milling mortar was 42.8%. Whenever 25 kg of paddy is can mill into 10.7 

kg of brown rice at motor speed of 40 rpm. Electric power was used to 0.58 units. It costs about 2.32 baht. The 

highest efficiency of brown rice milling is 25.8 kg per hour. The semi-automatic rice milling mortar has cost of 

18,650 baht. It has sale price at 25,000 baht. It can pay back within 29.4 month. 

Keywords: Semi-automatic milling mortar, Household level, Performance Development, Breakeven point. 

 

1. บทนํา 

 ครกสีขาวเปนเครื่องมือที่ใชสําหรับกะเทาะเปลือกขาวเปน

ภูมิปญญาของชาวบานที่มีอยูคูกับวิถีชีวิตของเกษตรกรชาวนา

ไทยมาตั้งแตสมัยโบราณ ปจจุบันครกสีขาวกําลังจะสูญหายไป

จากวิถีชีวิตของเกษตรกรยังคงมีใหเห็นบางบางชุมชนเทานั้น 

การใชงานครกสีขาวมีความยุงยากคือตองใชแรงงานคนในการ

หมุนคันโยกสําหรับหมุนฟนบดเพื่อขัดเปลือกขาวใหกะเทาะออก

และไหลลงมาดานลาง หลังจากนั้นจึงนําขาวที่กะเทาะแลวไปฝด

แยกเอาแกลบออกก็จะไดขาวกลองสําหรับนําไปหุงบริโภค 

สําหรับการสีขาวกลองทางโรงสีจะมีการกักเก็บแกลบและปลาย

ขาว ที่ถูกแยกไวในกระบวนการสีขาว โดยหากเกษตรกรตองการ

แกลบหรือปลายขาว เกษตรกรตองเสียคาใชจายในการซ้ือตอ

จากโรงสีอีกครั้งหนึ่งประโยชนของแกลบและปลายขาวสามารถ

นํามาใชดําเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงได  

 ปจจุบันมีบริษัทพัฒนาเคร่ืองสีขาวกลองขนาดเล็กออกมา

จําหนายเพื่อรองรับความตองการของเกษตรกรที่ตองการสีขาว

กลองในครัวเรือนไวสําหรับรับประทานเอง เชน เครื่องสีขาวฮาง

ขนาดเล็กของบริษัทปนสยาม  เปนตน เคร่ืองสีขาวกลองขนาด

เล็กที่มีจําหนายอยูในปจจุบันมีราคาสูงถึงเครื่องละ 30,000 – 

60,000 บาท มีการใชเทคโนโลยีการสีขาวดวยระบบลูกยางหรือ

ระบบใบพัดหมุนเหว่ียงซึ่งอาศัยการเสียดสีทําใหเกิดการแตกหัก

แล ะสารอ าหาร ของ ข า วถู กขั ด สี ออ กไป มาก  มี ก าร ใช

เคร่ืองจักรกลไฟฟาขนาดใหญทําใหเกิดการใชพลังงานสูง ดวย

ราคาที่สูง คาการใชพลังงานสูง และความซับซอนของเทคโนโลยี

ที่เกษตรกรไมสามารถซอมบํารุงเองได  

 งานวิจัยเ ร่ืองการพัฒนาครกสีขาวแบบกึ่งอัตโนมัติระดับ

ครัวเรือน เปนงานวิจัยที่เนนออกแบบและสรางครกสีขาวแบบ

กึ่งอัตโนมัติระดับครัวเรือน ศึกษาประสิทธิภาพของครกสีขาว

แบบกึ่งอัตโนมัติระดับครัวเรือน และวิเคราะหจุดคุมทุนของครก

สีขาวแบบกึ่งอัตโนมั ติระดับครัวเรือนโดยเนนกระบวนการ

ออกแบบใหประหยัดพลังงานและราคาตนทุนต่ํา เกษตรกร

สามารถซื้อไดและซอมบํารุง รักษาเองได  ครกสีข าวแบบ

กึ่งอัตโนมัติระดับครัวเรือนนี้จะทําใหเกษตรกรสามารถดํารงชีวิต

ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง อีกทั้งยังเปนการอนุรักษภูมิปญญา

ของการสีขาวแบบด้ังเดิมใหมีการใชงานสืบตอไปในอนาคต  

 

2. ระเบียบวิธีวิจัย 
2.1 วิธีดําเนินงานวิจัย 

 การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงทดลอง วิธีการดําเนินการวิจัย

สามารถนําเสนอเปนข้ันตอนตามลําดับดังนี้ 

 ระยะที่ 1 ออกแบบและสรางครกสีขาวแบบกึ่งอัตโนมัติ

ระดับครัวเรือน 1) ศึกษาขอมูลครกสีและเครื่องสีขาวที่มีมา

ตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน 2) ศึกษาขอมูลลักษณะของขาวที่ผานการ

สีในรูป แบบตางๆ 3) ออกแบบและสรางครกสีข าวแบบ

กึ่งอัตโนมัติระดับครัวเรือน 4) สรางคูมือการใชงานครกสีขาว

แบบก่ึงอัตโนมัติระดับครัวเรือน  

 ระยะที่ 2 ศึกษาประสิทธิภาพครกสีขาวแบบกึ่งอัตโนมัติ

ระดับครัวเ รือน 1) ทดสอบประสิท ธิภาพของครกสีข าว

กึ่งอัตโนมัติระดับครัวเรือน สามารถแบงการทดสอบเปน    5 

ขอ 1.1) การทดสอบวงจรควบคุมความเร็วรอบมอเตอร 1.2) 

การทดสอบหาปริมาณขาวเปลือกที่บรรจุไดสูงสุด 1.3) การ

ทดสอบหาความเร็วรอบสูงสุดในการสีขาว 1.4) การทดสอบหา

อัตราเร็วในการสีขาว 1.5) การทดสอบปริมาณผลผลิตที่ไดจาก

การสีขาว  

 ระยะที่ 3 วิเคราะหจุดคุมทุนของครกสีขาวแบบกึ่งอัตโนมัติ

ระดับครัวเรือน 1) วิเคราะหจุดคุมทุนของครกสีขาวกึ่งอัตโนมัติ

ระดับครัวเรือน 2) วิเคราะหเปรียบเทียบประสิทธิภาพของครกสี

ขาวแบบกึ่งอัตโนมัติระดับครัวเรือนกับครกสีขาวแบบโบราณ 3) 

วิเคราะหขอมูลความพึงพอใจจากการทดลองใชครกสีขาวแบบ

กึ่งอัตโนมัติระดับครัวเรือน 

2.2 เครื่องมือที่ใชในการศึกษาวิจัย  

 สามารถแบงตามกระบวนการทํางานไดดังนี้ 

 1. เครื่องมือสรางครกสีขาวแบบกึ่งอัตโนมัติระดับครัวเรือน 

คือ เคร่ืองสีขาวแบบโบราณเหล็กฉาก มอเตอรไฟฟากระแสตรง 
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มอเตอรไฟฟากระแสลับ แกนเพลา มูเลย เฟองดอกจอก เครื่อง

ตัดเหล็ก ตูเชื่อมไฟฟา ปะแจเครื่องเจียร สวานไฟฟา สายพาน 

 2. เครื่องมือการทดสอบประสิทธิภาพการทํางานของครกสี

ขาวแบบก่ึงอัตโนมัติระดับครัวเรือนใชเครื่องมือในการทดสอบ 

คือ เครื่องช่ังน้ําหนักแบบกิโลกรัม มิเตอรไฟฟาดิจิตอลสําหรับวัด

กระแสและแรงดัน การสังเกต นาฬิกาจับเวลา อุปกรณนับ

ความเร็วรอบมอเตอรไฟฟา เคร่ืองมือวัดสัญญาณไฟฟา  

 3. เครื่องมือเก็บขอมูลเชิงปริมาณ คือ แบบสอบถาม/แบบ

ประเมิน โดยจะเปนแบบประมาณคา (Checklist/Rating 

scale) แบบสอบถาม/แบบประเมิน ที่ สร างขึ้นจะเปน

แบบสอบถามปลายปด (Closed – Ended Question) เปน

แบบตรวจสอบรายการ (Check-List) และแบบมาตราสวน

ประมาณคา (Rating Scale) โดยแบบสอบถามมาตราสวน

ประมาณคามีเกณฑในการกําหนดคาน้ําหนักของการประเมิน

เปน 5 ระดับ  

 4. เครื่องมือเก็บขอมูลเชิงคุณภาพ ประกอบดวย การ

สัมภาษณเจาะลึก (In-depth interview), กลองถายภาพ, 

กลองวีดีโอ, เทปบันทึกเสียง, สมุดจดบันทึกการสัมภาษณ/

สังเกต 

 

2.3 การเก็บรวบรวมขอมูล  

 เก็บรวบรวมขอมูลจากระเบียบวิธีวิจัย 2 รูปแบบ คือ การ

เก็บรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณเชิงเจาะลึกเพื่อวางแผนการ

ออกแบบครกสีขาวแบบกึ่งอัตโนมัติระดับครัวเรือน ดําเนินการ

เก็บรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณเชิงเจาะลึก โดยทําการ

สัมภาษณบริบทกลุมผูครกสีขาวโบราณ  

 การเก็บรวบรวมขอมูลโดยการทดสอบครกสีขาวแบบ

กึ่งอัตโนมัติระดับครัวเรือนเพื่อใหทราบถึงประสิทธิภาพการ

ทํางานของครกสีขาวแบบ ก่ึงอัต โนมัติระดับ ครัวเรือน ที่

พัฒนาขึ้นสมบูรณแลว คณะวิจัยจึงไดทําการทดสอบตาม

กระบวนการทั้งหมด 5 ข้ันตอน คือ 

 ขั้นตอนที่ 1 การทดสอบวงจรควบคุมความเร็วรอบมอเตอร  

 ขั้นตอนที่ 2 การทดสอบหาปริมาณขาวเปลือกที่บรรจุได

สูงสุด   

 ขั้นตอนที่ 3 การทดสอบหาความเร็วรอบสูงสุดในการสีขาว  

 ขั้นตอนที่ 4 การทดสอบหาอัตราเร็วในการสีขาว  

 ขั้นตอนที่ 5 การทดสอบปริมาณผลผลิตที่ไดจากการสีขาว 

 การเก็บแบบสอบถามความพึงพอใจจากกลุมเปาหมายที่การ

ทดลองใชครกสีขาวแบบกึ่งอัตโนมัติระดับครัวเรือนมี 3 ข้ันตอน 

คือ 

 ข้ันตอนที่ 1 สถานะภาพสวนบุคคล 

 ข้ันตอนที่ 2 การประเมินระดับความพึงพอใจ  

 ข้ันตอนที่ 3 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะอ่ืนๆ  

 

2.4 การวิเคราะหขอมูล  

 การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 1) 

ขอมูลเชิงปริมาณที่ไดจากแบบสอบถาม คณะวิจัยวิเคราะห

ขอมูลโดยใชสถิติพื้นฐาน เพื่อหาคารอยละ คาเฉล่ีย สวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน และนําไปใชในการตอบวัตถุประสงคการวิจัย 

2) ขอมูลเชิงคุณรูปที่ไดจากการสังเกต (Observation) การ

สัมภาษณเจาะลึก ( In-depth interview) คณะวิจัยนํามา

วิเคราะหเชิงเน้ือหา (Content analysis) และการวิเคราะหเชิง

พรรณนา (Descriptive analysis) เพื่อใชตอบวัตถุประสงคการ

วิจัย 

 

3. ผลการวิจัย 

 ผลการวิจัยระยะที่ 1 พบวา การออกแบบใหตัวเครื่อง

สามารถเคล่ือนยายไดงายและตองมีความแข็งแรงรองรับน้ําหนัก

สูงสุดได 200 กิโลกรัม วงจรควบคุมการทํางานมีฟงกชันควบคุม

ที่งายตอการใชงานของชุมชน และมีฟงก ชันเลือกใชงานให

เหมาะกับประเภทขาว สามารถปรับความเร็วได 6 ระดับ มี

อุปกรณปองกันไฟฟาและมีสายดินปองกันไฟฟารั่ว ตัวสีขาว

กลองโดยใชเค ร่ืองสีขาวแบบภูมิปญญาดั้งเดิม ใชไมจะบก        

2 ทอน มาทําเปนฟนวางซอนกัน เม่ือตัวเครื่องหมุนก็จะทําให

เปลือกขาวออกมาได  

 

 
รูปที่ 1 ครกสีขาวแบบกึ่งอัตโนมัติระดับครัวเรือน 
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 ผลการวิจัยระยะที่ 2 ศึกษาประสิทธิภาพครกสีขาวแบบ

กึ่งอัตโนมัติระดับครัวเรือน พบวา ผลการทดสอบวงจรควบคุม

ความเร็วรอบมอเตอร เม่ือพัลสบวกสั้นกวาพัลสลบจะทําให

จายไฟไดนอยหรือมอเตอรหมุนชาและเมื่อพัลสบวกกวางกวา

พัลสลบ จะทําใหจายไฟไดเพิ่มขึ้นหรือทําใหมอเตอรหมุนเร็วขึ้น

จนถึงจุดสูงสุด ปริมาณขาวเปลือกที่ถังบรรจุขาวเปลือกได 28 

กิโลกรัม แตเนื่องจากการใสขาวเปลือกเต็มถังบรรจุขณะทําการสี

ขาว ขาวเปลือกจะหกจึงกําหนดใหใสขาวเปลือกที่ 25 กิโลกรัม 

เพื่อไมใหขาวเปลือกกระเด็นออกจากถังบรรจุขาวขณะที่กําลังทํา

การสีขาว ความเร็วรอบขณะที่ไมบรรจุขาวเปลือกจะมีความเร็ว

รอบสูงกวาขณะที่บรรจุขาวเปลือก เพราะความเร็วรอบขณะที่มี

ขาวเปลือกจะมีแรงกดจากขาวเปลือกในถังบรรจุขาวอยูจึงทําให

ความเร็วลดลง ประสิทธิภาพครกสีขาวแบบกึ่งอัตโนมัติระดับ

ครัวเรือน สามารถบรรจุขาวเปลือกไดสูงสุด 25 กิโลกรัม 

ประสิทธิภาพในการสีขาวไดดีที่สุดมีคา 42.8% โดยเม่ือทําการสี

ขาว 25 กิโลกรัม จะไดปริมาณขาวกลองเ ต็มเมล็ด 10.7 

กิโลกรัม ที่ความเร็วรอบมอเตอร 40 รอบ/นาที ใชพลังงานไฟฟา 

0.58 หนวย หรือคิดเปนเงินประมาณ 2.32 บาท ประสิทธิภาพ

สูงสุดในการสีขาวกลองที่ดีที่สุดได 25.8 กิโลกรัม/ชั่วโมง  

 ผลการวิจัยระยะที่ 3 วิเคราะหจุดคุมทุนของครกสีขาวแบบ

กึ่งอัตโนมัติระดับครัวเรือน พบวา ครกสีขาวกึ่งอัตโนมัติระดับ

ครัวเรือนนี้เปนเครื่องตนแบบใชงบประมาณในการสรางเครื่อง

เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 18,650 บาท คาเสื่อมราคาของครกสีขาว

กึ่งอัตโนมัติระดับครัวเรือนนี้ไดเทากับ 83.33 บาทตอเดือน 

สําหรั บคาจ างสีข าวกิโลกรัม 0 .4 บาท สี ข าวค ร้ังละ            

100 กิโลกรัม ใน 1 เดือนคิดการสีขาว 30 วัน สรุปใน 1 เดือน

ตองเสียเงินคาจางสีขาวเปนจํานวนเงินทั้งสิ้นเทากับ 1,200 บาท 

ในการคํานวณคาไฟฟา ผูวิจัยไดคํานวณที่การใชงานเครื่อง

ประสิทธิภาพสูงสุดคือที่ความเร็วรอบมอเตอร 40 ตอนาที เปน

เวลา 58 นาที สีขาวไดจํานวน 10.7 กิโลกรัม พบวาใชพลังงาน

ไฟฟาเทากับ 0.58 หนวยตอครั้ง หรือเทากับ 2.32 บาทตอครั้ง 

ดังนั้นหากทําการสีขาวจํานวน 100 กิโลกรัมตอวัน ตองเสียคา

ไฟฟาทั้งสิ้นเทากับ 269.7 บาทตอเดือน ดังนั้นสามารถคํานวณ

ระยะเวลาคืนทุนจากการจางแรงงานไดจากสูตรจากสูตรดังกลาว

ขางตน หากซื้อครกสีขาวกึ่งอัตโนมัติระดับครัวเรือนนี้ในราคา

เคร่ืองละ 25,000 บาท สามารถคืนทุนจากการจางสีขาวได

ภายใน 29.4 เดือน  

 

4. อภิปรายผลการวิจัย 

 การออกแบบครกสีขาวแบบก่ึงอัตโนมัติระดับครัวเรือน เปน

การพัฒนาครกสีขาวที่เปนภูมิปญญาของคนไทยโดยใหสามารถ

ใหใชงานไดงาย สะดวกมากขึ้นซึ่งสอดคลองกับ เอกสิทธ์ิ เรือง

เขตรการณ (2556) [1] พัฒนาเคร่ืองสีขาวภูมิปญญาชาวบานให

เหมาะในการใชงานในยุคปจจุบัน อนุรักษและสืบทอดภูมิปญญา

ดานเครื่องสีขาวใหคงอยูตอไป และสอดคลองกับ อนุมัติ เดชนะ 

(2557) [2] ที่ไดศึกษาวิจัยเรื่อง วิทยาศาสตรบูรณาการกับภูมิ

ปญญาทองถ่ินเพื่อสุขภาพและชุมชนในการศึกษากระบวนการ

ทําขาวซอมมือ โดยเห็นถึงความจําเปนที่ตองศึกษาเพื่อหาวิธีการ

และเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตรผสมผสานกับภูมิปญญาชาวบาน 

ใหสามารถผลิตขาวกลองที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น นอกจากน้ีการ

ออกแบบครกสีขาวแบบกึ่งอัตโนมัติระดับครัวเรือนยังเนนการ

ประหยัดพลังงาน โดยออกแบบเลือกใชมอเตอรไฟฟากระแสตรง

ขนาด 24 V 250 W ที่สามารถปรับความเร็วได 6 ระดับเพื่อ

ควบคุมกระแสไฟฟาตามโหลดการใชงานในการขับชุดกะเทาะ

เปลือก ในขณะที่ สุรสิทธ์ิ ชอวงศ (2553) [3] ไดมีการออกแบบ

โดยใชมอเตอรไฟฟากระแสสลับขนาด 1 แรงมาเปนตนกําลัง

ใหกับลูกกลิ้ง 3 ลูก หมุนในความเร็วที่ตางกันทําการกะเทาะ

เปลือกขาวออกและมีชุดดูดแยกเอาแกลบออกไปซึ่งมีอัตราการ

กินไฟสูงกวาถึง 3 เทา สําหรับประสิทธิภาพการผลิตพบวาครกสี

ขาวแบบกึ่งอัตโนมัติระดับครัวเรือนมีประสิทธิภาพสูงสุดในการสี

ขาวกลองที่ดีที่ สุดได 25.8 กิโลกรัม/ช่ัวโมง ซึ่งเปนอัตราที่

เหมาะสมสําหรับการใชงานในระดับครัวเรือน ในขณะที่ สุรพงศ 

บางพาน (2555) [4] ไดศึกษาวิจัยเรื่อง เครื่องสีขาวขนาดเล็ก

แบบเปดสําหรับใชในครัวเรือน พบประสิทธิภาพการสีขาวอยูที่ 

32.35 กิโลกรัม/วัน ครกสีขาวแบบกึ่งอัตโนมัติระดับครัวเรือนถูก

ออกแบบสําหรับการสีขาวเปลือกปริมาณคร้ังละ 25 กิโลกรัม 

โดยใชพลังงานไฟฟาเพียง 0.58 หนวย หรือคิดเปนเงินประมาณ 

2.32 บาท ซึ่งนอยมากเมื่อเทียบกับ กาญจนา ทาวบุตร (2556) 

[5] ที่สรางเครื่องสีขาวไฟฟาอัตโนมัติและใชพลังงานในการสี

ขาวเปลือก 1 กิโลกรัม 15.51 บาท  

 

5. บทสรุป 
 การวิจัยค ร้ังน้ีเปนการ วิจัยเชิงทดลอง (Experimental 

Research) เพื่อออกแบบและสรางครกสีขาวแบบกึ่งอัตโนมัติ

ระดับครัวเรือน เพื่ อศึกษาประสิท ธิภาพครกสีข าวแบบ
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กึ่งอัตโนมัติระดับครัวเรือน เพื่อวิเคราะหจุดคุมทุนของครกสีขาว

แบบกึ่งอัตโนมัติระดับครัวเรือน ผลการวิจัย พบวา การออกแบบ

และพัฒนาครกสีขาวแบบกึ่งอัตโนมัติระดับครัวเรือนโดยใชภูมิ

ปญญาเดิม ตัวเครื่องสามารถเคลื่อนยายไดงายและมีความ

แข็งแรงรองรับน้ําหนักโครงสรางของตัวเครื่อง น้ําหนักของ

มอเตอร อุปกรณควบคุม และนํ้าหนักข าวได  โดยในการ

ออกแบบไดมีการใชลูกลอเหล็กหุมยาง ขนาด 8 น้ิว รองรับ

นํ้าหนักสูงสุดได 200 กิโลกรัม การออกแบบวงจรมีฟงกชัน

ควบคุมที่งายตอการใชงานมีฟงกชันเลือกใชงาน เพิ่มอุปกรณ

แสดงสถานการณทํางาน คือ Pilot Lamp สีเขียว ซึ่งเม่ือวงจร

ทํางานหลอดไฟจะติดเปนสีเขียวทําใหผูใชงานทราบสถานะ การ

ทํางานของตัวเครื่อง มี Volume ปรับความเร็วรอบมอเตอรโดย

อาศัยการทํางานของวงจรควบคุมความเร็วรอบมอเตอร

กระแสตรง ซึ่งสามารถปรับได 6 ระดับ ดังนี้ ระดับ 1 ได 10 

รอบตอนาที ระดับ 2 ได 20 รอบตอนาที ระดับ 3 ได 30 รอบ

ตอนาที ระดับ 4 ได 40 รอบตอนาที ระดับ 5 ได 50 รอบตอ

นาที และระดับ 6 ความเร็วสูงสุด 60 รอบตอนาที โดยในการ

ออกแบบชุดกะเทาะเปลือกจะใชเคร่ืองสีขาวกลองแบบโบราณ 

ออกแบบชุดสงกําลังโดยใชชุดเพลาและชุดเฟองดอกจอก เพื่อสง

กําลังจากมอเตอรไปยังชุดกะเทาะเปลือก ออกแบบชุดแยก

แกลบเปนชั้นๆ จํานวน 4 ช้ัน เพื่อใหชุดโบวเวอรสามารถดูด

แกลบและดูดปลายขาวออกจากขาวสาร โดยใชมอเตอรไฟฟา

กระแสตรง 220V 0.75kW ออกแบบครกสีขาวแบบก่ึงอัตโนมัติ

ระดับครัวเรือนใหมี อุปกรณปองกัน เพื่อความปลอดภัยของ

ผูใชงาน โดยมี Circuit Breaker ขนาด 20A ปองกัน

กระแสไฟฟาเกินพิกัดที่เครื่องทํางานได และมีสายดินปองกัน

ไฟฟารั่วในขณะที่เครื่องทํางาน ซึ่งทําใหเกิดความปลอดภัยจาก

ไฟฟารั่วไปยังผูใชงาน ทําใหผูใชงานเกิดความมั่นใจปลอดภัยใน

การใชงาน ประสิทธิภาพครกสีขาวแบบ ก่ึงอัตโนมัติระดับ

ครัวเรือน สามารถบรรจุขาวเปลือกไดสูงสุด   25 กิโลกรัม 

ประสิทธิภาพในการสีขาวไดดีที่สุดมีคา 42.8% โดยเม่ือทําการสี

ขาว 25 กิโลกรัม จะไดปริมาณขาวกลองเ ต็มเมล็ด 10.7 

กิโลกรัม ที่ความเร็วรอบมอเตอร 40 รอบ/นาที ใชพลังงานไฟฟา  

0.58 หนวย หรือคิดเปนเงินประมาณ 2.32 บาท ประสิทธิภาพ

สูงสุดในการสีขาวกลองที่ดีที่สุดได 25. 8 กิโลกรัม/ช่ัวโมง 

จุด คุมทุนของครกสีข าวแบบกึ่ งอัตโนมั ติระดับครัวเรือน            

ครกสีขาวก่ึงอัตโนมัติระดับครัวเรือนนี้มีราคาตนทุนเคร่ืองละ 

18,650 บาท ราคาที่ควรตั้งขายเห็นวาควรตั้งราคาขายที่เครื่อง

ละ 25,000 บาท สามารถคืนทุนจากการจางสีขาวไดภายใน 

29.4 เดือน เม่ือคํานวณจากการหักคาไฟฟาและคาเสื่อมโดยคิด

ที่อายุการใชงานเครื่อง 25 ป   
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บทคัดยอ 

   บทความวิจัยนี้ไดพัฒนาเกี่ยวกับพัดลมระบายความรอนโดยการนําลมที่เปาออกมาไปผลิตไฟฟาเพื่อทดสอบ ประสิทธิภาพ

ของกังหันลมผลิตไฟฟาขนาดเล็กจากเครื่องระบายความรอนในรูปแบบแนวตั้งที่ใชงานไดงายตนทุนต่ํา การแกปญหาพลังงานลมจาก

เครื่องระบายความรอนสามารถนํากลับมาหมุนเวียนใชผลิตไฟฟาได การออกแบบโครงสรางและใบพัดของกังหันลมมีความแข็งแรงและ

สามารถทนตอความเร็วลมที่ไดจากพัดลมระบายความรอนของโรงอาหารภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีความเร็วลมอยูระหวาง 

5-10 m/s ซ่ึงระยะที่เหมาะสมกับการติดตั้งกังหันลม คือ 120 cm ซึ่งความเร็วลมจะอยูที่ 6.5-7.5 m/s ซ่ึงเปนความเร็วที่พบวากังหัน

ลมผลิตไฟฟาไดมากที่สุดถึง 0.9 A กังหันลมผลิตไฟฟาจากเครื่องระบายความรอนผลิตแรงดันไฟฟาได 22.5 v เปนแรงดันไฟฟาที่

สามารถชารตเขาแบตเตอรี่ ขนาด12 V 7.8 Ah ไดและความเร็วลมเฉลี่ยอยูที่เหมาะสมอยูระหวาง 5-10 m/s สามารถนํากระแสไฟฟา

ที่ไดไปใชรวมกับหลอดไฟ LED 10 w  จํานวน 2 หลอด เปนเวลาถึง 4 ชั่วโมง 

คําสําคัญ: ขอมูลสําหรับผูแตง, ชนิดบทความที่รับพิจารณาลงพิมพ, การสงบทความเพื่อตีพิมพ, การเตรียมและรูปแบบการพิมพ 
 

Abstract 
   This is paper on the developed a cooling fan that blows out the wind to produce electricity for 

testing. Performance of small-scale wind turbines from low-cost vertical models. Solving the problem of wind 

power from heaters can be recycled for electricity generation. The design of the wind turbine's structure and 

propeller is strong and can withstand the wind speed of the canteen's cooling fans in Chiangrai Rajabhat 

University. The wind speed is between 5-10 m / s. The appropriate range for the installation of the wind 

turbine is 120 cm. The wind speed is 6.5-7.5 m / s, which is the speed at which the wind turbine generates the 

most electricity. Wind turbines produce 22.5V of voltage, which can be charged to a 12 V battery. 7.8 Ah and 

the wind speed is right. Between 5-10 m / s, it can be used together with 10 watt LEDs 10 W 2 tube for 4 hours. 

Keywords : Cooling Fan, Direct Current Generator, Wind Turbine, Battery 

 

1. บทนํา 

 พลังงานเปนสิ่งสําคัญตอการดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตทุกชนิด

บนโลกไมวาจะเปนการเจริญ เติบ โตของสิ่งตางๆ  การใช

ชีวิตประจําวัน โดยการใชพลังงานไฟฟาในปจจุบันมีแนวโนมที่

จะสูงขึ้นอันเนื่องมาจากการขยายตัวทั้งภาคอุตสาหกรรม 

การเกษตรกรรม  การขนสง หรือแมกระทั้งในภาคการศึกษา
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โดยเฉพาะในมหาวิทยาลัยลวนตองใชพลังงานไฟฟาในการ

บริหารงานการเรียนการสอนทําใหตองเสียคาใชจายในอัตราที่สูง

และสงผลใหประเทศตองจัดหาพลังงานไฟฟาใหเพียงพอตอ

ความตองการของผูใช แตพลังงานบนโลกน้ีมีเทาเดิมและกลับ

นอยลงเน่ืองจากตอบสนองตอความตองการไดไม เพียงพอ 

สาเหตุที่ เปนเชนนี้ เพราะประเทศที่ทําอุตสาหกรรมไดใช

พลังงานเพิ่มสูงขึ้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเปนสถานศึกษา

อีกแหงหนึ่งที่มีการสนับสนุนการใชพลังงานหมุนเวียน และ

โดยทั่วไปอาคารแตละอาคารจะมีเคร่ืองใชไฟฟาที่จําเปนเชน 

หลอดไฟฟา โทรทัศน พัดลม คอมพิวเตอร  เครื่องปรับอากาศ  

เครื่องระบายอากาศ  และเคร่ืองใชไฟฟาที่อํานวยความสะดวก 

เปนตน ซ่ึงเครื่องใชไฟฟาเหลาน้ีลวนตองใชพลังงานทั้งส้ิน การ

เปลี่ยนแปลงการใชพลังงาน เปนหนึ่งทางเลือกในการสงเสริม

และการบริหารการใชพลังงานใหมีความเหมะสม  สําหรับการใช

โดยตองไมกระทบกับการดําเนินกิจกรรมที่ทําอยูเดิมแตเปนการ

ปรับเปลี่ยนแนวทาง วิธีการใชพลังงานใหคุมคาอีกทั้งยังเปนการ

สงเสริมแนวทางการใชพลังงานหมุนเวียน ดังน้ันคณะผูวิจัยจึงมี

ความสนใจในการสรางกังหันลมผลิตไฟฟาแบบแนวตั้งจากเครื่อง

ระบายความรอนที่สามารถนํามาใชผลิตไฟฟาได ซึ่งกังหันลมจะ

รับพลังงานลมที่มีอัตราเร็วลมตลอดเวลาที่ ใชเครื่องระบาย

อากาศ ลมที่ระบายเปาออกมาจะนํามาใชในการหมุนเครื่อง

กําเนิดไฟฟาแลวนําพลังงานไฟฟาที่ไดไปประยุกตใชกับเครื่อง

อํานวยความสะดวกในชีวิตประจําวัน 

 

2. การออกแบบสรางกังหันลมผลิตกระแสไฟฟาจาก 

เครื่องระบายความรอน 

 
ก. ดานหนา 

 
ข. ดานหลัง 

รูปที่1 ช ุดกังหันลมผล ิตกระแสไฟฟ าจากเคร ่ืองระบายความร อน 

 

 จากรูปที่ 1 เปนการออกแบบโครงสรางสวนฐานใหทนทาน

ตอแรงลมจากเครื่องระบายความรอนโดยโครงสรางจะมีความ

กวางขนาดของฐาน  50 cm ความยาว150 cm และความสูง 

150 cm ซ่ึงสามารถทนตอแรงลมได ใบพัดของกังหันลมทํามา

จากทอ PVC อยางหนา ซึ่งขนาดของทอมีขนาดเทากับ 6 นิ้ว 

นํามาตัดเปนใบกังหัน 4 ใบ โดยมีความยาว 50 cm กวาง 10 

cm แลวนํามาตัดแตงใหเปนทรงของใบพัดตามแบบที่กําหนดไว 

แลวนํามายึดติดกับแผนเหล็กโดยใชน็อต 2 ตัวเพื่อยึดใบพัด 1 

ใบ กบัแผนเหล็ก สาเหตุที่เลือกใชทอ PVC เพราะมีความเหนี่ยว

ยืดหยุนไดและมีความแข็งแรงสามารถทนกับแรงลมของพัดลม

ระบายความรอนไดดี 

 

 

รูปที่ 2 การติดตั้งเคร ื่องระบายความร อน 
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 จากรูปที่ 2 เปนการติดต้ังและแสดงการทํางานของกังหันลม

ผลิตไฟฟา เมื่อมีพลังงานลมเขาสูใบกังหัน พลังงานจลนที่เกิด

จากพลังงานลม จะทําใหใบพัดของกังหันเกิดการหมุน และได

เปนพลังงานกลออกมา พลังงานกลจากแกนหมุนของเฟองกังหัน

ลมจะถูกเปล่ียนพลังงานกลไปเปนพลังงานไฟฟา โดยเครื่อง

กําเนิดไฟฟาที่เชื่อมตออยูกับแกนหมุนของเฟองทดของกังหันลม 

เพื่อผลิตไฟฟาออกมาใชงาน โดยปริมาณไฟฟาที่ผลิตไดจะข้ึนอยู

กับความเร็วของลม ความยาวของใบพัด 

 

3. สมการที่เกี่ยวของ 
- การหาคาของกําลังไฟฟาสามารถหาไดจากสมการที่ (1) 

 

31
2

P d v     (1) 

 

เมื่อ P  คือ กําลังลม มีหนวยเปน watt (w) 

     คือ ความหนาแนนของอากาศมีคาเทากับ 1.225kg/m
3
 

 d  คือ พื้นที่วงกลมของใบพัดลม มีหนวยเปน m2 

   v  คือ ความเร็วลม มีหนวยเปน m/s  

 

- การคํานวณหาคากําลังไฟฟาสามารถหาไดจากสมการที่ (2) 

 

P V I   (2) 

 

เมื่อ P  คือ กําลังไฟฟา มีหนวยเปน watt (w) 

 V  คือ แรงดันไฟฟา มีหนวยเปน v 

 I  คือ กระแสไฟฟา มีหนวยเปน A 

 

- การหาประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟาของกังหันลมไดจาก

สมการที่ (3) 

 

3
0

2( 273.15 )
100%

(273.15 )
AC AC

air

T K V I
K P Av




   (3) 

 

4. ผลการวิเคราะหขอมูล 
4.1 ความสัมพันธระหวางอัตราเร็วลมกับอัตราการหมุนของ 

กังหันลม ทุกระยะหางที่ 20 cm 

 บทความวิจัยเรื่องน้ี เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของกังหันลม

และระยะห าง  ในการ ติดตั้ ง กัง หันลมที่ เ หมาะสม  ให ได

ประสิทธิภาพมากที่สุด และแสดงใหเห็นความสัมพันธระหวาง

อัตราเร็วลมกับอัตราการหมุนของกังหันลมผลิตกระแสไฟฟาจาก

พัดลมระบายความรอน เม่ือวัดระยะที่ 0 cm จากพัดลมระบาย

ความรอน ใหกําเนิดลมที่อัตราเร็ว 9.5 m/s  ลมไปหมุนกังหัน

ลมดวยอัตราการหมุน 318.0 rpm เมื่อเล่ือนระยะกังหันลมหาง

จากพัดลมระบายความรอนออกไป 20 cm วัดอัตราเร็วลม 9.2 

m/s และ กังหันลมจะหมุนในอัตรารอบ 292 .5 rpm โดย

ความสัมพันธระหวางอัตราเร็วลมกับอัตราการหมุนของกังหันลม

ที่วัดไดทุกระยะ 20 cm ที่ระยะกังหันลมเคลื่อนออกไปจากพัด

ลมระบายความรอนแสดงไวในตารางที่ 1 

 

ตารางที่ 1 อัตราเร็วลมกับอัตราการหมุนของกังหันลม 

ระยะหาง 

(cm) 

อัตราการหมุนของ

กังหันลม (rpm) 

อัตราเร็วลม 

(m/s) 

0 378.0 9.5 

20 292.5 9.2 

40 285.3 8.4 

60 275.3 7.6 

80 273.7 7.3 

100 269.5 7.0 

120 266.6 6.5 

 

 
รูปที่ 3 ความสัมพันธระหวางการหมุนของกังหันลม 

ทุกระยะ 20 cm 

 

 จากรูปที่ 3 แสดงความสัมพันธวาเมื่อระยะหางกังหันลมกับ

พัดลมระบายความรอนเพิ่มขึ้น  อัตราการหมุนของกังหันลมจะมี

คาลดลง หรือระยะกังหันลมกับพัดลมระบายความรอน เปน

สัดสวนผกผันกับอัตราการหมุนของกังหันลม และจุดที่เหมาะสม

กับใบพัดและโครงสรางของกังหันลมผลิตกระแสไฟฟาจากพัดลม
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ระบายความรอน คือระยะที่หางที่ 120 cm อัตราการหมุนของ

กังหันลมจะอยูที่ 250 rpm เปนตําแหนงที่เหมาะสมที่สุด 

 

4.2 ความส ัมพันธ ระหว างอ ัตราเร ็วลม กระแสไฟฟ า ความ

ต างศักยไฟฟ า กําลังไฟฟ าและประส ิทธิภาพทุกระยะ 20 cm 

 

ตารางที่ 2 ความสัมพันธกับคาพารามิเตอรที่เกี่ยวของ 

ระยะ 

(cm) 

อัตรา 

เร็วลม 

(m/s) 

กระแส 

ไฟฟา 

(A) 

ความตาง

ศักยไฟฟา 

(v) 

กําลัง 

ไฟฟา

(mW) 

  

(%) 

0 9.5 0.9 25 22.5 7.04 

20 9.2 0.9 25 22.5 7.75 

40 8.4 0.9 25 22.5 10.2 

60 7.6 0.9 25 22.5 13.8 

80 7.3 0.9 25 22.5 15.6 

100 7.0 0.9 25 22.5 17.7 

120 6.5 0.9 25 22.5 21.9 

140 6.2 0.9 25 22.5 25.3 

160 5.6 0.9 25 22.5 34.3 

 

 จากตารางที่  2  แสดงใหเห็นถึงความสัมพันธระหวาง 

อัตราเร็วลมกับกําลังไฟฟาที่ผลิตไดจะมีคาคงที่ 22.5 mW อยู 

เสมอถึงแมวาอัตราเร็วลมจะเปลี่ยนแปลงไปบางเ ล็กนอย 

เนื่องจากกําลังไฟฟาที่ผลิตไดจะขึ้นอยูกับคาของกระแสไฟฟาคูณ 

กับแรงดันไฟฟา ซ่ึงจะเปนไปตามสมาการที่ (2) 

 

4.3 การเก็บประจ ุไฟฟ าในแบตเตอรี ่

 

ตารางที่ 3 การทดสอบวัดกระแสไฟฟา และแรงดันไฟฟาในการ

เก็บประจุไฟฟาในแบตเตอรี่ 

เวลา (min) ผลการทดสอบ 

 กระแสไฟฟา (A) แรงดันไฟฟา (v) 

10 25 0.9 

20 25 0.9 

30 25 0.9 

40 25 0.9 

50 25 0.9 

60 25 0.9 

 จากตารางที่ 3  ในระยะเวลาตั้งแต 10 นาท ี จนถ ึง 60 

นาที ว ัดแรงด ันไฟฟาและกระแสไฟฟ าได  คงที่  ค  ือ ค า

แรงด ันไฟฟ าที่ 25 V และได กระแสไฟฟ าที่ 0.9 A แล วทำ

การชาร จลงในแบตเตอรี่ขนาด 12 V, 7.8 Ahr  ใชเวลา

ปร ะมาณ 12 ช ั่ว โม ง แบตเตอรี่ถ ึงจะ เต ็ม และถ าหาก

แบตเตอรี่เต ็มแลว สามารถนำไปตอกับโหลด คือ หลอด LED 

ขนาด 10 w ที่แรงด ันไฟฟา 12 V  จํานวน  2 หลอด เปดใช 

งาน ได ถึงประมาณ 4 ช ั่วโมง 

 

5. สรุปผลการทดลอง   
 จากที่ไดทําการออกแบบคิดวิเคราะหการสรางกังหันลมผลิต 

กระแสไฟฟาจากเครื่องระบายความรอนกระแสตรงขนาด 12 V 

มีสวนประกอบดวยกัน 3 สวนคือ ใบพัด เคร่ืองกําเนิดไฟฟา และ 

การชารจเขาแบตเตอรี่ ใบพัดที่ทําการทดลองใชทอ PVC ที่มี 

ความยาว 50 เซนติเมตร ใบพัดสามารถทํางานไดตั้งแตความเร็ว 

ลม 5-7 m/s  ความเร็วลมจากเครื่องระบายความรอน มี 

ความเร็วลมที่อัตราเร็วที่ 6.5-7 m/s  พบทดสอบวาจุดที่ 

เหมาะสมกับกังหันลมมากที่สุดคือ จุดที่หางจากเครื่องระบาย 

อากาศ ระยะหางที่ 120 cm และสูงจากพื้น 100 cm จะ 

สามารถผลิตกระแสไฟฟาได 0.9 A และจะนํากระแสไฟฟาที่ได 

ไปชารจลงแบตเตอรี่ขนาด 12 V, 7.8 Ahr  

 

6. ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม  

6.1 ใบพัดของกังหันลมผลิตกระแสไฟฟาจากเครื่องระบาย ความ

รอนน้ันสามารถเพิ่มหรือลดขนาดลงได ขึ้นอยูกับขนาดของ 

เครื่องระบายความรอน ถาเปนคอมเพสเซอรเครื่องปรับอากาศ 

สามารถลดแบบโครงสร างและใบพัด ให เล็กลงเพื่ อความ 

เหมาะสมกับพื้นที่ได  

6.2 เปลี่ยนวัสดุที่เปนโลหะที่มีน้ําหนักมาก ใหเปลี่ยนเปน โลหะที่

มีนํ้าหนักเบา เชน อลูมิเนียม หรือโลหะที่น้ําหนักเบากวา  

6.3 สามารถเปลี่ยนขนาดเครื่องกําเนิดไฟฟาใหสูงข้ึนเพื่อที่จะ 

สามารถผลิตแรงดันและกระแสไฟฟาใหสูงขึ้น  

6.4 กังหันลมผลิตกระแสไฟฟาจากเครื่องระบายความรอนนั้น ใช

สายพานเปนตัวชวยในการหมุนของเครื่องกําเนิดไฟฟา สามารถ

ปรับเปล่ียน โดยใช โซรถจักรยาน หรือสายพานของจักร เย็บผา

ได โดยข้ึนอยูกับความเร็วลมและใบพัด 
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บทคัดยอ 

   บทความน้ี ไดนําเสนอการออกแบบและสรางระบบไฟสองสวางบนถนนทางเทาแบบ เปด-ปด ตามเวลาดวยพลังงาน

แสงอาทิตย ณ ศูนยพลังงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎกําแพงเพชร จากการศึกษาคนควาขอมูลจากทฤษฎีที่

เกี่ยวของ ทําใหสามารถออกแบบระบบที่เหมาะสมกับไฟถนนทางเทาทั้งหมด 3 โคม โดยแตละโคมมีขนาดภาระทางไฟฟาจํานวน 12 

วัตต เปด-ปด ผานอุปกรณตั้งเวลาแบบดิจิตอล  พบวา ตองใชขนาดแผงโซลาเซลล 50 วัตต ผานระบบควบคุมการเก็บประจุขนาด 10 

แอมป แบตเตอรี่ขนาด 20 แอมป ประสิทธิภาพของระบบในชวงเวลา 08.00 – 17.00 น. ระบบสามารถชารตแบตเตอรี่ไดปกติ โดยมี

คาแรงดันไฟฟาแผงโซลาเซลลโดยเฉลี่ยเทากับ 20.27 โวลต แรงดันไฟฟาแบตเตอรี่เฉล่ียเทากับ 13.13 โวลต กระแสไฟฟาที่ชารตเขา

แบตเตอรี่เฉลี่ยเทากับ 0.6 แอมป ในชวงสภาวะที่ระบบไฟถนนทํางานตั้งแตเวลา 18.00 – 20.00 น. ระบบไฟถนนสามารถทํางานได

ปกติและมีความสองสวางคงที่ โดยใหคากําลังไฟฟาโดยเฉล่ียอยูที่ 11.71 วัตต คาความสองสวางของหลอดไฟถนนโดยเฉลี่ยจุดที่ 1 , 2 

และ 3 เทากับ 330.37 , 265.64 และ 249.99 ลักซ ตามลําดับ ในสวนของโครงสรางระบบที่ออกแบบและสรางขึ้น มีความสะดวกตอ

การใชงาน แข็งแรงทนทานตอสภาพแวดลอม เปนที่พึงพอใจกับผูที่พบเห็น เหมาะสมและเปนประโยชนใหกับผูคนที่เดินทางไปที่ศูนย

พลังงานในชวงเวลากลางคืน 

คําสําคัญ: ไฟถนน , เปด-ปด ตามเวลา , พลังงานแสงอาทิตย 
 

Abstract 

   This article present the design and construction of a street lamp on footpath which control by timer 

switch from solar cell at the Energy Center, Faculty of Industrial Technology, Kamphaeng Phet Rajabhat 

University. The system design from study of relevant theories are 3 street lamps. Each lamp has electrical load 

12 watt and on - off via digital timer. The solar cell in this system is 50 watt through a 10 ampere control charger, 

20 ampere battery, duration of time 8 am to 5 pm. The result average voltage value from solar cell and battery 

is 20.27 volts and 13.13 volts. The average charging value is 0.6 amps during 6 pm to 8 pm. This system show 

average value of power is 11.71 watts and illumination at position 1 , 2 and 3 is 330.37, 265.64 and 249.99 lux 

respectively. Moreover, this system is comfortable and robustness to environment. That is satisfying to people 

who see it. Suitable and useful for visitor to the Energy Center during the night. 

Keywords: Street Lamp, Timer System, Solar energy 
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1. บทนํา 

 นับตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน ไฟถนนทางเทามีความจําเปนตอ

การสัญจรในชีวิตประจําวันเปนอยางมาก เน่ืองจากสามารถชวย

ใหมีการมองเห็นที่ชัดเจนมากข้ึน ความตองการไฟฟาแสงสวาง

ของถนนในแตละบริเวณจะแตกตางกันไป ตามลักษณะทาง

กายภาพของถนน สภาพการสัญจรและสภาพแวดลอมของถนน

ในแตละพื้นที่ การติดต้ังไฟฟาแสงสวางบริเวณถนนทางเทาจะ

ชวยใหปลอดภัยยิ่งข้ึนและไฟฟาแสงสวางยังมีประโยชนดาน

ความปลอดภัยมากในพื้นที่เขตชุมชน หรือในถ่ินทุรกันดาร ไม

เพียงแตจะทําใหผูใชถนนทางเทามีความปลอดภัย แตยังชวย

ปองกันอาชญากรรมใหกับคนเดินทางเทาไดอีกดวย นอกจากน้ี 

หากไฟถนนทางเทาสามารถใชพลังงานทดแทนที่เปนทางเลือกได

จะเปนประโยชนมากขึ้น 

 ศูนยพลังงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เปนสถานที่หน่ึง

ที่อยูหางจากศูนยกลางมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ทําให

สถานที่ดังกลาวไมมีผูคนเขาไปมากนัก จึงทําใหระบบแสงสวาง

เขาไปไมทั่วถึง ทําใหการเขาไปทํางานหรือกิจกรรมในชวงเวลา

กลางคืนไมคอยมีความสะดวก หากมีแสงสวางในจุดที่ เปน

ทางเขาศูนยใหดูปลอดภัยแลว จะทําให ศูนยพลังงานเปนที่

นาสนใจตอนักศึกษามากข้ึน จากเหตุดังกลาวขางตน หากมีการ

นําแสงสวางเขามาเปนตัวชวยเปดทางเขาศูนยพลังงานแลว จะ

เปนทางแกไขจุดบกพรองดังกลาวใหดีข้ึน ทางเลือกหน่ึงที่จะทํา

ใหปญหาดังกลาวดีขึ้นไดคือ ไฟถนนทางเทา เน่ืองจากเปนชุด

อุปกรณที่ใชกําลังไฟฟาไมมาก และมีราคาไมสูงมากนัก ผนวก

กับการใชพลังงานจากเซลลแสงอาทิตยเขามาเปนแหลงจาย

ใหกับหลอดไฟถนนแลว จะชวยใหลดปญหาการติดต้ังไฟถนน

จากไฟฟารัฐบาล นอกจากนี้ หากนําระบบการตั้งเวลาเขามา

จัดการไฟถนนทางเทาในศูนยแลว คาใชจายในการออกแบบ

ระบบจะมีคาลดลง เนื่องจากมีการบริหารพลังงานอยางจํากัด 

โดยที่ผานมา นิพนธ บุญถนอม [1] ไดพัฒนาชุดจุดหลอดสําหรับ

พลังงานแสงอาทิตยในชนบท ผลการทดสอบ พบวา ระบบที่

ทดสอบใหความสวางของหลอดไฟเทากันทุกหลอด ตอมา วสันต 

บุญภา [2] ไดพัฒนาโคมไฟถนนดวยหลอด LED รวมกับพลังงาน

แสงอาทิตย ผลการทดลองพบวา ประสิทธิภาพของความสวาง

ของโคมไฟถนนดวย LED มีความสวางใกลเคียงกับโคมไฟถนน

ชนิดอ่ืนๆ 

 ดวยเหตุผลที่กล าวมาทั้ งหมดน้ี ผู วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะ

พัฒนาการออกแบบและสรางระบบไฟสองสวางบนถนนทางเทา

แบบ เปด-ปด ตามเวลาดวยพลังงานแสงอาทิตย เพื่อเปนแสง

สวางใหกับทางเขาศูนยพลังงานและจํากัดการใชพลังงานดวย

ระบบ เปด-ปด ตามเวลา นอกจากนี้ ยังจะชวยใหเปนแหลง

ศึกษาเรียนรูใหกับนักศึกษาพลังงานรุนใหมใหมีแรงบันดาลใจใน

การศึกษาตอในสาขาเทคโนโลยีพลังงาน 

 

2. ทฤษฎีที่เกี่ยวของ 
2.1 เซลลแสงอาทิตย [3] 
 เซลลแสงอาทิตย (Solar Cell) เปนสิ่งประดิษฐกรรมทาง

อิเล็กทรอนิกสที่สรางที่สรางขึ้นเพื่อเปนอุปกรณสําหรับเปล่ียน

พลังงานแสงอาทิตยใหเปนพลังงานไฟฟา พบวากําลังไฟฟาจาก

โซลาเซลลจะมีประสิท ธิภาพการผลิตกําลังไฟฟาสูงที่ สุดใน

ชวงเวลากลางวัน ซ่ึงสอดคลองและเหมาะสมในการนําโซลา

เซลลมาใชผลิตกําลังไฟฟา 
 

 
 

รูปที่ 1 การผลิตไฟฟาดวยโซลาเซลล 

 

 ลักษณะการทํางานของโซลาเซลลจะใชกระบวนการโฟโตโว

ตาอิก (Photovotataic Effect) ในสารกึ่งตัวนํา โดยโซลลาเซลล

จะประกอบดวยสารกึ่งตัวนํา P และสารกึ่งตัวนํา N เม่ือโซลา

เซลลไดรับแสงที่ มีพลังงานพอจะทําใหเกิดการเคลื่อนที่ของ

อิเล็กตรอนอิสระในสารกึ่งตัวนํา ดังนั้นถามีการเชื่อมตอระหวาง

ผิวทั้งสองของ โซลลาเซลล จะเกิดการไหลของอิเล็กตรอนซ่ึงทํา

ใหเกิดพลังงานไฟฟาในรูปแบบไฟฟากระแสตรง ดังรูปที่ 1 

 

2.2 ตัวควบคุมการชารตประจุ [4] 

 การทํางานของเครื่องควบคุมการชารตดังรูปที่  2 จะใช

คล่ืนไฟฟาในชวงสั้นในการชารตประจุไฟฟาใหกับแบตเตอรี่ โดย

เครื่องควบคุมการชารตนี้ จะถูกติดต้ังระหวางแผงโซลาเซลลกับ

แบตเตอรี่ โดยหากระดับแรงดันไฟฟาที่อยูในแบตเตอรี่อยูใน

ระดับที่ต่ํากวากําหนด ตัวเครื่องควบคุมจะทําการปลดโหลดออก
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จากระบบในทันที เพื่อปองกันการคลายประจุของแบตเตอรี่ที่

มากเกินไป และอาจเกิดอันตรายตอแบตเตอรี่ 
 

 
 

รูปที่ 2 หลักการทํางานของระบบควบคุมการชารต 

 

 โดยทั่วไป การตั้งคาแรงดันการปลดโหลดจะกําหนดไวที่

ประมาณ 11.5 โวลต สําหรับแรงดันระบบที่ 12 โวลต และเมื่อ

ระดับแรงดันไฟฟาในแบตเตอรี่สูงขึ้นในระดับปกติ แผงโซลา

เซลลไดรับพลังงานแสงอาทติยเต็มที่ เครื่องควบคุมการชารตจะ

ตอวงจรการทํางานของโหลดใหมอีกคร้ัง 

 

2.3 ไทมเมอร [5] 

 ไทมเมอร (Timer) คืออุปกรณทางไฟฟาเพื่อใชในการ

ควบคุมเวลาการทํางานอุปกรณบางอยางใหเปนไปตามที่ตองการ 

โดยปกติทั่ วไป ไทมเมอรจะเปนสวนประกอบสําคัญของ

เครื่องจักรในอุตสาหกรรมโรงงาน ซึ่งมีหลายแบบหลายย่ีหอ ใน

แตละย่ีหอจะมีคุณสมบัติและช่ือเรียกแตกตางกันไป 
 

 
 

รูปที่ 3 ไทมเมอร 

 

 ระบบของงานวิจัยนี้เลือกใช Timer แบบดิจิตอล รุน THC 

15A หรือแบบแสดงผลดวยตัวเลขและหนาปดแบบ LCD 

สามารถทํางานได 3 โหมด คือ โหมด on โหมด off และ โหมด 

auto ต้ังเวลา เปด-ปด ไดทั้งหมด 17 ครั้ง เหมาะสําหรับการ

นําไปใชงานระบบไฟถนนที่อยูหางไกลชุมชน และดูแลรักษางาย 
 

3. วิธีการดําเนินงานวิจัย 
 

 
 

รูปที่ 4 แผนภาพแสดงขั้นตอนการดําเนินงาน 

 

 จากรูปที่ 4 สามารถแสดงขั้นตอนดําเนินการการออกแบบ

และสรางระบบไฟสองสวางบนถนนทางเทาแบบ เปด-ปด ตาม

เวลาดวยพลังงานแสงอาทิตย ณ หนาถนนศูนยพลังงาน คณะ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

 

3.1 การออกแบบระบบโซลาเซลล [6] 

 ระบบไฟถนนทางเทาที่ใชในศูนยพลังงานจะเลือกใชหลอดไฟ 

LED ขนาด 12 วัตต จํานวน 3 ดวง เพื่อเปนการเลือกใชอุปกรณ

ใหเหมาะสมกับระบบ จําเปนตองคํานวณหาแผงโซลาเซลล

ระบบควบคุมการชารต และ ขนาดแบตเตอรี่ ใหใชงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ ตามหลักการดังนี้ 

 ข้ันตอนที่  1 คํานวณหากําลังวัตตการใชงานรวม ไดดัง

สมการที่ 1 

 

1 2 3 ...load nP P P P P      (1) 

 

โดยที่ loadP  คือ กําลังวัตตการใชงานรวม [วัตต] 

  1P   คือ โหลดการใชงานอุปกรณชิ้นที่ 1 [วัตต] 

  nP   คือ โหลดการใชงานอุปกรณชิ้นสุดทาย [วัตต] 
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 ขั้นตอนที่ 2 คํานวณหาขนาดแบตเตอรี่ ไดตามสามการที่ 2 

 

 1 2

load
batt

dc

P
V

V ft xft



 (2) 

 

โดยที่ battV  คือ คากระแสแบตเตอรี่ [แอมป] 

  dcV  คือ คาแรงดันไฟฟาแบตเตอร่ี 12 [โวลต] 

  1ft   คือ คาองคประกอบประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ 

(แบบ deep cycle = 0.8) 

  2ft  คือ คาองคประกอบการสูญเสียในอุปกรณตางๆ

ในระบบ มีคาเทากับ 0.85 

 

 ขั้นตอนที่ 3 คํานวณหาขนาดแผงโซลาเซลล ดังสมการที่ 3 

 

load d
Solar

av

P l
W

h


  (3) 

 

โดยที่ SolarW  คือ ขนาดแผงโซลาเซลล [วัตต] 

  loadP  คือ กําลังวัตตการใชงานรวม [วัตต] 

  dl   คือ คาองคประกอบการสูญเสียในอุปกรณใน

ระบบ มีคาเทากับ 1.5 

  avh  คือ คาเฉล่ียของแสงที่แผงโซลาเซลลสามารถรับ

ไดตลอดวัน มีคาเทากับ 5 [ชั่วโมง] 

 

 ขั้นตอนที่ 4 คํานวณหาขนาดของระบบควบคุมการชารต

ประจุ ไดตามสมการที่ 4 

 

arg
max

Solar
Ch e

W
A

V
  (4) 

 

โดยที่ argCh eA  คือ ขนาดของอุปกรณระบบควบคุมการชารต 

    ประจุ [แอมป] 

  SolarW  คือ ขนาดแผงโซลาเซลล [วัตต] 

  maxV  คือ คาแรงดันสูงสุดของแผงโซลาเซลล [โวลต] 

 

3.2 การออกแบบและสรางระบบ 

 จากหัวขอที่ผานมา สงผลใหการออกแบบระบบโซลาเซลล ที่

มีความตองการใชหลอด LED ขนาด 12 วัตต จํานวน 3 หลอด 

และตั้งการ เปด-ปด ตั้งแตเวลา 18.00 – 20.00 น. พบวา ตอง

ใชแผงโซลาเซลลขนาด 50 วัตต ขนาดแบตเตอรี่ 20 แอมป และ

ตัวควบคุมการชารตขนาด 5 แอมป โดยแสดงการออกแบบไดดัง

รูปที่ 5 และ การสรางดังรูปที่ 6 ตามลําดับ 

 

 
รูปที่ 5 การออกแบบระบบควบคุมไฟถนนทีพ่ัฒนาขึ้น 

 

 
รูปที่ 6 การสรางระบบควบคุมไฟถนนทีพ่ัฒนาข้ึน 

 

3.3 การทดสอบประสิทธิภาพ 

 การทดสอบประสิทธิภาพของระบบไฟถนนแบบ เปด-ปด 

ตามเวลา ดวยพลังงานแสงอาทิตยจะทําการทดสอบต้ังแต วันที่ 

25-27 เมษายน 2561 โดยแบงชวงบันทึกผลการทดสอบ

ออกเปน 2 ชวงคือ 1. ชวงเวลา 08.00 – 17.00 น. ทดสอบ

ประสิทธิภาพการชารตแบตเตอร่ี และ 2. ชวงเวลา 18.00 - 

20.00 น. ทดสอบประสิทธิภาพการทํางานและคาความสอง

สวางของระบบ ดังรูปที่ 7 (ก) และ 7 (ข) ตามลําดับ 

 

     
(ก) ชวง 08.00-17.00 น.    (ข) ชวง 18.00-20.00 น. 

รูปที่ 7 การทดสอบประสิทธิภาพระบบไฟถนนที่พัฒนาขึ้น 
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4. ผลการทดลอง 

 ผลการทดสอบระบบที่ไฟถนนที่พัฒนาข้ึนจะแบงเปนสอง

รูปแบบคือ การทดสอบประสิทธิภาพการชารต ตั้งแตเวลา 

08.00 – 17.00 น. และ การทดสอบประสิทธิภาพการใชงาน

ของไฟถนน ต้ังแต 18.00 – 20.00 น. 

 

4.1 ผลการการทดสอบประสิทธิภาพการชารต 
 

 

รูปที่ 8 แสดงผลการทดสอบคาแรงดันจากแผงโซลาเซลล 

 

 
รูปที่ 9 แสดงผลการทดสอบคาแรงดันจากแบตเตอรี่ 

 

 
รูปที่ 10 แสดงผลการทดสอบกระแสชารตเขาแบตเตอรี ่

 

 ผลจากทดสอบประสิทธิภาพการชารต จากรูปที่ 8 จะเห็นวา

ระบบสามารถผลิตแรงดันไดคงที่ อยูในชวง 17 - 20 โวลต ถัด

มา ในรูปที่ 9 แรงดันในการชารตแบตเตอร่ี อยูในชวง 12.6 – 

13.6 โวลต สวนในรูปที่ 10 กระแสการชารตเขาแบตเตอรี่จะอยู

ในชวง 0.1 – 1.6 แอมป  
 

4.2 การทดสอบประสทิธิภาพการใชงานของไฟถนน 

 

 
รูปที่ 11 ผลการทดสอบคากําลังไฟฟาระบบไฟถนนทางเทา 

 

 

 

 
รูปที่ 12 ผลการทดสอบคาความสองสวางของไฟถนนทางเทา 

 

 ผลจากทดสอบประสิทธิภาพการทํางานและคาความสอง

สวางของระบบ จากรูปที่ 11 จะเห็นวาชวงตนช่ัวโมงการทํางาน 

ระบบจะใหกําลังไฟฟาสูงถึง 18 วัตต และ คอยลดประสิทธิภาพ

ลงเหลือ 8 วัตต ในชวงทายของการทดสอบ สวนในรูปที่ 12   

คาความสองสวางในชวงตนชั่วโมงการทํางานจะมีคาสูงถึง

ประมาณ 1000 ลักซ เน่ืองจากฟายังไมมืดสนิท ในชวงทายการ

ทดสอบคาความสองสวางจะลดลงเหลือประมาณ 30 ลักซ  

 

5 สรุป 

 ในการออกแบบและสรางระบบไฟสองสวางบนถนนทางเทา

แบบ เปด-ปด ตามเวลาดวยพลังงานแสงอาทิตย ที่ประกอบดวย

เวลา [ช ั่วโมง] 

เวลา [ชั่วโมง] 

เวลา [ช ั่วโมง] 

เวลา [ช ั่วโมง] 

เวลา [ช ั่วโมง] 

เวลา [ช ั่วโมง] 

เวลา [ชั่วโมง] 
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แผงโซลาเซลลขนาด 50 วัตต ระบบควบคุมการเก็บประจุขนาด 

10 แอมป แบตเตอรี่ขนาด 20 แอมป และ หลอดไฟแอลอีดี

ขนาด 12 วัตต ควบคุมผานอุปกรณไทมเมอร โดยทําการ

ทดสอบประสิทธิภาพของระบบตั้งแต วันที่ 25-27 เมษายน 

2561 พบวา ชวงเวลา 08.00 – 17.00 น. ระบบสามารถชารต

แบตเตอรี่ไดปกติ โดยมีคาแรงดันไฟฟาแผงโซลาเซลลโดยเฉลี่ย

เทากับ 20.27 โวลต แรงดันไฟฟาแบตเตอร่ีเฉลี่ยเทากับ 13.13 

โวลต กระแสไฟฟาที่ชารตเขาแบตเตอร่ีเฉลี่ยเทากับ 0.6 แอมป 

ชวงเวลา 18.00 – 20.00 น. เปนชวงที่ระบบไฟถนนทํางาน 

พบวา ระบบไฟถนนสามารถทํางานไดปกติและมีความสองสวาง

คงที่ โดยใหคากําลังไฟฟาโดยเฉล่ียอยูที่ 11.71 วัตต คาความ

สองสวางของหลอดไฟถนนโดยเฉลี่ยจุดที่ 1 , 2 และ 3 เทากับ 

330.37 , 265.64 และ 249.99 ลักซ ตามลําดับ ในสวนของ

โครงสรางระบบที่ออกแบบและสรางขึ้น มีความสะดวกตอการใช

งาน แข็งแรงทนทานตอสภาพแวดลอม นอกจากนี้ ยังเปนที่พึง

พอใจกับผูที่พบเห็น เน่ืองจากพื้นที่บริเวณทางเขาศูนยพลังงาน 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีความมืดมิดและไมมีแสงสวาง

จากไฟฟา จึงเหมาะสมในการสรางไฟสองสวางขึ้นมาเพื่อเปน

ประโยชนใหกับผูคนที่เดินทางไปที่ศูนยพลังงานในเวลากลางคืน 
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บทคัดยอ 

   บทความวิจัยเรื่องการพัฒนาเพื่อหาประสิทธิภาพเครื่องผลิตไฟฟาจากพลังงานแบบผสมนี้ไดนําเสนอถึง การผลิตไฟฟาดวย

พลังงานน้ําและพลังงานแสงอาทิตยมาเปนแหลงพลังงานหลัก ในการผลิตกระแสไฟฟาในครั้งนี้ วิธีการดําเนินงานคือ การออกแบบ

โครงสรางและสรางเครื่องผลิตไฟฟาดวยพลังงานน้ําและพลังงานแสงอาทิตย ซึ่งโครงสรางทํามาจากเหล็กที่มีขนาดความกวาง 60 cm 

ความยาว 100 cm และความสูง 200 cm ผลการทดสอบประสิทธิภาพ พบวาขณะแรงดันน้ํา 0.17 บาร ความสูงของทอน้ําลงมาจนถึง

ใบพัดยาว 170 cm ความเร็วรอบของใบพัด 180 รอบ/นาที สามารถผลิตไฟฟากระแสตรงได 1.3 A แรงดันไฟฟาได 29 V และยัง

สามารถชารตเขาแบตเตอรรี่เอาไวใชในชวงเวลากลางคืนไดอีก เครื่องผลิตไฟฟาพลังงานแบบผสมใชเวลาในการชารตแบตเตอรี่ไดถึง 

6.2 ชั่วโมง 

คําสําคัญ: เซลลแสงอาทิตย, เครื่องกําเนิดไฟฟากระแสตรง, กังหันลม, แบตเตอร่ี 
 

Abstract 
   This is paper on the development of the efficiency of this combined-cycle power plant. Electricity, 

water and solar power are the main sources of energy. In this electricity generation. Operation method is 

Structural design and construction of hydroelectric and solar power plants. The structure is made of steel with a 

width of 60 cm, length 100 cm and height 200 cm. The water pressure was 0.17 bar, the height of the water pipe 

was 170 cm. The rotational speed of the propeller was 180 rpm. It produced 1.3 A direct current, 29 V, and 

could be charged to the battery. I use it in the night time again. Mixed-cycle power generates up to 6.2 hours of 

battery charge. 

Keywords: Solar cell, Direct Current Generator, Wind Turbine, Battery 
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1. บทนํา 

 ในโลกปจจุบันของเรามีแนวโนมการใชพลังงานที่เพิ่มขึ้นสูง

เรื่อยๆ โดยเฉพาะแหลงพลังงานฟอสซิล (Fossil Fuel) โดย

ไดแก น้ํามัน กาซ และถานหิน ซึ่งเปนแหลงพลังงานสําคัญของ

โลกใชแลวหมดไปและมีจํานวนลดลงอยางมาก การผลิตไฟฟา

สวนใหญในประเทศไทยนั้นจะใชถานหิน น้ํามันมาผลิตพลังงาน

ฟา และขั้นตอนการผลิตน้ีเกิดการเผาไหมและเปนมลภาวะทาง

อากาศจนเกิดปรากฎการณภาวะโลกรอนซึ่งเปนปญหาของโลก

ในขณะน้ี ประเทศตางๆ หันมาสนใจพลังงานในรูปแบบอ่ืนๆ 

เพื่อนํามาทดแทน พลังงานที่ไดจากการใชน้ํามัน กาซ และถาน

หิน เปนตนกําเนิด เชน พลั งงานแสงอาทิตย  พลังงานลม 

พลังงานนํ้า เปนตน โดยพลังงานทดแทนดังกลาวจะตองเปน

พลังงานสีเขียว (Green Energy) ซึ่งไมกอใหเกิดมลภาวะเปน

พิษตอสิ่งแวดลอม และไมกอใหเกิดปรากฏการณโลกรอนเพิ่มขึ้น

อีก  ดังนั้น ในการผลิตไฟฟาพลังงานน้ําและพลังงานแสงอาทิตย

จัดเปนพ ลังงานที่นาสนใจเนื่องจากมีอยูทั่วไป อีกทั้งยั งไม

กอใหเกิดมลภาวะตอส่ิงแวดลอม  รวมถึงมูลคาในการผลิตและ

กอสรางไมสูงมากนักเมื่อเทียบกับการผลิตไฟฟาจากแหลง

พลังงานอ่ืน  จึงมีความจําเปนที่ตองใหความสําคัญกับการศึกษา

ทางดานพลังงานนํ้าเพื่อใหสามารถนําพลังงานน้ํามาใชไดอยางมี

ประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด จึงเลือกใชพลังงานน้ําซ่ึง

ใชในชีวิตประจําวันอยูแลว เพราะเมื่อใชน้ําในชีวิตประจําวันก็จะ

ไดไฟฟาจากการใชน้ํามาฟรีๆ มากักเก็บไวเปนไฟสํารอง และ

รวมถึงพลังงานจากแสงอาทิตยคือพลังงานโซลาเซลลน่ันเอง แสง

ที่ประเทศไทยเปนเมืองรอนมีแดดทั้งวันอยูแลวจึงสามารถ

นํามาใชประโยชนรวมกันได 

 

2. วิธีการดําเนินงานวิจัย 

  งานวิจัยเรื่องการพัฒนาเพื่อหาประสิทธิภาพเครื่องผลิตไฟฟา

จากพลังงานผสม ไดทําการออกแบบและสรางผลิตไฟฟาจาก

พลังงานน้ําและพลังงานแสงอาทิตย จากการศึกษาเอกสารและ

งานวิจัยที่ เ ก่ียวของ คณะผู วิจัยได กําหนดขั้นตอนวิธีการ

ดําเนินงานวิจัยตามลําดับแผนผังดังน้ี 

 
รูปที่ 1 แผนผังการดําเนินงาน 

 

2.1 การออกแบบและสรางเครื่องผลิตไฟฟาดวยพลังงานน้ําและ

พลังงานแสงอาทิตย 

 จากรูปที่2 สามารถอธิบายไดวา โครงสรางเปนเหล็ก มีความ

กวาง 60 cm ความยาว 100 cm และความสูง 200 cm ใชทอ 

PVC สีฟา ขนาด 6 นิ้ว 2 น้ิว และ ¾ นิ้ว เพื่อใชในระบบกาลัก

น้ํา โดยมีทอใหญไวกักเก็บน้ํา ขนาดความกวาง 6 น้ิว และยาว 

70 cm ทอขนาด 2 น้ิว ไวสําหรับสงนํ้าลงจากทอใหญ 6 นิ้ว ที่

ใชกักเก็บนํ้า และจะใชทอ ¾ น้ิว ลําเลียงน้ําตอจากทอขนาด 2 

นิ้ว สงน้ําลงมายังใบพัดกังหันน้ํา ทอขนาด ¾ น้ิว ใชสําหรับเติม

น้ําใสทอใหญ 6 น้ิว ใชกักเก็บนํ้า ทอ ¾ นิ้ว ดูดนํ้าจากถังใบสีดํา

ขึ้นมาเก็บไวในทอใหญ 6 นิ้ว ไวกักเก็บนํ้า ใบพัดลมระบายความ

รอนของรถจักรยานยนตมาดัดแปลงเปล่ียนเปนใบพัดกังหันน้ํา 
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ก. รปูที่ไดจากออกแบบ 

 

 
ข. รปูชิ้นงานที่ใชทําการทดลองจริง 

รูปที่ 2 การออกแบบและสรางเครื่องผลิตไฟฟาดวยพลังงานน้ํา

และพลังงานแสงอาทิตย (ตอ) 

 

2.2 หลักการทํางานเครื่องผลิตไฟฟาดวยพลังงานน้ําและพลังงาน

แสงอาทิตย 

 จากรูปที่2 การทํางานของเครื่องผลิตไฟฟาดวยพลังงานนํ้า

และพลังงานแสงอาทิตย 1. ตองเติมนํ้าใสในทอใหญทางดานบน

ใหเต็มกอนเสมอ เพื่อใหระบบเปนสุญญากาศเม่ือใชระบบกาลัก

น้ําดูดข้ึนไปจะไดประสิทธิภาพการดูดน้ํา 2. เครื่องผลิตไฟฟา

ดวยพลังงานนํ้าและพลังงานแสงอาทิตยน้ีจะใชระบบกาลักนํ้าดูด

น้ําข้ึนไปจากถังสีดําดังรูปที่2  3. เม่ือเปดน้ําลง กระแสน้ําจะไหล

ผานใบพัด ทําใหเกิดเปนพลังงานจลน  ทําใหใบพัดเกิดการหมุน 

กลายพลังงานกลออกมา พลังงานกลจากแกนหมุนของใบพัดน้ี

จะถูกเปล่ียนรูปไปเปนพลังงานไฟฟา โดยเครื่องกําเนิดไฟฟาที่

เชื่อมตออยูกับแกนหมุนของใบพัด ทําใหเกิดการผลิตไฟฟา

ออกมาใชงาน  ปริมาณไฟฟาที่ผลิตไดจะขึ้นอยูกับแรงดันของน้ํา 

และขนาดของใบพัด เมื่อใชระบบพลังงานแสงอาทิตยหรือโซลา

เซลลในการปมนํ้าดูดจากถังสีขาวขึ้นไปยังถังสีดํา เพื่อใชเปน

น้ําวนตอไป การทดลองนี้จะไมทําใหเกิดการสูญเสียน้ํา เนื่องจาก

น้ําที่นํามาผลิตกระแสไฟฟาจะวนอยูในระบบตลอดเวลา สมการ

ที่เก่ียวของกับบทความวิจัย มีดังตอไปนี้ 

 

- การคํานวณหาคากําลังไฟฟาสามารถหาไดจากสมการที่ (1) 

 

P V I   (1) 

 

เมื่อ P  คือ กําลังไฟฟา มีหนวยเปน วัตต 

 V  คือ แรงดันไฟฟา มีหนวยเปน โวลต 

 I  คือ กระแสไฟฟา มีหนวยเปน แอมแปร    

 

- การหาแรงดันน้ํา ตามสมการที่ (2) 

 

P gh  (2) 

 

เมื่อ P  คือ ความดัน (N/m
2
)  

   คือ ความหนาแนนของของเหลว (kg/m3)   

 h  คือ ความสูงของของเหลว (m)  

 g  คือ แรงโนมถวงของโลก (m/s
2
)  

 

3. ผลการวิเคราะหขอมูล 
3.1 ความสัมพันธระหวางอัตราเร็วลมกับอัตราการหมุนของ

กังหันลม ทุกระยะหางที่ 20 cm 

 บทความวิจัยนี้จะกลาวถึงผลการทดสอบและวิเคราะหผล

การทดสอบของเครื่องผลิตไฟฟาดวยพลังงานแบบผสม ในการ
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ผลิตไฟฟา ไดทําการทดสอบตามข้ันตอนตางๆ ดังมีรายละเอียด

ตอไปน้ี 

3.1.1 ผลการทดสอบจากพลังงานน้ํา 

  จากการทดสอบเครื่องผลิตไฟฟาดวยพลังงานแบบผสม 

มีระยะเวลาทดสอบ 5 วัน ขอมูลการทดสอบดังตารางที่ 1 

 

ตารางที่ 1 ผลการทดสอบจากพลังงานนํ้า ที่ความสูง 170 cm  

แรงดันนํ้า 0.17 บาร 

วัน/

เดือน/ป 

กระแส 

ไฟฟา 

(A) 

แรงดัน 

ไฟฟา 

(V) 

กําลัง 

ไฟฟา 

(W) 

เวลาที่ใช

ในการ

ชารจ (hr) 

21/05/61 1.3 29 37.7 6.0 

22/05/61 1.3 29 37.7 6.5 

23/05/61 1.3 29 37.7 6.5 

24/05/61 1.3 29 37.7 6.3 

25/05/61 1.3 29 37.7 6.2 

เฉลี่ย 1.3 29 37.7 6.3 

  

 จากตารางที่ 1 ผลการทดสอบจากพลังงานน้ํา ที่ความสูง 

170 cm แรงดันนํ้า 0.17 บาร ข้ึนอยูกับแรงดันน้ําของเครื่อง

ผลิตไฟฟาดวยนํ้า การชารจแบตเตอรี่ พบวาเวลาที่ใชในการ

ชารจแบตเตอรี่ขึ้นอยูกับความเ ร็วของนํ้า กลาวไดคือ เมื่อ

ความเร็วของน้ําเพิ่มข้ึนจะเห็นวาจํานวนรอบของกังหันจะสูงทํา

ใหเครื่องกําเนิดไฟฟาผลิตแรงดันไฟฟาไดสูง จึงทําใหเวลาในการ

ชารจแบตเตอรี่ใหเวลาลดลง 

3.1.2 ผลการทดสอบจากพลังงานแสงอาทิตยผลการทดลอง

จากพลังงานแสงอาทิตย 

 

ตารางที่ 2 ผลการทดสอบจากพลังงานแสงอาทิตย 

ชวง 

เวลา 

 

ความ

เขมรังสี

อาทิตย 

(W/m2) 

กระแส 

ไฟฟา 

(A) 

แรงดัน 

ไฟฟา 

(V) 

กําลัง 

ไฟฟา 

(W) 

09.00 742 0.8 17 13.6 

10.00 815 0.9 18 16.2 

11.00 898 1.0 19 19 

12.00 933 1.1 20 22 

ตารางที่ 2 ผลการทดสอบจากพลังงานแสงอาทิตย 

ชวง 

เวลา 

 

ความ

เขมรังสี

อาทิตย 

(W/m2) 

กระแส 

ไฟฟา 

(A) 

แรงดัน 

ไฟฟา 

(V) 

กําลัง 

ไฟฟา 

(W) 

13.00 1021 1.2 21 25.2 

14.00 1016 1.1 20 22 

15.00 991 1.1 20 22 

16.00 915 1.0 19 19 

17.00 865 1.0 19 19 

เฉล่ีย 910 1.02 19.2 19.7 

 

 จากตารางที่ 2 แสดงใหเห็นวาชวงเวลาที่มีความเขมของแสง

มากที่สุดคือชวงเวลา 12.00 – 15.00 น. ใหประสิทธิภาพที่ดีซ่ึง

สามารถผลิตกระแสไฟฟาไดสูงถึง 1.2 A ดวยพลังงาน

แสงอาทิตย ผานแผงโซลาเซลล ผลทดสอบประสิทธิภาพของ

แผงโซลาเซลลตลอดทั้งวันเฉลี่ยคาความเขมรังสีอาทิตยอยูที่ 

910 w/m2, คากระแสไฟฟา 1.02 A, คาแรงดันไฟฟา 19.2 V 

และคากําลังไฟฟา 19.7 w 

 

4. สรุปผลการทดลอง 
 เครื่องผลิตไฟฟาจากพลังงานแบบผสมนี้ สามารถผลิตไฟฟา

ไดจริง โดยใชแรงดันของน้ํา มาปนเครื่องกําเนิดไฟฟากระแสตรง 

ทําใหเกิดกระแสไฟฟาเกิดขึ้น แลวนํามาชารจเก็บไวที่แบตเตอร่ี

แลวนําไปใชงานกับหลอดไฟฟาไดตามปกติ การนําไฟฟาไปใช

นั้นกลางวันสามารถใชไดตลอดทั้งวัน กรณีมีแสงแดดและตอน

กลางคืนจะใชไฟฟาจากแบตเตอรี่ไดสูงสุด 4 ชั่วโมง กับ 30 นาท ี

จากการทดสอบเครื่องผลิตไฟฟาจากพลังงานแบบผสม พบวา

ผลิตไฟฟาไดไมเกิน 26 V เนื่องจากเครื่องผลิตไฟฟาจากพลังงาน

แบบผสมมีความเร็วของแรงดันนํ้าคงที่อยางสมํ่าเสมอจะสังเกต

ไดเครื่องมือวัดโวลตมิเตอร 

 

5. ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 
 การทดสอบเครื่องผลิตไฟฟาดวยน้ําและพลังงานแสงอาทิตย

นี้ กังหันน้ํายังมีสมรรถนะในการผลิตไฟฟาไดคอนขางต่ํา 

เนื่องจากชวงเวลาในการทดสอบ และความสูงของแรงดันนํ้าที่ได

ถูกจํากัดพื้นที่ แตถาครั้งตอไปปรับใหแรงดันนํ้าเพิ่มข้ึนก็จะมี
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แนวโนมในการผลิตไฟฟาไดดีขึ้น ดังน้ันการดําเนินการพัฒนา

ตอไปควรจะเพิ่มระดับแรงดันนํ้าใหมากข้ึนเพื่อหาสมรรถนะ

สูงสุดของเครื่องผลิตไฟฟานี้ 
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บทคัดยอ 
   บทความนี้เสนอการสรางเครื่องพันฟลมอัตโนมัติที่ควบคุมการทํางานดวยพีแอลซี ที่มีตนทุนต่ําและสามารถใชงานไดใน

ภาคอุตสาหกรรมและภาคครัวเรือนที่สําหรับงานใชแพ็คสินคาหรือวัสดุอุปกรณตาง ๆ ซ่ึงเครื่องพันฟลมอัตโนมัติที่สรางขึ้นมามีราคา

ตนทุนที่ต่ํากวาราคาเครื่องใหมตามทองตลาด 45 เปอรเซ็นต และสามารถใชไดกับวัตถุที่มีขนาดความกวางไมเกิน 100 เซนติเมตร และ

ความสูงไมเกิน 120 เซนติเมตร โดยผลการทดสอบการใชงานมี 3 ขนาดคือ วัตถุที่มีขนาดความสูง 50 เซนติเมตร กวาง 30 เซนติเมตร 

วัตถุที่มีขนาดความสูง 100 เซนติเมตร กวาง 50 เซนติเมตร และจํานวนวัตถุ 2 ชิ้นที่มีขนาดแตกตางกันที่มีความสูงรวมกัน 110 

เซนติเมตร กวาง 30 เซนติเมตร จากผลการทดสอบการใชงานสามารถใชงานไดตามวัตถุประสงค สามารถนําไปใชในภาคอุตสาหกรรม

ไดโดยไมเกิดความเสียหายกับวัตถุที่นํามาใชงาน และสามารถลดตนทุนจากการซื้อเคร่ืองใหมประมาณ 30,000 บาท 

คําสําคัญ: เครื่องพันฟลม, กระบวนการควบคุม, พีแอลซี 
 

Abstract 

   This article presents the low cost automatic wrapping machine that operating process control by 

programmable logic controller (PLC). This machine can apply to small industrial and other areas. This total cost 

of machine was lower than new machine about 45 percent and applies to material size width 100 centimeter 

and high 120 centimeter. The result of material for test has been completed 3 sizes, material size 50 cm. x 30 

cm. material size 100 cm. x 50 cm. and the last one result of 2 materials size not higher than 70 cm. x 30 cm. All 

of results completed as propose without any impact of quality and cost compare of this machine with new one 

was save about 30,000 bath. 

Keywords: automatic wrapping machine, Process control, PLC 

 

1. บทนํา 

 ระบบการแพ็คสินคาในปจจุบันของภาคอุตสาหกรรมเปน

ลักษณะที่มีการแพ็คสินคาอยู 2 รูปแบบ เพื่อที่จะสงใหถึงลูกคา

ดวยคุณภาพที่ดี ไมเกิดความเสียหายในขณะที่มีการขนสงจนถึง

มือลูกคา คือ การแพ็คสินคาโดยใชคนซ่ึงมีความไมแนนอนใน

การทํางาน มีความผิดพลาดไดตลอดเวลา และการแพ็คสินคา

ดวยเครื่องจักร ซ่ึงเครื่องจักรที่ ใชภายในอุตสาหกรรมนั้น 

นอกจากจะมีขนาดที่ใหญแลวยังมีความซับซอนและใชงานยาก 

เนื่องจากเคร่ืองจักรตามโรงงานอุตสาหกรรมน้ันตองมีระบบ

ปองกันการเกิดอุบัติเหตุจากการใชงาน และที่สําคัญมีราคาสูง

มาก ไมเหมาะแกการลงทุนตอผูประกอบการขนาดเล็ก 

 บทความนี้เสนอวิธีการสรางพันฟลมอัตโนมัติที่ควบคุมดวยพี

แอลซีโดยมีวัตถุประสงค นําไปใชงานในอุตสาหกรรมขนาดเล็ก

และภาคครัวเรือนที่ตองการใชงาน เนื่องจากมีราคาถูกกวา

เครื่องพันฟลมในทองตลาดและมีระบบการใชงานงาย ดังนั้นทาง

ผูทําโครงการจึงเกิดแนวคิดที่จะสรางเครื่องพันฟลมอัตโนมัติ

ขึ้นมาเพื่อเปนทางเลือกสําหรับภาคอุตสาหกรรมตอไป 

คําสําคัญ: เครื่องพันฟลม, พีแอลซี, การควบคุม  
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2. ทฤษฏีและหลักการ 

2.1 โครงสรางของ PLC  

 PLC เ ป น อุ ป ก ร ณ ค อ ม พิ ว เ ต อ ร สํ า ห รั บ ใ ช ใ น ง า น

อุตสาหกรรม PLC ประกอบดวย  หนวยประมวลผลกลาง 

หนวยความจํา หนวยรับขอมูล หนวยสงขอมูล และหนวยปอน

โปรแกรม PLC ขนาดเล็กสวนประกอบทั้งหมดของ PLC จะ

รวมกันเปนเครื่องเดียว แตถาเปนขนาดใหญสามารถแยก

ออกเปนสวนประกอบยอยๆ ได 

 หนวยความจําของ PLC ประกอบดวย  หนวยความจํา

ชนิด RAM และ ROM หนวยความจําชนิด RAM ทําหนาที่เก็บ

โปรแกรมของผู ใชและขอมูลสํ าหรับ ใช ในการปฏิบั ติงาน

ของ PLC สวน ROM ทําหนาที่เก็บโปรแกรมสําหรับใชในการ

ปฏิบัติงานของ PLC  ตามโปรแกรมของผูใช ROM ยอมาจาก 

Read Only Memory สามารถโปรแกรมไดแตลบไมได ถาชํารุด

แลวซอมไมได 

2.1.1 RAM (Random Access Memory)  

  เปนหนวยความจําประเภทน้ีจะมีแบตเตอรี่เล็กๆ ตอไว 

เพื่อใชเลี้ยงขอมูลเมื่อเกิดไฟดับ การอานและเขียนโปรแกรมลง

ใน RAM ทําไดงายมาก จึงเหมาะกับการใชงานในระยะทดลอง

เครื่องที่มีการเปล่ียนแปลงแกไขโปรแกรมบอยๆ 

2.1.2 EPROM (Erasable Programmable Read Only 

Memory)  

  เปนหนวยความจําชนิด EPROM น้ีจะตองใชเครื่องมือ

พิเศษในการเขียนโปรแกรม การลบโปรแกรมทําไดโดยใชแสง

อัลตราไวโอเลตหรือตากแดดรอนๆ นานๆ มีขอดีตรงที่โปรแกรม

จะไมสูญหายแมไฟดับ จึงเหมาะกับการใชงานที่ไมตองเปลี่ยน

โปรแกรม 

2.1.3 EEPROM (Electrical Erasable Programmable 

Read Only Memory)  

  เปนหนวยความจําชนิดนี้ไมตองใชเครื่องมือพิเศษในการ

เ ขี ย น แ ล ะ ล บ โ ป ร แ ก ร ม  โ ด ย ใ ช วิ ธี ก า ร ท า ง ไ ฟ ฟ า

เหมือนกับ RAM นอกจากนั้นก็ไมจําเปนตองมีแบตเตอรี่สํารอง

ไฟเมื่อไฟดับ ราคาจะแพงกวา แตจะรวมคุณสมบัติที่ดีของ

ทั้ง RAM และ EPROM เอาไวดวยกัน ดังรูปที่ 1 

 
รูปที่ 1 โครงสรางของ PLC 

 

2.2 ภาษาที่ใชสําหรับ PLC 

2.2.1 ภาษาแลดเดอร (Ladder Language) 

  ภาษาแลดเดอรประกอบดวยสัญลักษณหนาสัมผัสซ่ึง

รูปแบบจะมีลักษณะคลายวงจรของรีเลยที่ใชงานจึงทําให การ

เขียนโปแกรมดวยภาษาแลดเดอรจะมีความสะดวกในการเขียน

และตรวจไดงายจึงทําใหการเขียนแบบนี้เปนที่นิยม ระดับงานที่

ใชควบคุมจะมีทั้งจากวงจรแบบธรรมดาจนถึงแบบซีเคว็นซใน

ลักษณะเปด-ปด ภาษาแลดเดอรจะเปนภาษาพื้นฐานที่ใชงาน

ตั้งแต PLC ขนาดเล็ก ดังรูปที่ 2 

 

 
รูปที่ 2 รปูแบบภาษา Ladder 

 

3. กระบวนการออกแบบและทํางานระบบควบคุม 
3.1 กระบวนการทํางาน   

 จากกระบวนการทํางานของเครื่ องพันฟลมอัตโนมั ติ        

ดังรูปที่ 3 เปนกระบวนการทํางานของเครื่องโดยควบคุมการ

ทํางานดวยพีแอลซี 
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Photo Sensor ตรวจเช็ควัตถุ

YES

Start

เช็คเจอวัตถุ
NO

Motor Rotate

ทํางาน

Motor Rotate หมุน 2 รอบ

Motor UP ทํางาน

Photo Sensor ตรวจเช็ควัตถุ

NO

YES

Stop Motor UP

Motor Rotate หมุน 2 รอบ

Start Motor DOWN

Motor Rotate หมุน 2 รอบ

หยุดการทํางานโดย Limit Switch

Limit Switch

ทํางาน

Motor Rotate เขาสู Mode Slow

จานหมุนเขาสูจุดเร ิ่มตน

Stop

Reset PLC

NO

YES

 
รูปที่ 3 กระบวนการทํางานของเครื่องพันฟลมอัตโนมัติ 

 

3.2 การออกแบบขนาดเครื่อง 

3.2.1 การออกแบบขนาดเคร่ืองพันฟลม 

 การออกแบบขนาดเครื่องพันฟลม จะกําหนดใหมีขนาด

ความกวางสําหรับวางวัตถุที่มีขนาดไมเกิน 120 เซนติเมตร และ

มีความสูงไมเกิน 100 เซนติเมตร ดังรูปที่ 4 และรูปที่ 5                                                                                                                

100 cm.90
 c

m
.

 
รูปที่ 4 ขนาดดานกวางและดานยาวของเคร่ืองพันฟลม 

 

12
0 

cm
.

 
รูปที่ 5 ขนาดความสูงของเครื่องพันฟลม 

 

3.2.2 การสรางเครื่องพันฟลม 

 การสรางโครงสรางเครื่องพันฟลมอัตโนมัติ จะกําหนดใหมี

ขนาดความกวางสําหรับวางวัตถุที่มีขนาดไมเกิน 120 เซนติเมตร 

และมีความสูงไมเกิน 100 เซนติเมตร ดังรูปที่ 6 

 

 
รูปที่ 6 การสรางโครงสรางของเครื่องพันฟลม 
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3.2.2 วงจรไฟฟาและ PLC ในเครื่องพันฟลม 

  วงจรไฟฟาและการติดต้ัง PLC ภายในตูควบคุมเครื่อง

พันฟลมอัตโนมัติ ดังรูปที่ 7 

 

 
รูปที่ 7 วงจรไฟฟาและ PLC ของเครื่องพันฟลม 

 

4. ผลการทดลองเครื่องคั่วขาวโพด 
4.1 การทดสอบกระแส Motor Rotate 

 

ตารางที่ 1 ผลการการทดสอบกระแส Motor Rotate  

ผลการทดสอบกระแส Motor Rotate 

การทํางานของMotor ไมมีโหลด มีโหลด 

Stop 0 A 0 A 

Start 0.11 A 0.16 A 

       

 จากตารางที่ 1 การทดสอบกระแสของ Motor Rotate 

พบวาเมื่อไมมีโหลดมีคากระแส 0.11 A และเมื่อมีโหลด

คากระแส 0.16 A  
 

4.2 การทดสอบกระแส Motor Rotate 

 

ตารางที่ 2 ผลการการทดสอบกระแส Motor Up/Down  

ผลการทดสอบกระแส Motor Up/Down 

การทํางานของMotor ไมมีโหลด มีโหลด 

Stop 0 A 0 A 

Start 0.16 A 0.18 A 

 

 จากตารางที่ 2 การทดสอบกระแสของ Motor Up/Down 

พบวาเมื่อไมมีโหลดมีคากระแส 0.16 A และเมื่อมีโหลด

คากระแส 0.18 A  

4.3 การทดสอบการทํางานของ Motor Rotate ตามเงื่อนไข 

 

ตารางที่ 3 ผลการหมุนของ Motor Rotate  

ผลการทดสอบการหมุนของ Motor Rotate 

ฟงกช่ันการทํางาน โปรแกรม ใชงานจริง 

เมื่อ Photo 

Sensor ตรวจเจอ 

จะสั่งใหมอเตอร

หมุน2รอบ 

มอเตอรจะทําการ

หมุน2รอบ 

เมื่อ Photo 

Sensor ตรวจไม

เจอ 

จะไมสามารถส่ัง

ใหมอเตอรหมุน 

มอเตอรจะไมหมุน 

       

 จากตารางที ่3 การทดสอบการหมุนของ Motor Rotate จะ

แสดงใหเห็นวาเม่ือ Photo sensor ตรวจเจอจะสามารถสั่งให

มอเตอรทํางานไดโดย PLC จะสั่งใหมอเตอรทํางานหมุน 2 รอบ 

แตถา Photo sensor ตรวจไมเจอจะไมสามารถส่ังใหมอเตอร

ทํางานไดตามเงื่อนไขทีไ่ดเขียนคําสั่งการทํางานใน PLC 

 

4.4 การทดสอบการทํางานของ Motor Up/Down ที่ขนาด

ความสูงวัตถุ 50 cm ความกวางที่ 30 cm 

 
ตารางที่ 4 ผลการหมุนของ Motor Up/Down  

ฟงกช่ัน

การ

ทํางาน 

โปรแกรม 

Motor UP/Down 

Step Up Step Down 

Step 1 

เริ่มทํางานหลังการ 

Motor Rotate หมุน

ครบ 2 รอบ  

(เวลา 10 วินาที) 

เร่ิมทํางาน 

(เวลา 30 

วินาที) 

ไมมีการ

ทํางาน 

Step 2 
สั่งใหชุดฟลมข้ึนไปที่

ความสูงของวัตถุ 

ไมมีการ

ทํางาน 

ไมมีการ

ทํางาน 

Step 3 

Motor Rotate 

หมุนครบ 2 รอบ 

(เวลา 10 วินาที) 

ไมมีการ

ทํางาน 

เริ่มทํางาน 

(เวลา 30 

วินาที) 

Step 4 
เมื่อ Limit เช็คเจอชุด

มวนฟลมที่กําลังลง 

ไมมีการ

ทํางาน 

หยุดการ

ทํางาน 
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 จากตารางที่ 4 การทดสอบการทํางาน Motor Up/Down 

ที่มีวัตถุความสูงที่ 50 cm ตั้งแตเริ่มตนการใชงานโปรแกรม

สามารถทํางานไดตามโปรแกรมที่ เขียนไวไดตามขั้นตอนที่

ตองการ โดยใชเวลาทั้งหมดต้ังแตเริ่มตนจนจบกระบวนการ

ทั้งหมด 80 วินาที ดังรูปที่ 8 

       

 
รูปที่ 8 การทดสอบการที่ขนาดความสูงวัตถุ 50 cm x 30 cm 

 

4.5 การทดสอบการทํางานของ Motor Up/Down ที่ขนาด

ความสูงวัตถุ 100 cm ความกวางที่ 50 cm 

 
ตารางที่ 5 ผลการหมุนของ Motor Up/Down  

ฟงกช่ัน

การ

ทํางาน 

โปรแกรม 

Motor UP/Down 

Step Up Step 

Down 

Step 1 

เร่ิมทํางานหลังการ 

Motor Rotate 

หมุนครบ 2 รอบ 

(เวลา 10 วินาที) 

เริ่มทํางาน 

(60 วินาที) 

ไมมีการ

ทํางาน 

Step 2 
สั่งใหชุดฟลมข้ึนไป

ที่ความสูงของวัตถุ 

ไมมีการ

ทํางาน 

ไมมีการ

ทํางาน 

Step 3 

Motor Rotate  

หมุนครบ 2 รอบ 

(เวลา 10 วินาที) 

ไมมีการ

ทํางาน 

เร่ิมทํางาน 

(60 วินาที) 

Step 4 

เม่ือ Limit เช็คเจอ

ชุดมวนฟลมที่กําลัง

ลง 

ไมมีการ

ทํางาน 

หยุดการ

ทํางาน 

 จากตารางที่ 5 จากการทดสอบการทํางานของ Motor 

Up/Down ที่ขนาดวัตถุสูง 100 cm ไดผลการทดสอบวาไมมีขอ

แตตางจากการทดสอบที่วัตถุขนาด 50 cm โดยใชเวลาทั้งหมด

ตั้งแตเริ่มตนจนจบกระบวนการทั้งหมด 140 วินาที  

 

4.6 การทดสอบการทํางานของ Motor Up/Down ที่ขนาด

ความสูงที่แตกตางกันโดยของ 2 สิ่งรวมกันสูง 70 cm โดยชิ้น

ลางมีความกวาง 40 cm ชิ้นบนกวาง 30 cm 

 

ตารางที่ 6 ผลการหมุนของ Motor Up/Down  

ฟงกช่ัน

การ

ทํางาน 

โปรแกรม 

Motor UP/Down 

Step Up Step Down 

Step 1 

เริ่มทํางานหลังการ 

Motor Rotate  

หมุนครบ 2 รอบ 

(เวลา 10 วินาที) 

เริ่มทํางาน 

(45 วินาที) 

ไมมีการ

ทํางาน 

Step 2 
ส่ังใหชุดฟลมขึ้นไป

ที่ความสูงของวัตถุ  

ไมมีการ

ทํางาน 

ไมมีการ

ทํางาน 

Step 3 

Motor Rotate  

หมุนครบ 2 รอบ 

(เวลา 10 วินาที) 

ไมมีการ

ทํางาน 

เริ่มทํางาน 

(45 วินาที) 

Step 4 

เมื่อ Limit เช็คเจอ

ชุดมวนฟลมที่กําลัง

ลง 

ไมมีการ

ทํางาน 

หยุดการ

ทํางาน 

 

 จากตารางที่  6 การทดสอบการทํางานของ Motor 

Up/Down ที่ขนาดความสูงแตกตางกันโดยของ 2 สิ่งที่สูงไมเกิน 

70 cm ไดผลการทดลองพบวาวัตถุที่นําไปวางบนเคร่ืองสามารถ

ทํางานไดปกติ ไมเกิดการลมหรือการพันที่ผิดรูปแบบจนทําให

วัตถุเสียหายจากการใชงานของเครื่อง โดยใชเวลาทั้งหมดต้ังแต

เริ่มตนจนจบกระบวนการทั้งหมด 110 วินาท ีดังรูปที่ 9 
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รูปที่ 9 การทดสอบวัตถุ 2 ชิ้นที่มีความสูง 110 cm x 30 cm 

 

5. สรุปผล 
 จากผลการทดสอบการทํางานของเครื่องพันฟลมอัตโนมัติ

พบวา การทดสอบการทํางานของวัตถุ 3 ขนาดประกอบไปดวย 

วัตถุที่มีความสูงที่ 50 เซนติเมตร ใชเวลาในการทํางานตั้งแต

เริ่มตนการทํางานจนจบกระบวนการทั้งหมด 80 วินาที วัตถุที่มี

ความสูงขนาด 100 เซนติเมตร ใชเวลาในการทํางานตั้งแต

เริ่มตนการทํางานจนจบกระบวนการทั้งหมด 140 วินาที และ

วัตถุ 2 ชิ้นที่มีความสูงรวมกัน 110 เซนติเมตร ใชเวลาในการ

ทํางานตั้งแตเริ่มตนการทํางานจนจบกระบวนการทั้งหมด 110 

วินาท ีและจากผลจากการสรางเครื่องพันฟลมอัตโนมัติ ที่ใชงาน

ไดตามวัตถุประสงค สามารถนําไปใชในภาคอุตสาหกรรมไดโดย

ไมเกิดความเสียหายกับวัตถุที่นํามาใชงาน และสามารถลดตนทุน

จากการซ้ือเครื่องใหมประมาณ 30,000 บาท 
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บทคัดยอ 
   บทความวิจัยนี้ไดนําเสนอเก่ียวกับการออกแบบและสรางโตะรีดผาผลิตไฟฟาโดยใชเทอรโมอิเล็กทริกและหาประสิทธิภาพ 

โดยนําโตะรีดผาแบบยืนที่มีจําหนายตามทองตลาดที่ปรับความสูงได 3 ระดับ มาทําการเจาะตรงกลางกวาง 12.50 ซม. ยาว 30.50 

ซม.หนา 1.50 ซม. เพื่อยึดแผนเทอรโมอิเล็กทริกจํานวน 4 โมดูล ตอแบบอนุกรมทางไฟฟาที่ติดต้ังบนแผนระบายความรอนขนาดกวาง 

12.00 ซม. ยาว 30.00 ซม. สูง 6.00 ซม. ติดตั้งแผนเทอรโมอิเล็กทริกจํานวน 2 โมดูล ตอแบบอนุกรมทางไฟฟาบริเวณที่วางเตารีด 

จากนั้นเช่ือมตอเขากับชุดวงจรควบคุมการชารตที่ติดตั้งบริเวณดานลางของสวนหัวโตะรีดผา 

   ผลการวิจัยพบวาการวัดประสิทธิภาพการชารจแบตเตอรี่ลิเธียมเฉลี่ยเปนเวลา 17.66 นาที โดยทําการวัดคาทุก 10 นาที 

อุณหภูมิเตารีดเฉล่ีย 75.6  ํC แรงดันที่เทอรโมอิเล็กทริกเฉลี่ย 3.70 โวลต กระแสเฉลี่ย 0.242 แอมแปร แรงดันที่แบตเตอรี่เฉลี่ย 3.37 

โวลต และกระแสเฉลี่ย 0.248 แอมแปร ทําการเก็บขอมูลประสิทธิภาพการชารจมือถือครั้งที่ 1จํานวน 1 เครื่อง เปนเวลา 80 นาที ทํา

การวัดทุก 10 นาที พบวาแรงดันแบตเตอร่ีเฉลี่ย 3.78 โวลต กระแสเฉลี่ย 1.38 แอมแปร แรงดันที่วงจรรักษาระดับแรงดันเฉลี่ย 5.07 

โวลต กระแสเฉลี่ย 0.51 แอมแปร การชารจมือถือคร้ังที่ 2 จํานวน 2 เครื่องเปนเวลา 80 นาที ทําการวัดทุก 10 นาที แรงดันแบตเตอร่ี

เฉล่ีย 3.62 โวลต กระแสเฉล่ีย 1.95 แอมแปร แรงดันที่วงจรรักษาระดับแรงดันเฉลี่ย 5.13 โวลต กระแสที่วงจรรักษาแรงดันเฉลี่ย 

0.92 แอมแปร การชารจมือถือครั้งที่ 3 จํานวน 3 เครื่องเปนเวลา 90 นาที ทําการวัดทุก 10 นาที แรงดันแบตเตอรี่เฉลี่ย 3.36 โวลต 

กระแสเฉลี่ย 3.32 แอมแปร แรงดันที่วงจรรักษาระดับแรงดันเฉลี่ย 4.90 โวลต กระแสเฉลี่ย 1.24 แอมแปร และการชารจมือถือครั้งที่ 

4 จํานวน 4 เคร่ืองเปนเวลา 100 นาที ทําการวัดทุก 10 นาที พบวาแรงดันแบตเตอรี่เฉลี่ย 3.34 โวลต กระแสเฉล่ีย 2.71 แอมแปร 

แรงดันที่วงจรรักษาระดับแรงดันเฉล่ีย 5.05 โวลต กระแสเฉลี่ย 1.66 แอมแปร 

คําสําคัญ: เทอรโมอิเล็กทริก, พลังงานทดแทน 
 

Abstract 
   This article was to present design and construction of Electric ironing boards by using thermoelectric 

and also evaluate efficiency. The researchers bring a three level adjustable ironing boards to drill ironing boards 

in the middle width 12.50 cm and 30.50 cm in length with a thickness of 1.50 cm to fasten sheets of 

thermoelectric dielectric 4 modules. The series circuit was to setup on the heatsink with 12.00 cm in width, 30 

cm in length and 6.00 cm in height. Next, the thermoelectric dielectric 2 modules will be installed with series 

circuit in ironing board. Finally, the control circuit is connected with a charge controller in the bottom of the 

header and ironing board.  
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   The results revealed that the average of rechargeable lithium batteries was 17.66 minutes from 

measuring every 10 minutes and temperature Iron averages of 75.6 ° C with a pressure of thermoplastic dielectric 

average 3.70 V and a current average of 0.242 Ampere force. Finally, the average battery voltage was 3.37 volts 

with a current average of 0.248 amperes. This figure came from testing 4 times with mobile charging. The first 

mobile charging performance was evaluated for 80 minutes by measuring every 10 minute. The average battery 

voltage was 3.78 volts with a current average of 1.38 amperes, an average voltage of 5.07 volts at the average of 

voltage regulator circuit of0.92 amperes 0.51 amperes. The second mobile charger with two mobiles was 

evaluated for 80 minutes by measuring every 10 minute. The average battery voltage was 3.62 volts with a 

current average of 1.95 amperes, an average voltage of 5.13 volts at the average of voltage regulator circuit of 

0.92 ampere. The third mobile charger was evaluated for 90 minutes by measuring every 10 minute. The average 

battery voltage was 3.62 volts with a current average of 3.32 amperes, an average voltage of 4.90 volts at the 

average of voltage regulator circuit of 1.24 amperes. The fourth mobile charger with four mobiles was evaluated 

for 100 minutes by measuring every 10 minute. The average battery voltage was 3.34 volts with a current average 

of 2.71 amperes, an average voltage of 5.05 volts at the average of voltage regulator circuit of 1.66 amperes. 

Keywords: Thermoelectric, Alternative Energy 

 

1. บทนํา 
 ภาวะโลกรอน (Global warming) เปนปญหาสําคัญใน

ระดับนานาชาติที่สงผลกระทบรุนแรงจากการเปล่ียนแปลงของ

สภาพภูมิอากาศโลก[3]  สาเหตุหนึ่งเกิดจากการที่มนุษยเผา

ผลาญเชื้อเพลิงฟอสซิล (Fossil) เชน ถานหิน นํ้ามัน และกาซ

ธรรมชาติ เพื่อผลิตพลังงาน โดยปลอยกาซคารบอนไดออกไซดที่

ทํ า ใ ห เ กิ ด ป ร า ก ฏ ก า ร ณ เ รื อ น ก ร ะ จ ก  ( Greenhouse 

effect) ออกสู ช้ันบรรยากาศเปนจํานวนมหาศาล นอกจากน้ี

ความตองการใชพลังงานที่เพิ่มข้ึนทั้งในภาคอุตสาหกรรมการ

ผลิตและเพื่ออํานวยความสะดวกในชีวิตประจําวัน ลวนนํามาซ่ึง

วิกฤติการณการขาดแคลนเชื้อเพลิงในอนาคต จึงจําเปนตองมี

การเสาะแสวงหาแหลงพลังงานใหมเพื่อทดแทน ที่สําคัญตองไม

กอใหเกิดผลกระทบกับสิ่งแวดลอมและภาวะเรือนกระจกดวย 

 วัสดุเทอรโมอิเล็กทริก[5-8] ใหเปนอุปกรณที่สามารถนําไปใช

ง านเ ปนแหล งพ ลั งง านไ ด  เ รี ย กว า  เท อร โม อิ เ ล็ กท ริ ก

โมดูล (Thermoelectric module) เริ่มตนจากการนําวัสดุเทอร

โมอิเล็กทริก ชนิดเอ็น (N-type) และชนิดพี (P-type) ช้ินเล็ก ๆ 

มาตอกันเปนคู ๆ โดยวางสลับกัน และมีโลหะขนาดเล็กเชื่อมตอ

ทั้งคูเขาดวยกัน ซึ่งแตละคูที่ตอกันจะมีการเชื่อมตอกันแบบ

อนุกรมทางไฟฟาตั้งแตตัวแรกถึงตัวสุดทาย เมื่อนํามาตอเขากับ

โหลด (Load) หากมีกระแสไฟฟาไหลก็จะครบวงจรพอดี ที่

ดานบนและดานลางถูกประกบดวยแผนเซรามิค ปริมาณความ

ตางศักยไฟฟาที่โมดูลผลิตไดเ น่ืองจากความตางของอุณหภูมิ

ระหวางแผนดานบนและดานลางขึ้นอยูกับจํานวนคูของ เอ็น-พี 

ในโมดูลน้ัน โดยทั่วไปเตารีดไฟฟาเมื่อใชเตาเสียบเสียบเตารับ

แลว กระแสไฟจะไหลผานขดลวดใหความรอน บริเวณแถบลวด

นิโครมหรือขดลวดความรอน จากนั้นจะถายเทความรอนใหกับ

แผนดานลางของเตารีด (Sole Plate) ทําใหผาเรียบเม่ือทําการ

รีดผา ความรอนก็จะถูกสงผานผาลงมาโตะรีดผาหรือวัสดุที่ใชใน

การรองรีดผา ดังนั้นการนําความรอนที่เกิดจากการรีดผากลับมา

ใชใหมในรูปแบบไฟฟา  จึงเปนชองทางในการประหยัดพลังงาน

ใหมอีกทางหนึ่ง [1,9] จากเหตุผลดังกลาวคณะผูวิจัยจึงได

ทําการศึกษาและออกแบบโตะรีดผาที่สามารถนําความรอนจาก

การรีดผาในแตละครั้งกลับมาใชใหม ซึ่งสามารถนําพลังงาน

ดังกลาวไปใชในการชารตโทรศัพทมือถือได 

 

2. วัตถุประสงค 

 การวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อออกแบบและสรางโตะรีด

ผาผลิตไฟฟาโดยใชเทอรโมอิเล็กทริก และหาประสิทธิภาพการ

ทํางานของโตะรีดผาผลิตไฟฟาโดยใชเทอรโมอิเล็กทริก 
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3. ทฤษฎีที่เกี่ยวของ 

3.1 เทอรโมอิเล็กทริกโมดูลเปนวัสดุที่สามารถเปลี่ยนพลังงาน

ความรอนเปนพลังงานไฟฟาได โดยใชความแตกตางระหวาง

อุณหภูมิของจุดสอลจุด โดยอิเล็กตรอนจะเดินทางจากจุดที่มี

อุณหภูมิสูงไปยังจุดที่มีอุณหภูมิต่ํากวาบนวัสดุ ทําใหเกิดขั้วไฟฟา

และความตางศักยซ่ึงสามารถนําพลังงานไฟฟามาใชประโยชนได [10] 

 

3.2 การทํางานของอุปกรณเทอรโมอิเล็กทริกปจจุบันวิวัฒนาการ

ของปรากฏการณ Seebeck effect และ Peltier effect ไดรับ

การพัฒนาเปนอุปกรณเทอรโมอิเล็กทริกที่ทําตามกระบวนการ

อุณหพลศาสตรใน 2 รูปแบบคือจักรกลความรอน (Heat 

engine) และจักรกลสูบความรอน (Heat pump) โดยมีการ

ออกแบบโครงสรางของอุปกรณแยกชนิดตามหนาที่การทํางาน

ดังนี้ 

 1) อุปกรณผลิตไฟฟาจากความรอน(ตามปรากฎการณ 

seebeck effect)เรียกวาThermoelectric Generator(TEG) [11]  

 2) อุปกรณทําความเย็น (ตามปรากฏการณ Peltier effect) 

เรียกวา Thermoelectric-Cooler (TEC) หรือ Peltier cooler [12] 

 

4. วิธีการทดลอง 

4.1 การออกแบบและสรางโตะรีดผาผลิตไฟฟาโดยใชเทอรโมอิ

เล็กทริก มีดังน้ี 

4.1.1 ในการออกแบบโตะรีดผาผลิตไฟฟาโดยใชเทอรโมอิเล็กท

ริกนั้น เร่ิมจากนําโตะรีดผาที่วางขายตามทองตลาด กวาง 30 

ซม. ยาว 90 ซม. ความหนา 1.5 ซม. และความสูงปรับได 3 

ระดับ คือ 60, 70 และ 80 ซม. ดังรูปที่ 1 จากน้ันตัดตรงกลาง

เปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผายาว 30.5 ซม. กวาง 12.5 ซม. เพื่อใชใน

การติดต้ังแผนระบายความรอน[9] และเทอรโมอิเล็กทริก[7] ดัง

รูปที่ 1 b) ติดต้ังเทอรโมอิเล็กทริกบนแผนระบายความรอน

จํานวน 6 โมดูล โดยติดต้ังลงบนโตะรีดผาบริเวณที่ตัดไว 4 โมดูล

และบริเวณที่พักเตารีด 2 โมดูล โดยใชเทอรโมอิเล็กทริกโมดูลรุน 

TEG1-241-1412[13]  ดังรูปที่ 1c)  

 

TEC TEC TEC TEC
TEC

TEC

a)

b)

c)  
รูปที่ 1 a) โครงสรางของโตะรีดผา b) การตัดเพื่อติดต้ังแผง

ระบายความรอน และ c) การติดต้ังเทอรโมอิเล็กทริก 6 โมดูลลง

บนโตะรดีผา 

 

4.1.2 ทําการเชื่อมตอโมดูลเทอโมอิเล็กทริกทั้งหมดเขาดวยกัน

ดวยการตอแบบอนุกรมทางไฟฟา จากนั้นนําเอาตพุตของชุด

โมดูลเทอรโมอิเล็กทริกมาตอเขากับแอโนดของไดโอด (+)และนํา

แคโทดไดโอด (-) ตอกับขั้วบวกของแบตเตอรี่ สวนขั้วลบของ

แบตเตอรี่นําไปตอกับข้ัวลบของแผนเทอรโมอิเล็กทริกเพื่อนํามา

ชารจแบตเตอร่ีลิเธียม ขนาด 3.7 โวลต 2.8 แอมแปร จากนั้นนํา

เอาตพุตที่ไดจากแบตเตอรี่ตอเขากับวงจรรักษาระดับแรงดัน 

เพื่อนํามาชารจโทรศัพทมือถือตอไป วงจรการทํางานของโตะรีด

ผาผลิตไฟฟาโดยใชเทอรโมอิเล็กทริก แสดงดังรูปที่ 2 

 

 
รูปที่ 2 วงจรการทํางานของโตะรีดผาผลิตไฟฟาโดยใชเทอรโมอิเล็กทริก 
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4.1.3 ติดตั้งอุปกรณเขากับโตะรีดผาใหสมบูรณกอนการนําไป

ทดสอบและหาประสทิธิภาพตอไป แสดงดังรปูที ่3 

 

 
รูปที่ 3 ตําแหนงการติดตั้งอุปกรณตาง ๆบนโตะรีดผาผลิตไฟฟา

โดยใชเทอรโมอิเล็กทริก 

 

4.2 การหาประสิทธิภาพการออกแบบและสรางโตะรีดผาผลิต

ไฟฟาโดยใชเทอรโมอิเล็กทริก ดําเนินการดังน้ี 

4.2.1 ออกแบบตารางบันทึกคาตาง ๆ ที่ไดจากการทดสอบ 

โดยคาที่ จะทําการบันทึกประกอบดวย ผลของการชารต

แบตเตอรี่ลิเธียม, อุณหภูมิของเตารีด, แรงดันของเทอรโมอิเล็กท

ริก, กระแสที่เทอรโมอิเล็กทริก, แรงดันที่แบตเตอรี่ และกระแส

ที่แบตเตอร่ี 

4.2.2 ทําการทดสอบวัดคาตาง ๆ ที่ประกอบดวย ผลของการ

ชารตแบตเตอรี่ลิเธียม, อุณหภูมิของเตารีด, แรงดันของเทอรโมอิ

เล็กทริก, กระแสที่เทอรโมอิเล็กทริก, แรงดันที่แบตเตอรี่ และ

กระแสที่แบตเตอรี่ จากน้ันบันทึกผลลงตาราง 

 

5. ผลและการวิเคราะหผลการวจิัย 

 หลังจากที่ดําเนินการสรางโตะรีดผาผลิตไฟฟาโดยใชเทอร

โมอิเล็กทริก สามารถหาประสิทธิภาพไดดังน้ี 

 1. ผลของการชารตแบตเตอรี่ลิเธียม เวลาที่ใช 200 นาที 

โดยทําการวัดคาทุก 10 นาที อุณหภูมิเตารีดเฉลี่ย 75.6  ํC 

แรงดันที่เทอรโมอิเล็กทริกเฉลี่ย 3.70 โวลต กระแสเฉลี่ย 0.242 

แอมแปร แรงดันที่แบตเตอรี่เฉลี่ย 3.37 โวลต และกระแสเฉล่ีย 

0.248 แอมแปร ดังรูปที่ 4 

 
รูปที่ 4 กราฟแสดงประสทิธิภาพการชารตแบตเตอรี่ลิเธียมเปน

เวลา 200 นาที 

 

 2. ประสิทธิภาพการชารจมือถือครั้งที่ 1จํานวน 1 เครื่อง 

เปนเวลา 80 นาที ทําการวัดทุก 10 นาที พบวาแรงดันแบตเตอรี่

เฉลี่ย 3.78 โวลต กระแสเฉลี่ย 1.38 แอมแปร แรงดันที่วงจร

รักษาระดับแรงดันเฉลี่ย 5.07 โวลต กระแสเฉลี่ย 0.51 แอมแปร 

ดังรูปที่ 5 

 
รูปที่ 5 กราฟแสดงประสทิธิภาพการชารจมือถือครั้งที ่1จํานวน 1 เคร่ือง 

 

 3. ประสิทธิภาพการชารจมือถือคร้ังที่ 2 จํานวน 2 เครื่อง

เปนเวลา 80 นาที ทําการวัดทุก 10 นาที แรงดันแบตเตอรี่เฉลี่ย 

3.62 โวลต กระแสเฉล่ีย 1.95 แอมแปร แรงดันที่วงจรรักษา

ระดับแรงดันเฉลี่ย 5.13 โวลต กระแสที่วงจรรักษาแรงดันเฉลี่ย 

0.92 แอมแปร ดังรูปที่ 6 
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รูปที่ 6 กราฟแสดงประสิทธิภาพการชารจมือถือครั้งที ่2จํานวน 2 เครื่อง 

 

 4. ประสิทธิภาพการชารจมือถือครั้งที่ 3 จํานวน 3 เครื่อง

เปนเวลา 90 นาที ทําการวัดทุก 10 นาที แรงดันแบตเตอรี่เฉล่ีย 

3.36 โวลต กระแสเฉลี่ย 3.32 แอมแปร แรงดันที่วงจรรักษา

ระดับแรงดันเฉลี่ย 4.90 โวลต กระแสเฉล่ีย 1.24 แอมแปร ดังรูปที่ 7 

 
รูปที่ 7 กราฟแสดงประสิทธิภาพการชารจมือถือครั้งที่ 3 จํานวน 3 เครื่อง 

 

 5. ประสิทธิภาพการชารจมือถือครั้งที่ 4 จํานวน 4 เครื่อง

เปนเวลา 100 นาที ทําการวัดทุก 10 นาที พบวาแรงดัน

แบตเตอรี่เฉลี่ย 3.34 โวลต กระแสเฉล่ีย 2.71 แอมแปร แรงดัน

ที่วงจรรักษาระดับแรงดันเฉลี่ย 5.05 โวลต กระแสเฉลี่ย 1.66 แอมแปร 

ดังรูปที่ 8 

 

 
รูปที่ 8 กราฟแสดงประสิทธิภาพการชารจมือถือคร้ังที่ 4 จํานวน 4 เครื่อง 

5. สรุปผลการวิจัย 

 จากการศึกษาโตะรีดผาผลิตไฟฟาโดยใชเทอรโมอิเล็กทริก

เพื่อใหสามารถผลิตกระแสไฟฟาที่ไดจากการรีดผา จากนั้น

นํากระแสและแรงดันที่ไดไปชารจแบตเตอร่ีลิเธียมขนาด 3.7 

โวลต โดยการทดสอบจะทําการวัดคาทุก ๆ 10 นาที ผลที่ไดดังนี้ 

 1. ผลของการชารตแบตเตอร่ีลิเธียมที่ไดจากโตะรีดผาผลิต

ไฟฟาโดยใชเทอรโมอิเล็กทริกเวลาที่ใชในการทดสอบ 200 นาที 

อุณหภูมขิองเตารีด 75.6  ํC แรงดันที่ไดจากเทอรโมอิเล็กทริกอยู

ที่ 3.70 โวลต กระแส 0.242 แอมแปร แรงดันที่ วัดไดจาก

แบตเตอรี่อยูที่ 3.37 โวลต และกระแสที่วัดไดจากแบตเตอรี่อยูที่ 

0.248 แอมแปร  

 2. ป ร ะสิ ท ธิ ภา พ การ ชา ร จ มื อถื อ ค รั้ ง ที่  1 โ ด ย ใ ช

โทรศัพทมือถือจํานวน 1 เครื่อง เวลาที่ใชในการทดสอบ 80 

นาที พบวาแรงดันของแบตเตอรี่อยูที่ 3.78 โวลต กระแส 1.38 

แอมแปร แรงดันที่วงจรรักษาระดับแรงดันอยูที่ 5.07 โวลต และ

กระแสของวงจรรักษาระดับแรงดันอยูที่ 0.51 แอมแปร  

 3. ป ร ะสิ ท ธิ ภา พ การ ชา ร จ มื อถื อ ค รั้ ง ที่  2 โ ด ย ใ ช

โทรศัพทมือถือจํานวน 2 เครื่อง เวลาที่ใชในการทดสอบ 80 

นาที พบวาแรงดันของแบตเตอรี่อยูที่ 3.62 โวลต กระแสเฉลี่ย 

1.95 แอมแปร แรงดันที่วงจรรักษาระดับแรงดันเฉล่ีย 5.13 

โวลต กระแสที่วงจรรักษาแรงดันเฉล่ีย 0.92 แอมแปร 

 4. ป ร ะสิ ท ธิ ภา พ การ ชา ร จ มื อถื อ ค รั้ ง ที่  3 โ ด ย ใ ช

โทรศัพทมือถือจํานวน 3 เครื่อง เวลาที่ใชในการทดสอบ 90 

นาที พบวาแรงดันของแบตเตอรี่อยูที่ 3.36 โวลต กระแส 3.32 

แอมแปร แรงดันที่วงจรรักษาระดับแรงดันเฉลี่ยอยูที่ 4.90 โวลต 

และกระแสอยูที่ 1.24 แอมแปร 

 5. ป ร ะสิ ท ธิ ภา พ การ ชา ร จ มื อถื อ ค รั้ ง ที่  4 โ ด ย ใ ช

โทรศัพทมือถือจํานวน 4 เครื่อง เวลาที่ใชในการทดสอบ 100 

นาที พบวาแรงดันแบตเตอรี่อยูที่ 3.34 โวลต กระแส 2.71 

แอมแปร แรงดันที่วงจรรักษาระดับแรงดันอยูที่ 5.05 โวลต และ

กระแสอยูที่ 1.66 แอมแปร  

 

6. เอกสารอางอิง 
[1] ชัยพล เพงพิศ, ดนุซา ประเสริฐสมและทวีพล ซื่อสัตย .

“เซลลกําเนิดพลังงานไฟฟาจากความรอนที่  เหลือใชได จาก

กับดักไอนํ้าโดยใชเทอรโมอิเล็กทริก”. กรุงเทพ.  2555 
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บทคัดยอ 

   งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) สรางเรือเก็บขยะควบคุมระยะไกลโดยใชรีโมทคอนโทรล  2) เพื่อศึกษาการทํางานของเรือ

เก็บขยะในดานตาง ๆ 3) เพื่อประเมินความพึงพอใจของผูใชงานในดานรูปแบบ ดานการทํางานและการเก็บขยะ ผลการวิจัยพบวา 

ประสิทธิภาพของเรือเก็บขยะ 1) สามารถควบคุมระยะทางไกลสุดไดประมาณ 80 เมตรในที่โลง 2) สามารถบรรทุกขยะได  ครั้งละไม

เกิน 40 กิโลกรัม 3) แบตเตอรี่ใชงานไดตอเนื่องประมาณ 4-5 ชั่วโมง ผลการประเมินดานความพึงพอใจของผูใชงาน 10 คน พบวามีคา

ความสอดคลองกัน ( . . .S D 0 90 ) ดานรูปแบบของเรือเก็บขยะ มีคาเฉลี่ย ( .X 4 50 ) ดานการควบคุมการทํางานผานรีโมท

คอนโทรล มีคาเฉลี่ย ( .X 4 80 ) และดานการเก็บขยะของเรือเก็บขยะควบคุมแบบไรสาย มีคาเฉลี่ย ( .X 4 00 )  

คําสําคัญ: เรือเก็บขยะ, ควบคุมแบบไรสาย 
 

Abstract 

   This research aims to 1) establish a garbage ship boat using the remote control. 2) to study the work of 

the garbage ship boat in various aspects. 3) to evaluate the user satisfaction in design and the performance. The 

research we found that 1) garbage ship boat can control the distance of about 80 meters. 2) garbage ship boat 

can carry garbage less than 40 kg. 3) the operation time battery about 4-5 hours. The satisfaction rating of 10 

specific sampling was found to be consistent ( . . .S D 0 90 ). The design of garbage ship boat there is average (

.X 4 50 ). The control via the remote control is average ( .X 4 80 ) and the ability to collect garbage ship is 

average ( .X 4 00 ).  

Keywords: garbage ship boat, Wireless Control 

 

1. บทนํา 
 การขยายตัวทางเศรษฐกิจและทางอุตสาหกรรม การเพิ่มขึ้น

ของประชากรเพิ่มอยางรวดเร็ว อัตราการผลิตเครื่องอุปโภค 

บริโภค อาหาร ที่อยูอาศัย เปนเหตุใหเหลือเศษส่ิงของใชมี

ปริมาณมากข้ึน ขยะมูลฝอยเปนตัวการสําคัญที่ทําใหเกิดความ

สกปรกกอใหเกิดปญหาของขยะมูลฝอย ขยะหรือมูลฝอยเปน

เหตุสําคัญประการหน่ึงที่กอใหเกิดปญหาสิ่งแวดลอมและมีผลตอ

สุขภาพอนามัย ขยะหรือของเสีย เชน เศษกระดาษ เศษผา เศษ

อาหาร เศษสินคา เศษวัตถุ ถุงพลาสติก ภาชนะที่ใสอาหาร เถา 

มูลสัตว ซากสัตวหรือสิ่งอ่ืนใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยง

สัตวหรือที่อ่ืน รวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยที่เปนพิษ [1] มูล

ฝอยจากโรงงานอุตสาหกรรมมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นนับเปนปญหา

ที่สําคัญของชุมชนซ่ึงตองจัดการและแกไข ขยะถูกกําจัดทิ้งอยาง

ไมถูกหลักวิชาการ ดวยวิธีการ เทกองกลางแจง และการเผาในที่

โลง [2] ปริมาณกากของเสียและสารอันตราย ไดแก ขยะมูลฝอย 

สิ่งปฏิกูล และสารพิษที่ปนเปอนอยูในแหลงน้ํา ทําใหประชาชน
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ทั่วไปเส่ียงตออันตรายจากการเปนโรคตาง ๆ เชน โรคมะเร็ง 

และ โรคผิดปกติทางพันธุกรรม เปนตน นอกจากนั้นกองขยะยัง

เปนแหลงชุมนุมของสัตวนําโรคสารพัดชนิด เชน ยุง แมลงวัน 

หนู แมลงสาบ ฯลฯ อีกทั้งการทิ้งขยะไมเปนที่เปนทางทําใหมี

การหมักหมมเนาเปอยสิ่งกล่ินเหม็นคลุง บางครั้งอาจมองเห็น

หนอนจํานวนมากมายไต ย้ัวเยี้ยออกมาจากกองขยะ ดูน า

ขยะแขยง ตลอดจนกอใหเกิดความรําคาญตาง ๆ เมื่อฝนตกลง

มาน้ําฝนจะชะเอาส่ิงสกปรกในกองขยะไหลไปยังพื้นที่ใกลเคียง 

และอาจจะไหลลงทอระบายน้ํา และแมน้ําลําคลองใกล ๆ อีก

ดวย การทิ้งขยะมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูลลงสูแหลงนํ้า โดยไมมีการ

คัดแยกขยะเปยกและขยะแหง สงผลใหเกิดปญหาตาง ๆ ตามมา 

ไมวาจะเปนปญหานาเนาเสีย กลิ่นเหม็นเนาของขยะ ทําใหไม

สามารถนํานํ้ามาอุปโภคบริโภคได ทั้งยังสงผลกระทบและ

กอใหเกิดความเสียหายอยางมหาศาลตอการประมง การเกษตร 

การสาธารณสุข กอใหเกิดน้ําเสียตอเนื่องกันเปนประดุจลูกโซ

และประการสําคัญคือทําใหระบบนิเวศธรรมชาติถูกทําาลายหรือ

เสื่อมสภาพ จนสิ่งมีชีวิตตาง ๆ ไมสามารถอาศัยอยูในระบบนิเวศ

ได ทําใหเกิดการตายของสัตวและพืชน้ําเปนจํานวนมาก การ

กําจัดขยะมีหลายขั้นตอน [3][4] รวมทั้งการกําจัดขยะที่อยูในนํ้า 

โดยการเก็บขยะในแหลงน้ําตองใชคนพายเ รือลงไป เก็บ  ซ่ึง

จําเปนจะตองใชแรงงานคน ทําใหสิ้นเปลืองแรงงานและอาจ

กอใหเกิดอุบัติเหตุระหวางการเก็บขยะ เชน คนที่พายเรือเก็บ

ขยะอยู น้ันเกิดการพลัดตกจากเรือได ซึ่งอาจจะทําใหเกิดการ

สูญเสียตามมา จนสิ่งมีชีวิตตาง ๆ ไมสามารถอาศัยอยูในระบบ

นิเวศได ทําใหเกิดการตายของสัตวและพืชนํ้าเปนจํานวนมาก 

การเก็บขยะในแหลงน้ําตองใชคนพายเรือลงไปเก็บ ซึ่งจําเปน

จะตองใชแรงงานคน ทําใหสิ้นเปลืองแรงงานและอาจกอใหเกิด

อุบัติเหตุระหวางการเก็บขยะ เชน คนที่พายเรือเก็บขยะอยูนั้น

เกิดการพลัดตกจากเรือได ซึ่งอาจจะทําใหเกิดการสูญเสียตามมา 

ดังนั้นเรือเก็บขยะที่สรางและพัฒนาขึ้นเปนอุอุปกรณเก็บขยะ

ทางน้ําไดรับการออกแบบมาเพื่อแกปญหาของการเก็บขยะทาง

นํ้าดังกลาว อีกทั้ง เพื่อชวยเรื่องความปลอดภัย ปองกันการ

เสียชีวิตและเพื่อใหผู ใชสามารถใชงานไดคลองตัวปลอดภัยและ

ประสิท ธิภาพมากข้ึน โดยเรือเ ก็บขยะควบคุมการทํางาน

ระยะไกลดวยรีโมทคอนโทรล ระบบเคลื่อนที่ ใชใบพัดที่ตอ

โดยตรงกับมอเตอร และใชควบคุมการเลี้ยวโดยสลับกันทํางาน 

ชุดเก็บขยะประกอบดวยมอเตอรหมุนสายพานเพื่อนําขยะข้ึนมา

เก็บที่หองพักขยะ โดยขณะของการทํางานเรือ จะมีกลองสง

สัญญาณไปยังมอนิเตอรของผูควบคุมเพื่อคอยตรวจสอบปริมาณ

ขยะ และดูความผิดพลาดของการเก็บขยะซึ่ งอาจเกิดขึ้น 

นอกจากนี้ยังมีสัญญาณเตือนในกรณีที่แบตเตอรี่มีแรงดันไฟต่ํา 

การสรางและพัฒนาคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) สรางเรือเก็บ

ขยะควบคุมระยะไกลโดยใชรีโมทคอนโทรล  2) เพื่อศึกษาการ

ทํางานของเรือเก็บขยะในดานตาง ๆ 3) เพื่อประเมินความพึง

พอใจของผูใชงานในดานการออกแบบและดานการใชงาน 

 

2. วัสดุ อุปกรณและวิธีการวิจัย 

2.1 วัสดุ อุปกรณ 

  การพัฒนาเรือเก็บขยะควบคุมแบบไรสายแบงการทํางาน 3 

สวน ดังนี้ ชุดควบคุมการเคล่ือนที่ ชุดควบคุมการเก็บขยะลงของ

ตะแกรง ชุดแสดงผล ไดแก แสดงผลภาพผานกลองวงจรปด 

แสดงสถานะและแจงเตือนในกรณีแบตเตอรี่มีแรงดันไฟต่ํา ดัง

รูปที่ 1 

  วัสดุที่นํามาใชตองเบามีขนาดเหมาะสม [5] แข็งแรง ทนทาน 

การออกแบบแหลงจาย ใชแบตเตอรี่ขนาด 12 โวลต 50 แอมป 

การออกแบบใชมอเตอร ขนาด 12 โวลต และวงจรควบคุม

มอเตอร [6] ประกอบดวย มอเตอรควบคุมการเคลื่อนที่ไป

ขางหนาและถอยหลัง ดังรูปที่ 1 สามารถบังคับเลี้ยวซายขวาได 

โดยอาศัยหลักการสลับหนาที่การทํางาน มอเตอรอีกชุดทําหนาที่

ขับสายพานตะแกรง ดังรูปที่ 2 เพื่อนําขยะที่ลอยอยูบนน้ํา

เคล่ือนที่เขาสูที่เก็บขยะที่อยูกลางตัวเรือ ซึ่งการควบคุมการ

ทํางานของเรือ ผูวิจัยออกแบบวงจรจรควบคุมการทํางานของ

ระบบผานการควบคุมแบบไรสาย สามารถควบคุมการทํางานได

ดีในรัศมี 80 เมตร (ขึ้นอยูกับพื้นที่ที่ใชงาน) หลักการทางานของ

เรือเก็บขยะควบคุมแบบไรสาย 

 

รูปที่ 1 หลักการทางานของเรือเก็บขยะควบคุมแบบไรสาย 
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 โครงสรางของเรือเก็บขยะ มีความกวาง 1.30 เมตร สูง 1.30 

เมตร ดังรูปที่ 2 โครงสรางดังกลาวและอุปกรณที่ใชงาน คํานึงถึง

ความแข็งแรงและน้ําหนักเบา เหล็กที่ใชทําโครงเรือใชเหล็ก

กลองขนาด 1 น้ิว เพราะคุณสมบัติของเหล็กความแข็งแรงและ

หางาย โดยไดทําการทาสีกันสนิม เพื่อลดการกัดกรอนจากนํ้า 

บริเวณสวนกลางของเรือมีที่เก็บขยะขนาดกวาง 1.20 เมตร ยาว 

0.40 เมตร เปนสวนที่ขยะถูกสายพานลําเลียงขึ้นมา จํานวนขยะ

วาปริมาณมากหรือนอยสามารถมองเห็นผานกลองสงสัญญาณ

ไปยังมอนิเตอร ทอ PVC ขนาด 3 นิ้ว ใชมาทําเปนใบพัดเรือ ใช

วามรอนมาเผาดัดใหแบนแลวตัดเปนรูปทรงส่ีเหลี่ยมผืนผาขนาด 

ยาว 30 ซม. กวาง 15 ซม. ดังรูปที่ 3 และใชทําตะขอเกี่ยวขยะ

บนสายพานออกแบบโดยใชตะแกรง ดังรูปที่ 4 

 

 
รูปที่ 2 โครงสรางของเรือเก็บขยะ 

 

 
รูปที่ 3 ใบพัดเรือเก็บขยะ 

 

 
รูปที่ 4 สายพานตะแกรงของเรือเก็บขยะ 

 

 วัสดุหลักที่ทําใหเรือสามารถลอยตัวได คือ โฟม ในการสราง

เรือเกบ็ขยะครั้งน้ีเลือกใชโฟมชนิดธรรมดาทั่วไป มีขนาด หนา 5 

ซม. ยาว 120 ซม. และกวาง 70 ซม. โดยทําเปนกลองและ

ลอมรอบดวยตาขายเพื่อลดการเสียหายหรือการกระแทกจาก

เศษไมหรือเศษส่ิงของอ่ืนที่อยูในน้ํา ทุนเรือที่ใชโฟมประกอบดวย 

3 สวน คือ ทุนเรือดานขางของเรือทั้ง 2 ดาน มีความกวาง 30 

ซม. สูง 35 ซม.ความยาว 80 ซม. ทุนเรือดานหลังของเรือ ยาว 

100 ซม. สูง 35 ซม. กวาง 30 ซม. ดังรูปที่ 5 

 

 
รูปที่ 5 ใบพดัเรือเก็บขยะ 

 

 มอเตอรไฟฟาที่ใชในงานวิจัยนี้เปนมอเตอรปดนํ้าฝนซึ่งใช

ไฟฟากระแสตรงขนาด 12 โวลต จํานวน 3 ตัว รูปที่ 6 มอเตอร

ปดน้ําฝนที่ใชเปนแบบแมเหล็กถาวร (Ferrite Magnet Type) 

เปนแมเหล็กชนิดเฟอรไรทเปนตัวสรางสนามแมเหล็กของตัวที่

อยูกับที่ (Stator) โดยมอเตอรปดนํ้าฝนทั้ง 3 ตัว แบงหนาที่

ทํางานเพื่อบังคับทิศทาง 2 ตัว และใชเพื่อทําหนาที่เปนสายพาน

ลําเลียงขยะลงที่เก็บขยะบริเวณกลางตัวเรือ 

 

 
รูปที่ 6 มอเตอรไฟฟากระแสตรง 

 

 ชุดควบคุมมอเตอร ประกอบดวย วงจรภาครับสัญญาณ

คล่ืนวิทยุ ใชแรงดันไฟฟากระแสตรง  12 โวลต หมายเลข 1 รูป

ที่ 8 โดยรับสัญญาณจากภาคสงคือรีโมทคอนโทรล สําหรับการ

ควบคุมมอเตอร เนื่องจากชุดรีเลย สําหรับขับของชุดรีโมท

คอนโทรลเอนกประสงคที่เลือกใช มีขนาดทนกระแสตํ่า คือ 5 

แอมป ผูวิจัยจึงเพิ่มใหเปนรีเลยสําหรับขับมอเตอรที่เหมาะสม 

คือหนาสัมผัสของรีเลยน้ันสามารถทนกระแสได 10 แอมแปร 

การควบคุมในระยะไกลดวยชุดรีโมทคอนโทรล รูปที่ 7 ผูวิจัยตอ
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สายอากาศโดยใชลวดทองแดงขนาด 1.5 มม. ยาว 30 ซม. โดย

ไมปอกสายไฟตลอด ปอกเพียงที่ปลายสายเพื่อบัดกรี เสร็จและ

โคงงอปลายสายดานที่บัดกรีใหเปนวงกลม เสนผาศูนย กลาง 

ประมาณ 4 มม.  เพื่อเปนฐานยึดสกรูกับฉนวนแลวปรับ

สายอากาศใหเหยียดตรงข้ึนในอากาศ  นอกจากน้ีในชุดควบคุม

มอเตอร ผูวิจัยไดนําวงจรแสดงระดับแรงดันไฟแบตเตอรี่ เปน

แบบ LED 8 ดวง รูปที่ 8 หมายเลข 2 เพื่อใหผูควบคุมทราบถึง

ระยะเวลาที่สามารถใชงานไดกอนนําเรือลงไปใชงาน รวมทั้ง

วงจรเสียงเตือน หมายเลข 3 และหมายเลข 4 เปนลําโพงจะมี

เสียงเตือนเมื่อระดับแรงดันไฟของแบตเตอรี่ใกลหมด เพื่อใหผู

ควบคุมสามารถนําเรือเก็บขยะเขามาทันทวงที 

 

 
รูปที่ 7 ชุดรีโมทคอนโทรล 

 

 
รูปที่ 8 ชุดควบคุมมอเตอร 

 

 ในระหวางการควบคุมการเก็บขยะ ผูควบคุมสามารถรู

เหตุการณตาง ๆขณะที่เรือเก็บขยะทํางาน รวมทั้งปริมาณขยะที่

จํานวนขยะวาปริมาณมากหรือนอย สามารถมองเห็นผานกลอง 

PDF Camera System Super Mini 5.8 GHz 40CH 200mW  

เพื่อดูภาพจากกลองและมีตัวสงสัญญาณภาพ TS832 5.8G 

32CH เปนตัวสงสัญญาณภาพไปยังตัวรับสัญญาณภาพ RC832 

5G 32CH รูปที่ 9 

    
รูปที่ 9 กลองสงสัญญาณและมอนิเตอร 

 

2.2 วิธีการวิจัย 

 การพัฒนาเรือเก็บขยะควบคุมแบบไรสายผูวิจัยดําเนินการ

วิจัยเพื่อหาประสิทธิภาพของเรือเก็บขยะ ไดแก การทดสอบเพื่อ

หาประสิทธิภาพดานการสงสัญญาณภาพ การทดสอบเพื่อหา

ประสิทธิภาพดานการควบคุมเรือ และการทดสอบเพื่อหา

ประสิทธิภาพความแมนยําในการเก็บขยะ 

2.2.1 การทดสอบประสิทธิภาพในดานการสงสัญญาณภาพ 

การทดสอบออกเปน 3 คร้ัง การทดสอบในแตครั้ง ผูวิจัยจะ

ทดสอบตามระยะทางที่กําหนด มีอยู 4 ระยะคือ ระยะ 10 เมตร 

ระยะ 20 เมตร ระยะ 30 เมตร และระยะ 40 เมตร เพื่อหา

ประสิทธิภาพของการสงสัญญาณภาพ ระยะที่สามารถสงภาพดี

ที่สุดคือ ระยะ 20 เมตร ระยะทางที่ไกลที่สุดที่สามารถควบคุม

ไดคือ ระยะ 40 เมตร 

2.2.2 การทดสอบหาประสิทธิภาพในดานการควบคุมเรือเก็บ

ขยะ ผูวิจัยและทําการบังคับเรือทดสอบทั้ง 20 ครั้ง ตาม

ระยะทางที่กําหนดคือ ระยะทาง 20 เมตร 40 เมตร 60 เมตร 

และ 80 เมตร การทดสอบการเคลื่อนที่เดินหนา-ถอยหลัง-เลี้ยว

ซาย-และเลี้ยวขวา ทําการทดลอง 20 ครั้งในแหลงน้ํานิ่งซ่ึงหาก

มีตัวแปรเขามา เชน ลม ฝน อาจทําใหกระแสนํ้าเปล่ียนแปลงไป 

ความเร็วจะเปลี่ยนแปลงตามไปดวยเชนกัน ผลการทดสอบ 

ระยะทาง 20 เมตร 40 เมตร 60 เมตร และ 80 เมตร ระยะที่

สามารถควบคุมเรือไดดีที่สุดคือ ระยะทาง 20 เมตร ระยะทางที่

ไกลที่สุดที่สามารถควบคุมไดคือ ระยะทาง 80 เมตร 

 

ตารางที ่1 การทดสอบประสิทธิภาพดานการควบคุมเรือ 

ลักษณะการเคลื่อนที่ ความเร็ว(เมตร/นาท)ี 

เดินหนา 10 

ถอยหลัง 10 

เลี้ยวซาย 5 

เลี้ยวขวา 5 
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2.2.3 การทดสอบประสิทธิภาพความแมนยําในการเก็บขยะ 

การทดลองโดยการเก็บขยะที่พบเห็นในแหลงน้ําโดยทั่วไป เชน 

โฟม กระปองขวดพลาสติก ขวดแกวและถุงพลาสติก การ

ควบคุมการทํางานของมอเตอรขับสายพานเก็บขยะ ในการเก็บ

ขยะที่อยูลอยอยูเหนือนํ้าลําเลียงขยะลงในตะกราเก็บขยะ จาก

ผลการทดสอบและหาประสิทธิภาพความแมนยําในการเก็บขยะ 

การหมุนสายพาน ขึ้น-ลง ผลการทดสอบประสิทธิภาพความ

แมนยําการเก็บขยะ พบวา สามารถเก็บขยะประเภทโฟมไดดี

ที่สุด สวนขยะประเภทกระปองขวดพลาสติก ขวดแกว มีปญหา

ในการเก็บ เน่ืองจากมีความลื่นและน้ําหนักมาก(ในกรณีมีน้ําใน

ขวด) 

 

ตารางที่ 2 การทดสอบประสิทธิภาพการเก็บขยะ 

ขยะ จํานวนขยะ

(ช้ิน) 

ผลการทดสอบ 

โฟม 20 20 

ถุงพลาสติก 20 19 

กระปองขวดพลาสติก 

ขวดแกว 

20 18 

 

3. สรุปผลการวิจัย 
 เรือเก็บขยะควบคุมแบบไรสายที่สรางข้ึน มีการทํากลองติดที่

ตัวเรือ เพื่อการมองเห็นการทํางานของเรือ รวมทั้งระบบเสียง

เตือนในกรณีที่แบตเตอรี่มีกําลังไฟต่ํา โดยการพัฒนาข้ึนเพื่อเปน

ตนแบบ เมื่อทดสอบไดประสิทธิภาพของเรือเก็บขยะทั้ง 3 ดาน

แลว ผูวิจัยไดทําการทดลองเก็บขยะจากผูใชงานทั่วไป จํานวน 

10 คน ( . . .S D 0 90 ) โดยการควบคุมดวยระบบไรสาย เพื่อ

ประเมินความพึงพอใจดานรูปแบบของเรือเก็บขยะ ดานการ

ควบคุมการทํางานผานรีโมทคอนโทรลและดานการเก็บขยะของ

เรือเก็บขยะควบคุมแบบไรสาย  

 ผูวิจัยไดสรุปผลการวิจัยดังนี้ ผลการประเมินดานความพึง

พอใจดานรูปแบบของเรือเก็บขยะ คาเฉลี่ยที่ผูประเมินใหสูงสุด (

.X 4 50 ) ดานการควบคุมการทํางานผานรีโมทคอนโทรล (

.X 4 80 ) และ ดานการเก็บขยะของเรือเก็บขยะควบคุมแบบ

ไรสาย ( .X 4 00 ) 

 

 

4. กิตติกรรมประกาศ 

  ผูวิจัยขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่ไดให

โอกาสและทุนสนับสนุนในการทําวิจัยจนสําเร็จดวยดีและ

ขอขอบคุณคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมที่ชวยเหลือทางดาน

ขอมูลตาง ๆ และ ผูวิจัยขอขอบคุณผูเชี่ยวชาญที่ใหคําปรึกษา

เสนอแนวคิด คําแนะนํา ตลอดจนการตรวจสอบเครื่องมือที่ใชใน

การวิจัยและผู วิจัยหวังเปนอยางยิ่งวางานวิจัย น้ีจะสามารถ

นําไปใชประโยชนในงานที่เกี่ยวของ        
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การออกแบบและสรางกังหันลมผลิตไฟฟาขนาดเล็กแบบแกนตั้งและแกนนอน 
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บทคัดยอ 

   งานวิจัยน้ีเปนการนําพลังงานลมซึ่งเปนพลังงานสะอาดมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุดในการผลิตไฟฟา ซ่ึงปจจุบันมีความสําคัญ

และนํามาใชประโยชนมากขึ้นเน่ืองจากพลังงานลมไมกอใหเกิดมลพิษตอสภาพแวดลอม โดยทําการออกแบบใบพัดกังหันลมให

เหมาะสมกับความเร็วลมผลิตกระแสไฟฟาประกอบดวย 2 แบบ คือ แบบแกนต้ัง (Vertical axis) และแกนนอน (Horizontal axis) 

จากนั้นทําการทดสอบเปรียบเทียบกังหันลมทั้ง 2 แบบ ที่เช่ือมตอกับระบบการผลิตไฟฟาจากพลังงานลม ทั้งนี้เปนการพัฒนาตนแบบ

การนําพลังงานไฟฟาที่ผลิตไดจากพลังงานลม จากผลการทดลองการทํางานของกังหันลมผลิตไฟฟาจะเห็นคาความแตกตางของกันหัน

ลมทั้งสองแบบในการผลิตกําลังไฟฟาที่แตกตางกัน  การทดสอบหาแรงดันไฟฟาของใบพัดแกนนอนที่สรางจากทอพลาสติกมีความยาว

ที่ตางกันคือ ยาว 60 ซม. 80 ซม. และ 100 ซม. กังหันลมผลิตไฟฟาไดปริมาณสูงสุดที่ความสูง 6 ม. มีขนาด 40.67 Vac และต่ําสุดที่

ความสูง 2 ม. มีขนาด 13.41 Vac ซ่ึงจะแตกตางกับกังหันลมผลิตไฟฟาแกนตั้งที่สามารถผลิตกําลังไฟฟาสูงสุดที่ 26.54 Vac และต่ําสุดที่ 

13.74 Vac จากผลดังกลาวเปนแนวทางการพัฒนาพลังงานทดแทนโดยใชกังหันลมผลิตไฟฟาที่เหมาะสมตอไป 

คําสําคัญ: พลังงานลม, กังหันลมแกนตั้ง, กังหันลมแกนนอน, เครื่องกําเนิดไฟฟาขนาดเล็ก 
 

Abstract 

   The objective of this research was to study the high advantage of wind energy to generate electrical 

energy by wind turbine. It is clean energy for environment to decrease pollution problem. The optimization of 

blade wind turbine was designed and implement consisting of vertical and horizontal axis which connected the 

system. It applied the prototype of electricity from wind energy. In experimental results represented the different 

voltage in each power types. The length of blade horizontal wind turbine was generated by plastic from PVC 

which following by 60 cm, 80 cm and 100 cm It generated the maximum power of output at 6 m of 40.67 Vac, 

and the minimum power at 2 m of 13.41 Vac which difference from a vertical wind turbine was generativity the 

maximum and the minimum power following by 26.54 Vac and 13.74 Vac.. The results could improve the 

renewable energy by wind energy as well. 

Keywords: Wind energy, Vertical axis wind turbine, Horizontal axis wind turbine, Small scale generator 

 

1. บทนํา 

 ในปจจุบันน้ีมีผูที่สนใจเก่ียวกับเรื่องของพลังงานทดแทน

กันมากข้ึน พลังงานลมเปนอีกพลังงานหน่ึงที่มีผูสนใจเปน

อยางมากโดยเฉพาะดานการผลิตไฟฟา หากมองในพื้นที่

ชนบทหางไกลระบบสายสงไปไมถึงหมูบานที่มีขนาดเล็ก 5 - 

10 ครัวเรือน หรือตามไรนาที่มีส่ิงปลูกสรางที่ตองการใชไฟฟา 
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จะไมคุมคาในการลงทุนในการขยายสายสงไฟฟา ดังนั้น

พลังงานลมจึงเปนทางเลือกอยางหนึ่งที่คอนขางม่ันคงตาม

ศักยภาพพลังงานลมที่มีและความตองการในการใชไฟฟา

พื้นฐาน เพื่อใหพลังงานไฟฟาพียงพอตอความตองการใชใน

ชีวิตประจําวัน  กังหันลมเปนเครื่องจักรอยางหนึ่งที่สามารถรับ

และแปลงพลังงานจลนจากการเคลื่อนที่ของลมใหเปนพลังงาน

กลเพื่อการผลิตกระแสไฟฟา สําหรับลมในประเทศไทยโดย

เฉล่ียตออยูในระดับ 1-5 เมตรตอวินาที เพราะฉะนั้นในการ

ติดตั้งกังหันลมตองสังเกตความเร็วลม ทิศทาง เปนตน กังหัน

ลมจึงตองมีพื้นที่กวาดใบที่ เหมาะสมและการออกแบบที่

ถูกตองสามารถดึงพลังงานไดพอตอความตองการการผลิต

พลังงานไฟฟาซึ่งเปนพลังงานทดแทนที่ยั่งยืน สะอาด และไม

ตองเสียคาใชจายจากการจัดหาพลังงานเหลาน้ัน ดวยเหตุผลน้ี

จึงเปนแนวคิดการออกแบบกังหันลมผลิตไฟฟาที่ความเร็วลม

ตํ่า [1]-[2] ใหไดขนาดและกําลังการผลิตที่เหมาะสม เพื่อ

ทําการศึกษาการผลิตพลังงานไฟฟาจากพลังงานลม นํามา

พัฒนาเปนแหลงจายไฟฟาใหกับโหลดตางๆ โดยเปนกังหันลม

ผลิตไฟฟาขนาดเล็ก ราคาถูก ชิ้นสวนหาไดเองภายในประเทศ 

กลไกลไมซับซอน เหมาะแกพื้นที่หางไกล  จากความสําคัญ

ของปญหาการนําพลั งงานลมมาใชประโยชน เพื่ อผลิต

กระแสไฟฟาและประหยัดพลังงาน จึงไดจัดทําออกแบบกังหัน

ลมไฟฟาขนาดเล็กและเปรียบเทียบกังหัน 2 แบบ คือกังหันลม

ผลิตไฟฟาแกนต้ังใบพัดทําจากสังกะสี และกังหันลมผลิตไฟฟา

แกนนอนใบพัดทําจากทอพลาสติก ทําการศึกษาพลังงาน

ไฟฟาที่ผลิตจากพลังงานลม เปรียบเทียบผลการทดลอง

ความสามารถผลิตกระแสไฟฟาแลวทําการเก็บสะสมพลังงาน

ลงแบตเตอรี่ 

 

2. ทฤษฎีพลังงานลม 
 การใชประโยชนจากพลังงานลมโดยทั่วไปมีวัตถุประสงค

หลักคือการสูบน้ําและการผลิตไฟฟา พลังงานจลนที่เกิดจาก

ลมนั้นเกิดจากการเคล่ือนที่ของมวลอากาศ [3]-[5] สามารถ

พิจารณาการเคลื่อนที่ของลมในรูปของสมการของพลังงาน

จลน (Ek) ดังสมการที่ (1) 

 

21
2kE mv  (1) 

 

เมื่อ  kE พลังงานจลน มีหนวยเปนจูล (J) 

  m มวลของวัตถุ มีหนวยเปนกิโลกรัม (kg) 

  v  อั ต ร า เ ร็ ว ข อ ง วั ต ถุ  มี หน ว ย เ ป น เ ม ต ร ต อ

วินาที (m/s) 

  

 เน่ืองจากการเคลื่อนที่ของอากาศในชวงหนวยเวลาจะทํา

ใหลมในรูปของพลังงานจลนเปลี่ยนเปนกําลังงานลม Pw ดัง

สมการที่ (2) 

 

21
2wP mv    31

2
Av  (2) 

 

เมื่อ  wP  กําลังลม (w) 

  m  อัตราการไหลมวลของอากาศ          

    ความหนาแนนของอากาศ =1.225 kg/m
3
 

  v  ความเร็วลม (m/s) 

  A  พื้นที่หนาตัดรับลม (m
2
) 

  

2.1 กัง หันลมแกนหมุนแนวตั้ง (Vertical Axis Wind 

Turbine) เปนกังหันลมที่มีแกนหมุน และใบพัดต้ังฉากกับการ

เคลื่อนที่ของลมในแนวราบซึ่งสามารถรับลมไดทุกทิศทางและ

ติดตั้งอยูในระดับตํ่า[6] ขอดีของกังหันลมแกนตั้งคือ สามารถ

รับลมไดทุกทิศทางดังรูปที่ 1 

 

 
รูปที่ 1 กังหันลมแบบแกนตั้ง (Vertical Axis Wind Turbine) 

 

2.2 กังหันลมแกนหมุนแนวนอน (Horizontal Axis Wind 

Turbine) เปนกังหันลมที่มีแกนหมุนขนานกับการเคลื่อนที่ของ

ลมในแนวราบ โดยมีใบพัดเปนตัวตั้งฉากรับแรงลม [7] มีการ

นํามาใชงานมากในปจจุบันเนื่องจากมีประสิทธิภาพในการ

เปลี่ยนพลังงานสูงแตตองติดต้ังบนเสาที่มีความสูงมากดังรูปที่ 2 
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รูปที่ 2 กังหันลมแบบแกนนอน (Horizontal Axis Wind 

Turbine) 

 

3. การออกแบบสรางระบบการผลิตไฟฟาพลังงาน

ลม 
 ในการออกแบบสรางใบพัดกังหันลมแกนนอนนั้นมี 3 ใบ 

ใบพัดมีความยาว 3 ขนาด ทําจากทอพลาสติก (PVC) โดยมี

ความยาวใบพัดต้ังแต 60 ซม. 80 ซม. และ 100 ซม. แกน

นอนจะหมุนราบไปกับพื้น ดังรูปที่ 4 สวนกังหันลมแกนตั้ง

ประยุกตใชระบายอากาศของหลังคามีกลีบทั้งหมด 36 กลีบ มี

เสนผานศูนยกลางที่ 60 ซม. มีความสูงของใบที่ 50 ซม. แกน

หมุนจะหงายข้ึนฟาเพื่อใหแกนตั้งรับลมดังรูปที่ 5 

 

 
รูปที่ 3 การจําลองระบบผลิตไฟฟาดวยกังหันลมขนาดเล็ก 

 

 
รูปที่ 4 ลักษณะการออกแบบใบพัดกังหันลมแบบแกนนอน 

 
รูปที่ 5 ลักษณะการออกแบบใบพัดกังหันลมแบบแกนตั้ง 

66



การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 4 

12-13 กรกฎาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร หนา 

 

 ระบบที่ใชทดสอบกังหันลมผลิตไฟฟานั้นทําการติดตั้งเสา

ปรับระดับความสูงตั้งแตระยะ 0 – 6 ม. เพื่อวัดความเร็วลม

โดยเปรียบเทียบผลการทดลองใบพัดกังหันลมทั้ง 2 แบบ 

จากนั้นออกแบบเครื่องกําเนิดไฟฟาซ่ึงทําจากแผนวงกลมจาก

แมเหล็กถาวรทั้งหมด 48 กอน ขดลวดสเตเตอร จํานวน 10 

ขดลวดตออนุกรมกัน เม่ือเกิดการหมุนที่แกนเพลาทําหนาที่รับ

แรงจากใบพัดกังหันลมตัดผานแมเหล็กอยูจึงผลิตไฟฟาออกมา

แสดงดังรูปที่ 6   

 

 
รูปที่ 6 เครื่องกําเนิดจากจานแมเหล็กถาวรที่หลอเรซิ่นแลว 

 

 คาแรงดันที่ไดนํามาปรับแรงดันใหสูงข้ึนโดยใชหมอแปลง

ไฟฟา (Step-up Transformer) จากน้ันทําการแปลงไฟฟา

จากกระแสสลับเปนกระแสตรงชุดปรับกระแสไฟฟาและ

ควบคุมการประจุ (Rectified and Charge Controller) ซึ่ง

ประกอบไปดวยวงจรเรียงกระแส (Rectifier) ทําหนาที่เปลี่ยน

ไฟฟากระแสสลับเปนไฟฟากระแสตรงกอนที่จะถูกสงตอไปยัง

วงจรควบคุม เพื่อที่จะชารจพลังงานไฟฟาเก็บสะสมใน

แบตเตอรี่แสดงดังรูปที่ 3  

 

4. ผลการทดสอบระบบการผลิตไฟฟาพลังงานลม 

 ในการทดสอบหาแรงดันไฟฟากังหันลมแกนตั้งในสถานที่

จริงสนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย  

 

 
รูปที่ 7 การวัดแรงดันไฟฟากังหันลมแกนตั้งในสนามกีฬา 

 

 โดยทําการวัดคาตามระดับความสูงที่กําหนด กระแสลมที่

พัดผานจะมีในทุกทิศทุกทางจึงทําใหกังหันสามารถผลิตไฟฟา

ออกมาคอนขางดีดังรูปที่ 7 

 

ตารางที่ 1 ผลการทดสอบแรงดันไฟฟากังหันลมแกนตั้ง 

ความสูง 

(m) 

ความเร็วลม 

(m/s) 

จํานวนรอบ 

(rpm) 

แรงดันไฟฟา 

(Vac) 

2 1.1 105 13.74 

2.5 1.3 124 14.60 

3 1.7 156 16.70 

3.5 2.0 178 17.02 

4 2.1 186 17.17 

4.5 2.7 213 18.84 

5 3.0 225 19.94 

5.5 3.8 234 25.02 

6 4.0 252 26.54 

 

 จากผลการทดลองในตารางที่ 1 ที่ระยะความสูง 6 m มี

แรงดันไฟฟาสูงสุด ที่ความเร็วลม 4.0 m/s ความเร็วรอบ 252 

rpm แรงดันไฟฟาขนาด 26.54 Vac 

 สวนการทดสอบหาแรงดันไฟฟาในสถานที่จริงสนามกีฬา

มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมยของกังหันลมแกนนอนน้ันทําการ

เปรียบเทียบตามขนาดความยาวของใบพัดกังหันลมตั้งแต 60  

80 และ 100 cm โดยทําการวัดคาตามระดับความสูงที่

กําหนด กระแสลมที่พัดผานจะมีในทุกทิศทุกทางดังตารางที่ 2 

ถึงตารางที่ 4 
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รูปที่ 8 การวัดแรงดันไฟฟากังหันลมแกนนอนในสนามกีฬา 

 

 จากผลการทดลองในตารางที่ 2 หาแรงดันไฟฟาสถานที่

จริงสนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมยของกังหันลมแกน

นอนที่มีขนาดความยาวของใบพัดที่ 60 cm จะเห็นไดวาที่

ระดับความสูง 6 m มีแรงดันไฟฟาสูงสุด 38.67 Vac ความเร็ว

ลม 4 m/s และมีแรงดันไฟฟาต่ําสุดที่ 13.78 ความเร็วลมที่ 

1.1 m/s ที่ความระดับความสูง 2 m 

 

ตารางที่ 2 ผลการทดสอบแรงดันไฟฟาที่มีขนาดความยาวของ

ใบพัดที่ 60 ซม. ในสถานที่จริงสนามกีฬากังหันลมแกนนอน 

ความสูง 

(m) 

ความเร็วลม 

(m/s) 

จํานวนรอบ 

(rpm) 

แรงดันไฟฟา 

(Vac) 

2 1.1 178 13.78 

2.5 1.4 201 16.40 

3 1.7 243 18.97 

3.5 2.0 265 20.00 

4 2.1 276 22.14 

4.5 2.7 294 23.30 

5 3.0 305 25.78 

5.5 3.8 332 33.98 

6 4.0 346 38.67 

 

 จากผลการทดลองในตารางที่ 3 หาแรงดันไฟฟาสถานที่

จริงสนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมยของกังหันลมแกน

นอนที่มีขนาดความยาวของใบพัดที่ 80 cm จะเห็นไดวาที่

ระดับความสูง 6 m มีแรงดันไฟฟาสูงสุด 40.67 Vac ความเร็ว

ลม 4 m/s และมีแรงดันไฟฟาต่ําสุดที่ 15.78 Vacความเร็วลม

ที่ 1.1 m/s ที่ความระดับความสูง 2 m  

ตารางที่ 3 ผลการทดสอบแรงดันไฟฟาที่มีขนาดความยาวของ

ใบพัดที่ 80 ซม. ในสถานที่จริงของกังหันลมแกนนอน 

ความสูง 

(m) 

ความเร็วลม 

(m/s) 

จํานวนรอบ 

(rpm) 

แรงดันไฟฟา 

(Vac) 

2 1.1 198 15.78 

2.5 1.4 214 17.40 

3 1.7 256 19.97 

3.5 2.0 278 22.00 

4 2.1 289 23.14 

4.5 2.7 307 26.30 

5 3.0 322 29.78 

5.5 3.8 331 35.98 

6 4.0 358 40.67 

 

 จากผลการทดลองในตารางที่ 4 หาแรงดันไฟฟาสถานที่

จริงสนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมยของกังหันลมแกน

นอนที่มีขนาดความยาวของใบพัดที่ 100 cm จะเห็นไดวาที่

ระดับความสูง 6 m มีแรงดันไฟฟาสูงสุด 31.45 Vac ความเร็ว

ลม 4 m/s และมีแรงดันไฟฟาต่ําสุดที่ 13.41 Vac ความเร็วลม

ที่ 1.1 m/s ที่ความระดับความสูง 2 m  

 

ตารางที่ 4 ผลการทดสอบแรงดันไฟฟาที่มีขนาดความยาวของ

ใบพัดที่ 100 ซม. ในสถานที่จริงของกังหันลมแกนนอน 

ความสูง 

(m) 

ความเร็วลม 

(m/s) 

จํานวนรอบ 

(rpm) 

แรงดันไฟฟา 

(Vac) 

2 1.1 167 13.41 

2.5 1.4 201 14.84 

3 1.7 223 15.09 

3.5 2.0 249 17.34 

4 2.1 256 19.43 

4.5 2.7 279 21.31 

5 3.0 287 24.09 

5.5 3.8 298 29.87 

6 4.0 301 31.45 
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5. บทสรุป 

 จากผลการทดลองกังหันลมผลิตไฟฟาภายใตการทํางาน

โดยลมธรรมชาติภายในพื้นที่กําหนด ความเร็วลมมีคาเทากับ 

1.1 – 4.0 m/s กังหันลมแบบแกนนอนขนาดความยาวของ

ใบพัด 80 ซม. ที่ความเร็วลม 4.0 m/s ความเร็วรอบ 358 

rpm สรางแรงดันสูงสุดที่  40.67 Vac สามารถหมุนผานสนาม

แมเหล็กเกิดกระแสไฟฟาเหนี่ยวนําข้ึนสูงสุด เม่ือเทียบกับ

กังหันลมแบบแกนตั้งจะมีความเร็วรอบตํ่าทําใหผลิตไฟฟาได

นอยกวา [8]-[9] จะเห็นไดวาใบพัดกังหันแบบแกนนอนที่

เหมาะสมมีความยาว 60-80 ซม. แตที่ความยาว 100 ซม. ทํา

ใหใบพัดบิดเบี้ยวและหักเมื่อเจอลมแรงๆ สามารถใชงานกับ

สภาพจริงในความเร็วลม 2-4 m/s ซึ่งเหมาะกับเกษตรกร

ครัวเรือนขนาดเล็กและขนาดกลาง ในออกแบบวงจรชารจ

แบตเตอรี่นั้นเปลี่ยนจากแรงดันไฟฟาจากกระสลับใหเปน

กระแสตรงเพื่อไปชารจแบตเตอรี่กังหันลมน้ีสามารถชารจ

แบตเตอรี่ขนาด 12 V ไดภายใน 4-6 ชั่วโมง โดยเนนการผลิต

ไฟฟามาใชในชีวิตประจําวันไดเอง เพื่อความสะดวกและงายใน

การใช ไฟฟาที่ยังขยาย เขตไมถึง  ดังนั้นจากผลดั งกลาว

ความสามารถผลิตแรงดันไฟฟาขนาดเล็ก 
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บทคัดยอ 

   งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ ศึกษากระบวนการแกสซิฟเคช่ัน จากเตาแกสซิไฟเออรแบบอากาศไหลลงซึ่งอางอิงรูปแบบเตา

จากงานวิจัยของ Sutar และคณะ [8] โดยใชซังขาวโพดเปนเชื้อเพลิง ขนาดโดยเฉลี่ย 2 cm ความช้ืนอยูที่ 11.82 % โดยทําการ

ทดสอบที่อัตราการไหลของอากาศที่ 15, 20, 25, 30และ 35 L/min ในการทดสอบการเผาไหมแตละครั้งจะใชซังขาวโพดที่ 1.2 

กิโลกรัม ผลการทดสอบพบวาอุณหภูมิโซนอบแหง อุณหภูมิโซนกลั่นสลาย อุณหภูมิโซนเผาไหม อุณหภูมิโซนรีดักช่ันมีคาเปนไปตาม

ทฤษฎี และจากการทดสอบการติดไฟของกาซผลิตภัณฑที่ไดพบวา แกสที่ไดคือโปรดิวเซอรแกสที่ไดจากกระบวนการแกสซิฟเคชั่น 

เนื่องจาก สามารถจุดติดไฟได สําหรับอัตราการไหลของอากาศที่เหมาะสมในการเผาไหมอยูที่ 15 L/min เน่ืองจากไดอุณหภูมิในโซน

เผาไหมไดสูงที่สุดที่ 1028 °C  

คําสําคัญ: เตาแกสซิไฟเออรแบบอากาศไหลลง, ซังขาวโพด 
 

Abstract 
   This research was conducted to study gasification process from downdraft gasification stove which refer 

to Sutar et.al. [8] Corn cob with 2 cm in average size and 11.82% of moisture content was used as fuel. The 

experiment of air flow rate was conducted at 15, 20, 25, 30 and 35 L/min with 1.2 kilograms of corn cob. The 

result found that, the temperature of drying zone, pyrolysis zone, combustion zone, reduction zone of this stove 

were the same as the theory. The ignition test found that, production gas was the producer gas form gasification 

process, because it was flammable. The high temperature of combustion zone was 1028 °C which occurred at 15 

L/min of air flow rate.    

Keyword: Downdraft Gasification Stove, Corn Cob 
 

1. บทนํา 
 จากปญหาวิกฤติดานพลังงาน ทําใหกรมพัฒนาพลังงาน

ทดแทน และอนุรักษพลังงานแหงชาติ [1] ไดทําการเปรียบเทียบ

คาใชจายดานพลังงานของครัวเรือนทั่วประเทศไทย ในป 2557 

พบวา การใช LPG อยูที่ระดับ 5,600 พันตัน ใกลเคียงกับชวง 

เดียวกันของป 2556 เพิ่มขึ้นเล็กนอยรอยละ 0.2 มีการใชในภาค

ครัวเรือนสัดสวนรอยละ 30 ซ่ึงการใชลดลงรอยละ 9.6 โดยปรับ

ราคา LPG ภาคครัวเรือนและภาคขนสงเพิ่มข้ึน 0.50 บาท/

กิโลกรัม โดยจะมีผลใหราคาขายปลีก LPG ภาคครัวเรือนปรับ

เพิ่มขึ้นจากเดิมตรึงราคาไวที่ 22.63 บาทตอ กิโลกรัม ต้ังแตวันที่ 

1 มิถุนายน 2557 เปน 23.13 บาท/กิโลกรัม [1] ทั้งน้ีอาจเปน

เพราะราคานํ้ามัน มีการปรับตัวสูงขึ้น ดังน้ันในภาคครัวเรือนจึง

มีการใชกาช NGV และ LPG เพิ่มข้ึนปจจุบันจึงมีการ สงเสริม

การใชพลังงานชีวมวลเพื่อผลิตเชื้อเพลิงในรูปแบบเช้ือเพลิงเหลว

ของแข็งและแกสเพื่อนํามาใชแทนเชื้อเพลิงฟอสซิล [1] 
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 การ ใชพ ลั งง านชีวมวลมีข อดีคื อ  เกิด ผลกระทบต อ

สิ่งแวดลอมนอย มีปริมาณกํามะถันตํ่ากวาเช้ือเพลิงประเภทอ่ืน 

การนําแหลงวัตถุดิบที่มีอยูภายในประเทศมาใช ยังเปนการใช

ทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ และเกษตรกรมีรายไดเพิ่มจาก

การขายวัสดุทางการเกษตรเหลือใชดวย แตก็มีขอดอย คือแม

ปริมาณจะมีอยูมาก แตมีอยูอยางกระจัดกระจายยากแกการ

รวบรวมเพื่อผลิตไฟฟาในปริมาณมากๆอยางสม่ําเสมอ ใน

ปจจุบันปญหาวิกฤติพลังงานและการใชเชื้ อเพ ลิงฟอสซิล

กอใหเกิดปญหาสิ่งแวดลอมและภาวะโลกรอนปริมาณนํ้ามัน

เหลือนอยลงทําใหตนทุนการผลิตไฟฟาสูงขึ้น จําเปนอยางยิ่งที่

จะตองหาแหลงพลังงานอ่ืนมาทนแทนทางเลือกหนึ่งที่สามารถ

ทําไดก็คือการใชพลังงานชีวมวล (Biomass Energy) ซ่ึงเปน

พลังงานหมุนเ วียน (Renewable Energy) มาใชให เกิด

ประโยชน เทคโนโลยีการแปรรูปเช้ือเพลิงชีวมวลใหเปนพลังงาน

ความรอนมีอยูดวยกันหลายวิธีแตมีวิธีหนึ่งที่เรียกวากระบวนการ

แกสซิฟ เค ช่ัน คือ กระบวนการเปล่ียนเชื้อเพลิงชีวมวลให

กลายเปน กาชเชื้อเพลิงดวย กระบวนการทางความรอน โดย

กระบวนการผลิตแกสเช้ือเพลิงนั้นประกอบดวย 4 กระบวนการ

คือ กระบวนการอบแหง กระบวนการไพโรไลซิส กระบวนการ

เผาไหม และ กระบวนการรีดักชั่น โดยเตาที่ใชผลิตแกสเช้ือเพลิง

เรียกวาเตาแกสซิไฟเออรถูกออกแบบมาเพื่อใชทดแทนการใช

กาซ LPG ที่มีราคาสูงในปจจุบัน [1] เชน การนําถานไม เศษไม 

แกลบหรือวัสดุเหลือใชจากภาคเกษตรที่สามารถหาไดงายมาเผา

ในเตาแกสซิไฟเออร (Gasifier) จะไดแกส เช้ือเพลิงซึ่งมี

องคประกอบทางเคมีสวนใหญเปนคารบอนมอนอกไซด (CO) 

และไฮโดรเจน (H2) เปนสวนมากและมีเทน (CH4) เปนสวนนอย 

แกสเชื้อเพลิงเหลานี้สามารถนํามาใชแทนน้ํามันเครื่องยนตแกส

โซลีนและเครื่องยนตดีเซลเพื่อผลิตไฟฟา สูบนํ้าหรือเครื่องตน

กําลังขับเคล่ือนจักรกลได ชวยลดการนําเขานํ้ามันและถานหิน

จากตางประเทศ อีกทั้งยังชวยลดมลภาวะไอเสียสูสิ่งแวดลอมได 

[2] 

 จากการศึกษาคนควาทั้งทฤษฎี และวิจัยที่เกี่ยวของทั้งหมด

ทําใหคณะผูจัดทํามีแนวคิดการออกแบบเตาแกสซิไฟเออร โดย

กระบวนการแกสซิฟเคชั่น เปนการเผาไหมเชื้อเพลิงดวยการ

จํากัดอากาศหรือออกซิเจนใหเหมาะสม โดยใชซังขาวโพดเปน

เชื้อเพลิง การใชเตาแกสซิไฟเออรชนิดอากาศไหลลงโดยใช

ตนแบบจากงานวิจัยของ Sutar และคณะ [8] โดยออกแบบ

ใหหองใสเชื้อเพลิงมีขนาดเสนผานศูนยกลาง 18 cm สูง 30 cm 

โซนเผาไหม (Combustion Zone) ที่มีลักษณะเปนกรวยมี

ขนาดเสนผานศูนยกลางบริเวนคอคอด 6 cm สูง 10 cm ทํา

การทดลองโดยเผาไหมเชื้อเพลิงดวยการจํากัดอากาศหรือ

ออกซิเจนที่จะเขาสูหองเผาไหมใหเหมาะสมโดยกําหนดปริมาน

อากาศที่จะเขาสูหองเผาไหมอยูที่ 15, 20, 25, 30 และ 35 

l/min จะไดผลิตภัณฑ คือโปรดิวเซอรแกส หรือกาชชีวมวลได

โดยกระบวนการแกสซิฟเคชั่น 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อออกแบบและศึกษาระบบเตา

แกสซิไฟเออรแบบอากาศไหลลงโดยใชซังขาวโพดเปนเชื้อเพลิง

(การศึกษาระบบคือ การศึกษาการเปลี่ยนแปลงความเร็วอากาศ

เขาใหเหมาะสมกับขนาดเตาที่จะทําใหเกิดการเผาไหมและจุดติด

ไฟไดนานที่สุด) และ ศึกษาอุณหภูมิในแตละโซนของเตาไดแก 

โซนอบแหง โซนกลั่นสลาย โซนเผาไหม และ โซนรีดักชั่น 

 

2. อุปกรณ และวิธีการวิจัย 

 เตาแกสซิไฟเออรแบบอากาศไหลลงโดยใชซังขาวโพดเปน

เชื้อเพลิงน้ี ไดใชแบบจากงานวิจัยของ Sutar และคณะ [8] 

โดยออกแบบใหหองใสเชื้อเพลิงมีขนาดเสนผานศูนยกลาง 18 

cm สูง 30 cm โซนเผาไหม (Combustion Zone) ที่มีลักษะ

เปนกรวยมีขนาดเสนผานศูนยกลางบริเวณคอคอด 6 cm สูง 10 

cm รูปที่ 1 
 

 รูปที ่1 แบบเตาแกสซิไฟเออรแบบอากาศไหลลง 
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รูปที ่2 เตาแกสซิไฟเออรชนิดอากาศไหลลง 

ที่เสร็จสมบูรณ 

 

 ทําการเตรียมซังขาวโพดทั้งหมดทีจ่ะใชในการทดลอง 

โดยการนําไปหั่นยอยประมาณ 2 cm จากน้ันนําไปตาก

แหง และนําใสถุงซีลไวเ พ่ือปองกันความชื้น โดยซัง

ขาวโพดที่ใชน้ีมีความชื้นอยูที่ 11.82 % ซ่ึงไดจากการวัด

คาความชื้นของเชื้อเพลิงตามมาตรฐาน ASTM โดยการ

นําตัวอยางชีวมวลไปอบที่อุณหภูม ิ105 °C เปนเวลา 24 

ชั่วโมง  

 เร่ิมทําการทดลองโดยการเติมอากาศเขาภายในหอง

เผาไหมภายในเตาโดยเปดใชอุปกรณจายอากาศโดยการ

ใชวาลว (valve) และ ตัวลดกระแสไฟเพ่ือปรับความเร็ว

รอบของมอเตอรปรับความเร็วของอากาศ และใช

เคร่ืองวัดความเร็วลมที่ปอนเขาสูหองเผาไหมที่ 15, 20, 

25, 30, 35 L/min ตามลําดับ (ในการทดลองแตละคร้ัง 

ตองทําคร้ังละ 3 รอบเพ่ือนําคาที่บันทึกไดมาหาคาเฉลี่ย

และทําการวิเคราะหผล) จุดเชื้อเพลิงเร่ิมตนใสในเตา 

และเติมซังขาวโพดลงไปในเตา 1.2 kg  เร่ิมจับเวลา

หลังจากการใสเชื้อเพลิงเขาไปในเตา และทําการวัดและ

บันทึกผลอุณหภมิูในแตละโซนของเตาตามรูปที่ 1 ไดแก 

โซนอบแหงจุดที่ (1) โซนกลั่นสลายจุดที่ (2) โซนเผาไหม

จุดที่ (3) และโซนรีดักชั่นจุดที่ (4) ในแตละชวงเวลา 

สังเกตลักษณะของควันที่ ออกมาจากทอทางออกแกส 

หากเร่ิมมีควันสีขาวเกิดขึ้นใหรอประมาณ 1 นาทีจึงเร่ิม

จุดไฟที่ปลายทอ ถามีแกสจะติดไฟ เร่ิมจับเวลาหลังจาก

ไฟที่ปลายทอจุดติด เพ่ือจับเวลาในการติดไฟจนกระทั่ง

ไฟดับ ของการทดลองแตละคร้ัง และบันทึกผลการวัด

อุณหภูมิของแกสที่ทอทางออกแกสในแตละชวงเวลา 

 

4. ผลการทดลอง 

 จากการทดลองเผาซังขาวโพดในอัตราการไหลของ

อากาศที่ 15, 20, 25, 30 และ 35 L/min ตามลําดับน้ัน 

พบวาลักษณะความสัมพันธระหวางอุณหภูมิและเวลา

ของโซนรีดักชั่น,โซนเผาไหม ,โซนกลั่นสลาย และโซน

อบแหง มีลักษณะการเปลี่ยนแปลงคลายกันคอื อุณหภูมิ

จะคอยเพิ่มสูงขึ้นถึงคาหนึ่ง แลวจึงลดลงซ่ึงใหผล

คลาย กันที่ ทุ กๆอัต ราการไหลของอากาศ แสดง

ความสัมพันธดังรูปที่ 3-7  

 

 
รูปที ่3 ความสัมพันธของเวลาและอุณหภูมิคาเฉลีย่

อุณหภมิูภายในเตาเผาในแตละโซนอุณหภูมิทางออก

กาชที่อัตราการไหลของอากาศ 15 L/min 

 

 
รูปที ่4 ความสัมพันธของเวลาและอุณหภูมิคาเฉลีย่

อุณหภมิูภายในเตาเผาในแตละโซนอุณหภูมิทางออก

กาชที่อัตราการไหลของอากาศ 20 L/min 
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รูปที ่5 ความสัมพันธของเวลาและอุณหภูมิคาเฉลีย่

อุณหภมิูภายในเตาเผาในแตละโซนอุณหภูมิทางออก

กาชที่อตัราการไหลของอากาศ 25 L/min 

 

 
รูปที ่6 ความสัมพันธของเวลาและอุณหภูมิคาเฉลีย่

อุณหภมิูภายในเตาเผาในแตละโซนอุณหภูมิทางออก

กาชที่อตัราการไหลของอากาศ 30 L/min 

 

 
รูปที ่7 แสดงความสัมพันธของเวลาและอุณหภูมิ

คาเฉลีย่อุณหภูมิภายในเตาเผาในแตละโซนอุณหภมิู

ทางออกกาชที่อัตราการไหลของอากาศ 35 L/min 

 

 
รูปที ่8 แสดงการเปรียบเทียบความสัมพันธของเวลา

และอุณหภูมิคาเฉลีย่ของโซนเผาไหมในแตละอัตราการ

ไหลของอากาศ 

 

 จากรูปที่ 8 แสดงการเปรียบเทียบความสัมพันธของ

เวลาและอุณหภูมิคาเฉลี่ยของโซนเผาไหมในแตละอัตรา

การไหลของอากาศ จะสังเกตไดวาในชวง 10 นาทีแรก

หลังการเผาไหม อุณหภูมิที่ไดจะมีคาที่คอนขางใกลเคียง

กันอยูในชวง 800-1000 °C แตอุณหภูมิขึ้นลงคอนขาง

ไมคงที่ แตที่อัตราการไหลของอากาศที่ 15 L/min 

อุณหภูมิที่ไดจะชวงแรกจะต่ํากวาคาอัตราการไหลของ

อากาศอื่น และจะเพิ่มสูงขึ้นและคงที่ในนาทีที่ 50-80  

และจะสังเกตไดวาคาอัตราการไหลของอากาศที่มากขึ้น

อุณหภูมิในชวงปลายก็จะลดต่ําลง 

 

4. วิจารณ  

 จากการออกแบบและสรางเตาแกสซิไฟเออรแบบ

อากาศไหลลงโดยใชซังขาวโพดเปนเชื้อเพลิงเพ่ือที่จะ

ทําการศึกษาการเปลี่ยนแปลงความเร็วอากาศเขาให

เหมาะสมกับขนาดเตาที่จะทําใหเกิดการเผาไหมและจุด

ติดไฟไดนานที่สุดและศึกษาอุณหภูมิในแตละโซนของ

เตา พบวา ผลอุณหภูมิในแตละโซนของเตาที่ไดจากการ

ทดสอบในแตละคานั้นเปนไปตามอุณหภูมิตามทฤษฎีที่

ไดศึกษาไว ซึ่งลักษณะการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิใน

แตละโซนของเตาเปนไปในทางเดียวกันที่ทุกอัตราการ

ไหลของอากาศ และสามารถจุดติดไฟที่ทอทางออกแกส
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ไดในชวงระยะเวลาสั้นๆประมาน 3 วินาทีจึงสามารถ

ยืนยันไดวาแกสที่ไดคือโปรดิวเซอรแกส และพบวาที่

อัตราการไหลของอากาศ 15 L/min นั้นใหอุณหภูมิใน

โซนเผาไหมไดสูงที่สุดที่ 1028 °C ในนาทีที่ 50 หลังจาก

น้ันก็จะมีอุณหภูมิสูงและคอนขางคงที่มากกวาคาอัตรา

การไหลของอากาศคาอ่ืน ดังนั้นที่ อัตราการไหลของ

อากาศ 15 L/min จึงเหมาะสมที่สุด 

 

5. สรุปผล 

 ผลการทดสอบเผาซังขาวโพดในอัตราการไหลของ

อากาศที่ 15-35 L/min ตามลําดับ พบวาผลอุณหภูมิใน

แตละโซนของเตาที่ไดจากการทดสอบในแตละคาน้ัน

เปนไปตามอุณหภูมิตามทฤษฎีที่ไดศึกษาไว ซ่ึงลักษณะ

การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิในแตละโซนของเตา

เปนไปในทางเดียวกันที่ทุกอัตราการไหลของอากาศ 

และสามารถ จุดติดไฟที่ทอทางออกแกสได ในชวง

ระยะเวลาสั้นๆประมาน 3 วินาท ีจึงสามารถยืนยันไดวา

แกสที่ไดคือโปรดิวเซอรแกส ซ่ึงในชวง 10 นาทีแรกหลัง

การเผาไหม อุณหภูมิที่ไดจะมีคาที่คอนขางใกลเคียงกัน

อยูในชวง 800-1000 °C แตอุณหภูมิขึ้นลงคอนขางไม

คงที่  แตที่ อัตราการไหลของอากาศที่ 15 L/min 

อุณหภูมิที่ไดในชวงแรกจะต่ํากวาคาอัตราการไหลของ

อากาศอ่ืน จะเพ่ิมสูงขึ้นและคงที่ในนาทีที่ 50-80  และ

จะสังเกตไดวาคาอัตราการไหลของอากาศที่มากขึ้น 

อุณหภูมิในชวงปลายก็จะลดต่ําลงยิ่งขึ้น เนื่องจากที่

อัตราการไหลของอากาศเพ่ิมขึ้น จึงทําใหเกิดการเผา

ไหมที่สมบูรณยิ่งขึ้นทําใหเชื้อเพลิงชีวมวลมีความรอนสูง

และแตกตัวเปนเถาไดเร็วยิ่งขึ้น ซ่ึงสภาวะของอัตราการ

ไหลของอากาศที่ เหมาะสมในการเผาไหมอยูที่  15 

L/min 
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Economic Value Study of Ceramic Industry, Ratchaburi Province 
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บทคัดยอ 

   งานวิจัยนี้เปนการศึกษาความคุมคาทางเศรษฐศาสตรของอุตสาหกรรมเซรามิกสจังหวัดราชบุรี กรณีศึกษา : บริษัท คราวน 

เซรามิคส จํากัด สําหรับพิจารณาถึงความเหมาะสมในการลงทุนตอไปในอนาคตของอุตสาหกรรมดังกลาว โดยไดทําการศึกษาในเรื่อง

ของวงจรชีวิตตนทุนของผลิตภัณฑเซรามิกสในกลุมราคา 15-40 บาท และความคุมคาทางเศรษฐศาสตรที่ไดมีการวิเคราะหในเรื่องของ

ระยะเวลาคืนทุนแบบลดสวน มูลคาปจจุบันสุทธิ อัตราผลตอบแทนขั้นต่ํา และอัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุน ผลการศึกษา พบวา 

ตนทุนในการผลิตอยูที่ 29.35 บาท และเม่ือวิเคราะหทางดานเศรษฐศาสตร พบวา ระยะเวลาคืนทุนแบบลดสวนเทากับ 12.48 ป 

มูลคาปจจุบันสุทธิ เทากับ 166,947,267 บาท อัตราผลตอบแทนข้ันตํ่า เทากับ 14.38% และอัตราผลตอบแทนตอตนทุน เทากับ 3.08 

แสดงวาอุตสาหกรรมเซรามิกสกรณีศึกษายังมีความคุมคาตอการลงทุนในอนาคต 

คําสําคัญ: ความคุมคาทางเศรษฐศาสตร, อุตสาหกรรมเซรามิกส, จังหวัดราชบุรี 
 

Abstract 

   This research is economic value study of ceramic industry, Ratchaburi province case study: Crown 

ceramics Co., Ltd. in order to consider for optimal investment of the industry. This study about to life cycle cost 

(LCC) of ceramic product for group between price 15-40 baht and economic value analysis of Discount Payback 

Period (DPB), Net Present Value (NPV), Internal Rate of Return (IRR) and B/C Ratio. From the analysis: the LCC of 

ceramic product for group between price 15-40 Baht is 29.35 baht and the DPB is 12.48 years, NPV is 166,947,267 

million baht, IRR is 14.38% and B/C Ratio is 3.08. The conclusion is that research was worthy for investment in 

the future. 

Keywords: Economic value, Ceramic industry, Ratchaburi province 
 

 

1. บทนํา 

 อุตสาหกรรมเซรามิกสเปนอุตสาหกรรมที่มีความสําคัญตอ

เศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งเปนอุตสาหกรรมพื้นฐานที่รองรับ

อุตสาหกรรมอ่ืน ๆ อีกหลายประเภท ในป 2558 ที่ผานมาไดมี

การสงออกผลิตภัณฑมีมูลคารวม 217.41 ลานเหรียญสหรัฐฯ 

[1] เม่ือเปรียบเทียบกับไตรมาสกอน เพิ่มขึ้นรอยละ 1.60  

 ปจจุบันอุตสาหกรรมเซรามิกสจังหวัดราชบุรี กรณีศึกษา : 

บริษัท คราวน เซรามิคส จํากัด มีผลิตภัณฑสําหรับการสงออก   

ที่มีการ เ ติบโตอยางตอเ น่ือง ส งผลใหทางผูประกอบการ

ดําเนินการผลิตอยางเต็มกําลังการผลิตเพื่อใหเพียงพอกับความ

ตองการของผูบริโภค และประกอบกับการเปนประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน ASEAN Economic Community, (AEC)   
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ซึ่ งหมายถึ งก าร เข า เป นส วนห น่ึงของกา ร ดําเนิ น ธุ ร กิ จ            

การกําหนดกลยุทธ การตลาด ในปจจุบัน AEC เกิดขึ้นอยาง

จริงจังตั้งแตป 2559 ซึ่งเปนจุดเริ่มตนการพัฒนาทางเศรษฐกิจ

ในภูมิภาคที่สําคัญ และเปนเรื่องที่ผูประกอบธุรกิจตองให

ความสําคัญ เน่ืองจากทําใหเกิดตลาดในกลุมดังกลาวเพิ่มมากขึ้น 

น่ันหมายความวาชองทางการจําหนายผลิตภัณฑจะมีเพิ่มมาก

ยิ่งขึ้น สงผลใหตองมีการผลิตที่เพิ่มขึ้นมากมายอยางหลีกเลี่ยง

ไมได ดังนั้นทางสถานประกอบการตองทราบถึงความเปนไปได

ในอนาคตของสภาพธุรกิจวาจะมีความเสี่ยงมากนอยเพียงไร   

เพื่อใชสําหรับการวางแผนในการผลิต ความสามารถในการ

แขงขันทางธุรกิจ เปนตน 

 จากเหตุผลดังกลาว ผูดําเนินการวิจัยมีความตองการที่จะ

ทําการศึกษาความคุมคาทางเศรษฐศาสตรของอุตสาหกรรม  

เซรามิกสจังหวัดราชบุรี กรณีศึกษา : บริษัท คราวน เซรามิคส 

จํากัด เพื่อเปนการลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตใหกับ

อุตสาหกรรมเซรามิกส 

 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย 

 ศึกษาความคุมคาทางดานเศรษฐศาสตรสําหรับอุตสาหกรรม

เซรามิกสจังหวัดราชบุรี กรณีศึกษา : บริษัท คราวน เซรามิคส 

จํากัด 

 

3. ทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

3.1 ตนทุน 

 การศึกษาเรื่องของตนทุนน้ันไดใชจรชีวิตตนทุน (Life cycle 

cost: LCC) ถูกนํามาใชในการวิเคราะหตนทุน สําหรับการแบง

ระยะชวงการใชงานของผลิตภัณฑต้ังแตเริ่มตนจนส้ินสุด [2]    

ไดแบงออกเปน 3 ระยะหลักดังน้ี 

 ระยะที่  1 คือ  ระยะของการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ 

(Research and development) 

 ระยะที่ 2 เปนระยะของการลงทุน (Investment) 

 ระยะที่ 3 เปนระยะในการดําเนินการ (Operating and 

support) 

 โดยสามารถเขียนใหอยูในรูปของสมการไดดังนี้ 

 

  LCC = CF + CV + CL + Co   (1) 

 

 โดยที่  

  CF  คือ ตนทุนคงที่ (บาท) 

  CV  คือ ตนทุนแปรผัน (บาท) 

  CL  คือ ตนทุนแรงงาน (บาท) 

  Co  คือ ตนทุนคาเสียโอกาส (บาท) 

 

3.2 เศรษฐศาสตรตนทุน 

 การศึกษาทางดานเศรษฐศาสตร [3] ประกอบไปดวย 

 1. ระยะเวลาคืนทุนแบบลดลสวน (Discount Payback 

Period: DPB) ดังสมการที่ 2 

 2. มูลคาปจจุบันสุทธิ (Net Present Value: NPV)           

ดังสมการที่ 3 

 3. อัตราผลตอบแทนขั้นต่ํา (Internal Rate of Return: 

IRR) ดังสมการที่ 4 และ 5 

 4. อัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุน (B/C ratio) ดังสมการ   

ที่ 6 

 จากที่กลาวมาสามารถเขียนใหอยูในรูปของสมการไดดังนี้ 

 

ระยะเวลาคืนทุน (DPB) = เงินสดจายลงทุนสุทธิเมื่อเริ่ม

โครงการ – กระแสเงินสดรับสทุธิรายปสะสมจนเงินจาย  

     ลงทุนสุทธิเม่ือเริ่มโครงการเทากับศูนย   (2) 

 

  1 2 n
1 2 n

CF CF CFNPV= + +...+ -I
(1+k) (1+k) (1+k)

   (3) 

 

หรือ 
n

t
t

t=1

CFNPV= -I
(1+k)     (4) 

 

เมื่อ (NPV = 0) 
n

t
t

t=1

CFI=
(1+k)    (5) 

 

 โดยที่ 

  CFt คือกระแสเงินสดรับสุทธิ ณ ปที่ t ที่ตองการ 

  I คือเงินสดจายลงทุนของโครงการ 

  k คือคาของทุนหรืออัตราผลตอบแทนที่ตองการ 

  n คืออายุของโครงการ (ป) 

 

  
n

t
t

t=1
n

t
t

t=1

B
(1+k)B/C Ratio = 

C
(1+k)





    (6) 
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 โดยที่ 

  Bt คือกระแสเงินสดรับ ณ ปที่ t ที่ตองการ 

  k คือคาของทุนหรืออัตราผลตอบแทนที่ตองการ 

  n คืออายุของโครงการ (ป) 

 

3.3 งานวิจัยที่เก่ียวของ 

 ที่ผานมา [4] วิเคราะหตนทุนและผลประโยชนของโครงการ

สายเลี่ยงเมืองสันปาตอง-หางดง (ตอนที่ 1) จังหวัดเชียงใหม 

พบวา B/C ratio เทากับ 2.16 และตอมาในป 2556 วิเคราะห

ความคุมคาทางเศรษฐศาสตรของโครงการสามแยกทางหลวง

หมายเลข 331 บานหนองคลา อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 

พบวา B/C ratio เทากับ 3.20 [5] ศึกษาแนวทางการจัดทํา

ระบบปองกันน้ําทวมบริเวณลุมแมนํ้าปานในพื้นที่เขตเทศบาล

เมืองปาน อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง โดยศึกษาโครงการอยู 

3 โครงการ พบวา โครงการที่ 1, 2 และ 3 ใหคาอัตราสวน

ผลประโยชนตอเงินลงทุน (B/C ratio) เทากับ 1.03, 1.31 และ 

1.11 ตามลําดับ จะเห็นวาทั้ง 3 ทางเลือกใหผลตอบแทน

มากกวา 1 ทั้งหมด นั่นแสดงใหเห็นวาทุกโครงมีความคุมคาตอ

การลงทุน แตในการ ศึกษานี้ตองการพิจารณาโครงการที่

เหมาะสมเพียงโครงการเดียว จึงตองทําการวิเคราะหตอไปดวย

วิธีอัตราสวนผลประโยชนเพิ่มตอตนทุนเพิ่ม ( B/C ratio) และ

พบวาโครงการที่ 2 มีความเหมาะสมมากที่สุด [6] พิจารณา

ทางเลือกในการเพิ่มพื้นที่ จัดเก็บสินคา โดยใชหลักการทาง

เศรษฐศาสตรวิศวกรรม และมีการพิจารณาอยู 3 ทางเลือก 

พบวา ทางเลือกที่ 1, 2 และ 3  ใหคา B/C ratio เทากับ 1.50, 

4.57  และ 3.67 ตามลําดับ และจากที่กลาวมาทั้งหมดจะเห็นวา 

B/C ratio มีค ามากกวา 1 ทั้ งหมด นั่นแสดงให เห็นวาทุก

โครงการมีความคุมคาตอการลงทุน 

 

4. วิธีการวิจัย 

 การศึกษาความคุมคาทางเศรษฐศาสตรของอุตสาหกรรม

เซรามิกสจังหวัดราชบุรี สามารถแสดงใหเห็นดังรูปที่ 1 

 

 
รูปที ่1 วิธีการวิจัย 

 

 จากรูปที่ 1 จะเห็นวา ในขั้นตอนที่ 1) ดําเนินการเก็บขอมูล

การผลิตในโรงงาน 2) ดําเนินการเก็บขอมูลตนทุนในการผลิต 3) 

วิเคราะหวงจรชีวิตตนทุน 4) วิเคราะหทางดานเศรษฐศาสตร

ตนทุน ซึ่งมีเครื่องมือที่ใชประกอบไปดวยวิธีระยะเวลาคืนทุน

แบบลดสวน (DPB) มูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) อัตราผลตอบแทน

ขั้นต่ํา (IRR) และอัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุน (B/C Ratio) 

หลังจากนั้นจะมีการวิ เคราะหและสรุป ผลการดําเ นินงาน

เพื่อที่จะศึกษาความคุมคาทางเศรษฐศาสตรของอุตสาหกรรม

เซรามิกสจังหวัดราชบุรี 

 ในการวิเคราะหขอมูลสําหรับสถานประกอบการที่มีขนาด

ใหญจะพิจารณาจากเงินทุนมากกวา 200 ลานบาท หรือมากกวา 

200 ค น [ 7]  และจากการลงภาคสนาม พบ วา ป จจุ บั น

อุตสาหกรรมเซรามิกสในจังหวัดราชบุรี กรณีศึกษา : บริษัท 

คราวน เซรามิคส จํากัด มีเงินลงทุนทั้งส้ิน 400,812,294 บาท 

[8]  และขอมูลนี้จะนําไป ใช ในการศึกษาความคุมค าท าง

เศรษฐศาสตรของอุตสาหกรรมเซรามิกสจังหวัดราชบุรี  

 

5. ผลการวจิัย 
5.1 การวิเคราะหทางดานตนทุน (Life cycle cost: LCC)  

 สําหรับการวิเคราะหทางดานวงจรชีวิตตนทุน ทางผูวิจัยได

ทําการวิเคราะหในระยะที่ 3 ซึ่งเปนสวนของโครงสรางตนทุน   

ดังแสดงในตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 โครงสรางตนทุนโดยเฉลี่ยของผลิตภัณฑเซรามิกส

ขนาดใหญจังหวัดราชบุรีโดยการจําแนกตามกลุมราคาตนทุน

ของผลิตภัณฑ  

โครงสรางตนทุน 

กลุมราคาผลิตภัณฑ

สงออก 

 ราคา 15-40 บาท 

ตนทุนคงที่ 

  - โสหุยโรงงาน 

  - คาเส่ือมราคา 

ตนทุนแปรผัน 

  - คาวัตถุดิบ 

  - คาพลังงาน 

  - อ่ืน ๆ 

ตนทุนแรงงาน 

ตนทุนคาเสียโอกาส (20%) 

รวมราคาตนทุน 

ราคาจําหนาย 

ผลกําไร 

 

10.00 

2.53 

 

5.87 

3.60 

1.97 

3.03 

2.28 

29.35 

34.0 

4.65 

 

 

 

 

5.2 การศึกษาความคุมคาทางเศรษฐศาตรตนทุน 

 สําหรับการวิเคราะหทางดานเศรษฐศาสตรตนทุนไดมีการ

เปล่ียนแปลงมูลคาเงินลงทุนในอดีตป 2547 และเปลี่ยนคาของ

เงินตามเวลาในอดีต (2547) ใหเปนปปจจุบันหรือป 2559    

ของอุตสาหกรรมเซรามิกสจังหวัดราชบุรี โดยมีการเปลี่ยนคา

ของเงินตามเวลาระยะเวลา 12 ป ที่อัตราดอกเบี้ย 8% ไดคา 

F/P = 2.5182  [9] ในการวิเคราะหอัตราเงินกูยืมมาลงทุนของ

ลูกคารายยอยช้ันดี ไดคา Minimum Retail rate เทากับ 

7.62%ตอป เพื่อใหสะดวกตอการดําเนินงานทางคณะผูวิจัยจึง

ปรับอัตราเงินกูยืมเปน 8%ตอป ซึ่งสูงกวาอัตราเงินกูยืมที่อางอิง

จากธนาคารกสิกรไทย น่ันแสดงใหเห็นวาจะมีมูลคาเงินลงทุนใน

ป 2559 จะมีมูลคาสูงกวาความเปนจริง และเปนผลดีสําหรับ

การวิเคราะหทางดานการเงินในดานตาง ๆ  และจากการ

รวบรวมขอมูลพบวารายไดของอุตสาหกรรมเซรามิกสมีรายได

ทั้งหมด 3,108,319,288 บาท 

 สําหรับระยะเวลาคืนทุนแบบลดสวน (Payback Period: 

DPB) มีการกําหนดอัตราดอกเบี้ยที่ 12% โดยอางอิงจากอัตรา

ดอกเบี้ยของธนาคารกรุงไทย อัตราดอกเบี้ยสูงสุด ประเภทเงิน

ใหสินเช่ือเพื่อประกอบธุรกิจ [10] ดังตารางที่ 2 และการหา

มูลคาปจจุบันสุทธิ ระยะเวลา 15 ป (บาท) ที่อัตราดอกเบี้ย 

12% ของอุตสาหกรรมเซรามิกส ดังตารางที่ 3 

ตารางที่ 2 ตารางแสดงการคํานวณหาระยะเวลาการคืนทุนแบบลดสวน ระยะเวลา 15 ป (บาท) ที่ อัตราดอกเบี้ย 12%                 

ของอุตสาหกรรมเซรามิกส 

n NCF  PVIF  PVNCF 

0 -1,009,325,519 0 1.0000 0 -1,009,325,519 

1 - 106,113,764 0.89286 94,744,735 -914,580,784 

2 - 115,075,526 0.79719 91,737,058 -822,843,726 

. . . . . . 

. . . . . . 

. . . . . . 

13 - 300,104,008 0.22917 68,774,835 33,300,505 

14 - 329,586,021 0.20462 67,439,892 100,740,397 

15 - 362,380,238 0.18270 66,206,870 166,947,267 

 

 

 

 

 

 

78



การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 4 

12-13 กรกฎาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร หนา 

 

 จากตารางที่ 2 สามารถคํานวณหาระยะเวลาคืนทุนแบบลด

สวน (Discount Payback Period: DPB) ไดเทากับ 12.48 ป 

 

ตารางที่ 3  มูลคาปจจุบันสุทธิ ระยะเวลา 15 ป (บาท) ที่อัตรา

ดอกเบี้ย 12% ของอุตสาหกรรมเซรามิกส 

n NCF PVIF PVNCF 

0 0 1.0000 0 

1 106,113,764 0.89286 94,744,735 

2 115,075,526 0.79719 91,737,058 

. . . . 

. . . . 

. . . . 

14 329,586,021 0.20462 67,439,892 

15 362,380,238 0.18270 66,206,870 

ผลรวมทั้งหมด 1,176,272,786 

 

 จากตารางที่ 3 สามารถคํานวณหามูลคาปจจุบันสุทธิ (Net 

Present Value: NPV)  ไดดังน้ี 

 NPV = 1,176,272,786 – 1,009,325,519  

  = 166,947,267 บาท 

 จะเห็นวาโครงการใหผลตอบแทนมากกวา 12%  สังเกต     

ไดจาก NPV > 0 และจากตารางที่ 3 สามารถนํามาคํานวณหา

อัตราผลตอบแทนข้ันตํ่า (Internal Rate of Return: IRR)             

ดังตารางที่ 4 

 จากตารางที่ 4 สามารถคํานวณหาอัตราผลตอบแทนขั้นตํ่า 

(Internal Rate of Return: IRR)  ไดเทากับ 14.38% 

 จะเห็นไดวาโครงการใหผลตอบแทนข้ันตํ่าที่ตองการ (R>I) 

ดังนั้นจึงสมควรลงทุนในอุตสาหกรรมเซรามิกสตอไป 

 จากขอมูลตั้งแตตารางที่  2, 3 และ 4 สามารถนํามา

คํานวณหาอัตราผลตอบแทนตอตนทุน (Benefit Cost Ratio: 

B/C Ratio) ไดดังนี้ 

 B/C Ratio = 3,108,319,288/1,032,708,861 = 3.08 

 จะเห็นวาโครงการใหใหอัตราผลตอบแทนตอตนทุนมากกวา 

1 (B/C Ratio >1) นั่นแสดงใหเห็นวามีความเหมาะสมสําหรับ

การลงทุนในอุตสาหกรรมเซรามิกสตอไป 

 

ตารางที่ 4 มูลคาปจจุบันสุทธิ ระยะเวลา 15 ป (บาท) ที่อัตรา

ดอกเบี้ย  14% ของอุตสาหกรรมเซร ามิ กส  สํ าหรับ การ

คํานวณหาอัตราผลตอบแทนขั้นตํ่า 

n NCF PVIF PVNCF 

1 106,113,764 0.87719 93,082,249 

2 115,075,526 0.76947 88,546,880 

. . . . 

. . . . 

. . . . 

14 329,586,021 0.15971 52,638,180 

15 362,380,238 0.14010 50,768,197 

ผลรวมทั้งหมด 1,032,708,861 

 

6. บทสรุป 
6.1 การวิเคราะหทางดานตนทุน 

 อุตสาหกรรมเซรามิกสจังหวัดราชบุรี โดยเฉลี่ยมีโครงสราง

ตนทุนการสงออกตอชิ้นของกลุมราคาผลิตภัณฑที่ราคา 15-40 

บาท ซึ่งประกอบไปดวยตนทุนคงที่  ตนทุนแปรผัน ตนทุน

แรงงาน และตนทุนคาเสียโอกาส (20%) อยูที่ 12.53, 11.44, 

3.03 และ 2.28 บาท ตามลําดับ 

 

6.2 การวิเคราะหทางดานเศรษฐศาสตรตนทุน 

6.2.1 ระยะเวลาคืนทุนแบบลดสวน (Discount Payback 

Period: DPB) เทากับ 12.48 ป 

6.2.2 มูลคาปจจุบันสุทธิ (Net Present Value: NPV) เทากับ 

166,947,267 บาท 

6.2.3 อัตราผลตอบแทนขั้นต่ํา (Internal Rate of Return: 

IRR) เทากับ 14.38% 

6.2.4 อัตราผลตอบแทนตอตนทุน (B/C Ratio) เทากับ 3.08 

 

7. อภปิรายผล 

 ผลของการ ศึกษาความคุมคาทางเศรษฐศาสตร ของ

อุตสาหกรรมเซรามิกสจังหวัดราชบุรี เมื่อวิเคราะหดวยเครื่องมือ

ทางดานเศรษฐศาสตรตนทุน พบวา มีความเหมาะสมสําหรับ

การลงทุนในอุตสาหกรรมเซรามิกส  เมื่อพิจารณาอัตรา

ผลตอบแทนตอตนทุน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ [4], [5] 
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และ [6] ที่ใชการวิเคราะหอัตราผลตอบแทนตอตนทุนมาใชใน

การตัดสินใจ 

 

8. ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 
8.1 ดานตนทุน เมื่อพิจารณาตนทุนคงที่ พบวา คาโสหุยมีสูงมาก

เมื่อคิดเปรียบเทียบกับราคาตนทุน ซึ่งสูงถึง 34.07% หรือเปน 1 

ใน 3 ของราคาตนทุน ทางสถานประกอบการควรใหความสําคัญ

ในการพิจารณาเรื่องน้ีเปนอยางมาก เนื่องจากมีผลกระทบตอ

การกําหนดราคาในการจําหนาย เพื่อที่จะสามารถแขงขันกับ

คูแขงทางการคาในอนาคตได 

 

8.2 ดานเศรษฐศาสตรตนทุน เมื่อพิจารณาจากขอมูล พบวา       

มีความคุมคาตอการลงทุนในอนาคตอยางมาก เนื่องจากมี

ระยะ เวลาการคื นทุนอยูที่  12.48 ป  แตถ าท างสถาน

ประกอบการสามารถขยายตลาดในอนาคตไดมากย่ิงขึ้นก็จะ

สงผลใหระยะเวลาการคืนทุนลดลงมาอีก นั่นก็หมายความวา

ความเสี่ยงตาง ๆ ในอนาคตของสถานประกอบการก็จะลดต่ําลง

มาดวย และควรมีการวิเคราะหความไว (Sensitivity Analysis) 

เพื่อพิจารณาถึงเรื่องตาง ๆ ในอนาคตที่ไมสามารถควบคุมได 

เชน คาใชจายในการลงทุน หรือผลตอบแทนที่ลดลง เปนตน 
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บทคัดยอ 
   มะพราวน้ําหอมเปนผลไมที่นิยมในการบริโภค ทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศ  ปญหาของการทานมะพราวมักพบวา 

ผูบริโภคจะทานแตนํ้า สวนเนื้อมะพราวน้ันทานยากและทิ้งไป การศึกษาครั้งน้ีจึงมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาเก่ียวกับอุณหภูมิที่เหมาะสม

ตอการรอนออกของเนื้อมะพราวน้ําหอมออนกับกะลามะพราว การทดลองไดใชมะพราวนํ้าหอมในตลาดทองถิ่นของจังหวัดฉะเชิงเทรา 

เลือกทลายที่มีเน้ือหนาประมาณ 2 ชั้น เพื่อใชในการทดลอง การทดลองแบงออกเปนสองกรณี กรณีแรกใชความรอนโดยการตมที่

อุณหภูมิน้ําเดือดชวง 90-100 องศาเซลเซียส เปนเวลา 20, 30 และ 40 นาที สังเกตเนื้อมะพราวพรอมกับวัดแรงดึงที่ยึดเกาะแนนของ

เนื้อมะพราวกับกะลามะพราวดวยตาช่ังแรงกด กรณีที่สองนําไปแชเย็นใหนํ้ามะพราวมีอุณหภูมิระหวาง 1-5 องศาเซลเซียส จากนั้น

นําไปตมใหความรอนทันทีเปนเวลา 20, 30 และ 40 นาทีและวิเคราะหหาแรงยึดเกาะของเน้ือมะพราวกับกะลามะพราวดวยตาชั่งแรง

กด ซึ่งพบวาเมื่อเปรียบเทียบกันทั้งสองกรณี กรณีที่สองวัดคาแรงดึงต่ําที่สุด เน้ือมะพราวรอนออกไดงายที่ ใชเวลาตม 40 นาที แรงดึง 

0.58 N อุณหภูมินํ้ามะพราวเฉล่ีย 67 องศาเซลเซียส 

คําสําคัญ: มะพราวน้ําหอม, เนื้อมะพราว, การรอนออกของเน้ือมะพราว, กะลามะพราว, อุณหภูมิ  
 

Abstract 

   The coconut is popular fruit in consumption of Thai and Foreigner. The consumer ate only some 

coconut water but coconut meat would was dumped because it not easy for eater. This research has purpose 

for the study to determine the optimal temperature for removed the coconut meat from its shell.                 

The experiment was used coconuts in the local market of Chachoengsao province. The coconut was chooses 

had two layers of coconut meat. The trials were divided into two cases. The first case was used heating by the 

boiling water temperature at 90-100C for 20, 30 and 40 minutes. Secondary case was used freezing coconut at 

5-10๐C then temperature in coconut was sudden changes by boiling for 20, 30 and 40 minutes. This works 

founded those, the coconut meat were removed when boiling for 40 minutes and tension load test less than 

those of 0.58 N and temperature of coconut water average at 67๐C for the both cases.   

Keywords: Coconut, coconut meat, coconut meat remove, coconut shell, temperature 

 

1. บทนํา 

 มะพราวออนน้ําหอมเปนผลไมที่นิยมในการบริโภค ทั้งชาว

ไทยและชาวตางประเทศ[1] โดยทานผลสดทั้งเน้ือและนํ้า ทั้งยัง

สามารถนําแปรรูปไดในอุตสาหกรรมเครื่อง ด่ืม เ น่ืองจาก

คุณสมบัติพิเศษน้ําของมะพราวมีรสชาติและกล่ินที่หวานหอม 

ชวยแกกระหายคลายรอนไดดีและปลอดภัยจากสารเคมีตกคาง 

เพราะเกษตรกรมีการใชสารเคมีนอยและมะพราวมีกะลาและ

เปลือกหุม มะพราวนํ้าหอมเปนไมผลที่ใหผลผลิตไดตลอดป
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ตอเนื่องหลายสิบป สามารถเก็บผลผลิตขายไดทุก 3-4 สัปดาห 

จัดวาเปนพืชที่ทํารายไดใหกับผูปลูกอยางดีและตอเนื่อง ปจจุบัน

มะพราวน้ําหอมมีราคาดีจึงมีผูใหความสนใจมาก ขยายพื้นที่ปลูก

เพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะจังหวัดฉะเชิงเทราและแถบพื้นที่ภาคกลาง  

มะพราวออนยังสงจําหนายยังตางประเทศ เชนสหรัฐอเมริกา 

แคนาดา จีน ออสเตรเลีย ญี่ปุน สิงคโปรและใตหว่ัน เปนตน[2] 

 มะพราวน้ําหอม 100 กรัมใหพลังงาน 77 แคลอรี และ

ประกอบดวยความช้ืน 84.0 กรัม แคลเซียม 42.0 กรัม 

คารโบไฮเดรต 10.3 กรัม ไขมัน 3.6 กรัม โปรตีน 1.4 กรัม 

ฟอสฟอรัส 56.0 มก. วิตามินซี 6.0 มก. ไนอาซีน 0.8 มก. 

วิตามินบ ี1 0.04 มก. วิตามินบี 2 0.03 มก. เสนใย 0.4 กรัม ซ่ึง

เปนสารอาหารจําเปนกับรางกาย[3][4] เน้ือมะพราวออนมีสาร

ตานอนุมูลอิสระเฉลี่ย  40 -43. 79Mol/100g[5]  มะพราว

นํ้าหอมสามารถรับประทานไดทั้งน้ําและเนื้อ การรับประทาน

นิยมทานสดและทานเปนมะพราวเผาหรือมะพราวตมซ่ึงจะทําให

นํ้ามะพราวหอมข้ึนแตในขณะเดียวกันการเพิ่มความรอนดวยการ

เผาไมสามารถควบคุมอุณหภูมิได จึงทําใหสารอาหารบางชนิดใน

นํ้ามะพราวสูญเสียไปกับความรอน [6] เกษตรกรบางรายไดนํา

มะพราวสดจากสวนนํามาปอกเปลือกและแชเย็นพรอมจําหนาย

ซึ่งจะใหราคาที่สูง ประมาณ 25 บาท/ลูก (ตลาดสี่มุมเมือง, 

2561)[7]   ปญหาของการทานมะพราวมักพบวาจะทานแตนํ้า

สวนเนื้อมะพราวนั้นทานยากและทิ้งไป ซ่ึงลูกคาที่ตองการทาน

บางทานจะใชอุปกรณในการตัก ขูด  กินเนื้อมะพราวกรณีทาน

มะพราวสด  แตกรณีเ น้ือมะพราวเผาจะทานงายเพราะเนื้อ

มะพราวจะรอนออกจากะลาไดงาย ดังแสดงในรูปที่ 1. 

 

   
             (ก)                              (ข) 

รูปที่ 1 (ก) มะพราวสดทานนํ้า (ข) มะพราวเผาที่รอนทั้งเนื้อและนํ้า

ออกจากกะลา [8] 

 

 กรณีมะพราวสดผูจําหนายมะพราวบางรายมีความชํานาญ

สามารถปอกจนสามารถทานไดทั้งเน้ือและน้ํา แตในกระบวนการ

ปอกอาจมีพลาดทําใหเน้ือเกิดการฉีดขาดเสียหายได ตองใชความ

ชํานาญเฉพาะ ดังนั้นคณะผูวิจัยจึงสนใจใชเทคนิคเพิ่มความรอน

และความเย็นในการรอนเนื้อมะพราวนํ้าหอมสด โดยรักษา

อุณหภูมิของนํ้าภายในมะพราวออนใหอุณหภูมิตํ่า  ถามีอุณหภูมิ

สูงจะเกิดการสูญเสียของสารอาหารได  

 วัตถุประสงคงานวิจัยครั้งนี้เพื่อทดลองหาอุณหภูมิที่เหมาะสมตอ

การรอนของเนื้อมะพราวนํ้าหอมสดโดยที่อุณหภูมิภายในน้ํามะพราว

อยูในชวง 40-60C 

 

2. ขอบเขตการวจิยั 
2.1 มะพราวน้ําหอมออนใชมะพราวนํ้าหอมที่สามารถซื้อไดจาก

ตลาดทองถ่ินในเขตจังหวัดฉะเชิงเทราและคัดเฉพาะทลายที่มี

เนื้อมะพราวที่มีความหนาของเน้ือสองชั้นในการทดลอง 

 

2.2 การเพิ่มอุณหภูมิใหกับผลมะพราวใชการตมแทนการเผา โดย

หมอตมมีขนาดเสนผานศูนยกลาง 32 นิ้วใหความรอนกับหมอ

ตมดวยเตาแกสและควบคุมอุณหภูมิในชวง 90-100C 

 

3. อุปกรณและวิธกีารวจิยั 

 การทดลองหาอุณหภูมิที่เหมาะสมในการรอนเนื้อมะพราว

ออนออกจากกะลามะพราวโดยไมทําลายมีการดําเนินการ 2 

แบบ แบบแรกเปนการใหความรอนกับลูกมะพราวอยางเดียว

โดยการตม แบบที่สองเปนลดอุณหภูมิภายในของลูกมะพราวให

อยูในชวง 1-5C กอนทําการตมใหความรอนและรักษาอุณหภูมิ

ภายในมะพราวโดยนํ้ามะพราวไมสูงกวา 50 C เพื่อปองกัน

สารอาหารในน้ํามะพราวสูญเสียไปกับความรอน 

 

3.1 วัสดุอุปกรณและเครื่องมือวัด 

 วัสดุที่ใชเปนมะพราวน้ําหอมที่มีความหนาของเนื้อสองชั้น

และปอกเนื้อจนถึงกะลามะพราวดังแสดงในรูปที่ 2 

 

  
             (ก)                                (ข) 

รูปที่ 2 (ก) มะพราวออนปลอกเปลือกเตรียมทดลอง (ข) 

ลักษณะเน้ือสองชั้น 
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 อุปกรณที่ใชในการทดลองประกอบดวย 1.อุปกรณใหความ

รอน(เตาแกส), 2.หมอตมแบบมีฝาปดรักษาแรงดัน 3.เคร่ืองมือ

วัดอุณหภูมิ  4.ตาชั่งสปริงวัดแรงดึง 5.ชองแชแข็ง ดังแสดงในรูป

ที่ 3 

 

          
         หมอตม             เครื่องมือวัดอุณหภูมิ   

            
     ตาช่ังสปริง                               ชองแชแข็ง 

รูปที่ 3 อุปกรณในการทดลอง 

 

3.2 วิธีการทดลอง 

 การทดลองในแบบแรกโดยการใหตมใหความรอนอยางเดียว

โดยมีวิธีการทดลองดังนี้ 

กรณีที่หนึ่ง ตมใหความรอนกับผลของมะพราวน้ําหอม 

 1. เตรียมมะพราวน้ําหอมออนจํานวน5 ลูก  

 2. ใสในหมอตมที่เตรียมไวซ่ึงมีอุณหภูมิในชวง 90-100 C 

เปนเวลา 15 นาทีและทําการวัดอุณหภูมิภายในนํ้ามะพราวและ

ทดสอบแรงดึงดวยตาช่ังสปริงทุก 15 นาทีจนครบสามชวงเวลา 

การวัดแรงดึงของเน้ือมะพราวและกะลา จะทําการรอนเนื้อ

มะพราวออกจากเปลือก 20-30มิลลิเมตรเพื่อเก่ียวตะขอ และทํา

การดึงและเก็บขอมูลแรงดึงเพื่อเปนขอมูลในการวิเคราะหผล 

 3. นําขอมูลเพื่อวิเคราะหผลการทดลอง 

กรณีที่สอง เพิ่มอุณหภูมิในนํ้ามะพราว (แชแข็ง) กอนการเพิ่ม

ความรอน(ใสหมอตม)   

 1. เตรียมมะพราวน้ําหอมออนจํานวน5 ลูก  

 2. นํามะพราวที่เตรียมใสชองแชแข็งในตูเย็น จนนํ้า

มะพราวมีอุณหภูมิชวง 1-5 C  

 3. นํามะพราวแชแข็งใสในหมอตมที่เตรียมไวซ่ึงมีอุณหภูมิ

ในชวง 90-100 C เปนเวลา 15 นาทีและทําการวัดอุณหภูมิ

ภายในน้ํามะพราวและทดสอบแรงดึงดวยตาชั่งสปริงทุก 15 

นาทีจนครบสามชวงเวลา การวัดแรงดึงของเน้ือมะพราวและ

กะลา จะทําการรอนเนื้อมะพราวออกจากเปลือกเล็กนอย 20-

30 มม. เพื่อจะใชตะขอเกี่ยวและดึงเน้ือมะพราวใหลอนออกจาก

กะลามะพราว ดังแสดงในรูปที่ 4 และเก็บขอมูลแรงดึงเพื่อ

วิเคราะหผล 

 

      
รูปที่ 4 แสดงการดึงเนื้อมะพราวออกจากกะลามะพราวออน 

 

4. ผลการทดลอง 
 ในการทดลองเพิ่มอุณหภูมิภายในลูกมะพราวออนโดยการ

ตมในน้ํารอนเดือดที่ชวงอุณหภูมิ 90-100C เปนเวลาที่ 20, 30

และ40 นาที  (Case1)  ดังแสดงในตารางที่ 1 

 

ตารางที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบระยะเวลากับแรงยึดแนนใน

เนื้อมะพราวกับกะลามะพราวกรณี ใหความรอนโดยการตม

(Case1) 

เวลา 

นาที 

แรงดึง(N) 

คร้ังท่ี 1 

แรงดึง(N) 

คร้ังท่ี 2 

แรงดึง(N) 

คร้ังท่ี 3 

เฉลี่ย 

(N) 

20 10.30 9.36 10.05 9.90 

30 2.766 2.50 1.50 2.25 

40 1.32 2.01 1.56 1.66 

 

 จากตารางที่1 จะแสดงใหเห็นไดวาที่ระยะเวลาใหความรอน

นานขึ้นสงผลใหใชแรงดึงของเนื้อมะพราวลดลง นั่นหมายความ

วาเน้ือมะพราวออนรอนออกไดงายข้ึน ที่ระยะเวลา 40 นาที 

แรงดึง 1.66 N โดยมีอุณหภูมิเฉล่ีย 68 C ดังแสดงในรูปที่ 5  
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รูปที่ 5 แสดงระยะเวลาและอุณหภูมิในลูกมะพราว 

 

   
(ก)  20 นาที                         (ข) 30 นาท ี

 
(ค) 40 นาท ี

รูปที่ 6 ลักษณะของเนื้อมะพราวออนที่ผานการรอนเน้ือจาก

กะลา 

 

 จาก รูป ที่  6  ( ก)  เ น้ือของ มะ พร า วไ มล อนอ อกจาก

กะลามะพราว มีลักษณะเปนเนื้ อมะพราวติดอยูบริ เวณ

กะลามะพราวทั่วทั้งกะลา รูปที่6 (ข) เน้ือมะพราวเริ่มมีการรอน

ออกจากกะลามะพราวไดงายขึ้น แตยังมีเ น้ือเพียงบางสวน

เทานั้นที่ยังติดอยูที่กะลามะพราวเล็กนอย รูปที่4 (ค) เนื้อ

มะพราวรอนออกจากกะลามะพราวมากขึ้น 

 จากการทดสอบในกรณีที่ 2 (Case 2) นํามะพราวออนลด

อุณหภูมิในลูกมะพราวดวยการแชแข็งและเก็บขอมูลอุณหภูมิใน

นํ้ามะพราวดังแสดงในตารางที่ 2 และเลือกอุณหภูมิแชแข็งที่ 

3.30 นาที อุณหภูมิในน้ํามะพราว 2.1 C ในการทดลองและ

นําไปตมในนํ้าเดือนทันที ดังแสดงในตารางที่ 3  
 

 

 

ตารางที่ 2 แสดงอุณหภูมิแชแข็งและอุณหภูมิในลูกมะพราว 

เวลาแชแข็ง 

(ช่ัวโมง) 

อุณหภูมิในลูกมะพราว

หลังแชแข็ง (C°) 

2 12.3 

2.30 8.9 

3 5.5 

3.30 2.1 

4 แตก 

4.30     แตก 

 

ตารางที่ 3 แสดงการเปรียบเทียบระยะเวลากับแรงยึดแนนใน

เนื้อมะพราวกับกะลามะพราวกรณี ลดอุณหภูมิกอนใหความรอน

โดยการตม (Case2) 

เวลา 
แรงดึง(N) 

คร้ังท่ี 1 

แรงดึง(N) 

คร้ังท่ี 2 

แรงดึง(N) 

คร้ังท่ี 3 

เฉล่ีย 

(N) 

20 9.41 9.36 7.99 8.92 

30 1.010 1.97 1.07 1.37 

40 0.441 0.539 0.735 0.588 

 

 จากตารางที่  3 จะเ ห็นไดวาเมื่อนํามะพราวแช เย็นที่ มี

อุณหภูมิ 2.1 C ไปตมในนํ้าเดือดจะมีผลใหอุณหภูมิดานในเริ่ม

ลดลงต่ํ าแตขณะเดียวกันอุณหภูมิด านนอกสู ง มีผลใหเนื้ อ

มะพราวรอนออกไดดีที่สุดในชวง 40 นาที แรงดึงต่ํา (0.588 N)  

 

      
(ก) 20 นาที    (ข) 30 นาที 

  
(ค) 40 นาที 

รูปที่ 7 ลักษณะของเน้ือมะพราวที่ผานการลดอุณหภูมิ 

กอนการตม 
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 จากรูปที่ 7 (ก) เนื้อมะพราวไมรอนออกจากกะลามะพราว มี

ลักษณะเนื้อมะพราวติดอยูบริเวณกะลามะพราวบางสวน (ข) 

เนื้อมะพราวมีรอนออกจากกะลามะพราว แตยังมีเนื้อเพียง

บางสวนเทาน้ันที่ยังติดอยูที่กะละมะพราวเล็กนอย (ค) เนื้อ

มะพราวมีลอนออกจากกะลามะพราวมากที่สุดและไมลงเหลือ

ติดที่กะลามะพราว 

 

 
รูปที่ 8 เวลาในการตมมะพราวน้ําหอมเทียบกับแรงดึงของเนื้อ

มะพราวกับกะลา เมื่อเวลาเปลี่ยนไป 

  

 รูปที่ 8 เม่ือทําการเปรียบเทียบทั้งสองกรณีจะเห็นไดวากรณี

ที่สองใชคาแรงดึงตํ่าที่สุดแสดงใหเห็นวาอุณหภูมิ มีผลใหเนื้อ

มะพราวออกไดงายแตมีผลทําใหรสชาติของมะพราวเปลี่ยนไป

จากมะพราวออนสด 

 

5. บทสรุป  

 จากการทดลองพบวาอุณหภูมิในน้ํามะพราวที่สูงมีผลทําให

แรงยึดของเนื้อมะพราวกับกะลามะพราวลดนอยลงเกิดการรอน

ของเนื้อมะพราวไดงาย แตเมื่อนํามาแชเย็นจะทําใหรักษาสภาพ

ของน้ํามะพราวสดไวไดในขณะตม แตตองตมในระยะเวลาตํ่า

กวา 20 นาที และใชเทคนิคการเคาะรอบๆลูกมะพราวจะชวยให

การรอนของเนื้อมะพราวงายข้ึนและสามารถรักษาอุณหภูมิของ

นํ้ามะพราวไมใหมีอุณหภูมิสูงจนอาจทําใหสารอาหารสูญเสียไป

กับความรอน[6]  

 

6. ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 

 การทดลอง เพื่ อ วัดการ ยึดติ ดของเนื้ อมะพรา วและ

กะลามะพราวควรปรับปรุงเปนการดันหรือกด ออกจากกะลา ซ่ึง

จะทดลองไดงายกวาการดึง การออกแบบหมอตมเพิ่มอุณหภูมิ

ใหมีระบบล็อกที่แนน เพื่อใหสามารถรักษาอุณหภูมิใหคงที่ไดงาย 
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ระบบสายพานลําเลียงคัดแยกสีอัตโนมัติควบคุมโดยอาดูโน 

Automatic color sorting conveyor system controlled by using ARDUINO 

 
สมศักด์ิ  ยางกุง, เทิดศักดิ์  อินทโชติ และ กิตติศักดิ์  วาดสันทัด 

 

สาขาวิชาเมคคาทรอนิกสและหุนยนต คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณในพระบรมราชูปถัมภ 

Email: passadol@hotmail.com;   

 

บทคัดยอ 
   งานวิจัยนี้เปนการพัฒนาออกแบบและสรางเครื่องคัดแยกสีวัตถุอัตโนมัติบนสายพานลําเลียงที่ถูกควบคุมดวยอาดูโน  

ทํางานรวมกับเครื่องจักรที่ควบคุมดวยพีแอลซี โดยอาดูโนจะรับสัญญาณจากโมดูลตรวจสอบสีของวัตถุแลวแปลงขอมูลที่ไดเปน

สัญญาณดิจิตอลเพื่อทํางานรมกับพีแอลซีเพื่อควบคุมใหเครื่องจักรทํางานตามการออกแบบ ผลการทดสอบปรากฏวาตัวเครื่องสามารถ 

แยกชนิดวัตถุที่เปนสีเหลือง วัตถุที่เปนสีอลูมิเนียม และวัตถุที่เปนสีดํา โดยวัตถุทั้ง 3 ชนิด เลื่อนไปตามสายพานเคล่ือนยายดวย

สายพานลําเลียง ตัวคัดแยกชิ้นงานทําหนาที่แยกวัตถุตามชนิดที่กําหนด  โดยอาศัยการควบคุมของอาดูโนรวมกับพีแอลซี เพื่อนําไปใช

เปนแนวทางกับ โรงงานอุตสาหกรรมประเภทงานแยกวัตถุในรายการผลิตเพื่อจําแนกวัตถุจากการทํางานพีแอลซีรวมกับ

ไมโครคอนโทรเลอร และสามารถนําไปใชคัดแยกชิ้นงานในโรงงานตอไป 

คําสําคัญ: การคัดแยกวัตถุสีอัตโนมัติ พีแอลซี เซนเซอรสี 
 

Abstract 

   This research propose an automatic color sorting machine for conveyors by using ARDUINO 

microcontroller coordinating with PLC machine. ARDUINO obtains the signal from the object's color-detection 

module and converts it to a digital signal sent to the plc to control the machine's design. Test results show that 

the machine can operate according to the design by separating the difference color objects. This project can be 

used as guideline for industrial work, separating the objects in the list of production to classify the color object 

as programmed. It can also be used in industrial sorting plants. 

Keywords: Automatic color sorting machine, PLC, Color sensor 

 

1. บทนํา 
 พีแอลซีมีความสําคัญในระบบกลไกอัตโนมัติในโรงงาน

อุตสาหกรรม เครื่องจักรอัตโนมัติสวนใหญจะใชพีแอลซีเปนตัว

ประมวลผลเพื่อควบคุมเครื่องจักรใหทํางานไดอยางอัตโนมัติ[6]-

และพีแอลซีจะทําการตัดสินใจ หรือสั่งใหเครื่องจักรทํางานได

ตามที่ตองการนั้นจําเปนตองมีเซนเซอร ชวยตรวจจับ วัด และสง

คาที่ไดไปใหกับพีแอลซี เพื่อบอกความเปลี่ยนแปลงสถานะทําให

พีแอลซีรับรูความเปนไปของระบบ[7] โดยทั่วไปเซนเซอรของ   

พีแอลซีที่ใชคัดแยกวัตถุจะมีราคาที่แพง และอาจใชเซนเซอร

มากกวา 1 ตัว ในการคัดแยกช้ินงานหลายชนิดที่มีคุณสมบัติ

แตกตางกันออกจากกันไดจึงทําใหสิ้นเปลื้องคาใชจายและตนทุน

ในการผลิตการใชเซนเซอรสีที่ทํางานรวมกับไมโครคอนโทรเลอร

[1] จึงเปนอีกทางเลือกหนึ่งที่นาสนใจ ในงานดานอุตสาหกรรม

ชิ้นงานที่อยูในโรงงาน สวนใหญจะมีสีที่แตกตางกันเพื่อใหงายตอ

การตรวจสอบ ดังน้ันการแยกวัตถุเหลาน้ันออกจากกันสามารถ

คัดแยกโดยใชการแยกสีที่แตกตางกันจําแนกออกมาใหเปนแตละ

ประเภทนั้นได ดังนั้น งานวิจัยนี้จึงขอนําเสนอวิธีการคัดแยกวัตถุ

ที่มีสีแตกตางกันดวยไมโครคอนโทรเลอรทํางานรวมกับพีแอลซี 

โดยใชเซนเซอรสีในการคัดแยกวัตถุตางออกจากกันเพื่อเปน
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หลักการเบื้องตนที่จะพัฒนาและลดราคาของเครื่องจักรกลใน

อนาคต
 

 

2. วิธีการดําเนินการ 
2.1 ทฤษฎีและหลักการทํางาน 

 การแยกวัตถุของช้ินงานวัตถุจําเปนตองมีสีที่ตางกันโดย

อาศัยหลักการ ใหแหลงกําเนิดแสงสีขาวจากสองตกกระทบวัตถุ 

และทําการสะทอนเปนแสงสีไปยังเซนเซอรเพื่อวัดคาแสงสีนั้น

ออกมา และทําการตรวจสอบสีของวัตถุ จากการที่แสงตก

กระทบของวัตถุมายังตัวเซ็นเซอรเพื่อรับคาดังกลาวแลวแปลง

ออกมาเปนขอมูลสี 

รูปที่ 1 ขั้นตอนการทํางานของเครื่องแยกวัตถุดวยสี 

 

 การจํ าลองคัดแยกวัตถุ  3 ช นิด ไดแก วัต ถุสี เหลือง สี

อลูมิเนียม สีดําและสีอ่ืนๆโดยใชโมดูลตรวจสอบสีของวัตถุโดย

วัตถุที่มีสีตางกันจะสะทอนคาออกมาไดแตกตางกันเพื่อเปน

เซนเซอรสงคาสีที่ตรวจวัดไดไปยังอาดูโนในการประมวลผล โดย

เริ่มจากนําวัตถุคละกัน 3 ชนิดวางไว บนถาดลําเลียงหลังจากนั้น

เมื่อกดปุม สตารท (Start) เพื่อสั่งใหพีแอลซีเริ่มทํางานกระบอก

สูบจะดันชิ้นงานออกมาเพื่อลําเลียงวัตถุไปยังสายพานลําเลียง 

ในระหวางน้ันจะมีเซนเซอรตรวจสอบสีตรวจสอบวัตถุที่เดิน

ทางผานสายพานเพื่อระบุวัตถุดังกลาวเพื่อสงคาไปยัง ชุดควบคุม

พีแอลซีเพื่อควบคุมการทํางานของกระบอกสูบนิวเมติกสดังนี้ตัว

ที่ 1 เมื่อตรวจพบสีเหลือง ตัวที่ 2 เม่ือตรวจสอบพบสีอลูมิเนียม 

ตัวที่ 3 เมื่อตรวจสอบพบสีดํา ซึ่งมีหลักการทํางาน ดังนี้ 

 1. สวนอินพุต (Input) เมื่อวัตถุสีเคลื่อนที่ตามสายพานผาน

จุดที่กําหนดไว เซนเซอรจะทําหนาที่ตรวจจับ วัตถุแลวสง

สัญญาณไปประมวลผลที่อาดูโน  

 2. สวนประมวลผลและควบคุม (Process and Control) 

โดยการนําสัญญาณจากอินพุตที่ไดมาประมวลผล A/D เพื่อ

กําหนดระดับสัญญาณแลวสงคาใหพีแอลซีเพื่อควบคุมชุดคัด

แยกใหทํางานตามวัตถุประสงค 

 3. สวนผลลัพธ (Output) ประกอบไปดวย 4 สวน คือ วัตถุ

สี เหลือง วัตถุ สีดํา วัตถุสีอลูมิ เนียมและวัตถุสี อ่ืนๆ ซึ่งจะมี

กระบอกสูบนิวเมติกสเปนตัวคัดแยกวัตถุหรือชิ้นงานไปไวในจุดที่

ตองการได และลําดับข้ันตอนของโปรแกรมการทํางาน 

 

 
รูปที่ 2 เซนเซอรทําการตรวจสอบวัตถุ 
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รูปที่ 3 ลําดับการทํางานของโมดูลตรวจสอบสี 

 

 เม่ือโมดูลตรวจสอบสีของวัตถุ โดยใชแสงจาก LED สะทอน

ไปที่วัตถุและใช Chip TC320 เพื่อตรวจสอบสีที่สะทอนกลับ 

โดยใหคาเปน RGB 0 – 256  มีไฟ  Flash สําหรับจับสีวัตถุซึ่ง

อาดูโนจะแปลงขอมูลที่ไดเปนสัญญาณดิจิตอล แลวสงสัญญาณ

ไปที่พีแอลซีเพื่อควบคุมใหกระบอกสูบนิวเมติกสทํางานซ่ึงจะมี

กระบอกสูบอยู 3 ตัว แตละตัวจะทํางานไมพรอมกันขึ้นอยูกับคา 

RGB ที่อานไดจากโมดูลตรวจสอบสีของวัตถุ ดังนั้นในบทความน้ี

จึงไดกําหนดชวงสัญญาณออก เปน 4 ชวงดวยกัน โดยจากการ

ทดสอบชิ้นงานสีตางๆสามารถแยกออกมาไดดังน้ี สีเหลือง คือ 

50-80 สีอลูมิเนียม คือ 20-50 สีดํา คือ 230-300 และสีอ่ืนๆ ที่ 

0-256 
 

 

 
รูปที่ 4 ขั้นตอนการทํางานของโมดูลตรวจสอบสี 

 1. เมื่อเซนเซอรสีตรวจสอบพบวัตถุสีเหลือง โดยไดจากคา 

R กับ G ที่ต้ังคาไวในคําสั่ง if ของโปรแกรม ซ่ึงอยูระหวางคา R 

นอยกวา 50 มากกวา 30 และคา G นอยกวา 80 มากกวา 60  

ไมโครคอนโทรเลอรจะแปลงขอมูลที่ไดเปนสัญญาณดิจิตอล แลว

สงสัญญาณออกไปที่พีแอลซีเพื่อควบคุมใหกระบอกสูบนิวเมติกส

ตัวที่ 1 ดันวัตถุสีเหลือง  

 2. เมื่อเซนเซอรสีตรวจสอบพบวัตถุสีอลูมิเนียม โดยไดจาก

คา R กับ G ที่ตั้งคาไวในคําส่ัง if ของโปรแกรม ซึ่งอยูระหวางคา 

R นอยกวา 40 มากกวา 20 และคา G นอยกวา 50 มากกวา 30  

เซนเซอรจะอานขอมูลไดอยูในชวง 20-50  ไมโครคอนโทรเลอร

จะแปลงขอมูลที่ไดเปนสัญญาณดิจิตอล แลวสงสัญญาณออกไป

ที่พีแอลซีเพื่อควบคุมใหกระบอกสูบนิวเมติกสตัวที่ 2 ดันวัตถุสี

อลูมิเนียม 

 3. เมื่อเซนเซอรสีตรวจสอบพบวัตถุสีดํา โดยไดจากคา R 

กับ B ที่ต้ังคาไวในคําส่ัง if ของโปรแกรม ซ่ึงอยูระหวางคา R 

นอยกวา 300 มากกวา 280 และคา B นอยกวา 280 มากวา 

230  เซนเซอรจะอานขอมูลRGB ไดอยูในชวง 280-300 

ไมโครคอนโทรเลอรจะแปลงขอมูลที่ไดเปนสัญญาณดิจิตอล แลว

สงสัญญาณออกไปที่พีแอลซีเพื่อควบคุมใหกระบอกสูบนิวเมติกส

ตัวที่ 3 ดันวัตถุสีดํา 

 4. เมื่อตรวจสอบพบวัตถุอ่ืนๆ โดยไดจากคา RGB ที่ตั้งคาไว

ในคําสั่ง if ของโปรแกรมเซนเซอรจะอานขอมูลไดอยูในชวง 0-

256 ซึ่งอาดูโนจะแปลงขอมูลที่ไดเปนสัญญาณดิจิตอล แลวสง

สัญญาณออกไปที่พีแอลซีเพื่อควบคุมใหกระบอกสูบนิวเมติกส

ดันวัตถุอ่ืนๆ  

 

3. ผลการทดลอง 

 ในการทดลองเริ่มจากนําวัตถุจากตนทางผานเขาสูระบบ

สายพานลําเลียง โดยมีการปรับระดับความเร็วของสายพาน

ลําเลียง อยู 3 ระดับคือ ระดับชาที่ความเร็ว 500 m/min ระดับ

ปานกลางที่ความเร็วที่ 1,000 m/min และระดับสูงที่ความเร็วที่ 

1,500 m/min เพื่อเปนการทดสอบความแมนยําในการอานคา

ของเซนเซอรตรวจสอบสีของวัตถุ ไดผลดังตอไปนี้ 
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ตารางที่ 1 ผลการทดลองแยกวัตุถสีเหลือง  

ครั้งที่

ทดลอง 

ระดบั

ความเร็ว

สายพาน

(m/min) 

เวลาที่ใช

(second) 

การ

จําแนกสี

วัตถุ(ได

,ไมได) 

ตําแหนงที่

ตองการแยก

(ถูกตอง,ไม

ถูกตอง) 

1 500 1.55 ได ถูกตอง 

2 1,000 1.02 ได ถูกตอง 

3 1,500 0.47 ได ถูกตอง 

 

 จากตารางที่ 1 ทําการทดลอง 3 ครั้ง จากการทดลองระดับ

ความเร็วของสายพานลําเลียงผานเซนเซอร มีความแมนยําใน

การจําแนกสีของวัถุไดทั้งหมดและตําแหนงที่ตองการคัดแยกได

ทั้งหมด 

 

ตารางที่ 2 ผลการทดลองแยกวัตุถสีอลูมิเนียม  

ครั้งที่

ทดลอง 

ระดบั

ความเร็ว

สายพาน

(m/min) 

เวลาที่ใช

(second) 

การ

จําแนกสี

วัตถุ(ได

,ไมได) 

ตําแหนงที่

ตองการแยก

(ถูกตอง,ไม

ถูกตอง) 

1 500 1.62 ได ถูกตอง 

2 1,000 1.25 ได ถูกตอง 

3 1,500 0.38 ได ถูกตอง 

 

 จากตารางที่ 2 ทําการทดลอง 3 ครั้ง จากการทดลองระดับ

ความเร็วของสายพานลําเลียงเซนเซอร มีความแมนยําในการ

จําแนกสีของวัตถุไดทั้งหมดและตําแหนงที่ตองการคัดแยกได

ทั้งหมด 

 

ตารางที่ 3 ผลการทดลองแยกวัตุถสดีํา  

คร้ังที่

ทดลอง 

ระดบั

ความเร็ว

สายพาน

(m/min) 

เวลาที่ใช

(second) 

การ

จําแนกสี

วัตถุ(ได

,ไมได) 

ตําแหนงที่

ตองการแยก

(ถูกตอง,ไม

ถูกตอง) 

1 500 1.81 ได ถูกตอง 

2 1,000 1.09 ได ถูกตอง 

3 1,500 - ไมได ไมถูกตอง 

 จากตารางที่ 3 ทําการทดลอง 3 ครั้ง จากการทดลองระดับ

ความเร็วของสายพานลําเลียง ระดับที่ 500 m/min และ 1,000 

m/min เซนเซอรมีความแมนยําในการจําแนกสีของวัถุได

ทั้งหมดและตําแหนงที่ตองการคัดแยกไดทั้งหมด แตในระดับเร็ว

ที่ 1,500 m/min เซนเซอรไมสามารถตรวจจับคาสีของวัตถุได 

 

4. สรุป 

 ผลการทดลองการทํางานของเครื่องคัดแยกสีอัตโนมัติระบบ

สายพานลําเลียง พบวาสามารถคัดแยกวัตถุที่เปนสีเหลือง สี

อลูมิเนียม และสีดํา ไดในระดับที่ความเร็วของสายพานลําเลียงที่

ชาถึงปานกลาง และสามารถกําหนดใหกระบอกสูบนิวเมติกส 

ดันวัตถุใหลงในตําแหนงที่ตองการไดอยางถูกตอง โดยอาดูโน

สามารถทํางานรวมกันกับชุดควบคุมพีแอลซี ตามโปรแกรมได

อยางถูกตอง ดังในตารางที่ 1,2 แตในระดับสายพานทีมีความเร็ว

สูงที่ 1,500 m/min สีเหลืองและ สีอลูมิเนียมสามารถคัดแยก

วัตถุไดอยางถูกตอง แตวัตถุสีดําไมสามรถตรวจสอบคาสีได  

 

5. ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 

 เพื่อใหเซนเซอรตรวจวัดคาไดถูกตอง จําเปนตองตรวจสอบ

การกระทบคา RGB เน่ืองจากแสงสภาวะแวดลอมรอบๆนั้นมีผล

ตอการตกกระทบและการสะทอนของวัตถุ และเมื่อปรับระดับ

ความเร็วของสายพานลําเลียงในระดับสูงอาจมีผลในการอานคา

ของสีที่ผิด เชนในตารางที่ 3 สีดําไมสามารถอานคาไดจากที่

ความเร็ วของสายพานลําเ ลียงในระดับสู งเ น่ืองจากโมดูล

ตรวจสอบสีวัตถุ รุน TCS230 มีราคาที่ถูกซึ่งอาจมีคุณภาพที่ต่ํา

กวาเซ็นเซอรที่ราคาสูง 

 

6. เอกสารอางอิง 

[1] เดชฤทธ์ิ มณีธรรม., “คัมภีรไมรโครคอนโทรลเลอร”, เพชร

เกษมพริ้นติ้ง (พิมพคร้ังที่ 1), 2553. 

[2] เอกชัย มะการ., “เรียนรูไมโครคอนโทรลเลอรตระกูล AVR 

ดวย Arduino”, อีทีที (พิมพครั้งที่ 1), 2552. 

[3] ณัฏฐพงค เฉลิมธารงค ณรงคชัย โพธ์ิเจริญ และปาริฉัตร 

เสริมวุฒิสาร. , “เครื่ องคัดแยกพริกหวานอัตโนมั ติ 

(Automatic sweet pepper separator)”,สืบคนเมื่อ 9 

มีนาคม 2561, สืบคนจาก จาก http://cpe.eng.kps. 

90



การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 4 

12-13 กรกฎาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร หนา 

 

ku.ac.th/db_cpeproj/fileupload/project_IdDoc7_IdP

ro2.pdf. 

[4] สิมิลัน อาศัยพานิชย และฐิติวรรณ ศรีนาค, ม.ป.ป. “ระบบ

คัดแยกขนาดปลาอัตโนมัติโดยการวิเคราะหขอมูลภาพจาก

กลองวีดีโอโปรแกรมเพื่องานการพัฒนาดานวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี”, [ออนไลน], สืบคนเม่ือวันที่ 15 มีนาคม

2561, http:// www. vcharkarn.com /uploads 

/project/394_1. 

[5] อุดม บุญเชา, “ชุดการควบคุมสายพานลําเลียงดวยพีแอล

ซี”,ปริญญานิพนธปการศึกษา 2551, มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเจาธนบุรี, 2551. 

[6] วรพจน ศรีวงศคล, 2540, “ออกแบบเครื่องจักรกล 1”,

กรุงเทพฯ: สานักพิมพสถาบันพระจอมเกลาพระนครเหนือ, 

หนา 175-186. 

[7] วิศรุต ศรีรัตนะ, 2550, “เซนเซอรในงานอุตสาหกรรม”, 

กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น, 392 หนา 

[8] ม.ป.ป.,  “โมดูลตรวจสอบสีวัตถุ”, [ออนไลน], ,สืบคนเม่ือ

วันที่ 15 มีนาคม 2561, https://www.arduinoall .com 

/product. 

[9] ทันพงษ ภูรักษ, “ซุปเปอรทราย”,สืบคนเมื่อ 5 มีนาคม

2561, สืบคนจาก http://www.sbt.ac.th. 

 

 

 

91



การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 4 

12-13 กรกฎาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร หนา 

 

การหาประสิทธิภาพตูอบแหงพลังงานแสงอาทิตยขนาดเล็ก แบบสามเหลี่ยม แบบสี่เหลี่ยม 

และแบบโคง ท่ีเหมาะสมกับการใชระดับครัวเรือน 

The Efficiency of Small Solar Dryers Triangle Square and Curved Models 

are Suitable for Household Use. 
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บทคัดยอ 

   จากแนวคิดในการสรางและพัฒนาตูอบแหงพลังงานแสงอาทิตยที่ทําจากโพลีคารบอเนต ใหมีขนาดเล็กเหมาะสมกับ

ครัวเรือน สามารถเคลื่อนยายงาย คนในชุมชนสามารถผลิตใชเองได และความเหมาะสมเรื่องของราคาตนทุน ผูวิจัยจึงทําการวิจัย

เปรียบเทียบตูอบแหงพลังงานแสงอาทิตย ที่มีขนาดฐาน 1 เมตร x 1 เมตร และ สูง 1 เมตร รูปทรง แบบสี่เหลี่ยม แบบสามเหล่ียม 

และแบบโคง และเปรียบเทียบตนทุนการสรางตูทั้งสามแบบ เพื่อวิเคราะหความเหมาะสมของตูทั้งสามกับการนํามาใชกับครัวเรือนไดดี

ที่สุด ในดานความงายในการสราง ตนทุนการสราง และเปรียบเทียบอุณหภูมิ ผลการทดลองพบวาจากการทําโครงสรางตูทั้งสามแบบ

จะเห็นไดวาแบบสี่เหลี่ยมจะตองใชตนทุนมากวาตูแบบสามเหลี่ยมและตูแบบโคงแตการสรางประกอบงายตูแบบสามเหลี่ยมตนทุนการ

สรางต่ําที่สุดและการสรางงาย สวนแบบโคงถึงแมตนทุนในการสรางจะอยูในระดับกลางแตมีความยากในการสราง ตูแบบสามเหล่ียม

และสี่เหลี่ยมจึงเหมาะกับครัวเรือนทั่วไปที่ไมมีอุปกรณดัดโคง ผลการทดลองจากการวัดอุณหภูมิเฉล่ียอยูที่ 45 องศาเซลเซียส ซึ่งดีกวา

ตากภายนอกที่ใชระยะเวลาในการตากมากและเสี่ยงกับส่ิงสกปรก 

คําสําคัญ: ตูอบแหงพลังงานแสงอาทิตยขนาดเล็ก, ครัวเรือน, แผนโพลีคารบอเนต 
 

Abstract 
   The concept for the creation and development of solar drying Cabinet is made from polycarbonate, 

available in small size suitable for households, and easy to move. People in the community are able to 

manufacture, use and appropriate for the subject of the cost price. The researcher compares the research, solar 

drying cabinet. The solar dryers triangle square and curved models with a base that measures 1 meter x 1 meter 

high and 1 meter and compare the cost of building a cabinet of all three. To analyze the suitability of the 

cabinet with the three-best applied to households. Compare the ease of creation. The cost of building the 

temperature. The results showed that out of the cabinet structure, all three can be seen that the square model 

would have cost more triangle model and curved model but creating easy assembly cabinet triangle cost, low 

and easy creation. The curved, although the cost of building it in the middle, but it is difficult to establish. The 

triangle and square models, suitable for general household equipment without bending. Experimental results 

from measuring the average temperature is 45 ° C, which is better exposed to the outside at the time of airing 

and exposure to dirt. 

Keywords: Small Solar Dryers, household,  Polycarbonate 
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1. บทนํา 

 การทําใหแหงเปนวิธีหน่ึงของการถนอมอาหาร ซ่ึงนิยมทํากัน

ทั้งระดับชาวบานและอุตสาหกรรมมาชานานแลว การทําใหแหง

มีหลายวิธี เชน การตากดวยแสงอาทิตย การอบแหงดวยลมรอน 

และการอบแหงแบบเย็นเยือกแข็งเปนตน วิธีตากแหงดวย

แสงอาทิตยจะมีความสะดวกและสิ้นคาใชจายนอยโดยเฉพาะ

พลังงานแสงอาทิตยเปนแหลงกําเนิดความรอนที่ไดมาโดยไมตอง

เสียคาใชจายการตากแหงโดยใชพลังงานแสงอาทิตยแบบดั้งเดิม 

เชน การตากเนื้อ ปลา พืช ผักและผลไม จะมีปญหาเรื่องฝุน

ละออง มีเชื้อจุลินทรีย แมลงวันตอมเปนพาหะนําเชื้อโรค และ

ทําใหเกิดหนอนขึ้นได  [1] การพัฒนาตูอบแหงจะเปนการแกไข

ปญหาดังกลาวไดจึงมีการสรางพัฒนานวัตกรรมตูอบแหงข้ึนมา

หลากหลายแบบจากตูอบแหงที่ทําจากกระจกจนมาถึงแบบใช

แผนโพลีคารบอเนตแบบใสซึ่งนิยมใชกันอยางแพรหลายจน

พัฒนาระบบสามารถเปนระบบควบคุมอัตโนมัติไดถึงแมจะมีการ

พัฒนาตูอบแหงพลังงานแสงอาทิตยขึ้นมาหลากหลายรูปแบบ 

[2] แตเครื่องอบแหงสวนใหญมักจะมีขนาดที่ใชในโรงเรือนที่มี

ขนาด ใหญ ไปจนถึงขนาดกลางและมีขนาดเล็กแตก็ยังคง

เคล่ือนยายลําบากการพัฒนาตูอบแหงที่เหมาะสมกับครัวเรือน

จะศึกษาการอบแหงในผลิตภัณฑตางๆ บริบทของชุมชนไปจนถึง

ระบบของตูอบแหงที่ไดมีการศึกษามากอนเพื่อจะใหการพัฒนา

ตูอบแหงที่เหมาะสมกับครัวเรือนในชุมชนใชพลังงานในการ

อบแหงใหคุมคามากที่สุดเครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตยไดมี

ลักษณะ และรูปแบบที่แตกตางกันตามลักษณะการใชงาน [3] 

แผนโพลีคารบอเนตแบบใสนํามาสรางโรงอบแหงหรือตูอบแหง

พลังงานแสงอาทิตย มีขนาดเบาหาซ้ือไดงายและสามารถสรางได

เอง เคลือบสารปองกันแสงยูวีแสงอาทิตยสองผานไดดีแตรังสี

ความรอนที่แผจากภายในผานออกมาไดนอยจึงทําใหเกิดผลเรือ

ยกระจก (Green House Effect) ความรอนสวนใหญจึงถูกกัก

เก็บอยูภายใน นอกจากนี้แผนโพลีคารบอเนตยังเปนฉนวนความ

รอนที่ดี  มีนํ้าหนักเบา  ดัดโคงไดงาย  อายุการใชงานนานกวา 

10 ป [4] มีตูอบแหงหลากหลายรูปแบบที่ผลิตเพื่อใชตามบริบท

ทั้งชนิดของผลิตภัณฑที่นํามาตากพื้นที่ที่สรางหรือติดต้ังสวนใหญ

แลวจะสรางเพื่อตอบสนองกลุมวิสาหกิจชุมชน [5]  

 ผูวิจัยจึงมีแนวคิดในการสรางและพัฒนาตูอบแหงพลังงาน

แสงอาทิตยที่ทําจากโพลีคารบอเนตแบบใสใหมีขนาดเล็ก

เหมาะสมกับครัวเรือนสามารถเคล่ือนยายงายคนในชุมชน

สามารถผลิตใชเองไดและความเหมาะสมเรื่องของราคาตนทุน 

ผูวิจัยจึงทําการวิจัยเปรียบเทียบตูอบแหงพลังงานแสงอาทิตย ที่

มีขนาดฐาน 1 เมตร x 1 เมตร และ สูง 1 เมตร รูปทรง แบบ

สี่ เ ห ล่ียม แบบสาม เหลี่ ย ม และแบบ โค ง  จาการ วัดหา

ประสิทธิภาพของทั้ง 3 ตู คํานวณตนทุน แบบใดที่สามารถ

นําไปใชในระดับครัวเรือนไดดีที่สุด 

 

2. ขอบเขตการวิจัย 

   สรางตูอบแหง 3 แบบ ไดแก แบบสามเหลี่ยม แบบสี่เหล่ียม 

และแบบโคง ดวยแผนโพลีคารบอเนต ใหมีขนาด  1 ลูกบาศก

เมตร  เปรียบเทียบประสิทธิภาพจากการวัดอุณหภูมิ ในตูแบบ

ละ 1 จุด และ ภายนอก 1 จุด 

 

3. อุปกรณและวิธีการวิจัย 

3.1 อุปกรณที่ใชในการวิจัย 

เครื่องบันทึกขอมูลอุณหภูมิ (Data logger) การทํางาน ใชใน

การวัดอุณหภูมิแวดลอมและอุณหภูมิภายในตูอบแหงและ

อุณหภูมิภายภายนอก ดวยสายเทอรโมคัพเปล (Type k) ซึ่งจะ

ใชในการ 

 

3.2 วิธีการดําเนินการวิจัย 

 
รูปที่ 1 แสดงขั้นตอนการทํางานวิจัย 
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4. ทดลอง 

4.1 แบบตูอบแหงพลังงานแสงอาทิตย  

4.1.1 ตูอบแหงพลังงานแสงอาทิตยแบบสามแหลี่ยม แสดงดัง

รูปที ่2 

 

 
รูปที่ 2 แบบตูอบแหงพลังงานแสงอาทิตยแบบสามเหลี่ยม 

 

 
รูปที่ 3 ตูอบแหงพลังงานแสงอาทิตยแบบสามเหลี่ยม 

 

 จากขนาดดังรูปที่ 2 มีพื้นที่ฐาน 1 ตารางเมตร พื้นที่ดานหนา

และดานหลัง ดานละ 0.5 ตารางเมตร พื้นที่ดานขางทั้งสองดาน ดาน

ละ 1.4 ตารางเมตร รวมพื้นที่ของตูอบแหงทรงสามเหลี่ยม มีคา

เทากับ 4.8 ตารางเมตร  ความยาวของเหล็กที่ใช รวมแลวยาว 14.8 

เมตร 

 
 

4.1.2 ตูอบแหงพลังงานแสงอาทิตยแบบส่ีเหลี่ยมแสดงดังรูปที่ 4 

 

 
รูปที่ 4 แบบตูอบแหงพลังงานแสงอาทิตยแบบสี่เหล่ียม 

 

 
รูปที่ 5 ตูอบแหงพลังงานแสงอาทิตยแบบสี่เหลี่ยม 

 

 จากขนาดดังรูปที่ 4 มีพื้นที่ฐานและดานบน 1 ตารางเมตร พื้นที่

ดานหนาและดานหลัง ดานละ 1 ตารางเมตร พื้นที่ดานขางทั้งสอง

ดาน ดานละ 1 ตารางเมตร รวมพื้นที่ของตูอบแหงทรงสามเหลี่ยม มี

คาเทากับ 6 ตารางเมตร ความยาวของเหล็กที่ใชรวมแลวยาว 13.2 

เมตร 
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4.1.3 ตูอบแหงพลังงานแสงอาทิตยแบบโคง แสดงดังรูปที่ 6 

 
 

 
รูปที่ 6 แบบตูอบแหงพลังงานแสงอาทิตยแบบโคง 

 

 
รูปที่ 7 ตูอบแหงพลังงานแสงอาทิตยแบบโคง 

 

 จากขนาดดังรูปที่ 5 มีพื้นที่ฐาน 1 ตารางเมตร พื้นที่ดานหนา

และดานหลัง ดานละ 0.9 ตารางเมตร พื้นที่ดานขางทั้งสองดาน ดาน

ละ 1.285 ตารางเมตร รวมพื้นที่ของตูอบแหงทรงสามเหล่ียม มีคา

เทากับ 5.37 ตารางเมตร ความยาวของเหล็กที่ใช รวมแลวยาว 10.34 

เมตร จากแบบตูทั้งสามแบบ สามารถหาพื้นที่ที่แสดงใหเห็นถึงตนทุน

ของการใชวัสดุแสดงไดดังตารางที่ 1 โดยเทียบกับราคาแผนโพลี

คารบอเนตแบบใสประมาณ ตารางเมตรละ 333 บาท เหล็กกลอง 1 

น้ิว x 1 นิ้ว ราคาเมตรละ 25 บาท 
 

ตารางที่ 1 ตารางเปรียบเทียบการสรางตูทั้ง 3 แบบ 

ชนิดตูอบแหง

พลังงาน

แสงอาทิตย 

แผนโพลี

คารบอเนต 

เหล็กท่ีใช รวม

ตนทุน 

การ

สราง 

ตร.ม ราคา เมตร ราคา 

แบบสามเหลี่ยม 4.8 1,600 14.8 370 1,970 งาย 

แบบสี่เหลี่ยม 6 2,000 13.2 330 2,330 งาย 

แบบโคง 5.37 1,790 10.34 258 2,048 ยาก 
 

 

4.2 การทดสอบประสิทธิภาพการเก็บความรอนของตูอบแหง

พลังงานแสงอาทิตยมีวิธีการโดยการนําตูอบพลังงานแสงอาทิตยทั้ง 

3 แบบ มาตากแดดในเวลาเดียวกัน อุณหภูมิภายนอกที่เทากันและใช

สายอุณหภูมิไวในที่จุดจุดเดียวกัน การเก็บขอมูลเพื่อใหเกิดความ

แมนยําของการทดลองจึงทําการเก็บขอมูล 3 ครั้ง คือวันที่ 7 8 และ 

9 กุมภาพันธ 2560 แตละวันจะใชเวลาในการเก็บครั้งละ 1 ชั่วโมง 

ซึ่งในวันที่ 7 กุมภาพันธ 2560 ชวง เวลา 11.10 น. ถึง 12.10 น. 

แสดงดังผลตารางที ่2 และแสดงกราฟ ในรูปที่ 8 

 

ตารางที ่2 แสดงการเก็บขอมูลครั้งที่ 1  

 

 
รูปที่ 8 กราฟแสดงการเปรียบเทียบอุณหภูมิความรอนครั้งที่ 1 

 

 จากผลการทดลองเมื่อเปรียบเทียบอุณหภูมิเฉล่ียของตูอบแหง

กับอุณหภูมิภายนอก 36.3 องศาเซลเซียส กับตูอบแหงทั้งสามแบบ 

อุณหภูมิของตูทั้งสามแบบสูงกวาอุณหภูมิภายนอก เมื่อเปรียบเทียบ

   เวลา (น.) 

อุณหภูม ิ

11.10 11.20  11.30 11.40 11.50 12.00 12.10 

ภายนอก 36.3 36.2 34.1 36.4 36.5 37.7 37.1 

ตูอบแหงแบบ

สามเหลี่ยม 

41.7 42.2 41.8 41.3 42.5 42.9 43.3 

ตูอบแหงแบบ

สี่เหลี่ยม 

42.1 41.3 40.6 41.4 42.2 42.1 41.1 

ตูอบแหงแบบโคง 40.9 41.3 42.6 42.8 43.5 45.1 44.2 
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อุณหภูมิของตูทั้งสามแบบเฉลี่ยแลวตูอบแหงแบบโคงมีอุณหภูมิ

สูงสุด 42.9 องศาเซลเซียส และต่ําสุดคือตูอบแหงแบบสี่เหล่ียม 41.5 

องศาเซลเซียส สวนตูอบแหงแบบสามเหลี่ยม 42.2 องศาเซลเซียส จะ

เห็นไดวาอุณหภูมิทั้งสามแบบไมตางกันมากนัก  

 สวนการเก็บขอมูลครั้งที่ 2 เก็บขอมูลในวันที่ 8 กุมภาพันธ 

2560 ชวง เวลา 12.05 น. ถึง 13.05 น. แสดงดังผลตารางที่ 3 และ

แสดงกราฟ ในรูปที่ 9 

 

ตารางที่ 3 แสดงการเก็บขอมูลคร้ังที่ 2  
   เวลา (น.) 

อุณหภูม ิ

12.05 12.15 12.25 12.35 12.45 12.55 13.05 

ภายนอก 36.6 36.9 37.2 36 38.3 36.6 36.7 

ตูอบแหงแบบ

สามเหลี่ยม 

40.8 42.6 43.3 44 44.8 44.7 45.4 

ตูอบแหงแบบ

สี่เหลี่ยม 

41.3 43.1 43.6 47.8 43.1 45.7 45.5 

ตูอบแหงแบบโคง 41.7 43.2 44.2 44.2 45.6 46.3 45.7 

 

 
รูปที่ 9 กราฟแสดงการเปรียบเทียบอุณหภูมิความรอนครั้งที่ 2 

 

 จากผลการทดลองเม่ือเปรียบเทียบอุณหภูมิเฉลี่ยของตูอบแหง

กับอุณหภูมิภายนอก 36.9 องศาเซลเซียส กับตูอบแหงทั้งสามแบบ 

อุณหภูมิของตูทั้งสามแบบสูงกวาอุณหภูมิภายนอก เมื่อเปรียบเทียบ

อุณหภูมิของตูทั้งสามแบบเฉลี่ยแลวตูอบแปงแบบโคงมีอุณหภูมิ

สูงสุด 44.4 องศาเซลเซียส และต่ําสุดคือตูอบแหงแบบสามเหลี่ยม 

43.7 องศาเซลเซียส สวนตูอบแหงแบบสี่เหล่ียม 44.3 องศาเซลเซียส 

จะเห็นไดวาอุณหภูมิทั้งสามแบบไมตางกันมากนัก 

 และ การเก็บขอมูลครั้งที่ 3 เก็บขอมูลในวันที่ 9 กุมภาพันธ 

2560 ชวงเวลา 13.42 น. ถึง 14.42 น.แสดงดังผลตารางที่ 4 และ

แสดงกราฟ ในรูปที่ 10 

 

 

 

ตารางที ่4 แสดงการเก็บขอมูลครั้งที่ 3  
   เวลา (น.) 

อุณหภูม ิ

13.42 13.52 14.02 14.12 14.22 14.32 14.42 

ภายนอก 37.6 38 37.8 37.1 39.1 37.1 39.3 

ตูอบแหงแบบ

สามเหลี่ยม 

40.4 43.4 42.8 42.9 43.4 44.3 43.1 

ตูอบแหงแบบ

สี่เหลี่ยม 

42.3 44.4 42.5 45.7 45.5 44.5 45.5 

ตูอบแหงแบบโคง 43.4 44.7 45.4 46.7 47.1 44.3 46 

 

 
รูปที่ 10 กราฟแสดงการเปรียบเทียบอุณหภูมิความรอนครั้งที่ 3 

 

 จากผลการทดลองเมื่อเปรียบเทียบอุณหภูมิเฉล่ียของตูอบแหง

กับอุณหภูมิภายนอก 38.0 องศาเซลเซียส กับตูอบแหงทั้งสามแบบ 

อุณหภูมิของตูทั้งสามแบบสูงกวาอุณหภูมิภายนอก เมื่อเปรียบเทียบ

อุณหภูมิของตูทั้งสามแบบเฉลี่ยแลวตูอบแบบโคงมีอุณหภูมิสูงสุด 

45.4 องศาเซลเซียส และต่ําสุดคือตูอบแหงแบบสามเหลี่ยม 42.7 

องศาเซลเซียส สวนตูอบแหงแบบส่ีเหลี่ยม 44.3 องศาเซลเซียส จะ

เห็นไดวาอุณหภูมิทั้งสามแบบไมตางกันมากนัก 

 

ตารางที่ 5 ตารางเปรียบเทียบอุณหภูมิเฉล่ียทั้งสามครั้ง 

   วันทดลอง 

อุณหภูม ิ

คร้ังท่ี 1  คร้ังท่ี 2 คร้ังท่ี 3 

ภายนอก 36.33 36.90 38.00 

ตูอบแหงแบบสามเหลี่ยม 42.24 43.66 42.90 

ตูอบแหงแบบสี่เหล่ียม 41.54 44.30 44.34 

ตูอบแหงแบบโคง 42.91 44.41 45.37 

 
 

 

 

96



การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 4 

12-13 กรกฎาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร หนา 

 

 
 

รูปที่ 11 กราฟแสดงการเปรียบเทียบอุณหภูมิเฉล่ียทั้งสามครั้ง 

 

 จากกราฟ แสดงดังรูปที่ 11 ซ่ึงเปนผลจากการเปรียบเทียบ

อุณหภูมิเฉล่ียทั้งสามวัน มีอุณหภูมิเฉลี่ยทั้งสามครั้ง สูงกวาอุณหภูมิ

ภายนอก และตูแบบโคงก็มีอุณหภูมิเฉลี่ยทั้งสามวันสูงกวา ทั้งสอง

แบบ  

 

5. ผลการวิจัย 

 จากการทําโครงสรางตูทั้งสามแบบจะเห็นไดวาแบบส่ีเหลี่ยม

จะตองใชตนทุนมากวาตูแบบสามเหลี่ยมและตูแบบโคงแตการสราง

ประกอบงายไมตองดัดโคงแตอยางใด สวนตูแบบสามเหลี่ยมนั้น

ตนทุนการสรางตํ่าที่สุดและการสรางงาย สวนแบบโคงถึงแมตนทุน

ในการสรางจะอยูในระดับกลางระหวางตูแบบสามเหลี่ยมและตูแบบ

สี่เหล่ียมก็ตามการสรางจะตองมีการดัดใหโคงจึงมีความยากหากบาน

ไหนไมมีอุปกรณดัดใหโคงการทําแบบตูแบบสามเหลี่ยมและสี่เหลี่ยม

งายกวา ถึงอยางไรก็ตามผลการทดลองจากการวัดอุณหภูมิ ทั้งสาม

ครั้งพบวาชวงเริ่มแสงแดดอุณหภูมิภายในไมตางกันมากนักเม่ือ

ระยะเวลาผานไปความอุณหภูมิภายนอกเริ่มสูงขั้นจะเห็นไดวาตูอบ

แหงแบบโคงจะมีอุณหภูมิสูงกวาแบบอ่ืน แตเฉล่ียแลว อุณหภูมิทั้งตู

ทั้งสามแบบอยูที่  45 องศาเซลเซียส ถือวายังดีกวาการตากจาก

ภายนอกซึ่งตองใชระยะเวลาและเส่ียงตอสิ่งสกปรก ดังน้ันชุมชนใน

ระดับครัวเรือนสามารถเลือกสรางเพื่อนํามาใชไดตามความเหมาะสม

กับบริบทบของตอนเองอาจจะลดขนาดหรือเพิ่มขนาดไดตามความ

ตองการ 
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Defect Reduction in Glass Bottle Manufacturing Process 
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บทคัดยอ 
   งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อลดของเสียในกระบวนการผลิต ซ่ึงประสบปญหาผลิตภัณฑบกพรองหรือมีคุณภาพไมตรงตาม

ขอกําหนดของลูกคา จากการศึกษาขอมูลเบื้องตนพบวา ผลิตภัณฑขวดแกวขนาด 350 มิลลิลิตรของบริษัทกรณีศึกษา  

พบประเภทของเสียเกิดข้ึนมากที่สุด ไดแก ขวดเปนขีดตามขวาง กนขวดมีความหนาไมไดมาตรฐาน รอยยนตามแนวนอนเปนแถบ 

ลูกโลกราว และอ่ืนๆ ซ่ึงของเสียประเภทกนขวดหนาไมไดมาตรฐานคือปญหาหลัก ผูวิจัยจึงใชเทคนิคการออกแบบการทดลอง (Design 

of Experiment) ในการหาปจจัยและระดับที่เหมาะสมในการผลิตเพื่อลดปญหาคุณภาพ ผลจากทดลองพบวาความยาวและอุณหภูมิ

ของแบบพิมพมีผลตอจํานวนของเสียที่เกิดในการผลิตและพบวาระดับปจจัยที่เหมาะสมคือความยาวของแบบพิมพที่ 125 มิลลิเมตร

และอุณหภูมิของแบบพิมพที่ระดับ 500 องศาเซลเซียส 

คําสําคัญ: การออกแบบการทดลอง กระบวนการผลิตขวดแกว การปรับปรุงคุณภาพ 
 

Abstract 

   This research was to reduce defects in the glass bottle manufacturing process. The problems were 

defective glass bottles, or the quality control not meet requirement. According to the primary study, problems of 

350 ml glass bottles were found in crosswise scratch lines, wrinkles, etc. The main problem was the thick 

bottom. The study was used the design of experiment technique to improve quality problem. The results 

showed the length and temperature of blanks affects in the manufacturing process. The optimal parameter, 

which produced lowest defect rate, were blank length at 125 mm and blank temperature of 500 C
o
 

Keywords: Design of experiment, Glass bottle manufacturing, defect reduction 

 

1. บทนํา 

 ในปจจุบันบรรจุภัณฑประเภทขวดแกว (Glass bottles) 

เปนภาชนะที่สําคัญสําหรับใชบรรจุเคร่ืองดื่มหลากหลายประเภท 

ทําใหเกิดความตองการบรรจุภัณฑประเภทขวดแกวในธุรกิจ

เคร่ืองดื่มมากยิ่งข้ึน สงผลใหกลุมอุตสาหกรรมผูผลิตขวดแกวมี

การแขงขันทางการตลาด เพื่อตอบสนองตอความตองการของ

ผูผ ลิต เครื่ อ งดื่ มที่ เ พิ่ ม มากขึ้น  จึ ง เ กิดการแข งขัน ใน

ภาคอุตสาหกรรมการผลิตขวดแกวบรรจุภัณฑซึ่งผูผลิตขวดแกว

จะตองใหความสําคัญในดานคุณภาพ (Quality) เพื่อใหไดสวน

แบงทางการตลาดที่เพิ่มมากขึ้น จึงทําใหผูผลิตขวดแกวมีการ

ปรับปรุงมาตรฐานการผลิต (Manufacturing standards) 

เพื่อใหสินคามีคุณภาพและตรงตอความตองการของผูบริโภค

มากยิ่งขึ้น 
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ตารางที่ 1 ปริมาณของเสียในกระบวนการผลิตขวดแกว 

เดือน 
กันยายน ตุลาคม 

พฤศจิกายน รวม  รอยละ 

ประเภทของเสีย 

ขวดเปนขีดตามขวาง 19,214 94,307 36,904 150,425 1.55 

กนขวดหนาไมไดมาตรฐาน 93,583 114,809 118,483 326,875 3.36 

รอยยนแนวนอนเปนแถบ 0 63,368 3,569 66,937 0.68 

ลูกโลกราว 22,773 32,429 40,546 95,748 0.98 

อ่ืนๆ 1,073 11,290 6,315 18,678 0.19 

     

 จากขอมูลตารางที่ 1 โรงงานผลิตขวดแกวไดเก็บขอมูล

เกี่ยวกับคุณภาพของผลิตภัณฑขวดแกวขนาด 350 มิลลิลิตร

พบของเสียที่เกิดขึ้นจากปริมาณการผลิตทั้งหมด 9,713,840 

ขวด โดยพบลักษณะของเสีย ดังน้ี ขวดเปนขีดตามขวาง กน

ขวดมีความหนาไมไดมาตรฐาน รอยยนตามแนวนอนเปนแถบ 

ลูกโลกราวและของเสียประเภท อ่ืนๆโดยปญหาของเสีย

ประเภทกนขวดหนาไมไดมาตรฐานมีจํานวนมากที่สุดคิดเปน

รอยละ 3.36 ตอปริมาณการผลิตทั้งหมด จึงมีความจําเปน 

อยางยิ่งที่ตองหาสาเหตุและวิธีการดําเนินการแกไขปญหาของ

เสียที่เกิดขึ้น เน่ืองจากตองนํามาผลิตใหม สูญเสียโอกาสใน

การขาย ตนทุนการผลิตเพิ่มขึ้น ทั้งในดานแรงงาน พลังงาน 

วัตถุดิบ เวลา 

 ดังนั้น ผูวิจัยจึงศึกษาการลดของเสียประเภทกนขวดหนา

ไมไดมาตรฐานที่เกิดข้ึนในกระบวนการผลิตเนื่องจากเปน

ปญหาที่ลูกคาไมสามารถยอมรับได  โดยทําการศึกษา

กระบวนการผลิตขวดแกว ขนาด 350 มิลลิลิตร ทําการหา

สาเหตุและปจจัยที่ทําใหเกิดของเสียและออกแบบการทดลอง 

สมศักดิ์ ไดศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการอบชุบเหล็กกลา

ผสม AISI 4140 ดวยความรอน เพื่อหาคาอุณหภูมิและเวลาที่

เหมาะสมที่จะใหคาความแข็งสําหรับการใชงานไดดีที่สุดดวย

วิธี 2k-p โดยทําการปรับอุณหภูมิและเวลาและกําหนดคาความ

แข็งเปนคาตอบสนอง ผลการวิจัยพบวา อุณหภูมิที่ทําใหคา

ความแข็งที่ใชงานไดดีที่สุดคือระดับ 550 °C และเวลาในการ

อบคืนตัวที่ 60 นาที [1]  วุฒิไกรไดศึกษาถึงปจจัยที่มีผลตอ

ประสิทธิภาพการเคลือบเงินประกอบดวย ปจจัยดานอุณหภูมิ

กระจกกอนการเคลือบเงิน ปริมาณของเหลวบนกระจกและคา

การ นําไฟฟ าของน้ํา โดยใช วิ ธี 2k factorial เพื่ อ ให

ประสิทธิภาพการเคลือบเพิ่มขึ้น ผลการวิจัยพบวาอุณหภูมิ

กระจกกอนเคลือบที่ 95 °F ปริมาณของเหลวบนกระจก 40 

ปอนดตอตารางนิ้ว และคาการนําไฟฟาของน้ําคือ 3 ไมโคร

ซีเมนตตอเซนติเมตร ทําใหคาประสิทธิภาพการเคลือบเงิน

เพิ่มขึ้นจากเดิมรอยละ 4.45 [2] อิงอร ศึกษาการปรับปรุง

กระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมการผลิตช้ินสวนโคมเพดาน

แกวโดยใชแนวความคิดแบบลีนและออกแบบการทดลองแบบ 

2
2 

factorial พบวาปจจัยที่สงผลกระทบตอชิ้นงานเสีย คือ 

อุณหภูมิการอบและเวลาการอบ ผลการวิจัยพบวา ระดับ

ปจจัยที่เหมาะสมตออุณหภูมิการอบ คือ 165 Co และเวลา

การอบ คือ 75 นาที ทําใหจํานวนของเสียลดลง[3]  ปยพงษ 

ศึกษากระบวนการผลิตกระจกโครเมียมในอุตสาหกรรม

รถยนต เพื่อลดของเสียดวยการออกแบบการทดลองดวยวิธี 

ทากูชิ[4] 

 

2. วิธีดําเนินการวิจัย 

 ผูวิจัยใชแนวคิดการออกแบบการทดลอง เพื่อใหสามารถ

นํามาประยุกตใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของการวิจัย โดยมี

ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย ดังนี้ 

 

2.1 ศึกษาสภาพการทํางานปจจุบันและเก็บขอมูลในการศึกษา

เปนเวลา 3 เดือน พบวาขอมูลประเภทของเสียที่เกิดใน

กระบวนการผลิตขวดแกวประกอบดวย ขวดเปนขีดตามขวาง 

กนขวดหนาไมไดมาตรฐาน รอยยนแนวนอนเปนแถบ ลูกโลก

ราว และอ่ืนๆ 

 

2.2 จากขอมูลของเ สียที่ เ กิด ข้ึนพบวากนขวดหนาไม ได

มาตรฐาน เปนของเสียที่เกิดมากที่สุดคิดเปนรอยละ 3.36 ของ

ปริมาณการผลิตทั้งหมด 
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2.3 ทําการวิเคราะหเพื่อหาสาเหตุของปญหาของเสียกนขวด

หนาไมไดมาตรฐาน  

 

2.4 ทําการศึกษาปจจัยที่มีผลตอปญหากนขวดหนาไมได

มาตรฐานและผลตอบสนอง โดยการจัดกิจกรรมกลุมเพื่อระดม

สมอง (Brainstorming)  

 

2.5 ออกแบบการทดลองเพื่อหาปจจัยที่มีผลตอของเสียที่เกิด

ในกระบวนการผลิตดวยวิธี 3k แฟคทอเรียล 

 

2.6 วิเคราะหขอมูล  

 

2.7 สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

 

3. ผลการดําเนินการวิจัย 

 จากการศึกษาสภาพปจจุบันพบวาของเสียประเภทกนขวด

หนาไมไดมาตรฐานมีจํานวนมากที่สุด โดยเกณฑการยอมรับ

ความหนาของกนขวดคือ 10±2 มิลลิเมตร 

 

 
รูปที่ 1 ลักษณะของเสียประเภทกนขวดหนาไมไดมาตรฐาน 

 

 ผลการวิเคราะหหาสาเหตุของปญหาดวยกางปลาพบวา

เครื่องจักร (machine) เปนสาเหตุของปญหา 

 

 
รูปที่ 2 แผนภาพกางปลาวิเคราะหหาสาเหตุของปญหา 

 

 ปจจัยที่มีผลตอปญหากนขวดหนาไมไดมาตรฐานคือความ

ยา วของ แบ บ พิม พ แ ละ อุ ณห ภู มิ ข อ งแ บ บ พิ มพ แ ล ะ

ผลตอบสนองคือจํานวนของเสีย โดยผู วิจัยออกแบบการ

ทดลองดวยวิธี 3
k
 แฟคทอเรียล และทําการทดลองซ้ํา 4 คร้ัง 

ซึ่งจะไดทั้งหมด 3 x 3 = 9 การทดลองและเก็บขอมูล 4 คร้ัง 

รวมทั้งหมด 36 การทดลอง และกําหนดระดับของปจจัยที่ใช

ในการทดลองของแตละปจจัยเปน 3 ระดับ ดังตารางที่ 2 และ

เก็บขอมูลปริมาณของเสียจากปริมาณการผลิต 675 ขวด

ตอล็อต 

 

ตารางที่ 2 ปจจัยและระดบัของแตละปจจัยในการทดลอง 

ปจจัย ระดับปจจัย หนวย 

ความยาวของแบบ

พิมพ 

119 122 125 มิลลิเมตร 

อุณหภูมิของแบบ

พิมพ 

400 450 500 องศาเซลเซียส 

 

 ผูวิจัยต้ังสมมติฐานในการทดสอบวาปจจัยเดี่ยวและปจจัย

รวมมีผลกระทบตอจํานวนของเสียประเภทกนขวดไมได

มาตรฐานจากน้ันเก็บขอ มูล ทําการทดสอบสมมติฐาน 

วิเคราะหผลการทดลองและตรวจสอบความพอเพียงของ

แบบจําลอง ไดรูปที่ 3,4 และ 5 
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รูปที่ 3 การแจกแจงแบบปกติของขอมูลการทดลอง 

 

 
รูปที่ 4 การกระจายตัวของสวนตกคางของขอมูลการทดลอง 

 
รูปที่ 5 การทดสอบความแปรปรวนของสวนตกคางของขอมูล

การทดลอง 

 

 จากขอมูลรูปที่ 3 พบวาขอมูลการทดลองมีการกระจาย

แบบปกติ รปูที่ 4 มีการกระจายตัวเปนอิสระตอกัน รูปที่ 5 คา

ความแปรปรวนของขอมูลคงที่ ผลการวิเคราะหในตารางที่ 3 

พบวาคา R-Sq (adj) ที่ไดจากโปรแกรม มีคาในระดับคอนขาง

สูงถึง 92.86% ซึ่งถือวาอยูในเกณฑที่นาเช่ือถือ และพิจารณา

คา P-Value ที่นอยกวา 0.05 สามารถสรุปผลจากสมมุติฐาน

วาการปรบัเปลี่ยนคาความยาวและอุณหภูมิของแบบพิมพมีผล

ตอคาตอบสนอง ซ่ึงแสดงไดดังรูปที ่6 

 

ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะหปจจัยหลักและปจจัยรวมของการทดลอง 

Source DF Seq SS Adj SS Adj MS F P 

Length Blank 2 1781.78 1781.78 89074 180.32 0.000 

Temp Blank 2 485.99 485.99 24299 49.19 0.000 

Error 31 15313 15313 494   

Total 35 242060     

S= 22.2256 R-Sq=93.67 R-Sq (adj)=92.86% 

 

 

 
รูปที่ 6 กราฟผลกระทบจากปจจัยหลักที่มีผลตอคาตอบสนอง 

 กราฟดานซายแสดงอิทธิพลปจจัยของความยาวของแบบ

พิมพพบวาถาความยาวของแบบพิมพเพิ่มข้ึนจํานวนของเสียที่

เกิดขึ้นจะมีจํานวนลดลง กราฟดานขวาแสดงอิทธิพลปจจัย

อุณหภูมิของแบบพิมพพบวาถาอุณหภูมิของแบบพิมพเพิ่มมาก

ขึ้น จํานวนของเสียจะนอยลงเชนกัน จึงสามารถสรางสูตร

คํานวณการพยากรณการเกิดจํานวนของเสียประเภทกนขวด

หนาไมไดมาตรฐาน ดังน้ี 
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  Y  = 4053 – 28.4X1 – 0.89X2 

 

เม่ือ X1  = ความยาวของแบบพิมพ (Length Blank) 

       X2  = อุณหภูมิของแบบพิมพ (Temp Blank) 

 

 จากสมการสามารถสรุปไดดงนี้ เมื่อกําหนดคาความยาว

ของแบบพิมพคือ 125 มิลลิเมตรและอุณหภูมิของแบบพิมพที่

ระดับ 500 องศาเซลเซียสจะทําใหเกิดของเสียจํานวน 55 

ขวดตอล็อต  
 

4. สรุปและอภิปรายผล 

 จากผลการศึกษาทําใหทราบสาเหตุหลักที่สงผลกระทบตอ

จํานวนของเสียและระดับปจจัยที่เหมาะสมของกระบวนการ

ผลิตขวดแกวความยาวและอุณหภูมิของแบบพิมพและระดับ

ปจจัยที่เหมาะสมคือความยาวของแบบพิมพที่ 125 มิลลิเมตร

และอุณหภูมิของแบบพิมพที่ระดับ 500 องศาเซลเซียสเปน

คาที่ทําใหเกิดของเสียนอยที่สุด  เมื่อ นําไปใชงานจริงใน

กระบวนการผลิตทําใหปริมาณของเสียลดลงรอยละ 50 จาก

ปริมาณของเ สียเ ดิม ดังน้ัน จากผลการวิจัยสามารถนํา

แนวทางในการแกปญหาในงานวิจัยนี้ไปใชแกไขปญหาดาน

คุณภาพ โดยการขยายไปสูหนวยงานการผลิตในสายผลิตอ่ืนๆ

ของบริษัทกรณีศึกษาได เพื่อเปนการเพิ่มประสิทธิภาพของ

การผลิตใหสูงข้ึน 
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การประเมินสมรรถนะและคุณภาพดานการออกแบบในชุดประลองเรือ่งระบบปรับอากาศ

ในรถยนต(R 134 a) แบบปรับความเรว็รอบดวยอินเวอรเตอร  
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บทคัดยอ 

   งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อสรางและประเมินสมรรถนะการทําความเย็นและคุณภาพการออกแบบในชุดประลองเรื่อง

ระบบในปรับอากาศรถยนต R-134a แบบปรับความเร็วรอบดวยอินเวอรเตอร โดยชุดประลองที่ดําเนินการใชชิ้นสวนและวัสดุอุปกรณ

ในรถยนตที่สามารถหาไดจากทองถิ่นซึ่งมีราคาถูก  การวิจัยแบงออกเปนสองสวน สวนแรกเปนการสรางชุดประลองระบบปรับอากาศ

โดยติดต้ังอุปกรณ คอมเพรสเซอร คอนเดนเซอร อิวาพอเรเตอร รีซิเวอรไดเออร พัดลมระบายความรอน เกจวัดความดัน ชุดควบคุม

ความเร็วและชุดมอเตอรสงกําลัง  สวนที่สองหาคุณภาพการออกแบบโดยดําเนินการสรางแบบสอบถามดานคุณภาพ และหาคุณภาพ

ดานการออกแบบของชุดประลองที่สรางขึ้นโดยใชผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน  ผลการวิจัยพบวาระบบทําความเย็นในชุดการสอนที่สราง

ขึ้นมีสมรรถนะการทําความเย็น ( COP) 2.28 และคุณภาพดานการออกแบบ ในดานของการสรางชุดสื่อการสอนมีคาเฉลี่ยคะแนน 

4.42 SD 0.56   และสวนที่สองดานการใชงาน มีคะแนนเฉลี่ยที่ 4.6 SD 0.5 ซึ่งสรุปไดวาชุดประลองเรื่องระบบปรับอากาศในรถยนต 

R134a แบบปรับความเร็วรอบดวยอินเวอรเตอร ที่สรางขึ้นอยูในระดับดี  

คําสําคัญ: ระบบปรับอากาศ R134 a, ชุดประลอง, สมรรถนะการทําความเย็น 
 

Abstract 

   The objective of this research ware,1) to build experiments set of automobile air conditioning system , 

2) to evaluate the performance and quality of design of experiments set: air conditioning system R134a. The 

research is divided into two parts; First part is to create a experiments set on air conditioning and equipment 

setup, such as compressor, condenser, evaporator, pressure gauge, motor and inverter controls. The second part 

is to evaluation the quality of the design by constructing questionnaire, on quality in design in of experiments 

set, by evaluating from 3 experts. The results show that the air conditioning system in the experiment set has a 

coefficient of performance (COP) 2.28. For evaluation quality design of the experimental set of air conditioning 

system, an average was 4.42 SD 0.56.In part of  using in the experimental set of the air conditioning system:R134 

a was 4.6 SD 0.5.  The research concluded that an experimental set of the automobile air conditioning system 

(134 a), can work and can be used in teaching well. 

Keywords: Air condition system, 134a, Experimental set, Coefficient of performance 
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1. บทนํา 

 ระบ บปรับอากาศในรถยนต เปนร ะบบ อํานวยความ

สะดวกสบายใหกับผู ใชรถยนต   โดยปจจุบัน ถือไดวาเปน

สิ่งจําเปนทําใหผูขับขี่และผูโดยสารเกิดความสบายในขณะ

เดินทาง  ทําใหระบบดังกลาวอยูในรถทุกคัน เมื่อถึงเวลาตองมี

การบํารุงรักษาระบบปรับอากาศเหลาน้ัน จะตองใชชางเทคนิคที่

มีทักษะและความชํานาญ  การผลิตชางและบุคลากรที่ชํานาญ

ดานระบบปรับอากาศจึงมีความจําเปน  โดยสาขาวิศวกรรม 

เครื่องกลยานยนต คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไดมีการจัดการ

เรียนการสอนเ ก่ียวกับระบบปรับ อากาศรถยนตและวิชา

ปฏิบัติการวิศวกรรมเคร่ืองกล ซึ่งมีการศึกษาเกี่ยวกับหลักการ

พื้นฐานการทําความเย็นและการคํานวณหาอัตราการทําความ

เย็นของระบบปรับอากาศ ซึ่งในการจัดการเรียนการสอนมักพบ

ปญหาขาดแคลนสื่อการเรียนการสอนทางดานชางยนตและ

วิศวกรรม รวมถึงขาดแคลนงบประมาณในการจัดซ้ือและราคา

สูง เนื่องจากไมมีขายในทองตลาดทั่วไป  ซึ่งการจัดการสอนนั้น

เมื่ออุปกรณตางๆอยูในรถยนตทําให นักเ รียนและนักศึกษา

มองเห็นอุปกรณเหลานั้นไดลําบากและไมชัดเจน ไมสามารถ

อธิบายใหผูเรียนนั้นเขาใจไดงายเพราะมีกลไกการทํางานที่

ซับซอน  สื่อการสอนจึงมีความจําเปน 

 สื่อการเรียนการสอนจะเสริมใหผู เรียนสนใจเปนสิ่งเราให

นักศึกษาใหเกิดการตอบสนองที่ไดชัดเจนและชวยใหบรรลุ

วัตถุประสงคการสอนและการเรียนรูไดงายมากขึ้น [1] การจัด

สถานการณเหตุการณจําลองคลายกับของจริงจะทําใหการ

เรียนรูของนักศึกษามีบทบาทหรือมีสวนรวมอยางต่ืนตัว[2]  การ

ประลองเปนการปฏิบัติที่มุงใหผูเรียนไดรูเรียนรูและขอเท็จจริง

ตรงตามทฤษฎี  ดวยปจจัยที่กลาวมาขางตนสื่อทางดาน

ปฏิบัติการทดลอง และการประลองมีความสําคัญมากในการ

สงเสริมผูเรียน คณะผูวิจัยจึงมีความสนใจในการสรางชุดประลอง

เปนสื่อการสอนใหนักศึกษาไดลงมือปฏิบัติและประลองเกี่ยวกับ

ระบบทําปรับอากาศในรถยนต R 134a โดยใชมอเตอรเปนตน

กําลังแทนเครื่องยนตและปรับความเร็วรอบดวยอินเวอรเตอร 

 

2. วัตถุประสงคของงานวิจับ 
 1. สรางและติดต้ังอุปกรณระบบปรับอากาศในชุดประลอง

ระบบปรับอากาศ R 134A แบบปรับความเ ร็วรอบดวย

อินเวอรเตอร 

 2. การประเมินสมรรถนะการทําความเย็นและคุณภาพดาน

การออกแบบของชุดประลองระบบปรับอากาศ R 134a 

 

3. ขอบเขตการวจิยั 
 ชุดประลองที่สรางขึ้นใชอุปกรณที่หาไดในทองถิ่นอุปกรณ

ของระบบปรบัอากาศทั้งหมด มีการติดตั้งบนชุดประลองและมี

การติดต้ังเกจวัดความดันทุกจุดที่ทางเขาและออกจากอุปกรณ 

ชุดประลองมีลอเข็นเคลื่อนยายไดใชสารทําความเย็นชนิด 

R134a 

 

4. ทฤษฎ ี

4.1 ระบบปรบัอากาศ R134 a 

 หลักการทํางานของระบบปรับอากาศรถยนต R134 a เปน

ระบบทําความเย็นแบบอัดไอ ดังแสดงในรูปที่ 1 

 

 
รูปที่ 1 ภาพอุปกรณการทําความเย็นพื้นฐานของระบบเครื่องทํา

ความเย็นแบบอัด [3] 

 

 จากรูปที่ 1 แสดงอุปกรณในระบบการทําความเย็นแบบอัด

ไอซึ่งประกอบดวยอุปกรณดังน้ี  

 1. คอมเพรสเซอร (compressor) มีหนาที่ในการอัดเพิ่ม

ความดันใหกับน้ํายาหรือสารทํางานใหมีความดันสูงและอุณหภูมิ

สูง 

 2. คอนเดนเซอร (condenser) หรือเรียกวาคอยลรอนทํา

หนาที่ ใหสารทําความเ ย็นในสถานะที่ เปนแกสกลั่นตัวเปน

ของเหลวดวยการระบายความรอนออกจากสารทําความเย็น  

 3. อุปกรณดักความชื้น (receiver tank) ทําหนาที่เก็บสาร

ทําความเย็นและดักความชื้นที่ปนมากับแกสรอน 

 4. ลิ้นลดความดัน (expansion valve) คืออุปกรณที่ทํา

หนาที่ควบคุมการไหลของสารทําความเย็นที่ไหนผานเขาไปยังอี

(2) 
(1) (3) 

(4) 
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วาพอเรเตอร ลดความดันของสารทําความเย็นใหมีความดันตํ่า 

จนสามารถระเหยเปลี่ยนสถานะเปนไอไดที่อุณหภูมิต่ําในอีวา

พอเรเตอร [4] 

 5. อีวาพอเรเตอร (evaporator) หรือเรียกวาคอลยเย็น

หมายถึงอุปกรณที่ทําหนาที่รับความรอนจากสิ่งของที่ตองการแช

เย็นเนื่องจากน้ํายาที่ออกจากลิ้นลดความดันมีอุณหภูมิต่ํากวา

อุณหภูมิของอีวาพอเรเตอรดังนั้นความรอนในส่ิงของที่ตองการ

แชเย็นจะถายเทใหกับน้ํายาทําใหนํ้ายาภายในอีวาพอเรเตอรมี

อุณหภูมิเพิ่มขึ้นเ กินกวาจุดเดือดของน้ํายาจึ งทํ าให นํ้ายา

กลายเปนไอ 

 6. นํ้ายา (refrigerant) หมายถึงสารทํางานหรือสารทํา

ความเย็นสําหรับถายเทความรอนโดยการดูดซึมความรอนเขาสู

ตัวเองที่อุณหภูมิต่ําและความดันต่ําและถายเทความรอนออก

จากตัวเองขณะที่มีอุณหภูมิสูงและความดันสูง 

 7. ระบบทอในระบบปรับอากาศรถยนตไดแบงทอทางเดิน

ของสารทําความเย็นตามความดันและคุณสมบัติของสารทํา

ความเย็นออกได 3 ลักษณะคือทอดีสชารจ (discharge line) 

ทอลิควิด (liquid line) และทอซักชั่น (suction line) [5] 

 ห ลั ก ก า ร ทํ า ง า น ข อ ง ร ะ บ บ ป รั บ อ าก าศ  เ มื่ อ เ ป ด

เครื่องปรับอากาศ คอมเพรสเซอร (compressor)จะดูดสารทํา

ความเย็นที่มีอุณหภูมิตํ่าแรงดันต่ําจากอีวาพอเรเตอร อัดใหมี

อุณหภูมิสูงแรงดันสูงสงไปยังคอนเดนเซอร (condenser) สาร

ทําความเย็นที่ไหลผานคอนเดนเซอรจะเกิดการแลกเปล่ียนความ

รอนจะทําใหอุณหภูมิลดต่ําลง จากนั้นสารทําความเย็นไหลตอไป

ยังรีซีฟเวอร/ดรายเออร (receiver/dryer) เพื่อกรองสิ่งสกปรก

และความชื้นที่ปนเปอนในสารทําความเย็น สารทําความเย็นไหล

ไปที่ เอ็กซแพนชั่นวาลว (expansion valve) ลดแรงดัน แลวฉีด

เปนฝอยละอองเขาไปในอีวาพอเรเตอร (evaporator) ทําใหสาร

ทําความเย็นมีความดันต่ําและดูดความรอนแฝงจากภายนอก

เพื่อใหตัวมันเองมีสถานะกลายเปนแกส ทําใหอุณหภูมิภายนอก

ลดลง หลังจากน้ันสารทําความเย็นที่เปนแกสจะถูกดูดเขาไปใน

คอมเพรสเซอร เพื่อเริ่มตนการทํางานใหมอีกคร้ัง  
 

4.2 ความสามารถทําความเย็น 

 ความสามารถทําความเย็น คือความเย็นที่ไดที่คอยลเย็นตอ

ชั่วโมงโดยเปนคาเปรียบเทียบระหวางผลของพลังงานความรอน

ของอากาศที่เปลี่ยนแปลงระหวางอากาศเย็นจากชองลมจาย(ลม

เย็นไหลออกจากระบบทําความเย็น) กับอากาศรอนจากชองลม

กลับ (ลมรอนไหลเขาระบบทําความเย็น) ตอชั่วโมงมีสมการดังน้ี 

 

Q = 
4.187v
3.968V )h(h

sr
 Btu/hr          (1) 

 

 เม่ือ Q  คือความสามารถทําความเย็น, Btu/hr, V  คือ

ปริมาตรลมไหลผานแฟนคอลย, m3/hr, V  คือปริมาตรจําเพาะ

สําหรับความชื้นอากาศ, m
3
/kg, hr คือคาเอนทัลปของอากาศ

ดานชองลมกลับ, kJ/kg, hs คือคาเอนทัลปของอากาศดานชอง

ลมจาย, kJ/kg, 3.968 Btu = 4.187 kJ เปนคาคงที่ใชแปลง

หนวย kJ เปน Btu  

 

4.3 สัมป ระ สิท ธ์ิสมรรถนะ COP (Coefficient of 

performance) 

 สัมประสิทธ์ิสมรรถนะคือคาใชแสดงประสิทธิภาพของการทํา

ความเย็นโดยเปนคาเปรียบเทียบระหวางผลของความเย็นที่ได

ตอกําลังงานที่ใหกับระบบ[3] 

 

(Btu/hr)  workncompressio
(Btu/hr) effect ingrefrigeratCOP                

 
1h2h
4h1hCOP 


                            (2) 

 

 โดย h1=เอนทาลปขาเขาคอมเพรสเซอร, h2=เอนทาลปขา

ออก คอมเพรสเซอร, h4=เอนทาลปขาออกจากเอ็กซแพนชั่น

วาลวในขบวนการอัดตัว (Compression process) คาเอนทัลป

ของสารทําความเย็นเพิ่มขึ้นเทากับปริมาณความรอนที่เทียบเทา

กับพลังงานกลที่ทําการอัดไอจะได 

 

    COP   
evaTconT

evaT
                       (3) 

 

Teva คือ อุณหภูมิที่ชุดอีวาพอเรเตอร, Tcon คือ อุณหภูมิที่ชุด

คอนเดนเซอร 

 

4.3 การหาคาดัชนีความสอดคลอง(IOC) 

IOC  =  
N

R                                     (4) 
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 เม่ือ IOC แทน ดัชนีความสอดคลองระหวางแบบสอบถาม

กับจุดประสงค, ∑R แทน ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของ

ผูเช่ียวชาญและ N แทน จํานวนผูเชี่ยวชาญ, เกณฑการพิจารณา

ระดับคาดัชนีความสอดคลอง ของขอคําถามในแบบสอบถามที่

ไดจากการคํานวณจากสูตร (4) ที่จะมีคาอยูระหวาง 0 ถึง 1 มี

รายละเอียดของเกณฑการพิจารณา ดังนี้มีคา IOC ตั้งแต 0.5 

ขึ้นไป คัดเลือกหัวขอคําถามน้ันไว แตถาไดคา IOC ต่ํากวา 0.5 

ควรพิจารณาแกไขปรับปรุง หรือตัดทิ้งขอคําถามนั้น[7][8] 

 

5. วิธีการดําเนินการวิจัย 
 การดําเนินการวิจัยไดแบงงานออกเปนสองสวนคือ สวนแรก

เปนการสรางชุดประลองระบบปรับอากาศ R 134A แบบปรับ

ความเร็วรอบดวยอินเวอรเตอร โดยใชอุปกรณและวัสดุที่ใชหาได

ในทองถิ่นในการดําเนินการสราง  สวนที่สองเปนการประเมิน

ระบบการทําความเย็นที่ติดตั้งในชุดประลองระบบปรับอากาศ R 

134A แบบปรับความเร็วรอบดวยอินเวอรเตอร   

 

5.1 การออกแบบโครงสราง 

 ศึกษาหาแนวคิดจากงานวิจัย คําอธิบายรายวิชาใน มคอ.2 

ของสาขาวิศวกรรมเครื่องกลยานยนตและวิชาปรับอากาศใน

รถยนต  เพื่อใชในการสรางชุดส่ือการสอนสําหรับ ประลอง 

ทดลองและปฏิบัติ  ซึ่งมีขนาดความสูงจากพื้น 80 เซนติเมตร 

ความกวาง 55 เซนติเมตรและความยาว 120 เซนติเมตรมีลอใน

การเคลื่อนที่ ติดตั้งอุปกรณตางๆในแผงของชุดทดลองเชน ชุด

คอมเพรสเซอร คอนเดนเซอร  อีวาพอเรเตอร  รีซิฟเวอรดราย

เออร ชุดมอเตอรและอินเวอรเตอรเปนตน แสดงตามรูปที่ 2 

 

 
รูปที่ 2 แสดงการติดตั้งอุปกรณตางๆในชุดสาธิต 

 

5.3 เครื่องมือวิจัย 

 เครื่องมือที่ใชในงานวิจัยประกอบดวยดังนี้คือ 

 1. เครื่องมือวัด ที่ใชในการทดลองจะประกอบดวย ก) เกจ

วัดความดันที่ติดต้ังบนชุดประลองในระบบปรับอากาศ ข) เกจ

แมนิโฟด, ค) ชุดบันทึกอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ ง) 

จอแสดงผลวัดอุณหภูมิดังแสดงในรูปที่ 3 

    
                   (ก)                       (ข) 

    
                           (ค)                    (ง)  

รูปที่ 3 อุปกรณและเครื่องมือวัด 
 

 2.ชุดประลองระบบปรบัอากาศ R 134a แบบปรับความเร็ว 

รอบดวยอินเวอรเตอร ดังแสดงในภาพที่ 4 

 

5.3 วิธีการทดลอง 

 การประเมินสมรรถนะการทําความเย็นของชุดประลองระบบ

ปรับอากาศ R 134A แบบปรับความเร็วรอบดวยอินเวอรเตอรที่

สรางข้ึนจะมีการทดลองดังนี้ 

 1. ติดตั้งเครื่องมือวัดอุณหภูมิ ที่ทางเขาและออกของระบบ

ปรับอากาศ 

 2. เติมสารทําความเย็นR 134 a เขากับระบบทําความเย็น

ใหไดตามคากําหนด ปรับคาความเร็วที่อินเวอรเตอรที่ 5000 

RPMและเดินเครื่องเปนเวลา 1 ช่ัวโมง  

 3. บันทึกคาอุณหภูมิที่ทางเขาของระบบปรับอากาศและที่ 

ทางออกของระบบปรับอากาศที่ชุดประลองที่สรางขึ้นดังแสดงใน 

รูปที่ 4 

 4. บันทึกคาความดันและอุณหภูมิที่ทางเขาและทางออก

ของอุปกรณ คอมเพรสเซอร คอนเดนเซอร อิวาพอเรเตอร  

 5. ปดระบบทําความเย็นที่ชุดประลองฯ และนําขอมูลที่ได

วิเคราะหผลหาคา COP ในระบบปรับอากาศบนชุดประลอง 

 

 
รูปที่ 4 การทดลองหาสมรรถนะของชิ้นสวนอุปกรณ 

 การหาคุณภาพดานการออกแบบในชุดประลองระบบปรับ

อากาศรถยนต R-134 a ที่สรางขึ้นเพื่อใชเปนสื่อการเรียนการ
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สอนน้ันมีข้ันในการสรางเคร่ืองมือ (แบบสอบถามดานคุณภาพ) 

ดังแสดงในรูปที่ 5[9] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 5  ขั้นตอนการสรางแบบสอบถามดานคุณภาพการ

ออกแบบ 

 

 จากรูปที่ 5 ผูวิจัยสรางแบบสอบถามโดยใชแนวความคิดเห็น

ขอ งผู เ ชี่ ย วช าญจํ าน วน 3  ท านที่ มีก าร เ ลื อกหั วขอ ใ น

แบบสอบถามแตละขอ [8][9] โดยดูจากการหาคาIOC. แตละ

หัวขอที่มีคามากกวา 0.5 ขึ้นไป นําหัวขอน้ันใสในแบบสอบถาม

ดานคุณภาพจนครบทุกดาน [8] คุณสมบัติของกลุมผูเชี่ยวชาญ

เปนบุคลากรทางการศึกษามีความเช่ียวชาญดานระบบปรับ

อากาศและงานดานยานยนตไมนอยกวา 5 ปและสอน ใน

สถาบันศึกษาที่สังกัดสถาบันอาชีวศึกษา และมหาวิทยาลัยราช

ภัฎราชนครินทรหรือสถานประกอบการ จํานวน 3 ทาน ใชวิธี

เลือกแบบเจาะจง ขั้นตอนการเก็บขอมูลดานคุณภาพการ

ออกแบบ ประกอบดวย นัดกลุมผู เชี่ยวชาญเพื่อจะประเมิน

คุณภาพดานการออกแบบดวยแบบประเมินดานคุณภาพการ

ออกแบบ โดยแบบสอบถามที่ใชเปนแบบ 5 ระดับ [10]  

 

 

6. ผลการทดลอง 

 ผลการหาสมรรถนะการทําความเย็นในชุดประลองโดยทํา 

การบันทึกขอมูลอุณหภูมิและความดันในเกจวัดความดันและ

อุณหภูมิแตละจุด แสดงขอมูลในตารางที่ 1 โดยไดนําคาอุณหภูมิ

และความดันแตละจุดเพื่อคํานวณหาคาเอนทัลปของอากาศ 

จากสมการที่ (2)-(4) พบวาคา Coefficient of performance 

(COP) ของระบบปรับอากาศรถยนต R – 134a  ที่สรางข้ึนใน

ชุดประลองมีสมรรถนะการทําความเย็นได COP = 2.28 โดยที่ 

h1 398, h4 325, h2 430 kJ/kg ตามลําดับ 

 

ตารางที่ 1 แสดงสถานะอุณหภูมิ และความดันของเครื่องทํา

ความเย็นบนชุดประลองระบบปรับอากาศรถยนต R-134a 

ลักษณะขั้นตอนการ 

ทํางานจุดท่ี 

อุณหภูมิ

(°C) 

ความดัน 

(MPa) 

2  ( คอมเพรสเซอร)  61 1.72 

3 (ดอนเดนเซอร) 57 1.55 

4 (เอ็กแพนช่ันวาลว) 7 0.37 

1  (อีวาพอเรเตอร ) 10 0.33 

 

 
รูปที่ 6 ระดบัคะแนนจากการประเมินดานคุณภาพจาก

ผูเชี่ยวชาญ 

 

 จากรูปที่  6 คุณภาพดานการออกแบบแบงการประเมิน

ออกเปนสองสวน สวนแรกดานการออกแบบและการสรางซ่ึง

พบวามีระดับคะแนนเฉลี่ย 4.42 SD 0.56   และสวนที่สองดาน

การใชงานมีคะแนนเฉลี่ยที่ 4.6 SD 0.5  ซ่ึงจะมีรายละเอียดใน

หัวขอประเมินคือ 1) การออกแบบมีความถูกตองตามหลักการ

ออกแบบทางวิศวกรรม 2)การเลือกช้ินสวนมีความเหมาะสม 3) 

การออกแบบโครงสรางมีความแข็งแรง ทนทานตอการใชงาน 4)

มีความสะดวกในการเคลื่อนยายและติดต้ัง 5) การออกแบบ

ไมผาน 

ออกแบบหัวขอแบบสอบถาม 

สรางแบบประเมิน/หัวขอประเมิน 

ผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ 

วิเคราะหผล IOC 

จบ 

ปรับปรุง

แกไข 
ผาน 
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ครอบคลุมวัตถุประสงค 6)ความแข็งแรงของโครงสราง และ 7) 

ความเรียบรอยในการประกอบและติดตั้งชิ้นสวน,อุปกรณทํา

ระบบความเย็น 8) ความเรียบรอยในการเดินสายไฟและติดต้ัง

อุปกรณไฟฟา และสวนที่สอง ดานการใชงานแบงรายละเอียด

การประเมินได 6 ขอ คือ 9) มีความเหมาะสมกับวัย ระดับ

สติปญญาและระดับการเรียนรูของผูเรียนสอดคลองกับการสอน

ของรายวิชา 10) มีความเขาใจกอใหเกิดแรงจูงใจตอการเรียนรู 

11) ดานความปลอดภัยของอุปกรณและระบบไฟฟา 12) การ

แสดงการทํางานของระบบปรับอากาศชัดเจน 13) ความสะดวก

ในการทดลอง 14) ความสะดวกในการบํารุงรักษา  

 

7. ขอเสนอแนะ 
7.1 ดานการออกแบบถามีการพัฒนาใหมีรูปลักษณคลายกับหอง

โดยสารรถยนตจะทําใหเกิดความสรใจมากข้ึน 

7.2 ควรหุมฉนวนดานทอความดันสูง เน่ืองจากอาจเกิดอันตราย

จากความรอนได  
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ทํางาน แผนภูมิกระบวนการไหล แผนภูมิคนเครื่องจักร การวิจัยศึกษาเกี่ยวกับคนและเคร่ืองจักรในการทํางาน สถิติที่นํามาใชไดแก คา

รอยละ คาเฉล่ีย จากการวิจัยพบวาการทํางานของคนกับเคร่ืองจักรที่เกิดข้ึนในแผนกปม เวลาการทํางาน 60 วินาที พนักงานและ

เครื่องจักร ใชเวลาทํางานจริง 40 วินาที มีเวลาวาง 20 วินาที คิดเปนรอยละ 66.67 การปรับปรุงขั้นตอนในกระบวนการทํางานเพื่อ

เพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต ใชเวลาทํางานจริง 40 วินาที ไมมีเวลาวาง คิดเปน 100 เปอรเซ็นต สงผลใหอัตราการทํางาน

ปรกติ ที่เวลา 60 นาท ีไดช้ินงาน 600 ชิ้น ทําใหประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตเพิ่มข้ึน ไดช้ินงาน 900 ช้ิน อัตราการผลิตตอหนวย

เพิ่มขึ้นจากเดิม 0.16667 เพิ่มเปน 0.2500 ช้ินตอวินาที 

คําสําคัญ: การเพิ่มประสิทธิภาพ, กระบวนการผลิต, อัตราการผลิตตอหนวย 

 

Abstract 

   This research aims Efficiency of Car Seat Manufacturing Process and Production rate per unit Increase 

Efficiency In pump department. Case Study: of Automotive Industry Eastern Region. Tool of research is flow 

chart, flow process chart and man-machine chart. The statistic of research is Percentage and Mean. Research 

finding of this study ; employee and machine are working in pumping department, Working period of employee 

and machine is 60 seconds but use actual time is 40 seconds and have lost time is 20 seconds at about 66.67 

percentage. Improving step in the process to assess the efficiency of the production process by using work time 

is 40 seconds, not lost time at about 100 percentage of working. Result in the rate of working time in 60 minutes, 

will work for 600 pieces and Increase efficiency of the production process will work for 900 pieces. Production 

rate per unit increased by 0.1666.to 0.2500 parts per second 

Keywords: Increase Efficiency, Manufacturing, Production per unit 

 

1. บทนํา 
 จากสภาพปญหาเศรษฐกิจที่เกิดข้ึนในปจจุบันทําใหธุรกิจ

หรืออุตสาหกรรมที่ดําเนินงานอยูตองมีการแขงขันกันสูงขึ้น      

ปญหาตนทุนตางๆที่เปนปจจัยตอตนทุนการผลิตสินคาเชน ราคา

ขนสง, ราคาวัตถุดิบ และอ่ืน ๆ ทําใหทางผูประกอบการตองมา

สนใจในเรื่องการจัดการระบบการผลิตใหดีข้ึน โดยเร่ิมจากการ

ใชทรัพยากรที่มีใชอยูใหเปนประโยชนและคุมคาที่สุดเพื่อรักษา

และปองกันผลกําไรที่ไดรับใหอยูในระดับที่ยอมรับได น่ันคือไม
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ตํ่ากวาผลกําไรที่ทางผูประกอบการกําหนดไว หรือจุดคุมทุน 

(Break-even Point) ในการผลิต [1] วิธีการปรับปรุง

ประสิทธิภาพการผลิตก็ถือวาเปนหัวใจสําคัญของอุตสาหกรรม

เพราะสามารถทําใหกําลังการผลิตเพิ่มข้ึน  และตนทุนการผลิต

ลดต่ําลง  โดยทั่วไปวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดยอมมักใช

เทคนิคการผลิตไม ซับ ซอนเน่ืองจากการลงทุน ตํ่า โดยที่

ผูประกอบการ และพนักงานยังขาดความรู พื้นฐานที่รองรับ

เทคนิควิชาการที่ทันสมัยจึงทําใหขาด การพัฒนามาตรฐานการ

ทํางานที่ดีน้ันเอง 

 กรณีศึกษาในกลุมอุตสาหกรรมยานยนตภูมิภาคตะวันออก 

เปนบริษัทที่เปนผูผลิตและขายสงใยเทียมและใยสังเคราะห ปม

แบบพิมพใยสังเคราะห เพื่อเปนอุปกรณในการผลิตชิ้นสวนเบาะ

รถยนต การผลิตอุปกรณช้ินสวนยานยนต รถพวงและรถกึ่งรถ

พวง กรณีศึกษาในกลุมอุตสาหกรรมยานยนต ใหความสําคัญ

เกี่ยวกับมาตรฐานการผลิตโดยมีการใชเครื่องจักร และอุปกรณ

การผลิตที่ทันสมัย จากการที่ ไดศึกษากระบวนการผลิตของ 

กรณีศึกษาในกลุมอุตสาหกรรมยานยนตไดพบปญหาในการผลิต 

ในแผนกเตรียมผาใยสังเคราะหตองมีการเคล่ือนยายหลายจุด

กอนจะถึงแผนกปมช้ินงาน โดยการยายดังกลาวไมทันตเวลาตอ

การสงไปยังแผนกปม เพื่อผลิตตอไป 

 

 
รูปที่ 1 แผนผังกระบวนการผลิต 

ที่มา:( กลุมอุตสาหกรรมยานยนต,2560) 

 

 จากปญหาดังกลาวคณะผูวิจัยมีความสนใจ ที่จะปรับปรุง

ประสิท ธิภาพ ในกระบวนการผลิต ช้ินส วนเบ าะ รถยนต          

การ วิเคราะห ในหลักการทํางานจากกระบวนการทํางาน        

ทั้งหมด 4 แผนกโดยมีแผนกที่เกี่ยวของคือ แผนกตัดผาตองทํา

การตัดผาจํานวนหนึ่งเพื่อสงตอไปคือแผนกปมงาน โดยแผนกน้ี

ตองทําการผลิดเพื่อสงตอไปในแผนกแปะผงเหล็กและแผนกยิง

กาว ตามลําดับโดยจะทําการปรับปรุงในแผนกปม เพราะเปน

การทํ า งานการทํา งานของคนและเครื่ อง จักร  การ เพิ่ ม

ประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตใชหลักการและนําแนวคิด

เกี่ยวกับวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมมานําใชเพื่อที่จะ

ปรับปรุงกระบวนการเพื่อใหเกิดมูลคาเพิ่มในดานการผลิตและ

องคความรูในดานการวิจัยตอไป 

 

2. วัตถุประสงคการวิจัย 

2.1 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตเบาะรถยนต 

 

2.2 เพื่อหาอัตราการผลิตตอหนวยจากการเพิ่มประสิทธิภาพ

แผนกปมในกระบวนการผลิตชิ้นสวนเบาะรถยนต 

 

3. วิธกีารดําเนินงานวจิัย 
 งานวิจัยนี้เปนงานวิจัยเชิงทดลองเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพ

ในกระบวนการผลิตเบาะรถยนตโดยศึกษาที่แผนกปมงาน มี

วิธีการดําเนินการดังตอไปนี ้

 

3.1 สถานที่ในการวิจัย 

 ไดแก กลุมอุตสาหกรรมยานยนตในเขตภูมิภาคตะวันออก    

ที่มีพนักงานในสายการผลิต จํานวน 30 คน 

 

3.2 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย เครื่องมือที่ใชในการวิจัยแบง

ออกเปน 2 สวน 

 1) เครื่องมือที่ใชในการวิเคาะหขอมูล 

 (1) แผนภูมิกระบวนการทํางาน 

 (2) แผนภูมิกระบวนการไหล 

 2) เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

 (1) ใ บ ต รว จสอ บ แผน ภู มิ กร ะบ วนกา ร ไหล ของ

กระบวนการผลิต 

 (2) แผนภูมิคนเครื่องจักร 

 

3.3 การเก็บรวบรวมขอมูล 

 1) ใชแผนภูมิกระบวนการทํางานเก็บขอมูล ในชวงเวลา       

9.00 น.-12.00น. กับชวงเวลา14.00 น. -17.00 น. 

 2) นําแผนภูมิกระบวนการไหลใชเก็บขอมูลกอนทําการ

ปรับปรุงแกไข 
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3.4 การวิเคราะหขอมูล 

 1) นําขอมูลที่ไดจากแบบแผนภูมิกระบวนการไหล ในชวง

เวลา 4 ชวงมาระบุกิจกรรมตางๆที่เกิดขึ้นในกระบวนการ

ทั้งหมด 

 2) นําขอมูลทั้งหมดมาทําแผนภูมิคนเครื่องจักรโดยเปน 

แผนภูมิกิจกรรมพหุคูณ ระหวางคนกับเค ร่ืองจักรเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตในการทํางาน 

 3) หาอัตราการผลิตตอหนวยจากการเพิ่มประสิทธิภาพใน

กระบวนการผลิตชิ้นสวนเบาะรถยนต จากกรณีศึกษาที่แผนกปม 

 

4. ผลการวิจัย 
 การเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตเบาะรถยนตจะ

ศึกษาในกระบวนการผลิตที่ แผนกปม ดังมีรายละเอียดดังนี้[2] 

 

4.1 ขั้นตอนในกระบวนการทํางานแผนกปมงาน 

 

ตารางที่ 1 เวลาทํางานแผนกปม 

 พนักงาน เครื่องจักร 

เวลาวาง 20 วินาท ี 20 วินาท ี

เวลาทํางาน 40 วินาท ี 40 วินาท ี

เวลาทั้งหมด 60 วินาท ี 60 วินาท ี

% เวลาทํางาน 66.67 % 66.67 % 

% เวลาทํางาน 66.67 % 66.67 % 

 

 การทํางานของคนกับเครื่องจักรในแผนกปมเวลาทํางาน 60 

วินาที โดยใชเวลาทํางาน 40 วินาที พนักงานมีเวลาวาง 20 

วินาที คิดเปนรอยละ 66.67 ของเวลาการทํางาน เครื่องจักรใช

เวลาทํางาน 40 วินาที วาง 20 วินาที ใชคิดเปนรอยละ 66.67 

ของเวลาการทํางาน [2] 

 การผลิตเบาะรถยนตแผนกปมงานมีกระบวนการทั้งหมด     

3 กระบวนการ โดยเวลาในการผลิตที่จะสามารถสงชิ้นงานใหกับ

แผนกตอไปใชเวลา 15 นาทีระยะทาง 3 เมตร สามารถเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการทํางานไดโดยใชแผนภูมิกิจกรรมพหุคูณที่

เปน แผนภูมิแสดงการทํางานของคนรวมกับเคร่ืองจักร ในการ

จัดการดังนี้ 

พนักงานคุมเครื่องปมมีขั้นตอนการทํางานดังนี้ 

1. ถอดชิ้นงานเดิมออกจากเครื่อง  10 วินาที 

2. ตรวจสอบชิ้นงานปม   15 วินาท ี

3. ใสชิ้นงานลงถัง    5 วินาที 

4. หยิบชิ้นงานใหมใสเครื่องและกดปุมเดินเครื่อง 10 วินาท ี

5. เวลาในการปมช้ินงาน   20 วินาท ี

 

 
รูปที่ 3 แผนภูมิแสดงการทํางานของคนรวมกับเครื่องจักร 

แผนกปม 

 

 กรณีเครื่องจักรวางเกิดจากที่พนักงาน ตรวจสอบชิ้นงานปม 

กับใสชิ้นงานลงถัง เครื่องจักรไมมีการทํางานหรือเดินเครื่อง 

 

ตารางที่ 2 อัตราการผลิตตอหนวยของแผนกปมงาน 

เวลา 

(วินาที) 

เวลา (นาที) ผลผลิต 

(ชิ้น) 

อัตราตอหนวย 

(วินาที) 

60 1 10 0.16667 

600 10 100 0.16667 

3,600 60 600 0.16667 

 

 อัตราการผลิตตอหนวยใชเวลา 60 วินาทีตอปมงาน 1 คร้ัง

ไดชิ้นงาน 10 ช้ิน อัตราตอหนวย 0.16667 การทํางานเพื่อสงให

แผนกตอไปที่สามารถผลิตไดคือ 100 ชิ้น ดังน้ันการทํางานใน

แผนกปมงาน ใชเวลาในการผลิต 10 นาทีเพื่อสงตอใหแผนก

ตอไป 

 

4.2 การปรับปรุงขั้นตอนในกระบวนการทํางานแผนกปม  

 จ า กก ร ะบ วนก า รผ ลิ ต ข อง แผ นกป ม ส าม าร ถ เ พิ่ ม

ประสิทธิภาพในการทํางานไดโดยใชแผนภูมิกิจกรรมพหุคูณที่

เปน[3] แผนภูมิแสดงการทํางานของคนรวมกับเครื่องจักร ใน

การจัดการดังนี ้
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พนักงานคุมเครื่องปมมีขั้นตอนการทํางานดังนี้ 

1. ถอดชิ้นงานเดิมออกจากเครื่อง  10 วินาที 

2. ตรวจสอบชิ้นงานปม   15 วินาที 

3. ใสชิ้นงานลงถัง    5 วินาท ี

4. หยิบชิ้นงานใหมใสเครื่องและกดปุมเดินเครื่อง 10 วินาที 

5. เวลาในการปมชิ้นงาน   20 วินาที 

 

 
รูปที่ 4 แผนภูมิแสดงการทํางานของคนรวมกับเครื่องจักรแผนก

ปมงานหลังการปรบัปรุง 
 

ตารางที่ 3 เวลาทํางานแผนกปมหลังจากการเพิ่มประสิทธิภาพ 

 พนักงาน เคร่ืองจักร 

เวลาวาง 0 วินาท ี 0 วินาที 

เวลาทํางาน 40 วินาที 40 วินาท ี

เวลาทั้งหมด 40 วินาที 40 วินาท ี

% เวลาทํางาน 100 % 100 % 

 

 การทํางานของคนกับ เครื่ องจักร ในแผนกปมหลังการ

ปรับปรุงเวลาทํางาน 40 วินาที โดยพนักงานไมมีเวลาวาง ใช

เวลาทํางาน 40 นาทีคิดเปนรอยละ 100 ของเวลาการทํางาน 

เครื่องจักรไมวาง ใชเวลาทํางาน 40 นาทีคิดเปนรอยละ 100 

ของเวลาการทํางาน 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 4 อัตราการผลิตตอหนวยของแผนกปมงานจากการ

เพิ่มประสิทธิภาพ 

เวลา(วินาที) เวลา(นาที) ผลผลิต

(ชิ้น) 

อัตราตอหนวย(ตอ

วินาที) 

4 0.066 1 0.25 

60 1 15 0.25 

600 10 150 0.25 

3,600 60 900 0.25 

 อัตราการผลิตตอหนวยใชเวลา 60 วินาทีตอปมงาน 1 คร้ัง

ไดช้ินงาน 15 ชิ้น อัตราตอหนวย 0.25 การทํางานในแผนกปม

งาน ใชเวลาในการผลิต 6.667 นาที หรือประมาณ 7 นาทีได

ผลผลิต 105 ชิ้นแผนกปมงานหลังการปรับปรุงใชเวลาในการ

ผลิตที่จะสามารถสงชิ้นงานใหกับแผนกตอไปใชเวลา 12 นาที

ระยะทาง 3 เมตร จากกระบวนการปรับปรุงสามารถลดเวลาการ

ทํางานลงได 3 นาที คิดเปนรอยละ 20 

 

4.3 ผลการเพิ่มประสิทธภาพ 

 1) ผลการทํางานของพนักงานและเครื่องจักรกอนและหลัง

ปรับปรุง [4] 

  จากการศึกษาการทํางานของพนักงานและเครื่องจักร 

กอนและหลังปรับปรุงพบวา ดานเวลากอนการปรับปรุงพบวาใน

เวลา 60 วินาทีมีการทํางานทั้งหมด 40 วินาที และมีเวลาวาง 

20 วินาที คิดเปนรอยละ 66.67 หลังการปรับปรุงกระบวนการ

พบวาเวลาทํางานทั้งหมด 40 วินาที พนักงานและเครื่องจักรไมมี

เวลาวาง คิดเปนรอยละ 100 

 

ตารางที่ 5 ผลการทํางานของพนักงานกอนและหลังจากการเพิ่ม

ประสิทธิภาพ 

พนักงาน กอนปรบัปรุง หลังปรับปรุง 

เวลาวาง 20 วินาที 0 วินาท ี

เวลาทํางาน 40 วินาที 40 วินาที 

เวลาทั้งหมด 60 วินาที 40 วินาที 

รอยละ  66.67 100  

 

 2) ผลอัตราการผลิตตอหนวยของแผนกปมงาน 

  กําหนดระยะเวลาในการผลิต 60 นาทีในการปมชิ้นงาน 

จากการศึกษาอัตราการผลิตตอหนวยของการปมงานพบวาได

ชิ้นงานทั้งหมด 600 ชิ้นตอ 60 นาที หลังการจากการเพิ่ม

112



การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 4 

12-13 กรกฎาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร หนา 
 

ประสิทธิภาพกระบวนผลิต ไดชิ้นงานทั้งหมด 900 ชิ้นตอ 60 

นาที คิดเปนอัตราตอหนวย 0.25 

 

ตารางที่ 6 อัตราการผลิตตอหนวยของแผนกปมงานจากการ

เพิ่มประสิทธิภาพ 

 กอนปรบัปรุง หลังปรับปรุง อัตราตอหนวย 

ระยะเวลา 600 900 0.25 
 

 

5. อภปิรายผลการวจิัย 
5.1 แผนกตัดผาเ ร่ิมตนของการทํางานคือเวลา 8.00 น.มี

กระบวนการทั้งหมด 5 กระบวนการเวลาในการผลิตที่จะ

สามารถสงชิ้นงานใหกับแผนกตอไปใชเวลา 30 นาที ระยะทาง 

10 เมตร แผนกปมงานเร่ิมตนของการทํางานคือเวลา 8.30 น. มี

กระบวนการทั้งหมด 3 กระบวนการเวลาในการผลิตที่จะ

สามารถสงชิ้นงานใหกับแผนกตอไปใชเวลา 15 นาที ระยะทาง 

3 เมตร แผนกแปะผงเหล็กของบริษัท เร่ิมตนของการทํางานคือ

เวลา 8.45 น. มีกระบวนการทั้งหมด 3 กระบวนการสามารถสง

ชิ้นงานใหกับแผนกตอไปใชเวลา 25 นาที ระยะทาง 15 เมตร 

แผนกยิงกาวเริ่มตนของการทํางานคือเวลา 9.10 น.โดยมี

กระบวนการทั้งหมด 3 กระบวนการสามารถสงชิ้นงานใหกับ

แผนกตอไปใชเวลา  30 นาทีระยะทาง 3 เมตร จากการผลิต

เบาะรถยนตมีการไหลแบบเสนตรงคือตองไดงานตามแผนกกอน

หนาถึงจะทํางานไดเมื่อไมมีวัตถุดิบในการทํางานก็จะสงผลกระทบ

ตอแผนกตอ ๆ ไป  

 

5.2 แผนกปมเวลาทํางานจะคิดตามอัตรา 60 วินาที โดยพิจารณา

จากพนักงานมีเวลาวาง ใชเวลาทํางาน กับเครื่องจักรวาง ใชเวลา

ทํางาน ของเวลาการทํางานทั้งหมดผลที่ไดคือการทํางานของคน

และเครื่องจักรยังไมมีประสิทธิภาพพอกับการทํางาน มีเวลาวาง

ของคนและเครื่องจักรอยูพอสมควร 

 

5.3 อัตราการผลิตตอหนวยใชเวลา 60 วินาทีตอปมงาน เพื่อให

ทราบถึงจํานวนในการผลิตเพื่อสงในแผนกตอไปใหเพียงพอใน

การผลิตอัตราที่ผลิตปจจุบันสามารถผลิตไดพอดีกับงานในแผนก

ตอไปไดหากมีการเพิ่มประสิทธิภาพในแผนกนี้ก็สามารถทําได 

 

5.4 ผลการปรับปรุงกระบวนการทํางานของคนกับเครื่องจักรใน

แผนกปมหลังการปรับปรุงเวลาทํางาน โดยพนักงานไมมีเวลาวาง 

ใชเวลาทํางาน คิดเปนรอยละ 100 ของเวลาการทํางานของ

เครื่องจักรไมวาง ใชเวลาทํางาน นาทีคิดเปนรอยละ 100 ของ

เวลาการทํางานแสดงผลจากการปรับปรุ งสามารถ เพิ่ ม

ประสิทธิภาพในการทํางาน สอดคลองกับงานวิจัยเก่ียวกับ การ

ลดเวลาการผลิตเวอรมเกียรโดยการจัดสมดุลการผลิต โดยใช

เวลาในการทํางานอยางคุ มคาลดการว างงานที่ เกิดขึ้นใน

กระบวนการ 

 

5.5 อัตราการผลิตตอหนวยใชเวลา 60 นาทีสามารถเพิ่มผลผลิต

ขึ้นได อัตราตอหนวย 0.25 การทํางานเพื่อสงใหแผนกตอไปที่

สามารถผลิตมีพอที่จะสามารถผลิตไดตอเน่ือง ดังน้ันการทํางาน

ในแผนกปมงาน ใชเวลาในการผลิตลดลงแตผลผลิตเทาเดิมหรือ 

เวลาเทากันแตผลผลิตมากข้ึน 

 

6. ขอเสนอแนะ 

6.1 การผลิตในแผนกปมงานในการทํางานจริงผูปฎิบัติงานตอง

ความมีความเขาใจในกระบวนการผลิต และมีประสบการณ

พอสมควรจึงจะสามารถใชเครื่องปมในการเพิ่มประสิทธิภาพนี้ได 

 

6.2 แผนกอ่ืนๆที่อยูในกระบวนการสามารถเพิ่มประสิทธิภาพใน

การทํางานไดกอนจะทําการวิจัยควรศึกษาขอมูลที่ชัดเจนและ

เข าใจในกระบวนการ เปนอยางดีถึ งจะทํางานไดอยาง มี

ประสิทธิภาพ 

 

6.3 ควรมีการติดตามผลการนําแผนภูมิคนเคร่ืองจักรที่นําไปเพิ่ม

ประสิทธิภาพของคนในการทํางานกับเครื่องปมอยางเปนระยะ

เพื่อความยังยืนในการทํางานอยางเปนระบบ 

 

6.4 ควรนําหลักการเพิ่มประสิทธิภาพจากการใชแผนภูมิคน

เครื่องจักร ไปใชในอุตสาหกรรมที่มีการผลิตกับ เครื่องจักร

อุตสาหกรรมประเภทอ่ืนๆตอไป 

 

7. กิตติกรรมประกาศ 
 จากกาวิจัยน้ีไดรับความรวมมือจากบริษัทกรณีศึกษาในกลุม

อุตสาหกรรมยานยนต ในภูมิภาคตะวันออกเพื่อนําขอมูลมาใชใน

การวิจัย ขอบคุณผูรวมวิจัยทุกทานที่ใหขอมูลการเก็บผล การ
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เชื่อ ม่ันในกระบวนการทั้งหมดจนสามารถทํางานไดตาม

วัตถุประสงค ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทรที่ให

การสนับสนุน 
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เครื่องอัดถานแทงดวยระบบไฮดรอลิกสเพื่อวิสาหกิจชุมชน 

The Charcoal briquette press machine by hydraulic for Small Enterprise 

 
โชติวฒุิ  ประสพสุข และ ภาณุวัฒน  หุนพงษ 

 

สาขาวิชาเทคโนโลยีเคร่ืองกล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

Email: Sompop2525@hotmail.com 

 

บทคัดยอ 
   เครื่องอัดถานแทงดวยระบบไฮดรอลิกสสรางขึ้นมา เพื่อที่จะชวยใหชุมชนนําเศษถานที่เหลือจากการเผานํามาผสมกับ

วัตถุดิบตางๆ แลวนํามาอัดเปนแทงถานดวยการใชเครื่องอัด ซ่ึงสามารถสรางรายไดให กับชุมชน ผลิตไดอยางรวดเร็ว และ

ประหยัดเวลาในการทํางานได ซึ่งสามารถนําไปใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ สะดวก ปลอดภัย เพราะมีขั้นตอนที่ไมซับซอน งายตอ

การดูแลรักษา เหมาะสําหรับการใชงานในวิสาหกิจชุมชนขนาดเล็ก จากการทดลองหาประสิทธิภาพการทํางานของเครื่องอัดถานดวย

ระบบไฮดรอลิกส พบวาในเวลา 60 นาที สามารถอัดถานแทงไดถึง 360 แทง มากกวาแรงงานคนถึง 5 เทา และถานที่ผานการอัด

สามารถดูดซับความชื้นไดดี คิดเปนรอยละความชื้นได 52.79 และจากการประเมินความพึงพอใจของชุมชนอยูในเกณฑดีมาก 

คําสําคัญ: ถานดูดกลิ่น, ไฮดรอลิกส, ความชื้น 

 

Abstract 
   The charcoal press machine was builded to help the community to recycle the remaining charcoal 

from the combustion, mix it with raw materials and then compact it into a charcoal briquette using a 

compressor. This can generate income for the community. Produce quickly. And save time to work. It can be 

used effectively, easy to maintain, suitable for use in small enterprises. Based on the performance tests of 

hydraulic presses, it was found that in 60 minutes, 360 bars could be compacted, up to 5 times more than 

manual labor, and the compressed charcoal could absorb moisture are good. The percentage of moisture 

content was 52.79 and the satisfaction of the community was very good 

Keywords: Charcoal, Hydraulics, moisture content 

 

1. บทนํา 
 ถาน คือ ไมที่นําผานกระบวนการใหความรอนโดยอาศัย

ความรอนจากเปลวไฟ ในสภาวะที่ปราศจากกาซออกซิเจน ที่

เปนตัวทําใหเกิดการเผาไหม การลุกติดไฟ เมื่อไมไดรับความรอน

จนความช้ืน และสวนประกอบสําคัญอ่ืนๆ เชน เซลลูโลส เฮมิ

เซลลูโลส และสารเฉพาะตัวตางๆ เกิดการระเหยและสลายตัว

ออกไปออกจากเน้ือไม จนเหลือแตคารบอน ไมจึงเปล่ียนเปนสี

ดํา[1]  ถานไมมีประโยชนหลายอยาง นอกจากใชเปนเช้ือเพลิง

ใน อุตสาหกรรม เกษตรกรรม และในครัวเรือน แลวนั้น ถานไม

ยังมีประโยชนในการดูดกล่ิน เนื่องจากถานไมมีลักษณะเปนรู

พรุนจึงสามารถดูดซับกลิ่นไดดี ปญหากลิ่นอับ เชน หองครัว เมื่อ

ทําอาหาร หรืออุนอาหารจะมีกลิ่นของอาหารอยูที่หอง หองน้ํา

ปญหาของกลิ่นจากหองน้ําจะอยูกับชักโครก เม่ือมีการทําภารกิจ

ในหองนํ้าก็จะมีกลิ่นที่ตกคางอยูในหองน้ํา ปจจุบันมีผลิตภัณฑ

ดับกล่ินหลายชนิดออกมาขายตามทองตลาด ทั้งที่เปนรูปแบบ

สเปรยดับกล่ิน กอนดับกลิ่น ถุงดับกล่ิน ซึ่งผลิตภัณฑเหลานี้จะ

ใชสารเคมี ซึ่งสารเคมีเปนอันตรายตอรางกายในระยะยาว และ

ผลิตภัณฑเหลาน้ียังใชนํ้าหอมแทนที่จะดับกล่ินใหหมดแตกลับมี

กล่ินมาเพิ่ม จึงมีการคิดคนและพัฒนา ถานดับกล่ินข้ึนมา แต

เนื่องจากถานแบบเกาที่ไดจากการเผาโดยตรงนั้นมีรูปรางที่ไม
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สวยงาม จึงไมเปนที่นิยมในการผลิตเพื่อจําหนาย ซึ่งในปจจุบันที่

มีการผลิตผานเครื่องอัดถานผงที่จะมาทําเปนถานเพื่อใชเปน

สินคาเพื่อดูดกลิ่นขายเปนจํานวนมาก โดยถานอัดแทงจะ

ประกอบไปดวย ถานจากไม ผงแปง โซเดียมไนเตรท แวกซ เปน

ตน นํามาเขาเครื่องอัดความดันสูง ที่มีระบบใหความรอนและ

ควบคุมอุณหภูมิ ใหทุกสวนยึดติดกัน เปนบล็อกแข็ง[2] ซ่ึง

กรรมวิธีดังกลาว ตองใชเคร่ืองมือและอุปกรณที่มีราคาสูง จึงทํา

ใหเกิดขอจํากัดในการผลิตของกลุมผูผลิตสินคารายยอย  

 จากการลงพื้นที่หาโจทย งานวิจัย ของกลุมผู วิจัยและ

นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีเครื่องกล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในพื้นที่ ตําบลเพนียด อําเภอโคก

สําโรง จังหวัดลพบุรี มีกลุมวิสาหกิจชุมชน ผลิตถานดูดกลิ่น 

จําหนายเปนสินคา OTOP โดยกระบวนการผลิตเนนไปที่การใช

แรงงานของสมาชิกเปนหลัก รวมไปถึงกระบวนการอัดแทงดวย

มือ ทําใหสามารถผลิตไดชา และรูปทรงไมไดตามมาตรฐาน

เทาที่ควร กลุมผูวิจัยจึงมีแนวคิดสรางเครื่องอัดถานแทง ดวย

ระบบไฮดรอลิกส ซ่ึงเปนระบบที่ไมซับซอน ราคาไมแพงและ

บํารุงรักษางาย เพื่อเปนการถายทอดงานวิจัยลงสูชุมชนเขต

ลพบุรีตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยกอน

การออกแบบผูวิจัยไดศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อเปนเปน

แนวทางในการวิจัยดังนี้ 

 กําพล จันศรี และคณะ [3] ส่ิงประดิษฐเครื่องอัดผงถาน

ระบบไฮดรอลิกส สรางขึ้นเพื่อใชในการอัดผงถานไมเหลือจาก

การเผาถานในเชิงพาณิชย  เนื่องจากสภาวะปจจุบันคนไทยใน

ชนบทยังนิยมใชฟนและถานไมในกากผงถาน และในเชิงพาณิชย 

เคร่ืองอัดผงถานเปนเคร่ืองที่สรางขึ้นเพื่อนําเศษผงถานที่เหลือ

จากการเผาถานขายในเชิงพาณิชยมาข้ึนรูปอัดเปนแทงนํา

กลับไปใชในการหุงตมและจําหนายในเชิงพาณิชยอีกครั้งแทนที่

จะนําผงถานที่เหลือ เหลาน้ันไปใชประโยชนในทางเกษตรกรรม

เพียงอยางเดียว โดยเครื่องอัดผงถานประกอบดวย สวนสําคัญ

อยูดวยกัน 2 สวนคือ 1. ชุดถังกวนปองกนการแข็งตัวของผงถาน

ที่ผสมแลว 2. ชุดสงกาลังอัดดวยระบบไฮดรอลิกสใชในการอัดผง

ถานที่ผสมวัตถุประสานแลวอัดเปนแทงขนาดเสนผาศูนยกลาง 

60 มิลลิเมตร ความยาวจนถึง 100 มิลลิเมตร หรือพอประมาณ 

จากการทดลองใชเครื่องอัดผงถาน ปรากฏวาถานที่อัดดวย

ระบบไฮดรอลิกส ยังตองนําไปอบดวยความรอน ประมาณ 150 

องศาเซลเซียส นาน 4 ชั่วโมง เพื่อใหไดถานที่มีความแข็งเพิ่มขึ้น

และนําถานจากการทดลองมาจุดไฟสามารถใหความรอน  โดย

ตมน้ํา 1 ลิตร เดือดภายใน 8 นาที และถานจุดไปมีอายุไดนาน 

2.5 – 3 ชั่วโมง 

 พงศภูมิ ศรชมแกว[4] การวิจัยบล็อกประสานที่มีสวนผสม

เถาหนัก ทดแทนปูนซีเมนตเปนการศึกษาคุณสมบัติ ของบล็อก

ประสานที่ผลิต ข้ึนในอัตราสวนผสมซีเมนต ตอดินลูกรังที่

อัตราสวน 1 : 5, 1 : 6, 1 : 7, 1 : 8 และ1 : 9 โดยน้ํา หนัก ซ่ึง

ในแตละสวนผสมจะผสมเถาหนัก ที่ปริมาณรอยละ 0, 5, 10 

และ 15 แทนที่ปูนซีเมนตโดยน้ําหนักพบวาคากําลังรับแรงอัดสูง

ที่สุดคือ72.951กก/ลบ.ซม ที่อัตราสวน 1 : 6 ปริมาณเถาหนัก

รอยละ 5 ซึ่งมีคาสูงกวาเกณฑมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

แสดงใหเห็นวาอัตราสวนผสมนี้เปนอัตราสวนที่เหมาะสมที่สุดใน

การออกแบบสวนผสมบล็อกประสาน และคากําลังรับแรงอัดที่

นอยที่สุดคือ 55.045 กก/ลบ.ซม. ที่อัตราสวน 1: 9 โดยมี

ปริมาณเถาหนักรอยละ 15 ซึ่งมีสวนผสมของดินลูกรังมาก และ

มีปริมาณของเถาหนัก ที่ใชแทนที่ปูนซีเมนตมากที่สุดทําใหคา

กําลังรับแรงอัดต่ํากวาเกณฑของมาตรฐานอุตสาหกรรม สวนคา

กําลังรับแรงอัดของบล็อกประสานที่ผสมเถาหนักประมาณรอย

ละ 0 ถึงรอยละ 5 โดยนํ้าหนัก จะมีความสามารถในการรับกําลัง

อัดสูงสุด โดยถาผสมเถาหนัก มากเกินกวาน้ีคาความสามารถใน

การรับกําลังอัดจะเริ่มลดลงไปเรื่อยๆ ตามปริมาณเถาหนักที่ผสม 

ซึ่งตํ่ากวาเกณฑของมาตรฐานอุตสาหกรรม ในกรณีอัตราสวนที่

ไมผสมเถาหนักเลยคากําลังรับแรงอัดจะสูงกวาเล็กนอย 

 

2. ทฤษฎีและการวิเคราะหขอมูล 
2.1 ไฮดรอลิกส (Hydraulic)  

 ระบบไฮดรอลิกส  เปนระบบที่มีการส งถ ายพลั งงาน 

(Transmission) ของของไหลให เปนพลังงานกล โดยผานตัว

กระทํา (Actuators) เชน กระบอกสูบ (Cylinder) มอเตอร 

ไฮดรอลิกส (Hydraulic Motor)  ในอุตสาหกรรมนิยมใชน้ํามัน 

ไฮดรอลิกส (Hydraulic Oil) เปนตัวกลาง ในการสงถายพลังงาน 

เพราะน้ํามันไฮดรอลิกมีคุณสมบัติที่สําคัญ คือ ไมสามารถยุบตัว

ได  ( Incompressible) จึ งทํ า ให การส งถ ายพลั ง ง าน มี

ประสิทธิภาพมาก 

2.1.1 กระบอกสูบไฮดรอลิกส  

  กระบอกสูบทางเดียว (Single acting cylinder) 

กระบอกสูบทางเดียว ทํางานโดยการรับน้ํามันจากกระบอกสูบ

ทางดานหัวเพียงทางเดียว เพื่อผลักดันใหลูกสูบและกานสูบ
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เคล่ือนที่ไปดันชิ้นงาน โดยจะใชแรงดันจากสปริงเปนตัวผลักดัน

ใหลูกสูบคอยๆเคล่ือนที่กลับอยางชา  

 

 
รูปที่ 1 กระบอกสูบไฮดรอลิกส  

 

2.1.2 วาลวควบคุมทิศทาง (Directional control valves) 

 เปนอุปกรณที่ใชควบคุมทิศทางที่ตองการ เพื่อนําไป

ควบคุม Actuator เชน กระบอกสูบ หรือ มอเตอรไฮดรอลิกสให

หยุดหรือเคล่ือนที่ไปในทิศทางที่ตองการ 

 

 
รูปที่ 2 วาลวควบคุมทิศทาง  

 

2.1.3 ปมไฮดรอลิกส 

 มีหนาที่ในการสูบน้ํามันจากถังเก็บนํ้ามันขึ้นมาเพื่อใชใน

ระบบไฮดรอลิกส ซ่ึงมีหนาที่ตัวเปล่ียนพลังงานจลนเปนพลังงาน

กลได 

 

2.2 การคํานวณเพื่อออกแบบ 

2.2.1 การหาแรงของลูกสูบไฮดรอลิกส [5] 

 

	F = A × P × 휇  (1) 

F = (A − A ) × P × μ  (2) 

 

เมื่อ 

 F1 คือ แรงในจังหวะออก  

 F2 คือ แรงในจังหวะเขา 

 A1 คือ พื้นที่ลูกสูบดานบน 

 A2 คือ พื้นที่ลูกสูบดานกานสูบ 

 P คือ ความดันลมอัด 

 휇  คือ แรงเสียดทานขณะลูกสูบเคลื่อนที่ออก 

 휇  คือ แรงเสียดทานขณะลูกสูบเคลื่อนที่เขา 

 

2.2.2 การวิเคราะหขอมูลทางสถิติ  

 นําแบบสอบถามและประเมินผลดําเนินการวิเคราะหหา

ความพึงพอใจเครื่องอัดถานแทงดวยวิธีทางสถิติตอไป 

 1. หาคาเฉลี่ยเลขคณิตศาสตร 

 

N

Σx
x  

(3) 

 
เมื่อ   

 x  คือ คาเฉลี่ยเลขคณิต 

 ∑x คือ ผลรวมของขอมูลทั้งหมด 

 N คือ จํานวนกลุมตัวอยางทั้งหมด 

 

 2. การหาคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 

S.D. = 	 ∑ (∑ )
( )  (4) 

 

เมื่อ  

 S.D. คือ สวนเบี่ยงมาตรฐานของกลุมประชากร 

 x คือ ขอมูลของแตละจํานวน 

 n คือ จํานวนกลุมประชากร 

 

3. อุปกรณและวิธีการทดลอง 
3.1 วิธีการทดลอง 

 1. นําผงถานที่ผานการผสมตามสัดสวนแลวเทลงในชอง

กรวยใสถาน 

 2. ตั้งคาแรงดันของน้ํามันไฮดรอลิกสตามที่กําหนดตัวแปร

ไว  

 3. เลื่อนถาดผงถานเพื่อใหผงถานตกลงสูแมพิมพ 

 4. กดสวิทซควบคุมเพื่อใหกระบอกสูบดานบนลงมาอัดถาน

ในแมพิมพ 

 5. กดสวิทซอีกหน่ึงครั้งเพื่อใหกระบอกสูบดานลางดันถานที่

ผานการอัดขึ้นมา 

 6. เกบ็ถานที่ผานการอัดแลว ดําเนินการทดลองในข้ันตอน

ตอไป 
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3.2 สวนประกอบของเคร่ืองอัดถาน 

 เครื่องอัดถานดวยระบบไฮดรอลิกส ประกอบดวยโครงเหล็ก

ขนาดความกวาง 35 เซนติเมตร ความยาว 75 เซนติเมตร และ

สูง 180 เซนติเมตร ดานบนติดกระบอกสูบไฮดรอลิกส เพื่อกด

แมพิมพจากดานบน ฐานแมพิมพประกอบดวยแมพิมพรูป

ทรงกระบอก เสนรอบวงขนาด 5.2 เซนติเมตร สูง 7 เซนติเมตร 

ดานลางติดตั้งกระบอกสูบอีก 1ช้ิน เพื่อทําหนาที่ดันถานที่ผาน

การอัดแลวขึ้นมาดานบนที่คาแรงดันตางๆ จากน้ันนํามาทดสอบ

สมรรถภาพของเครื่องอัดถานในขั้นตอนตอไป 

 

1.โครงสรางเครื่องอัดถาน 

2. กรวยใสถาน 

3. ถาดดันผงถาน 

4. แทนกดถานแทง 

5. กระบอกสูบไฮดรอลิกส 

6. แมพิมพถาน 

7. ถังเก็บนํ้ามันไฮดรอลิกส 

8. ชุดควบคุมไฮดรอลิกส 

9. แทนดันถานข้ึน 

10. ปมน้ํามันไฮดรอลิกส 

รูปที่ 3 สวนประกอบเครื่องอัดถาน 

 

4. ผลการทดลอง 
4.1 เปรียบเทียบแรงอัดไฮดรอลิกสตอน้ําหนักของถานที่ผานการ

อัด 

 

ตารางที่ 1 ผลการทดสอบนํ้าหนักของถานที่ผานการอัดจํานวน

สามครั้ง ที่แรงดัน 2000,2200 และ 2500 ปอนดตอตารางนิ้ว ที่

ขนาดถาน สูง 7 เซนติเมตร เสนผาศูนยกลาง 4.8 เซนติเมตร 

น้ําหนักของถานที่อัดเปนแทง (g) 

คร้ังที่ 2000 psi 2200 psi 2500 psi  

1 49.05 55.04 60.00 

2 48.36 54.75 61.27 

3 51.38 56.73 61.86 

4 52.98 57.21 63.36 

 

 
รูปที่ 4 แรงอัดไฮดรอลิกสตอนํ้าหนักของถาน 

 

 จากรูปที่ 4 พบวาแรงอัดของไฮดรอลิกสสงผลตอน้ําหนัก

ของถานอัดแทง ทั้งน้ีเนื่องจากแรงอัดที่มากขึ้นนั้นทําใหมวลของ

ถานจับตัวอัดกันแนน น้ําหนักของถานจึงมีน้ําหนักเพิ่มขึ้นตาม

แรงอัด จากการทดลองพบวาที่แรงอัด 2500 psi ถานอัดแทงมี

น้ําหนักเฉลี่ย 61.6 กรัม  

 

4.2 ความสามารถในการดูดซับของถานอัดแทง 

4.2.1 การหาระยะเวลาที่ใชในการทดสอบระหวางถานอัดแทง

กับน้ําบริสุทธ์ิ 

 

ตารางที่ 2 แสดงระยะเวลาการแชนํ้าที่สงผลตอการดูดซึมของ

ถานอัดแทง 

ระยะเวลาทดสอบ ผลการทดลอง 

20 นาท ี คงสภาพเดิม 

30 นาท ี เหลว ไมจับตัว 

 

(ก) (ข) 

รูปที่ 5 การดูดซับของถาน (ก) 20 นาที และ (ข) 30 นาท ี

 

 จากการทดสอบการดูดซับความชื้นของถานอยูในเวลา 20 

นาที ในน้ํา 550 มิลลิลิตร ดีที่สุดหากเกินกวานี้จะทําใหถาน

ละลายจนไมมามารถวัดคาการดูดซับความชื้นที่แนนอนได  

 

 

 

Number of times

1 2 3 4

W
ei

gh
t (

 g
 )

45

50

55

60

65

70

75

2000 psi
2200 psi
2500 psi
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4.2.2 เปรียบเทียบสมรรถภาพการดูดซับของถานอัดแทง 

 

 
รูปที่ 6 การทดสอบการแชน้ํา 20 นาที จํานวน 4 ครั้ง 

 

 
รูปที่ 7 แสดงความสัมพันธระหวางแรงดันและสมรรถภาพการ

ดูดซับของถานอัดแทง 

 

 เม่ือนําถานอัดแทงดวยแรงดัน 2,000psi, 2200 psi และ 

2500 psi มาแชนําบริสุทธ์ิ 550 มิลลิลิตร เปนเวลา 20 นาที ดัง

ภาพที่ 4.7 พบวาถานอัดแทงดวยความดันที่ 2000 psi นั้นมี

นํ้าหนักหลักการแชมากที่สุด จึงสามารถสรุปไดวาถานที่อัดดวย

แรงดัน 2000 psi มีสมรรถภาพการดูดซึมดีที่สุด 

 

4.2.3 สมรรถนะการดูดซับในหนวยรอยละความชื้น  

 

 
รูปที่ 8 แสดงผลการดูดซับความชื้น 

 

 เม่ือนําน้ําหนักของถานอัดแทงหลังการแชน้ํา และน้ําหนัก

ของถานอัดแทงกอนแชน้ําในแตละกรณีความดันแรงอัด นํามา

หาคารอยละความชื้นพบวา ที่ความดัน 2000 psi นั้นมีรอยละ

ความชื้นมากที่สุด โดยเฉล่ียจากการทดลอง 4 ครั้ง คิดเปนรอย

ละ 52.79  

 จากการทดลองจึงสามารถสรุปเงื่อนไขของการอัดถานดวย

เครื่องอัดถานดวยระบบไฮดรอลิกสที่ดีที่สุดดวยแรงดัน 2000 

psi 

 

4.3 เปรยีบเทียบความคุมคาในการผลิต 

4.3.1 เปรียบเทียบสมรรถนะการผลิตเมื่อเปรียบเทียบกับ

แรงงานคน 

 

ตารางที่ 3 จํานวนการอัดถานระหวางเครื่องกับแรงงานคน 

ลักษณะการอัด ความเร็ว(รอบ/

นาท)ี 

จํานวน* 

แรงงานคน - 11 

เครื่องอัดถานดวย

ระบบไฮดรอลิก 
1450 rpm 60 

 *จับเวลา 1 ชั่วโมง จํานวน4ครั้ง และหาคาเฉลี่ย 

 

ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบตนทุนในอัดถานในเวลาทํางาน 1 

วัน (8 ชั่วโมง) 

ลักษณะ

การอัด 

ปริมาณ

ถานที่

ผลิตได

(แทง) 

อัตราการใช

เชื้อเพลิง

หรือ

พลังงาน 

คาไฟ

(บาท) 

คาใชจาย

(บาท) 

แรงงานคน 72 - - 300 

เครื่องอัด

ถานดวย

ระบบ 

ไฮดรอลิกส 

360 1.1 kw 49.14 300 
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ตารางที่  5 ผลตางของเครื่ องอัดถานดวยไฮดรอลิกสและ

แรงงานคน 

 

 จากผลการทดลองขางตนเปนที่นาพอใจเน่ืองจากการใช

เครื่องอัดถานดวยระบบไฮดรอลิกสในการอัดถาน ชวยให

ประหยัดเวลาในการผลิตถานออกมา ลดแรงที่ใชในการผลิตถาน

และ เพิ่มผลผลิตไดมากขึ้น 

 

4.4 สถิติผลสํารวจความพึงพอใจ 

 สรางสําหรับงานวิจัยสําหรับสอบถามความพึงพอใจของ

เครื่องอัดถานแทงดวยไฮดรอลิกส ผูจัดทําวิจัยไดออกแบบและ

สรางโดยไดสอบถามความคิดเห็นจากชุมชน สําหรับการสราง

แบบสอบถามดังนี้ 

 

 
รูปที่ 9 ผลสํารวจความพึงพอใจดานตางๆ 

 

 ความพึงพอใจทั้ง 4 ดานของเคร่ืองอัดถานแทงดวยระบบ 

ไฮดรอลิกส อยูในเกณฑที่มีความพึงพอใจมากที่สุดโดยมีคาเฉลี่ย

ที่แตกตางกันตามลําดับคือรูปลักษณของเคร่ืองอัดถานแทง= 

4.77, ข้ันตอนการใชงาน= 4.75ความสามารถของเครื่องอัด

ถาน= 4.65, ขั้นบํารุงรักษา= 4.66 

 เม่ือทราบคาเฉลี่ยในแตละขอแลว นําคาเฉล่ียเหลานั้นไป

คํานวณคาเฉลี่ยเพื่อวิเคราะหความพึงพอใจเครื่องอัดถานแทง

ดวยระบบไฮดรอลิกส จึงสรุปไดวาความพึงพอใจอยูในเกณฑที่มี

คา = 4.70 

 

5. สรุปผลการทดลอง 

 จากการทําเคร่ืองอัดถาน พบวาสามารถอัดถานไดตามที่

ตองการ ซึ่งเร็วกวาการใชเคร่ืองอัดถานที่ใชแรงคนกด จึงทําให

ชุมชนที่ผลิตถานอัดแทง สามารถเพิ่มผลผลิตและประหยัดเวลา

ในการอัดถานมากยิ่งข้ึน 

 ขอเสนอแนะการทําวิจัยครั้งตอไปของเครื่องอัดถานดวย

ระบบไฮดรอลิกสอาจจะตองมีการ ตอยอดและการปรับปรุง 

ไดแก การเพิ่มเหล็กแมพิมพใหหนาข้ึนและมอเตอรใหมีขนาด

แรงมาเพิ่มขึ้น เพื่อเพิ่มแรงอัดใหมากขึ้น 

 

6. กิตติกรรมประกาศ 

 ขอขอบคุณกลุมวิสาหกิจชุมชน ตําบลเพนียด อําเภอโคก
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เครื่องจักรกลซีเอ็นซีขนาดเล็ก 

Mini-CNC Machine 

 
ครรชิต  ภาวนานนท1, อรุณยุพา  บัวทรัพย2 และ อทิธิพัฒน  รูปคม1
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บทคัดยอ 
   ในงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสรางเครื่องมินิซีเอ็นซีแบบสามแกน โดยมีระยะการใชงานของเครื ่อง กวาง  100 

มิลลิเมตร ยาว 160 มิลลิเมตร  สูง 40 มิลลิเมตร ซึ่งสามารถเคลื่อนที่ตามโปรแกรมที่ไดสั่งการไว โดยในการเคลื่อนที่เป นแบบ          

3 แกน คือ สามารถเคลื่อนที่ในแนวแกน X เคลื่อนที่ในแนวแกน Y และเคลื่อนที่ในแนวแกน Z  ไดอยางอิสระ โดยใช สเตปมอ

เตอรในการควบคุมการทํางานในแตละแกน มีคาความละเอียดของการหมุน 1.8 องศาตอสเต็ป  สําหรับมอเตอรที่ใชกัดชิ้นงานมี

พิกัดแรงดัน 12-36 โวลต สามารถปรับความ เร็วรอบไดตั้งแต 3500 ถึง 9000 รอบตอนาที ในสวนของการควบคุมในงานวิจัยน้ี

ใชบอรดไมโครคอนโทลเลอรพรอมวงจรขับสเตปมอเตอรทั้ง 3 แกน โดยใชงานรวมกับโปรแกรม Grbl Control เชื่อมตอกับ

คอมพิวเตอรดวยสาย USB (Universal Serial Bus) ไดโดยตรง สามารถสั่งงานหรือตองการหยุดทํางานในระหวางที่เครื่องกําลัง

ทํางานไดตลอดเวลา โปรแกรม Grbl Control ที่ใชในการควบคุมเครื่องมินิซีเอ็นซี สามารถใชรวมกับโปรแกรม Artcam ใน

กระบวนการสรางลายเสนใหเปน G-code จากการทดสอบความคลาดเคลื่อน พบวามีความผิดพลาดเฉลี่ยไมเกิด 0.3 มิลลิเมตร 

ซึ่งสามารถทํางานไดจริงตรงตามขอบเขตที่กําหนดไว 

คําสําคัญ: อารตแคม, จีอารบีแอล คอลโทรล  
 

Abstract 
   This research aims to construct three-axis mini-CNC machine. The length of the machine is 100 

mm. long 160 mm. 40 mm. high, which can be moved according to the program ordered. In the three-axis 

motion, it is possible to move in the X axis, moving in the Y axis and moving in the Z axis freely. By using 

a stepper motor to control the work of each axis and a resolution of rotation of 1.8 degrees per step for 

motors that are milling the workpiece with a voltage of 12-36 volts and can adjust the speed. From 3500 

to 9000 rpm, the controller uses a 3-axis microcontroller board with 3-axis stepper motors. USB (Universal 

Serial Bus) can be operated directly or downtime during the power at any time Grbl Control program 

used to control CNC Mini. It can be used with Artcam in the G-code generation process. From the error 

test, the average error is 0.3 millimeters, which is true for the specified range. 

Keywords: Artcam, Grbl Control 

 

1. บทนํา 
 ในปจจุบันเทคโนโลยีเขามามีบทบาทตอกระบวนการผลิต

ทั้งในภาคอุตสาหกรรมขนาดเล็กและขนาดใหญ ซึ่งเครื่องจักร

ที่ใชงานในการผลิตสวนมากควบคุมดวยระบบคอมพ ิวเตอร  

หรือ CNC (Computer Numerical Control) [1] การศึกษา

หลักการทํางานของเครื่องจักรจึงจําเปนอยางมากเพื่อที่จะได
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ความรูการทํางาน การใชเครื่องจักรและสามารถนําความรูไป

ใชในอนาคตไดอยางมีประสิทธิภาพ เครื่องจักร CNC มีการ

ทํางานไดดีไมตองพึ่งพาแรงมนุษย มีความรวดเร็วในการผลิต 

มีความแมนยําสูง มีความสะดวกสบาย และมีความปลอดภัย

มากกวา เม่ือนํามาเทียบกับเครื่องจักรธรรมดาที่ตองใชคนทํา

หนาที่ควบคุมทั้งหมด ทํางานไดชากวา และสามารถทําใหเกิด

ความผิดพลาดในการทํางานได เครื ่องจักร CNC มีเครื ่อง

หลากหลายชนิด เชน เครื่องกัด เครื่องกลึง เครื่องใส เครื่อง

เจาะ เปนตน และเครื่องจักร CNC ที่นิยมนํามาเปนโครงการน้ี 

คือ เครื่องกัดขนาดเล็ก 

 ดังนั้นผูจัดทําจึงคิดที่จะสรางเครื่องจักร CNC ที่มีขนาด

เล็ก เพื ่อเป นชุดสาธิตในการเร ียนการสอนของสถานศึกษา 

ศึกษาหลักการทํางานของเครื่องจักร วงจรควบคุม การเขียน

โปรแกรม และ อื่นๆ  และเพื่อประโยชนในการใชสอยดาน

อ่ืนๆ เชน แกะอะคริลิก แกะสลักไม เปนตน ทั้งนี้เครื่องจักร 

CNC ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญหลักการทํางานเหมือนกัน 

สามารถสรางชิ้นงานไดทั้ง 2 มิติ และ 3 มิติ โดยมีสเต็ปมอ

เตอรเป นตัวขับเคลื ่อนในแกน X , Y , Z ดวยระบบ

คอมพิวเตอร 

 

2. ทฤษฎีที่เกี่ยวของ 
 Mini CNC หมายถึง เครื่องมือหรือเครื่องจักรขนาดเล็กที่

ถูกควบคุมการทํางานดวยขอมูล คําสั่งที่สรางโดยใชโปรแกรม

เพื ่อควบคุมการทํางานของมอเตอรต างๆ ทําใหแกน X, Y 

และ Z สามารถ เคลื่อนที่ไดตามตําแหนง ทิศทางที่ตองการ 

และสามารถสามารถนําไปประยุกตการใชงานไดหลากหลาย 

เชน งานกัด แกะสลัก เจาะ การกัดแผนปริ้นตนแบบ เปนตน 

[2]  

 เครื่องซีเอ็นซี ( CNC Machine ) มีระบบควบคุมที่ปอน

ขอมูลโปรแกรมคอมพิวเตอรของเครื ่องผานแผงคียบอรด / 

แป นพ ิมพ (Key Board) หรือ เทปแมเหล็ก (Magnetic 

Tape) เมื ่อระบบควบคุมอานโปรแกรม และนําขอมูลไป

ควบค ุมการทํางานเครื ่องจ ักรกล โดยอาศัยมอเตอรป อน 

(Feed Motor) เพื่อใหแทนเลื่อนเคลื่อนที่ตามคําสั่ง เชน 

เครื ่องซ ีเอ็นซี จะมีมอเตอรในการเคลื ่อนที ่อยู  2 ต ัว หร ือ

เครื่องกัดซีเอ็นซี จะมีมอเตอรปอน 3 ตัว โดยระบบควบคุม

อานโปรแกรมและเปลี่ยนรหัสโปรแกรมเปนสัญญาณไฟฟา

เพื่อควบคุมมอเตอร แตเนื ่องจากสัญญาณที่ออกจากระบบ

ควบคุมนี้มีกําลังนอยไมสามารถไปหมุนขับใหมอเตอรทํางาน

ได จ ึงส งสัญญาณผานภาคขยายสัญญาณของระบบข ับ 

(Drive Amplified) และสงสัญญาณตอไปยังมอเตอรปอน

แนวแกนตามที่โปรแกรมกําหนด ทั้งความเร็วและระยะทาง 

การ เคลื ่อนที ่ของแท นเลื่อนจะถูกโปรแกรมลวงหนา เพื ่อ

ควบคุมเครื ่องซีเอ็นซี และมีเครื่องมืออุปกรณที ่ตรวจสอบ

ตําแหนงของแทนเลื่อนใหระบบควบคุม เร ียกวา ระบบวัด

ขนาด (Measuring System) ซึ่งประกอบดวยสเกลแนวตรง 

(Liner Scale) มีจํานวนเท ากับ จํานวนแนวแกนในการ

เคลื่อนที ่ของเครื ่องทําหนาที่ส งสัญญาณไฟฟาที่ส ัมพันธกับ

ระยะทางที่แทนเลื่อนเคล่ือนที่กลับไปยังระบบควบคุม [3,4] 

 

3. การออกแบบ 

 โครงสร าง เครื่อ ง มิ นิซี เ อ็นซี  น้ันมีที่ มาจากเครื่ องมื อ

กึ่งอัตโนมัติที่มีชื่อวา เคร่ืองซีเอ็นซี มีโครงสรางดวยกันหลาย

รูปแบบและมีคุณสมบัติตางกันข้ึนอยูกับการใชงานและความ

เหมาะสมหลายๆดาน โครงสรางที่ใชเปนชนิด CNC Machining 

Center แบบ Vertical Machining Center คือลักษณะ คือ 

Tool เคลื่อนที่ตามแนวต้ังเขาหาชิ้นงาน เหมาะสมกับงานที่ที่มี

น้ําหนักนอยแตมีแรงที่กระทําในการกัดและเจาะช้ินงานที่เปน

แนวตั้งฉากกับวัตถุ โดยทั่วไปเหมาะสมกับการเจาะรูและการกัด

งานที่มีความหนาไมมากแตตองการความแมนยํา 

 

3.1 โครงสรางของเครื่องมินิซีเอ็นซี 

 โครงสรางของเครื่องมินิซีเอ็นซีที่ผู วิจัยไดออกแบบนั้นจะ

ประกอบดวย 3 ดวยกันไดแก 1. โครงสรางของเครื่องจักร 2. ชุด

ควบคุมการเคลื่อน 3. โปรแกรมควบคุมการทํางาน แสดง              

ดังรูปที่ 1  

 

 
รูปที่ 1 โครงสรางของเครื่องมินิซีเอ็นซี 
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3.2 โปรแกรม Grbl Control 

 โปรแกรมที่ใชในการควบคุมระบบการทํางานคือ โปรแกรม 

Grbl Control ซึ่ งเปนโปรแกรมที่ opensource cnc 

crotroller ที่มีประสิทธิภาพสูงในการควบคุมการเคล่ือนที่ของ 

cnc โดยจะใชควบคูกับบอรดอะดุยโน แสดงดังรูปที่ 2 

 

 
รูปที่ 2 โปรแกรม Grbl Control 

 

3.3 บอรด Arduino และชุดขับสเต็ปมอเตอร 

 บอรด Arduino และชุดขับสเต็ปมอเตอรเป นตัวในการ

ขับเคล่ือนแกนที่สามารถควบคุมตําแหนงและความเร็วในการ

เคล่ือนที่ของเครื่องจักรกล cnc 

 

 
รูปที่ 3 บอรด Arduino และชุดขับสเต็ปมอเตอร 

 

4. ผลการทดลอง 
 การทดลองหาประสิทธิภาพของเครื่องควบคุมดวยระบบ

คอมพ ิวเตอรในที่นี้ใช โปรแกรม Grbl Control ได มีการ

ทดสอบหาประสิทธิภาพเพื ่อหาคาที ่เหมาะสมและแมนยํา

ที ่ส ุด เก็บ ข อม ูล  ป ร ับป ร ุง  ด ังนั ้น จ ึงทําแบบทดลองการ

เคลื่อนที่แกน X Y และ Z ตามการเคลื่อนที่ที่กําหนด และ

ชิ้นงานในรูปตางๆ 

 

4.1 การทดสอบระยะการเคลื่อนที่ของแกนแบบเสน 

 

 
รูปที่ 4 โปรแกรม Grbl Control 

 

4.2 การทดสอบระยะการเคลื่อนที่ของแกนแบบตัวอักษร 

 

 
รูปที่ 5 โปรแกรม Grbl Control 

 

4.3 การกัดแบบเสน 

 

 
รูปที่ 6 การกัดแบบเสน 
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4.4 การกัดชิ้นงานตัวอักษร 

 

 
รูปที่ 7 การกัดชิ้นงานตัวอักษร 

 

 

5. สรุปผล 
 การสรางเครื่องมินิซีเอ็นซี มีระยะใชงานอยูที่ กวาง 100 

มิลลิเมตร ยาว 160 มิลลิเมตร และ สูง 40 มิลลิเมตร โดยใช

โปรแกรม Grbl Control ในการควบคุมการมอเตอรทั้งหมด  

โดยมีสเต ็ปมอเตอรจํานวน 3 ตัวควบคุมในแกน X ,Y, Z  

และสปนเดิ้ลมอเตอร 1 ตัวและเช่ือมโยงกับคอมพิวเตอรดวย

สาย USB (Universal Serial Bus ) ใชโปรแกรม Art Cam 

ในการแปลงไฟลภาพใหเป น G-code และสามารถใช

โปรแกรมอื่นในการสรางไฟล G-code มาใชงานไดเชนกัน 

โปรแกรมที่ใชในการควบคุมคือ Grbl Control สามารถหยุด

ทํางานไดแลวทํางานตอไดและสามารถกลับมาจุดเริ่มตนได

เมื่อระบบเกิดความผิดพลาด โดยมีปุมสามารถหยุดทํางานได

ทันที จากผลการทดสอบพบวา สามารถกัดอะคริลิคได จร ิง

และสามารถกัดตัวอักษรตามที ่ออกแบบ ไว มีความคลาด

เคลื่อนของระยะที่วัดจากชิ้นงานกับระยะการอออกแบบไม

เกิน 0.3 มิลลิเมตร ที่การเคลื่อนที่แกน X และ Y และการ

เคล่ือนที่ของแกน Z ความคลาดเคลื่อนไมเกิน 0.3 มิลลิเมตร 

จากการหาประสิทธิ์ภาพจากการทํางานจริง ซึ่งผลที ่ไดจาก

การทดสอบสามารถใชงานไดจริงและอยูในเกณฑที่สามารถ

รับได 
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บทคัดยอ 
   งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อออกแบบและสรางเคร่ืองขึ้นรูปแผนขาวสําหรับผลิตขนมขาวแผนอบกรอบ ระดับวิสาหกิจชุมชุน 

เคร่ืองตนแบบประกอบดวย 5 สวนหลัก คือ 1) ชุดโครงสรางเครื่องทําดวยเหล็กฉากมีขนาดกวาง 0.40 เมตร และสูง 1.50 เมตร  

2) ชุดตนกําลังโดยใชมอเตอรขนาด 1 แรงมา 3) ชุดรีดแผนแปงซุปเปอรลีนจํานวน 3 ลูกรีด ขนาดเสนผานศูนยกลาง 0.12 เมตร ยาว 

0.30 เมตร 4) ชุดขึ้นรูปแผนแปงทําดวยลูกกลิ้งแมพิมพขนาดเสนผานศูนยกลาง 0.04 เมตร ชองแมพิมพสี่เหล่ียมจัตุรัสกวางและยาว 

0.04 เมตร และ 5) ชุดลําเลียงใชสายพานกวาง 0.20 เมตร และยาว 0.80 เมตร ตัวอยางแปงที่นํามาทดสอบครั้งละ 540 กรัม 

ประกอบดวยแปงขาวเหนียวและแปงขาวเจา รอยละ 70:30 นวดกับนํ้าที่มีสวนผสมของเกลือและนํ้าตาลแลวนําไปนึ่งที่อุณหภูมิ 100 

องศาเซลเซียส เวลา 30 นาที เครื่องขึ้นรูปแผนขาวสําหรับขนมขาวแผนอบกรอบมีขั้นตอนการทํางาน 4 ขั้นตอน คือ 1) ปอนแปงนึ่งลง

บริเวณดานบนลูกรีดซุปเปอรลีน 2) แผนแปงถูกรีดผานลูกกล้ิงใหมีความหนาตามตองการและถูกลําเลียงโดยสายพาน 3) แผนแปงถูก

ขึ้นรูปดวยลูกกล้ิงแมพิมพใหไดขนาดตามตองการ 4) จัดเรียงแผนแปงบนถาดสําหรับนําเขาเตาอบในข้ันตอไป ผลการทดสอบเครื่องขึ้น

รูปแผนขาวสําหรับขนมขาวแผนอบกรอบ พบวา เครื่องตนแบบมีอัตราการขึ้นรูปแผนแปงได 480 แผน/นาที และสามารถขึ้นรูปแผน

แปงไดขนาดเฉลี่ยกวาง 37.20±0.15 มิลลิเมตร ยาว 40.70±0.18 มิลลิเมตร และมีความหนา 3.44±0.12 มิลลิเมตร 

คําสําคัญ: เครื่องขึ้นรูป, แผนขาว, ขนมขาวแผนอบกรอบ 
 

Abstract 
   This research aims to design and develop a rice cracker forming machine for the small and micro 

community enterprise (SMCEs). The prototype consists of 5 main parts; 1) a steel structure with 0.40 m width and 

1.50 m height, 2) a 1 HP motor mover unit, 3) rolling unit using 3 superlean rolls with 0.12 m diameter and 0.30 m 

length, 4) square shaped (0.04 x 0.04 m) forming mold and 5) conveyor belt system with 0.20 m wide and 0.80 m 

length. The 540 g of rice flour dough (70% glutinous rice and 30% of plain rice mixed with salt/sugar water) was 

used for the experiment. Rice cracker forming machine was working in 4 steps; 1) feed the rice dough on the top 

of the superlene rolls, 2) the rice dough sheets are rolled through the rollers to a specified thickness and 

conveyed by the belt, 3) the rice dough sheet is molded with the square shape forming mold roller, 4) the 

workers set and put the rice sheets on the baking tray for the next process. The test results showed that the rice 

cracker forming machine had a production rate of 480 rice cracker sheets/min and the forming rice sheet had an 

average of 37.20±0.15 mm width, 40.70±0.18 mm length and 3.44±0.12 mm thick. 

Keywords: Forming machine, Rice sheet, Rice cracker 
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1. บทนํา 

 ผลิตภัณฑแปรรูปจากขาวที่ไดรับความนิยมบริโภคมากเปน

อันดับตนๆ คือ ผลิตภัณฑขนมขบเคี้ยว ประเภทขาวอบกรอบ 

(Rice cracker) ซึ่งสอดคลองกับสภาพสังคมปจจุบันที่เรงรีบ 

และสภาพแวดลอมแบบเมืองที่มีมากขึ้น โดยในป พ.ศ. 2560 

มูลคาตลาดของผลิตภัณฑขนมขบเคี้ยวในประเทศสูงเปนอันดับ 3 

รองจากผลิตภัณฑอาหารเชาและผลิตภัณฑอาหารประเภทเสน 

แตมีมูลคาการสงออกสูงสุด โดยมีมูลคาหน่ึงหม่ืนลานบาท [1]  

ขนมขาวแผนอบกรอบเปนกลุมอาหารสําเร็จรูปที่ไดรับความ

นิยมในการบริโภคทุกเพศทุกวัย โดยเฉพาะวัยทํางาน บุคคลที่

ทานอาหารมังสวิรัติ บุคคลที่แพอาหารจากแปงสาลี เน่ืองจาก

สินคาประเภทขาวอบกรอบมีหลากหลายรูปแบบ โดยเปน

ผลิตภัณฑที่ผลิตในระดับอุตสาหกรรมชุมชนหนึ่งตําบลหน่ึง

ผลิตภัณฑ (OTOP) และวิสาหกิจชุมชน (SMCEs) เชน ขาวแตน 

ขาวตัง ขาวพอง ขาวอัดแผน (Rice cake) รวมถึงผลิตภัณฑขนม

จากตางประเทศ เชน อะราเร (Arare) ที่ทํามาจากขาวเหนียว

และเซนเบ (Senbei) ที่ทํามาจากขาวเจาแลวถูกแปรรูปดวยการ

อบยาง [2] ขนมขาวอบกรอบเหลานี้มีรสชาติอรอย ปรุงรสชาติ

ไดหลากหลาย พกพาสะดวก และมีอายุการเก็บรักษาไดนาน  

อีกทั้งยังมีคุณคาทางโภชนาการ ดีตอสุขภาพ  

 กลุมวิสาหกิจชุมชนหลายกลุมในประเทศไทย เปนผูผลิตและ

จําหนายผลิตภัณฑแปรรูปจากขาวหลากหลายชนิด บางสวนมี

ความต้ังใจริเริ่มผลิตขนมขาวแผนอบกรอบ โดยใชวัตถุดิบที่มี

คุณภาพจากขาวไทยเปนสวนประกอบหลัก เพื่อสุขภาพที่ดีของ

ผูบริโภค และไดผลิตภัณฑขนมที่มีรูปลักษณทันสมัย แตในการ

ผลิตพบปญหาในขั้นตอนการข้ึนรูปขาวใหเปนแผนบาง โดย

กรรมวิ ธีการผลิตในปจจุบันทําการขึ้นรูปแผนแปง โดยใช

แรงงานคน โดยการหยอดนํ้าแปงสุกลงในแมพิมพ สงผลใหแผน

แปงแตละชิ้นมีขนาดและความหนาไมสม่ําเสมอกัน และการใช

นํ้าแปงที่มีความช้ืนสูงทําใหใชเวลาและพลังงานในการอบแหงสูง  

 คณะผู วิจัยได เล็งเ ห็นถึงปญหาและความตองการของ

ผูประกอบการกลุมวิสาหกิจชุมชน ที่ตองการพัฒนาผลิตภัณฑ

ขนมขาวอบกรอบใหมีขนาดและความหนาของแผนแปงที่

สมํ่าเสมอกัน ลดความยุงยากและลดเวลาในการข้ึนรูปแผนขาว

ดวยแรงงานคน จึงเกิดแนวคิดที่จะออกแบบและสรางเคร่ืองขึ้น

รูปแผนแปงตนแบบสําหรับผลิตขนมขาวแผนอบกรอบในระดับ 

วิสาหกิจชุมชน ที่สามารถขึ้นรูปแผนแปงที่มีขนาดและความหนา

สม่ํ าเสมอกันตามรูปแบบของผลิต ภัณฑที่ กําหนดอยางมี

ประสิทธิภาพ เพื่อใหเปนเครื่องตนแบบที่สามารถทํางานไดจริง

และเกิดประโยชนตอกระบวนการผลิตขนมขาวอบกรอบ โดย

ศึกษาสูตรและสภาวะที่เหมาะสมในกระบวนการข้ึนรูปและการ

ผลิตขนมขาวแผนอบกรอบโดยใชวัตถุดิบแปงขาวของชุมชน  

ซึ่งถือเปนการสนับสนุนและสงเสริมกระบวนการแปรรูปจาก

วัตถุดิบทางการเกษตรของประเทศไทยใหเกิดประโยชนสูงสุด 

 

2. อุปกรณและวิธีการทดลอง 

2.1 วัตถุดิบที่ใชในการทดลอง 

2.1.1 วัตถุดิบสําหรับแผนแปงไดแก แปงขาวเหนียว และแปง

ขาวเจา นวดผสมกับนํ้าที่มีการปรุงรสดวยนํ้าตาลทรายและเกลือ 

โดยวัตถุดิบทั้งหมดจัดซื้อไดในตลาดชุมชน จ.ปราจีนบุรี 

2.1.2 วัสดุและอุปกรณสําหรับสรางเครื่องตนแบบ ไดแก เหล็ก

ฉากโครงเค ร่ือง ชุดลูกกลิ้งรีด ชุดลูกกล้ิงแมพิมพขึ้นรูป ชุด

สายพานลําเลียง ชุดเฟองโซ และชุดมอเตอรตนกําลัง 

  

2.2 การออกแบบเครื่องขึ้นรูปแผนขาวสําหรับขนมขาวแผนอบ

กรอบตนแบบ 

 แนวคิดในการออกแบบเคร่ืองขึ้นรูปมีงานวิจัยที่เก่ียวของเชน 

การออกแบบและสรางเคร่ืองขึ้นรูปขาวแตนอัตโนมัติ [3] โดยมี

จุดประสงคในการออกแบบเพื่อลดเวลาที่ใชในการขึ้นรูปขาว

แตนใหมีผลผลิตจํานวนมากขึ้น และชวยประหยัดคาจางแรงงาน 

เครื่องข้ึนรูปขาวแตนประกอบดวยเกลียวลําเลียงวัตถุดิบ การขึ้น

รูปจะใชตัวขึ้นรูปจากแผนสแตนเลส มีลักษณะโคงตัว การ

ควบคุมจะใชลูกเบี้ยวตีที่กานกดตัวขึ้นรูป เพื่อขึ้นรูปขาวเหนียว 

โดยจะมีลอเจนีวาใชควบคุมจังหวะเกลียวลําเลียงในการดันขาว

เหนียวออกมา เมื่อขาวเหนียวถูกขึ้นรูปแลวจะมีแผนรองที่ทํา

จากซุปเปอรลีนเลื่อนตัวออกปลอยขาวเหนียวที่ขึ้นรูปแลวตกลง

บนภาชนะรองรับ อีกทั้งยังมีงานวิจัยที่ใชหลักการปมกดเพื่อขึ้น

รูปเชน การออกแบบและสรางชุดแมพิมพขึ้นรูปแผนโพลาร

เพลตจากเหล็กกลาไรสนิม โดยเปนเคร่ืองพิมพข้ึนรูปวัสดุชิ้นงาน

ดวยแมพิมพรูปทรงตามกําหนด [4] รวมถึงการออกแบบและ

สรางเครื่องกดลายนูนกระดาษกึ่งอัตโนมัติที่ใชหลักการกดเพื่อ

ขึ้นรูปวัสดุเชนเดียวกัน [5]  

  ดังนั้นผูวิจัยจึงมีแนวทางในการออกแบบเครื่องขึ้นรูปแผน

ขาวสําหรับขนมขาวแผนอบกรอบที่ใชหลักการการขึ้นรูปโดยมี

แมพิมพกดขึ้นรูป และมีสวนประกอบหลักของเครื่องตนแบบ 

และหลักการทํางานของเคร่ืองดังน้ี 
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 1) ชุดตนกํา ลัง  ประกอบดวย มอเตอร เฟองทดรอบ 

สายพานสงกําลัง พูลเลยสงกําลังไปยังจุดหมุน 

 2) ชุดรีดแปง 3 ลูกกล้ิงประกอบดวย ชุดที่ 1 สําหรับรีด

ปรับกอนแปงที่ผานการนวดใหเปนแผน และชุดที่ 2 สําหรับปรับ

ขนาดแผนแปงใหไดความหนาตามกําหนด 

 3) ชุดลูกกล้ิงแมพิมพแผนแปง ซ่ึงจะเปนสวนที่ใชขึ้นรูป

แผนแปงใหไดรูปรางและมีขนาดตามกําหนด 

 

 
 

รูปที่ 1 ลูกกลิ้งแมพิมพสําหรับขึ้นรูปแผนแปง 

 

 4) ชุดสายพานลําเลียง จะใชสายพานสําหรับลําเลียงอาหาร

เคลือบกันความชื้น ขนาดกวาง 0.20 เมตร ความยาว 0.80 เมตร 

 5) ชุดโครงสรางเครื่อง ทําหนาที่รองรับชิ้นสวนตางๆของ

เครื่องใชเหล็กฉากเชื่อมสูง 1.50 เมตร กวาง 0.40 เมตร 

 โดยเครื่องขึ้นรูปที่ออกแบบมีลักษณะและสวนประกอบตางๆ

แสดงดังรูปที่ 2 

 

 
รูปที่ 2 แบบเครื่องขึ้นรูปแผนขาวสําหรับขนมขาวแผนอบกรอบ 

 

2.3 การประเมินผลการทํางานของเคร่ืองขึ้นรูปแผนขาวสําหรับ

ขนมขาวแผนอบกรอบตนแบบ 

 การประเมินผลการทํางานของเครื่องขึ้นรูปแผนขาวสําหรับ

ขนมขาวแผนอบกรอบตนแบบ โดยแบงการทดสอบออกเปน 3 

การทดสอบดังนี้  

2.3.1 การทดสอบประสทิธิภาพชุดรีดแปงใหเปนแผนบางมี

ขนาดความหนาตามที่กําหนดคือ 3.00-3.50 มิลลิเมตร  

 1) ทําการรีดแปงโดยชุดรีดแปงทั้ง 2 ชุดลูกรีด 

 2) วัดความหนาของแผนแปงใหไดตามที่กําหนด โดย

ทดสอบทั้งหมด 3 ซ้ํา ซ้ําละ 30 ตัวอยางแผนแปง 

2.3.2 การทดสอบประสทิธิภาพชุดข้ึนรูปแผนแปงใหเปนแผน

แปงที่มีขนาดกวางยาวตามกําหนดคือ 35-40 มิลลิเมตร 

 1) ทําการรีดแปงโดยชุดรีดแปงทั้ง 2 ชุดลูกรีด 

 2) สายพานลําเลียงแผนแปงที่ผานการรีดเขาสูชุดข้ึนรูป

ลูกกลิ้งแมพิมพใหมีขนาดและรูปรางตามกําหนด 

 3) วัดขนาดความหนา ความกวาง ความยาวของแผนแปง

ใหไดตามที่กําหนด โดยทดสอบทั้งหมด 3 ซ้ํา ซ้ําละ 30 ตัวอยาง

แผนแปง 

2.3.3 การประเมินผลการทํางานของเครื่องตนแบบเมื่อ

เปรยีบเทียบกับการผลิตดวยแรงงานคน 

 

3. ผลการทดลองและการอภิปรายผล 
3.1 สูตรของแปงสําหรับผลิตขนมขาวแผนอบกรอบ  

 จากการทดลองการหาสวนผสมที่เหมาะสมสําหรับการผลิต

ขนมขาวแผนอบกรอบ ที่ระดับสวนผสมแปงขาวเหนียวตอแปง

ขาวเจารอยละ 70:30, 50:50 และ 30:70 พบวา การเตรียมแปง

ขาวเหนียวและแปงขาวเจารอยละ 70:30 ใหลักษณะเน้ือสัมผัส

ที่ดี มีความนุมเหนียว และยืดหยุน สามารถนวดขึ้นรูปใหเปน

กอนแปงโด (dough) ไดดี จากนั้นนําแปงโดที่ผานการนวดไปน่ึง

ดวยไอน้ํารอน 100 องศาเซลเซียส นาน 30 นาที นําแปงโด มานวด

อีกครั้งเพื่อเตรียมใชในการทดลอง โดยในการทดลองแตละครั้งใช

กอนแปงโดน้ําหนัก 540 กรัม แผนแปงเมื่อขึ้นรูปแลวจะนํามาอบ

ลมรอนเพื่อลดความชื้นใหเหลือรอยละ 15-17 (ฐานเปยก) 

จากนั้นจึงอบที่ความรอนสูงเพื่อใหผลิตภัณฑพองกรอบ  
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3.2 ผลของการออกแบบและสรางเครื่องข้ึนรูปแผนขาวสําหรับ

ขนมขาวแผนอบกรอบตนแบบ 

 เครื่องข้ึนรูปแผนขาวสําหรับขนมขาวแผนอบกรอบตนแบบ

ประกอบดวย 5 สวนหลัก คือ  

 1) ชุดโครงสรางเครื่องทําดวยเหล็กฉากทาสีกันสนิม มี

ขนาดกวาง 0.40 เมตร และสูง 1.50 เมตร  

 2) ชุดตนกําลังโดยใชมอเตอร 1 เฟส ขนาด 1 แรงมา ตอ

เขากับเกียรทดรอบ สงกําลังดวยโซไปยังเฟองขับชุดลูกกล้ิง

สําหรับรีด และชุดลูกกลิ้งแมพิมพ รวมถึงการขับเคลื่อนของชุด

สายพานลําเลียง  

 3) ชุดสายพานลําเลียงใชสายพาน ขนาดความกวาง 0.20 

เมตร และยาว 0.80 เมตร  

 4) ชุดลูกกลิ้งสําหรับรีดแผนแปงทําดวยซุปเปอรลีนจํานวน 

3 ลูกรีด มีขนาดเสนผานศูนยกลาง 0.12 เมตร ยาว 0.30 เมตร 

โดยตั้งระยะระหวางลูกรีดชุดที่ 1 หาง 5 มิลลิเมตร และระยะ

ระหวางลูกรีดชุดที่ 2 หาง 3 มิลลิเมตร   

 5) ชุดลูกกลิ้งแมพิมพสําหรับข้ึนรูปแผนแปงทําดวยลูกกล้ิง

แมพิมพขนาดเสนผานศูนยกลาง 40 มิลลิเมตร รูปรางของชอง

แมพิมพเปนสี่เหลี่ยมจัตุรัสกวางและยาว 40 มิลลิเมตร 

 ขั้นตอนการทํางานของเครื่องขึ้นรูปแผนขาวสําหรับขนมขาว

แผนอบกรอบมีขั้นตอนดังน้ี  

 1) ข้ันตอนการปอนกอนโดแปงนึ่งที่ผานการนวดใหเปนรูป

ทรงกระบอกลงบริเวณดานบนของลูกกลิ้งรีดซุปเปอรลีน  

 2) กอนแปงถูกรีดผานชุดลูกกลิ้งรีดโดยชุดแรกปรับใหมี

ความหนา 5 มิลลิเมตร และ ชุดที่ สองปรับ ให มีความหนา  

3 มิลลิเมตร และแผนแปงจะถูกลําเลียงโดยสายพาน  

 3) แผนแปงถูกข้ึนรูปดวยลูกกลิ้งแมพิมพใหมีขนาดตามที่

กําหนดและมีความสมํ่าเสมอ 

 4) คนงานจัดเรียงแผนแปงบนถาดสําหรับนําเขาเตาอบใน

ขั้นตอไป  

3.3 ผลการทดสอบการทํางานของเครื่องขึ้นรูปแผนขาวสําหรับ

ขนมขาวแผนอบกรอบตนแบบ 

3.3.1 ผลการทดสอบดานประสิทธิภาพชุดรีดแปงใหเปนแผน

บางมีขนาดความหนาตามที่กําหนด 

  ผลการทดสอบพบวา ชุดลูกกลิ้งรีดของเครื่องขึ้นรูปแผน

ขาวสําหรับขนมขาวแผนอบกรอบตนแบบ สามารถรีดแผนแปง

ใหมีความหนาเฉลี่ย 3.44±0.12 มิลลิเมตร โดยปรับต้ังระยะหาง

ของชุดลูกกลิ้งสําหรับรีดชุดที่ 1 ที่ระยะ 5 มิลลิเมตร และชุด

ลูกกลิ้งที่ 2 ที่ระยะ 3 มิลลิเมตร แปงโดเมื่อผานการนวดจะมี

โครงสรางที่ยืดหยุน เมื่อผานลูกรีดแลวจะมีการขยายตัวของกอน

แปงเล็กนอยทําใหมีความหนาเพิ่มข้ึน  

3.3.2 ผลการทดสอบดานประสิทธิภาพชุดขึ้นรูปแผนแปงให

เปนแผนแปงที่มีรูปรางและขนาดตามกําหนด 

  ผลการทดสอบพบวา เครื่องขึ้นรูปแผนขาวสําหรับขนม

ขาวแผนอบกรอบตนแบบสามารถขึ้นรูปแผนแปงไดขนาดเฉลี่ย

กวาง 37.20±0.15 มิลลิเมตร ยาว 40.70±0.18 มิลลิเมตร 

3.3.3 การประเมินผลการทํางานของเครื่องตนแบบเมื่ อ

เปรียบเทียบกับการผลิตดวยแรงงานคน 

  ผลการทดสอบเคร่ืองขึ้นรูปแผนขาวสําหรับขนมขาวแผน

อบกรอบ พบวา เครื่องตนแบบมีอัตราการขึ้นรูปแผนแปงขาวได 

480 แผน/นาที โดยเมื่อเปรียบเทียบกับแรงงานคนจะสามารถใช

แมพิมพแบบเด่ียวกดขึ้นรูปแผนแปงได 60 แผน/นาที ซึ่งแสดง

ใหเห็นวาเครื่องตนแบบมีกําลังการผลิตมากกวาการผลิตดวย

แรงงานคน  

 

  
รูปที่ 3 ลักษณะแผนขาวที่ถูกข้ึนรูปดวยลูกกล้ิงแมพิมพ 
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รูปที่ 4 ขนาดความหนา ความกวาง และความยาวของแผนขาวสําหรับขนมขาวแผนอบกรอบ 

4. บทสรุป 
 การออกแบบและสรางเครื่องขึ้นรูปแผนขาวสําหรับผลิตขนม

ขาวแผนอบกรอบตนแบบ สําหรับการผลิตระดับวิสาหกิจชุมชุน 

สามารถใชงานไดจริงตามวัตถุประสงค โดยเครื่องตนแบบมี

สวนประกอบหลักคือ ชุดโครงสรางเครื่อง ชุดตนกําลัง ชุดรีด

แผนแปง ชุดขึ้นรูปแผนแปง และชุดลําเลียง เครื่องตนแบบ

สามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีอัตราการขึ้นรูป

แผนแปงขาวได 480 แผน/นาที แผนแปงที่ไดมีขนาดเฉล่ียกวาง 

37.20±0.15 มิลลิเมตร ยาว 40.70±0.18 มิลลิเมตร และหนา 

3.44±0.12 มิลลิเมตร โดยขนาดของแผนแปงมีความสม่ําเสมอ 
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สําหรับขอแนะนําและความรวมมือการวิจัย และภาควิชา

วิศวกรรมเกษตรเพื่ออุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีและการ

จัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระ

นครเหนือที่สนับสนุนอุปกรณ เครื่องมือ และสถานที่ในการ

ทํางานวิจัย  

 

6. เอกสารอางอิง 
[1] ศูนยวิจัยกสิกรไทย, “ไลฟสไตลคนเมืองและกระแสสุขภาพ

มาแรงดันแปรรูปเกษตรโต”, ธนาคารกสิกรไทย, 2560. 

[2] งามช่ืน คงเสรี, “ขาวและผลิตภัณฑขาว”, กรมวิชาการ

เกษตร, 2546. 

[3] บุญทัน ศรีบุญเรือง, “การออกแบบและสรางเคร่ืองขึ้นรูป

ขาวแตนอัตโนมัติ”, รายงานการวิจัย, สถาบันวิจัยและ

พัฒนา, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, 2549. 

129



การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 4 

12-13 กรกฎาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร หนา 

 

[4] ศุจิกร บุญเต่ียม และ เอกชัย แปลกหนา, “การออกแบบ

และสรางชุดแมพิมพปมขึ้นรูปโพลารเพลตจากเหล็กกลาไร

สนิม” ปริญญานิพนธวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

วิศวกรรมแมพิมพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา

ภาคพายัพ เชียงใหม, 2554. 

[5] พงคชัย สมบูรณชัย, “ออกแบบและสรางเครื่องกดลายนูน

กระดาษก่ึงอัตโนมัติ”, วิทยานิพนธวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

ส าข า เ ทค โ น โ ล ยี วิศ วก รร มกา รออกแ บ บและ ผลิ ต

เครื่องจักรกล วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สถาบัน

เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ, 2549. 

130



การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 4 

12-13 กรกฎาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร หนา 

 

การเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตช้ินสวนแขนจับหัวอานฮารดดิสกไดรฟ 

Increasing Efficiency of Head-Gimbal Process in Hard Disk Drive 

 
ณัฐชา  เทียนมี, สิริมนัส  กติยะการ, สุดารัตน  เพ็งวัน และ จิรัญญา  โชตยะกุล 

 

สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 

Email: chiranya@vru.ac.th 

 

บทคัดยอ 
   งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสายงานการกัดและตัดปลายทองแดง ซึ่งเปนสวนประกอบสําคัญในแขน

จับหัวอานฮารดดิสกไดรฟ โดยใชเทคนิคการจัดสมดุลสายการผลิต แนวคิดการผลิตแบบลีน รวมกับการวิเคราะหปญหาดวยหลักการตั้ง

คําถาม 5W1H เพื่อปรับเรียบรอบเวลาการผลิตทุกสถานีงานใหใกลเคียงกับรอบวลาเปาหมาย สงผลใหประสิทธิภาพสายงานการผลิต

รวมเพิ่มขึ้น จากการศึกษาขอมูลเบื้องตนพบวาความสูญเปลาในสายการผลิตเกิดจากไมมีการจัดสรรทรัพยากรโดยเฉพาะแรงงานอยาง

เหมาะสมในแตละสถานีงาน จากการวิเคราะหหาสาเหตุและนําเสนอแนวทางการแกไข พบวาเมื่อลดจํานวนแรงงานในสถานีงานที่

เหมาะสม สงผลใหประสิทธิภาพสายการผลิตเพิ่มข้ึนเปน 89.60 %  จํานวนพนักงานเดิม 12 คนลดลงเหลือ 8 คน คาใชจายดาน

แรงงานตอสัปดาหจากเดิม 32,760 บาทลดลงเหลือ 21,840 บาท ลดลง  33.33 % 

คําสําคัญ: การจัดสมดุลสายการผลิต, รอบเวลาการผลิต, รอบเวลาเปาหมาย, การผลิตแบบลีน 
 

Abstract 

   This research aims to improve the efficiency of production lines of the milling and cutting copper 

which is an important component in head-gimbal process in the hard disk dive. The techniques used in this 

research were production line balancing, lean manufacturing and 5W1H. These techniques used for smoothing 

adjustment the cycle time and takt time. As a result, the overall efficiency of production lines could be 

increased. Based on the preliminary study, it was found that the waste in the production line was lacking 

resource allocation, especially labors in each working station. According to the analysis of causes and problem 

solving, it revealed that the appropriate number of workers in each working station could be increased the 

efficiency of production line 89.60%. It could be reduced the number of workers from 12 to 8. The labor cost 

per week could be reduced from 32,760 baht to 21,840 baht, decreased by 33.33%. 

Keywords: Production line balancing, Cycle time, Takt time, Lean manufacturing 

 

1. บทนํา (Introduction) 

 อุตสาหกรรมการผลิตชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสของไทยเปน

อุตสาหกรรมที่มีแนวโนมการเติบโตอยางตอเนื่อง ในป 2560 มี

มูลคาการสงออก 36,505.23 ลานเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งมีคาดัชนี

ผลผลิตเพิ่มขึ้นจากป 2559 ถึงรอยละ 7.51 [5] การขยายตัว

อย า ง ร วด เ ร็ ว เ กิ ด เ น่ื อง จากผ ลการขยายตัว ขอ งสิ นค า

อิเ ล็ กท รอนิกสข องโลกที่ มีความตอ งการใช เพิ่ ม ข้ึนจาก

ความกาวหนาทางเทคโนโลยีที่กาวหนาอยางรวดเร็ว ทําให

ผูป ระกอบ การที่ดํ า เนิน ธุร กิจ เ ก่ียวกับ การผลิ ต ชิ้ นสวน

อิเล็กทรอนิกสหันมาใหความสนใจการปรับปรุงกระบวนการผลิต

อยางตอเน่ืองเพื่อเพิ่มศักยภาพทางการแขงขันในตลาดได 

อยางไรก็ดีอุตสาหกรรมการผลิตช้ินสวนอิเล็กทรอนิกสยังคง

ประสบปญหา โดยเฉพาะการผลิตไมทันตามเปาหมายหรือผลิต

ไมทันความตองการของลูกคา ซึ่งอาจมีผลจากประสิทธิภาพของ
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สายการผลิตต่ําจากสมดุลสายการผลิตที่ไมเหมาะสม เน่ืองจาก

เวลาการผลิตของแตละสถานีงานมีความแตกตางกันมาก ความ

แตกตางของเวลานี้ สงผลใหสถานีงานที่ใชรอบเวลาการผลิตมาก

เกิดปญหาคอขวด และมีงานคางในระบบ (Work in process: 

WIP) ในขณะที่สถานีงานที่ใชรอบเวลาการผลิตนอยเกิดการ

วางงาน ทําใหไม เกิดประโยชนจากการใชทรัพยากรทั้งคน 

เครื่องจักร  และอุปกรณอยางเต็มที่  ดังน้ัน การจัดสมดุล

สายการผลิตที่เหมาะสม จึงควรไดรับการมุงเนนศึกษาเพื่อปรับ

เวลาของสถานีงานตางๆ ใหมีเวลาการผลิตที่ใกลเคียงกันภายใต

อัตราความตองการของลูกคา และทําใหเกิดเวลาวางของสถานี

งาน (Idle time) นอยที่สุดดวย 

 โรงงานกรณีศึกษาเปนบริษัทผูผลิตช้ินสวนและอุปกรณ

อิเล็กทรอนิกสประเภทแขนจับหัวอานฮารดดิสกไดรฟที่ใชกับ

คอมพิวเตอรมีวัตถุดิบที่ใชในการประกอบหลัก 3 อยาง คือ อี-

บล็อก (E-block), ฟลิบ ชิพ (Flip Chip) และ คอยล (Coil) 

โรงงานกรณีศึกษาเปนโรงงานขนาดใหญที่มีการจําหนายสินคา

สงตอใหบริษัทผูประกอบการรายใหญ 3 บริษัท จึงสงผลใหตอง

มีการจัดเตรียมความพรอมของกระบวนการผลิตใหสามารถ

ตอบสนองความตองการของลูกคาไดทันทวงที ในปจจุบัน

โรงงานกรณีศึกษามีจํานวนพนักงานเปนจํ านวนมากเพื่อ

สนับสนุนการผลิตใหทันตามกําหนดและไมไดคํานึงถึงเวลาที่สูญ

เปลาและแรงงานที่มากเกินจําเปนสงผลใหมีตนทุนการผลิต

สูงข้ึน จากการศึกษาปญหาดังกลาวพบวาโรงงานกรณีศึกษายัง

ไมมีการจัดสายการผลิตอยางเหมาะสม โดยงานวิจัยน้ีกําหนด

ขอบเขตการศึกษาเฉพาะในสายงานการตัดและกัดปลาย

ทองแดงซึ่งเปนข้ันตอนหลักในกระบวนการผลิตคอยล โดย

โรงงานกรณีศึกษากําหนดเปาหมายการผลิตคอยลสายงานการ

ตัดและกัดปลายทองแดงไว 250,000 ชิ้นตอสัปดาห เวลาในการ

ทํางานคือ 21 ชั่วโมงตอวัน แบงจํานวนพนักงานออกเปน 2 กะ 

แตละกะจะทํางานวันละ 8 ชั่วโมง และทํางานลวงเวลา (Over 

time: OT) 2.5 ชั่วโมง ซ่ึงในสายงานการผลิตนี้มีบางสถานีงานที่

มีจํานวนผลผลิตมากเกินคาเปาหมายสงผลใหเกิดงานคางรอการ

ผลิตในสถานีงานตอไป ทําใหเกิดตนทุนความสูญเปลา  

 ดังน้ัน งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสาย

งานการกัดและตัดปลายทองแดง โดยวิเคราะหหาสาเหตุของ

ปญหาตามแนวคิดแบบลีน (Lean), การจัดสมดุลสายการผลิต 

(Line balancing) และหลักการตั้งคําถาม 5W1H  ในการ

ปรับปรุงการทํางานใหกระบวนการผลิตเกิดความสมดุลมากที่สุด 

2. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ  

2.1 แนวคิดแบบลีน (Lean)  

 แนวคิดระบบการผลิตแบบลีนเปนระบบที่ใชทุกส่ิงทุกอยาง

นอยลง แตไดผลผลิตมากกวาหรือใกลเคียงความตองการของ

ลูกคามากที่ สุด  ซ่ึงการผลิตแบบลีนถื อว าความสูญ เปลา 

(Wastes) เปนตัวการที่ทําใหเวลาที่ใชในการผลิตยาวนานขึ้น 

ดังน้ันการผลิตแบบลีนจึงเปนการนําเทคนิคตางๆ มาใชเพื่อกําจัด

ความสูญเปลาออกไป [1] โดยลดกิจกรรมที่ไมเพิ่มคุณคา (Non-

Value Added Activities: NVA) มีวัตถุประสงคเพื่อลดตนทุน

และเนนการขจัดหนาที่ที่ไมจําเปนออกไป 

 ความสูญเปลาในกระบวนการเกิดจากการกระทําใดๆ ที่ใช

ทรัพยากรโดยไมกอใหเกิดคุณคาตอสินคาหรือบ ริการ [2] 

สามารถแบงไดเปน 8 ประการ คือ 

 (1) ค ว า ม สู ญ เ ป ล า จ า ก ก า ร ข น ส ง ที่ ม า ก เ กิ น ไ ป 

(Transportation)  

 (2) ความสูญเปลาจากสินคาคงคลัง (Inventory) 

 (3) ความสูญ เปลาจากการ เคลื่ อนไหวที่ ไ ม เ หมาะสม 

(Motion)  

 (4) ค ว า ม สู ญ เ ป ล า จ า ก บุ ค ล า ก ร (People 

Underutilization) 

 (5) ความสูญเปลาจากการรอคอย (Waiting) 

 (6) ความสูญเปลาจากกระบวนการทํางานที่มากเกินไป 

(Over Processing)  

 (7) ค ว าม สูญ เ ป ล า จา กกา รผ ลิตมาก เ กิ น ไ ป  ( Over 

production)  

 (8) ความสูญเปลาจากของเสีย (Defects)  

 

2.2 การจัดสมดุลสายการผลิต (Line Balancing)  

 การจัดสมดุลของสายการผลิตคือ การจัดใหแตละสถานีงาน

มีอัตราการทํางานหรือเวลาที่ใชสัมพันธหรือใกลเคียงกันเพื่อลด

เวลาสูญเปลาอันเกิดจากการลาชาของงาน 

2.2.1 จุดคอขวด (Bottleneck) คือ สภาวะของการเคลื่อนตัว

หรือการไหลของสิ่งใดๆ ที่เกิดอุปสรรค เนื่องจากชองทางแคบลง 

เปนผลใหเคล่ือนตัวไปไดยากข้ึนหรือชาลง มีการติดขัดของส่ิง

นั้นๆ หนาชองทางผาน 

2.2.2 รอบเวลาการผลิต (Cycle Time) คือ เวลาที่พนักงานใช

ในการดําเนินการผลิตตามที่แตละคนรับผิดชอบในแตละรอบ

การทํางาน โดยพนักงานหน่ึงคนอาจจะรับผิดชอบงานเพียงงาน
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เดียวหรือหลายงานก็ได ซึ่งจะเริ่มนับตั้งแตจุดเริ่มตนของงานนั้น

จนถึงเวลาที่กลับมาตั้งตนเพื่อจะเริ่มทําการผลิตในรอบตอไป 

2.2.3 รอบเวลาเปาหมาย (Takt Time) คือ คาอัตราความ

ตองการสินคาของลูกคาที่ใชในการกําหนดจังหวะการทํางานเพื่อ

รองรับความตองการของลูกคา หรือกําหนดอัตราการผลิตให

เทากับอัตราการขาย โดยสามารถคํานวณไดดังสมการที่ (1) [6] 

  

               Takt Time =  
เวลาาสําหรับทําการผลิต

จํานวนผลผลิตที่ตองการ
                (1) 

 

 การคํานวณการจัดสมดุลสายการผลิตเพื่อหาประสิทธิภาพ

ของสถานีงาน และประสิทธิภาพของสายการผลิตเม่ือตองการ

กําลังผลิตใหเปนไปตามเปาหมาย สามารถคํานวณไดดังสมการที่ 

(2) และสมการที่ (3) ตามลําดับ [4] 

 

      ประสิทธิภาพสถานีงาน	= 	 เวลารวมของสถานีงาน

รอบเวลาเปาหมาย
×100      (2) 

 

ประสิทธิภาพสายการผลิต =  
ผลรวมประสิทธิภาพทุกสถานีงาน

จํานวนสถานีงานทั้งหมด
       (3) 

 

2.3 หลักการต้ังคําถาม 5W1H 

 5W1H เปนเคร่ืองมือที่นิยมใชมากสําหรับใชในชวงของ

กระบวนการวิเคราะหขอมูลของวิศวกรที่มีคุณภาพเพื่อจะเขาใจ

และอธิบายความจริงของปญหาใดๆ สามารถใชเทคนิค 5W1H 

ไดดังนี้ [3] 

 What + Why – เพื่อคนหาจุดประสงคที่แทจริงในการ

ทํางานน้ัน ทําอะไร ทําไมตองทํา ทําอยางอ่ืนทดแทนไดหรือไม 

 When + Why – เพื่อพิจารณาลําดับการทํางานที่เหมาะสม 

ขั้นตอนน้ีทําตอนไหน ทําไมขั้นตอนนี้ตองอยูลําดับนี้ ทํากอน

หนาหรือหลังจากนี้ไดหรือไม 

 Where + Why – เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของสถานที่

ทํางาน ทําที่ไหน ทําไมตองทําที่นี่ดวย สามารถยายไปทํางานที่

อ่ืนไดหรือไม 

 Who + Why – เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของคนที่

ทํางาน ใครเปนคนทํา ทําไมตองเปนคนน้ีทํา สามารถใหคนอ่ืน

ชวยทําแทนไดหรือไม 

 How + Why – เพื่อหาวิธีการทํางานใหมๆ ที่ดีกวาเดิม 

ขั้นตอนที่ทําอยูทําอยางไร? ทําไมตองทําอยางนี้ดวย? มีวิธีการ

อ่ืนที่งายและรวดเร็วกวาน้ีไหม? 

 คําถามที่ต้ังตอเนื่อง ดังที่กลาวมานี้จะถูกถามอยางมีระเบียบ

ทุกครั้งทีท่ ําการวิเคราะหกระบวนการเพราะส่ิงตางๆ เหลานี้จะ

นําไปสูทางเลือกใหมและการปรับปรุงในที่สุด 

 

3. วิธีดําเนินงานวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดศึกษาขอมูลทั่วไปและสภาพปญหา 

วิเคราะหปญหาและสาเหตุของความสูญเปลา และไดเสนอแนะ

วิธีการแกไขปญหา ซ่ึงมีรายละเอียดดังน้ี 

  

3.1 ศึกษาขอมูลทั่วไปและสภาพปญหา 

 โรงงานกรณีศึกษาเปนบริษัทผลิตช้ินสวนอิเล็กทรอนิกส

ประเภทแขนจับหัวอานของฮารดดิสกไดรฟสําหรับคอมพิวเตอร 

มีวัตถุดิบที่ใชในการประกอบหลัก 3 ชิ้นสวน คือ อี-บล็อก (E- 

block), ฟลิบ ชิพ (Flip Chip) และ คอยล (Coil) โดยสายงานที่

พบปญหาคือสายงานการตัดและกัดปลายทองแดงซึ่งเปน

ขั้นตอนหลักในกระบวนการผลิตคอยล จากการวิเคราะห

สายการผลิตสามารถจัดสถานีงานออกเปน 6 สถานีงาน ใช

พนักงาน 6 คน ประกอบดวย 1) นําชิ้นงาน 6 ช้ินใสบล็อก:  2 

คน 2) โหลดบล็อกใสเครื่องตัดปลายทองแดงอัตโนมัติ: 1 คน 3) 

ตัดปลายทองแดงดวยเครื่องจักร: ไมใชคนงาน 4)  นําบล็อกออก

จากเครื่องพรอมตรวจสอบช้ินงานและรวม 10 บล็อกเปน 1 

ตลับงาน: 1 คน 5) กัดและเคลือบปลายทองแดงดวยเครื่องจักร: 

ไมใชคนงาน 6) เปดตลับนําบล็อกงานออกและโหลดชิ้นงานใส

ตะกราเตรียมสงตอ: 2 คน โดยมีรอบเวลาผลิตตอหนวยในแตละ

สถานีงานแสดงดังรูปที่ 1 

  

 

 

 

 

รูปที่1 แผนภาพแสดงความสัมพันธ และทิศทางการไหลของสาย

งานการตัดและกัดปลายทองแดง 

 

 โดยเปาหมายการผลิตคอยลสายงานการตัดและกัดปลาย

ทองแดงของโรงงานตัวอยางกําหนดไว 250,000 ชิ้นตอสัปดาห 

เวลาในการทํางานคือ 21 ชั่วโมงตอวัน แบงการทํางานเปน 2 

กะ แตละกะจะทํางาน 10.5 ช่ัวโมง ขอมูลดังกลาวสามารถ

คํานวณรอบเวลาเปาหมายโดยใชสมการที่ (1) ไดดังน้ี  

3 3 
1 

2 

สถานี 1 
สถานี 2 สถานี 3 

3 4 

สถานี 4 สถานี 5 
5 

6 

สถานี 6 

0.7 วินาที 
1.56 วินาที 1.67 วินาที 1.6 วินาที 1.55 วินาที 

0.86 วินาที 
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รอบเวลาเปาหมาย = 
21 ชั่วโมง × 60 นาท ี× 60 วินาที ×6 วัน

250,000 หนวย
 

                    = 1.81 วินาทีตอช้ิน 
 

 และเม่ือเปรียบเทียบรอบเวลาผลิตในแตละสถานีงานกับรอบ

เวลาเปาหมายพบวาสนานีงานที่ 1 และ 6 มีรอบเวลาผลิตนอย

กวารอบเวลาเปาหมายมากในขณะที่สถานีงานอ่ืนมีคาใกลเคียง

กัน แสดงวาในสถานีงานที่ 1 และ 6 ผลิตชิ้นงานไดมากกวา

สถานีงานอ่ืนและมากกวาคาเปาหมาย ทําใหเกิดงานรอผลิตใน

สถานีงานที่ 2 และการวางงานในสถานีงานที่ 6 โดยเมื่อ

พิจารณาประสิทธิภาพสายการผลิตตามสมการที่ (3) พบวา

ประสิทธิภาพสายงานการตัดและกัดปลายทองแดงมีคาเพียง 

73.11 % โดยขอมูลประสิทธิภาพแตละสถานีงานแสดงในตาราง

ที่ 1 

 

3.2 วิเคราะหปญหาและสาเหตุของความสูญเปลา 

 ในการวิเคราะหปญหาและสาเหตุของความสูญเปลาที่จุดคอ

ขวด ณ สถานีงานที่ 1 และสถานีงานที่ 6 โดยใชเทคนิคการต้ัง

คําถาม 5W1H รวบรวมขอมูลและระดมความคิดรวมกับหัวหนา

งานที่มีประสบการณการทํางานในกระบวนการผลิตทั้งสอง

สถานีงาน โดยขอมูลการวิเคราะห 5W1H สําหรับสถานีงานที่ 1  

และสถานีงานที่ 6 แสดงในตารางที่ 2 และตารางที่ 3 ตามลําดับ 

ซึ่งพบวาปญหาหลักในทั้ง 2 สถานีงานที่เปนจุดคอขวดในสาย

งานการตัดและกัดปลายทองแดงคือ มีการใชพนักงานในการ

ปฏิบั ติ งานทั้ ง สองสถา นีงานมากเกินความ จําเปนทํา ให

สายการผลิตเกิดความไมสมดุล  เกิดปญหางานรอผลิตหลังสถานี

งานที่ 1  และพนักงานวางงานเพราะตองรอชิ้นงานในสถานีงาน

ที่ 6  

 

ตารางที่ 1 ขอมูลพื้นฐานแตละสถานีงาน ประสิทธิภาพสถานีงาน และประสิทธิภาพสายงานการตัดและกัดปลายทองแดง 

สถานี

งาน 

 

ลักษณะการทํางาน 

จํานวน

พนักงาน 

(คน) 

จํานวนชิ้นงาน/

รอบ(ชิ้น) 

เวลาการทํางาน/

รอบ(วินาที) 

เวลาการ

ผลิต/ชิ้น 

(วินาที) 

ประสิทธิภาพ 

(%) 

1. นําช้ินงานใสบล็อก 2 12 8.43 0.7 38.67 

2. โหลดบล็อกใสเครื่องกัดปลายทองแดง 1 6 9.41 1.56 86.19 

3. เครื่องกัดปลายทองแดงอัตโนมัติทํางาน - 6 9.99 1.67 92.27 

4. นําบล็อกออกจากเครื่อง 1 60 96.02 1.6 88.4 

5. เครื่องกัดปลายทองแดงอัตโนมัติทํางาน - 60 93.08 1.55 85.64 

6. นําบล็อกออกมาโหลดช้ินงาน 2 120 103.34 0.86 47.51 

รวม 7.94 73.11 

 

3.3 กําหนดวิธีการแกไขปญหา 

 จากการวิเคราะหขอมูลในตารางที่ 2 และ ตารางที่ 3 เม่ือ

วิเคราะหความสามารถในการผลิตของพนักงานประจําทั้ง 2

คน ในทั้ง 2 สถานีงาน พบวาพนักงานแตละคนมีความชํานาญ 

ในการทํางานและสามารถผลิตงานไดเกินเปาหมาย 250,000 

ชิ้น/สัปดาหตามที่โรงงานตองการ การจัดพนักงานประจํา

สถานีงานละ 2 คนจึงถือเปนความสูญเปลาที่กอใหเกิดตนทุน

เพิ่มขึ้น ดังน้ันผูวิจัยจึงปรับปรุงสายงานการตัดและกัดปลาย

ทองแดงโดยลดพนักงานในสถานีงานที่ 1 และสถานีงานที่ 6 

เหลือสถานีงานละ 1 คน เพื่อใหสามารถผลิตงานไดใกลเคียง

กับผลผลิตเปาหมายที่ตองการ และใกลเคียงกับกําลังการผลิต

ของสถานีงานอ่ืน 

4. ผลการดําเนินงานวิจัย 

 ผลที่ไดจากการปรับปรุงในสวนสายงานการตัดและกัด

ปลายทองแดง พบวาสามารถควบคุมรอบเวลาการผลิตของทุก

สถานีงานใหมีคาใกลเคียงกัน และมีคาใกลเคียงกับรอบเวลา

เปาหมายที่โรงงานตองการ สงผลใหประสิทธิภาพทุกสถานี

งานมีคาสูงกวา 80% และประสิทธิภาพของสายการผลิตรวมมี

คาเพิ่มมข้ึนจาก 73.11% เปน 89.60% ดังแสดงในตารางที่ 4 
 นอกจากน้ีการลดจํานวนพนักงานในสายงานการผลิตจาก 

6 คน เหลือ 4 คน สงผลใหคาใชจายดานแรงงานตอสัปดาห

จากเดิม 32,760 บาท ลดลง 10,920 บาท คิดเปน 33.33% 

โดยพนักงานที่ลดลง 2 คน ผูวิจัยไดเสนอใหเปล่ียนไปทํางาน

ในสวนที่ตองการแรงงานเพิ่มขึ้น 
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ตารางที่ 2 ขอมูลการวิเคราะห 5W1H สถานีงานที่ 1 การนําชิ้นงานใสบล็อก 

สถานีงาน กิจกรรม 

1 นําช้ินงานใสบล็อก 

What (ทําอะไร) Why (ทําไมตองทํา) มีอยางอื่นทําไดไหม 

หยิบช้ินงาน ออกจากตะกรามาใสในบล็อก ตองหยิบช้ินงานใสบล็อกกอนจึงจะโหลดใสเครื่อง

ตัดปลายทองแดงได 

ไมได  

Who (ใคร) Why (ทําไมตองเปนคนนี้) คนอ่ืนทําไดไหม 

พนักงานประจําตําแหนง 2 คน นําช้ินงานใส

บล็อก 

พนักงานท้ัง 2 คนมีความชํานาญในการปฏิบัติงาน ทําไดแตจะตองมีการอบรมการปฏิบัติงานกอน เพ่ือใหสามารถผลิต

ไดตามเปาหมายท่ีกําหนด คือ 250,000 ช้ิน/สัปดาห 

Where (ทําที่ไหน) Why )ทําไมตองทําที่นั่น(  ทําที่อื่นไดไหม 

โตะปฏิบัติงานขางเครื่องตัดปลายทองแดง

อัตโนมัติ 

ใกลกับเครื่องตัดปลายทอง แดงอัตโนมัติ ทําไดแตจะเสียเวลาในการเคล่ือนยายและช้ินงานอาจรวงตกพ้ืน 

When )ทําเมื่อไร(  Why (ทําไมตองทําเวลานั้น/ขั้นตอนนั้น) ทําเวลา/ขั้นตอนอื่นไดไหม 

ทําเม่ือช้ินงานผานการอบสงมา ถึง ช้ินงานตองผานการอบกอน ไมได  

How )ทําอยางไร(  Why )ทําไมตองทําอยางน้ัน(  ทําวิธีอ่ืนไดไหม 

พนักงาน 2 คน หยิบช้ินงาน ออกจากตะกรา

ครั้งละ 6 ตัว แลวนํามาใสในบล็อก (1บล็อกมี 

6 ช้ิน) 

จะตองใหพนักงานหยิบช้ินงานใสในบล็อกกอนท่ีจะ

โหลดใสเครื่องตัดปลายทองแดงอัตโนมัติได 

ไมได  เพราะจะตองใชพนักงานในการหยิบช้ินงานใสบล็อก แต

อาจจะลดจํานวนไดถาพนักงานมีทักษะมากพอท่ีจะทํางานไดตาม

เปาหมาย 

 

ตารางที่ 3 ขอมูลการวิเคราะห 5W1H สถานีงานที่ 6 เปดตลับนําบล็อกออกโหลดช้ินงานใสตะกรา 

สถานีงาน กิจกรรม 

6 เปดตลับนําบล็อกออกโหลดช้ินงานใสตะกรา 

What (ทําอะไร) Why (ทําไมตองทํา) มีอยางอื่นทําไดไหม 

เปดตลับงานหยิบช้ินงานออกจากบล็อกมาวาง

ใสในตะกรา 

เพ่ือเตรียมสงใหแผนกถัดไป ไมได  

Who (ใคร) Why (ทําไมตองเปนคนนี้) คนอ่ืนทําไดไหม 

พนักงานประจําตําแหนง 2 คน เปดตลับนํา

บล็อกออกมาโหลดช้ินงานใสตะกรา 

พนักงานท้ัง 2 คนมีความชํานาญในการปฏิบัติงาน ทําไดแตจะตองมีการอบรมการปฏิบัติงานกอน เพ่ือใหสามารถ

ผลิตไดตามเปาหมายท่ีกําหนด คือ 250,000 ช้ิน/สัปดาห 

Where (ทําที่ไหน) Why (ทําไมตองทําที่นั่น) ทําที่อื่นไดไหม 

โตะปฏิบัติงานทายสายการผลิต เปนข้ันตอนสุดทายและอยูใกลเครื่องกัดปลาย

ทองแดงอัตโนมัติ 

ไดแตจะเสียเวลาในการเคล่ือนยาย 

When (ทําเมื่อไร) Why (ทําไมตองทําเวลานั้น/ขั้นตอนนั้น) ทําเวลา/ขั้นตอนอื่นไดไหม 

ทําเม่ือช้ินงานออกจากเครื่องกัดปลายทองแดง

อัตโนมัติ 

ช้ินงานตองผานการกัดปลายทองแดงแลวเสร็จจึง

จะสามารถสงตอได 

ไมได เพราะ จะตองรอใหต ลับงานออกจากเครื่องกัดปลาย

ทองแดงอัตโนมัติกอนถึงจะปฏิบัติงานได 

How (ทําอยางไร) Why (ทําไมตองทําอยางน้ัน) ทําวิธีอ่ืนไดไหม 

พนักงาน 2 คนเปดตลับงานและหยิบช้ินงาน

ออกจากบล็อกทีละ 6 ตัววางใสตะกราเตรียม

สงใหแผนกตอไป  

พนักงานท้ัง 2 คนจะตองเปดตลับงานและหยิบ

ช้ินงานจากบล็อกใสตะแกรงกอนถึงจะสงใหแผนก

อื่นได 

ไมได เพราะ จะตองใชพนักงานในการเปดตลับงานเพ่ือหยิบ

ช้ินงานใสตะกรา แตอาจจะลดจํานวนไดถาพนักงานมีทักษะมาก

พอท่ีจะทํางานไดตามเปาหมาย 
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ตารางที่ 4 ขอมูลประสิทธิภาพสถานีงาน และประสิทธิภาพ

สายงานการตัดและกัดปลายทองแดง (หลังปรับปรุง) 

สถานี

งาน 

จํานวน

พนักงาน 

(คน) 

เวลาการ

ผลิต/ช้ิน 

(วินาที) 

ประสิทธิภาพ 

(%) 

จํานวน

การผลิต 

(×103 

ชิ้น) 

1 1 1.5 82.87 271.36 

2 1 1.58 87.29 258.37 

3 - 1.69 93.37 267.07 

4 1 1.62 89.5 251.71 

5 - 1.8 99.44 251.72 

6 1 1.54 85.08 264.13 

ประสิทธิภาพสายการผลิต 89.60  

 

ตารางที่ 5 เปรียบเทียบคาใชจายแรงงาน กอน-หลังปรับปรุง 

 จํานวน

พนักงาน/ วัน 

(คน) 

คาใชจาย / 

วัน (บาท) 

คาใชจาย / 

สัปดาห

(บาท) 

กอนปรับปรุง 6 คน/กะ 

6 × 2 กะ = 12 

5,460 32,760 

หลังปรับปรุง 4 คน/กะ 

4 × 2 กะ = 8 

3,640 21,840 

ผลตาง 4 1,820 10,920 

 

5. สรุปผลการวิจัย และขอเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลการวิจัย 

 งาน วิจั ยนี้ ไ ด ทํ าก าร ศึกษาการ เพิ่ มป ระสิท ธิ ภาพ

สายการผลิตแขนจับหัวอานฮารดดิสกไดรฟ สายงานการตัด

และกัดปลายทองแดงของโ ร งงานกรณี ศึกษา  โดยมี

วัตถุประสงคเพื่อจัดสมดุลสายการผลิตและลดคาใชจายดาน

แรงงานในกระบวนการผลิตดวยเทคนิคทางวิศวกรรม         

อุตสาหการ ผลจากการปรับปรุงสายการผลิตตามแนวคิดของ

ลีน รวมกับการวิเคราะหปญหาดวยหลักการตั้งคําถาม 5W1H 

ทําใหรอบเวลาการผลิตทุกสถานีงานใกลเคียงกับรอบวลา 

เปาหมาย สงผลใหประสิทธิภาพสายงานการตัดและกัดปลาย

ทองแดงเพิ่มข้ึนมากกวา 15% และสามรถลดคาใชจายตอ

สัปดาหดานแรงงานในสายงานการผลิตลงไดถึง 30%  

 

 

5.2 ขอเสนอแนะ 

 งานวิจัยนี้ทําการศึกษาเฉพาะกระบวนการผลิตคอยล สาย

งานการตัดและกัดปลายทองแดงซึ่งเปนเพียงสายงานผลิต

ชิ้นสวนหนึ่งของแขนจับหัวอานของฮารดดิสกไดรฟเทานั้น 

เพื่อขจัดความสูญเปลาและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตครบทุก

กระบวนการผลิตแขนจับหัวอานของฮารดดิสกไดรฟ จึงควร

ศึกษาและปรับปรุงกระบวนการประกอบคอยลและอี-บล็อก

ซึ่งเปนสายงานผลิตชิ้นสวนสําคัญเพิ่มเติม ซึ่งจะสงผลตอ

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยรวมของผลิตภัณฑใหมีคา

เพิ่มขึ้น 
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Effects of Shape on Strength of a Fuel Pellet using Finite Element Method 
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บทคัดยอ 

   งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคคือเพื่อศึกษาผลของรูปรางที่แตกตางกันตอความแข็งแรงของเช้ือเพลิงอัดเม็ดโดยใชโปรแกรม 

Solidworks Simulation วิเคราะหผลดวยระเบียบวิธีไฟไนตเอลิเมนต โดยทําการปรับเปลี่ยนขนาดเสนผานศูนยกลาง ความยาว และ

มุมดานขางเม็ดเช้ือเพลิง ในชวง 6-12 มม. 6-12  มม. และ 0°-15° ตามลําดับ คุณสมบัติของไมยางพารามีคาโมดูลัสยืดหยุน 8,000 นิว

ตันตอตารางมิลลิเมตร ความหนาแนน 600 กิโลกรัมตอลูกบาศกเมตร จากการทดสอบรับแรงอัด 2,500 นิวตัน พบวาการเพิ่มขนาด

เสนผานศูนยกลางและความยาวทําใหความเคนเฉล่ียลดลงคิดเปน 26.8% และ14.76% และความเครียดเฉลี่ยลดลงคิดเปน 25.16% 

และ 14.5% ตามลําดับ เม่ือเพิ่มมุมดานขางเม็ดเชื้อเพลิงโดยพิจารณาแรงอัดที่ตั้งฉากกับผิวและดานเสนผานศูนยกลางสูงสุดทําให

ความเคนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเปนคิดเปน 41.86% และ 96.33% และความเครียดเฉล่ียเพิ่มขึ้นเปนคิดเปน 42.11% และ 90.8% ตามลําดับ 

เมื่อเทียบกับเช้ือเพลิงอัดเม็ดมาตรฐานเปรียบเทียบ 

คําสําคัญ: คาความแข็งแรง, ระเบียบวิธีไฟไนตเอลิเมนต, เช้ือเพลิงอัดเม็ด 
 

Abstract 

   The objective of this work is to study the effect of different shapes on the strength of parawood fuel 

pellets. Using finite element method and SolidWorks to analyzed the result, the independent variable including 

diameter, length, and side angle of fuel pallet were varied at the range of 6-12 mm, 6-12 mm, and 0°-15°, 

respectively. 8,000 N/mm2 modulus of elasticity and 600 kg/m3 density were used as the fuel pallet mechanical 

properties and a constant compressive force of 2,500 N. The results showed that, comparing with standard size 

of fuel pallet, when the diameter and length increased, the average stress was reduced by 26.8% and 14.76% 

and the average strain was reduced by 25.16% and 14.5%, respectively. In case of force applied perpendicular to 

the pellet surface and the maximum diameter side, when the side angle increased, the average stress was 

increased by 41.86% and 96.33% and the average strain was increased to 42.11% and 90.8%, respectively. 

Keywords: Compressive Strength, Finite Element Method, Fuel Pellet 
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1. บทนํา 

 ปจจุบั นของ เ สียจากภาคอุตสาหกรรมเปนปญหาตอ

สิ่งแวดลอมและการกําจัดทิ้งอยางมากซึ่งในปจจุบันกําลังถูก

สงเสริมใหนํามาผลิตเปนเชื้อเพลิง เชน การนําเอากากตะกอน

เปยกจากอุตสาหกรรมเอทานอลไปผสมรวมกับชีวมวล 3 ชนิด 

เปลือกมังคุด เปลือกทุเรียน และกะลามะพราว เพื่อผลิต

เชื้อเพลิงอัดแทงผลที่ไดอัตราสวนที่ดีที่สุดคือ 5:5 ทั้ง 3 ชนิด [1] 

การนําตะกอนเปยกเหลือทิ้งจากการผลิตเอทานอลจากมันเสน

มาผลิตถานอัดแทง [2] และการนําเอากากไขมันจากครัวเรือน

และโรงงานอุตสาหกรรมอาหารมาผานกระบวนการทางเคมีขั้น

สูงเพื่อผลิตเปนน้ํามันไบโอดีเซล แก็สชีวภาพ และเชื้อเพลิงเขียว

อัดแทง [3] จากการทําความรวมมือกับบริษัทไทยนิจิ อินดัสทรี 

จํากัด ที่ผลิตและสงออกขนมขาวอบกรอบพบวาโรงงานมีของ

เสี ย ห ลัง จา กกระบ วนก าร ผลิ ต จํ านวนมากและปญ หา

ประสิทธิภาพเชื้อเพลิงหมอไอนํ้าต่ําจึงไดเล็งเห็นแนวทางศึกษา

การผลิตเชื้อเพ ลิงอัดเม็ดจากชีวมวล (ข้ีเลื่อยไมยางพารา) 

รวมกับของเสีย เพื่อชวยเพิ่มประสิทธิภาพและลดการนําเขา

เชื้อเพลิงหมอไอนํ้า จากการศึกษาการผลิตเชื้อเพลิงอัดเม็ด

จะตองคํานึงถึงคุณสมบัติทางกายภาพ ทางกล ประสิทธิภาพการ

เผาไหม และมาตรฐานการผลิต ซ่ึงขนาดและรูปรางของเม็ด

เชื้อเพลิงเปนปจจัยหนึ่งที่มีความสําคัญตอความแข็งแรง การคง

รูป การผลิต การจัดเก็บ และการขนสง [4] สวนใหญเช้ือเพลิง

อัดเม็ดมีรูปรางเปนทรงกระบอกจึงนํามาเปนแนวทางศึกษาหา

ขนาดและรูปรางที่เหมาะสมระหวางรูปทรงแบบโคนกับรูป

ทรงกระบอกเพื่อเปรียบเทียบความแข็งแรงจากความเคนและ

ความเครียดดวยระเบียบวิธีไฟไนตเอลิเมนตโดยวิเคราะหการ

เปล่ียนแปลงเสนผานศูนยกลาง ความยาว และมุมดานขางของ

เม็ดเช้ือเพลิง 

 ดัง น้ันในงานวิจัย น้ีจึงมี วัตถุประสงคคือเพื่อศึกษาความ

แข็งแรงของเม็ดเชื้อเพลิงที่เปนผลมาจากการเปลี่ยนแปลงขนาด

และรูปรางของเม็ดเช้ือเพลิงโดยเทียบกับเม็ดเชื้อเพลิงเสนผาน

ศูนยกลาง 8 mm ความยาว 10 mm และมุมดานขางของเม็ด

เชื้อเพลิง 0° (เม็ดเชื้อเพลิงมาตรฐานเปรียบเทียบ) 

 

 

 

 

 

2. วิธีการศึกษา 

2.1 ระเบียบวิธีไฟไนตเอลิเมนต 

 ไฟไนตเอลิเมนตมีบทบาทตอการ วิเคราะหปญหาทาง

วิศวกรรมที่ทําใหผู วิเคราะหเขาใจถึงปรากฏการณที่เกิดขึ้นกับ

ผลิตภัณฑที่ออกแบบ โดยใชหลักการสมการไฟไนตเอลิเมนตของ

เอลิเมนตทรงตันใน 3 มิติ โดยมีสมการเชิงอนุพันธที่แสดงความ

สมดุลของแรงในแนวแกน 

 

2.2 ศึกษากลศาสตรของวัสดุ (Mechanics of Materials) 

 กลศาสตรความแข็งแรงของวัสดุ (Strength of Materials) 

คือ ความสัมพันธระหวางแรงภายนอกที่มากระทําและแรง

ภายในที่เกิดขึ้นในวัสดุ เชน แรงดึง แรงอัด แรงเฉือน แรงบิด 

แรงดัด เปนตน เพื่อทราบความสามารถรับแรงไดสูงสุดของวัตถุ 

 

2.3 เงื่อนไขการศึกษา 

 สมมติฐานการวิจัยคือเม็ดเชื้อเพลิงที่มีรูปทรงแบบโคนจะมี

ความแข็งแรงกวารูปรางทรงกระบอก โดยกําหนดคุณสมบัติเม็ด

เชื้อเพลิงตามมาตรฐานแสดงในตารางที่ 1 และแบงออกเปน 3 

กรณีศึกษา กรณีศึกษาที่ 1 ศึกษาผลของเสนผานศูนยกลาง ( ) 

ระหวาง 6-12 mm ตัวแปรควบคุมคือความยาว ( l ) 10 mm 

และมุมดานขาง ( ) 0° กรณีศึกษาที่ 2 ศึกษาผลของความยาว

ระหวาง 6-12 mm ตัวแปรควบคุมคือเสนผานศูนยกลาง 8 mm 

และมุมดานขาง 0° และกรณีศึกษาที่ 3 ศึกษาผลของมุมดานขาง

ของเม็ดเช้ือเพลิงระหวาง 0°-15° ตัวแปรควบคุมคือเสนผาน

ศูนยกลาง 8 mm และความยาว 10 mm แสดงในตารางที่ 2  

 

ตารางที่ 1 มาตรฐานการผลิตเช้ือเพลิงชีวมวลอัดแทงและคา

มาตรฐานไมยางพารา [5], [6] 

Description Value Unit 

1. Diameter ( ) 6-12 mm 

2. Length  ( l ) 3.15-40 mm 

3. Density (  ) 600 Kg/m
3 

4. Modulus of elasticity (E ) 7,018-8,020 N/mm2 
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ตารางที่ 2 เงื่อนไขการศึกษา 

Parameters 
Case study 

1 2 3 

Independent 

parameter 

  

6-12 

(mm)  

l   
6-12 

(mm) 

   
0°-15° 

(Degree) 

Control parameters 

 - Diameter ( ) 

 - Length ( l ) 
 - Side angle ( ) 

 

- 

10 mm 

0° 

 

8 mm 

- 

0° 

 

8 mm 

10 mm 

- 

 - Force ( F ) 

 - Density (  ) 

 - Modulus of elasticity ( E ) 

2,500 N 

600 kg/m
3
 

8,000 N/mm2 

 

 สําหรับลักษณะของเม็ดเชื้อเพลิงที่มีมุม 0° แสดงดังรูปที่ 1 

(A) และรูปที่  1 (B) แสดงการเป ล่ียนมุมดานขางของเม็ด

เชื้อเพลิง ในการจําลองแรงอัดของเม็ดเชื้อเพลิงที่วางตาม

แนวนอนระหวางแผนเพลทบนและลางตามวิธีทดสอบคาความ

แข็งแรง [7] กรณีศึกษาที่ 1 และ 2 มีทิศทางแรงอัดดังรูปที่ 2 

(A) และกรณีศึกษาที่ 3 มีทิศทางแรงอัดดังรูปที่ 2 (B) และ (C)  

 

  

(A) Side angle 0° (B) Change the side angle ( ) 

รูปที่ 1 ลักษณะของเม็ดเชื้อเพลิง 

 

 

 

 

(A) Side force (B) Perpendicular  (C) Maximum size 

รูปที่ 2 ทิศทางของแรงกระทําตอเม็ดเชื้อเพลิงทั้ง 3 กรณ ี

 

3. ผลการศึกษาและวิจารณ 
3.1 ผลการเปลี่ยนแปลงขนาดเสนผานศูนยกลาง 

 จากรูปที่ 3 แสดงผลเม่ือเปลี่ยนแปลงเสนผานศูนยกลาง

ในชวง 6-12 mm ทําใหเม็ดเช้ือเพลิงมีคาความเคนเฉลี่ย 

( ave ) และความเครียดเฉล่ีย ( ave ) ลดลง 26.8% และ 

25.16%  ตามลําดับ ความเคนสูงสุด ( max ) เพิ่มขึ้น 13.61% 

และความเครียดสูงสุด ( max ) ลดลง 6.3% จากชวง 8-12 mm 

เกิดข้ึนบริเวณผิวสัมผัสแผนเพลทดานบนและลาง การเพิ่มเสน

ผานศูนยกลางทําใหพื้นที่รับแรงของเม็ดเช้ือเพลิงเพิ่มข้ึนสงผลให

ความเคนและความเครียดกระจายในเม็ดเชื้อเพลิงลดลงสังเกต

จากชวงตรงกลางของเม็ดเช้ือเพลิงดังรูปที่ 4 ความแข็งแรงของ

เม็ดเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้นเนื่องจากแรงภายนอกถายเทพลังงานเขาถึง

แกนกลางเม็ดเชื้อเพลิงไดนอย จากผลการศึกษาควรเลือกใชเสน

ผานศูนยกลางสูง ๆ แตอาจจะมีผลตอการผลิต เชน แรงเสียด

ทานระหวางชองอัด (Die) การใชพลังงานของเครื่องจักรผลิต [8] 

การขนสง การเผาไหม พื้นที่การจัดเก็บ และการบรรจุภัณฑ  
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รูปที่ 3 ผลของการเปลี่ยนแปลงเสนผานศูนยกลางตอความเคน

เฉลี่ยและความเครียดเฉล่ีย 

 

  
  = 6 mm 

  
  = 8 mm 

  
  = 10 mm 

  
  = 12 mm 

 

  

 

  = 6 mm 

  
  = 8 mm 

  
  = 10 mm 

  
  = 12 mm 

 

(A) Stress (B) Strain 

รูปที่ 4 การกระจายตัวของความเคนและความเครียดจากการ

เปลี่ยนแปลงเสนผานศูนยกลาง 

θ 

Ø

L L 

Ø 

 mm  6 8 10 12 

 2
max 10 MPa 

 1.289 1.275 1.338 1.476 

 3
max 10   9.38 9.377 8.13 8.786 

Plate 

F 

F 
Plate Plate 

Plate 

F 

F 

Plate 

Plate 

F 

F 
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3.2 ผลการเปลี่ยนแปลงความยาว 

 จากรูปที่ 5 แสดงผลเมื่อเปลี่ยนแปลงความยาวในชวง 6-12 

mm ทําใหเม็ดเ ช้ือเพลิงมีคาความเคนเฉลี่ย ( ave ) และ

ความเครียดเฉล่ีย ( ave ) ลดลง 14.76% และ 14.5% 

ตามลําดับ สวนความเคนสูงสุด ( max ) และความเครียดสูงสุด 

( max ) ลดลง 19.37% และ 18.52% ตามลําดับ จากชวง 10-

12 mm ซ่ึงเกิดขึ้นที่บริเวณผิวสัมผัสแผนเพลทดานบนและลาง 

การเพิ่มความยาวของเม็ดเช้ือเพลิงสงผลเชนเดียวกับการเพิ่ม

เสนผานศูนยกลางของเม็ดเช้ือเพลิงคือทําใหพื้นที่รับแรงของเม็ด

เชื้อเพลิงเพิ่มขึ้นสงผลใหความเคนและความเครียดกระจายใน

เม็ดเช้ือเพลิงลดลงสังเกตจากชวงตรงกลางของเม็ดเชื้อเพลิงดัง

รูปที่ 6 อยางไรก็ตามหากเม็ดเชื้อเพลิงมีความยาวมากเกินไป

อาจทําใหเกิดปญหาในการขนสงและการเผาไหม [9] รวมถึง

พื้นที่การจัดเก็บ การบรรจุภัณฑ และการขนสงอัตโนมัติระหวาง

การใชงาน 

Length (l) [mm]
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รูปที่ 5 ผลของการเปลี่ยนแปลงความยาวตอความเคนเฉลี่ยและ

ความเครียดเฉลี่ย 

 

  

 

l  = 6 mm 

  
l  = 8 mm 

  
l  = 10 mm 

 
l  = 12 mm 

 

  

 

l  = 6 mm 

  
l  = 8 mm 

  
l  = 10 mm 

  
l  = 12 mm 

 

(A) Stress (B) Strain 

รูปที่ 6 การกระจายตัวของความเคนและความเครียดจากการ

เปล่ียนแปลงความยาว 

3.3 ผลการเปลี่ยนแปลงมุมดานขางของเม็ดเช้ือเพลิง  

(กรณีแรงอัดตั้งฉากกับผิว) 

 จากรูปที่ 7 แสดงผลเมื่อเป ล่ียนแปลงมุมดานขางของเม็ด

เชื้อเพลิงในระหวางชวง 0°-15° ทําใหเม็ดเชื้อเพลิงมีคาความเคน

เฉลี่ย ( ave ) และความเครียดเฉล่ีย ( ave ) เพิ่มขึ้น 41.86% 

และ 42 .11% ตามลําดับ  ความเคน สูง สุด  ( max )  และ

ความเครียดสูงสุด ( max ) เพิ่มขึ้น 45.85% และ 38.63% 

ตามลําดับ ในชวง 0°-15° เกิดขึ้นที่บริเวณดานลางขอบเสนผาน

ศูนยกลางสูงสุดของเม็ดเชื้อเพลิงที่สัมผัสกับแผนเพลท ในการ

เพิ่มมุมดานขางของเม็ดเชื้อเพ ลิงทําใหลดพื้นที่ ผิวของเม็ด

เชื้อเพ ลิงตอแรงกระทําสงผลใหความเคนและความเครียด

เพิ่มขึ้นเปนผลใหความแข็งแรงของเม็ดเช้ือเพลิงลดลงสังเกตได

จากการกระจายตัวของความเคนและความเครียดในแตละชวง

ดังรูปที่ 8 อยางไรก็ตามการเพิ่มมุมดานขางของเม็ดเช้ือเพลิงเปน

การเพิ่มพื้นที่ผิวสัมผัสของเม็ดเชื้อเพลิงที่สงผลใหการเผาไหมได

เร็วขึ้น [4] และมีสวนชวยใหใชพื้นที่จัดเก็บไดอยางคุมคาหรือ

สงผลดีตอการบรรจุภัณฑเพราะเปนการลดชองวางระหวางเม็ด

เชื้อเพลิง 
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รูปที่ 7 ผลของการเปลี่ยนแปลงมุมดานขางของเม็ดเชื้อเพลิงตอ

ความเคนเฉล่ียและความเครียดเฉลี่ยที่แรงอัดต้ังฉากกับผิว 

 

 

 l mm  6 8 10 12 

 2
max 10 MPa 

 2.429 2.046 1.275 1.028 

 3
max 10   18 13.5 9.377 7.64 

 0° 5° 10° 15° 

 2
max 10 MPa 

 1.275 1.85 2.229 2.355 

 3
max 10   9.377 12.81 15.12 15.28 
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(A) Stress (B) Strain 

รูปที่ 8 การกระจายตัวของความเคนและความเครียดเมื่อเปลี่ยน

มุมดานขางที่แรงอัดต้ังฉากกับผิว 

 

3.4 ผลการเปลี่ยนแปลงมุมดานขางของเม็ดเช้ือเพลิง  

(กรณีแรงอัดที่เสนผานศูนยกลางสูงสุด) 

 จากรูปที่ 9 แสดงผลเม่ือเปลี่ยนแปลงมุมดานขางของเม็ด

เชื้อเพลิงในระหวางชวง 0°-15° ทําใหเม็ดเชื้อเพลิงมีคาความเคน

เฉล่ีย ( ave ) และความเครียดเฉล่ีย ( ave ) เพิ่มขึ้น 96.33% 

และ 90.8% ตามลําดับ ในสวนของความเคนสูงสุด ( max ) 

และความเครียดสูงสุด ( max ) เพิ่มข้ึน 99.84% และ 99.34% 

ตามลําดับ ในชวง 0°-15° เกิดข้ึนที่บริเวณขอบดานบนและ

ดานลางที่ตําแหนงเสนผานศูนยกลางสูงสุดของเม็ดเชื้อเพลิง ใน

การเพิ่มมุมดานขางของเม็ดเช้ือเพลิงทําใหพื้นที่รับแรงหรือพื้นที่

ของขอบเม็ดเชื้อเพลิงที่สัมผัสกับแผนเพลททั้งสองดานลดลงจึง

สงผลใหความเคนและความเครียดเพิ่มขึ้นทําใหความแข็งแรง

ของเม็ดเช้ือเพลิงลดลง สังเกตไดจากการกระจายตัวของความ

เคนและความเครียดในแตละชวงดังรูปที่ 10 จากการลดลงของ

ความเครียดดังรูปที่ 9 ชวงมุมดานขางของเม็ดเชื้อเพลิง 10°-15° 

ซึ่งมุม 10°  แสดงผลของความเครียดเฉล่ียสูงสุดถาเพิ่มมุม

ดานขางของเม็ดเช้ือเพลิงตอไปอีกความเครียดเฉล่ียอาจจะลดลง

ตามลําดับ ความแข็งแรงของเม็ดเชื้อเพลิงเปนส่ิงสําคัญที่ไมให

เกิดการแตกสลายของเม็ดเช้ือเพลิงกอนถึงเวลานําไปใชงาน [9] 

จากผลการศึกษาทําใหทราบถึงรูปรางที่มีประสิทธิภาพตอความ

แข็งแรงและการเผาไหมเพื่อนําไปเปนขอมูลใชในการออกแบบ

รูปรางของเม็ดเช้ือเพลิงเพื่อผลิตเปนเช้ือเพลิงชีวมวลอัดเม็ด 

ดังนั้นควรเ ลือกรูปรางของเม็ด เชื้อ เพลิงที่ เปนลักษณะรูป

ทรงกระบอกเพราะสามารถรับแรงไดสูงและไดรับการวิเคราะห

ผลยืนยันวารูปรางบล็อกหรือรูปรางทรงกระบอกเปนรูปรางที่

เหมาะสมที่สุดอีกทั้งขอบคมที่จุดตัดของรูปทรงกระบอกชวยให

การเผาไหมไดดีขึ้น [4] 
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รูปที่ 9 ผลของการเปลี่ยนมุมดานขางของเม็ดเชื้อเพลิงตอความ

เคนเฉลี่ยและความเครียดเฉล่ียที่แรงอัดเสนผานศูนยกลางสูงสุด 
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(A) Stress (B) Strain 

รูปที่ 10 การกระจายตัวของความเคนและความเครียดเม่ือ

เปล่ียนมุมดานขางที่แรงอัดเสนผานศูนยกลางสูงสุด 

 

4. สรุป 

 จากผลการศึกษาพบวารูปรางของเม็ดเชื้อเพลิงแบบรูปทรง

โคนมีความแข็งแรงนอยกวารูปทรงกระบอกสามารถสรุปไดดังนี้ 

 
4.1 เม่ือเปล่ียนแปลงขนาดเสนผานศูนยกลางของเม็ดเชื้อเพลิง

สงผลใหความเคนเฉลี่ยและความเครียดเฉลี่ยลดลงคิดเปน 

26.8% และ 25.16%  เมื่อเทียบกับคามาตรฐาน 

 
4.2 เม่ือเปล่ียนแปลงความยาวของเม็ดเชื้อเพลิงสงผลใหความ

เคนเฉลี่ยและความเครียดเฉลี่ยลดลงคิดเปน 14.76% และ 

14.5% เมื่อเทียบกับคามาตรฐาน 

 0° 5° 10° 15° 

 2
max 10 MPa 

 1.275 409.4
 

489 841.4 

 3
max 10   9.377 1,433 2,038 1,438 
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4.3 เม่ือเปล่ียนแปลงมุมดานขางของเม็ดเชื้อเพลิงและพิจารณาที่

แรงกระทําในทิศทางตั้งฉากกับผิวสงผลใหความเคนเฉลี่ยและ

ความเครียดเฉลี่ยเพิ่มขึ้นคิดเปน 41.86% และ 42.11% เมื่อ

พิจารณาแรงกระทําที่ดานเสนผานศูนยกลางสูงสุดทําใหความ

เคนเฉลี่ยและความเครียดเฉลี่ยเพิ่มขึ้นคิดเปน 96.33% และ 

90.8% เมื่อเทียบกับคามาตรฐาน 
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บทคัดยอ 

   การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค 1)เพ่ือหารูปแบบของหองพักที่นักศึกษาตองการและความเปนไปไดในการ

ลงทุนของโครงการหอพักในกํากับมหาวิทยาลัย และ 2) เพ่ือหาผลตอบแทนในการลงทุนของมหาวิทยาลัยและ

ภาคเอกชน โดยใชกรณีศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ทดสอบการตัดสินใจดานความเปนไปไดในการ

ลงทุนของโครงการ โดยใชคาทางเศรษฐศาสตรวิศวกรรม (IRR, NPV, PB) โดยกําหนดคา MARR ที่รอยละ 12 และ

การวิเคราะหความออนไหวของโครงการ จากการศึกษาพบวา โครงการหอพักนักศึกษาในกํากับที่สามารถรองรับ

นักศึกษาได 2,500 คน แบงเปนหองพักปรับอากาศ 480 หอง หองพักพัดลม 480 หอง พักหองละ 3 คน คาเชา 

4,500 บาท/หอง และ 3,600 บาท/หอง ตามลําดับ มีรายไดจากคาเชาหอง และคาเชารานคารวมปละ 48,240,000 

บาท โดยตองลงทุนกอสรางหอพักทั้งหมด 4 หลัง โรงอาหาร 1 หลังและคาครุภัณฑประกอบอาคาร เปนเงิน 

279,388,000 บาท โดยการลงทุนทั้งหมดเปนของภาคเอกชน และมีการแบงปนผลประโยชนใหกับมหาวิทยาลัย 3% 

ตอป เมื่อพิจารณาความเปนไปไดของโครงการหอพักในกํากับที่อายุโครงการ 25 ป พิจารณาอัตราดอกเบี้ยขั้นต ่ําที่

สนใจ (MARR) ที่ 12% โครงการจะมีกําไรสุทธิ ณ ปปจจุบัน (NPV) เทากับ 37,689,424 บาท มีระยะเวลาในการคืน

ทุน (PB) เทากับ 16.29 ป มีอัตราดอกเบี้ยตอบแทน (IRR) เทากับ 13.70% ซึ่งมากกวา MARR ที่ 12% แสดงวาเปน

โครงการที่มีความคุมคาในการลงทุน 

คําสําคัญ: ความเปนไปไดของโครงการ, หอพักในกํากับมหาวิทยาลัย, ความคุมคาในการลงทุนของโครงการ 
 

Abstract 
   These research aims to determine the type of dormitory and the possibility of investing in dormitory 

projects in the university and calculate the return on investment of universities and private sector base on a case 

study of Nakhon Sawan Rajabhat University. The research tests the project investment feasibility by taking into 

account of the engineering economics (IRR, NPV and PB), compare with the decision-making theory to 

demonstrate the feasibility of project investment, the MARR was set at 12 percent. The result shows that the 
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dormitory accommodates 2,500 students, 3 students per for room. There are 480 air-conditioned rooms, rental 

4,500 Baht/room. There are 480 fan rooms, rental 3,600 Baht/room. There are four dormitories are required to be 

built including cafeterias and equipment cost 279,388,000 baht, all investments belong to the private sector. 

There is a share of rent in the amount of 3% per annum. The conclusion shows that the project feasibility is 

benefit investment. The net present value of NPV is 37,689,424 considering the feasibility of a dormitory project 

at a 25-year project lifetime at 12% minimum interest rate is (MARR). The payback period is 16.29 years, compare 

to the 25-year project period, the project is the minimum risk. The IRR is13.70% which is higher than MARR (12%) 

Keywords: Project possibility, University dormitories, Project investment value  

 

1. บทนํา 
 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรคพื้นที่การศึกษาเดิม คือ

บริเวณในเขตอําเภอเมืองนครสวรรค มีพื้นที่จํากัด ทําใหมีการ

ยายการศึกษาบางสวนไปยังพื้นที่การศึกษาแหงใหม ที่ต้ังอยูใน

พื้นที่ตําบล ยานมัทรี อําเภอพยุหะคีรี หางจากที่ ต้ังเดิมเปน

ระยะทาง 14 กิโลเมตร ซึ่งระยะทางดังกลาวมีผลตอพฤติกรรม

ของนักศึกษา เพราะเกี่ยวเนื่องถึงคาใชจายและความปลอดภัย

ในการเดินทางไปเรียน 

 ดังน้ันหากมหาวิทยาลัยสามารถสรางหอพักเพื่อรองรับ

การศึกษาจากหลาย ๆ สวนที่มีแนวโนมตองจัดการเรียนการสอน

ที่พื้นที่การศึกษายานมัทรี จะมีสวนอยางย่ิงในการเสริมสราง

บรรยากาศในการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการ

ประหยัดคาใชจายและความปลอดภัยในการเดินทางของ

นักศึกษานอกจากนั้นยังสามารถใชกิจกรรมในหอพักพัฒนา

คุณลักษณะของนักศึกษาใหดีย่ิงขึ้นไปไดอีกดวย 

 ผูวิจัยจึงมีแนวคิดที่จะศึกษาความเปนไปไดในโครงการลงทุน

หอพักนักศึกษาในกํากับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค พื้นที่

การศึกษายานมัทรี โดยใหภาคเอกชนเขามารวมลงทุนในการ

กอสราง เพื่อลดภาระการกูยืมเงินของมหาวิทยาลัย และยังเปน

แนวทางใหกับสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ๆ ที่มีความตองการในการ

สรางหอพักนักศึกษานําไปปรับใชกับมหาวิทยาลัยของตนตอไป 

 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย 

2.1 เพื่อหารูปแบบของหองพักที่นักศึกษาตองการและความ

เปนไปไดในการลงทุนของโครงการหอพักในกํากับมหาวิทยาลัย 

 

2.2 เพื่อหาผลตอบแทนในการลงทุนของมหาวิทยาลัยและ

ภาคเอกชน 

 

3. ขอบเขตการวิจัย 
3.1 ขอบเขตดานเนื้อหา ประกอบดวย ศึกษาความเปนไปไดใน

การลงทุนโครงการกอสรางอาคารหอพักของมหาวิทยาลัยราช

ภัฏนครสวรรคโดยใชหลักการทางดานเศรษฐศาสตรวิศวกรรมใน

การพิจารณาความเปนไปไดในการลงทุน  

 

3.2 ขอบ เข ตด านป ระชากร  ใช วิ ธี ก าร ให นักศึ กษาของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคตอบแบบสัมภาษณจํานวน 100 

คน จากนักศึกษา 5 คณะ โดยแบงเปนจากคณะละ 20 คน 

 

3.3 ขอบเขตดานระยะเวลา การศึกษานี้ เ ร่ิม ต้ังแต เดือน

เมษายน 2559 ถึง เดือนมกราคม 2560 

 

3.4 ขอบเขตดานอ่ืนๆ ผูวิจัยใชอัตราดอกเบี้ยที่นาสนใจ (MARR) 

ในอัตรารอยละ 12 เพื่อใชในการพิจารณาหาความเปนไปไดใน

การลงทุน [8] 

 

3.5 ไมพิจารณา 

େ

 Ratio เนื่องจาก 

େ

  จะใชกับโครงการของรัฐ 

ที่ไมหวังผลกําไรเทานั้น [1] 

 

3.6 ผูวิจัยไดประมาณการเพื่อการบํารุงรักษา โดยกําหนดคา

บํารุงรักษาอุปกรณประกอบอาคาร (เหมา) 200,000 บาท/ป 

และคาบํารุงรักษาอาคารทั่วไป (เหมา) 400,000 บาท/ป  

 

3.7 การพิจารณาความออนไหวของโครงการ เนื่องจากหอพัก

นักศึกษาในกํากับ เปนหอพักที่ สามารถออกนโยบายจาก

มหาวิทยาลัย ใหนักศึกษาชั้นปที่ 1 ทุกคนที่ไมไดมีภูมิลําเนาใน

เขต อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรคและพื้นที่ใกลเคียง ตองเขา
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พักในหอพักดังกลาว ในการพิจารณาความออนไหวของโครงการ

จึงไมพิจารณาในประเ ด็นของรายได แตจะพิจารณาความ

ออนไหว ในกรณีที่โครงการมีมูลคาการลงทุนสูงกวาประมาณ

การรอยละ 10 และในกรณีที่มูลคาการลงทุนต่ํากวาประมาณ

การรอยละ 10  

 

4. ทฤษฎี 

 การลงทุนในแตละโครงการ มีผลตอบแทนในการลงทุนที่

แตกตางกัน ผูลงทุนจําเปนตองศึกษาขอมูลทางดานการเงินของ

แตละโครงการอยางรอบคอบ เพื่อใชขอมูลดังกลาวในการ

ตัดสินใจจัดสรรเงินเพื่อเลือกลงทุนในโครงการตางๆ อาจจะ

เลือกลงทุนในโครงการเดียว หรือเลือกลงทุนในหลายโครงการก็

ได โดยมีวิธีการเลือกโครงการในการลงทุนอยางมีระบบ เพื่อลด

ความเสี่ยงในการขาดทุนใหมากที่สุด  

 สําหรับงานของเอกชน สามารถเรียงลําดับความนาลงทุน

ของโครงการตางๆไดจากดัชนีทางเศรษฐศาสตรวิศวกรรมได

หลายตัวเชน IRR (Interest Rate of Return), PB (Payback 

Period), NPV (Net Present Value) เปนตน โดยทั้งนี้ผูศึกษา

ในแตละโครงการ จะตองศึกษาและคํานวณดัชนีชี้วัดเหลานี้ และ

นําเสนอตอผูลงทุน โดยเรียงลําดับตามความนาลงทุนของแตละ

โครงการ ตามดัชนีชี้วัดที่ใช เพื่อเลือกจํานวนโครงการที่จะลงทุน

ตามเม็ดเงินลงทุนที่มีอยู โดยทั่วไปจะใช 3 วิธีในการพิจารณา

โครงการคือ 1.วิธีการคํานวณอัตราดอกเบี้ยตอบแทน (Interest 

Rate of Return, IRR) 2.วิธีการคํานวณมูลคาปจจุบันสุทธิ (Net 

Present Value, NPV) 3.วิธีการคํานวณระยะเวลาในการคืนทุน 

(Payback Period, PB)  

 

5. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 ศรัญญา จารยโพธ์ิ (2555) ไดศึกษาความเปนไปไดในการ

ลงทุนสราง เอส เจ อพารทเมนต ในเขตอําเภอบานฝาง ผล

การศึกษาพบวาโครงการมีมูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) เทากับ 

834,072 บาท มีอัตราผลตอบแทนการลงทุน ( IRR) เทากับ 

5.10% และมีระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) เทากับ 12 

ป 8 เดือน ผลการวิเคราะหความเปนไปไดของโครงการ พบวา 

โครงการ เอส เจ อพารทเมนต มีความเปนไปไดในการลงทุน [2] 

 พรพรรณ บูรณสมภพ (2552) ไดศึกษาความเปนไปไดของ

โครงการลงทุน ในธุรกิจอพารท เมนต ใหเชา บริ เวณซอย

พหลโยธิน 23 ถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา

ความเปนไปไดของโครงการพบวา มีความคุมคาในการลงทุน 

โดยมีระยะคืนทุนคือ 14 ป กับ 1 เดือน จุดคุมทุนเทากับ 31 

หองตอเดือน มูลคาปจจุบันสุทธิ 3,824,375 บาท อัตราสวน

ผลประโยชนตอทุน เทากับ 1.08  และอัตราผลตอบแทนภายใน

ของโครงการ เทากับรอยละ 4.59 [3] 

 อดิศร นิพันธประศาสน (2552) ไดศึกษาความเปนไปไดของ

โครงการลงทุนหอพักบริเวณมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง ผล

การศึกษาความเปนไปไดของโครงการพบวา ณ อัตราคิดลดที่

รอยละ 10 โครงการมีมูลคาปจจุบันสุทธิ -992,148 บาท มีอัตรา

ผลตอบแทนเทากับ รอยละ 8.72 ระยะเวลาคืนทุนเทากับ 

10.11 ป ผลการศึกษาความเปนไปไดของโครงการคือไมควร

ลงทุน [4] 

 รักติ ญวนกระโทก (2552) ไดศึกษาความเปนไปไดของ

โครงการสรางอพารทเมนต ขนาด 80 หอง  ที่มีที่ ต้ังใกล

มหาวิทยาลัยขอนแกน กรณี ศึกษาปราณีปริ้นเซส จากผล

การ ศึกษาปรากฏว า  มูลคาปจจุบัน สุท ธิ ( NPV) เท า กับ 

3,509,070 บาท อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนของโครงการ 

(IRR) เทากับ 6% และระยะเวลาคืนทุน (PB) เทากับ 11 ป 1 

เดือน ผลการศึกษาความเปนไปไดของโครงการคือนาลงทุน [5] 

 นภา พิษณุวงษ (2550) ไดทําการศึกษาความเปนไปไดของ

โครงการอพารตเมนตใหเชาในเขต ต.บางศรีเมือง อ.เมือง จ.

นนทบุรี ผลการศึกษาโดยใชการวิเคราะหดานการเงินตลอด
อายุโครงการ 30 ป    ที่อัตราผูเชาหองเปนรอยละ 100 และ 

รอยละ 90 พบวา ระยะเวลาคืนทุนเทากับ 10 ป 6 เดือน และ 

11 ป 8 เดือน ตามลําดับ มูลคาปจจุบันสุทธิ (โดย WACC ที่ใช

เปนอัตราคิดลดเทากับ10.30) เทากับ 1,560,575 บาท และ 

308,437 บาท ตามลําดับ อัตราผลตอบแทนภายในจากการ

ลงทุน เทากับรอยละ12.28 และรอยละ 10.70 ตามลําดับ ซ่ึง

มากกวาอัตราคิดลดทั้งสองสมมติฐาน ดานงบกระแสเงินสด

พบวา โครงการมีกระแสเงินสดสุทธิเกินดุลทั้งสองสมมติฐาน 

และดานงบกําไรขาดทุน พบวาโครงการมีกําไรสุทธิรวมตามอายุ

โครงการ เทากับ 29.5 ลานบาท และ24.8 ลานบาท ตามลําดับ 

ดังน้ันโครงการดังกลาวจึงมีความคุมคาในการลงทุน [6] 
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6. วิธีการทดลอง (Methods) 

6.1 รวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของกับงานวิจัย และสํารวจขอมูล

เกี่ยวกับหอพักรอบมหาวิทยาลัยจํานวนไมนอยกวา 5 แหง 

เพื่อใหทราบรายละเอียดคาเชาหองพักของนักศึกษาโดยเฉลี่ย 

คาเชาหอพักในอัตราที่ตํ่าที่สุดและสูงที่สุด 

 

6.2 ศึกษาขอมูลความตองการของนักศึกษา เก่ียวกับหอพัก 

เพื่อใหสามารถออกแบบหอพักที่ตรงตามความตองการของ

นักศึกษา เชนอุปกรณที่จําเปนในหอพัก รูปแบบของเฟอรนิเจอร

ที่จําเปนที่ตองใช 

 

6.3 เขียนแบบอาคารหอพักพรอมประมาณราคาคากอสราง

หอพัก ที่เปนหอพักที่เหมาะสมกับจํานวนนักศึกษาชั้นปที่ 1 ของ

มหาวิทยาลัยที่รองรับนักศึกษาไดไมนอยกวา 2,500 คน ซึ่งเปน

จํานวนที่สามารถรองรับนักศึกษาปที่ 1 ไดทั้งหมดและสามารถ

รองรับนักศึกษาชั้นปอ่ืน ๆ ที่ตองการพักในหอพักในกํากับของ

มหาวิทยาลัย 

 

6.4 ประมวลผลเพื่อหาคาทางเศรษฐศาสตรวิศวกรรมจํานวน 3 

คาคือ 1. IRR 2. NPV และ 3. PB โดยใชขอมูลทั้งหมดที่ไดมา

ประมวลผลในโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการคํานวณ 

 

6.5 ทดสอบการตัดสินใจดานความเปนไปไดในการลงทุนของ

โครงการ โดยใชคาทางเศรษฐศาสตรวิศวกรรม (IRR, NPV, PB) 

ที่คํานวณได เปรียบเทียบ กับทฤษฎีที่ใชในการตัดสินใจเพื่อ

แสดงผล ความเปนไปไดในการลงทุนโครงการ 

 

7. ผลการวิจัย (Results) 

 ผูวิจัยไดทําการศึกษาขอมูลดานลักษณะกายภาพของหอพัก

เอกชน คาใชจายในการเชาหอพักเอกชน ความตองการพื้นฐาน

ของนักศึกษาตอหอพักที่อยากได เพื่อใชประกอบในการวางแผน

ในการออกแบบหอพักนักศึกษาในกํากับของมหาวิทยาลัย ได

ขอมูลดังนี้ 

 

7.1 ลักษณะของหองพัก 

 โดยทั่วไปจะเปนลักษณะหองสตูดิโอ มีหองน้ําในตัว ขนาด

ต้ังแต 14.0-18.0 ตารางเมตร ราคาคาเชาหองพัดลมที่มีหองนํ้า

ในตัวราคาคาเชา 1,500-2,800 บาท/เดือน คาเชาหองปรับ

อากาศที่มีหองน้ําในตัวราคาคาเชา 2,500-4,500 บาท/เดือน 

สามารถเขาพักได 1-2 คน แตเม่ือสัมภาษณเชิงลึกพบวา สําหรับ

หอพักที่มีราคาถูก จะเปนหอพักที่มีสภาพเกาและทรุดโทรม เมื่อ

คิดคาเฉลี่ยจากกลุมตัวอยางที่ไดดําเนินการสุมเก็บขอมูลจํานวน 

100 คน พบวา คาเฉล่ียของคาหอพักสําหรับหองพัดลมเทากับ 

1,275 บาท/คน/เดือน และคาเฉล่ียของคาหอพักสําหรับหอง

ปรับอากาศเทากับ 1,750 บาท/คน/เดือน 

 

7.2 รูปหองพักและอาคารหอพัก  

 ผูวิจัยไดกําหนดใหมีหองพัก 2 แบบ คือ หองพักแบบปรับ

อากาศมีคาเชารายเดือนอยูที่ 1,500 ตอคน และหองพักแบบพัด

ลมมีคาเชารายเดือนอยูที่ 1,200 ตอคน ขนาดหองพักทั้งสอง

แบบคือ 16 ตารางเมตร มีหองนํ้าในตัว พักไดหองละ 3 คน โดย

เปนอาคารขนาด 10 ช้ัน จํานวน 4 หลัง เปนหอพักนักศึกษา

หญิง 2 หลัง และหอพักนักศึกษาชาย 2 หลัง จํานวน 240 หอง

ตอหลัง 

 

 
รูปที่ 1 ลักษณะภายในของหองพัก 

 

 
รูปที่ 2 ลักษณะทั่วไปของหอพัก 

 

7.3 ความเปนไปไดในการลงทุน 

 จากการคํานวณทางเศรษฐศาสตรวิศวกรรมจํานวน 3 คือ 

NPV, PB และ IRR โดยกําหนดคา MARR = 12 % ในการ
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คํานวณพบวา โครงการจะมีกําไรสุท ธิ ณ ปปจจุบัน (NPV) 

เทากับ 37,689,424 บาท มีระยะเวลาในการคืนทุนที่ระยะเวลา 

(PB) = 16.29 ป และมีอัตราดอกเบี้ยตอบแทน (IRR) = 

13.70%แสดงวาการศึกษาความเปนไปไดของโครงการลงทุน

หอพักในกํากับ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค พื้นที่

การศึกษายานมัทรีมีความเปนไปไดในการลงทุน 

 

7.4 การประมาณราคาคากอสราง 

 คากอสรางอาคารหอพักนักศึกษา 1 หลัง  เปน เงิน 

67,978,000 บาท ซ่ึงจําแนกรายละเอียดตาง ๆ ดังตาราง ที่ 1 

และ 2 ตามลําดับ 

 

ตารางที่ 1 คากอสรางอาคารหอพัก 1 หลัง 

ท่ีมา: http://www.thaiappraisal.org/thai/value/value.php [7] 

 

ตารางที่ 2 คาติดตั้งอุปกรณตาง ๆ ในอาคารหอพักนักศึกษา 1 

หลัง 

อุปกรณประกอบ จํานวน

หอง 

ราคาตอ

หอง 

ราคารวม  

อุปกรณแอร 120 17,000 2,040,000 

อุปกรณพดัลม 120 2,500 300,000 

เตียงเด่ียวพรอมที่

เก็บของ 3 ชุด 

720 2,000 1,440,000 

ที่นอน 3 หลัง 720 1,000 720,000 

หมอน 3 ใบ 720 250 180,000 

เครื่องทํานํ้าอุน 240 3,000 720,000 

ตารางที่ 2 คาติดตั้งอุปกรณตาง ๆ ในอาคารหอพักนักศึกษา 1 

หลัง (ตอ) 

อุปกรณประกอบ จํานวน

หอง 

ราคาตอ

หอง 

ราคารวม  

อุปกรณสุขภัณฑ 240 4,000 960,000 

ระบบบําบัดน้ํา

เสีย 

- เหมา 400,000 

ระบบอินเตอรเน็ต - เหมา 80,000 

ระบบกลองวงจร

ปด 30 ตัว 

- เหมา 80,000 

รวม 6,920,000 

 

 นอกจากนั้นผูวิจัยไดประมาณการคากอสรางอาคารโรง

อาหารขนาด 1,246 ตารางเมตร จํานวน 1 หลัง เปนคากอสราง 

7,476,000 บาท ดังน้ันคาใชจายในการกอสรางอาคารใน

โครงการเปนเงินทั้งส้ิน 279,388,000 บาท  

  

7.5 ผลตอบแทนที่ ได จากการลงทุนของภาคเอกชนและ

มหาวิทยาลัย 

 จากการศึกษาพบวาโครงการจะมีกําไรสุทธิ ณ ปปจจุบัน 

(NPV) เทากับ 37,689,424 บาท มีระยะเวลาในการคืนทุนที่

ระยะเวลา (PB) = 16.29 ป และมีอัตราดอกเบี้ยตอบแทน (IRR) 

= 13.70% สวนมหาวิทยาลัยจะไดรับผลตอบแทน 3% ทุกป

จากรายรับของภาคเอกชนเปนเงิน 1,447,200 บาท 

 

7.6 การวิเคราะหความออนไหวของโครงการ  (Sensitivity 

Analysis)  

 เม่ือพิจารณาถึงสถานการณที่อาจมีการเปล่ียนแปลงที่อาจจะ

เกิดข้ึนได ในกรณีตนทุนของการกอสรางโครงการมีการเพิ่มขึ้น

และลดลงรอยละ 10 โดยถือวาอัตราการเขาพักของนักศึกษาไม

เป ลี่ ย นแป ลง เ พ ราะสาม ารถกําหนด เป นนโ ยบายของ

มหาวิทยาลัยได จะไดคาสําคญตาง ๆ ดังน้ี  

 

ความ

ออนไหวของ

โครงการ 

คากอสราง 

(บาท) 

NPV (บาท) IRR PB (ป) 

-10 % 

0 % 

10 % 

251,449,200 

279,388,600 

307,326,800 

65,628,224 

37,689,424 

9,750,624 

15.21% 

13.70% 

12.41% 

12.91 

16.29 

24.99 

ลักษณะ

พ้ืนที ่

พ้ืนที่รวม 

(ตาราง

เมตร) 

ราคาตอพื้นที ่

(บาท/ตาราง

เมตร) 

ผลคูณคา

กอสราง 

(บาท) 

หองพัก 3,840 12,900 49,536,000 

ทางเดิน 600 12,900 7,740,000 

หอง Study  120 12,900 1,548,000 

ลานจอดรถ 468 500 234,000 

ลิฟท

โดยสาร 

เหมา เหมา 2,000,000 

รวมคากอสรางอาคารหอพัก 1 หลัง 61,058,000 
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8. สรุปผลและวิเคราะหผลการวจิัย 

 จากการวิจัยทําใหไดรูปแบบหองพัก 2 แบบ คือ หองพัก

แบบปรับอากาศมีคาเชารายเดือนอยูที่ 1,500 ตอคน และ

หองพักแบบพัดลมมีคาเชารายเดือนอยูที่ 1,200 ตอคน ขนาด

หองพักทั้งสองแบบคือ 16 ตารางเมตร มีหองน้ําในตัว พักไดหอง

ละ 3 คน โดยเปนอาคารขนาด 10 ชั้น จํานวน 4 หลัง เปน

หอพักนักศึกษาหญิง 2 หลัง และหอพักนักศึกษาชาย 2 หลัง 

จํานวน 240 หองตอหลัง โดยมหาวิทยาลัยจะไดรับผลตอบแทน 

3% ทุกปจากรายรับของภาคเอกชนเปนเงิน 1,447,200 บาท 

 และจากการคํานวณทางเศรษฐศาสตรวิศวกรรมจํานวน 3 

คือ NPV, PB และ IRR โดยกําหนดคา MARR = 12 % ในการ

คํานวณพบวา โครงการจะมีกําไรสุท ธิ ณ ปปจจุบัน (NPV) 

เทากับ 37,689,424 บาท มีระยะเวลาในการคืนทุนที่ระยะเวลา 

(PB) = 16.29 ป และมีอัตราดอกเบี้ยตอบแทน (IRR) = 

13.70%ซ่ึงแสดงว าแสดงว าการศึกษาความเปนไปไดของ

โครงการลงทุนหอพั กในกํากับ ของมหา วิทยา ลัยราชภัฏ

นครสวรรค พื้นที่การศึกษายานมัทรีมีความเปนไปไดในการ

ลงทุน 

 เมื่ อพิจารณาความออนไหวของโครงการ (Sensitivity 

Analysis) จะพบวาการควบคุมคากอสรางในการลงทุนของ

โครงการเปนตัวแปรที่สําคัญที่จะทําใหโครงการมีความนาสนใจ

ในการลงทุน โดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณีที่สามารถควบคุมการ

ลงทุนของโครงการใหต่ํากวาราคาที่ไดประมาณการไว ดังนั้น

เจาของโครงการอาจบริหารความเสี่ยงของโครงการ โดยเปด

โอกาสใหหลายบริษัทรับเหมากอสรางเขารวมประมูลการ

กอสราง โดยตั้งราคากลางในการกอสรางที่อางอิงจากขอมูลที่ได

ประมาณการไว เพื่อไมใหการลงทุนสูงเกินกวาที่กําหนดไว ซึ่งจะ

สงผลดีตอผลกําไรในการดําเนินการของโครงการ และทําให

โครงการคืนทุนไดเร็ว 

 

9. ขอเสนอแนะ 
 สถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ๆ ที่มีความตองการลงทุนสรางหอพัก

นักศึกษาในกํากับสามารถนํารูปแบบจากการศึกษาความเปนไป

ไดของโครงการลงทุนหอพักในกํากับของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค พื้นที่การศึกษายานมัทรี น้ีไปปรับใชกับมหาวิทยาลัย

ของตนได ก็จะทําใหประหยัดเวลาในการคํานวณและออกแบบ

โครงการดังลาวเพราะมีแนวทางและขอมูลที่ศึกษาไวแลว 
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บทคัดยอ 

   การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อลดขอผิดพลาดในการจัดลังสินคา โดยประยุกตใชเครื่องมือผังกางปลา เพื่อหาสาเหตุของ

ปญหาและใชหลักการลดความสูญเปลา 7 ประการ เพื่อปรับปรุงกระบวนการทํางาน ผลจากการวิเคราะหหาสาเหตุของปญหาพบวา

สาเหตุหลักที่ทําเกิดขอผิดพลาดในการจัดลังสินคาคือ รถยกตักสินคามาเติมใหไมทันและการจัดการพื้นที่สําหรับเติมสินคาไมเหมาะสม 

ดังนั้นจึงไดปรับปรุงกระบวนการทํางานของรถยกและของพนักงานเติมสินคาใหม ทําใหลดระยะเวลาในการเติมสินคาของรถยก และ

สามารถใชพื้นที่ในจัดวางสินคารายการไดมากขึ้น ผลจากการปรับปรุงกระบวนการทํางานใหมพบวาจํานวนลังสินคาผิดพลาดเฉล่ียที่

เกิดขึ้นในการจัดลังสินคาลดลงจาก 186 ลัง/วัน เหลือเพียง 67 ลัง/วัน ลดลงเฉล่ีย 119 ลัง/วัน หรือคิดเปนรอยละ 63.98 ทําให

สามารถลดเวลาสูญเปลาจากการแกไขลังสินคาที่ผิดพลาด ลดเวลาในการจัดลังสินคา และยังเปนการสรางความพึงใจใหกับลูกคา

ปลายทางอีกดวย 

คําสําคัญ: ผังกางปลา, ความสูญเปลา 7 ประการ, ขอผิดพลาดในการจัดลังสินคา 
 

Abstract 
   This study aimed to reduce error in break cases by applying fishbone diagram tool to find the cause of 

the problem and use the 7 wastes principles to improve the work process. The result shown that the main cause 

of the error were forklifts. They could not support in time. Moreover handling of refill areas was not appropriate. 

Therefore, the researchers had improved the work process of the forklift driver and refilling staff. The result of 

new process improvement could reduce the refilling time of the forklift, and place more items in the area. The 

average error in product arrangement could reduce from 186 boxes/day to 67 boxes/day or 63.98%. The 

improvement could reduce waste time in the work process and also be a pleasure to the customers. 

Keywords: Fishbone diagram, 7 Wastes, Error in product arrangement 
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 หากกลาวถึงการเพิ่มยอดขาย โดยสวนใหญแลวจะมุงเนนไป

ที่กําลังในการผลิตหรือความตองการที่เพิ่มขึ้นของผูบริโภค แตใน

ความเปนจริงนอกจากการมุงเนนไปที่กําลังการผลิตเพื่อให

เพียงพอตอความตองการของผูบริโภคเพื่อที่จะไดยอดขายที่

เพิ่มขึ้นแลวยังมีกิจกรรมอ่ืนๆจากการดําเนินงานภายในองคกรที่

มีสวนเพิ่มยอดขายและเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงาน อัน

นํามาซึ่งความไดเปรียบในการแขงขัน เน่ืองจากการทําธุรกิจใน

ปจจุบัน ทุกองคกรตางมีการสรางสรรคและพัฒนาสิ่งใหมๆ

ออกมามากขึ้น ทั้งในดานคุณภาพสินคา และการบริการ เพื่อ

ดึงดูดความสนใจจากผูบริโภค นอกจากการตลาดที่สําคัญแลว 

ยังมีอีกกิจกรรมที่สําคัญตอองคกรคือ กิจกรรมดานการจัดการ

คลังสินคา (Warehouse Management)  

 การจัดการคลังสินคาเปนกิจกรรมที่สําคัญกิจกรรมหน่ึงของ

การจัดการโลจิส ติกส ดั งนั้นผูบริหารคลั ง สินคา จึงควรให

ความสําคัญและคอยติดตามตรวจสอบระดับสินคาอยางตอเนื่อง

เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอองคกร บทบาทหน่ึง

ของคลังสินคานั้นเก่ียวของกับการจัดการพื้นที่จัดเก็บในสวนของ

วัสดุและชิ้นสวนประกอบ สินคาสําเร็จรูป กลองเปลา เคร่ืองมือ

อุปกรณยกขน ภาชนะรองสินคา (Pallet) เปนตน ซึ่งหากองคกร

ใชประโยชนพื้นที่ไมเหมาะสม จะทําใหพื้นที่ไมเพียงพอตอการใช

งาน อันเปนสาเหตุทําใหการดําเนินงานลาชา หรืออาจทําให

สูญเสียโอกาสทางการคาได [1-3] 

 บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) ศูนยกระจายสินคาบางบัว

ทอง ทําหนาที่จัดสงสินคาใหรานสาขา 7-ELEVEN ทั้งหมด 24 

จังหวัด จํานวน 2,155 สาขา และมีจํานวนสินคา 8,500 กวา

รายการ เนื่องจากมีรายการสินคาเปนจํานวนมาก และสินคา 

แตละรายการมียอดสั่งซ้ือในจํานวนที่แตกตางกันไป ทําใหมี

ปญหาในเรื่องพื้นที่ในการจัดเก็บสินคาที่รอการเบิกจายไม

เพียงพอ ไมสามารถวางสินคาไดหลากหลายรายการ ทําใหเกิด

ปญหาคือ เติมสินคาเพื่อการเบิกจายไมทัน เนื่องจากพื้นที่ไมพอ

สําหรับการวางสินคา ทําใหไมมีสินคาสําหรับจัดลงลัง สงผลให

เกิดลังสินคาที่หยิบสินคาไมครบตามคําสั่งซ้ือจํานวนมาก ผูวิจัย

จึงนําเอาเครื่องมือผังกางปลาและหลักการลดความสูญเปลา 7 

ประการ ซ่ึงเปนทฤษฎีที่นักวิจัยนิยมใชในการวิเคราะหหาสาเหตุ

ของปญหาและปรับปรุงการทํางานเพื่อลดความสูญเปลาตางๆที่

เกิดขึ้นในกระบวนการ [4-7] โดยมีเปาหมายเพื่อลดจํานวนลัง

สินคาที่หยิบสินคาไมครบตามคําสั่งซ้ือ 
 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย 

 เพื่อลดจํานวนลังสินคาที่หยิบสินคาไมครบตามคําส่ังซื้อ ใน

สวนของการจัดสินคาชิ้นเล็ก (Break case) 

 

3. ขอบเขตการวิจัย 

 ศึกษาการบริหารจัดการคลังสินคาของบริษัทซีพี ออลล 

จํากัด (มหาชน) ศูนยกระจายสินคาบางบัวทอง ในสวนของการ

จัดสินคาชิ้นเล็ก (Break case) เทาน้ัน 

 

4. วิธีการดําเนินงานวิจยั 

4.1 ศึกษากระบวนการทํางานของคลังสินคาในปจจุบันของ

บริษัทกรณีศึกษา โดยการสังเกตและสัมภาษณผูที่เก่ียวของใน

หนวยงานจัดสินคาประเภทสินคาชิ้นเล็ก (Break case) ถึง

กระบวนการทํางาน จากการสังเกตและสัมภาษณพบปญหาดังน้ี 

คือ ลังสินคาที่หยิบสินคาไมครบตามคําสั่งซื้อในแตละวันมี

จํานวนมาก เน่ืองจาก 2 ปจจัยหลักๆ คือ รถยกเติมงานไมทัน 

และพนักงานเติมสินคาเติมสินคาไมทัน 

 

4.2 การเก็บรวบรวมขอมูล 

4.2.1 รวมรวมขอมูลของลังสินคาที่หยิบสินคาไมครบตามคําส่ัง

ซื้อตั้งแตเดือน มกราคม-มีนาคม 2561  

4.2.2 รวมรวมขอมูลพื้นที่สําหรับเติมสินคา 

4.2.3 รวบรวมขอมูลการทํางานของรถยกภายในหนวยงานจัด

สินคาชิ้นเล็ก (Break case) 

 

4.3 วิเคราะหขอมูล โดยใชเครื่องมือผังกางปลา [8] ในการหา

สาเหตุของปญหาในการตักสินคา เติมสินคา และนําเอาหลักการ

ลดความสูญเปลา 7 ประการ [9] มาประยุกตใชเพื่อลดความสูญ

เปลาจากปญหาที่เกิดขึ้น 

 

4.4 นําผลที่ไดจากการวิจัยไปปรับใชกับการทํางานจริง แลวทํา

การประเมินผลที่ได 

 

4.5 สรุปและอภิปรายผลโดยการเปรียบเทียบขอผิดพลาดในการ

จั ด ลั ง สินค าที่ เ กิ ด ข้ึ นก อ นปรั บ ป รุ ง แล ะหลั ง ป รั บ ป รุ ง
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ขอผิดพลาดใน

การจัดลังสินคา

สินคา รถยก

พนักงาน การจัดการ

รถยกเคลื่อนท่ีได
ลําบาก

มีสิ่งกีดขวาง

เยอะ

การจราจรติดขัด

รถยกมีไมพอ

ตอการใชงาน

ถูกนําไปใชใน
หลายพ้ืนท่ี

สินคามีหลากหลาย

รายการ

หาสินคาไมเจอ

ตําแหนงการจัดเก็บ
ไมชัดเจน

จํานวนพนักงานเติม

สินคาไมเพียงพอ

พนักงานพักเวลา

ไลเลี่ยกัน

พนักงานใชเวลานานใน
การหาสินคา

ไมมีรถยกตัก
สินคาให

ตําแหนงจัดเก็บ
สินคาไมชัดเจน

พ้ืนท่ีสําหรับเติมสินคาไม
เพียงพอตอการจัดเก็บ

ปริมาณสินคาท่ีตักมาไม

สอดคลองกับยอดจาย

สินคามีหลากหลาย

รายการ

 
 

รูปที่ 1 วิเคราะหหาสาเหตุและปญหาดวยแผนผังกางปลา (Fish bone diagram) 

 

5. ผลการวิจัย 

5.1 วิเคราะหปญหาดวยผังกางปลา 

 จากปญหาขอผิดพลาดในการจัดลังสินคาที่หยิบสินคาไมครบ

ตามคําสั่งซ้ือจํานวนมาก ผูวิจัยจึงไดนําเครื่องมือผังกางปลามา

ประยุกตใชในการวิเคราะหหาสาเหตุของปญหา โดยพิจารณา

จากปจจัยทั้ง 4 ดาน คือ ดานรถยก ดานสินคา ดานพนักงาน

และดานการจัดการ ไดดังรูปที่ 1 จากการเก็บขอมูลพบวาพบวา

สาเหตุหลักที่ทําเกิดขอผิดพลาดในการจัดลังสินคาคือ การเติม

สินคาไมทันทําใหไมมีสินคาสําหรับจัดลังตามคําสั่ง ซ่ึงมีสาเหตุมา

จากรถยกตักสินคามาใหไมทันเพราะรถยกมี ไม เพีย งพอ 

การจราจรบางพื้นที่ที่นําสินคาไปเติมมีส่ิงกีดขวางในช้ันวางสินคา 

(Rack) ทําใหการทํางานติดขัด และอีกสาเหตุหนึ่งคือ การจัดการ

พื้นที่สําหรับเติมสินคาที่ไมเหมาะสม เนื่องจากพื้นที่สําหรับเติม

สินคามีจํากัด ทําใหจัดวางสินคาไดนอย ทําใหไมมีสินคาบาง

รายการ จึงสงผลใหพนักงานไมสามารถหยิบสินคาไดครบตาม

คําสั่ง ซึ่งเปนสาเหตุที่ทําใหเกิดลังสินคาที่หยิบสินคาไมครบตาม

คําสั่งซื้อจํานวนมาก  

 

5.2 ปรับปรุงกระบวนการทํางาน 

 จากปญหาที่มีรถยกไมเพียงพอตอการเติมสินคาและปริมาณ

ของสินคาที่ นํามาจัดเก็บไมสอดคลองกับยอดจาย รวมถึง

ขอจํากัดของพื้นที่ สําหรับเติมสินคาจึงทําใหไม มีสินคาบาง

รายการสําหรับจัดลังสินคา สงผลใหเกิดลังสินคาที่หยิบสินคาไม

ครบตามคําส่ังซื้อ ดังน้ันผูวิจัยจึงนําเอาหลักการลดความสูญ

เปลา 7 ประการ มาประยุกตใชเพื่อปรับปรุงกระบวนการทํางาน 

เพื่อลดความสูญเปลาในกระบวนการทํางานและลดขอผิดพลาด

ในการจัดลังสินคาดังน้ี 

5.2.1 ปรับปรุงกระบวนการทํางานของรถยกดังรูปที่ 2 เมื่อ

เปรียบเทียบกระบวนการทํางานของรถยกกอนปรับปรุงและหลัง

ปรับปรุง จะเห็นไดวากอนปรับปรุงพนักงานขับรถยกจะตักสินคา

ไปใหในพื้นที่เติมสินคาเลย สวนหลังการปรับปรุงไดเปล่ียนใหรถ

ยกตักสินคาไปวางที่จุดพักสินคาแทน แลวจึงใหพนักงานขับรถ

ลากมาลากสินคาไปไวในพื้นที่เติมสินคา เพราะรถลากสามารถ

เคลื่อนยายไดสะดวกรวดเร็วกวารถยก การปรับปรุงกระบวนการ

ดังที่กลาวมาจะชวยลดระยะเวลาในการเติมสินคาของรถยก ทํา

ใหรถยกสามารถขนถายสินคามาเติมไดมากย่ิงขึ้น 

5.2.2 ปรับปรุงกระบวนการทํางานของพนักงานเติมสินคาดัง

รูปที่ 3 เม่ือเปรียบเทียบกระบวนการทํางานของพนักงานเติม

สินคากอนปรับปรุงและหลังปรับปรุง จะเห็นไดวากอนปรับปรุง

พนักงานเติมสินคาจะยกสินคาลงทั้งพ าเลท สวนหลังการ

ปรับป รุงได เปลี่ยนใหพนักงานยกสินคาลงโดยพิจารณาถึง

ปริมาณของสินคาที่สอดคลองกับยอดจาย คือ ถาสินคาใดที่มี

ยอดจายมากใหยกสินคาน้ันลงมาทั้งพาเลท สวนสินคาใดที่มียอด

จายนอยจะใหยกสินคาลงมาเพียง 1 ชั้น โดยข้ึนอยูกับดุลยพินิจ
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ของพนักงานเติมสินคา เพื่อควบคุมไมใหลงสินคามากเกินไป 

การปรับปรุงกระบวนการทํางานของพนักงานเติมสินคาดังที่ได

กลาวมา ทําใหสามารถใชพื้นที่ที่วางอยูสําหรับจัดวางสินคา

รายการอ่ืนๆ เพื่อเตรียมไวสําหรับเติมสินคาที่ใชในการจัดลัง

สินคาไดมากขึ้น สงผลใหเกิดลังสินคาที่หยิบสินคาไมครบตาม

คําส่ังซื้อนอยลง 

 

 

 

รับเอกสารการเติมสินคาจากหนวยงานขอมูลจาย

บันทึกรับงาน

ตักสินคาตาม Reserve ท่ีระบุใน cherry pick

นําสินคาท่ี ไดไปเติมตาม Location ท่ีระบุใน 
cherry pick

รับเอกสารการเติมสินคาจากหนวยงานขอมูลจาย

บันทึกรับงาน

ตักสินคาตาม Reserve ท่ีระบุใน cherry pick

นําสินคาไปวางไวที่จุดพักสินคา

นํารถลากมาลากสินคาไปไวตาม Location ท่ีระบุ
ไวใน Cherry pick

 
ก) กระบวนการทํางานของรถยกกอนการปรับปรุง                         ข) กระบวนการทํางานของรถยกหลังการปรบัปรุง 

รูปที่ 2 เปรียบเทียบผลกอนและหลังการปรบัปรุงกระบวนการทํางานของรถยก 

 

พนักงานรับเอกสารจาก Inventory

รถยกจะตักสินคามาวางไวให

พนักงานเติมสินคายกสินคามาจัดเรียงไวในพ้ืนท่ี
สําหรับเติมสินคาท้ังพาเลท

พนักงานทําการกรีดกลองและเติมสินคา

พนักงานรับเอกสารจาก Inventory

รถยกจะตักสินคามาวางไวให

พนักงานเติมสินคายกสินคามาจัดเรียงไว ตาม
ปริมาณท่ีเหมาะสมกับยอดจาย โดยสินคาท่ีมี
ยอดขายมากจะยกมาทั้งพาเลท สวนสินคาที่มี

ยอดขายนอยจะยกลงมา 1 ชั้น

พนักงานทําการกรีดกลองและเติมสินคา

    ก) กระบวนการทํางานของพนักงานเติมสินคากอนการปรับปรุง      ข) กระบวนการทํางานของพนักงานเติมสินคาหลังการปรบัปรุง 

รูปที่ 3 เปรียบเทียบผลกอนและหลังการปรบัปรุงกระบวนการทํางานของพนักงานเติมสินคา 

 

6. อภิปรายผล 

 จากการใชเครื่องมือผังกางปลาเพื่อทําการวิเคราะหหา

สาเหตุที่ทําเกิดขอผิดพลาดในการจัดลังสินคา นําหลักการลด

ความสูญเปลา 7 ประการ เขามาปรับปรุงกระบวนการทํางาน

เพื่อลดความสูญเปลาเน่ืองจากการขนสง การรอคอยและการ

จัดเก็บสินคาที่ไมเหมาะสม  

ผลจากการปรับปรุงกระบวนการทํางานของรถยกและ

พนักงานเติมสินคาและไดนํากระบวนการที่ปรับปรุงใหมไปใชใน

การทํางาน ผลที่ไดการรวบรวมขอมูลจํานวนลังสินคาที่ผิดพลาด

กอนการปรับปรุง (มกราคม) และหลังการปรับปรุง (กุมภาพันธ-

มีนาคม) แสดงดังตารางที่ 1  
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ตารางที่ 1 ผลที่ไดจากการปรับปรุงกระบวนการทํางาน 

ขอมูล กอนปรับปรุง หลังปรับปรุง 

จํานวนวันทํางาน (วัน) 31 59 

จํานวนลังสินคาท่ีผิดพลาด (ลัง) 5,761 3,950 

เฉลี่ย (ลัง/วัน) 186 67 

 

 จากตารางพบวากอนการปรับปรุงในเดือนมกราคมมีจํานวน

ลังสินคาผิดพลาดเกิดขึ้น 5,761 ลัง เมื่อทําการปรับปรุง

กระบวนการทํางานใหมในเดือนกุมภาพันธและเดือนมีนาคม

พบวามีจํานวนลังสินคาผิดพลาดลดลงเหลือ 3,950 ลัง คิดเปน

จํานวนลังสินคาที่ผิดพลาดเฉลี่ยที่เกิดข้ึนในการจัดลังสินคาลดลง

จาก 186 ลัง/วัน เหลือเพียง 67 ลัง/วัน ลดลงเฉล่ีย 119 ลัง/วัน 

หรือคิดเปนรอยละ 63.98 ดัง น้ันจึ งสรุป ไดว าสามารถนํา

เคร่ืองมือผังกางปลาและหลักการความสูญเปลา 7 ประการมา

ประยุกตใชในการแกไขปญหาไดเปนอยางดี สอดคลองกับ

งานวิจัยอ่ืนๆที่ไดนําหลักการทั้งสองนี้ไปใช [4-7] 

 

7. บทสรุป 

 จากปญหาขอผิดพลาดในการจัดลังสินคาที่เกิดขึ้นจํานวน

มาก ผูวิจัยจึงไดประยุกตใชเครื่องมือผังกางปลา เพื่อหาสาเหตุ

ของปญหาและใชหลักการลดความสูญเปลา 7 ประการ เพื่อหา

แนวทางในการปรับปรุงกระบวนการทํางาน เพื่อแกไขปญหาที่

เกิดขึ้น ผลจากการวิเคราะหหาสาเหตุของปญหาพบวาสาเหตุ

หลักที่ทําเกิดขอผิดพลาดในการจัดลังสินคาคือ รถยกตักสินคา

มาเติมให ไมทันและการจัดการพื้นที่ สําหรับ เติม สินคาไม

เหมาะสม หลังจากนั้นผูวิจัยไดปรับปรุงกระบวนการทํางานเพื่อ

ลดความสูญเปลาเน่ืองจากการขนสง การรอคอยและการจัดเก็บ

สินคาที่ไมเหมาะสม โดยปรับปรุงกระบวนการทํางานของรถยก

และของพนักงานเติมสินคาใหม ผลจากการนํากระบวนการที่

ปรับปรุงใหมไปใชในการทํางานพบวาจํานวนลังสินคาผิดพลาด

เฉล่ียที่เกิดข้ึนในการจัดลังสินคาลดลงจาก 186 ลัง/วัน เหลือ

เพียง 67 ลัง/วัน ลดลงเฉลี่ย 119 ลัง/วัน หรือคิดเปนรอยละ 

63.98 ผลจากจํานวนลังสินคาที่ผิดพลาดลดลง ทําใหสามารถลด

เวลาสูญเปลาจากการแกไขลังสินคาที่ผิดพลาด ลดเวลาในการ

จัด ลังสินคา และยั ง เปนการสร างความพึงใจใหกับลูกค า

ปลายทางดวย  

 จากผลการวิจัยพบวาสามารถนําเคร่ืองมือแผนผังกางปลา

และหลักการลดความสูญเปลา 7 ประการ มาประยุกตใชเพื่อหา

สาเหตุของปญหาและหาแนวทางในการปรับปรุงแกไขปญหาใน

กระบวนการผลิตหรือกระบวนการทํางานอ่ืนๆที่ใกลเคียงไดเปน

อยางด ี
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การออกแบบและพัฒนาเครื่องเครื่องผสมและอัดเม็ดปุยชีวภาพ 

Design and development of fertilizer and pellet fertilizer Machine 
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บทคัดยอ 

   งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อออกแบบและพัฒนา หาคุณภาพและประสิทธิภาพเครื่องผสมและอัดเม็ดปุยชีวภาพที่สรางขึ้น

วิธีดําเนินงานวิจัย คณะผูวิจัยไดศึกษารายละเอียดที่เกี่ยวกับเครื่องผสมและอัดเม็ดปุยชีวภาพแบบเดิมและเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

เพื่อทําการออกแบบและพัฒนาเคร่ืองผสมและอัดเม็ดปุยชีวภาพใหม หลังจากน้ันจึงทําการสรางเครื่องผสมปุยและอัดเม็ดปุยชีวภาพ

ตามแบบที่พัฒนาขึ้น เม่ือไดเครื่องผสมและอัดเม็ดปุยชีวภาพที่เสร็จสมบูรณแลวจึงนําเครื่องผสมปุยและอัดเม็ดปุยชีวภาพไปทําการ

ทดลองและเก็บรวบรวมขอมูล ใหผูเช่ียวชาญ จํานวน 6 ทาน ทําการประเมินเคร่ืองที่สรางขึ้นและทําการทดลองผสมและอัดเม็ดปุย

ชีวภาพ จํานวน 10 ครั้งๆ ละ 20 กิโลกรัม ในแตละคร้ังทําการจับเวลาพรอมกับนําปุยที่ไดจากการผสมและอัดมาชั่งนํ้าหนัก จากนั้นนํา

ขอมูลที่ไดจากการเก็บรวบรวมมาวิเคราะหเพื่อหาคุณภาพและประสิทธิภาพ ผลการวิจัยพบวา เครื่องผสมปุยและอัดเม็ดปุยชีวภาพที่

ออกแบบและพัฒนาข้ึน มีคุณภาพอยูในระดับดี โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.26 มีประสิทธิภาพในการอัดเม็ดเทากับ 95.95 เปอรเซ็นต  

คําสําคัญ: เครื่องผสมและอัดเม็ดปุยชีวภาพ, คุณภาพ, ประสิทธิภาพ 
 

Abstract 
   This special production technology project was a special experimental project that aimed to design 

and develop fertilizer and pellet fertilizer machine and finding quality and efficiency of fertilizer and pellet 

fertilizer machine. The special project was carry out by using details of the existing fertilizer and pellet fertilizer 

machine and research documents as data for the design and development of a new fertilizer and pellet fertilizer 

machine. The quality and efficiency of the fertilizer and pellet fertilizer machine were evaluated by 6 experts. 

The experiment was conducted to find out the efficiency of the fertilizer and pelletizer developed 10 times by 

using 20 kilogram of ingredient per time, timer and compressed to weigh were recorded in each time, and then 

collected data to analyze for quality and efficiency. The results found that the fertilizer and pellet fertilizer 

machine has a good level and gave 4.26 on average. The efficiency in compressed was 95.95 of percentage. In 

addition, it can reduce the time of pelleting and can increase the amount of fertilizer pellets greater than the 

traditional pellet fertilizer machine. 

Keywords: Fertilizer and pellet fertilizer machine, Quality, Efficiency 

 

1. บทนํา 

 อาชีพเกษตรเปนอาชีพที่สืบทอดจากบรรพบุรุษจากรุนสูรุน

ยุคนี้เปนยุคที่เขาข้ันวิกฤติของเกษตรกร เน่ืองจากผูคนในสังคม

ยุคปจจุบันไมตองการประกอบอาชีพเกษตร เพราะเห็นวาอาชีพ

นี้เปนอาชีพแรงงาน อาชีพเกษตรกรจึงนาเปนหวงมากข้ึนแทที่

จริงแลวอาชีพเกษตรกรเปนอาชีพที่หาความเจริญกาวหนาไดงาย 
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ยุคสมัยจะเปลี่ยนไปสักกี่ปเกษตรกรรมยังอยูคูมนุษยตลอดเวลา 

[1] 

 เ น่ืองจากเปนตนทางของวัตถุดิบทางอาหารมนุษยตอง

บริโภคอาหารเปนประจํา อาชีพที่เกี่ยวของกับอาหารจึงสามารถ

เติบโตไดตลอดเวลาเพียงแตใชสติปญญาและความคิด การ

แสวงหาความรูอยูตลอดเวลาเปนสิ่งสําคัญในการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตและอาชีพใหยั่งยืนตอไป ดังนั้นการใชปุยก็เปนสิ่งสําคัญอีก

อยางหน่ึงของเกษตรกรที่จะตองไดใชในเ ม่ือมีการปลูกพืช

หมุนเวียนซ้ําๆกันเปนเวลานานทําใหสภาพของหนาดินเสีย

เพราะมีการใชปุยเคมีมากและใชเปนเวลานาเม่ือเกิดปญหาดิน

เสียโครงสรางของดินจะเปลี่ยนแปลงทั้งทางกายภาพ ทางเคมี 

และทางชีววิทยา กลาวคือดินจะแนน หนาดินแข็ง ทําใหระบาย

นํ้าและอากาศไดไมดี ดินเปนกรดจัดและมีคา (pH) ตํ่า ซึ่งเปน

บอเกิดของโรคพืชในดิน เพราะเหตุนี้เกษตรกรจึงหันมาทําปุย

หมักกันมากขึ้นแตก็พบปญหาคือการใสปุยหมักน้ันเปนผงทําให

เวลาใสปุยน้ันจะมีฝุนที่จะฟุงกระจายในอากาศทําใหเปนพิษตอ

ระบบทางเดินหายใจ เพื่อเปนการตอบสนองความตองการของ

เกษตรกร ในการแกไขปญหาดังกลาวน้ีจึงทําใหคณะผูวิจัยเกิด

แนวความคิดริเริ่มการออกแบบและพัฒนาเครื่องผสมและอัดปุย

เม็ดชีวภาพ ซึ่งจะเปนสวนหนึ่งในการชวยเหลือเกษตรกร โดยที่

เกษตรกรสามารถนําเครื่องผสมและอัดเม็ดปุยชีวภาพ น้ีมาใชได 

โดยไมตองกังวลกับปญหาฝุนที่ฟุงกระจายของปุยหมัก ซ่ึงในการ

การผสมและอัดเม็ดปุยชีวภาพจะทําแบบสําเร็จโดยการที่ใส

สวนผสมลงในถังผสมมีการคลุกเคลากันแลวเขาสูวิธีการอัดเปน

เม็ดเพื่อสะดวกในการขนสงและงายตอการใส ตามความตองการ

เกษตรกรซ่ึงจะชวยลดปญหาฝุนแถมยังสามารถนําไปขายเพื่อ

เสริมรายไดของครอบครัวอีกทางหนึ่ง [2] 
 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย 

2.1 เพื่อออกแบบและพัฒนาเครื่องผสมและอัดเม็ดปุยชีวภาพ 

 

2.2 เพื่อหาประสิทธิภาพของเครื่องผสมและอัดเม็ดปุยชีวภาพ 

 

2.3 เพื่อหาคุณภาพของเครื่องผสมและอัดเม็ดปุยชีวภาพ 
 

3. วิธีดําเนินงานวิจัย 
3.1 การออกแบบและเขียนแบบเครื่องผสมและอัดเม็ดปุย

ชีวภาพ 

 จากการศึกษาทฤษฎีที่เก่ียวของกับการออกแบบเครื่องผสม

และอัดเม็ดปุยชีวภาพ เพื่อมาเปนแนวทางในการออกแบบเครื่อง

ผสมและอัดเม็ดปุยชีวภาพ ซ่ึงมีขั้นตอนดังในรูปที่ 1 [3] 
 

ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของและ
สํารวจความตองการของผูใชเคร่ืองผสมและอัดเม็ดปุย

สังเคราะหความคิดสรางสรรคในการออกแบบ

ออกแบบเคร่ืองผสมและอัดเม็ดปุยดวยโปรแกรมสําเร็จรูป

สรางเคร่ืองผสมและอัดเม็ดปุยตามการออกแบบ

ทดลองการทํางาน
เคร่ืองผสมและอัดเม็ดปุย

ทดลองเก็บขอมูลหาประสิทธิภาพเคร่ืองผสมและอัดเม็ดปุย

หาคุณภาพภาพเคร่ืองผสมและอัดเม็ดปุยจากผูเช่ียวชาญ

จัดทํารูปเลมงานวิจัย

ไมผาน

ผาน

 
รูปที่ 1 แสดงขั้นตอนการดําเนินงานวิจัย 

 

 จากรูปที่  1 ขั้นตอนการดํา เนินงานวิจัยมีรายละเ อียด

ดังตอไปน้ี 

3.1.1 ศึกษาและรวบรวมขอมูล  เปนข้ันตอนแรกของการ

ออกแบบและพัฒนาโดยการศึกษาวิธีการผสมและอัดเม็ดปุย

ชีวภาพ จากเครื่ อง เดิม  ทั้ งทางดานเทคนิคและทางดาน

เศรษฐศาสตรรวมทั้งการเลือกใชวัสดุและกรรมการผลิต 

3.1.2 สังเคราะหความคิดสรางสรรคในการออกแบบ เปน

ขั้นตอนที่สําคัญอีกขั้นตอนหน่ึงของการออกแบบการสังเคราะห

คือการวิเคราะหและทําใหอํานวยประโยชนที่สุดในขั้นตอนน้ี

จะตองสังเคราะหความคิดใหมกับความคิดเกา เพื่อใหไดแบบ

เครื่องผสมและอัดเม็ดปุยชีวภาพที่สามารถนําไปใชในการสราง

ไดจริง 
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3.1.3 ออกแบบ ในขั้นตอนนี้จําเปนตองมีแบบแสดงเครื่องผสม

และอัดเม็ดปุยหรือระบบที่มีความเกี่ยวของ เพื่อหาความสําคัญ

ของระบบทั้งหมดโดยการออกแบบซึ่งประกอบดวยรายละเอียด

ตางๆ เชน แบบประกอบ และขนาดของช้ินสวนตางๆ ดังแสดง

ในรูปที่ 2 

   

 
รูปที่ 2 แสดงแบบเครื่องผสมและอัดเม็ดปุยชีวภาพจาก

โปรแกรมคอมพิวเตอร 

 

 จากรูปที่ 2 แบบเครื่องผสมและอัดเม็ดปุยชีวภาพ เปนแบบ

ประกอบและแบบแยกชิ้น ที่จะนํามาใชในการสรางเครื่องผสม

และอัดเม็ดปุย [4] 
3.1.4 สรางเครื่องผสมและอัดเม็ดปุยชีวภาพ โดยการผลิต

ชิ้นสวนและจัดซ้ือชิ้นสวนมาตรฐาน เชน โครงเครื่อง ชิ้นสวน

สําหรับถังผสม ชิ้นสวนสําหรับยึดมอเตอรและชิ้นสวนอ่ืนๆ ที่

ไมใชชิ้นสวนมาตรฐาน สําหรับช้ินสวนมาตรฐานสามรถจัดซื้อได

เลยตามรานขายอะไหล เชน แบริ่ง สกรู น็อต สายพาน พลูเลย 

เปนตน 
3.1.5 ประกอบเครื่องผสมและอัดเม็ดปุยชีวภาพ เมื่อผลิต

ชิ้นสวนตางๆ และจัดซื้อชิ้นสวนมาตรฐานครบหมดทุกชิ้นแลว 

จึงนําเอาชิ้นสวนเหลาน้ันมาประกอบเขาดวยกัน เปนเครื่องผสม

และอัดเม็ดปุยชีวภาพ ดังแสดงในรูปที่ 3 

 

 
รูปที่ 3 แสดงขั้นตอนการประกอบช้ินสวนตางๆ เปนเครื่องผสม

และอัดเม็ดปุยชีวภาพ 
 

3.1.5 ทดลองเครื่ องผสมและ อัด เม็ ดปุ ย ชีวภาพเพื่ อหา

ขอบกพรองตางๆ โดยการจับเวลาการปอน 1 ค ร้ังตอ 20 

กิโลกรัม หลังจากน้ันนําปุยที่ผานการผสมและอัดมาช่ังน้ําหนัก 

เพื่อหาคาเฉลี่ยตอการปอน ดังแสดงในรูปที่ 4 

 

 
รูปที่ 4 แสดงข้ันตอนการทดลองผสมและอัดเม็ดปุยชีวภาพ 

 

3.1.6 การปรับปรุงแกไข เม่ือทําการทดลองเคร่ืองผสมและ

อัดเม็ดปุยชีวภาพที่ไดออกแบบและพัฒนาพบวากอนเม็ดปุยที่

ผานการอัดไมเปนกอนที่สมบูรณ เพราะการใสอัตราสวนไม

เหมาะสม คณะผูวิจัยจึงไดปรับอัตราสวนใหมีความเหมาะสมจึง

ทําใหการผสมและอัดเม็ดปุยออกมาเปนกอนสมบูรณกวาเดิม 
3.1.7 ผลการทดลอง ถาหากผลการทดลองเครื่องผสมและ

อัดเม็ดปุยเปนไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว พรอมที่จะนําไปทดลอง

เก็บขอมูลตอไป 
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4. ผลการวิจัย 

4.1 ผลการประเมินหาประสิทธิภาพเครื่องผสมและอัดเม็ดปุย

ชีวภาพ อัตราสวนผสมระหวาง มูลวัว 10.00 กิโลกรัม : ฮิวมัส 

4.00 กิโลกรัม : ฟอสเฟต 1.00 กิโลกรัม :รําขาว           1 

กิโลกรัม : ปูนขาว 4.00 กิโลกรัม :น้ํา 8 ลิตร : นํ้าหมักชีวภาพ 2 

ซีซี ดังแสดงในตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเครื่องผสมและ

อัดเม็ดปุยชีวภาพแบบเดิมและแบบที่พัฒนาขึ้น 

ครั้งท่ี 

มวลที่ใส

ในถังผสม 

(กิโลกรัม) 

เครื่องผสมและอัดเม็ดปุย

แบบเดิม 

เครื่องผสมและอัดเม็ดปุยท่ี

พัฒนาขึ้น 

เวลาใน

การผสม 

และอัด 

(นาที) 

ผลที่ไดจาก

การผสม

และอัด 

(เปอรเซ็นต) 

เวลาใน

การผสม

และอัด 

(นาที) 

ผลที่ไดจาก

การผสมและ

และอัด 

(เปอรเซ็นต) 

1 20.00 9.48 85.50 8.59 94.50 

2 20.00 9.25 84.20 8.58 97.00 

3 20.00 8.59 86.00 8.48 97.00 

4 20.00 9.17 87.60 8.02 94.00 

5 20.00 9.56 88.00 9.20 94.00 

6 20.00 10.11 90.00 8.31 97.50 

7 20.00 9.55 86.50 9.14 98.00 

8 20.00 9.46 86.00 9.03 96.00 

9 20.00 9.34 87.20 8.59 94.50 

10 20.00 9.54 86.00 8.54 97.00 

เฉล่ีย 20.00 9.41 86.70 8.52 95.95 

 
 จากตารางที่ 1 พบวา เม่ือทําการอัดเม็ดปุยชีวภาพจํานวน 

10 ครั้ง น้ําหนักของมวลในการผสมและอัด 20 กิโลกรัม เครื่อง

ผสมและอัดเม็ดปุยชีวภาพแบบเดิมใชเวลาในการผสมและอัด

เฉล่ียเทากับ 9.41 นาที ผลที่ไดจากการผสมและอัด คิดเปน

ประสิทธิภาพเทากับ 95.95 เปอรเซ็นต สวนเครื่องผสมและ

อัดเม็ดปุยที่พัฒนาขึ้นใชเวลาในการผสมและอัดเฉล่ียเทากับ 

8.52 นาที ผลที่ไดจากการผสมและอัดคิดเปนประสิทธิภาพ

เทากับ 95.95 เปอรเซ็นต 
 

4.2 ผลการวิเคราะหขอมูล 

 การประเมินคุณภาพเครื่องผสมและอัดเม็ดปุยชีวภาพในการ

วิจัยในครั้งนี้  ทําการประเมินคุณภาพเครื่องผสมและอัดเม็ดปุย

ชีวภาพโดยเกษตรกร จํานวน  5 คน ผูวิจัยไดนําเสนอผลการ

ประเมินคุณภาพเครื่องดํานาซ่ึงไดแสดงผลดังนี้ 
 

ตารางที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพเครื่องผสมและอัดเม็ดปุย

ชีวภาพ 
ขอ

ที่ 

หัวขอประเมิน คาเฉลี่ย 

X 

คา

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

(S.D.) 

ระดับการ

ประเมิน 

ดานคุณสมบัติเครื่องผสมและอัดเม็ดปุยชีวภาพ 

1 รูปทรงและลักษณะทาง

กายภาพเครื่องอัดปุย

ชีวภาพมีความเหมาะสม 

4.83 0.41 ดีมาก 

2 ความสะดวกในการใชงาน 4.33 0.52 ดี 

3 ตัว เค ร่ื องมี ค วามมั่นค ง

แข็งแรง 

4.33 0.52 ดี 

4 สามารถทําการอัดเม็ดปุย

ชีวภาพออกมาไดอยาง

สมํ่าเสมอ 

4.67 0.52 ดีมาก 

5 สามารถทําการอัดเม็ดปุย

ชีวภาพไดไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

4.50 0.55 ดีมาก 

6 การออกแบบและเลือก

วัสดุในการจัดสรางเคร่ือง

อัดปุยชีวภาพมีความ

เหมาะสม 

4.50 0.55 ดีมาก 

คาเฉล่ีย 4.53 0.51 ดีมาก 

ดานการใชงานเครื่องผสมและอัดเม็ดปุยชีวภาพ 

7 ปรับตั้งเคร่ืองไดงาย 4.33 0.82 ดี 

8 มีค วามปลอดภัยในการ

นําไปปฏิบัติงาน 

3.83 0.75 ดี 

9 กา ร ทําง านไ ด ง ายแ ละ

สะดวก 

4.17 0.75 ดี 

10 ป ร ะ หยั ด เ ว ล า ใ น ก า ร

ทํางาน 

4.17 0.41 ดี 

11 สะดวกตอการทํางานคน

เดียว 

4.17 0.75 ดี 

12 มีชองสังเกตการทํางาน

ข อ ง เ ค ร่ื อ ง อั ด เ ม็ ด ปุ ย

ชีวภาพอยางชัดเจน 

4.33 0.52 ดี 

คาเฉล่ีย 4.17 0.67 ดี 
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ตารางที่ 2 (ตอ) ผลการประเมินคุณภาพเครื่องผสมและอัดเม็ด

ปุยชีวภาพ 
ขอ

ที่ 

หัวขอประเมิน คาเฉลี่ย 

X 

คา

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

(S.D.) 

ระดับการ

ประเมิน 

ดานคูมือการใชงานเครื่องผสมและอัดเม็ดปุยชีวภาพ (ตอ) 

13 อานและทําความเขาใจงาย 3.83 0.75 ดี 

14 ขอมูลเก่ียวกับการใชงานท่ี

เหมาะสม 

4.00 0.63 ดี 

15 ขอมูลเก่ียวกับการ

บํารุงรักษาเคร่ืองท่ี

เหมาะสม 

3.83 0.75 ดี 

16 ขอมูลเก่ียวกับการ

บํารุงรักษาเคร่ืองท่ี

เหมาะสม 

4.33 0.82 ดี 

คาเฉลี่ย 4.00 0.74 ดี 

คาเฉลี่ยรวมทั้งหมด 4.26 0.63 ดี 

 

 จากตารางที่ 2 สามารถวิเคราะหหาคุณภาพของเครื่องผสม

และอัดเม็ดปุยมีรายละเอียดคุณภาพแตละดาน ดังน้ี 
 ดานคุณสมบัติเครื่องผสมและอัดเม็ดปุยชีวภาพ พบวามี

คาเฉลี่ยเทากับ 4.53 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.51 

ซึ่งมีคาเฉล่ียของจุดประเมินทั้ง 6 จุดผลการประเมินอยูในเกณฑ

ที่สูงกวา 4.51 ซึ่งอยูในเกณฑดีมาก สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานไม

เกิน 1 
 ดานการใชงานเครื่องผสมและอัดเม็ดปุยชีวภาพ พบวามี

คาเฉล่ียเทากับ 4.17 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.67       

ซึ่งมีคาเฉล่ียของจุดประเมินทั้ง 6 จุด ผลการประเมินอยูในเกณฑ

ที่ต่ํากวา 4.51 ซ่ึงอยูในเกณฑดีและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานไม

เกิน 1 
 ดานคูมือการใชงานเครื่องผสมและอัดเม็ดปุยชีวภาพ พบวามี

คาเฉล่ียเทากับ 4.00 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.74       

ซึ่งมีคาเฉล่ียของจุดประเมินทั้ง 4 จุด ผลการประเมินอยูในเกณฑ

ที่ต่ํากวา 4.51 ซ่ึงอยูในเกณฑดีและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานไม

เกิน 1  
 คุณภาพของเครื่องผสมและอัดเม็ดปุยชีวภาพจากการ

ประเมินของผูเช่ียวชาญโดยรวมมีเกณฑดี โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 

4.26 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานไมเกิน 1 
 

5. อภิปรายผล 

 จากการวิเคราะหผลของความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญในแต

ละดานดังน้ี ดานการใชงานเครื่องผสมและอัดเม็ดปุยชีวภาพมี

ความคิดเห็นสอดคลองกันมากที่สุดคือเครื่องผสมและอัดเม็ดปุย

ที่พัฒนาข้ึนมาใหมและนําไปใชตามวัตถุประสงคมีคาเฉลี่ยเทากับ 

4.53 เพราะวา การออกแบบรูปทรงและลักษณะทางกายภาพ

เครื่องอัดปุยชีวภาพมีความเหมาะสมและสามารถทําการอัดเม็ด

ปุยชีวภาพออกมาไดอยางสมํ่าเสมอ ดานการใชงานเครื่องผสม

และอัดเม็ดปุยชีวภาพมีความคิดเห็นสอดคลองกันมากที่สุด คือ

สามารถอัดปุยชีวภาพใหเปนเม็ดไดจริงมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.17 

เพราะวาการปรับตั้งเครื่องสามารถทําแลไดงายและมีชองสังเกต

การทํางานของเคร่ืองอัดเม็ดปุยชีวภาพอยางชัดเจน ดานคูมือ

การใชงานเครื่องผสมและอัดเม็ดปุยชีวภาพมีความคิดเห็น

สอดคลองกั นมากที่ สุด  คือ ขอมูล มีความเหมาะสมและ

ภาพประกอบการใชงานมีความเหมาะสมมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.00 

เพราะวาขอมูลเกี่ยวกับการบํารุงรักษาเครื่องมีความเหมาะสม

และอานทําความเขาใจงาย 
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บทคัดยอ 
   งานวิจัยนี้ทําการศึกษากระบวนการลดการใชพลังงานไฟฟาสําหรับอบแหงพริกโดยการนําความรอนที่ไดจากการเผาไหม

แกสซิไฟเออรมาอุนอากาศกอนเขาชุดผลิตลมรอน โดยแบงกรณีศึกษาเปน 2 กรณี คือ ศึกษาการอบแหงพริกโดยใชพลังงานไฟฟาเพียง

อยางเดียวและการอบแหงโดยใชพลังงานไฟฟารวมกับแกสซิไฟเออร จากทดลองพบวาอัตราการใชพลังงานไฟฟาในการอบแหงพริกทั้ง 

2 กรณี ที่ความเร็วลมเทากับ 0.8 m/s และอุณหภูมิอบแหงเทากับ 80, 100 และ 120 
o
C ตามลําดับ การอบแหงพริกโดยใชพลังงาน

ไฟฟารวมกับแกสซิไฟเออรสามารถลดพลังงานไฟฟาไดมากที่สุดที่อุณหภูมิ 120 oC และเพิ่มขึ้นที่อุณหภูมิอบแหง 80 และ 100 oC 

ตามลําดับ  

คําสําคัญ: เครื่องอบแหง, พริก, แกสซิไฟเออร 
 

Abstract 

   The research objective was to study the process of electrical energy reduction for chilies drying 

process by using heat from the gasifier combustion to make warm air before entering the hot air oven. 

This research was divided in 2 case studies. First, the researchers studied the chilies drying process by 

using only electrical energy. Second, the researchers studied the chilies drying process by using the 

electrical energy and gasifier. According to electric utility rates both 2 case studies with the wind speed at 

0.8 m/s and at the drying temperature of 80 oC, 100 oC, and 120 oC, the results showed that chilies drying 

process by using the electrical energy and gasifier could maximum reduce the electrical energy at the 

temperature of 120 oC. It also could increase at the temperature of 80 oC, and 100 oC respectively 

Keywords: Dryer, Chili, Gasifier  

 

1. บทนํา 
 ในปจจุบัน พริก นับวาเปนพืชที่มีความสําคัญ ของประเทศ 

มีการปลูกอยู ทั่วไปในประเทศไทย ซ่ึงสวนที่เหลือจากการ

จําหนายสด เกษตรกรจะนําพริกมาตากแดดหรืออบแหง เพื่อยืด

อายุการบริโภคและทําการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลคา เชน การนํา

พริกแหงมาทําเปนพริกปน เปนตน โดยทั่วไปแตเดิมจะใชวิธีการ

ตากใหแหงดวยการใชความรอนจากดวงอาทิตยเพียงอยางเดียว 

ซึ่งตองใชเวลานานประมาณ 1-3 วัน ขึ้นอยูกับสภาวะอากาศ 

และฤดูกาล นอกจากน้ียังไมสามารถควบคุมอุณหภูมิได หากใช

ความรอนจากพลังงานไฟฟามาทดแทนพลังงานจากแสงอาทิตย

ก็จะทําใหเพิ่มตนทุนการผลิตมากขึ้น ซึ่งจะทําใหพริกอบแหงมี

ราคาสูงมากข้ึนตามไปดวย ดังน้ันจึงมีผูคนควาวิจัยเพื่อพัฒนา

วิธีการอบแหงเพื่อชวย แกปญหาดังกลาว พิพัฒน อมตฉายา [1] 

ไดศึกษาวิจัยสภาวะที่เหมาะสมในการอบแหงพริกดวยเครื่อง
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อบแหงแบบถังหมุน โดยใชความรอนจากฮีตเตอรขนาด 1200 

วัตต เครื่องอบแหงแบบหมุนประกอบดวย ชุดปอนพริกโดยมี

มอเตอรตัวปอนขนาด 1/4 แรงมา ชุดทดรอบมีอัตราทด 1:60 

ถังอบแหงขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.4 m ยาว      1.8 เมตร 

มอเตอรขับเคล่ือนถังอบแหง 1 แรงมา ชุดทดรอบ 1:10 พัดลม

เปาอากาศขนาด 400 วัตต ในการอบแหงพริกนํ้าหนักเริ่มตน 9 

กิโลกรัม ความช้ืนเริ่มตน 78-84 เปอรเซ็นต จนมีความชื้น

สุดทาย 15 เปอรเซ็นต นํ้าหนักสุดทาย 2.3 กิโลกรัม ตอมา  สุ

รพงษ โซทอง และไกรสร รวยปอม [5] ศึกษาการอบแหงเมล็ด

พริกไทยดวยเทคนิคฟลูอิไดซเบดโดยใชลมรอนเปนตัวกลาง ใน

การอบแหงที่อุณหภูมิ 80, 100 และ 120 องศาเซลเซียส ที่

ความสูงของเบดเมล็ดพริกไทย     6 เซนติเมตร ความเร็วของ 

อากาศรอน 4.07, 4.27 และ 4.35 เมตรตอวินาที ใชระยะเวลา

ในการอบแหง 14.67, 10.33 และ 7 นาที ตามลําดับ พบวาที่

อุณหภูมิอบแหง 80, 100 และ 120 องศาเซลเซียส สามารถลด

ความช้ืนของเมล็ดพริกไทยจาก 70.04 เปอรเซ็นต (มาตรฐาน

แหง) ลงเหลือ 22.37, 16.84 และ 14.29 เปอรเซ็นต (มาตรฐาน

แหง) ตามลําดับ เมื่อพิจารณา อัตราการระเหยน้ําจะมีคาเพิ่มขึ้น

ตามอุณหภูมิที่ เพิ่มสูงขึ้น คาการใชพ ลังงานไฟฟาพบวาที่

อุณหภูมิอบแหง 120 องศาเซลเซียส มีคาสูงสุดคือ 11.31 

กิโลวัตตฮาว ที่ 100 องศาเซลเซียส มีคา 11.10 กิโลวัตตฮาว 

และ 80 องศาเซลเซียส มีคาต่ําสุดคือ 10.88 กิโลวัตตฮาว สวน

คาการใชพลังงานรวม พบวาที่ อุณหภูมิอบแหง 120 องศา

เซลเซียส มีคาสูงสุดคือ 40.72 เมกกะจูลตอชั่วโมง ที่ 100 องศา

เซลเซียส มีคา 39.96 เมกกะจูลตอช่ัวโมง และ 80 องศา

เซลเซียส มีคาต่ําสุดคือ 39.17 เมกกะจูลตอช่ัวโมง และพลังงาน

จําเพาะของการอบแหงมีคาลดลงตามอุณหภูมิการอบแหงและ

กําลังผลิตที่เพิ่มสูงข้ึนโดยมีคาเทากับ 14.84, 9.58 และ 5.41 

เมกกะจูลตอกิโลกรัมน้ํา ที่การอบแหงอุณหภูมิ 80, 100 และ 

120 องศาเซลเซียส ตามลําดับ ตอมาวิทูรย ชิงถวยทอง และจารุ

มาศ รักทองหลอ [4] ในการศึกษาหาสภาวะที่เหมาะสมในการ

อบแหงพริกดวยเครื่องอบแหงแบบถังหมุน โดยการทดลอง

อบแหงพริกสดจํานวน 10 กิโลกรัม เครื่องอบแหงที่ใชในการ

ทดลองเปนแบบถังหมุนดวยมอเตอรขับดวยความเร็วรอบ 10 

รอบตอวินาที และใช Finned Heater สําหรับผลิตลมรอน ที่

อุณหภูมิลมรอน 80, 90, 100, 110 และ 120 องศาเซลเซียส ที่

ความเร็วลมภายในถังอบเทากับ 0.4 และ 0.8 เมตรตอวินาที

จากการอบแหง พบวาการอบแหงพริกใหเหลือความช้ืน 13 

เปอรเซ็นต (มาตรฐานแหง) ที่ความเร็วลมภายในถังอบเทากับ 

0.4 เมตรตอวินาที และอุณหภูมิ 120 องศาเซลเซียส จะมี

คาใชจายสําหรับการอบแหงต่ําสุด และที่ความเร็วลมภายในถัง

อบเทากับ 0.8 เมตรตอวินาที และอุณหภูมิ 120
 
องศาเซลเซียส 

จะใชเวลาในการอบแหงพริกนอยที่สุด ในขณะที่ความเร็วลม

ภายในถังอบเทากับ 0.8 เมตรตอวินาทีและอุณหภูมิ 80 องศา

เซลเซียส สงผลใหสีของพริกแหงมีลักษณะใกลเคียงกับสีของ

พริกสดมากที่ สุด หลังจากน้ันไดมีการศึกษาเทคนิคการเพิ่ม

สมรรถนะในการแลกเปลี่ยนความรอน  

 จากงานวิจัยที่ผานมา พบวาวิธีการอบแหงโดยความรอน

สามารถนํามาพัฒนาตอยอดเพื่อเพิ่มสมรรถนะระบบได ดังนั้น

ผูวิจัยจึงมีแนวคิดที่จะนําแกสซิไฟเออรที่ไดจากการผลิตแกลบดํา

มาอุนอากาศกอนเขาชุดผลิตลมรอนสําหรับการอบแหง โดย

ผูวิจัยไดทําการออกแบบเตาเผาแกลบดําโดยแบงการศึกษา

ออกเปน 2 กรณี คือ กรณีที่ 1 ศึกษาการอบแหงพริกโดยใช

พลังงานไฟฟาเพียงอยางเดียว กรณีที่ 2 ศึกษาการอบแหงพริก

โดยใชพลังงานไฟฟารวมกับแกสซิไฟเออรที่ไดจากการผลิตแกลบ

ดําที่มีทออุนอากาศอยูภายใน โดยพริกที่ผานการอบแหงตองมี

คุณภาพดีและมีคาความชื้นเทากับ 13% (มาตรฐานแหง) ทุก

กรณีศึกษา รวมถึงการวิเคราะหการใชพลังงานและตนทุน

อบแหง เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาเครื่องอบแหงตนแบบใน

เชิงพาณิชยตอไป 

 

2. ทฤษฎีที่เกี่ยวของ 

2.1 ความช้ืน 

 พริกที่ผานการอบแหงจากเครื่องอบแหงแบบถังหมุนจะถูก

นําไปหาความช้ืนโดยวิธีการชั่งน้ําหนัก สามารถนํามาคํานวณหา

คาความช้ืน ดังน้ี 

 

100



i

fi

W
WW

M  (1) 

 

เมื่อ M 

Wi 

Wf 

คือ ความชื้นพริกหลังอบแหง (% wb)  

คือ น้ําหนักของพริกกอนอบแหง (g) 

ผิดพลาด! ไมไดกําหนดบุกมารกคือ น้ําหนักของ

พริกหลังอบแหง (g) 
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2.2 การผลิตความรอน 

  1) ปริมาณความรอน 

 

 iep TTmCQ   (2) 

  

เมื่อ Q  

m  

Cp 

Te 

Ti 

คือ ปริมาณความรอน (kJ) 

คือ น้ําหนักพริกที่อบ (Kg) 

คือ คาความรอนจําเพาะของพริก (Kg/kJ) 

คือ อุณหภูมิอบแหง (◦C) 

คือ อุณหภูมิของพริกกอนอบแหง (◦C) 

 

 2) ขนาดฮีตเตอร 

 

3600

hr

QWH  (3) 

      

เมื่อ WH 

Q 

hr 

คือ ขนาดฮีตเตอร (kJ) 

คือ ปริมาณความรอน (kJ) 

คือ ชั่วโมงการทํางานของฮีตเตอรตอวัน (hr) 

 

 3) พลังงานไฟฟา 

 

hrWW HHe ,  

(4) hrWW BBe ,  

hrWW MMe ,  

 

MeBeHee WWWW ,,,   (5) 

 

เมื่อ We 

We,H 

 

We,B 

We,M 

คือ พลังงานไฟฟารวมทั้งระบบ (kWh) 

คือ พลังงานไฟฟาที่จายใหขดลวดความรอน 

(kWh) 

คือ พลังงานไฟฟาที่จายใหพัดลม (kWh) 

คือ พลังงานไฟฟาที่จายใหมอเตอรไฟฟา (kWh) 

 

3. เครื่องทดสอบและอุปกรณทดลอง 

3.1 เครื่องอบแหงแบบถังหมุนที่มีการติดต้ังเตาเผาแกสซิไฟเออร 

 เครื่องอบแหงแบบถังหมุนอาศัยหลักการพาความรอนจาก

ฮีตเตอรชนิดครีบนําความรอน (Finned Heater) ที่สามารถ

สรางความรอนไดสูงสุดถึง 150 ºC และมีการติดตั้งทออุนอากาศ

จากความรอนที่ไดจากการเผาไหมแกสซิไฟเออร โดยใชพัดลม 

(Blower) พาความรอนเขาสูถังอบแหงที่ความเร็วลมภายในถัง

อบเทากับ 0.8 m/s ที่ความเร็วรอบถังอบแหงเทากับ 5 RPM 

 

 
(ก) เครื่องอบแหงแบบถังหมุน 

 

 
(ข) เตาเผาแกสซิไฟเออร 

รูปที่ 1 เครื่องอบแหงแบบถังหมุนที่มีการติดต้ังเตาเผาแกสซิไฟ

เออร 

 

 พัดลม (Blower) กําลังไฟฟา 1 HP ที่ความเร็วรอบ 2950 

rpm ทําหนาที่ผลิตลมไปแลกเปล่ียนความรอนจากทออุนอากาศ

และฮีตเตอรชนิดครีบนําความรอน (Finned Heater) เขาสูถัง

อบแหงที่ความเร็ว 0.8 m/s 
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รูปที่ 2 พดัลม Blower 

 

 อุปกรณผลิตลมรอน โดยภายในประกอบดวย        ฮีตเต

อรชนิดครีบ ที่กําลังไฟฟาสูงสุด 3000 W ใชสําหรับเปนแหลง

ผลิตความรอนเพื่อใชในการอบวัตถุดิบสามารถใหความรอนไดสูง

ถึง 150 ºC 

 

 
รูปที่ 3 อุปกรณผลิตลมรอน 

 

 ถังอบแหงแบบหมุนเปนสวนที่ใชบรรจุพริก โดยสามารถ

บรรจุพริกไดสูงสุดถึง 30 kg และสามารถปรับความเร็วรอบตาง 

ๆ ได ทําหนาที่ในการลําเลียงวัตถุดิบใหหมุนอยูภายในถังและมี

การโรยตัวเพื่อใหพริกไดรับความรอนสม่ําเสมอ 

 

 
รูปที่ 4 ถังอบแหงแบบหมุน 

 

3.2 อุปกรณและวิธีการทดลอง 

 อุปกรณ 

 1. เครื่องอบแหงแบบถังหมุน 

 2. เครื่องวัดอุณหภูมิ 

 3. มิเตอรวัดคาไฟฟา หนวย KWH 

  

 วิธีการทดลอง 

 1. บรรจุแกลบปริมาณ 18 กก. ลงในเตาเผาตามรูปที่ 1 (ข) 

 2. จุดไฟในเตาเผาแกลบดวยถานปริมาณ 0.5 กก. 

 3. ยกสวิตตมอเตอรเกียร (ถังอบแหงหมุน) 

 4. ยกสวิตตมอเตอรพัดลม 

 5. ปรับความเร็วลมตามเงื่อนไขการทดสอบ 

 6. ยกสวิตตฮีตเตอร 

 7. ตั้งอุณหภูมิตามเงื่อนไขการทดสอบ 

 8. เก็บผลคาไฟฟาทุก 30 นาที ตามลําดับ 

 

4. ผลการทดลอง 

4.1 กรณีศึกษาความชื้นของพริกแหงพริกที่อุณหภูม ิ

ตาง ๆ 

 

ตารางที่ 1 ผลการอบแหงพริกปริมาณ 10 kg ที่ความเร็วลม

ภายในถังอบ (V) = 0.8 m/s [3] 

V 

(m/s) 

T 

(oC) 

เวลา 

(hr) 

ผลการอบแหงพริก  

(ที่ความชื้น 13%) 

0.8  

120 3 

 

100 5 

 

80 7 

 
 

 จากการทดสอบอบแหงพริกปริมาณ 10 kg (ความชื้น 13%, 

มาตรฐานแหง) ที่ความเร็วลมภายในถังอบเทากับ 0.8 m/s 

พบวาการอบแหงพริกที่อุณหภูมิ 120 oC ใชเวลาอบแหงพริก

นอยที่สุดเทากับ 3 ชั่วโมง และใชเวลาเพิ่มขึ้นที่อุณหภูมิ 100 

และ 80
 o
C ตามลําดับ โดยพริกที่ผานการอบแหงที่อุณหภูมิ 80 

oC จะมีสีแดงสดใกลเคียงกับสีของพริกกอนการอบแหง และสี
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ของพริกที่ผานการอบที่อุณหภูมิ 100 และ 120 oC จะสงผลใหสี

ของพริกมีสีเขมขึ้นตามลําดับ ดังแสดงในตารางที่ 1 

 

4.2 กรณีศึกษาคาพลังงานไฟฟาสําหรับการอบแหงพริกที่อุณหภูมิ

ตาง  ๆ 

 จากการทดลองอบแหงพริกปริมาณ 10 กิโลกรัม เปนเวลา 

3-7 ช่ัวโมง ที่ความเร็วลมภายในถังอบเทากับ      0.8 m/s 

พบวาอัตราการใชพลังงานไฟฟาสําหรับการอบแหงที่อุณหภูมิ 

120
 o

C มีคาการใชพลังงานไฟฟาสําหรับการอบแหงตํ่าสุด และมี

คาเพิ่มขึ้นที่ อุณหภูมิอบแหงเทากับ 80 oC และ 100  oC 

ตามลําดับ ดังแสดงในรูปที่ 5 

 

 
(ก) อัตราการใชพลังงานไฟฟา 

รูปที่ 5 อัตราการใชพลังงานไฟฟาสําหรับอบแหง [3] 

 
 

(ข) อัตราการใชพลังงานไฟฟาสะสม 

รูปที่ 5 อัตราการใชพลังงานไฟฟาสําหรับอบแหง [3] 

 

4.3 กรณีศึกษาคาพลังงานไฟฟารวมกับแกสซิไฟเออรสําหรับการ

อบแหงพริกที่อุณหภูมิตาง ๆ  

 จากการทดลองการเผาไหมที่เกิดจากการเผาไหมแกลบ 

(แกสซิไฟเออร ) โดยใชชวงแรกจะเกิดกลุมควันขึ้น และเมื่อ

อุณหภูมิของถานสูงถึงจุดที่จะทําใหแกสซิไฟเออรเกิดการเผา

ไหม กลุมควันที่เกิดขึ้นในชวงแรกจะเปลี่ยนเปนเปลวไฟที่ มี

ลักษณะเปนสีสมเขม ดังแสดงในรูปที่ 6 

 

 
รูปที่ 6 ลักษณะเปลวไฟที่เกิดจากการเผาไหมแกสซิไฟเออร 

 ลักษณะของแกลบที่ผานการเผาไหมแกสซิไฟเออร โดยแกลบ

ปริมาณ 18 กก. จะสามารถจุดติดไฟเปนเวลา 4 ชั่วโมง ซึ่งเพียงพอ

ตอการอบแหงพริกที่อุณหภูมิ 80-120 oC จากการสังเกตแกลบที่

ผานการเผาไหมจะมีลักษะเปนสี ดําเขมและมีขี้ เถาแกลบปน

เล็กนอย ดังแสดงในรูปที่ 7 

 

 
รูปที่ 7 ลักษณะแกลบที่ผานการเผาไหมแกสซิไฟเออร 

 

 จากการทดสอบการใชพลังงานไฟฟารวมกับแกสซิไฟเออร

สําหรับอบแหงที่ความเร็วลมภายในถังอบเทากับ 0.8 m/s 

พบวาอัตราการใชพลังงานไฟฟาลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับการ

ใชพลังงานไฟฟาเพียงอยางเดียว เนื่องจากแกสซิไฟเออรที่เกิด
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การเผาไหมจะใหอุณหภูมิสูงถึง 600-650 oC ในชวงเริ่มตน 

โดยเปลวไฟของแกสซิไฟเออรจะอุนอากาศกอนเขาชุดผลิตลม

รอน (heater) ทําใหอุณหภูมิอากาศเพิ่มขึ้น 24-30 oC ในชวง

เริ่มตน ซ่ึงการเผาไหมของแกสซิไฟเออรจะอยูในชวง 0-240 

นาที ดังแสดงในรูปที่ 8  

 

 
(ก) อุณหภูมิแกสซิไฟเออรในเตาเผา 

 

 
(ข) อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นภายในทออุนอากาศ 

รูปที่ 8 คาอุณหภูมิตาง ๆ ในเตาเผาแกสซิไฟเออร  

 

 ผลของอุณหภูมิที่เพิ่มข้ึนบริเวณทางเขาของชุดผลิตลมรอน 

(heater) ทําใหสามารถลดอัตราการใชพลังงานไฟฟา และพบวา

อุณหภูมิอบแหง 120 
o
C จะมีอัตราการใชพลังงานไฟฟาต่ําสุด 

และเพิ่มข้ึนที่อุณหภูมิอบแหง 100 และ 80  oC ดังแสดงในรูปที่ 7  

 

 
(ก)  อัตราการใชพลังงานไฟฟารวมกับแกสซิไฟเออร 

 

 
(ข) อัตราการใชพลังงานไฟฟารวมกับแกสซิไฟเออรสะสม 

รูปที่ 9 อัตราการใชพลังงานไฟฟารวมกับแกสซิไฟเออร 

สําหรับอบแหง  

 

4.4 กรณีเปรียบเทียบการใชพลังงานไฟฟากับการใชพลังงานไฟฟา

รวมกับแกสซิไฟเออรสําหรับอบแหงพริกที่อุณหภูมิตาง  ๆ 

 จากการทดสอบการใชพลังงานสําหรับอบแหงทั้ง 2 เงื่อนไข 

พบวาอัตราการใชพลังงานไฟฟาในการอบแหงเพียงอยางเดียวจะใช

พลังงานไฟฟามากกวาการใชพลังงานไฟฟารวมกับแกสซิไฟเออร 2 

เทา ดังแสดงในรูปที่ 10 (ก) และพบวาการใชพลังงานไฟฟารวมกับ

แกสซิไฟเออรจะเกิดขึ้นในชวงระยะเวลา 240 นาที (4 ชั่วโมง) 

หลังจากชวงเวลาดังกลาวจะตองใชพลังงานไฟฟาเพียงอยางเดียว 

โดยจะเกิดขึ้นในเง่ือนไขอุณหภูมิอบแหง 80 และ 100 oC ดังแสดง

ในรูปที่ 10 
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(ก) อัตราการใชพลังงานไฟฟาและพลังงานไฟฟา 

รวมกับแกสซิไฟเออร 

 
(ข) อัตราการใชพลังงานไฟฟาและพลังงานไฟฟา 

รวมกับแกสซิไฟเออรสะสม 

รูปที่ 10 อัตราการใชพลังงานไฟฟาและพลังงานไฟฟา 

รวมกับแกสซิไฟเออร 

 

5. สรุปผลการทดลอง 

 จากการทดลองการใชแกสซิไฟเออรมาชวยลดคาพลังงาน

สําหรับอบแหงพริก โดยกําหนดเงื่อนไขการทดสอบเปน 2 กรณี 

ที่ความเร็วลมภายในถังอบเทากับ 0.8 m/s และอุณหภูมิอบแหง

เทากับ 80, 100 และ   120 
o
C ตามลําดับ พบวาการอบแหง

พริกโดยใชพลังงานไฟฟารวมกับแกสซิไฟเออรจะใชพลังงาน

ไฟฟาสําหรับการอบแหงต่ําสุดที่อุณหภูมิอบแหงเทากับ 120 oC 

และเพิ่ม ข้ึนที่ อุณหภูมิอบแห ง เท ากับ  80  และ 100 
o
C 

ตามลําดับ และยะงพบวามีการใชพลังงานไฟฟารวมกับแกสซิไฟ

เออรจะใชพลังงานไฟฟาเพียงคร่ึงหน่ึงจากการใชพลังงานไฟฟา

เพียงอยางเดียว 
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บทคัดยอ 

   การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อปรับปรุงกระบวนการทํางานในขั้นตอนการตรวจเช็คสินคากางเกงช้ันในของบริษัท เอ็ม.

เอส.บี แอพพาเรล จํากัด เนื่องจากบริษัทฯประสบปญหาเรื่องจัดสินคาผิดสงไปใหกับลูกคา ผูวิจัยจึงมีแนวคิดที่จะปรับปรุงขั้นตอนการ

ปฏิบัติงาน จึงนําเครื่องมือทางวิศวกรรม เชน การศึกษางาน การจับเวลา การใชแผนผังกางปลา การใชแผนภูมิการไหล (Flow 

Process Chart) และเทคนิคการปรับปรุงงาน (ECRS) มาชวยแกปญหาใหกับโรงงาน โดยพบวาหลังจากการปรับปรุงขั้นตอนการ

ปฏิบัติงานแลว พบวามีจํานวนการจัดสินคาผิดพลาดลดลงเหลือ 122 ตัว คิดเปนรอยละ 0.17 ของจํานวนสินคาทั้งหมด และมีเวลาใน

การปฏิบัติงานรวมลดลง 38.50 วินาที คิดเปนรอยละ 34.77  

คําสําคัญ: การปรับปรุงกระบวนการทํางาน, การศึกษาการทํางาน 
 

Abstract 

   The purpose of this research is to improve working process of underwear inspection of M.S.B. Apparel 

Co., Ltd., because the company has faced problem in delivering wrong products to customers. The researcher 

conducted many engineering tools to improve working processes such as work study, fish bone diagram, flow 

process chart and ECRS techniques to solve these problem. After the improvement, the results showed that 

packing error could be decreased number of to 122 pieces, or 0.17%. Moreover, the total operation time could 

decrease 38.50 seconds or 34.77%. 

Keywords: process improvement, work study 

 

1. บทนํา 
 บริษัท เอ็ม.เอส.บี แอพพาเรล จํากัด ต้ังอยูสวนอุตสาหกรรม

เครือสหพัฒน อําเภอแมสอด จังหวัดตาก ประกอบธุรกิจรับจาง

ผลิตสินคาชุดชั้นในสตรีภายใตเครื่องหมายการคา “กุลสตรี แอล 

บีเอสซี และซิมม” บริษัทประสบปญหาเรื่องการจัดสินคาผิด

สง ไปใหกับลูกคาบ อยครั้ ง  ซ่ึง เกิด ข้ึนในแผนกธุร กิจและ

คลังสินคาในประเทศ สวนของแผนกสินคาคงคลังสําเร็จรูป 

(stock finish goods: stock FG) ที่มีหนาที่ตรวจเช็คความ

ถูกตองของสินคากอนจัดสงใหกับ ลูกคา แตสินคาประเภท

กางเกงช้ันในที่จัดสงใหกับลูกคาน้ันเกิดความผิดพลาด เชน จัด

สินคาผิดรุน ผิดสี ผิดไซส และผิดจํานวน ดวยเหตุน้ีผู วิจัยจึง

ตองการหาแนวทางแกไขปญหาดังกลาว การศึกษาครั้งนี้จะนํา

ผลการศึกษาที่ไดไปใชประโยชนและเปนแนวทางในการปรับปรุง

แกไขวิธีการทํางานของพนักงานแผนกสินคาคงคลังสําเร็จรูปใหดี

ยิ่งข้ึนและลดความผิดพลาดของการจัดสินคาใหนอยลงตอไป 
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2. วัตถุประสงคของการวิจัย 

2.1 เพื่อลดความผิดพลาดของการจัดสินคากางเกงชั้นใน 

 

2.2 เพื่อไดมาตรฐานการทํางานในกระบวนการตรวจเช็คสินคา 

 

3. ขอบเขตการวิจัย 

 แผนกธุรกิจและคลังสินคาในประเทศสวนของแผนกสินคาคง

คลังสําเร็จรูปประเภทสินคากางเกงชั้นใน ในชวงเดือนมกราคม 

– เมษายน พ.ศ. 2561 ในบริษัท เอ็ม.เอส.บี แอพพาเรล จํากัด 

269/2 หมู 15 ตําบลแมกาษา อําเภอแมสอด จังหวัดตาก 

63110 

 

4. วัสดุ-อุปกรณและวิธีการวิจัย  
4.1 การสัมภาษณเชิงลึก (In depth Interview) [1] 

 การสัมภาษณเชิงลึกเปนการสัมภาษณในรูปแบบที่ไมเปน

ทางการโดยใชประเด็นแนวคําถามกวางๆ การสัมภาษณเชิงลึก

จึงแตกตางจากการสัมภาษณเชิงสํารวจซ่ึงเปนการถามเพื่อให

ตอบมากกวาการสนทนาและผูตอบจะใหขอมูลไปตามโครงสราง

คําถามที่เตรียมไวแลวเทานั้น ขณะที่การสัมภาษณเชิงลึกเปน

การใชคําถามนําไปสูการสนทนาภายใตบรรยากาศที่ผอนคลาย

และเปนสวนตัว 

 ขั้นตอนการจัดเก็บขอมูลจากการสัมภาษณ (interview) 

 การสัมภาษณเชิงปฏิบัติงานในสวนของพนักงานแผนก 

stock FG โดยสัมภาษณเกี่ยวกับข้ันตอนการทํางาน 

 การสัมภาษณผูชวยผูจัดการแผนกธุรกิจและคลังสินคาใน

ประเทศและพนักงานที่ เกี่ยวของซึ่งมีหนาที่ โดยตรงในการ

ควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานแผนก stock FG โดย

สัมภาษณเกี่ยวกับปญหาอุปสรรคของการดําเนินงาน และ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  

 

4.2 เทคนิคการศึกษาการทํางาน [2] 

 ผูวิจัยไดใชการศึกษาการทํางาน (work study) โดยการจับ

เวลาการทํางานของพนักงาน โดยใชนาฬิกาจับเวลา และบันทึก

ขอมูลลงในแบบบันทึกขอมูล (check sheet) แลวนําไป

คํานวณหาเฉลี่ยของชวงเวลากอนและหลังการปรับปรุง 

 

 

4.3 หลักการ ECRS [3] 

 ผูวิจัยไดนําหลักการ ECRS มาประยุกตใชสําหรับการวิจัย

ดังน้ี 

4.3.1 การกําจัด (eliminate) พิจารณาการปฏิบัติงานของ

พนักงานแผนก stock FG ปจจุบันพบวาพนักงานมีการทํางาน

ซ้ําซอนกอใหเกิดความสูญเปลาดานเวลาการทํางาน จึงทําการ

ตัดขั้นตอนที่ 10 การเขียนรายงานที่ทําเสร็จลงในสมุดบันทึก

สามารถพิจารณาไดจากรูป 4.2   

4.3.2 การจัดเรียงใหม (rearrange) ทําการเรียงลําดับขั้นตอน

การดําเนินงานใหม โดยการเพิ่มขั้นตอนใหพนักงานอานขอมูล

ของสินคาที่หนากลองกอนเปดกลองและตรวจสอบความถูกตอง

ของขอมูลตางๆของสินคาเพื่อลดการผิดพลาด สามารถพิจารณา

ไดจากรูป 4.3   

4.3.3 การทําใหงาย (simplify) เมื่อไดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่

เปนมาตรฐานแลว ผูวิจัยทําการทดลองใชจริงกับพนักงานแผนก 

stock FG เพื่อทําการทดสอบ ข้ันตอนการทํางานใหม มี

ผลกระทบและอุปสรรคตอการปฏิบัติงานของพนักงานหรือไม 

เมื่อขั้นตอนการปฏิบัติงานใหมไมกอให อุปสรรคกับพนักงาน 

ผูวิจัยจึงทําการจัดอบใหกับพนักงานไดรับทราบข้ันตอนการ

ปฏิบัติใหมใหกับพนักงาน เพื่อใชเปนแนวทางใหพนักงานทุกคน

ปฏิบัติเปนมาตรฐานและไปในทิศทางเดียวกัน 

 

4.4 วิเคราะหขอมูล 

 ผูวิจัยใชแผนภูมิการไหล (flow process chart) [4] เปน

เครื่องมือบันทึกการปฏิบัติงานของพนักงานแผนก stock FG 

ตามข้ันตอนมาตรฐานของกระบวนการ จากการวิเคราะห

เบื้องตนทําใหทราบถึ ง ข้ันตอนการทํางานที่ซ้ํ าซอน และ

กระบวนการที่ไมกอใหเกิดคุณคาในการตรวจเช็คสินคา อีกทั้งยัง

ใชระยะเวลาในการตรวจเช็คสินคานานเกินความจําเปน และ

การปฏิบัติงานของพนักงานยังมีความเส่ียงที่จะกอใหเกิดการจัด

สินคาผิดพลาด ซึ่งสามารถกําหนดแนวทางแกไขไดดังน้ี 

4.4.1 นําขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณพนักงานแผนก stock 

FG และผูชวยผูจัดการแผนกธุรกิจและคลังสินคาในประเทศ มา

วิเคราะหถึงปญหาที่ทําใหเกิดความผิดพลาดในการสงสินคา

กางเกงช้ันใน 

4.4.2 หาสาเหตุที่เปนไปไดทั้งหมดจากแผนผังกางปลา (fish 

bone diagram) [5] 
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4.4.3 ทําการจับเวลากระบวนการทํางานของพนักงาน แผนก 

stock FG กอนทําการปรับปรุง หลังปรับปรุง และบันทึกผลลง

ในแบบบันทึกขอมูล 

4.4.4 พิจารณาตัดกระบวนการที่ไมจําเปนออก หรือกําจัด

กระบวนการที่ไมกอใหเกิดมูลคาเพิ่มในการตรวจเช็คสินคา และ

พิจารณารวมกระบวนที่ซ้ําซอนเขาดวยกัน ดวยการนําหลักการ 

ECRS และการศึกษาแผนภูมิการไหลของกระบวนการ มา

ปรับปรุงกระบวนการใหมีความผิดพลาดในการตรวจเช็คสินคา

กางเกงชั้นในใหนอยลงใหมากที่สุด 

4.4.5 ปรับปรุงกระบวนการทํางานใหมใหเปนมาตรฐานการ

ทํางาน เพื่อใหสามารถทํางานไดงาย มีขั้นตอนการทํางานที่

ชัดเจน สะดวกมากยิ่งขึ้น และสามารถลดความผิดพลาดของ

สินคากางเกงชั้นในที่สงไปถึงมือลูกคาได 

 

 

5. ผลการวิจัย 

 จากการนําเทคนิดตางๆของการศึกษาการทํางาน เชน การ

จับเวลา แบบบันทึกขอมูล แผนผังกางปลา หลักการ ECRS และ

แผนภูมิกระบวนการไหล มาประยุกตใชสามารถรวมรวมขอมูล

และนํามาวิเคราะหหาสาเหตุของปญหาการจัดสินคาผิดสงใหกับ

ลูกคาไดดังนี้ 

 

5.1 พิจารณากระบวนการที่ทําการปรับปรุง 

 จากการพิจารณาแผนผังกางปลา สามารถสรุปสาเหตุ

เบื้องตนที่ทําใหเกิดความผิดพลาดในกระบวนการตรวจเช็ค

สินคากางเกงชั้นในได 2 สาเหตุดวยกัน คือ 1) วิธีการทํางานที่ไม

เหมาะสมและไมมีมาตรฐานในการทํางาน และ 2) ผูปฏิบัติงาน

ขาดสมาธิและทักษะในการตรวจเช็คสินคา สามารถพิจารณาได

จากรูปที่ 1 

 

 
รูปที่ 1 แผนผังกางปลาแสดงปญหาในแผนก 

 

         จากผลการวิเคราะหหาสาเหตุของการจัดสินคาผิดโดยใช

แผนผังการปลา ผูวิจัยไดเลือกสาเหตุที่ 1 คือ วิธีการทํางานที่ไม

เหมาะสมและไมมีมาตรฐานในการปฏิบัติงานมาแกไขปญหา 

เนื่องจากเปนสาเหตทุี่สามารถแกไขไดทันที และไมใชพฤติกรรม

ทางธรรมชาติของมนุษย จึงทําการวิเคราะหตามความสัมพันธ

ของกระบวนการและหลักการ ECRS พิจารณาไดดังรูปที่ 2  

 

 
รูปที่ 2 ขั้นตอนการทํางานกอนการปรับปรุง 
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 จากผลการศึกษาพบวาการปฏิบัติงานของพนักงานมีความ

ซับซอนและมีความเส่ียงของการจัดสินคาผิด ผูวิจัยจึงออกแบบ

ขั้นตอนการปฏิบัติงานใหม  โดยเพิ่มขั้นตอนใหพนักงานอาน

ขอมูลของสินคาที่หนากลองกอนเปดกลอง และตรวจสอบความ

ถูกตองของขอมูลตางๆของสินคาเพื่อลดการผิดพลาด และตัด

ขั้นตอนการทํางานที่ซ้ําซอนออกในขั้นตอนที่ 10 การเขียน

รายงานที่ทําเสร็จลงในสมุดบนัทกึ สามารถพิจารณาไดจากรูปที ่3 

 

 
รูปที่ 3 ขั้นตอนการทํางานหลังการปรับปรุง 

 

 จากผลการศึกษา ผูวิจัยจึงนํามาตรฐานการปฏิบัติงานใหมที่

ได ใหพนักงานแผนก stock FG ทดสอบการปฏิบัติงานจริง เพื่อ

หาผลกระทบและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน พบวาไมมีอุปสรรค

กับการปฏิบัติงาน จึงจัดอบรมใหกับพนักงานแผนก stock FG 

ทุกคนไดรับทราบและปฏิบัติงานตามข้ันตอนมาตรฐานใหมตอไป  

 

6. อภปิรายผล 

 การศึกษานี้ มุงเนนการแกไขปญหาความผิดพลาดของ

กางเกงช้ันในที่จัดสินคาผิดและสงไปใหกับลูกคา ในสวนของ

แผนก stock FG จากการวิเคราะหแผนผังกางปลาพบปญหา 

วิธีการทํางานที่ไมเหมาะสมและไมมีมาตรฐานในการทํางาน และ

ผูปฏิบัติงานขาดสมาธิและทักษะในการตรวจเช็คสินคา จึงไดนํา

หลักการ ECRS และเทคนิคการศึกษาการทํางานมาใชแกปญหา

โดยการปรับปรุง ข้ันตอนการปฏิบัติงานใหม เพื่อลดความ

ผิดพลาดในการทํางาน และสรางมาตรฐานการทํางาน โดยตัด

ขั้นตอนการทํางานที่ไมซ้ําซอน เพื่อใชระยะเวลาในการทํางาน

นอยลง และทําเพิ่มขั้นตอนการตรวจเช็คขอมูลหนากลองกอน

เปดกลอง เพื่อเปนตรวจเช็คความถูกตองของขอมูลหนากลอง

และขอมูลของสินคาในกลองใหตรงกันกอนที่จะจัดสงสินคา

ใหกับลูกคา 

 

7. บทสรุป 
 จากผลการศึกษาแผนกธุรกิจและคลังสินคาในประเทศแผนก 

stock FG ประเภทสินคากางเกงช้ันในของบริษัท เอ็ม.เอส.บี 

แอพพาเรล จํากัด ที่มีหนาที่ตรวจเช็คสินคากางเกงชั้นในกอนสง

มอบใหกับลูกคา จึงสามารถสรุปไดวา กระบวนการทํางานใน

การตรวจเช็คสินคากางเกงในมีกระบวนการที่ไมเหมาะสมและไม

มีมาตรฐาน จึงทําการปรับปรุงข้ันตอนการปฏิบัติงานใหม ทําให

สามารถลดเวลาและลดความผิดพลาดที่เกิดข้ึนได โดยสามารถ

เปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานไดดังรูปที่ 7.1 

 

 
รูปที่ 4 เปรียบเทียบการปฏิบัติงานกอนและหลังการปรับปรุง 

 

 เม่ือทําการเปรียบเทียบระยะเวลาการปฏิบัติงานจากรูปที่ 4 

สามารถสรุปไดวา เวลาในการปฏิบัติงานหลังปรับปรุง ลดลงรอย

ละ 45.15 หรือ 32.56 วินาที เวลาในการตรวจสอบหลัง

ปรับปรุงลดลงรอยละ 10.99 หรือ 3.63 วินาที เวลาในการหยุด

หรือเก็บถาวรหลังปรับปรุงลดลงรอยละ 41.40 หรือ 23.1 วินาที 

เมื่อพิจารณาเวลาการปฏิบัติรวมลดลง รอยละ 34.77 หรือ 

38.50 วินาที ตอการตรวจเช็คสินคา 5 กลอง 

 

 
รูปที่ 5 การเปรียบเทียบความผิดพลาดในแตละเดือนของ 

ป พ.ศ. 2561 
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 จากรูปที่ 5 สามารถสรุปผลการดําเนินงานหลังจากการ

ปรับปรุงข้ันตอนการปฏิติงาน พบวาภายในเดือนมีนาคม พ.ศ. 

2561 มีจํานวนความผิดพลาดของสินคากางเกงช้ันใน 122 ตัว 

หรื อ  คิด เป นร อยละ 0.17 ซ่ึ ง มีความผิดพลาดนอยกว า

กระบวนการทํางานกอนการปรับปรุง รอยละ 0.02 และ รอยละ 

0.26 ของเดือนมกราคม พ.ศ. 2561และกุมภาพันธ พ.ศ. 2561 

ตามลําดับ 

 

8. ขอเสนอแนะที่ไดจากงานวิจัย  

 ผูวิจัยมีความคิดเห็นวาบริษัทควรนําแนวทางการปฏิบัติที่

เหมาะสมที่ไดจากงานวิจัยน้ีเผยแพรอยางเปนรูปธรรมเพื่อเพิ่ม

ความชํานาญใหกับพนักงาน โดยจัดอบรมทําความเขาใจใน

กระบวนการปฏิบัติงานและสรางคูมือการปฏิบัติงานสําหรับ

พนักงานใหม เพื่อความสะดวกและความตอเนื่องในการทํางาน  

     

9. กิตติกรรมประกาศ  

 ขอขอบพระคุณ คุณนุตรีพร เขียววงศ คุณพิชญสินี ทิดละ 

และพนักงานแผนกธุรกิจและคลังสินคาในประเทศทุกทานที่ให

ค ว า ม ร ว ม มื อ ใ น ก า ร สั ม ภ า ษ ณ แ ล ะ เ ก็ บ ข อ มู ล  แ ล ะ

ขอขอบพระคุณ บริษัท เอ็ม.เอส.บี แอพพาเรล จํากัด อําเภอแม

สอด จังหวัดตาก ที่มอบโอกาสใหผู วิจัยไดเขามาปฏิบัติสหกิจ

ศึกษาภายในบริษัท  
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บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) จากการสํารวจปญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการจัดสินคาน้ัน พบวามีการทํางานที่หยุดชะงักในบาง

สถานีงาน ซึ่งทําใหการจัดสินคาไมไหลอยางตอเน่ือง โดยผูวิจัยกําหนดวิธีการในการเก็บรวบรวมขอมูลโดยการใชการสัมภาษณเชิงลึก 

(In-Depth Interview) กับบุคลากรหรือผูที่มีความเก่ียวของในกระบวนการจัดสินคา ควบคูกับการใชแผนผังกางปลา เพื่อวิเคราะหหา

สาเหตุของปญหา ผลวิจัยปรากฏวา ปญหาที่พบมากที่สุดในกระบวนการจัดสินคา คือ ปญหาที่เกิดจากสถานีงานที่ 1 ถึงสถานีงานที่ 6 

ทํางานชา เน่ืองจากมีสินคาทีม่ีปริมาณการจายสูง (สินคาขายดี) อยูในสถานีงานน้ีจํานวนมาก คณะผูวิจัยจึงเสนอวิธีการจัดเรียงสินคา

ใหม โดยใหสินคาที่มีปริมาณการจายสูง อยูในตําแหนงที่เหมาะสม  และจากการแกปญหาทําใหกระบวนการจัดสินคามีความเร็วในการ

จัดสินคาเพิ่มขึ้น 3,123 ชิ้น/ช่ัวโมง หรือคิดเปนรอยละ 12  

คําสําคัญ: ลดเวลาการทํางาน, กระบวนการจัดสินคา, เพิ่มประสิทธิภาพ 
 

Abstract 

   This research aimed to increase the efficiency of packing process by reducing the working times in CP 

All Public Company Limited. The problem, was found in the packing process, could be seen in discontinue work 

flows at some station. As a result, products could not flow continually. In – Depth Interview and Cause and 

Effect Diagram were used to find out causes of this problem. The results showed that most of problem in 

packing process was found in slow work flows from station 1 to station 6. The main cause of this problem was a 

high volume of products in working stations. The researcher suggested new packing method of fast moving 

products in appropriate stations. It could be increased the efficiency of packing process to 3,123 pieces/hour, or 

12%.     

Keywords: Time reduction, Packing process, Increase efficiency 

 

1. บทนํา 
 บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) กอต้ังขึ้นเม่ือป 2531 โดย

บริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ ประกอบธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจคา

ปลีกประเภทรานคาสะดวกซ้ือภายใตเครื่องหมายการคา “7-

Eleven” ในป ระ เ ทศ ไท ย  โ ดยบ ริษั ท ไ ด รั บ สิ ท ธิการ ใ ช

เครื่องหมายการคาดังกลาวจาก 7-Eleven, Inc. สหรัฐอเมริกา 

และได เปดร านสาขาแรกที่ ซอยพัฒนพ งษ  เ ม่ือป  2532 

นอกจากนี้ยังประกอบธุรกิจตางๆ ที่เปนการสนับสนุนธุรกิจหลัก 
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เชน ธุรกิจเปนตัวแทนรับชําระคาสินคาและบริการ (บริษัท 

เคานเตอรเซอรวิส จํากัด) ธุรกิจใหบริการชําระคาสินคาและ

บริการผานบัตรสมารทการด (บริษัท ไทยสมารทคารด จํากัด) 

เปนตน บริษัทมีราน 7-Eleven ทั่วประเทศรวม 8,832 สาขา 

โดยเปนรานในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 3,922 สาขา (คิดเปน

รอยละ 44) เปนรานในตางจังหวัด 4,910 สาขา (คิดเปนรอยละ 

56) ปจจุบันมีลูกคาเขาราน 7-Eleven เฉล่ียวันละ 10.9 ลานคน  

 ทั้งน้ีในป 2558 บริษัทไดขยายสาขาราน 7-Eleven อยาง

ตอเนื่องรวม 705 สาขา ทั้งในรูปแบบของรานในทําเลปกติ และ 

รานในสถานีบริการนํ้ามันของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 

เพื่อใหครอบคลุมพื้นที่ของลูกคา กลุมเปาหมายทั้งในกรุงเทพฯ 

และตางจังหวัด โดย บริษัท มีแผนขยายสาขาเพิ่ม ข้ึนปละ

ประมาณ 600 สาขา เพื่อมุงสูเปาหมาย 10,000 สาขา ภายในป 

2561 และมุงเนนกลยุทธการเปนรานอ่ิมสะดวกของคนไทย โดย

ใหความสําคัญกับอาหารพรอมทานที่สด สะอาด ปลอดภัย และ

การพัฒนาสินคาใหมรวมกับ คูคา เพื่อนําเสนอสินคาใหมที่

หลากหลาย มีจําหนายเฉพาะที่ราน 7-Eleven [1] 

 ปจจุบัน 7-Eleven มีศูนยกระจายสินคาอุปโภคบริโภค

ประเภทสินคาแหง 6 แหง แบงเปนศูนยกระจายสินคาหลักใน

กรุงเทพฯ (DC) 2 แหง คือ ศูนยกระจายสินคาบางบัวทองกับ

ศูนยกระจายสินคาสุวรรณภูมิ และศูนยกระจายสินคาภูมิภาค 

(RDC) มีดวยกันทั้ง ส้ิน 4 แหง คือที่จังหวัดสุราษฎรธานี 

ขอนแกน ชลบุรี และจังหวัดลําพูน ซึ่งมีหนาที่ในการกระจาย

สินคาและสงมอบสินคาใหกับรานคา 7-Eleven ทั่วประเทศไทย 

เพื่อรองรับการกระจายสินคาไปยังรานคา 7-Eleven เปนการ

เพิ่มโอกาสในการขายสินคาของผูผลิต รวมถึงการขนสงสินคาให

ทันตอความตองการของผูบริโภค ดวยการกระจายสินคาไปสูมือ

ผูบริโภคทั่วทุกภูมิภาค ของ 7-Eleven ไดอยางรวดเร็วและ

สะดวกมากข้ึน [2] 

 จากการที่ผูวิจัยไดศึกษาการทํางานในศูนยกระจายสินคาบาง

บัวทอง ของบริษัทซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) ในแผนก Break 

Case ทําใหผูวิจัยไดเล็งเห็นถึงปญหาภายในกระบวนการจัด

สินคาดวยระบบหยิบสินคาตามสัญญาณไฟ (Pick to light) ที่

การทํางานหยุดชะงัก ไมสามารถจัดสินคาไดอยางตอเนื่องในบาง

ชวง ทําใหกระบวนการจัดสินคาเกิดความลาชาสูญเสียเวลาใน

การรอคอย ซึ่งปจจุบันความเร็วในกระบวนการจัดสินคาอยูที่

ประมาณ 26,000 ช้ินตอชั่วโมง ทางบริษัทมีความตองการเพิ่ม

ความเร็วในกระบวนการจัดใหมากขึ้นจากเดิม ดังนั้นผูวิจัยจึงมี

ความสนใจที่จะเขามาแกไขปญหา เพื่อลดความสูญเปลาใน

กระบวนการจัดสินคา และเพิ่มผลิตภาพของการทํางาน รวมไป

ถึงการเพิ่มประสิทธิภาพใหกระบวนการจัดสินคาอีกดวย 

 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย 
2.1 ลดระยะเวลาการจัดสินคาในแผนก Break Case 

 

2.2 เพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการจัดสินคาในแผนก Break 

Case   

 

3. ขอบเขตการวิจัย 

 ศึกษาในกระบวนการจัดสินคาแผนก Break Case ของศูนย

กระจายสินคาบางบัวทอง บริษัทซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) 

 

4. วัสดุ-อุปกรณและวิธีการวิจัย  

4.1 ศึกษาสํารวจสภาพปจจุบันของปญหา    

 จากปญหากระบวนการจัดสินคา ที่เกิดการทํางานหยุดชะงัก

ในบางชวง ทําใหกระบวนการจัดสินคาเกิดความลาชาสูญเสีย

เวลารอคอยในกระบวน [3] จึงตองทําการสํารวจสภาพปญหาที่

เกิดข้ึน  

 

4.2 การเก็บรวบรวมขอมูล 

 การลงพื้นที่สังเกตการณ เพื่อศึกษากระบวนการจัดสินคา 

โดยการสอบถามสัมภาษณบุคลากรหรือผูที่มีความเก่ียวของใน

กระบวนการจัดสินคา โดยเก็บรวบรวมขอมูลจากทางบริษัทคือ 

ขอมูลรายละเอียดการจัดสินคาแผนก Break Case ประจําเดือน

มกราคม และแผนผังพื้นที่กระบวนการจัดสินคาแผนก Break 

Case 
 

4.3 วิเคราะหปญหาที่เกิดขึ้นและต้ังสมมติฐานในการแกปญห 

 นําขอมูลที่ไดจากการศึกษาและการเก็บรวบรวมขอมูล มา

วิเคราะหถึงสาเหตุของปญหาที่เกิดขึ้นมากที่สุดในกระบวนการ

จัดสินคา โดยใชแผนผังกางปลา และวิเคราะหพื้นที่กระบวนการ

จัดสินคาแผนก Break Case ของศูนยกระจายสินคาบางบัวทอง 

บริษัทซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) และตั้งสมมติฐานของปญหาที่

เกิดข้ึนในกระบวนการจัดสินคา 
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4.4 ออกแบบวิธีการแกปญหา 

 จากการวิเคราะหขอมูล คณะผูวิจัยจึงแนะนําวิธีการจัดวาง

สินคาแบบใหม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการจัดสินคา 

 

4.5 ทดลองใชวิธีการทํางานใหม 

 นําแผนการที่ไดทําการออกแบบ มาทดลองใชปฏิบัติงานจริง

ในกระบวนการจัดสินคา ของศูนยกระจายสินคาบางบัวทอง 

บริษัทซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) แผนก Break Case 

 

5. ผลการวิจัย 
5.1 ศึกษาสํารวจสภาพปจจุบันของปญหา  

 ศึกษาขอมูลจากปญหากระบวนการจัดสินคา ของศูนย

กระจายสินคาบางบัวทอง บริษัทซีพีออลล จํากัด (มหาชน) 

พบวาศูนยกระจายสินคาบางบัวทอง บริษัทซีพีออลล จํากัด 

(มหาชน) ในแผนก Break Case จะทําหนาที่ในการจัดสงสินคา

ประเภทชิ้นเล็กทั้งสินคาที่เปนอุปโภคและบริโภค โดยใชระบบ

หยิบสินคาตามสัญญาณไฟ (Pick to light) และในกระบวนการ

จัดสินคาจะใชพ นักงานผูหญิงเปนผูปฏิบัติงานทั้งหมด ซ่ึง

พนักงานจะมีสวนสูงเฉล่ีย 155 เซนติเมตร มียอดสั่งจัดโดยเฉลี่ย 

350,000 ชิ้นตอเดือน และมีความเร็วในกระบวนการจัดสินคา

เฉล่ีย 26,000 ช้ินตอชั่วโมง ทางบริษัทตองการเพิ่มความเร็วใน

กระบวนการจัดสินคาใหมากขึ้นกวาเดิม ซึ่งภายในกระบวนการ

ทํางานบางชั่วโมงไมสามารถจัดสินคาไดตามเปาหมายที่ตองการ 

ทําใหเกิดความลาชาในการทํางาน และกระบวนการทํางาน

หยุดชะงัก  

 

5.2 การเก็บรวบรวมขอมูล 

 จากการศึกษาปญหาและลงพื้นที่สังเกต สอบถามสัมภาษณ

บุคลากรหรือผูที่มีความเกี่ยวของในกระบวนการจัดสินคา เพื่อ

เก็บรวบรวมขอมูลของศูนยกระจายสินคาบางบัวทอง บริษัทซีพี

ออลล จํากัด (มหาชน) พบวากระบวนการจัดสินคาของศูนย

กระจายสินคาบางบัวทอง บริษัทซีพีออลล จํากัด (มหาชน) สวน

ใหญแลวยอดสั่งจัดสินคาประเภทสินคาบริโภคมากกวาสินคา

ประเภทอุปโภค ซ่ึงมีรายละเอียดและการกําหนดเปาหมายใน

การจัดทุกชั่วโมง 

 

5.3 วิเคราะหปญหาที่เกิดข้ึนและต้ังสมมุติฐานในการแกไขปญหา 

 จากการสัมภาษณบุคลากรและผูที่เกี่ยวของในกระบวนการ

จัดสินคาถึงสาเหตุของการหยุดชะงักในการทํางานบางชวง 

พบวาสาเหตุสวนใหญมาจากเกิดความลาชาของสถานีงานที่ 1-6 

ดังแสดงในตารางที่ 1 

 จากน้ันผูวิจัยจึงไดใชแผนผังกางปลามาวิเคราะหหาสาเหตุ

ของการทํางานลาชาของสถานีงานที่ 1-6 พบวามีหลายปจจัยที่

ทําใหเกิดความลาชา เชน มีสินคาที่มียอดจําหนายสูงหรือสินคา

โปรโมชั่นอยูในสถานีงานน้ีเปนจํานวนมาก สินคาที่มียอด

จําหนายสูงจัดวางอยูในตําแหนงที่หยิบไมสะดวก เปนตน ดัง

แสดงในรูปที่ 1 

 

 

 

 

 
รูปที่ 1 แผนผังกางปลาวิเคราะหสาเหตุของความลาชาของสถานีงานที่ 1-6 
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ตารางที่ 1 ปญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการจัดสินคา 

ปญหาที่พบใน 

กระบวนการจัดสินคา 

จํานวนครั้งที่เกิด 

(ครั้ง) 

สถานีงาน 1-6 ลังออกชา 31 

สถานีงาน 12-22 รอลังจัดตอ 27 

รอขึ้นลังสินคาจากผูสแกน 22 

ลังหนาแนนที่สถานีงาน 1-6 9 

เครื่องจักรเสีย 6 

สถานีงาน 34-44 รอลังจัดตอ 5 

แยกสายลงไมได 3 

ลังหนาแนนที่สถานีงาน 17-22 1 

รอ Label 1 

ระบบมปีญหา 1 

 

5.4 ออกแบบวิธีการแกปญหา 

 นําขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหขอมูลมาออกแบบปรับผังการ

วางสินคาใหอยูในระดับสายตา และความสูงของพนักงาน ซ่ึง

การออกแบบวิธีการแกปญหา จะมีดวยกัน 3 สวน ดังนี้  

5.4.1 สวนที่ 1 การสํารวจรายการสินคาและเรียงลําดับยอด

ปริมาณการจายจากมากไปหานอย [4] 

5.4.2 สวนที่ 2 กําหนดระยะความสูงการวางสินคาในระยะที่

เหมาะสมกับการหยิบสินคา ซ่ึงจากการทดลองใหพนักงานกม

หรือเอ้ือมหยิบสินคาในระยะที่ไมทําใหเกิดความเมื่อยลาในการ

ทํางาน พบวาระยะความสูงการวางสินคาในที่เหมาะสม คือ 

ความสูงระดับ 80 – 150 เซนติเมตร ดังแสดงในรูปที่ 2 

  

 
รูปที่ 2 ระยะความสูงการวางสินคาในที่เหมาะสม 

 

5.4.3 สวนที่ 3 เลือกรายการสินคาที่มีปริมาณการจายสูง ไวใน

ตําแหนงที่เหมาะสม จากผังการวางสินคาแบบเดิม จะพบวา

สินคาที่มีปริมาณการจายสูงหรือสินคาขายดี ถูกวางในตําแหนงที่

ยังไมเหมาะสม ดังแสดงในรูปที่ 3 ดังนั้นผูวิจัยจึงเสนอผังการวาง

สินคาที่เหมาะสม เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการทํางาน

ของพนักงานมากย่ิงขึ้น ดังแสดงในรูปที่ 4 

 

 
รูปที่ 3 ผังการวางตําแหนงสินคากอนปรับปรุง 

 

 
รูปที่ 4 ผังการวางตําแหนงสินคาหลังปรับปรุง 

 

5.5 ทดลองใชวิธีการทํางานใหม 

 นําแผนการออกแบบปรับผังการวางสินคาใหมไปทดลองใช 

ในกระบวนการจัดสินคาตั้งแตสถานีงาน 1 ถึง สถานีงาน 6 

หลังจากการทดลองใชแผนการปรับปรุงการวางผังสินคาใหม ทํา

ใหสินคาจัดวางอยูในตําแหนงที่เหมาะตอการทํางาน การวาง

สินคาเปนระเบียบ เรียบรอยมากข้ึน และพนักงานสามารถ

มองเห็นสินคาไดชัดเจนและหยิบสินคาไดสะดวกมากขึ้น 

 

5.6 เปรยีบเทียบผล 

 นําผลที่ไดจากการทดลองใชวิธีการวางผังสินคากอนปรบัปรุง 

มาเปรียบเทียบกบัผลที่ไดจากวิธีการออกแบบผังสินคาแบบใหม

หลังปรับปรุง  ดังแสดงในรูปที ่5 
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รูปที่ 5 กราฟแสดงผลเปรียบเทียบความเร็วในกระบวนการจัด

สินคากอนและหลังปรับปรุง 
 

 พบวา จากการวัดผลการดําเนินงานกอนปรับปรุงความเร็ว

ในกระบวนการจัดสินคาได 26,027 ชิ้นตอช่ัวโมง ซึ่งพนักงาน 1 

คนสามารถหยิบสินคา 433 ช้ินตอชั่วโมง เมื่อทดลองใชวิธีการ

วางผังสินคาใหมทําใหความเร็วในกระบวนการจัดสินคาหลัง

ปรับปรุงเพิ่มข้ึนเปน 29,150 ชิ้นตอช่ัวโมง ซ่ึงพนักงาน 1 คน

สามารถหยิบสินคาได 494 ชิ้นตอชั่วโมง ความเร็วในการจัด

สินคาเพิ่มขึ้นคิดเปน 12% หรืออยูที่ 3,123 ชิ้นตอชั่วโมง 

 

6. อภิปรายผล 
 จากการใชเทคนิคสัมภาษณเชิงลึกจากบุคลากรและผูที่

เกี่ยวของในกระบวนการจัดสินคาถึงสาเหตุของการหยุดชะงักใน

การทํางานบางชวง พบวาสาเหตุสวนใหญมาจากเกิดความลาชา

ของสถานีงานที่ 1-6 จากนั้นผูวิจัยจึงไดใชแผนผังกางปลามา

วิเคราะหหาสาเหตุของการทํางานลาชาของสถานีงานที่ 1-6 

พบวามีหลายปจจัยที่ทําใหเกิดความลาชา เชน มีสินคาที่มียอด

จําหนายสูงหรือสินคาโปรโมชั่นอยูในสถานีงานนี้เปนจํานวนมาก 

สินคาที่มียอดจําหนายสูงจัดวางอยูในตําแหนงที่หยิบไมสะดวก 

เปนตน ดังนั้นผูวิจัยจึงปรับผังการการวางสินคาใหมใหสินคาจัด

วางอยูในตําแหนงที่เหมาะตอการทํางานมากยิ่งขึ้น  
 

7. บทสรุป 
 จากการศึกษาปญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการจัดสินคา โดย

การเก็บรวบรวมขอมูลบันทึกการทํางานในกระบวนการจัดสินคา

ในแตละวัน ประจําเดือนมกราคม จะสามารถสรุปผลการศึกษา

ไดดังตารางที่ 2 

 

 

ตารางที่ 2 ผลเปรียบเทียบความเร็วในการจัดสินคา 

ความเร็วใน

กระบวนการจัด

สินคากอนปรับปรุง 

(ช้ิน/ช่ัวโมง) 

ความเร็วใน

กระบวนการจัดสินคา

หลังปรับปรุง (ชิ้น/

ช่ัวโมง) 

รอยละ 

26,027 29,150 12  

 

 จากตาราง เดิมบริษัทมีความเร็วในการจัดสินคา 26,027 

ชิ้น/ชั่วโมง หลังจากการปรับปรุงผังการจัดวางสินคาแลวทําให

ความเร็วในการจัดสินคาเพิ่มขึ้นเปน 29,150 ชิ้น/ชั่วโมง หรือ

เพิ่มขึ้น 3,123 ชิ้น/ช่ัวโมง คิดเปนรอยละ 12 
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 คณะผูวิจัยขอขอบพระคุณศูนยกระจายสินคาบางบัวทอง 

บริษัทซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) เปนอยางย่ิงที่ใหโอกาส

คณะผู วิจัยได เขาไปเ ก็บขอมูลและทดลองการแกปญหาใน

กระบวนการทํางานจริง 
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การออกแบบและสรางเครื่องฝานเอนกประสงค 

Design and Create for Slicer Multipurpose Machine 

 
ภาณุวัฒน  วงคแสงนอย, สิทธนัิน  บุญเลิศ, ไวรจุน  อิ่มโพ และ สมภาร  ดอนจันดา 

 

สาขาวิชาเคร่ืองกลและอุตสาหการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

Email: wairut.impho@hotmail.com 

 

บทคัดยอ 

   การออกแบบและสรางเครื่องฝานเอนกประสงค มีวัตถุประสงคเพื่อออกแบบและสรางเครื่องฝานเอนกประสงคเพื่อหา

คุณภาพและหาประสิทธิภาพเครื่องฝานเอนกประสงค โดยไดศึกษารายละเอียดของเครื่องฝานกลวย เพื่อนําขอมูลไปทําการออกแบบ

และสรางเครื่องฝานเอนกประสงคใหม เมื่อออกแบบเสร็จแลวนําแบบไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ เพื่อหาคุณภาพและประสิทธิภาพของ

เคร่ืองฝานเอนกประสงค คณะผูจัดทําวิจัยไดเชิญผูเช่ียวชาญประเมินคุณภาพเคร่ืองฝานเอนกประสงคจํานวน 6 ทาน ซึ่งเปน

ผูเช่ียวชาญที่มีประสบการณในดานเครื่องจักรกล 3 ทาน และกลุมเกษตรกร 3 ทาน และทําการทดลองหาประสิทธิภาพของเครื่องฝาน

เอนกประสงคที่สรางขึ้น จํานวน 5 ครั้ง แลวนําขอมูลที่ไดจากการเก็บรวบรวมมาวิเคราะหหาคุณภาพและประสิทธิภาพตอไป 

   ผลที่ไดพบวา การออกแบบและสรางเครื่องฝานเอนกประสงคมีคุณภาพอยูในเกณฑดีโดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.80 เมื่อ

พิจารณาในแตละดานพบวา ดานคุณสมบัติของเคร่ืองฝานเอนกประสงค มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.13 ซึ่งอยูในเกณฑดี ดานผลที่ไดจากเครื่อง

ฝานเอนกประสงค มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.80 ซึ่งอยูในเกณฑดี ดานคูมือการใชงานของเครื่องฝานเอนกประสงค มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.46 ซ่ึง

อยูในเกณฑปานกลาง สวนประสิทธิภาพของเครื่องฝานเอนกประสงคที่ออกแบบและสรางข้ึน มีประสิทธิภาพ 97.30 เปอรเซ็นต  

คําสําคัญ: เครื่องฝานเอนกประสงค, คุณภาพ, ประสิทธิภาพ 
 

Abstract 
   Design and Create for Slicer Multipurpose Machine. It aims to design and Creating to study the quality 

and efficiency of the slicer multipurpose machine. The researchers studied the details and of slicer multipurpose 

machine. The data to design and creat new slicer multipurpose machine. When Slicer Multipurpose Machine is 

complete The to Check and experts to evaluate for find the quality and efficiency of slicer multipurpose 

machine. The project, Which has invited experts evaluated slicer multipurpose machine of 6 persons experts 

with experience in machine 3 persons experts and farmer 3 persons for test efficiency of slicer multipurpose 

machine 5 times and keep data after tested for analyz and performance. 

   The results were found that the new Design and create for slicer multipurpose machine have good 

quality, with a mean of 3.80, considering that each side.The property’s average of the slicer multipurpose 

machine was 4.13, which is in good shape.The result’s average from slicer multipurpose machine was 3.46, which 

is in middle shape.The effectiveness of slicer multipurpose machine designed and created was 97.30 percent. 

Keywords: Slicer multipurpose machine, Quality, Efficiency 
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1. บทนํา 

 ปจจุบันคนไทยเริ่มหันมาทําเกษตรกรปลูกพืชและนิยมปลูก

กันอยางแพรหลายในหัวไรปลายนาหรือบริเวณบานซ่ึงพืชผัก

ผลไมเหลาน้ีถือวาเปนพืชพื้นเมืองของไทยนิยมรับประทานกัน

อยางมาก เห็นไดทั่วไปคือ กลวย มัน เผือก เปนตน เพราะเปน

อาหารที่มีประโยชนสามารถนํามาทานเปนทั้งอาหารหลักและ

อาหารเสริม นอกจากน้ียังสามารถนํามาแปรรูปเปนผลิตภัณฑ

หรืออาหารตางๆ โดยทั่วไปพอคาหรือผูประกอบการยังคงเปน

กลุมผูคารายยอย หรือเปนธุรกิจในครัวเรือน [1] จึงยังนิยมใช

กระบวนการในการแปรรูปกลวย มัน และเผือกดวยการฝานดวย

มือ เชน กระบวนการทํากลวยจําเปนตองใชคนหรือแรงงานที่มี

ดวยมีดฝานเพื่อทําการฝานกลวยใหเปนชิ้นบางๆเพื่อนําไปแปร

รูป ซ่ึงในบางคร้ังอาจทําใหเกิดอุบัติเหตุขณะทําการฝานกลวย 

นอกจากน้ีการควบคุมคุณภาพของผลิตผล เชน ความหนาของ

กลวยที่ทําการฝานอาจผิดพลาดข้ึนได ทั้งจากการชํารุดของ

ใบมีดและความเม่ือยลาจากแรงงานคน รวมทั้งหากกลวยที่

ตองการแปรรูปมีจํานวนมากก็จําเปนที่ตองใชแรงงานคนเปน

จํานวนมากเชนกัน ซ่ึงสงผลเสียตอคาใชจายในการจางแรงงาน

เพิ่มขึ้น ทําใหตนทุนในการผลิตสูงมากยิ่งข้ึน [2] 

 โดยทั่วไปตามทองตลาดเริ่มมีผูนิยมสรางเครื่องห่ันหรือฝาน

ผลไมเริ่มมีมากขึ้น ซ่ึงจะพบวาเคร่ืองเหลานี้สามารถนํามาใชใน

ครัว เ รือนได เทานั้น  หากเปน เครื่ องขนาดใหญ จะยัง ไมมี

แพรหลาย อาจเปนเพราะราคาตนทุนของเครื่องที่มีราคาสูง [3]  

 จากสภาพปญหาดังกลาวคณะผูจัดทําวิจัยมีความสนใจที่จะ

ศึกษาและสรางเครื่องฝานโดยทําการออกแบบและสรางเครื่องที่

สามารถฝานไดอยางสม่ําเสมอ มีชุดใบมีดที่ใชในการฝานวัตถุดิบ 

และมีชุดปอนพรอมตัวกดวัตถุดิบที่สามารถกดวัตถุดิบลงใน

เคร่ืองฝานเอนกประสงค  โดยมีถาดรองรับผลผลิตที่เราฝาน

เสร็จเพื่ อทําใหการฝานมีความสะดวกมากขึ้นและมีความ

ปลอดภัยในการทํางาน [4] 
 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย 

2.1 เพื่อศึกษาการออกแบบและสรางเครื่องฝานเอนกประสงคให

มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

 

2.2 เพื่อหาประสิทธิภาพของเครื่องฝานเอนกประสงค 

 

2.3 เพื่อประเมินคุณภาพของเครื่องฝานเอนกประสงค 

3. วิธีดําเนินงานวิจัย 

3.1 การออกแบบและสรางเครื่องฝานเอนกประสงค  

 จากการศึกษาทฤษฎีที่เก่ียวของกับการออกแบบเครื่องฝาน

เอนกประสงค เพื่อมาเปนแนวทางในการออกแบบเครื่องฝาน

เอนกประสงค ซึ่งมีขั้นตอนดังในรูปที่ 1 

 

ศึกษาขอมูลเบื้องต นเกี่ยวกับ

การออกแบบ

การออกแบบและสรางเครื่อง

ฝานเอนกประสงค

ตรวจสอบการทํางาน

เคร่ืองฝาน

สรางแบบประเมิน

ทดลองและเก็บรวบรวมขอมูล

วิเคราะหและสรุปผล

จัดทํา

ทํางานได

แกไข

 
รูปที่ 1 แสดงขั้นตอนการดําเนินงานวิจัย 

 

 จากรูปที่  1 ขั้นตอนการดํา เนินงานวิจัยมีรายละเ อียด

ดังตอไปน้ี 

3.1.1 ศึกษาขอมูลเบื้องตนเก่ียวกับการออกแบบ โดยข้ันตอน

แรกน้ีเปนขั้นตอนของการศึกษาขอมูลเบื้องตนเก่ียวกับการ

ออกแบบ รวมทั้งศึกษาทางดานเทคนิคตางๆและทางดาน

เศรษฐศาสตรจนถึงการเลือกใชวัสดุใหมีความเหมาะสม 

3.1.2 การออกแบบและสรางเคร่ืองฝานเอนกประสงค การ

สรางเครื่องฝานเอนกประสงคโดยคํานึงถึงหลักการดานขนาด
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ของเครื่องฝานเอนกประสงคจะตองมีขนาดที่เหมาะสมและมี

ฐานที่แข็งแรง รูปทรงของเครื่องฝานเอนกประสงคมีความ

เหมาะสม และการใชงานของเครื่องทํางานไดดี รวมทั้งวัสดุและ

อุปกรณที่ใชในการสรางเครื่องฝานเอนกประสงค ตองเปนวัสดุที่

มีคุณสมบัติดีเหมาะกับการนํามาใชกับอาหารและเพียงพอที่กับ

การนํามาใชสรางเครื่องฝานเอนกประสงคไดอยางเหมาะสม ดัง

รูปที่ 2  

 

 
รูปที่ 2 สวนประกอบตางๆของเครื่องฝานเอนกประสงค 

 

3.1.3 การทดลองเคร่ืองฝานเอนกประสงค ในขั้นตอนนี้ทําการ

ทดลองฝานกลวย มัน และเผือก เพื่อดูผลที่ไดจากการทดลอง

เบื้องตน เพื่อปองกันหากมีจุดบกพรองเกิดข้ึนและจะไดทําการ

แกไข เพื่อใหเครื่องฝานเอนกประสงคเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด 

คณะผูวิจัยไดทําการทดลองเบื้องตน โดยการทดลองฝานกลวย 

มัน และเผือก ดังรูปที่ 3 จากน้ันจึงทําการเตรียมกลวย มัน และ

เผือกใหเพียงพอตอการทดลองเพื่อเทียบกับเวลา โดยใชกลวย 

มัน และเผือก จํานวนอยางละ 1 กิโลกรัม เปนเวลาอยางละ 5 

ครั้ง รวม 5 กิโลกรัม โดยหากรวมทั้งหมดจะไดผลการทดลอง 15 

กิโลกรัม ซ่ึงผลที่ไดจากการทดลองนี้จะนําไปทําการเปรียบเทียบ

กับกระบวนการฝานกลวย มัน และเผือกแบบเดิม ซึ่งในปจจุบัน

ยังนิยมใชวิธีการฝานดวยมือ ซ่ึงใชเวลาในการฝานคอนขางนาน 

และมีขนาดที่แตกตางกัน 

   

 
รูปที่ 3 แสดงผลที่ไดจากการทดลองฝานกลวย มัน และเผือก 

 
3.1.4 การสรางแบบประเมิน ในขั้นตอนนี้ทําการสรางแบบ

ประเมินเพื่อหาคุณภาพของเคร่ืองฝานเอนกประสงค โดยเริ่ม

จากการศึกษาความถูกตองในการออกแบบแบบประเมินผล การ

ประเมินเครื่องฝานเอนกประสงคนี้จะทําการหาคุณภาพทั้งหมด 

4 ด าน ไดแกดานคุณสมบั ติ  ดานผลที่ ไดจากเครื่ องฝาน

เอนกประสงค ดานการออกแบบ และดานคูมือการใชงานของ

เครื่องฝานเอนกประสงค 

3.1.5 ผลการทดลอง ถ าหากผลการทดลอง เครื่ องฝาน

เอนกประสงคไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว พรอมที่จะนําไปทดลอง

เก็บขอมูลตอไป 
 

4. ผลการวิจัย 
 หลังจากทําการสรางเครื่องฝานอเนกประสงคตามการ

ออกแบบ ดังรูปที่ 4 ขั้นตอนตอไปทําการทดลองฝานกลวย มัน 

และเผือก แลวจึงทําการบันทึกผล 

 

 
รูปที ่4 แสดงเคร่ืองฝานเอนกประสงคที่สรางข้ึนตาม 

การออกแบบ 
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ตารางที่ 1 ผลที่ไดจากประสิทธิภาพเครื่องฝานเอนกประสงค 

กลวยนํ้าวาดิบ 

 กลวยน้ําวาดิบ 

 การฝานดวยมือ การฝานดวยเครื่องฝาน 

ครั้ง ผลที่ได 

(กิโลกรัม ) 

เวลา 

(นาที) 

ผลที่ได 

(กิโลกรัม ) 

เวลา 

(นาที) 

1 0.83 6.1 0.97 1.42 

2 0.85 6.14 0.96 1.37 

3 0.86 6.15 0.97 1.40 

4 0.88 6.16 0.98 1.35 

5 0.90 6.20 0.96 1.36 

เฉลี่ย 0.86 6.15 0.97 1.38 

 

ตารางที่ 2 ผลที่ไดจากประสิทธิภาพเครื่องฝานเอนกประสงค 

มันเทศ 

 มันเทศ 

 การฝานดวยมือ การฝานดวยเครื่องฝาน 

คร้ัง ผลที่ได 

(กิโลกรัม ) 

เวลา 

(นาที) 

ผลที่ได 

( กิโลกรัม ) 

เวลา 

(นาที) 

1 0.80 7.9 0.97 2.25 

2 0.82 7.91 0.95 2.24 

3 0.85 7.94 0.97 2.23 

4 0.87 7.96 0.96 2.28 

5 0.88 8.02 0.95 2.25 

เฉลี่ย 0.84 7.95 0.96 2.25 

 

ตารางที่ 3 ผลที่ไดจากประสิทธิภาพเคร่ืองฝานเอนกประสงค เผือก 

 เผือก 

 การฝานดวยมือ การฝานดวยเครื่องฝาน 

ครั้ง ผลที่ได 

(กิโลกรัม ) 

เวลา 

(นาที) 

ผลที่ได 

( กิโลกรัม ) 

เวลา 

(นาที) 

1 0.82 7.96 0.96 2.51 

2 0.84 7.98 0.95 2.56 

3 0.86 8.00 0.95 2.50 

4 0.89 8.02 0.96 2.50 

5 0.91 8.05 0.95 2.49 

เฉลี่ย 0.86 8 0.95 2.51 

4.1 ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญในดานคุณสมบัติเครื่องฝาน

เอนกประสงค 

 จากตารางที่  4 แสดงให เห็นว าผู เชี่ยวชาญมีความเห็น

สอดคลองในดาน โดยมีคาเฉลี่ย  เทากับ 4.13 และสวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. เทากับ 0.55 ซึ่งอยูในเกณฑดี  
 

ตารางที่ 4 แสดงผลการหาคุณภาพดานคุณสมบัติของเครื่อง

ฝานเอนกประสงค 

คุณสมบัติเครื่องฝาน

เอนกประสงค 

n คาเฉล่ีย S.D. ความหมาย 

1.เปนเคร่ืองฝาน

เอนกประสงคท่ีสรางข้ึนมา

ใหม 

6 4.00 0.63 ดี 

2.นําไปใชตามวัตถุประสงค

ในการแปรรูปกลวย มัน 

เผือกฉาบ 

6 4.33 0.52 ดี 

3.สามารถนําไปใชงานในการ

ฝานกลวย มัน เผือกได 

6 4.50 0.55 ดี 

4.เหมาะแกการนําไปใชใน

กลุมสหกิจชุมชนหรือรานคา

ที่ขายจํานวนมาก 

6 3.67 0.52 ดี 

คาเฉล่ีย 4.13 0.55 ดี 

 

4.2 ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญในดานผลที่ไดจากเครื่องฝาน

เอนกประสงค 

 

ตารางที่ 4.5 แสดงผลที่ไดจากการหาคุณภาพดานผลที่ไดจาก

เครื่องฝานเอนกประสงคที่สรางขึ้น 

คุณสมบัติเครื่องฝาน

เอนกประสงค 

n คาเฉล่ีย S.D. ความหมาย 

1. สามารถทําการฝานกลวย 

มันเทศ เผือกไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

6 4.17 0.41 ดี 

2. มีความปลอดภัยในการ

ทํางาน 

6 3.67 0.52 ดี 

3.ชวยประหยัดเวลาในการ

ทํางานและลดแรงงานคน 

6 4.33 0.82 ดี 

คาเฉล่ีย 4.06 0.58 ดี 
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 จากตารางที่ 4.5 แสดงใหเห็นวาผูเช่ียวชาญมีความเห็น

สอดคลองในดานผลที่ไดจากเครื่องฝานเอนกประสงคที่สรางขึ้น 

โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 4.06 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. 

เทากับ 0.58 ซ่ึงอยูในเกณฑดี  

 

4.3 ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญในดานความเหมาะสมในการ

ออกแบบการเลือกใชวัสดุและการสราง 

 
 

ตารางที่ 4.6 แสดงผลการหาคุณภาพดานการออกแบบ 

คุณสมบัติเครื่องฝาน

เอนกประสงค 
n คาเฉล่ีย S.D. ความหมาย 

1. ขนาดของเครื่อง

ฝานมีความเหมาะสม

สําหรับนําไปใชงาน 

6 4.17 0.75 ดี 

2. ออกแบบและเลือก

วัสดุในการจัดสราง

เหมาะสม 

6 3.33 0.82 ปานกลาง 

3. ทําความสะอาด

และดูแลรักษางาย 

6 3.67 0.52 ดี 

4. มีความม่ันคง

แข็งแรง 

6 3.83 0.41 ดี 

5.มีชองสังเกตการ

ทํางานของเครื่องฝาน

เอนกประสงคไดอยาง

ชัดเจน 

6 4.00 0.63 ดี 

คาเฉลี่ย 3.80 0.63 ดี 

 

 จากตารางที่  4.6 แสดงใหเห็นวาผูเชี่ยวชาญมีความเห็น

สอดคลองในดานเหมาะสมในการออกแบบการเลือกใชวัสดุและ

การสร าง โดยมีค าเฉลี่ย เท ากับ 3. 80 และสวนเบี่ ยง เบน

มาตรฐาน S.D. เทากับ 0.63 ซึ่งอยูในเกณฑดี 

 

4.4 ความคิดเห็นของผู เชี่ยวชาญในดานคู มือการใชงานของ

เครื่องฝานเอนกประสงค 
 

 

 

ตารางที่ 4.7 แสดงผลการหาคุณภาพดานคูมือการใชงานของ

เครื่องฝานเอนกประสงค 

คุณสมบัติเครื่องฝาน

เอนกประสงค 
n คาเฉลี่ย S.D. ความหมา

ย 

1.อานและทําความเขาใจงาย 6 3.50 1.05 ปานกลาง 

2.ขอมูลเกี่ยวกับใชงานเหมาะสม 6 3.17 0.75 ปานกลาง 

3.ขอมูลเกี่ยวกับการบํารุงรักษา

เครื่องมีความเหมาะสม 

6 3.50 0.84 ปานกลาง 

4.ภาพประกอบการใชงานมี

เหมาะสม 

6 3.67 1.03 ดี 

คาเฉลี่ย 3.46 0.92 ปานกลาง 

 

 จากตารางที่ 4.7 แสดงใหเห็นวาผูเชี่ยวชาญมีความเห็น

สอดคลองในดานคูมือการใชงาน โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.46 และ

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. เทากับ 0.92 ซึ่งอยูในเกณฑปาน

กลาง 

 

5. อภิปรายผล 
 ประสิทธิภาพดานคุณสมบัติของเครื่องฝานเอนกประสงคมี

ประสิทธิภาพโดยรวมอยูในเกณฑดี สามารถนําไปใชในการฝาน 

กลวย มัน เผือก ซึ่งอยูในระดับประเมินที่ 4.50 หรือในเกณฑดี 

เพราะผูวิจัยไดพยายามออกแบบเครื่องฝานเอนกประสงค เพื่อ

สอดคลองกับการใชงานของผูปรุงอาหารตอความเหมาะสมใน

การนําไปใชในกลุมสหกิจชุมชนหรือรานคาที่ทําขายจํานวนมาก 

ซึ่งอยูในระดับประเมินที่ 3.67 หรือในเกณฑปานกลาง เพราะ

ผูวิจัยตองการใหเครื่องฝานเอนกประสงคสามารถฝานไดเปน

จํานวนมากแตไมมากพอสําหรับการนําไปใชในกลุมสหกิจชุมชน 

 ประสิทธิภาพดานผลที่ไดของเคร่ืองฝานเอนกประสงคมี

ประสิทธิภาพโดยรวมอยูในเกณฑดี ชวยประหยัดเวลาในการ

ทํางานและลดเวลาแรงงานคน ซ่ึงอยูในระดับประเมินที่ 4.33 

หรือ อยูในเกณฑดี ประสิทธิภาพดานการออกแบบเลือกวัสดุ

และการสรางเครื่องฝานเอนกประสงคมีประสิทธิภาพโดยรวมอยู

ในเกณฑดี ขนาดของเครื่องฝานมีความเหมาะสมสําหรับนําไปใช

งานซึ่งอยูในระดับประเมินที่ 4.17 หรืออยูในเกณฑดี เพราะ

ผูวิจัยออกแบบเคร่ืองฝานเอนกประสงคเพื่อเหมาะกับการใชงาน

ในการฝานอยางมีประสิทธิภาพใหมากที่สุด ประสิทธิภาพดาน

คูมือของเครื่องฝานเอนกประสงคมีประสิทธิภาพโดยรวมอยูใน
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เกณฑพอใช ภาพประกอบในการใชงานมีความเหมาะสมซึ่งอยู

ในเกณฑการประเมินที่ 3.67 หรือ อยูในเกณฑดี เพราะผูวิจัยได

รวบรวมขอมูลขั้นตอนการทํางานตั้งแตการออกแบบจนถึงการ

ประเมินตามวัตถุประสงคของคูมือการใชงาน 
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การออกแบบและพัฒนาเครื่องอัดขวดพลาสตกิดวยไฮดรอลิกส 

Design and development plastic bottle press machine with hydraulic 
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บทคัดยอ 

   งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาขอมูลในการออกแบบเครื่องอัดขวดพลาสติกดวยไฮดรอลิกส และหาคุณภาพของเครื่อง

อัดขวดพลาสติกดวยไฮดรอลิกส เพื่อเพิ่มความสามารถในการอัดขวดพลาสติกดวยไฮดรอลิกสการดําเนินงานวิจัยนี้เริ่มจากการศึกษา

รวบรวมขอมูลตางๆ จากปญหาและอุปสรรคของเครื่องอัดขวดพลาสติกดวยไฮดรอลิกสที่มีในปจจุบัน เพื่อนํามาประยุกตใชในการ

ออกแบบเครื่องอัดขวดพลาสติกดวยไฮดรอลิกส โดยมีสวนประกอบหลัก 3 สวนคือ ชุดโครงสราง ชุดตนกําลัง ชุดสงกําลัง และทําการ

ทดลองอัดขวดพลาสติกโดยใชระบบไฮดรอลิกส โดยใชขวดพลาสติ (PET) จํานวน  250 ชิ้น เพื่อหาคุณภาพภาพในการทํางานของ

เครื่องอัดขวดพลาสติกดวยไฮดรอลิกส จากการทดลอง พบวาความเหมาะสมในการออกแบบและเลือกใชวัสดุและการสรางอยูในเกณฑ

ดี ดานคุณสมบัติของเครื่องอัดขวดพลาสติกดวยไฮดรอลิกสอยูในเกณฑดีและการทดลองใชเครื่องอัดขวดพลาสติกดวยไฮดรอลิกสอยูใน

เกณฑด ี

คําสําคัญ: เครื่องอัดขวดพลาสติก, ไฮดรอลิกส, คุณภาพ 
 

Abstract 
   The purpose of this research to study the design of compressed plastic bottle with a hydraulic 

system. And the quality of compressed plastic bottle with a hydraulic system. To increase the ability to 

compress the plastic bottle with a hydraulic system. The research for this study collected data. The barriers of 

compressed plastic bottle with hydraulic devices available today. To be applied in the design of plastic bottles 

with compressed air, hydraulic system. The main part 3 of a series of sets of power transmission and testing of 

compressed plastic bottles using hydraulic devices using plastic bottles (PET) number 250 for image quality in the 

performance of the compressors. Plastic bottle with a hydraulic system. The results showed that the proper 

design and choice of materials. And building structure in good shape. The properties of compressed plastic 

bottle with hydraulic devices are in good shape. And the experimental results using compressed plastic bottle 

with hydraulic devices are in good shape. 

Keywords: Plastic bottle press machine, Hydraulic, Quality 
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1. บทนํา 

 ในปจจุบันขยะเปนสิ่งที่ซื้อขายกันอยางหลายเชนเหล็ก

ทองแดง ขวดพลาสติก กระดาษ ฯลฯ แตถาเปนขวดพลาสติก

น้ันถาจะนํามาขายผูรับซื้อจะตองใสบรรจุภัณฑ เพราะขวด

พลาสติกที่รับซื้อจะมีรูปทรงกระบอกหรือรูปทรงอ่ืนตามที่

บริษัทผูผลิตไดออกแบบมาเฉพาะ เวลารับซื้อจะตองใสบรรจุ

ภัณฑ เพื่องายตอการนําไปชั่งนํ้าหนักและการขนยายก็จะทําได

งายขึ้น แตถาซ้ือในปริมาณมากๆ ขวดพลาสติกนั้นมีนํ้าหนักเบา

แตมีรูปทรงที่ยากตอการขนยายและมีราคาไมสูงมากนัก ปจจุบัน

ราคารับซื้อขวดพลาสติกอยูที่ราคา 6-8 บาท/กิโลกรัม [1] จึงไม

คุมตอการนําไปขาย และจะขายก็จะตองขายทีละมากๆ เพื่อจะ

คุมตอการขายในแตละครั้ง แตถาเราสามารถเพิ่มมูลคาขวด

พ ล า ส ติ ก โ ด ย ใ ช เ ค รื่ อ ง อั ด ข ว ด พ ล า ส ติ ก ใ ห มี

ขนาด 50x50x100 ปจจุบันวงษพาณิชย ศาลายา-นครชัยศรี รับ

ซื้อขวดพลาสติกอัดกอนอยูที่ 16-18 บาท/กิโลกรัม ดังนั้นผูวิจัย

จึงมีแนวคิดที่จะสรางเครื่องอัดขวดพลาสติกที่สามารถแกไข

ปญหาดังกลาวเพื่อเพิ่มมูลคา  

 โครงการวิจัยน้ีเปนโครงการที่จัดสรางเครื่องอัดขวดพลาสติก

โดยจะเปนเครื่องอัดขวดพลาสติกดวยไฮดรอลิกสควบคุมการ

ทํางานดวยไฮดรอลิกสระบบไฟฟา สามารถใชงานไดสะดวกและ

ดูแลรักษางาย รูปแบบของการทํางานไมสลับซับซอนและ

สามารถเพิ่มมูลคาใหแกขวดพลาสติกไดอีก โดยสามารถลด

ขนาดขวดพลาสติกที่มีขนาดบรรจุนํ้าอยูระหวาง 500 มล. 600 

มล. ถึง 750 มล. ใหยุบลงเหลือความยาวไมเกิน 30 มม. เพื่อ

งายตอการขนยายขวดพลาสติกและเพิ่มมูลคาใหสูงกวาการขาย

แบบไมอัดเปนกอน 

 

2. วัตถุประสงค 

2.1 เพื่อออกแบบและพัฒนาเครื่องอัดขวดพลาสติกดวย 

ไฮดรอลิกส 

 

2.2 เพื่อประเมินคุณภาพเครื่องอัดขวดพลาสติกดวย 

ไฮดรอลิกส  

 

3. ขอบเขตการวิจัย 

 เครื่องอัดขวดพลาสติกดวยไฮดรอลิกสสามารถอัดกอนขวด

พลาสติกไดมีขนาด 50x50x50 cm หรือมีปริมาตรเทากับ 

125,000 cm3 โดยใชลวดในการมัดกอนและสามารถทํางานได

อยางสะดวกมีความปลอดภัยในตอผูปฏิบัติงานที่ใชเคร่ือง 

 

4. วิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยเรื่องการออกแบบและสรางเครื่องอัดขวดพลาสติก

ดวยไฮดรอลิกสผู วิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ

ตางๆสรุปไดดังน้ี 

 การวิจัยออกแบบและสรางเครื่องอัดถานแทงจากแกลบดวย

ระบบไฮดรอลิกส[2]ประกอบดวยชุดโครงสรางเครื่องอัดถานถาน

จากแกลบดวยไฮดรอลิกสและชุดตนกําลังระบบไฮดรอลิกสและ

มอเตอรขับและชุดระบบไฮดรอลิกส 2 ตัวผลที่ไดไดถานอัดแทง

ที่มีความช้ืนนอยเน่ืองจากสามารถอัดไลความชื้นออกไปไดมาก

และมีงานวิจัยสรางและหาประสิทธิภาพของชุดฝกอบรมเรื่อง

ระบบไฮดรอลิกสสําหรับชางเคร่ืองจักรกลหนัก[3]ผลการวิจัย

ปรากฏวาชุดฝกอบรมมีประสิทธิภาพเทากับ 85.27 ซึ่งสูงกวา

เกณฑที่กําหนดไวทําใหผูเขาอบรมสามารถเรียนรูระบบไฮดรอ

ลิกสสําหรับชางเครื่องจักรกลหนักไดอยางมีประสิทธิภาพและ

งานวิจัยการควบคุมทอรคของมอเตอรไฮดรอลิกสดวย PWM[4]

โดยการใชสัญญาณควบคุมในลักษณะ PWM เพื่อควบคุมการ

ทํางานของ solenoid valve โดยที่ค าแรงบิดที่ ได มี

ความสัมพันธกับความดันของไฮดรอลิกสขาเขาและปริมาตรการ

กร ะจั ด ขอ งลู กสูบ ซ่ึง ป ริมาต ร กา รก ระ จัดข อง ลูกสู บ มี

ความสัมพันธกับระยะการกระจุดเชิงมุมและสามารถควบคุมการ

กระจัดเชิงมุมของ swashplate ผานการควบคุม เปด-ปด ของ 

solenoid valveจากการทดลองพบวาการควบคุมดวยการใช

สัญญาณแบบ PWM สามารถควบคุม ทอรค ของมอเตอรไฮดรอ

ลิกสไดอยางมีเสถียรภาพและมีงานวิจัยเครื่องอัดกอนเชื้ อ

เห็ดหอมดวยระบบไฮดรอลิกสเพื่อเพิ่มความหนาแนนของกอน

เชื้ อ เ ห็ดหอมและความป ลอด ภัยในการ ใช ง าน [5]โดย มี

วัตถุประสงคเพื่อศึกษาแรงอัดที่เหมาะสมของระบบไฮดรอลิกส

และเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการอัดของเครื่องอัดดวย

ระบบไฮดรอลิกสกับเครื่องอัดกอนเช้ือเห็ดที่ขายตามทองตลาด

โดยติดต้ังและปรับสวิตชควบคุมความดันและลิมิตสวิตชเพื่อเพิ่ม

ความปลอดภัย จากน้ันเก็บขอมูลพบวาเครื่องอัดกอนเชื้ อ

เห็ดหอมดวยระบบไฮดรอลิกสยังสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการ

ทํางานดวยการปรับระดับความดันพรอมทั้งแสดงคาความดัน

และการปรับระดับความเร็วของลูกสูบอีกทั้งยังสามารถเพิ่ม

ความปลอดภัยในการทํางานดวยการติดตั้งสวิตชควบคุมแรงดัน
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และลิมิตสวิตชซ่ึงเครื่องอัดกอนเชื้อเห็นที่ขายทั่วไปไมสามารถทํา

ได 

 สรุปจากการศึกษาคนควาของผู วิจัยพบวามีเอกสารและ

งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการออกแบบและสรางเครื่องอัดขวด

พลาสติกดวยไฮดรอลิกสอยูหลายแบบดวยกันทั้งน้ีก็เพื่อการ

ประหยัดเวลาและการขนยายมีความสะดวกสบายมีความรวดเร็ว

และชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการอัดขวดพลาสติก คือการนําเอา

หลักของระบบไฮดรอลิกสมาดัดแปลงเปนเครื่องอัดขวดพลาสติก

ดวยไฮดรอลิกสพัฒนาใหสามารถอัดขวดพลาสติกได เพื่อ

ประสิทธิภาพในการอัดขวดพลาสติกใหดียิ่งข้ึน ตองคํานวณหา

ความดันในหองอัด คํานวณหาความเคน ความเคนเฉือน และ

คํานวณหาคา safety factor อยางปลอดภัย ดังแสดงในสมการ

ที่ (1), (2), (3) และ (4) 

 

                       PxAF              (1) 

 

      
rt
F

t 


22
Pr

            (2) 

 

       
A
F

                             (3) 

 

    

uSn                           (4) 

 

เมื่อ  F คือ แรงที่กระทํา (N) 

  P คือ ความดันของไหล (Pa) 

  A คือ พื้นที่หนาตัดที่กระบอกไฮดรอลิกส (m
2
) 

    คือ ความเคนเฉือน (Pa) 

   n คือ คาความปลอดภัย 

   คือ ความเคน (Pa) 

  uS คือ ความเคนของแผนเหล็กของหองอัด (Pa) 

 

4.1 การออกแบบเครื่องอัดขวดพลาสติกดวยไฮดรอลิกส 

 ไดทําการออกแบบโดยใชคอมพิวเตอรชวยในการออกแบบ

โดยไดกําหนดขนาดใหเหมาะสมและวางจุดติดต้ังตางๆในแบบ

เพื่อใหสามารถนําไปผลิตเคร่ืองตนแบบไดโดยแบบที่ไดแสดงใน

รูปที่ 1 

 

 
รูปที่ 1 ขนาดตนแบบเครื่องอัดขวดพลาสติกดวยไฮดรอลิกส 

 

 
รูปที่ 2 โครงสรางหองอัดขวดพลาสติก 

 

 
รูปที่ 3 ติดตั้งกระบอกไฮดรอลิกสดานบน 
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4.2 การสรางโครงสรางของชุดหองอัด 

 โครงสรางเครื่องอัดขวดพลาสติกดวยไฮดรอลิกสหองอัดขวด

พลาสติกสรางจากเหล็กแผน S355 ขนาดกวาง 500 มิลลิเมตร 

ยาว 500 มิลลิเมตร สูง1,000 มิลลิเมตรดังแสดงในรูปที่ 2 ติดต้ัง

ก ร ะ บ อ ก สู บ ไ ฮ ด ร อ ลิ ก ส ข น า ด เ ส น ผ า น ศู น ย ก ล า ง 

30 มิลลิเมตร ระยะชัก 500 มิลลิเมตร ที่ดานบนของหองอัด

แสดงในรูปที่  3 ติดต้ังอุปกรณไฮดรอลิกส ประกอบดวยถัง

นํ้ามันไฮดรอลิกส ถังพักน้ํามันไฮดรอลิกส ปมไฮดรอลิกส 

กระบอกสูบไฮดรอกลิกส วาลวควบคุมความดันและควบคุมการ

ไหล  โ ดยจั ด วางตํ าแหน ง มอเ ตอ ร  3 แ ร ง  อยู ด า นหน า

ทางขวา ปมไฮดรอลิกสอยูดานหลังขวาและมีลูกลอกปรับต้ัง

สายพานอยูตรงกลางระหวางมอเตอร และปมไฮดรอลิกส ถัง

นํ้ามันไฮดรอลิกสยึดอยูกับแทนยึดกระบอกสูบไฮดรอลิกสขนาน

เสนผานศูนยกลางกระบอกสูบไฮดรอลิกส 30 มิลลิเมตร ระยะ

ชัก 500 มิลลิเมตร สวนวาลวควบคุมสองทางติดอยูดานหนาซาย

ดังแสดงในรูปที่ 4 

 

 
รูปที่ 4 เครื่องอัดขวดพลาสติกดวยไฮดรอลิกส 

 

4.3 วิธีการทดลอง 

 วิธีการอัดขวดพลาสติก คือ สอดลวดเขาไปทางดานหนาแลว

นํากระดาษขนาดความกวาง 480 มิลลิเมตร ความยาว 480 

มิลลิเมตร มาวางไวแลวเอาฝาปดขวดพลาสติกออกแลวนําขวด

พลาสติกที่เอาฝาออกแลวใสลงไปที่ชองใสขวดพลาสติกจนเต็ม 

เปดสวิทชเปดเครื่อง ดันคันโยกกระบอกสูบก็จะอัดขวดพลาสติก

ลงแลวดึกคันโยกกลับเขาหาตัวเองกระบอกสูบจะคืนตัวกลับดัง

แสดงในรูปที่ 5 ขนาดของกอนขวดพลาสติกที่อัดออกมาไดมี

ขนาด 50x50x50 cm ทําการประเมินประสิทธิภาพของเครื่อง

โดยผูเช่ียวชาญ 

 

 
รูปที่ 5 ทดสอบอัดขวดพลาสติก 

 

4.4 ผลการทดลอง 

 ตารางที่1 แสดงผลการวิเคราะหประสิทธิภาพเครื่องอัดขวด

พลาสติกดวยไฮดรอลิกสโดยประเมินประสิทธิภาพเคร่ืองอัดโดย

ผูเชี่ยวชาญทางดานเทคโนโลยีเครื่องกลโดยไดผลดังนี้คือ 

 ดานลักษณะทางกายภาพในการออกแบบขนาดของเครื่อง

เหมาะสมอยูในเกณฑดี คือ คาเฉล่ีย 4.2 ชิ้นสวนถอดประกอบ

งายอยูในเกณฑดี คาเฉล่ีย = 4.2 ชิ้นสวนของเคร่ืองมีความมั่งคง

แข็งแรงอยูในเกณฑดี คาเฉล่ีย = 4.2 Function ในการทํางาน

ของเครื่องมีครบอยูในเกณฑดี คาเฉล่ีย = 3.8 การสั่นสะเทือน

ของเครื่องตํ่าขณะใชงานอยูในเกณฑดี คาเฉล่ีย = 4.2 การเลือก

ระบบสงกําลังเหมาะสมอยูในเกณฑดี คาเฉล่ีย = 4.0 การเลือก

ระบบควบคุม เหมาะสมอยูในเกณฑดี คาเฉล่ีย = 4.0 การเลือก

ชนิดของวัสดุโครงสรางเหมาะสมอยูในเกณฑดี คาเฉล่ีย = 4.0 

 ดานการบํารุงรักษาเครื่องอัดขวดพลาสติกดวยไฮดรอลิกส มี

คุณภาพรวมอยูในเกณฑดี คาเฉลี่ย = 4.1 สามารถทําความ

สะอาดไดงายอยูในเกณฑดี คาเฉลี่ย = 4.0 การซอมแซมทําได

งายรวมอยูในเกณฑดี คาเฉลี่ย = 4.2 การจัดหาอะไหลได

งาย ราคาไมแพงอยูในเกณฑดี คาเฉลี่ย = 4.0 การบํารุงรักษา

งายอยูในเกณฑดี คาเฉลี่ย = 4.0 

 ดานผลการทดลองใชเคร่ืองอัดขวดพลาสติกดวยไฮดรอลิกส

คุณภาพรวมอยู ในเกณฑดี คาเฉลี่ย = 4.05 สามารถอัดขวด

พลาสติก (PET)ใหเปนกอนไดอยู ในเกณฑดี คาเฉลี่ย = 4.0 
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สามารถลดขนาดของขวดพลาสติก (PET) ไดอยู ในเกณฑ

ดี คาเฉลี่ย = 3.8 ประหยัดพื้นที่ในการเก็บขวดพลาสติก (PET) 

ไดอยูในเกณฑดี คาเฉลี่ย = 3.8 

 

ตารางที่  1 ผลการประเมินคุณภาพเครื่องอัดขวดพลาสติก

ดวยไฮดรอลิกส 

ขอท่ี หัวขอการประเมิน 
 

S.D. 

 

ระดับ 

 

ดานลักษณะทางกายภาพ 

1 ขนาดของเคร่ืองเหมาะสม 4.2 0.45 ดี 

2 ช้ินสวนถอดประกอบงาย 4.2 0.41 ดี 

3 ช้ินสวนของเคร่ืองมีความมั่งคงแข็งแรง 4.2 0.32 ดี 

4 Function การทํางานของเคร่ืองมีครบ 3.8 0.43 ดี 

5 
การสั่นสะเทือนของเคร่ืองตํ่าขณะใช

งาน 
4.2 0.37 ดี 

6 การเลือกระบบสงกําลังเหมาะสม 4.0 0.00 ดี 

7 การเลือกระบบควบคุม เหมาะสม 4.0 0.00 ดี 

8 
การเลือกช นิดของวั สดุ โครงสร า ง

เหมาะสม 
4.0 0.71 ดี 

คาเฉลี่ยรวม 4.1 0.31 ดี 

ดานการบํารุงรักษา 

9 สามารถทําความสะอาดไดงาย 4.0 0 ดี 

10 การซอมแซมทําไดงาย 4.2 0.35 ดี 

11 การจัดหาอะไหลไดงาย ราคาไมแพง 4.0 0.00 ดี 

12 การบํารุงรักษางาย 4.0 0.00 ดี 

คาเฉลี่ยรวม 4.1 0.11 ดี 

 

4.5 ผลการทดลองในการอัดกอนขวดพลาสติก 

 จากาการทดลองใชเครื่องอัดขวดพลาสติกดวยไฮดรอลิกส

โดยทําการทดสอบ ซ้ํา 3 รอบ โดยใชขวดพลาสติกที่ไมไดแกะฝา

ขวดออกโดยไมไดแยกวาเปนขวดใส หรือ ขวดขุน โดยทําการอัด

รวมกัน จํานวน 250 ขวด ตอรอบการอัด 1 ครั้ง พบวาขนาด

ของขวดพลาสติกที่อัดกอนออกมามีขนาดเฉลี่ยอยูที่ 51 cm x 

51 cm x 52 cm หรือมีปริมาตรเทกับ 135,252 cm3 โดย

เคร่ืองสามารถทําการอัดไดอยางราบรื่นไมมีปญหาติดขัดใดๆ 

ระหวางใชงานโดยขนาดของกอนขวดพลาสติกแสดงในรูปที่ 6 

 
รูปที่ 6 แสดงขวดที่ทําการอัดออกมาเปนกอนดวยเครื่องอัด

พลาสติกดวยไฮดรอลิกส 

 

4.6 สรุปและอภิปรายผลการทดลอง 

 เครื่ อง อัดขวดพลาสติกด วย ไฮด รอ ลิกสที่ สร างขึ้น มี

ประสิทธิภาพดานลักษณะทางกายภาพโดยเฉล่ียอยูในเกณฑดี

และในดานการบํารุงรักษาโดยเฉลี่ยอยูในเกณฑดี สามารถอัด

ขวดพลาสติกไดประมาณ 250 ขวดตอ 1 ครั้งโดยใชเวลาในการ

อัดประมาณ 8- 10 นาที ในการอัดขวดพลาสติกเปนกอนและ

ขนาดของขวดพลาสติกที่อัดกอนออกมามีขนาดเฉลี่ยอยูที่ 51 

cm x 51 cm x 52 cm หรือมีปริมาตรเทกับ 135,252 cm3 

โดยพบกอนขวดพลาสติกที่อัดออกมามีขนาดใหญกวาที่กําหนด

ไวคิดเปน 8.20% โดยเครื่องสามารถทําการอัดออกมาไดอยาง

ราบรื่นไมมีปญหาติดขัดใดๆ ระหวางใชงาน  

 

5. ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 
5.1 การออกแบบเครื่องอัดขวดพลาสติกดวยไฮดรอลิกส ควร

คํานึงถึงความสะดวกในการ ใชงาน โดยออกแบบใหมีขนาดและ

รูปรางเหมาะสมกับสรีระและคํานึงถึงข้ันตอนการปฏิบัติงานเปน

อันดับแรกสวนความสวยงามเปนอันดับรอง 

 

5.2 การสรางเครื่องอัดขวดพลาสติกดวยไฮดรอลิกสตองคํานึงถึง

ความแข็งแรงมั่นคงของโครงสราง และควรเพิ่มขนาดของตัว

โครงสรางเพื่อรองรับชิ้นงานขนาดใหญกวาเดิม 

 

5.3 ควรติดต้ังไฮดรอลิกสเพิ่มอีกตัวเพื่อสะดวกในการดันกอน

ขวดพลาสติกที่อัดเสร็จแลวและควรเพิ่มเกจวัดแรงดันน้ํามันไฮ

ดรอลิกสที่อัดขวดพลาสติก 
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การพัฒนาโรงอบแหงยางพาราโดยใชแผนเก็บความรอนรวมกับ 

แผนสะทอนรังสีอาทิตยสําหรับเกษตรกรชาวสวนยาง 

Development of Para Rubber Sheet Drying Chamber Using Combination of 

Solar Collector and Solar Reflector for Rubber plantation farmers 
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บทคัดยอ 
   ในงานวิจัยน้ี ผูวิจัยไดทําการพัฒนาโรงอบแหงยางพาราโดยใชแผนเก็บความรอนรวมกับแผนสะทอนรังสีอาทิตยสําหรับ

เกษตรกรชาวสวนยาง ประกอบดวย ชุดแผงรับรังสีดวงอาทิตยรูปโคงทรงพาราโบลาซ่ึงปดคลุมดวยแผนโพลีคารโบเนต พื้นทาสีดําและ

ปูดวยทราย หนา 10 เซนติเมตร เพื่อใชสะสมความรอน และดานลางทั้ง 2 ดานของโรงอบมีชุดแผงรับรังสีดวงอาทิตยทําดวยแผนเหล็ก

ปดคลุมดวยแผนโพลีคารโบเนตมีพื้นที่ 12 ตารางเมตร มีความชัน 15 องศา ใชพัดลมในการพาอากาศรอน ขนาดหองอบแหงมีความ

กวาง 2 เมตร ยาว 3 เมตร และสูง 2.5 เมตร โดยมีปลองระบายความชื้นอยูบริเวณผนังโรงอบ 4 ชอง สําหรับใชระบายอากาศ 

สามารถอบแหงยางพาราได 380 แผน ในการทดสอบสมรรถนะของโรงอบแหง ผูวิจัยไดทําการทดลองอบแหงยางพาราแผน 3 ครั้งๆ 

ละ 380 กิโลกรัม ผลการทดลองพบวา การอบแหงแผนยางพาราในโรงอบแหงใชเวลาในการอบแหง 5 วัน ซึ่งใชเวลาระยะเวลาสั้นกวา 

การตากแดดตามธรรมชาติใชเวลาในการอบแหง 15 วัน นอกจากนี้แผนยางพาราที่อบแหงในโรงอบแหงไมเปยกฝน ไมเกิดเช้ือรา แผน

ยางพารามีสีใส อีกทั้งแผนยางพาราที่ไดมีคุณภาพดีมาก 

คําสําคัญ: โรงอบแหงยางพารา, แผนเก็บความรอน, แผนสะทอนรังสีอาทิตย, ยางพาราแผน 
 

Abstract 
   In this study, the development of para rubber drying chamber using combination of solar collector and 

solar reflector for rubber plantation farmers.  Contains a set of the parabolic solar receiving plates coated with 

polycarbonate films and the floor was painted black and covered with 10 cm-thick sands to keep the heat. At 

the lower floor, 2 sides of the house were equipped with a set of solar receiving metal plate coated with 

polycarbonate films covering an area of 12 sq.m. and the plate set was 15
o
 sloping with fan-blowing ventilator. 

Indeed, the drying house was a size of 2 meters (width) x 3 meters (length) x 2.5 meters (height) with humidity-

eliminating chimney on those 4 walls of the house. Hence, the house was able to produce 380 sheets of dried 

rubber. In investigating the performance of the dryer for drying rubber sheets for three batches. For each drying 

test, 380 kg of rubber sheets. The drying time of rubber sheets in the drying chamber was 5 days, while it took 15 

days are required for natural sun drying under similar conditions. Moreover, the house could keep the dried 

rubber sheets from rain and mold so they were clean and clear giving better quality. 

Keywords: Para Rubber Drying Chamber, Solar Collector, Solar Reflector, Para Rubber sheet  
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1. บทนํา 

 ยางพาราเปนพืชเศรษฐกิจที่สําคัญของประเทศไทยเน่ืองจาก

มีการสงออกยางธรรมชาติเปนอันดับหน่ึงของโลกมีพื้นที่การ

เพาะปลูก 11.37 ลานไรและใชเปนวัตถุดิบสําหรับผลิตแผนยาง

ประมาณ 3.17 ลานตัน และรัฐฯมีนโยบายใหเพิ่มพื้นที่การปลูก

ตนยางพาราอีก 14 ลานไร ทั่วประเทศ โดยมีการกระจายใน

ภูมิภาคตางๆ บนพื้นที่ที่ไมเคยเพาะปลูกยางมากอนดังน้ันใน

อนาคตอีกประมาณ 6-8 ป จะมีเกษตรกรชาวสวนยางรายยอย

เพิ่มมากขึ้น โดยอาจมีปญหาเรื่องการควบคุมคุณภาพของ

ผลผลิตยางดิบ ไดแก น้ํายาง และยางแผนผึ่งแหง ยางกนถวย 

และยางแผนรมควัน ทั้งนี้เน่ืองจากเกษตรกรใหมขาดความ

ชํานาญ และไมมีกระบวนการลดความชื้นยางแผนดิบกอนจัดสง

จําหนายในรูปยางแผนผึ่งแหงใหกับโรงงานและตลาดรับซื้อยาง 

เปนที่ทราบกันดีวาปจจุบันผลิตภัณฑที่ผลิตมาจากยางธรรมชาติ

หรือยางพารามีบทบาทในชีวิตประจําวันของมนุษยมากขึ้น อาทิ

เชน ดานการแพทย ดานยานพาหนะ ดานวิศวกรรม วิศวกรรม

อากาศยาน ดานชิ้นสวนอะไหลรถยนต ดานสาธารณสุขขั้น

พื้นฐาน ดานการปองกันภัยตางๆ ตลอดจนการนําไปใชเปน

วัตถุดิบต้ังตนในการทําผลิตภัณฑที่เ ก่ียวของกับอุตสาหกรรม

อาหารและเคมีภัณฑ ซ่ึงมีมูลคาการตลาดสูงมาก อยางไรก็ดี

กอนที่จะเปนวัตถุดิบที่ใชผลิตภัณฑอ่ืนๆ ตามที่กลาวมาแลว

ขางตน จําเปนจะตองมีกระบวนการเตรียมหรือกระบวนการแปร

รูปขั้นตนจากน้ํายางสดกอน เชน การผลิตยางแผนรมควัน 

(Ribbed Smoked Sheet, RSS) ยางแผนผ่ึงแหง (Air Dried 

Sheet, ADS) ยางแทง (Block Rubber) ยางเครพ (Crepe 

Rubber) และน้ํายางขน (Concentrated Latex) เปนตน [3-4] 

 ปจจุบันเทคโนโลยีการอบแหงมีการพัฒนาอยางรวดเร็วและ

ขยายขอบเขตงานเพิ่มมากขึ้นจากเดิมที่มีเฉพาะดานการถนอม

อาหารและไปสูอุตสาหกรรมทั้งขนาดเล็ก กลางและขนาดใหญ 

การเ ลือกใช วิทยาการและเทคโนโลยีที่ เหมาะสมมาใชใน

กระบวนการอบแหงเพื่อเปนแนวทางเลือกสําหรับเกษตรกร

ชาวสวนยางในการเลือกใชและลดตนทุนคาใชจายสําหรับ

กระบวนการผลิต โดยที่ยังคงคุณภาพทั้งทางกายภาพและทาง

เคมีของผลิตภัณฑ [1] เทคโนโลยีการอบแหงโดยการใชพลังงาน

ความรอนจากพลังงานแสงอาทิตย ถือเปนแนวทางหน่ึงที่

นาสนใจ   

 เน่ืองจากเปนการใชแหลงพลังงานแสงอาทิตยที่เปนแหลง

พลังงานทดแทนที่มีอยูแลวในธรรมชาติมาใชใหเกิดประโยชน 

ทั้งน้ีขึ้นกับการจัดการและพัฒนาเทคโนโลยีใหมีความเหมาะสม

และมีความคุมคาในการนํามาใช เพื่อใหไดผลิตภัณฑที่มีคุณภาพ

และไดมาตรฐาน [2] ไดทําการศึกษาการออกแบบเครื่องอบแหง

พลังงานแสงอาทิตยเพื่ออบแหงเนื้อมะพราวภายใตสภาพ

ภูมิอากาศของอินเดีย พบวา ประสิทธิภาพเชิงความรอนของ

เครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตย มีคาประมาณ 24% โดย

สามารถลดความชื้นประมาณ 51.8% เหลือ 7.8-9.7% wet-

basis ภายในเวลา 82 ช่ัวโมง [6] ไดทําการทดลองอบแหงเมล็ด

โกโก โดยใช เ ตาอบระบายความรอนและเครื่ องอบแหง

แสงอาทิตย โดยพัฒนาแบบจําลองทางคณิตศาสตรที่รวม

แบบจําลองการอบแหงของ Page และ Two-term ซึ่งผลลัพธที่

ไดพบวาแบบจําลองใหมสามารถอธิบายจลนพลศาสตรการ

อบแหงเมล็ดโกโกแบบธรรมชาติภายใตเงื่อนไขที่ทําการทดสอบ

ไดดี ไดทําการศึกษาจลนพลศาสตรการอบแหงเมล็ดองุนใน

เครื่องอบแหงแสงอาทิตยโดยใชแคลเซียมคลอไรดเฮกซะไฮเดรต

เปนวัสดุเปลี่ยนเฟส ทําหนาที่กักเก็บพลังงานความรอนไวขณะที่

มีแสงแดด และเมื่อพระอาทิตยตกดิน อุณหภูมิจะลดลง วัสดุ

เปล่ียนเฟสจะคายความรอนใหแกระบบ ดังน้ันหลังจากพระ

อาทิตยตกดินกระบวนการอบแหงก็ยังสามารถทําไดอยาง

ตอเนื่องโดยใชพลังงานที่เก็บสะสมไววัสดุเปลี่ยนเฟสการทํา

ยางพาราแผนช้ันดีจึงมีความสําคัญตอราคายางในทองตลาด ซ่ึง

จะแตกตางกันไปตามคุณภาพของยางหากเกษตรกรสามารถผลิต

ยางพาราแผนคุณภาพดีออกมาจําหนาย ก็จะไดราคาที่สูงกวา

ยางพาราแผนที่มีคุณภาพต่ํา การทํายางพาราแผนชั้นดีขึ้นอยู กับ

ขั้นตอนการผลิต คือ กรองนํ้ายางใหสะอาด   รีดแผนยางใหบาง 

สีของแผนยางมีความสมํ่าเสมอ ใช นํ้าและน้ํากรดถูกสวน อบใน

โรงอบที่ดีและมีกระบวนการอบแหงที่เหมาะสม 

 จากปญหาความสําคัญดังกลาวทําใหการพัฒนาขั้นตอนการ

อบแหงที่เหมาะสม จึงมีความจําเปนตองพัฒนาตอไป ดังนั้น

งานวิ จัย น้ีจึงทําการพัฒนาโรงอบแหงยางพาราแผน โดย

ทําการศึกษา ออกแบบ สราง และทดสอบโรงอบแหงยางพารา 

เพื่อเพิ่มมูลคาและรายไดของเกษตรกรชาวสวนยาง เปนการ

ยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมยางพาราแผนของประเทศไทย

ใหสามารถแขงขันระดับสากลตอไปได 

 

 

 

 

190



การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 4 

12-13 กรกฎาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร หนา 

 

2. วิธีดําเนนิการวิจัย 

2.1 วัสดุ 

 แผนยางพาราหลังจากกระบวนการรีดแผนของการผลิต

ยางพาราแผนดิบจากกลุมทําสวนยางพารา อําเภอนิคมนํ้าอูน 

จังหวัดสกลนคร โดยการผลิตยางพาราแผนจากน้ํายางสดความ

เขมขนของเนื้อยาง 27-30 เปอรเซ็นต ยางพาราแผนมีความหนา 

3-4 มิลลิเมตร กวาง 45-50 เซนติเมตร ยาว 85-90 เซนติเมตร 

 

2.2 อุปกรณ  

 โรงอบแหงยางพาราโดยใชแผนเก็บความรอนรวมกับแผน

สะทอนรังสีอาทิตย มีขนาดหองอบแหง ความกวาง 2 เมตร ยาว 

3 เมตร และสูง 2.5 เมตร มีชองระบายความช้ืน 4 ชอง และชุด

แผนเก็บความรอนจากดวงอาทิตยรูปโคงทรงพาราโบลาซ่ึงปด

คลุมดวยแผนโพลีคารโบเนต พื้นทาสีดําและปูดวยทราย หนา 

10 เซนติเมตร เพื่อใชสะสมความรอน และดานลางทั้ง 2 ดาน

ของโรงอบมีชุดแผนเก็บความรอนทําดวยแผนเหล็กปดคลุมดวย

แผนโพลีคารโบเนตมีพื้นที่ 12 ตารางเมตร มีความชัน 15 องศา 

รวมกับแผนสะทอนรังสีอาทิตยทําดวยแผนอลูมิเนียมดังแสดงใน

รูปที่ 1 และ 2 

 

 
รูปที่ 1 แบบโรงอบแหงยางพาราโดยใชแผนเก็บความรอน

รวมกับแผนสะทอนรังสีอาทิตย 

 

 
รูปที่ 2 ลักษณะจริงโรงอบแหงยางพาราโดยใชแผนเก็บ 

ความรอนรวมกับแผนสะทอนรังสีอาทิตย 

 

 ใชพัดลมในการพาอากาศรอน หองอบแหงสามารถบรรจุ

ยางพาราแผนไดครั้งละ 380 แผนบันทึกคาอุณหภูมิดวยสาย

เทอรโมคัปเปลชนิด K ติดต้ังที่ตําแหนงทางออกของแผงรับรังสี

ดวงอาทิตยดานบน แผงรับรังสีดวงอาทิตยดานลางชั้นแขวน

ยางพาราแผนดานลาง ชั้นแขวนยางพาราแผนดานบน กอนเขา

โรงอบแหง และอุณหภูมิสิ่งแวดลอม (Tambient) บันทึกคารังสี

ดวงอาทิตยดวยเครื่องวัดรังสีดวงอาทิตยย่ีหอ Kipp & Zonen 

รุน CMP11 คาความผิดพลาด ±2% ติดตั้งที่ตําแหนงหางจาก

โรงอบแหงยางพาราโดยใชแผนเก็บความรอนรวมกับแผน

สะทอนรังสีอาทิตย สูงจากพื้น 1.5 เมตร โดยตอเขาเครื่องบันทึก

ขอมูล (data logger) ยี่หอ Yokogawa รุน MV 2000 คาความ

ผิดพลาด ±0.15% สําหรับวัดคาอุณหภูมิ เคร่ืองชั่งน้ําหนัก ย่ีหอ 

Sartorius รุน Miras คาความผิดพลาด ±5 g 

 

2.3 หลักการทํางานของโรงอบแหงยางพาราโดยใชแผนเก็บความ

รอนรวมกับแผนสะทอนรังสีอาทิตย 

 เม่ือรังสีอาทิตยตกกระทบชุดเก็บความรอนความรอนจะ

สงผานแผนโพลีคารบอเนตซ่ึงความรอนจะถูกสะสมดวยทราย 

หนา 10 เซนติเมตร และมีแผนสะทอนรังสีอาทิตยที่ทําดวย

อลูมิเนียมเพื่อเพิ่มอุณหภูมิในการอบแหงยาพาราใหสูงขึ้น 

หลังจากน้ันความรอนที่สะสมจะถูกพาเขาหองอบแหงดวยพัดลม

ไปยังยางพาราที่แขวนอยูในชั้นวาง ทําใหภายในระบบอบแหงมี

อุณหภูมิสูงขึ้น ทําใหน้ําในยางพาราแผนระเหยออกมา และถูก

พัดลมเปาอากาศช้ืนออกชองระบายความชื้นทั้ง 4 ชอง อากาศ

แวดลอมจะไหลผานชุดเก็บความรอนดานบน ความชื้นของ

แผนสะทอนรังสี

ชุดแผนเก็บความรอน 

ชุดแผนเก็บความรอน 

ทอนําความ

พัด

หอง
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ยางพาราจึงคอยๆลดลง เนื่องจากยางพาราไดรับพลังงานทั้งจาก

ชุดเก็บความรอนรวมกับแผนสะทอนรังสีอาทิตย ดังน้ันจึงทําให

ยางพาราแหงเร็วกวาการตากแดดโดยวิธีธรรมชาติ นอกจากน้ี

ยางพาราภายในระบบอบแหงยังไมถูกรบกวนจากส่ิงสกปรกและ

การเปยกฝนดวย 

 

2.4 วิธีการวิจัย 

 ทดลองอบแหงแผนยางพาราครั้งละ 380 แผน ระยะหาง

ระหวางแผน 7.5 เซนติเมตร โดยติดต้ังไมแขวนยางตามแนว

ขวางของโรงอบแหง  เก็บคาการทดลองตั้งแตเวลา 09:00 - 

16:00 นาฬิ กา  ของทุ ก วันที่ ทํ าการทดลอง ในช วง เ ดือ น

พฤศจิกายน-กุมภาพันธ อบแหงยางพาราแผนแตละครั้งจน

ยางพาราแผนมีความช้ืน 0.4-13% (w.b.) และมีความใสของ

เนื้อยางทั่วตลอดทั้งแผน ทําการทดลอง 3 ครั้งเพื่อยืนยันผลการ

ทดลอง บันทึกคาอุณหภูมิและ คารังสีดวงอาทิตย ทุกๆ 10 นาที 

บันทึกคานํ้าหนักยางพาราแผนทุกๆ 1 ชั่วโมง โดยสุมยางพารา

แผนตัวอยางในเครื่องอบแหง 30 แผน จากชั้นแขวนยางพารา

แผน พรอมทั้งนํายางพาราแผนตัวอยางจากการทดลองดวยตาก

แดดโดยตรง 4 แผน ที่ทดลองในชวงเวลาเดียวกันอยูที่ตําแหนง

หางจากโรงอบแหงยางพาราโดยใชแผนเก็บความรอนรวมกับ

แผนสะทอนรังสีอาทิตย 2 เมตร สูงจากพื้น 1.5 เมตร และแขวน

ยางพาราแผนใหมีระยะหางระหวางแผน 7.5 เซนติเมตร มาช่ัง

นํ้าหนักวิเคราะหลักษณะการลดลงของความชื้นในยางพาราแผน

ที่ไดจากกระบวนการอบแหงดวยโรงอบแหงยางพาราโดยใชแผน

เก็บความรอนรวมกับแผนสะทอนรังสีอาทิตย และการตากแดด

โดยตรง (open sun) ตามความชื้น จนยางพาราแผนมีความชื้น

0.4% (w.b.) 

 วิธีการลดปริมาณความช้ืนดวยความรอนในเมล็ดพืชแตละ

ชนิดจะมีวิธีการตามมาตรฐาน ASAE [5] และมาตรฐานที่ตางกัน 

เปอรเซ็นตความชื้นมี 2 แบบคือ เปอรเซ็นต ความชื้นมาตรฐาน

เปยก(%wb) และเปอรเซ็นตความชื้นมาตรฐานแหง(%db)  

 

(%wb)(100%)
w

dw
M

w



           (1) 

 

(%db)(100%)
d

dw
M

d



            (2) 

 

เมื่อ w = น้ําหนักเปยก, kg 

      d = น้ําหนักแหง, kg 

    Mw = ปริมาณความชื้นมาตรฐานเปยก, % 

    Md = ปริมาณความชื้นมาตรฐานแหง, % 

 

3. ผลการวิจัย 

3.1 การเปล่ียนแปลงปริมาณความชื้นของยางพาราแผน 

 การทดลองครั้งแรกใชยางพาราแผนจํานวน 380 แผน มี

ความช้ืนเริ่มตนประมาณ 24-31% (w.b.) ในชวงที่ทําการ

ทดลองทองฟามีเมฆมากและมีฝนตกในวันของการอบ (20-24 

พฤศจิกายน พ.ศ. 2560) ทําใหความเขมรังสีอาทิตยมีคามีความ

เขมรังสีอาทิตยเฉลี่ย ประมาณ 605.68 W/m
2
 นอกจากนี้ยัง

พบวาอุณหภูมิที่จุดตางๆ มีคาใกลเคียงกัน โดยการลดลงของ

ความชื้นของยางพาราแผนจะคอยๆ ลดลง โดยใชเวลาในการอบ

แหง 5 วัน ความช้ืนสุดทายของความชื้นของยางพาราแผนมี    

คาประมาณ 0.4-13% (w.b.) ซึ่งใชเวลานอยกวาการตากแดด

ตามธรรมชาติที่ใชเวลาในการอบ 15 วัน เมื่อเปรียบเทียบกับ

การตากแดดธรรมชาติ คาความชื้นลดลงชากวา ตองใชเวลานาน

กวาการอบภายในโรงอบแหง ดังแสดงในตารางที่ 1 

 

3.2 สีของยางพาราแผนอบแหง 

 จากรูปที่ 3 การเปรียบเทียบสีของยางพาราแผนที่ผานการ

อบแหงโดยใชตากแดดตามธรรมชาติ (แบบเดิมของเกษตรกร

ชาวสวนยาง) และโรงอบแหงยางพาราโดยใชแผนเก็บความรอน

รวมกับแผนสะทอนรังสีอาทิตย กับยางพารามาตรฐาน (ยางชั้น

1) จากการสังเกตพบวา มีสีที่ ใกลเคียงกับสีของยางพารา

มาตรฐาน (ยางชั้น 1) ดังนั้นจึงสรุปไดวา สีของยางพาราแผนที่

ผานการอบแหงโดยใชตากแดดตามธรรมชาติ (แบบเดิมของ

เกษตรกรชาวสวนยาง) และโรงอบแหงยางพาราโดยใชแผนเก็บ

ความรอนรวมกับแผนสะทอนรังสีอาทิตยเปนสีของยางพารา

มาตรฐาน (ยางชั้น 1) 
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(ก) ยางมาตรฐาน (ยางช้ัน 1) 

 

 
(ข) ยางพาราที่การอบแหงโดยโรงอบแหงยางพาราโดยใช 

แผนเก็บความรอนรวมกับแผนสะทอนรังสีอาทิตย 

 

 
(ค) ยางพาราที่การตากแดดตามธรรมชาติ 

(แบบเดิมของเกษตรกรชาวสวนยาง) 

รูปที่ 3 การเปรียบเทยีบสีของยางพารา ระหวางยางพาราที ่

แผนการอบแหงโดยใชตากแดดตามธรรมชาติ 

 (แบบเดิมของเกษตรกรชาวสวนยาง) ยางพาราที่การอบแหง 

โดยโรงอบแหงยางพาราโดยใชแผนเก็บความรอนรวมกับแผน

สะทอนรังสีอาทิตย และกับยางพารามาตรฐาน (ยางชั้น1) 

 

  

4. สรุปผลการวิจัย 

 การอบแหงยางพาราแผนดวยโรงอบแหงยางพาราโดยใช

แผนเก็บความรอนรวมกับแผนสะทอนรังสีอาทิตย เมื่ออบแหง

จนความชื้นยางพาราแผนประมาณ 0.4-13% (w.b.) ใชเวลา

อบแหง 5 วัน เนื้อยางพาราแผนจะยังไมใสทั่วตลอดทั้งแผนแต

เมื่ออบแหงจนความชื้นของยางพาราแผนตํ่ากวา 0.4% (w.b.)  

ใชเวลาอบแหง 7 วัน เนื้อยางพาราแผนจึงจะใสทั่วตลอดทั้งแผน

ทําใหยางพาราแผนที่ไดจากกระบวนการอบแหงดวยโรงอบแหง

ยางพาราโดยใชแผนเก็บความรอนรวมกับแผนสะทอนรังสี

อาทิตยเปนยางพาราแผนดิบคุณภาพดี และการอบแหงยางพารา

แผนโรงอบแหงยางพาราโดยใชแผนเก็บความรอนรวมกับแผน

สะทอนรังสีอาทิตยไมควรใหยางพาราแผนสัมผัสกับแสงแดด

เพราะจะทําใหยางพาราแผนมีเน้ือยางเหนียวเย้ิม ซึ่งใชเวลา    

นอยกวาการตากแดดตามธรรมชาติที่ใชเวลาในการอบ 15วัน 

เมื่อเปรียบเทียบกับการตากแดดธรรมชาติ คาความชื้นลดลงชา

กวา ตองใชเวลานานกวาการอบภายในโรงอบแหง โดยที่ยาง

แผนหลังการอบแหงมีคุณภาพดีผานตามมาตรฐานยางแผนไทย

ผลที่ไดจากการทดลองเปนขอมูลในการขยายใหเหมาะสมกับ

เกษตรกรหรือผูประกอบการทายางแผนได 

 

5. กิตตกิรรมประกาศ 
 งานวิจัยนี้ ได รับทุนสนับสนุนการวิจัยสําหรับบุคลากร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จากงบประมาณเงินรายได  

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2560 และ ขอขอบคุณนักศึกษาสขา

วิชาเครื่องกลและอุตสาหการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ที่

ชวยเก็บขอมูล และสาขาวิชาเครื่องกลและอุตสาหการ คณะ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่ให

ความอนุเคราะห  อุปกรณและ เครื่ องมือตางๆ ในการจัด

ดําเนินการวิจัยในครั้ง 
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ตารางที่ 1 แสดงคาความเขมรังสีอาทิตย อุณหภูมิที่ตําแหนงตางๆ เทียบกับเวลาของโรงอบแหงยางพาราโดยใชแผนเก็บความรอน

รวมกับแผนสะทอนรังสีอาทิตย 

เวลา 
ความเขมรังสีดวง

อาทิตย 

ชุดเก็บความรอนและ

สะทอนรังสี 
หองอบแหง อุณหภูมิสิ่งแวดลอม 

ความเขมรังสีดวง

อาทิตย 

w/m2 Tin(°C) Tout(°C) Troom(°C) w/m2 

9.00 496.40 26.80 35.30 22.50 496.40 

9.30 540.20 27.00 37.00 25.10 540.20 

10.00 544.60 26.80 44.00 26.00 544.60 

10.30 596.40 30.40 47.20 27.70 596.40 

11.00 581.20 33.20 49.20 32.00 581.20 

11.30 606.70 33.00 50.00 33.20 606.70 

12.00 645.00 32.60 50.80 34.00 645.00 

12.30 694.10 33.10 51.40 35.70 694.10 

13.00 692.70 33.90 53.20 36.40 692.70 

13.30 696.90 34.30 52.00 37.80 696.90 

14.00 663.80 30.00 52.50 37.30 663.80 

14.30 600.80 31.00 50.40 36.00 600.80 

15.00 577.40 28.60 46.20 36.30 577.40 

15.30 578.00 27.00 35.50 34.60 578.00 

16.00 571.00 26.00 30.60 34.10 571.00 
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การออกแบบและสรางกระเบื้องหลังคาโซลาเซลลเพื่อผลิตพลังงานทดแทน 

Design and Create Solar Roof Tiles to generate 

Renewable Energy 
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บทคัดยอ 
   งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อการออกแบบและสรางกระเบื้องหลังคาโซลาเซลลเพื่อผลิตพลังงานทดแทน ซึ่งเป นการเพิ่ม

มูลคาผลิตภัณฑดวยกระบวนการออกแบบผลิตภัณฑทางสถาปตยกรรมที่แสดงออกถึงเอกลักษณโดยมีกระบวนการวิจัย ค ือ 1)   

การศึกษาและรวบรวมขอมูลเอกสารที่เกี่ยวของ รูปแบบและคุณสมบัติของกระเบื้องหลังคา และ  2)   การดําเนินการออกแบบ และ

ทดสอบหาประสิทธิภาพพลังงานกระเบื้องหลังคาโซลาเซลล ขนาดพื้นที่ 0.2 ตารางเมตร จากผลการวิจัยพบวา กระเบื้องวาวไฟเบอร

ซีเมนตมีรูปรางลักษณะขนาดหนากวางมากที่สุดคือ 80 x 40 ตารางเซนติเมตร เหมาะสมในการติดต้ังแผงโซลาเซลลชนิดผลึกรวม 

(Polycrystalline Silicon Solar Cell) 12 โวลต 5.5 วัตต ขนาด 16.5 x 23.5 เซนติเมตร อีกทั้งยังมีน้ําหนักเบา เมื่อเปรียบเทียบกับ

กระเบื้องชนิดอ่ืน และจากการทดสอบหาประสิทธิภาพพลังงาน ขนาดพื้นที่ 0.2 ตารางเมตรเริ่มทําการทดลอง 09.30-17.00 น.   เปน

เวลา 8  ชั่วโมง โดยทําการทดลองซ้ํา 7  วัน ดวยหลอดไฟฟา LED 12V 5W พบวาสามารถผลิตกระแสไฟฟา 0.39 A และแรงดันไฟฟา

18 V ซึ่งวัสดุมุงหลังคาประเภทน้ีจะสามารถจายกระแสไฟฟาในตอนกลางวัน ไมตองมีแบตเตอรี่เหมาะสมกับอาคารที่มีความตองการ

ใชไฟฟาในชวงเวลากลางวันและประหยัดงบประมาณในการติดต้ังอุปกรณระบบพลังงานแสงอาทิตย 

คําสําคัญ: กระเบื้องหลังคาโซลาเซลล, พลังงานทดแทน, พลังงานแสงอาทิตย 
 

Abstract 

   The objective of this research is to design and create solar roof tiles to generate renewable energy, to   

design and build solar clay roof tiles that can add more value to the local products by architectural design 

processes. The research processes are 1) to study and collect the data about the styles and features of local 

wisdom clay roof tiles and 2) to design and test    the    solar clay roof tiles of 0.2 square meter. The results 

show that the Fiber Cement tile is suitable for   development because the maximum width of this tile is 80 x 40 

square centimeter. The energy efficiency test with LED 12V 5.5 W from 09.30 AM to 5.00 PM for 8 hours was 

repeated for 7 days. It was found that this tile can produce electricity for 0.39 A and 18 V. These types of roofing 

materials will be able to supply electricity during the daytime without the battery. Thus, this tile is appropriate 

for the buildings that use the electricity during daylight hours and save the budget to install of solar systems. 

Keywords: Solar Roof Tiles, Renewable Energy, Solar Energy  
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1. บทนํา 

 นอกจากกระบวนการดานการออกแบบสถาปตยกรรม ที่ให

ความสําคัญกับบริบทดานส่ิงแวดลอม ที่ตั้ง ทิศทางของแดด ลม 

ฝน การใชภูมิสถาปตยกรรมเขาชวยเพื่อสรางสภาพภูมิอากาศ

จุลภาคที่เหมาะสม และเลือกใชวัสดุเพื่อปองกันความรอนหรือ

ชวยสรางความเย็นสบายใหกับบานแลว ส่ิงสําคัญอีกอยางหนึ่งที่

จะทําใหการอยูอาศัยของสังคมโดยรวมเกิดความย่ังยืนและม่ันคง 

น่ันคือการทําใหที่พักอาศัยมีรูปแบบการใชพลังงานที่มีอยูจํากัด

ไดอยางประหยัดคุมคา มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนสูงสุด 

ซึ่งนับวาสําคัญอยางยิ่งตอการใชชีวิตในอนาคต ในปจจุบันจึงมี

การเสาะแสวงหาแหลงพลังงานสะอาดมาใชงานเปนพลังงาน

ทดแทนกันมากข้ึน ไดแก พลังงานน้ํา พลังงานลม พลังงาน

แสงอาทิตย พลังงานจากกาซชีวภาพ รวมถึงอีกแหลงพลังงาน

ทดแทนที่ถูกกลาวถึงกันมากสําหรับบานประหยัดพลังงาน นั่น

คือ พลังงานแสงอาทิตย 

 การจะนําพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตยมาใชได ตองผาน

อุปกรณที่เรียกวา เซลลแสงอาทิตย หรือ โซลาเซลล (Solar 

Cell) เปนสิ่งประดิษฐที่ทําหนาเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตยหรือ  

โฟตอน ใหกลายเปนพลังงานไฟฟา เซลลแสงอาทิตยทํามาจาก

สาร ก่ึง ตั วนํา เช น ซิ ลิกอน ซึ่ งสามารถดูดกลืนพลั งง าน

แสงอาทิตย หรืออนุภาคโฟตอน แลวเปลี่ยนใหเปนพลังงาน

ไฟฟา โดยไฟฟาที่ไดจะเปนไฟฟากระแสตรง เซลลแสงอาทิตย

เปนเคร่ืองมืออุปกรณที่ใชในการผลิตพลังงานไฟฟา โดยที่ไม

กอใหเกิดของเสียง หรือมลภาวะเปนพิษในขณะใชงาน และยัง

เปนอุปกรณที่ติดต้ังอยูกับที่ในขณะที่ทํางาน จึงมีปญหาเรื่องการ

เสื่อมสภาพและการสึกหรอจากการเสียดสีต่ํา มีความตองการ

การดูแลบํารุ งรักษานอยกวาอุปกรณใหพลังงานชนิดอ่ืนๆ 

นอกจากนี้เซลลแสงอาทิตยยังมีน้ําหนักเบา จึงทําใหสัดสวน

ระหวางกําลังการผลิตตอนํ้าหนักของอุปกรณน้ันดีกวาอุปกรณ

อ่ืนๆ[2] 

 บานพักอาศัยทั่วไปสามารถเปนแหลงผลิตไฟฟาได ดวยการ

นําแผงเซลลแสงอาทิตยมาติดตั้งบนหลังคา หรือตําแหนงที่

สามารถรับแสงไดทั้ง วัน โดยภายในแผงเซลลจะมีชุดแปลง

กระแสไฟฟา (อินเวอรเตอร) หลักการทํางานของระบบคือ เมื่อมี

แสงอาทิตยตกกระทบแผงเซลลแสงอาทิตยที่ติดตั้งบนหลังคา 

เซลลแสงอาทิตยทั้งหมดจะผลิตไฟฟากระแสตรงผานระบบ

ควบคุมเขาอินเวอรเตอร จากนั้นอินเวอรเตอรจะเปล่ียนไฟฟา

กระแสตรงใหเปนไฟฟากระแสสลับ เพื่อจายเขาระบบไฟฟาปกติ

ของอุปกรณไฟฟาภายในบาน 

 ระบบผลิตไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตยบนหลังคาบาน 

เหมาะกับผูที่ตองการใชพลังงานไฟฟาจากพลังงานทดแทนเพื่อ

จายพลังงานไฟฟาเสริมกับระบบไฟฟาปกติภายในบาน สามารถ

ประห ยัดค าไฟฟาและลดผลกระทบต อสิ่ ง แวดล อมอัน

เนื่องมาจากการผลิตไฟฟาดวยรูปแบบอ่ืน นับเปนการสราง

อนาคตที่ดีของการใชพลังงานอยางเหมาะสม  

 จากการศึกษางานวิจัยไดที่มีการนําอุปกรณเทอรโมอิเล็ก 

ทริกประกอบกับอุปกรณรวบรวมแสงอาทิตยติดตั้งใตหลังคา

คอนกรีตเพื่อผลิตกระแสไฟฟา และนําไปใชกับพัดลมเพื่อชวย

ระบายความรอน ลดอุณหภูมิใตหลังคา [3] และการรวมรังสี

ความรอนจากดวงอาทิตยผานอุปกรณชุดทดลองที่มีเทอรโมอิ

เล็กทริก เปนสวนประกอบซึ่งมีผลทําใหไดกระแสไฟฟา เพื่อการ

ระบายความรอนใตหลั งคา [4] นอกจากน้ียังมีการผลิต

กระแสไฟฟ าโดย ใช เทอรโ ม อิเ ล็ก  ทริ กร วม กับพลังงาน

แสงอาทิตย [3] 

 จากงานวิจัยทีผานมายังไมมีการพัฒนากระเบื้องหลังคาโซลา

เซลล กระเบื้องหลังคาติดตัง้แผงรับพลังงานแสงอาทิตย ซึ่งทําให

ประหยัดพื้นที่ ในสมัยกอนแผงโซลาเซลลนั้นมีราคาคอนขางสูง 

แตเม่ือเวลาผานไปจนมาถึงปจจุบันนี้ ราคาของแผงโซลาเซลลก็

ไดมีการลดต่ําลงตามการเคลื่อนไหวของการตลาด ซึ่งก็เรียกได

วาเปนพลั งงานทางเ ลือกที่ จับตองได สําหรับคนทั่ วๆ ไป 

กระเบื้องหลังคาโซลาเซลล มีดีไซนรูปลักษณที่สวยงาม สามารถ

ติดตั้งบนหลังคาไวบนกระเบื้องหลังคาแบบลอนไดอย าง

กลมกลืน วัสดุที่ใชทําจากดินเผากับแผนกระดานชนวนที่มีแผงโซ

ลาเซลลไวรับพลังงานแสงอาทิตยที่ดานบน ซึ่งไดออกแบบให

แผงโซลาเซลลนี้สามารถติดต้ังไดแทนหลังคาบานแบบเดิมๆ อีก

ทั้งยังสามารถผลิตไฟฟาเก็บไวใชได อีกดวย มีความสะดวก

รวดเร็วในการติดต้ังโดยเฉพาะอาคารที่มีพื้นที่หลังคาปริมาณ

มาก เชน อาคารเรียน โรงจอดรถในสถานศึกษา ผู วิจัยจึง

ประสงคที่จะการออกแบบและสรางกระเบื้องหลังคาโซลาเซลล

เพื่อผลิตพลังงานทดแทน เพื่อนําขอมูลที่ไดไป ใชเปนขอมูล

พื้นฐานสําหรับงานวิจัยในอนาคตในการประยุกตเทคโนโลยีโซลา

เซลลตอไป 
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2. วัสดุ อุปกรณ และวิธีดําเนินการ 

2.1 รายละเ อียดเซลล แสงอาทิตย   ในงานวิจัยนี้ ใช  เซลล 

แสงอาทิตย  คือ เซลลแสงอาทิตย ช นิดซิลิกอนอสัณฐาน 

(Amorphous Silicon Solar Cell) แผนโซลาเซลล Flexible 

Roof Tiles ขนาด 5.5 W 12 V จํานวน 5 แผน ติดตั้ง ณ 

บริเวณลานจอดรถ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสกลนคร ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร  

ดังแสดงในรูปที่ 1  

 

 
รูปที่ 1 การออกแบบและสรางกระเบื้องหลังคาโซลาเซลล 

 

2.2 การออกแบบกระเบื้องหลังคาโซลาเซลล  

 ในออกแบบกระเบื้องหลังคาโซลาเซลล ผูวิจัยไดทําการ

ออกแบบรูปแบบกระเบื้องหลังคาดินเผาในรูปแบบใหม ดังรูปที่ 

3 แสดงการออกแบบกระเบื้องหลังคาโซลาเซลล เบื้องตน แตมี

ขอจํากัดในการกระบวนการผลิตตัวกระเบื้องดินเผาที่ตองขึ้น

แมพิมพใหมใชเวลา 5-6 เดือน รวมทั้งงบประมาณในการขึ้น

แบบแมพิมพคอนขางสูง ผูวิจัยจึงนํารูปแบบของกระเบื้องวาวไฟ

เบอรซีเมนตมีรูปรางลักษณะขนาดหนากวางมากที่สุดคือ 80  

x 40 ตารางเซนติเมตร 

 
รูปที่ 2 การวัดอุณหภูมิ คาแรงดันของแผงโซลาเซลล และ

กระแสของแผงโซลาเซลล 

 

 เม่ือเปรียบเทียบกับกระเบื้องอ่ืน และมีปริมาณพื้นผิวหนา

กวางในติดต้ังแผงโซลาเซลล ซึ่งทําใหมีพื้นที่หนากวางในการ

ติดตั้งแผงโซลาเซลล เพื่ อที่ จะสามารถใชงานไดอยางเต็ม

ประสิทธิภาพ อีกทั้งตัวกระเบื้องมีน้ําหนักเบาและเปนชนิด

กระเบื้องที่มีความนิยมในการใชงาน เพราะรูปทรงสวยงาม 

ราคาถูกและเม่ือนํากระเบื้องวาวไฟเบอรซี เมนตมาทําการ

ออกแบบเพื่อติดตั้งแผงโซลาเซลลจะไดรูปแบบกระเบื้องหลังคา

โซลาเซลล ดังรูปที่ 3  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ กระเบื้อง 1  แผน

สามารถติดต้ังแผงโซลาเซลลที่มีขนาด 16.5x23.5 ตาราง

เซนติเมตร ได   1  ชิ้น  

 

 
รูปที่ 3 การวางตําแหนงโซลาเซลลบนกระเบื้องหลังคาโซลา

เซลล 

 

เครื่องวัดความเขมรังสีอาทิตย Data logger  

มัลติมิเตอร สายเทอรโมคัปเปล ชนิด K 

กระเบ้ืองหลังคาโซลาเซลล 
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 โดยตําแหนงที่ เหมาะสมในการติดตั้งแผงโซลาเซลลคือ 

บริเวณปลายแผนกระเบื้องซ่ึงมีพื้นที่หนากวางมากที่สุดและเมื่อ

วางแผนกระเบื้องซอนทับกันตามรูปแบบการติดตั้งหลังคาจะไม

เกิดการซอนทับของตัวแผงโซลาเซลลที่ตองใชพื้นที่เพื่อใหแสง

ตกกระทบ[1] 

 

2.3 การสรางกระเบื้องหลังคาโซลาเซลล  

 ในการข้ึนรูปผลิตภัณฑตนแบบกระเบื้องวาวไฟเบอรซีเมนต

หลังคาโซลาเซลลประกอบดวยอุปกรณดังน้ี 1)  กระเบื้องหลังคา

กระเบื้องวาวไฟเบอรซีเมนตขนาด 80 x  40 เซนติเมตร 2)   

แผงโซลาเซลลชนิดผลึกรวม (Polycrystalline Silicon Solar 

Cell) 12 โวลต 5.5 วัตต ขนาด 16.5x23.5 ตารางเซนติเมตร 3)

กาวตะปูเพื่อยึดติดวัสดุ และ 4) สายไฟขนาด 2  x  0.5 วิธีการ

ผลิตผลิตภัณฑตนแบบดังแสดงในรูปที่ 3  คือ 1)   รอยสายไฟที่

เชื่อมวงจรจากแผงโซลาเซลลแลว 3) ฉีดกาวตะปูดวยปนยิงกาว 

ลงบนพื้นผิวกระเบื้องในแบบเสนตรงแนวดิ่ง หลังจากน้ันกดแผง

โซลาเซลลใหแนนกับพื้นผิวกระเบื้องใชคลิปหนีบเพื่อใหกาวแหง

ตัวสนิท รูปที่ 3  แสดงกระเบื้องหลังคาโซลาเซลล เมื่อติดต้ัง

เรียบรอยแลว 

 

2.4 การทดสอบประสิทธิภาพกระเบื้องหลังคาโซลาเซลล  

 หลังจากออกแบบกระเบื้องหลังคาโซลาเซลล ผูวิจัยไดนํา

กระเบื้องหลังคาโซลาเซลลมาทดสอบซึ่งอุปกรณที่ใชในการ

ทดสอบการทํางานของกระเบื้องหลังคาโซลาเซลล ประกอบดวย 

1) กระเบื้องหลังคาโซลาเซลล 2) หลอดไฟฟา LED 12V 5W    

3) สายไฟโซลาเซลล DC  4. เครื่องมือวัด ดังแสดงในรูปที่ 2 

ติดต้ังกระเบื้องหลังคาโซลาเซลล บนโครงหลังคาจํานวน 5   

แผน ระยะหางระแนง 15   เซนติเมตร ความลาดเอียง 25   

องศา บนพื้นที่ 1  ตารางเมตรโดยมีรายละเอียดการดําเนินการ

ทดสอบ 2  ขั้นตอน คือ 1.  ทดสอบประสิทธิภาพดานการให

พลังงานทดสอบเม่ือวันที่ 20-27 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เปน

เวลา 7 วัน  เริ่มทําการทดลองเวลา 09.30-17.00 น. ณ คณะ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ระบบน้ี

สามารถใชงานไดเฉพาะในเวลากลางวันที่มีแสงแดงมาก ไมมีส่ิง

กีดขวางในการรับแสงแดดซึ่งทดสอบดวยหลอดไฟฟา LED 12V 

5W เนื่องจากทนทาน มีความรอนของลําแสงนอย และประหยัด

ไฟฟา [1] ทําการทดสอบดวยการเปดใชงาน 8 ช่ัวโมง บนโครง

หลังคาเหล็กสูงจากพื้น 1.5 เมตร  

3. ผลการวิจัย 

 จากการทดสอบกระเบื้องหลังคาโซลาเซลล ซึ่งประกอบดวย 

1 ชุด ติด ต้ังแผงโซลาเซลลชนิดผลึกรวม (Polycrystalline 

Silicon Solar Cell) 12 โวลต 5.5 วัตต จํานวน 5 แผน ทําการ

ทดสอบประสิทธิภาพดานการใหพลังงานทดสอบเม่ือวันที่ 20-27 

พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เปนเวลา 7 วัน  เริ่มทําการทดลองเวลา 

09.30-17.00 น. ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสกลนคร  ในการวิเคราะหขอมูลไดนําขอมูลที่ไดจากการ

ทดสอบจํานวน 7 วัน มาหาคาเฉลี่ยและแสดงผล ซึ่งขอมูลใน

วันที่เลือกมาน้ัน จะมีคาความเขมรังสีอาทิตยอยูในชวง 500 ถึง 

1080 วัตตตอตารางเมตร และอุณหภูมิแวดลอมอยูในชวง 20 

ถึง 40 องศาเซลเซียส 

 

3.1 ความเขมรังสีอาทิตยและอุณหภูมิแวดลอม 

 จากตารางที่ 1 พบวาคาความเขมรังสีอาทิตยเฉลี่ยตลอดการ

ทดสอบมีคาเทากับ 696.67 วัตตตอตารางเมตร โดยมีคาสูงสุด

อยูที่เวลา 13.30 นาฬิกา โดยมีคาสูงสุดอยูที่ 970.91 วัตตตอ

ตารางเมตร และจากขอมูลพบวาอุณหภูมิแวดลอมเฉล่ียตลอด

การทดสอบมีคาเทากับ 40.88 องศาเซลเซียส โดยจะมีอุณหภูมิ

เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ตั้งแตเริ่มตนจนสิ้นสุดการทดสอบ และมีอุณหภูมิ

สูงสุดอยูที่เวลา 15.00 นาฬิกา โดยมีคาเทากับ 44.57 องศา

เซลเซียส  

 

3.2 อุณหภูมกิระเบื้องหลังคาโซลาเซลล 

 จากตารางที่ 1 พบวาที่เวลา 9.30 นาฬิกา บนแผนโซลา

เซลล มีคาเฉลี่ยประมาณ 40.73 องศาเซลเซียส  โดยจะมี

อุณหภูมิเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ตั้งแตเร่ิมตนจนส้ินสุดการทดสอบ และมี

อุณหภูมิสูงสุดอยูที่เวลา 15.00 นาฬิกา โดยมีคาเทากับ 45.16 

องศาเซลเซียส ใตแผนโซลาเซลล มีคาเฉลี่ยประมาณ 50.39 

องศาเซลเซียส โดยจะมีอุณหภูมิเพิ่มข้ึนเรื่อยๆ และมีอุณหภูมิ

สูงสุดอยูที่เวลา 12.00 นาฬิกา โดยมีคาเทากับ 58.74 องศา

เซลเซียส บนกระเบื้องหลังคามีคาเฉลี่ยประมาณ 40.49 องศา

เซลเซียส โดยจะมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ต้ังแตเริ่มตนจนสิ้นสุด

การทดสอบ และมีอุณหภูมิสูงสุดอยูที่เวลา 15.00 นาฬิกา โดยมี

คาเทากับ 44.57 องศาเซลเซียส ใตกระเบื้องหลังคา มีคาเฉลี่ย

ประมาณ 38.39 องศาเซลเซียส โดยจะมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ 

ตั้งแตเริ่มตนจนสิ้นสุดการทดสอบ และมีอุณหภูมิสูงสุดอยูที่เวลา 

15.00 นาฬิกา โดยมีคาเทากับ 41.50 องศาเซลเซียส  ต้ังแต
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เริ่มตนจนสิ้นสุดการทดสอบ สาเหตุอุณหภูมิเพิ่มข้ึนเรื่อยๆ 

เนื่องจากการกักเก็บความรอนไว จะมีอุณหภูมิเพิ่มข้ึน 

 

3.3 คากระแสไฟฟากระเบื้องหลังคาโซลาเซลล 

 จากตารางที่ 1 พบวา คากระแสไฟฟาเฉล่ียของกระเบื้อง

หลังคาโซลาเซลลโดยมีคาเฉล่ียประมาณ 0.31 แอมแปร และ

เมื่อพิจารณาตลอดชวงเวลาในการทดสอบ พบวา เฉลี่ยสูงสุด

เทากับ 0.35 แอมแปร เ น่ืองจากกระแสไฟฟาจะเปนสัดสวน

โดยตรงกับความเขมรังสีอาทิตย เม่ือคา 

ความเขมรังสีอาทิตยสูงคากระแสไฟฟาก็จะสูงข้ึนตามไปดวย  

 

3.4 คาแรงดันไฟฟากระเบื้องหลังคาโซลาเซลล 

จากตารางที่ 1 พบวา คาแรงดันไฟฟาเฉลี่ยของกระเบื้องหลังคา

โซลาเซลล มีคาเฉลี่ยประมาณ 15.51 โวลต ชวงที่มีความเขม

รังสีอาทิตยสูงพลังงานที่ไดรับของแผงก็สูงตามไปดวย ประกอบ

กับอุณหภูมิแวดลอมที่เพิ่มสูงขึ้นเร่ือยๆ  

 

4. สรุปผลการวิจัย 

 การทําง านของกระ เบื้ องหลั งคาโซล า เซลล  พบวามี

ประสิทธิภาพในการผลิตกระแสไฟฟา 0.39 A และแรงดันไฟฟา

18 V ในพื้นที่ 0.2 ตารางเมตร ซ่ึงวัสดุมุงหลังคาประเภทนี้จะ

สามารถจายกระแสไฟฟาในตอนกลางวัน ไมตองมีแบตเตอรี่เปน

ไฟฟากระแสตรงเหมาะสมกับอาคารที่มีความตองการใชไฟฟาใน

ชวงเวลากลางวันในพื้นที่หางไกลที่ไฟฟาเขาไมถึง ลดการพึ่งพา

ไฟฟา อีกทั้งยังประหยัดงบประมาณในการติดตั้งอุปกรณระบบ

พลังงานแสงอาทิตย หากมีการพัฒนารูปแบบกระเบื้องหลังคาโซ

ลาเซลลในครั้งตอไป ผู วิจัยเสนอแนะใหตองมีการออกแบบ

แมพิมพกระเบื้องหลังคาโซลาเซลล ในขั้นตอนแรกของการผลิต

กระเบื้อง ซึ่งเปนรูปแบบของแมพิมพชนิดใหม ซึ่งจะเปนการลด

ปญหาการรั่วซึมหลังจากติดต้ังแผงโซลาเซลลลงไป ในการทํา

วิจัยครั้งน้ีผูวิจัยติดปญหาทางดานงบประมาณและระยะเวลาใน

การผลิตเน่ืองจากระยะเวลาของการจัดทําแมพิมพชนิดใหมตอง

ใชเวลา 5-6 เดือน รวมทั้งตองใชงบประมาณในการขึ้นแบบ

แมพิมพคอนขางสูง จึงเปนขอจํากัดในการทําวิจัย 

 

5. กิตตกิรรมประกาศ 
 งานวิจัยนี้ ได รับทุนสนับสนุนการวิจัยสําหรับบุคลากร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จากงบประมาณเงินรายได  

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2560 และ ขอขอบคุณนักศึกษาสขา

วิชาเครื่องกลและอุตสาหการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ที่

ชวยเก็บขอมูล ขอขอบคุณสาขาวิชาโยธาและสถาปตกรรม และ

สาขาวิชาเครื่องกลและอุตสาหการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่ใหความอนุเคราะห อุปกรณและ

เครื่องมือตางๆ ในการจัดดําเนินการวิจัยในครั้ง 

 

 

 
 

ตารางที่ 1 ความสัมพันธระหวางคาความเขมรังสีอาทิตย คาการทดสอบทางไฟฟา และอุณหภูมิกระเบื้องหลังคาโซลาเซลล  

ณ จุดตางๆ กับเวลาที่ทําการทดสอบ 

เวลา 

แรงดันไฟฟา กระแสไฟฟา อุณหภูมิ 
 ความเขมของ

แสงอาทิตย โวลต แอมป 
ใตแผนโซ

ลาเซลล 

บน

หลังคา 

บนแผนโซ

ลาเซลล 
ใตหลังคา แวดลอม 

9.30 15.00 0.31 41.10 34.74 35.47 30.94 34.74 658.57 

10.00 15.43 0.32 45.43 36.80 37.37 33.69 36.80 712.41 

10.30 15.29 0.32 47.63 37.31 39.73 36.04 37.31 705.94 

11.00 15.57 0.32 53.39 40.61 40.79 37.74 40.61 851.34 

11.30 17.14 0.35 52.60 42.99 41.59 39.39 42.99 970.91 

12.00 16.86 0.34 58.47 43.16 43.63 40.54 43.16 906.34 
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ตารางที่ 1 ความสัมพันธระหวางคาความเขมรังสีอาทิตย คาการทดสอบทางไฟฟา และอุณหภูมิกระเบื้องหลังคาโซลาเซลล  

ณ จุดตางๆ กับเวลาที่ทําการทดสอบ (ตอ) 

เวลา 

แรงดันไฟฟา กระแสไฟฟา อุณหภูมิ 
 ความเขมของ

แสงอาทิตย โวลต แอมป 
ใตแผนโซ

ลาเซลล 

บน

หลังคา 

บนแผนโซ

ลาเซลล 
ใตหลังคา แวดลอม 

12.30 17.14 0.35 53.84 42.04 41.49 40.37 42.04 854.71 

13.00 16.29 0.33 54.14 41.49 40.60 40.06 41.49 812.59 

13.30 17.29 0.36 55.60 43.73 43.77 40.87 43.73 970.87 

14.00 17.00 0.33 54.80 42.14 41.80 40.80 42.14 775.00 

14.30 17.14 0.36 54.59 43.44 44.50 41.03 43.44 842.97 

15.00 17.29 0.35 55.61 44.57 45.16 41.50 44.57 747.76 

15.30 16.14 0.31 52.09 41.69 42.54 41.16 41.69 617.44 

16.00 14.71 0.30 49.04 41.73 41.89 38.80 41.73 492.87 

16.30 10.43 0.17 41.61 36.83 37.00 36.81 36.83 130.26 

17.00 9.43 0.10 36.29 34.54 34.43 34.49 34.54 96.77 

เฉลี่ย 15.51 0.31 50.39 40.49 40.73 38.39 40.49 696.67 
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การประยุกตใชการควบคุมการพยากรณเพื่อการติดตามและควบคุมโครงการกอสราง 

Application of Forecast Control for Tracking and Control of Construction 

Projects 
 

ชัยยศ  ลกัษณะวิลัย และ กัญญาภัค  จอดนอก 
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บทคัดยอ 

   เสนโคงแสดงความคืบหนาดานตนทุน S-curve เปนเครื่องมือที่นิยมใชในการวางแผนและควบคุมโครงการซึ่งจะแสดงถึง

ความคืบหนาสะสมของโครงการกอสรางตั้งแตเริ่มตนจนโครงการแลวเสร็จ อยางไรก็ตามแผนการกอสรางที่ประมาณไวเมื่อโครงการ

กอสรางไดเริ่มตนการทํางานจริงมีการใชทรัพยากรตางๆเกิดขึ้น แผนงานอาจมีความแตกตางจากการทํางานจริง งานวิจัยนี้มี

วัตถุประสงคในการนําเทคนิคการควบคุมการพยากรณในงานอุตสาหกรรมมาประยุกตใชในการควบคุมความคลาดเคลื่อนระหวางแผน

และทํางานจริงเพื่อสะทอนความผิดปกติใหแกผูรับผิดชอบโครงการไดทําการแกไขและปรับปรุงไดทันเวลา ตัวอยางการทดลองที่นํามา

สรางแผนภูมิควบคุมคือโครงการกอสรางถนนที่ไดจากสืบคนงานวิจัยที่เก่ียวของ 

คําสําคัญ: เสนโคงแสดงความคืบหนาดานตนทุน, แผนภูมิควบคุม, การควบคุมการพยากรณ 

 

Abstract 
   The S-curve is a commonly used tool for project planning and control that depicts a construction 

project's cumulative progress from start to finish. However, the construction plan is estimated when a 

construction project has started. The plan may differ from actual. This research has the purpose of forecast 

control techniques in industrial applications of control discrepancies between planned and actual work to reflect 

error to those responsible for the project has been revised and updated in a timely manner. An example of an 

experiment to create a control chart is road construction project derived from a literature review. 

Keywords: S-curve, Cost Control, Control Chart, Forecast Control 

 

1. บทนํา 

 โครงการกอสรางมักเปนโครงการที่มีความซับซอนของการ

ทํางาน มีลักษณะและรูปแบบการทํางานที่มีความหลากหลาย 

การวางแผนจึงเขามาชวยประมาณและคาดการณสิ่งที่จะเกิดขึ้น

เมื่อเริ่มทําโครงการทั้งแผนกําหนดเวลา และแผนคาใชจายของ

โครงการ อยางไรก็ตามแผนการกอสรางที่ประมาณไวเมื่อ

โครงการกอสรางไดเริ่มตนการทํางานจริง มีการใชทรัพยากร

ตางๆเกิดขึ้น สงผลใหแผนอาจมีความแตกตางจากการทํางาน

จริงเกิดข้ึน เทคนิคการควบคุมโครงการจึงเปนข้ันตอนสําคัญที่

เขามามีบทบาทในการควบคุมการดําเนินโครงการใหประสบ

ความสําเร็จ ดัง น้ันเทคนิคการควบคุมโครงการที่ดีควรที่จะ

สามารถบอกไดถึงแผนที่ประมาณการไวมีความสอดคลองกับ

สภาพการทํางานจริงหรือไม 

 S-curve หรือเสนโคงแสดงความคืบหนาดานตนทุน มักถูก

นํามาใชในการควบคุมโครงการ โดยที่แกนต้ังของกราฟแสดงถึง

ขนาดความคืบหนาสะสมของงานที่อาจอยูในรูปของหนวยเงิน

หรือเปอรเซ็นตเสร็จงาน แกนนอนของกราฟแสดงถึงขนาดของ

เวลา นอกจากการใช S-curve เพื่อเตรียมเปนแผนในการ
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ควบคุมคาใชจายและกําหนดเวลาโครงการ มีกลุมงานวิจัย[1-3] 

ไดนําเทคนิคการพยากรณความตองการสินคาและบริการในงาน

อุตสาหกรรมมาคาดการณความคืบหนาของงาน คาใชจายของ

โครงการที่จะเกิดข้ึนในชวงเวลาตางๆในอนาคต และคาใชจาย

ของโครงการเมื่อทําโครงการสําเร็จ อยางไรก็ตามโครงการ

กอสรางมักมีปจจัยที่ไมแนนอนหลายอยางเขามาเกี่ยวของกับ

โครงการ ไมวาจะเปนทรัพยากรการทํางานหรือแมกระทั่ง

ทรัพยากรบุคคล ซึ่งอาจสงผลใหแผนกําหนดเวลาและกราฟ

ตนทุนควรไดรับการตรวจสอบ[4]  

 การติดตามความคลาดเคลื่อนของแผนงานกับการทํางานจริง

ในดานปริมาณงาน และคาใชจายของโครงการ เพื่อใหเกิดความ

ม่ันใจกับแผนงานที่คาดการณไวยังมีสมรรถนะเพียงพอที่สามารถ

ใชในการควบคุมโครงการไดตอไป หรือสามารถใชในการ

พยากรณคาใชจายในชวงเวลาตอไปได หนึ่งในวิธีการที่นํามาใช

ในการตรวจสอบความคลาด เคลื่ อนคือ แผนภู มิควบคุม 

(Control Chart) เปนวิธีการสรางกราฟควบคุมการพยากรณ

(แผนคาใชจาย) เพื่อใชในการหาคาความคลาดเคล่ือน (Error) 

โดยตั้งสมมุติฐานวาความคลาดเคลื่อนจะมีการกระจายตัวแบบ

ปกติรอบบริเวณคาศูนย( ±0 ) งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคในการนํา

แผนภูมิควบคุมมาแสดงความคลาดเคลื่อนระหวางแผนคาใชจาย

กับคาใชจายจริงของโครงการกอสราง โดยใชโครงการกอสราง

ถนนจากงานวิจัยของ José Ramón San Cristóbal et 

al.(2015) [1] เพื่อใชเปนตัวอยางในการทดลองตรวจสอบความ

แตกตางที่เกิดข้ึน โดยความแตกตางที่เกิดขึ้นนี้ตองอยูในชวงที่

สามารถยอมรับได  อยางไรก็ตามถาความแตกตางไมอยูในชวงที่

ควบคุมแสดงถึงแนวโนมที่เปลี่ยนแปลงไป เกิดความแปรปรวนที่

ไมเปนปกติ ซึ่งจะทําใหผูควบคุมโครงการหรือผูประกอบการ

จะตองหาแนวทางในการทบทวนแผนงาน หรือปรับปรุ ง

กระบวนการทํางานจริงใหมีความสอดคลองกันมากขึ้น 

 

2. การควบคุมการพยากรณ 

 การวัดความคลาดเคลื่อนคือการเปรียบเทียบคาที่ไดจากการ

คาดการณ (คาพยากรณหรือแผน) กับขอมูลจริงที่เกิดข้ึนใน

ชวงเวลา t เดียวกัน มีดวยกันอยูหลายวิธี โดยแตละวิธีสามารถ

เขียนในรูปแบบสมการไดดังน้ี 

- ความคลาดเคลื่อนของการพยากรณ (Forecast Error; e) 

ttt
DFe     (1) 

โดยที่ F คือคาพยากรณหรือคาประมาณตามแผนงาน D คือคา

จริงหรือคาใชจายที่เกิดข้ึนจริง 

- คาเฉลี่ยของความเบี่ยงเบนสมบูรณ (Mean Absolute 

Deviation; MAD) 

 
n

e
 MAD

n

1i t       (2) 

โดยที่ n คือ จํานวนชวงเวลาที่หาความคลาดเคลื่อน 

- คาเฉล่ียความคลาดเคลื่อกําลังสอง (Mean Squared Error; 

MSE) 

 
n

e
 MSE

n

1i

2

t      (3) 

- คาเฉลี่ยเปอรเซ็นตของความคลาดเคลื่อนสมบูรณ (Mean 

Absolute Percent Error; MAPE) 

 
n

/De
 MAPE

n

1i tt      (4) 

- คาความเอนเอียง (Bias) ของการพยากรณ 





n

1i
tn

eBias      (5) 

- คาเฉลี่ยของความเบี่ยงเบนสมบูรณในชวงเวลา t ใดๆ 

 
n

e

t

1
 MAD

n

1i t

t

      (6) 

- คาสัญญาณติดตาม (Tracking Signal; TS) 

t

t

t

MAD

Bias
TS        (7) 

- คาเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคลาดเคลื่อน 

1.25MAD
e
σ    (8) 

 

การสรางแผนภูมิควบคุม (Control Chart) เริ่มจากการ

คํานวณคาสัญญาณติดตาม (TS) ในแตละชวงเวลาเพื่อดูการ

เคลื่อนที่ของความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้น โดยคาสัญญาณติดตาม

จะถูกนํามาหาคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคลาดเคลื่อน เพื่อ

ทําเปนพิกัดควบคุมขอบเขตบน (Upper) และพิกัดควบคุม

ขอบเขตลาง (Lower) โดยปกติจะกําหนดใหมีค าระหวาง  

e
20 σ  ที่ 95% หรือ 

e
30 σ ที่ 99.7% 
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3. ขอมูลโครงการและการประเมินการพยากรณ 

 งานวิจัยน้ีนําขอมูลโครงการกอสรางจากงานวิจัยของ José 

Ramón San Cristóbal et al.(2015) [1] ซึ่งเปนโครงการ

กอสรางถนนทางตอนเหนือของประเทศสเปนตั้ งแตเดือน

มิถุนายน ค.ศ. 2012 ถึงเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 2013 มาใชเปน

ขอมูลในการวิเคราะหคาความคลาดเคลื่อนของการพยากรณ 

โดยขอมูลโครงการอธิบายถึงงานที่จะตองทํา และการจัดลําดับ

ขั้นตอนการทํางาน พรอมทั้ งกําหนดขอมูลค าใชจายจริ ง 

คาประมาณ (ตามแผน) และคาความคลาดเคลื่อนในแตละ

ชวงเวลา ดังแสดงในตารางที่ 1 และตารางที่ 2 ตามลําดับ 

 จากตารางที่ 1 การทําโครงการกอสรางถนน จะแบงงาน

ออกเปน 9 งานหลัก(A-I) เ ร่ิมต้ังแตงานเตรียมพื้นที่คืองานรื้อ

ถอน ไปจนถึงเม่ือทํางานผิวถนนแลวเสร็จถึงจะติดต้ังปายตางๆ 

และงานตีเสนแบงแนวบนผิวทาง  สวนตารางที่ 2 José Ramón 

San Cristóbal et al.(2015)[1] ไดทดลองใชโมเดลการ

พยากรณของเกรย(Grey prediction model) ในการพยากรณ

คาประมาณเดือนตุลาคม ค.ศ. 2012 ถึงเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 

2013 พรอมทั้งหาความคลาดเคลื่อนในแตละชวงเวลา โดย

เคร่ืองหมายความคลาดเคลื่อนเปนลบแสดงถึงคาประมาณตํ่า

กวาคาจริง และเครื่องหมายความคลาดเคลื่อนเปนบวกแสดงถึง

คาประมาณสูงกวาคาจริง เมื่อนําคาประมาณ(คาใชจายตาม

แผน) กับคาจริงในแตละชวงเวลาของโครงการ มาแสดงใหอยูใน

รูปแบบกราฟเสน โดยที่แกนต้ังคือคาใชจาย สวนแกนนอนคือ

ชวงเวลาดังแสดงในรูปที่ 1 เพื่อใหเห็นถึงการเปล่ียนแปลงของ

คาประมาณและคาจริงตลอดชวงระยะเวลาโครงการ พรอมทั้ง

คาความคลาดเคลื่อนในแตละชวงเวลาดังแสดงในรูปที่ 2 

 การประเมินการพยากรณเร่ิมตนจากขอมูลคาจริง (Dt) กับ

คาประมาณ (Ft) และผลการคํานวณตามขั้นตอนตางๆของการ

ประเมินแสดงอยูในตารางที่ 3 โดยจะอธิบายตามขั้นตอนดังน้ี 

เพื่อหาคาความคลาดเคลื่อน (e) จะใชสมการที่ 1 ในการคํานวณ 

ผลการหาความคลาดเคลื่อนในแตละชวงเวลาแสดงในคอลัมนที่ 

4  การประเมินคาความเอนเอียง (Biast) ของการพยากรณโดย

ใชสมการที่ 5 เพื่อแสดงความโนมเอียงที่ตอเน่ืองกันมาในการ

ประมาณคาต่ํากวาหรือสูงกวาความเปนจริง ผลที่ไดแสดงใน

คอลัมนที่ 5  นําคาความคลาดเคลื่อน (e) ในคอลัมนที่ 3 มาหา

คาเฉลี่ยของความเบี่ยงเบนสมบูรณ (MAD) คาเฉลี่ยความคลาด

เคลื่ อนกําลั งสอง  (MSE)  และค า เ ฉลี่ ย เปอร เ ซ็นต ความ

คลาดเคล่ือนสมบูรณ (MAPE) โดยใชสมการที่  2 3 และ4 

ตามลําดับ ผลของคาเฉลี่ยของความเบี่ยงเบนสมบูรณที่ไดแสดง

ในคอลัมนที่ 6 สวนผลของคาเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนกําลังสองที่

ไดแสดงในคอลัมนที่ 7 และผลของคาเฉลี่ยเปอรเซ็นตความ

คลาดเคล่ือนสมบูรณที่ไดแสดงในคอลัมนที่ 8 ซึ่งการคํานวณที่

กลาวมาเปนการหาคาตามสมการไมไดมีความซับซอน โดยจะขอ

เริ่มยกตัวอยางการหาคา MADt ในชวงเวลา t ใดๆจากสมการที่ 

6 ยกตัวอยางเดือนสิงหาคม ค.ศ. 2012 (Aug-12) คา MAD2 ได

เทากับ 6176.50 ((6308 + 6045)/2)  เดือนกันยายน ค.ศ. 

201 2  ( Sep-12)  ค า  MAD3 ไ ด เ ท ากั บ  5949.67 

((6308+6045+5496)/3) เปนตน ผลของ MADt ในชวงเวลา t 

แสดงในคอลัมนที่ 9  สุดทายคาสัญญาณติดตาม (TS) คํานวณ

โดยใชสมการที่ 7 ผลที่ไดแสดงในคอลัมนที่ 10 

การจัดทําแผนภูมิการควบคุม (Control Chart) งานวิจัยน้ี

เลือกคา MADt ที่มีคาไมต่ําและไมสูงเกินไปในการสรางแผนภูมิ 

โดยกําหนดเลือกคา MAD ในเดือนตุลาคม 2012 ที่มีคาเทากับ 

10624.75 ไปคํานวณคาเบี่ ย งเบนมาตรฐานของความ

คลาดเคลื่อนจากสมการที่ 8 ไดเทากับ 13280.94 ( eσ )  นํามา

กําหนดพิกัดควบคุมขอบเขตบนและขอบเขตลางที่ 95% ได

เทากับไดเทากับ 26561.880  และที่ 99.7% ไดเทากับ  

39842.810  ดังแสดงในรูปที่ 3 และ 4 ตามลําดับ 

 จากผลดังกลาวแสดงถึงชวงที่ยอมรับไดของคาความ

คลาดเคลื่อน(ขอบเขตบน-ลาง) จากผลการทดลองมีความคลาด

เคลื่อนที่อยูในชวงยอมรับไดและเกินออกนอกชวงที่ยอมรับได 

โดยที่ขอบเขตบน-ลางที่ 95% มีคาความคลาดเคล่ือนที่เกินกวา

ชวงที่ยอมรับไดอยู 4 ชวงเวลา (Nov-12 – Feb-13) และที่

ขอบเขตบน-ลางที่ 99.7% มีคาความคลาดเคลื่อนที่เกินกวาชวง

ที่ยอมรับไดอยู 3 ชวงเวลา (Dec-12 – Feb-13) จากผลดังกลาว

แสดงถึงการประมาณที่ขาดความแมนยํา ซึ่งอาจสงผลกระทบตอ

ตนทุนของโครงการได การเตรียมตนทุนคาใชจายที่มากเกิน

ความจําเปนอาจสงผลกระทบดานการเงินกับทางเจาของ

โครงการหรือบริษัทซึ่งอาจสงผลตอโอกาสในการลงทุน ดังน้ันผู

ควบคุมโครงการควรปรับปรุงวิธีการประมาณแผนคาใชจาย

โครงการใหใกลเคียงกับความเปนจริงเทาที่จะเปนไปได 
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ตารางที่ 1 ขอมูลรายละเอียดโครงการ (José Ramón San 

Cristóbal et al. (2015)) 

 

ตารางที่ 2 ขอมูลคาใชจายจริง คาประมาณ (แผน) และ

ความคลาดเคล่ือนในแตละชวงเวลา (José Ramón San 

Cristóbal et al. (2015)) 

ลําดับ วันที ่ คาจริง คาประมาณ ความคลาด

เคลื่อน 

 Jun-12 25,567   

1 Jul-12 66,293 59,985 -6,308 

2 Aug-12 78,293 84,338 6,045 

3 Sep-12 124,073 118,577 -5,496 

4 Oct-12 191,367 166,717 -24,650 

5 Nov-12 259,845 295,589 35,744 

6 Dec-12 285,612 338,051 52,439 

7 Jan-13 290,843 365,047 74,204 

8 Feb-13 303,489 406,482 102,993 

9 Mar-13 316,431 313,012 -3,419 

10 Apr-13 320,690 305,523 -15,167 

11 May-13 336,756 312,135 -24,621 

12 Jun-13 349,379 346,961 -2,418 

 
รูปที่ 1 คาใชจายตลอดระยะเวลาของโครงการ 

 

 
รูปที่ 2 การกระจายตัวของคาความคลาดเคล่ือน 

 

 
รูปที่ 3 แผนภูมิการควบคุมที ่95% 

 

 
รูปที่ 4 แผนภูมิการควบคุมที ่99.7% 

 

 

 

 

งาน คําอธิบาย 
ลําดับงานกอน

หนา 

A งานร้ือถอน (Demolitions) - 

B งานขนสงดิน (Transport of Earths) - 

C งานกําแพง (Walls) A 

D งานระบายน้ําแนวยาว (Longitudinal 

drainage) 

A 

E งานระบายน้ําแนวขวาง (Transversal 

drainage) 

B 

F งานเทกรวดและยางมะตอย (Granular and 

asphalt capes) 

C, D 

G งานระบบปายถนน (System of road signs) F, E 

H งานตีเสนถนน (Markings on the road) F, E 

I งานปรับปรุงภูมิทัศน (Landscape 

integration) 

B 
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ตารางที่ 3 สัญญาณติดตาม (TS) โดยการประมาณคา MADt 

 

4. สรุปผลการวจิัย 

 การนําแผนภูมิควบคุม (Control Chart) ซึ่งเปนเทคนิคการ

ควบคุมการพยากรณ เ ขามาชวยในการวิ เคร าะห ความ

คลาดเคล่ือนของคาใชจายในแตละชวงเวลาของโครงการ

ระหวางแผนที่ประมาณไวกับการทํางานจริง พรอมทั้งยังสามารถ

กําหนดพิกัดควบคุมขอบเขตบน และขอบ เขตล า งของ

ความคลาดเคล่ือนที่สามารถยอมรับได เพื่อใหผูควบคุมโครงการ

หรือผูประกอบม่ันใจในแผนงานวามีความแมนยําใกลเคียงกับ

การทํางานจริง สามารถตรวจสอบแกไขปรับปรุงจุดบกพรองที่

อาจจะเกิดจากแผนงานไมสอดคลองกับการทํางานจริง หรือจาก

การทํางานจริงที่ไมไปตามที่แผนกําหนดไดทันเวลา เพื่อใหได

แผนงานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น อยางไรก็ตามตัวอยางที่นํามา

ทดลองวิเคราะหความคลาดเคล่ือนไดเฉพาะคาใชจายรวมในแต

ละชวงเวลาของโครงการ ดังนั้นเพื่อความเหมาะสมในการ

นําไป ใชในโค รงการกอสร างควรที่ จะ วิเค ราะห ถึงความ

คลาดเคล่ือนทั้งดานปริมาณงาน ราคาตอหนวยการทํางานไมวา

จะเปนคาแรงและคาวัสดุในแตละกิจกรรมยอยของโครงการ เพื่อ

ท ร าบจุ ดที่ ทํ า ให ค า ใช จ าย รวมขอ งโค รงกา ร เกิ ดความ

คลาดเคล่ือนไดชัดเจนยิ่งขึ้น 
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วันท่ี Dt Ft e  t
BIAS  e  

2e  
tt

/De  t
MAD  

t
TS  

Jun-12 25,567         

Jul-12 66,293 59,985 -6308 -6308 6308 39790864 0.095 6308.00 -1.00 

Aug-12 78,293 84,338 6045 -263 6045 36542025 0.077 6176.50 -0.04 

Sep-12 124,073 118,577 -5496 -5759 5496 30206016 0.044 5949.67 -0.97 

Oct-12 191,367 166,717 -24650 -30409 24650 607622500 0.129 10624.75 -2.86 

Nov-12 259,845 295,589 35744 5335 35744 1277633536 0.138 15648.60 0.34 

Dec-12 285,612 338,051 52439 57774 52439 2749848721 0.184 21780.33 2.65 

Jan-13 290,843 365,047 74204 131978 74204 5506233616 0.255 29269.43 4.51 

Feb-13 303,489 406,482 102993 234971 102993 10607558049 0.339 38484.88 6.11 

Mar-13 316,431 313,012 -3419 231552 3419 11689561 0.011 34588.67 6.69 

Apr-13 320,690 305,523 -15167 216385 15167 230037889 0.047 32646.50 6.63 

May-13 336,756 312,135 -24621 191764 24621 606193641 0.073 31916.91 6.01 

Jun-13 349,379 346,961 -2418 189346 2418 5846724 0.007 29458.67 6.43 

รวม 189346  353504 21709203142 1.399   

เฉลี่ย   29458.67 1809100262 0.117   

     MAD MSE MAPE   
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บทคัดยอ 

   การศึกษาหาสาเหตุที่มีผลกระทบตอกระบวนการผลิตเมล็ดกาแฟไดจากการเก็บรวบรวมขอมูลของเสียจากการผลิตกาแฟ

พบวาสาเหตุสวนใหญมาจากเมล็ดกาแฟสารแตกจากการสีกาแฟกะลา จึงใชหลักการทางวิศวกรรมยอนรอยมาวิเคราะหหาสาเหตุที่ทํา

ใหเกิดเมล็ดกาแฟแตกจากสาเหตุและปจจัย โดยใชโปรแกรมจําลองในการคํานวณหาความเคน และความเครียดที่กระทํากับเมล็ด

กาแฟ แลวทําการแกไขปรับปรุงเพื่อลดแรงกดลงดวยปรับระยะหางของลูกยางสีกาแฟกะลา จากการศึกษาการทดลอง เพื่อลดของเสีย

จากกระบวนการผลิตเมล็ดกาแฟ จากการทดลองหาปจจัยที่มีผลตอการทําใหเมล็ดกาแฟแตก โดยการคํานวณหาคาแรงที่กระทํากับ

เมล็ดกาแฟที่ระยะ 1 มิลลิเมตร ทําใหเกิดของเสียรอยละ 14.15 เปอรเซ็นต โดยของเสียแบงออกเปน 6 ลักษณะ ดังนี้  ผิวบาง แตกผา

กลาง แตกเล็กนอย แตกละเอียด เมล็ดไมไดคุณภาพ และแตกเน่ืองจากแมลงกิน และมีแรงที่กระทํากับเมล็ดกาแฟที่ระยะหาง 1, 2 

และ 3 mm. เทากับ 140.608, 97.076 และ 53.54 N ตามลําดับ จากคา Vonmises Stress, safety of factor และ Displacement 

จะเห็นไดวาที่ระยะหาง 1 mm. คา Vonmises Stress  มีคาสูง จึงทําการแกไขระยะหางของลูกยางสีกาแฟกะลาเปน 2 และ3 mm. 

ซึ่งที่ระยะหาง 2 และ 3 มิลลิเมตร ทําใหเกิดของเสียนอยลง ที่รอยละ 8.91 เปอรเซ็นต และ 6.36 เปอรเ ซ็นต ตามลําดับ ดังนั้น

ระยะหางที่ 3 มิลลิเมตร เปนคาที่เหมาะสมที่จะทําการสีกาแฟกะลา  

คําสําคัญ: วิศวกรรมยอนรอย, กาแฟกะลา, ขั้นตอนการสีเมล็ดกาแฟกะลา, การลดของเสีย 
 

Abstract 

   A study on the causes with effect to coffee beans production in waste from production. Find the most 

common causes form cracked in parchment coffee milling process using reverse engineering to crack analysis in 

milling process from the causes and factors by simulation software to calculate the stress safety of factor and 

strain with effect to parchment coffee. Then to adjust for reduce force action on the parchment coffee with 

adjustable spacing of roller in milling process. Experimental study to reduce waste from milling process on the 

factors affecting to crack by calculating the force with the appropriate parchment coffee at a distance 1 mm. 

cause to 14.15% of waste generated. The waste is divided into 6 types as follows thin or hollow seeds, middle 

crack, little crack, small pieces, low quality and cracked by insect and the force that acts on the parchment 

coffee at a distance 1, 2 and 3 mm. as 140.608, 97.076 and 53.54 N, respectively from value of Von Mises Stress, 

safety of factor and displacement at a distance of 1 mm. Von Mises Stress as a high value by doing to 

modification of the pitch in distance roller to 2 and 3 mm. at a spacing makes waste less was found at 8.91% 

and 6.36%, respectively. So a distance of roller in 3 mm. is the right value to make a milling process. 

Keywords: reverse engineering, parchment coffee, milling process, waste reduction 
 

206



การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 4 

12-13 กรกฎาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร หนา 

 

1. บทนํา 

 กระบวนการวิศวกรรมยอนรอยในการวิจัยนี้เปนการพัฒนา

กระบวนการที่คลายคลึงกับตนแบบที่สนใจ โดยจะทําการพัฒนา

ปรับปรุงใหเหนือกวา [1] โดยอาศัยขอมูลตนแบบเปนสวนสําคัญ

ซึ่งในกระบวนการผลิตเมล็ดกาแฟข้ันตอนที่สําคัญคือการสีกาแฟ

กะลาเปนสารกาแฟ (Green Coffee) ซึ่งมีลักษณะผิวสีเขียวอม

ฟา การทําสารกาแฟโดยวิธีแหง เปนวิธีการที่ดําเนินการโดย

นําเอาผลกาแฟ (Coffee Cherry) ที่เก็บเก่ียวมาจากตนแลว

นํามาตากแดด ประมาณ 5-7 วัน บนลานตากที่สะอาดและไดรับ

แสงแดดเต็มที่ เกลี่ยใหเสมอทั่วกันและ เม่ือผลแหงจะมีเสียงของ

เปลือกกับเมล็ดกระทบกัน จึงนํามาเขา เครื่องสีกาแฟ (Hulling) 

แลวบรรจุในกระสอบที่สะอาด [2] ดังแสดงในรูปที่ 1 โดยเครื่อง

สีกาแฟกะลากสามารถขัดกะลาออกเพื่อไดกาแฟสารออกมาแต

ในกระบวนการสี พบวา มีเมล็ดกาแฟแตกหักจากการสีกาแฟ

กะลาโดยสาเหตุการเกิดของเสียในกระบวนการสีกาแฟมาจาก

หลายปจ จัย ไดแกคนงานไมมีความชํานาญในการทํางาน

เคร่ืองจักรเกิดชํารุด และกระบวนการคือเกิดการผิดพลาดใน

กระบวนการทําสารกาแฟ ดังน้ันทางผูวิจัยจึงไดทําการศึกษา

วิศวกรรมยอนรอยเพื่อหาสาเหตุและกระบวนการแกไขของเสียที่

เกิดขึ้นในขั้นตอนของการสีเมล็ดกาแฟกะลา  

 

 
รูปที่ 1 การสีกาแฟกะลา 

(ที่มา: หางหุนสวนจํากัด ลีฮูดอยชาง คอฟฟ) 

 

 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาหาสาเหตุปจจัยที่มีผลตอของ

เสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการสีเมล็ดกาแฟกะลา เพื่อหาวิธีแกไข

ปญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการสี และศึกษาของเสียที่เกิดข้ึนของ

เมล็ดกาแฟโดยพิจารณาถึงปจจัยตอกระบวนการแปรรูปเมล็ด

กาแฟ โดยศึกษาสาเหตุการเกิดของเสียในกระบวนการสีกาแฟ

และแนวทางแกไข 

 

 

 

 

 

 

2. ขอบเขตการวิจัย 

 การศึกษาการเกิดของเสียในขั้นตอนการสีเมล็ดกาแฟกะลา

โดยใชหลักการของวิศวกรรมยอนรอยในการผลิตที่ทําใหเกิดของ

เสียเมล็ดกาแฟ  การลดของ เสีย  และแนวทางแก ไข ซึ่ ง

ทําการศึกษาที่หางหุนสวนจํากัด ลีฮู ดอยชาง จํากัด  อําเภอแม

สรวย จังหวัดเชียงราย 

 

3. อุปกรณและวิธีการวิจัย 

 แนวทางในการวิจัยครั้งนี้เพื่อศึกษาหาสาเหตุปจจัยที่มีผลตอ

ของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตเมล็ดกาแฟ จากการศึกษา

กระบวนการสีกาแฟ จากเครื่องสีกาแฟ โดยศึกษาสาเหตุการเกิด

ของเสียในกระบวนการทําสีกาแฟและแนวทางแกไข โดย

สามารถนําขอมูลที่มีอยูในปจ จุบันมาวิเคราะหโดยหาวิธีที่

เหมาะสมหลังจากที่ไดรวบรวมงานวิจัยที่ เก่ียวของเพื่อเปน

แนวทางในการดําเนินงานวิจัย ซึ่งมีวิธีการวิจัยดังตอไปน้ี 

 การเก็บขอมูลเพื่อการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยไดทําการเก็บ

ขอมูล โดยแบงออกเปน 2 สวน คือ ขอมูลปฐมภูมิ และขอมูล

ทุติยภูมิ เพื่อศึกษาขอมูลโดยละเอียดและนํามาทําการวิเคราะห 

ดังน้ี 

 1. ขอมูลทุติยภูมิ ศึกษาขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับการผลิตที่ทํา

ใหเ กิดของเสียในเมล็ดกาแฟ เพื่อ เปนขอมูลที่ช วยในการ

สนับสนุนงานวิจัยอีกทางหนึ่งไดแก หนังสือ บทความ งานวิจัย 

วารสารเชิงวิชาการ ที่เก่ียวของกับเมล็ดกาแฟ 

 2. ขอมูลปฐมภูมิ โดยการทดสอบ เพื่อทราบถึงรูปแบบการ

ปฏิบัติงานของกระบวนการผลิตของเสียในเมล็ดกาแฟ และทํา

การทดสอบเพื่ อเ ก็บขอมูลจากกระบวนการสีกาแฟกะลา 

ปริมาณ สาเหตุที่สงผลใหเกิดของเสียในเมล็ดกาแฟ 

 การกําหนดกระบวนการวิธีการวิจัยครั้งนี้ ไดกําหนดใหมี

กระบวนการวิจัย โดยใชหลักการวิศวกรรมยอนรอย วิเคราะหหา

สาเหตุของปญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนผลิตเมล็ดกาแฟ การ

ออกแบบการทดลอง ใชในการปรับคาสภาวะของกระบวนการ

เพื่อใหไดผลตอบสนองเปนไปตามลักษณะของการทํางาน [3-5] 

โดยทําการสรางแบบจําลองของเมล็ดกาแฟกะลา แลวทําการ

วิเคราะหสภาวะที่ ถูกแรงกระทํา และทําการหาระยะหาง

ระหวางลูกกลิ้งในกระบวนการสีเมล็ดกาแฟกะลาใหเกิดของเสีย

นอยที่สุดจากระยะหางของลูกยาง 
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4. ผลการวิจัย 

4.1 ขอมูลของเสียในกระบวนการสีกาแฟกะลา 

 จากการศึ กษากระบวนการ สีกาแฟ กะลาพบ ว า  ใน

กระบวนการสีกาแฟกะลาในกรณีที่ใชระยะหางของทางโรงงาน

น้ันเกิดของเสียข้ึนไดหลายลักษณะ ซึ่งของเสียที่เกิดขึ้นมีทั้งหมด 

6 ลักษณะไดแก ผิวบาง แตกผากลาง แตกเล็กนอย แตกละเอียด 

เม็ดไมได คุณภาพ และแตกเนื่องจากแมลง ดังนั้น ผูวิจัย จึง

ทําการศึกษาของเสียในลักษณะตาง ๆ เพื่อนํามาวิเคราะหหา

สาเหตุของการเกิดของเสีย และไดแสดงตารางที่ 1 และรูปที่ 2  

 

ตารางที่ 1 ของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต 1 กิโลกรัม 

ลักษณะของเสีย 
ของเสียที่เกิดขึ้น 

(กรัม) 
% ของเสีย 

1.เมล็ดที่สีเปลือก

กะลาออกไมหมด* 
75.04 7.50 

2.ผิวบาง 8.23 0.82 

3.แตกละเอียด 12.09 1.21 

4.แตกผากลาง 25.97 2.60 

5.แตกเนื่องจากแมลง 22.17 2.22 

6.เมล็ดไมไดคุณภาพ 12.77 1.28 

7.แตกเล็กนอย 24.82 2.48 

ผลรวม 181.09 18.11 

*นํากลับมาสีใหมไดยังไมเปนของเสีย 

 

 จากตารางที่ 1 ผูวิจัยพบวากาแฟกะลา 1 กิโลกรัม ไดสาร

ทั้งหมด 818.91 กรัม จะพบวาของเสียที่เกิดข้ึนมากที่สุดคือ 

เมล็ดกาแฟลักษณะแตกผากลางรอยละ 2.60 เปอรเ ซ็นต 

รองลงมาคือ เมล็ดกาแฟลักษณะแตกเล็กนอยรอยละ 2.48 

เปอรเซ็นต และลักษณะของเสียเมล็ดกาแฟที่แตกนอยที่สุดคือ 

เมล็ดกาแฟลักษณะผิวบางรอยละ 0.82 เปอรเซ็นต ตามลําดับ 

ดังนั้น จะพบวาไดเมล็ดที่ไดมาตรฐานรอยละ 81.89 เปอรเซ็นต 

และเกิดของเสียรอยละ 10.61 เปอรเซ็นต และเมล็ดที่สีเปลือก

กะลาออกไมหมดรอยละ 7.50 เปอรเซ็นต 

 

4.2 ผลจากการทดลองระยะหางลูกยางสีกาแฟ 

 การปรับเปลี่ยนเครื่องสีกะลากาแฟสามารถเพิ่มหรือลด

ระยะหางของลูกยางสีกะลากาแฟได โดยการสังเกตจากสาร

กาแฟที่สีออกมาครั้งแรก หากสีแลวยังมีเปลือกติดออกมาดวยก็

จะหมุนแกนเขาไปอีกจนกวาจะไมมีเปลือกติดออกมา 

 

 
รูปที่ 2 เมล็ดกาแฟสาร แตกผากลาง แตกเล็กนอย 

(ที่มา : หางหุนสวนจํากัด ลีฮูดอยชาง คอฟฟ) 

 

 ในการทดลองเครื่องสีกาแฟกะลา จะใชมอเตอรที่ มีแรง

ขับ เคลื่ อนอยู ที่  15  แรงม า (HP) ค วามถี่  50  เ ฮิ รต ( Hz) 

แรงเคลื่อนไฟฟา 380 โวต(V) มีขนานกระแสไฟฟาไหลผาน

ขนาด 22.5 แอมป(A) และความเร็วรอบ 1,430 รอบตอนาที 

(rpm) จากนั้นจะทําการทดลองสีกะลากาแฟทั้งหมด 3 แบบ คือ

กําหนดระยะหางขนาด 1, 2, 3 และ 4 มิลลิเมตร [6] ดังแสดง

ในรูปที่ 3  

 

 
รูปที่ 3 ตัวปรบัระยะหาง และลูกยางสีกาแฟกะลา 

  

 เม่ือทําการทดสอบหาเปอรเซ็นตคาของสารกาแฟที่ไดตาม

เกณฑมาตรฐานและคาของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต 1 

กิโลกรัม โดยกําหนดระยะหางของลูกยางสีกาแฟกะลาที่ระยะ 1, 

2, 3 และ 4 มิลลิเมตร หลังจากทําการต้ังคาระบบเครื่องสีกาแฟ

กะละใหม ทําใหทราบผลดังตารางที่ 2 และ 3 

 จากตารางที่ 2 และ 3 ผูวิจัยพบวากาแฟกะลา 1 กิโลกรัม 

ไดระยะของลูกยางที่เหมาะสมที่ทําใหเกิดของเสียที่ระยะลูกยาง 

3 mm. ไดสารทั้งหมด 855.85 กรัม จะพบวาของเสียที่เกิดขึ้น

มากที่สุดคือ เมล็ดกาแฟลักษณะแตกเนื่องจากแมลงรอยละ 
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2.02 เปอรเซ็นต รองลงมาคือ เมล็ดกาแฟลักษณะแตกเล็กนอย

รอยละ 1.54 เปอรเซ็นต และลักษณะของเสียเมล็ดกาแฟที่แตก

นอยที่สุดคือ เมล็ดกาแฟลักษณะผิวบางรอยละ 0.33 เปอรเซ็นต 

ตามลําดับ ดังนั้น จะพบวาไดเมล็ดที่ไดมาตรฐานรอยละ 85.58 

เปอรเซ็นต เกิดของเสียรอยละ 6.36 เปอรเซ็นต และเมล็ดที่สี

เปลือกกะลาออกไมหมดรอยละ 8.06 เปอรเซ็นต กรณีของ 

ระยะหาง 4 mm. เมล็ดที่สีเปลือกกะลาออกไมหมดมี  31.145 

% ซึ่งเกิดจากเมล็ดกาแฟที่มีขนาดเล็กซึ่งจะไมสามารถทําการสี

ไดจึงไมไดใชระยะน้ีในการวิเคราะห 

 

ตารางที่ 2 ของเสียที่เกิดที่ระยะหางระยะ 1 และ 2 มิลลิเมตร 

ลักษณะของเสีย 
ของเสีย (g) 

(1mm) 

% 

 ของเสีย 

ของเสีย (g) 

(2mm) 

% 

 ของเสีย 

1.เมล็ดท่ีสีเปลือก

กะลาออกไมหมด 
30.22 3.02 65.24 6.52 

2.ผิวบาง 11.25 1.13 7.44 0.74 

3.แตกละเอียด 17.66 1.77 10.25 1.03 

4.แตกผากลาง 37.74 3.77 21.36 2.14 

5.แตกเน่ืองจากแมลง 25.22 2.52 18.61 1.86 

6.เมล็ดไมไดคุณภาพ 11.35 1.14 9.41 0.94 

7.แตกเล็กนอย 38.36 3.84 21.99 2.20 

ผลรวม 172.80 17.18 154.30 15.43 

 

ตารางที่ 3 ของเสียที่เกิดที่ระยะหางระยะ 3 และ 4 มิลลิเมตร 

ลักษณะของเสีย 
ของเสีย (g) 

(3mm) 

% 

 ของเสีย 

ของเสีย (g) 

(4mm) 

% 

 ของเสีย 

1.เมล็ดท่ีสีเปลือก

กะลาออกไมหมด 
80.59 8.06 311.45 31.145 

2.ผิวบาง 3.27 0.33 1.25 0.125 

3.แตกละเอียด 4.87 0.49 2.13 0.213 

4.แตกผากลาง 11.05 1.11 4.59 0.459 

5.แตกเน่ืองจากแมลง 20.15 2.02 12.37 1.237 

6.เมล็ดไมไดคุณภาพ 8.78 0.88 7.62 0.762 

7.แตกเล็กนอย 15.44 1.54 12.49 1.249 

ผลรวม 144.15 14.42 351.9 35.19 

 

4.3 การวิเคราะหแรงที่กระทํากับเมล็ดกาแฟ 

 ทําการวัดขนาดเมล็ดกาแฟกะลาและสารกาแฟกะลา โดย

การวัดขนาดความกวางและความหนา ดังแสดงในรูปที่ 4  

 

     
รูปที่ 4 การวัดขนาดความกวาง หนาของเมล็ดกาแฟกะลา 

  

 โดยจะไดคาเฉลี่ยของความกวาง D1 เมล็ดกาแฟกะลา = 

7.95 mm. คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.59 คาสูงสุด = 8.55 

mm. คาต่ําสุด = 7.35 mm. และ คาเฉล่ียของความหนา d1

เมล็ดกาแฟกะลา = 5.09 mm. คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.52

คาสูงสุด = 5.62 mm. คาต่ําสุด = 4.57 mm. (จากการสุม

ตัวอยางเมล็ดกาแฟกะลา 200 เมล็ด) นําขอมูลที่ไดมาสราง

แบบจําลองในโปรแกรมเพื่อทําการวิเคราะหดังแสดงในรูปที่ 5 

 

  
รูปที่ 5 แบบจําลองของเมล็ดกาแฟกะลา 

 

 

 ลูกยางสีกาแฟน้ันจะประกอบไปดวยตัวยางที่กระทําตอเมล็ด

กาแฟกะลาจะมีความยืดหยุนเพื่อรองรับแรงที่กระทําตอเมล็ด

กาแฟกะลาเพื่อที่จะไดลดของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการสีเมล็ด

กาแฟกะลา เชน เมล็ดแตกเนื่องจากเกิดแรงที่กระทํามากเกินไป

ตัวยางน้ันมีคาความยืดหยุนที่ 6.2 MPa และคาคุณสมบัติของ

เมล็ดกาแฟกะลาโดยจะตองทําการใสลงไปในฐานขอมูลของ

โปรแกรม [7] ดังแสดงในรูปที่ 6 

 

 
รูปที่ 6 คุณสมบติัของเมล็ดกาแฟกะลาในฐานขอมูล 

 

 เม่ือพิจารณาผลของแรงที่กระทําเม่ือเกิดการยุบตัวของเมล็ด

กาแฟ เมื่อ L = 1,2,3 mm. ดังแสดงในรูปที่ 7 
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ผลการวิเคราะหที่ระยะหาง 1 mm. มีแรงกระทํา F=140.61 N

ผลการวิเคราะหที่ระยะหาง 2 mm. มีแรงกระทํา F=97.076 N 

ผลการวิเคราะหที่ระยะหาง 3 mm. มีแรงกระทํา F=53.54 N 

 

 
รูปที่ 7 ระยะหางระหวางลูกยางสีกาแฟกะลา 

 

4.3 การวิเคราะหคา Von Mises Stress, safety of factorและ 

Displacement ที่เกิดกับเมล็ดกาแฟกะลา 

 ในการวิเคราะหคาความเคน และความเครียดที่เกิดขึ้นกับ

เมล็ดกาแฟจะวิเคราะหเมล็ดกาแฟแบบเต็มเมล็ดที่ระยะหาง 1, 

2, และ3 มิลลิเมตร และกรณีเมล็ดกาแฟแบบไมเต็มเมล็ด หรือ

เมล็ดที่มีโพลงดานใน ที่ระยะหาง 1, 2, และ3 มิลลิเมตร 

 ตัวอยางที่ระยะหาง 1 มิลลิเมตร แบบเต็มเมล็ดจากการ

คํานวณหาแรงที่กระทํากับเมล็ดกาแฟที่ระยะหาง 1 มิลลิเมตร 

ไดคาเทากับ 140.61 N แลวนําไปคํานวณในโปรแกรม solid 

work เพื่อหาคา Von Mises Stress (v), safety of factor 

(fs) และ Displacement () กรณีที่ระยะหาง 1 มิลลิเมตร ดัง

แสดงในรูปที่ 8 และรูปที่ 9 

 

 
รูปที่ 8 คาของ Von Mises Stress ระยะหาง 1 มิลลิเมตร 

 

 
รูปที่ 9 คา Displacement ระยะหาง 1 มิลลิเมตร 

 จากการคํานวณหาแรงที่กระทํากับเมล็ดกาแฟแบบเต็มเมล็ด

ที่ระยะหาง 1, 2, และ3 มิลลิเมตร ตามลําดับ โดยใชแรงที่

กระทํากับเมล็ดกาแฟที่ 140.608, 97.076 และ53.54 นิวตัน 

ตามลําดับ ไดผลการวิเคราะหดังแสดงในตารางที่ 4 

 

ตารางที่ 4 การวิเคราะหแรงกระทํากับเมล็ดกาแฟแบบเต็มเมล็ด 

แรงกระทํา 

(N) 
v (N/m2)  (mm.) fs 

140.608 538.4 4.847 6.51 

97.076 378.6 4.261 9.25 

53.54 237.3 3.72 14.75 

 

 ที่ระยะหาง 3 มิลลิเมตร ไดคา fs เทากับ 14.75 มีคามาก

ที่สุดจึงทําใหเกิดของเสียนอยที่สุด และที่ระยะหาง 1, 2 mm. 

ไดคา fs นอยกวาจึงทําใหเกิดของเสียมากที่สุด 

 จากการคํานวณหาแรงที่กระทํากับเมล็ดกาแฟแบบไมเต็ม

เมล็ดที่ระยะหาง 1, 2, และ3 มิลลิเมตร โดยใชแรงที่กระทํากับ

เมล็ดกาแฟที่ 140.608, 97.076 และ53.54 นิวตัน ตามลําดับ 

ไดผลการวิเคราะหดังแสดงในตารางที่ 5 

 

ตารางที่ 5 การวิเคราะหแรงกระทํากับเมล็ดกาแฟแบบไมเต็ม

เมล็ด 

แรงกระทํา 

(N) 
v (N/m2)  (mm.) fs 

140.608 3,278.9 5.090 1.067 

97.076 2,163.1 6.388 1.618 

53.54 1,148.1 5.871 3.049 

ที่ระยะหาง 3 มิลลิเมตร ไดคา fs เทากับ 3.049 มีคามากที่สุดจึง 

ทําใหเกิดของเสียนอยที่สุด และที่ระยะหาง 2 mm., 1 mm. ได

คา fs นอยกวาจึงทําใหเกิดของเสียมากที่สุด 

 

5. วิจารณและอภิปรายผล 
 จากการศึกษาการทดลอง เพื่อลดของเสียจากกระบวนการ

ผลิตเมล็ดกาแฟ จากการทดลองหาปจจัยที่มีผลตอการทําให

เมล็ดกาแฟแตก โดยการคํานวณหาคาแรงที่กระทํากับเมล็ด

กาแฟที่เหมาะสม ระยะหางที่ 1 มิลลิเมตร เกิดของเสียรอยละ 

14.16 เปอรเซ็นต โดยแรงที่กระทํากับเมล็ดกาแฟเทากับ 
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140.608 N ระยะหางที่  2 mm. เกิดของเสีย รอยละ 8.91 

เปอรเซ็นต โดยแรงที่กระทํากับเมล็ดกาแฟเทากับ 97.076 N

ระยะหางที่ 3 มิลลิเมตรเกิดของเสียรอยละ 6.36 เปอรเซ็นต 

โดยแรงที่กระทํากับเมล็ดกาแฟเทากับ 53.54 N จึงไดนําแรงที่

กระทํากับเมล็ดกาแฟทั้ง 3 ระยะหางไปคํานวณหาคา Von 

Mises Stress (v) สูงสุด, safety of factor (fs) และระยะ

ยุบตัวของเมล็ดกาแฟ () ในโปรแกรม Solid work ดังตอไปนี้ 

 การคํานวณหาแรงที่กระทํากับเมล็ดกาแฟแบบเต็มเมล็ดที่

ระยะหาง 3 มิลลิเมตร ไดคา fs เทากับ 14.75 มีคามากที่สุดจึง

ทําใหเกิดของเสียนอยที่สุด และที่ระยะหาง 2 มิลลิเมตร, 1 

มิลลิเมตร ไดคา fs นอยกวาจึงทําใหเกิดของเสียมากที่สุด 

 การคํานวณหาแรงที่กระทํากับเมล็ดกาแฟแบบไมเต็มเมล็ดที่

ระยะหาง 3 มิลลิเมตร ไดคา fs เทากับ 3.049 มีคามากที่สุดจึง

ทําใหเกิดของเสียนอยที่สุด และที่ระยะหาง 2 มิลลิเมตร, 1 

มิลลิเมตร ไดคา fs นอยกวาจึงทําใหเกิดของเสียมากที่สุด 

 

6. บทสรุป 

 ระยะหางที่เหมาะสมที่สุดของการสีกาแฟกะลาจากการ

ทดลองหาระยะหางของลูกยางสีกาแฟกะลาที่เหมาะสม โดย

กําหนดระยะหางที่ 1, 2, 3 และ 4 mm. ตามลําดับ ที่ระยะหาง 

4 mm เคร่ืองสีไมสามารถสีกาแฟกะลาไดเนื่องจากระยะหางมี

มากไป สวนระยะหางที่ 1 mm. เกิดของเสียมากที่สุด ไมรวม

เมล็ดที่สีเปลือกกะลาออกไมหมดเพราะแรงที่กระทํากับเมล็ด

กาแฟกะลามากจึงสงผลตอกาแฟสาร และระยะหางนอยทําให

เกิดแรงกดที่เมล็ดกาแฟ ถาเมล็ดกาแฟที่สมบูรณอาจทําจะไม

เสียหาย แตถาเมล็ดกาแฟไมสมบูรณ เชน เมล็ดกลวง มีความชื้น

มาก จึงทําใหเกิดของเสียในกระบวนการผลิตได แลวทําการ

แกไขเพื่อลดแรงกดลงโดยระยะหางที่ 3 mm. จะทําใหเกิดของ

เสียนอยที่สุด 

 ดั งนั้ นจากการ ศึกษาในครั้ ง น้ีผลที่ ไ ด จึ ง เ ปน ไป ตาม

วัตถุประสงคที่ต้ังไวคือ ทราบถึงปจจัยที่มีผลตอของเสียที่เกิดขึ้น

คือระยะหางระหวางลูกกลิ้งในกระบวนการสีเมล็ดกาแฟกะลา 

และไดระยะหางที่เหมาะสมที่ทําใหเกิดของเสียในกระบวนการสี

กาแฟกะลานอยที่สุด 

 

 

 

7. ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 

 จากการศึกษาการเกิดของเสียในกระบวนการผลิตเมล็ด

กาแฟ น้ันลูกยางสีกาแฟกะลาที่ทําจากยางนั้นมีการยุบตัวนอย

จึงควรเปลี่ยนวัสดุ เชน ยางซิลิโคนที่มีความออนกวามาใชในการ

ทดสอบ และการนําหลักการทางวิศวกรรมยอนรอยไปใช

วิเคราะหในขั้นตอนการแปรรูปกาแฟในข้ันตอนอ่ืนลดของเสีย 

และนําหลักการดังกลาวไปประยุกตใชกับสายการผลิตอ่ืนๆ ที่

ใกลเคียง 

 

8. กิตติกรรมประกาศ 
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บทคัดยอ 

   การสรางตัวแบบของปญหาการจัดเสนทางยานพาหนะ ของบริษัท จิรสิน ขนสง เพื่อใหมีระยะทางการขนสงนมโรงเรียนที่

เหมาะสมซึ่งปญหาที่พบคือการจัดเสนทางการขนสงของยานพาหนะมีผลตอตนทุนที่สูงขึ้น แตปจจุบันเสนทางการขนสงที่ทางบริษัท

เลือกใชมีลักษณะการเลือกเสนทางโดยใชความชํานาญของพนักงานขับรถ ดังน้ันคณะผูวิจัยจึงไดศึกษาปญหาดานการจัดเสนทางการ

ขนสง เพื่อใหมีระยะทางการขนสงที่ลดลง ซึ่งมีผลตอตนทุนที่ลดลงและอยูภายใตเงื่อนไขขอกําหนดดานเวลา และปริมาณที่ลูกคา

กําหนดในการสงนมโรงเรียนในแตละวัน เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคา จากการศึกษาขอมูลและการวิเคราะหผลโดยโปรแกรม

ประมวลผลทางคณิตศาสตรพบวาการจัดเสนทางใหมนั้นสงผลใหเกิดระยะทางการขนสงรวมทั้งสองเสนทางที่มีระยะทางลดลงทั้งหมด 

49.33 กิโลเมตรหรือประมาณ 6.13% และนอกจากนี้ยังมีเวลาที่ใชในการขนสงที่ลดลง 21 นาที หรือประมาณ 1.30 % และอยูภายใต

เงื่อนไขดานเวลาการขนสงที่ลูกคากําหนดไว ซึ่งระยะทางที่ทําการวิเคราะหนั้นสงผลใหตนทุนในการขนสงลดลง 

คําสําคัญ: ฮิวริสติกส, ปญหาการจัดเสนทางเดินรถ, วิธีโปรแกรมเชิงเสนตรงจํานวนเต็มแบบไบนารี, นมโรงเรียน 
 

Abstract 

   A heuristic model of vehicle routing problem in case study of the schoolmilk for Jirasin transport to 

provide the appropriate distance for the transport is the transport of vehicles affected by rising costs. However, 

the transport company used to select a route by using the skills of the drivers. Therefore, the study examines 

the issues of the transport routes. To provide a range of transport decreased. Which affects the lower cost, under 

the conditions of the time and the amount of milk each school day to meet the needs of customers, Based on 

data analysis by mathematical computer programming, the results showed that a range of transportation, 

including two routes with distances reduced total 49.33 km., or about 13.6%, and also the time spent and 

transportation time decrease in 21 minutes, about 1.30%, which under the conditions specified transit time to 

customers. The distance of the analysis is the cost of transportation of transportation definitely reduced. 

Keywords: heuristic, vehicle routing problem, Binary integer programming, schoolmilk 
 

1. บทนํา 

 ปญหาการจัดเสนทางยานพาหนะ Vehicle Routing 

Problem: VRP เปนปญหาหนึ่งที่มีความสําคัญมากตอระบบ

เศรษฐกิจของประเทศทั้งในภาคอุตสาหกรรมภาคการขนสงภาค

เกษตรกรรมระบบสาธารณูป โภคตลอดจนการบริ โภคใน

ครัวเรือนดังนั้น การตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดในการ
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เคล่ือนยายวัตถุ โดยการหาวิธีการวางแผนจัดลําดับและเสนทาง

การขนสงสินคาไปยังลูกคาหรือผูบริโภคที่มีประสิทธิภาพมาก

ที่สุด เพื่อใหลูกคาเกิดความพึงพอใจในบริการ เปาหมายสําคัญ

ของปญหาการจัดเสนทางยานพาหนะ [1] คือการพยายาม

ออกแบบกลุมของยานพาหนะทุกคันใหมีการเดินทางโดยใช

ตนทุนตํ่าที่สุด ซึ่งมีจุดเริ่มตนและส้ินสุดที่ศูนยกระจายสินคา 

(Depot) ยานพาหนะว่ิงไปตามเสนทางที่จะสงสินคา โดย

พิจารณาถึงเงื่อนไขหรือขอจํากัดตางๆ ดวย เชน เวลา [2], 

จํานวนยานพาหนะ, ระยะทาง,จํานวนสินคาที่ขนสง เปนตน ใน

สภาวะราคาน้ํามันที่ปรับตัวสูงขึ้นอยางตอเนื่อง สงผลกระทบ

โดยเฉพาะอยางย่ิงองคกรที่ตองอาศัยการขนสงเปนกิจกรรมหลัก

จะไดรับผลกระทบโดยตรงหากองคกรเหลานี้มีการจัดเสนทาง

สําหรับยานพาหนะที่ไมเหมาะสม จะทําใหตนทุนสูงขึ้น [3] 

ส ง ผล ถึง ศักยภาพ ในการแ ข ง ขันลดลง โดย งานวิจั ยนี้ มี

วัตถุป ระสงค เพื่อทํ าการ วิเคราะหปญหาการ จัดเสนทาง

ยานพาหนะใหระยะทางที่ใชในการขนสงสินคาโดยพิจารณา

ระยะทางนอยที่สุดภายใตขอจํากัดของเวลา และความสามารถ

ในการบรรทุกของรถ โดยจะแกปญหาการจัดเสนทางโดยวิธีเชิง

ฮิวริสติกสมาประยุกต ใชในการแกปญหาการจัดเสนทาง

ยานพาหนะและใชหลักการ Binary integer programing เปน

เครื่องมือในการประมวลผลตัวแบบของปญหาในงานวิจัยนี้ 

 

2. ขอบเขตการวิจัย 
 ขอบเขตงานวิจัยประกอบดวยปญหาการ จัดเสนทาง

ยานพาหนะ (Vehicle Routing Problem: VRP) พิจารณา 

จํานวนของการบรร จุสินคาในรถขนสง เสนท างที่มีความ

เหมาะสมโดยหาเสนทางทั้งหมดที่บริษัททําการขนสงการศึกษา 

เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการศึกษาครั้งน้ี จึงกําหนด

ขอบเขตวิธีการวิจัยตามขอบเขตของการวิจัย ซึ่งประกอบดวย

การรวบรวมขอมูลที่ เ ก่ียวของกับงานวิจัยเพื่อศึกษา ขอมูล

พื้นฐานของการจัดการการขนสงสินคา รวบรวมทฤษฎีทางโลจิ

สติกสที่เกี่ยวของ และพิจารณาเฉพาะเครื่องมือการบริหารการ

ขนส ง พรอมทั้ งศึกษาถึง วิธีการนําไปใชและขอจํากัดของ

เครื่องมือแตละประเภท กําหนดตัวแปรที่มีผลตอการจัดเสนทาง

การขนสงและกระจายสินคา  เลือกกลุมตัวอยาง เพื่ อการ

วิเคราะหขอมูล และทําการสรุปผล 

 โดยศึกษารูปแบบการปฏิบัติงานของทางบริษัทในขั้นตอน

การรับสินคาจากคลังสินคาของบริษัทจนถึงการสงสินคาถึงลูกคา 

โดยรายละเอียดของคําถามตางๆครอบคลุมหัวขอดังน้ี ประเภท

และลักษณะของสินคา ขั้นตอนการรับสินคา และปริมาณการรับ

สินคาจากคลังสินคา ขั้นตอนกระบวนการจัดสงสินคา ขอมูลของ

การขนสงและการกระจายสินคาทุกเสนทาง 

 

3. อุปกรณและวิธีการวิจัย 

 โปรแกรมประมวลผลทางคณิตศาสตรโดยใชหลักการ 

Binary integer programing [4,5] รวมกับ Google Map เปน

เครื่องมือในการประมวลผลตัวแบบของปญหาในงานวิจัยนี้ โดย

วิธีการวิจัยดังนี้ รวบรวมขอมูล ตัวแบบการแกปญหาการสง

สินคา วิเคราะหขอมูลจากโปรแกรมประมวลผลทางคณิตศาสตร 

เปรียบเทียบผลลัพธ สรุปผลและเสนอแนะ 

 

4. ผลการวิจัย 
4.1 ขอมูลการขนสง 

 จากการสํารวจขอมูลในสวนของการขนสงนมโรงเรียนเฉพาะ

นมถุง บริษัท จิรสิน ขนสง ดวยการทบทวนเอกสารตางๆที่

เกี่ยวของรวมถึงการสัมภาษณ การสังเกตการณ และเก็บขอมูล

ในกระบวนการขนสง ระยะทาง เวลาในการขนสง จํานวน และ

ขอตกลงตางๆของทางลูกคาแตละโรงเรียนกับทางบริษัท จิรสิน 

ขนสง เพื่อใหทราบรายละเอียดและกระบวนการ รวมถึงปญหา

และอุปสรรคตางๆที่เกิดขึ้นจริง ต้ังแตเริ่มตนในทําการศึกษาและ

สํารวจขอมูลระหวางการขนสงในเสนทางจริงโดยพบวาเสนทาง

ที่เลือกใชในการขนสงนมนั้น ยังสามารถปรับปรุงเพื่อเลือกใช

เสนทางที่สั้นกวาได ภายใตเงื่อนไขของลูกคา เพื่อลดระยะทาง

ซึ่งสงผลตอตนทุนในการขนสงได และจากการไดรวบรวมขอมูล

โดยทั่วไปของบริษัท จิรสิน ขนสง พบวาทางบริษัทมีสินคาที่ทํา

การขนสงคือ นมโรงเรียน โดยแบงออกเปน 2 ชนิด ไดแก นมถุง 

และ นมกลอง ทางคณะผู ศึกษาไดสนใจศึกษาการขนสงนม

โรงเรียนที่เปนนมถุง มีความตองการ 44 จุด โดยสงทุกวันและสง

เฉพาะวันตามขอตกลงกับลูกคา และรถที่ ใชในการขนสงมี

ทั้งหมด 2 คัน โดยแบงเปน 2 สาย ดังนี้ คือ   

 สายเหนือรับผิดชอบสงนมในเขต เทศบาลแมขาวตมทาสุด 

เทศบาล ปาซาง เทศบาลแมจัน เทศบาลแมคํา และเทศบาล

หวยไคร โดยมีจุดที่ตองสงทั้งหมด 24 จุด  โดยใชรถ 1 คัน

สําหรับ สงวันจันทร-ศุกร  ดังแสดงในรูปที่ 1 
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 สายใตรับผิดชอบสงนมในเขต เทศบาลบานดู เทศบาลริมกก 

และเทศบาลตําบลแมยาว โดยมีจุดที่ตองสงนมทั้งหมด 20 จุด

โดยใชรถ 1 คันสําหรับ สงวันจันทร-ศุกร   

 

 
รูปที่ 1 ตัวอยางเสนทางที่สงนมโรงเรียน สายเหนือ วันจันทร 

  

 โดยขอมูลระยะทางระหวางจุดที่จะแสดงนั้นคณะผูวิจัยไดทํา

การใชระยะทางโดยเฉล่ีย ซ่ึงไดหาระยะทางจากแผนที่จาก 

www.google.co.th/Map โดยการสรางตําแหนงของลูกคาบน

แผนที่และทําการหาระยะทางระหวางจุดซึ่งเปนระยะทางเฉลี่ย

และไดนํามาเปรียบเทียบกับระยะทางจริงที่ใช ซึ่งพบวามีความ

ใกลเคียงกัน ดังนั้นคณะผูศึกษาจึงไดอางอิงระยะทางจากแผนที่

จาก www.google.co.th/Map และหาคาระยะทางที่ตองการ

ทั้งหมดเพื่อนํามาสรางตารางเมตริกส ซ่ึงนําไปใชในการเขียน

คําสั่งในโปรแกรมประมวลผลทางคณิตศาสตร เพื่อจัดเสนทาง

การขนสงที่เหมาะสมคือมีระยะทางที่ลดลง 

 

4.2 วิธีการโปรแกรมเชิงเสนตรงแบบจํานวนเต็ม 

ฟงชันวัตถุประสงค 

∑∑
n

1=i

n

1=j
ijijXD =Minnimize   (1) 
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∑∑   (6) 

     {0,1}∈Xij    (7) 

j  ≠i     (8) 

ดัชนีชี้วัด 

i,j ใชแทนลําดับของลูกคา โดยกําหนดใหลูกคามี 1,2,…,25 

ตัวแปร 

ijD  ระยะทางระหวางลูกคา ลําดับที่ i ไป j  

n จํานวนลูกคาทั้งหมด ( n = 1,2,…,25 ) 

jq  ความตองการสินคาของลูกคาลําดับที ่j 

Q ความสามารถในการบรรทุกสินคาของยานพาหนะ 
n
jT   ขอจํากัดเวลาสูงสุดของลูกคา j ( T

n
=13 ≤ 10.30 น. ) 

ijX  1 = ถายานพาหนะขนสงสินคาระหวาง i ไป j  

 0 = ในกรณีอ่ืนๆ 

 

 ฟงกชันวัตถุประสงคหลัก (1) คือ การพยายามหาเสนทาง

การขนสงที่ทําใหผลรวมของระยะทางที่ยานพาหนะว่ิงไปยัง

ลูกคาทุกจุดใหมีคานอยที่สุด [6] สมการขอบขายที่ (2) และ (3) 

คือการยืนยันการเลือกเสนทางวาลูกคาแตละรายจะไดรับบริการ

จากยานพาหนะเพียงครั้งเดียว ซ่ึงหมายถึงวายานพาหนะจะ

สามารถเดินทางไปที่ลูกคาแตละรายไดเพียงครั้งเดียวเทานั้น  

สมการที่ (4) ขอจํากัดของจุดที่ไปสงตองมีการเขากับออกตอง

เทากัน สมการที่ (5) ขอจํากัดความสามารถในการบรรทุกในรถ

หน่ึงคัน (6) ขอจํากัดเวลาการไปสงลูกคาภายในเวลาที่ลูกคา

กําหนด (7) นิยามใหสมาชิกในเซตของตัวแปรสําหรับการ

ตัดสินใจมีคาเปนไปไดเฉพาะ 0 หรือ 1 เทาน้ัน คือหากมีการ

เชื่อมโยงกันคาจะเทากับ 1 (8) ยืนยันวาตองมีการไปของรถ

ขนสงระหวางจุดโดยจุดตองไมซ้ํากัน 

 การจัดเสนทางการขนสงกอนการปรับปรุงของโรงงาน 

กรณีศึกษานั้น มีการขนสงโดยแบงเปนรถ 2 คัน คันที่ 1 ว่ิง 24 

จุดโดยไปทางเสนเหนือ และคันที 2 ว่ิง 20 จุดโดยไปทางเสนใต 

สามารถสรุปรายละเอียดของระยะทาง เวลาที่ขนสง และจํานวน

ที่ขนสง ของทั้ง 2 เสนทางทั้งสายเหนือและสายใต 

 

4.3 การวิเคราะหเสนทางที่เหมาะสมดวยโปรแกรม ประมวลผล 

 จากการศึกษาโดยการเก็บขอมูลที่เก่ียวของเพื่อนํามาศึกษา

หาวิ ธีการพัฒนาปรั บปรุ ง เพื่ อใหได คํ าตอบที่ เปนไปตาม
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วัตถุประสงคที่ตองการคือลดระยะทางของยานพาหนะที่ใชใน

การขนสงไดจะเปนผลดีตอบริษัท เน่ืองจากชวยลดตนทุนและยัง

สงผลตอผลประกอบการที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังใหความสําคัญ

กับการตอบสนองความตองการของลูกคา คือเนนการสงใหตรง

ตอเวลาที่ลูกคากําหนด และมีความถูกตองทั้งดานสถานที่และ

จํานวนที่จัดสง รวมไปถึงการบริการหลังการขายที่จะนํานม

เปลี่ยนใหลูกคา กรณีที่เกิดนมเสียหรือการเสียหายอ่ืนๆที่เกิด

จากทางบริษัท และจากการไดเก็บขอมูลและนําขอมูลที่ไดมาทํา

การวิเคราะหจึงมีการสรางตัวแบบปญหาขึ้นเพื่อปรับปรุง

ระยะทางใหลดลงจากเดิม เนื่องจากเสนทางที่ใชขนสงในปจจุบัน

ไมไดมีการศึกษาปรับปรุงโดยการวิเคราะห ที่มีความถูกตอง

แมนยํา แตเปนการเลือกเสนทางโดยการอาศัยความชํานาญและ

ประสบการณของคนขับ จึงไมมีความแนนอนทางดานระยะทาง

และลําดับการสง โดยอาจสงผลใหเกิดคาใชจายที่ ไมจําเปน 

ดังนั้นคณะผูศึกษาจึงทําการวิเคราะหและเลือกใชโปรแกรม

ประมวลผลทางคณิตศาสตร ในการวิเคราะหหาคําตอบที่

เหมาะสม โดยผลการวิเคราะหไดคําตอบ เปนดังตารางที่ 1 และ

ตารางที่ 2 

 

ตารางที่ 1 แสดงเสนการเปรียบเทียบเสนทางเดิม-เสนทางที่จัด

ใหมสายเหนือ 

วันที่

จัดสง 

กอน-หลัง

ปรับปรุง 

ระยะทาง 

(km.) 

เวลา 

(min.) 

ผลตางระยะทาง

กอน-หลัง ปรับปรุง 

(km.,min.) 

จันทร 
กอน 

หลัง 

130.9 

129.1 

268 

245 

-1.8 km (-1.38%) 

-23 min (-9.39%) 

อังคาร 
กอน 

หลัง 

86.8 

86.1 

125 

127 

-0.7 km (-0.81%) 

2 min (1.57%) 

พุธ 
กอน 

หลัง 

110.65 

105.45 

189 

184 

-5.2 km (-4.67%) 

-5 min (-2.72%) 

พฤหัส 
กอน 

หลัง 

86.8 

86.1 

125 

127 

-0.7 km (-0.81%) 

2 min (1.57%) 

ศุกร 
กอน 

หลัง 

102.15 

98.95 

172 

174 

-3.2 km (-3.13%) 

2 min (1.15%) 

รวม รถคันท่ี 1 
517.3 

505.7 

879 

857 

-11.6 km (-2.24%) 

-22 min (-2.57%) 

 

 

 

 

ตารางที่ 2 แสดงเสนการเปรียบเทียบเสนทางเดิม-เสนทางที่จัด

ใหมสายใต 
วันท่ี

จัดสง 

กอน-หลัง

ปรับปรุง 

ระยะทาง 

(km.) 

เวลา 

(min.) 

ผลตางระยะทางกอน-หลัง 

ปรับปรุง (km.,min.) 

จันทร 
กอน 

หลัง 

109.33 

93.23 

287 

259 

-16.1 km (-14.73%) 

-28 min (-9.76%) 

อังคาร 
กอน 

หลัง 

25.2 

23.1 

71 

71 

-2.1 km (-8.33%) 

0 min (0%) 

พุธ 
กอน 

หลัง 

102.33 

85 

262 

248 

-17.33 km (-16.94%) 

-14 min (-5.34%) 

พฤหัส 
กอน 

หลัง 

25.2 

23.4 

71 

71 

-2.1 km (-8.33%) 

0 min (0%) 

ศุกร 
กอน 

หลัง 

25.3 

24.9 

76 

75 

-0.4 km (-1.58%) 

-1 min (-1.32%) 

รวม รถคันที่ 2 
287.36 

249.63 

767 

724 

-37.73 km (-13.13%) 

-43 min (-5.60%) 

 

5. วิจารณและอภิปรายผล 

 จากการศึกษาปญหาของบริษัท จิรสินขนสง พบวาปญหา

การเลือกเสนทางยังไมมีการถูกนํามาแกไขหรือพัฒนาใหความ

เหมาะสม ดังน้ันทางคณะผูศึกษาจึงไดเล็งเห็นความสําคัญของ

การจัดเสนทาง เลือกเสนทางที่มีความเหมาะสม เนื่องจากมีผล

ตอตนทุนที่สูญเสียไปโดยไมจําเปน จากนั้นจึงศึกษาวิธีในการ

แกปญหาดังกลาวและพบวา การจัดเสนทางการขนสงที่มีการ 

สรางตัวแบบปญหาทางคณิตศาสตรเพื่อแกปญหาในเรื่องการ

เลือกเสนทางการขนสงที่เหมาะสมที่สุด และนําตัวแบบทาง

คณิตศาสตรนั้นมาเขียนคําส่ังในโปรแกรมภายใตเง่ือนไขที่ลูกคา

กําหนด ดานเวลาการขนสง เพื่อใหโปรแกรมทําการวิเคราะหผล

ที่มีความเหมาะสม ซ่ึงจากการศึกษาและประมวลผลคําตอบที่ได

แบงออกเปน 2 สวนคือ 

 สายเหนือ เม่ือนําระยะทางและเวลากอนการปรับปรุงมา

เปรียบเทียบกับระยะทางและเวลาหลังปรับปรุงสามารถสรุป

ผลไดวา มีระยะทางที่ลดลง 11.6 กิโลเมตร (2.24%) และเวลา

ลดลง 22 นาที (2.57%) แตเนื่องจากสายเหนือมีขอกําหนด

ทางดานเวลาในบางจุดตามที่ระบุไวขางตนจึงอาจทําใหระยะทาง

และเวลาหลังการปรับปรุงมีการลดลงที่คอนขางนอยกวาสายใต 

 สายใต เมื่อนําระยะทางและเวลากอนการปรับป รุงมา

เปรียบเทียบกับระยะทางและเวลาหลังปรับปรุงสามารถสรุป

ผลไดวา มีระยะทางที่ลดลง 37.73 กิโลเมตร (13.13%) และ

เวลาลดลง 43 นาที (5.60%) 
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 เมื่อพิจารณาระยะทางและเวลาที่ ใชในการขนสงใน 1 

อาทิตยคือวันจันทรถึงศุกรของทั้งสองเสนทางคือสายเหนือและ

สายใต โดยจะมีระยะทางที่ใชลดลง 49.33 กิโลเมตร คิดเปน 

6.31% และเวลาที่ใชลดลง 65 นาที คิดเปน 3.95% 

 

6. บทสรุป 

 จากการศึกษา รวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของ หาวิธีการแกปญหา 

สรางตัวแบบปญหาในการแกปญหา และทําการเขียนคําสั่งใน

โปรแกรม ประมวลผลทางคณิตศาสตร เพื่อทําการวิเคราะหหา

คําตอบที่มีความเหมาะสมตามเงื่อนไขตางๆที่ลูกคากําหนดคือ 

ดานเวลา และจํานวนในการจัดสง และจากการประมวลผลของ

โปรแกรม เม่ือนําผลที่ไดมาเปรียบเทียบกับระยะทางและเวลาใน

การขนสงกอนการปรับปรุง พบวา เสนทางหลังจากทําการ

ปรับปรุงมีระยะทางที่ลดลง โดยภาพรวมมีระยะทางที่ลดลง 

49.33 กิโลเมตร(6.31%) เละเวลาที่ใชลดลง 65 นาที (3.95%) 

โดยเปนไปตามเงื่อนไขดานเวลาและจํานวนที่จัดสง  

 ดั งนั้ นจากการ ศึกษาในครั้ ง น้ีผลที่ ไ ด จึ ง เ ปน ไป ตาม

วัตถุประสงคที่ตั้งไวคือ ทําการสรางตัวแบบของปญหาการจัด

เสนทางยานพาหนะเพื่อระยะทางในการขนสงสินคาที่เหมาะสม 

และสมมติฐานที่ตั้งไววา ถาจัดเสนทางเดินรถขนสงสินคาดวยวิธี

ฮิวริสติกสจะใหคาระยะทางการขนสงสินคาที่ลดลงและมีความ

เหมาะสมในการนําไปใชในการจัดเสนทางของทางบริษัท 

 

7. ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 
 ในการแกปญหาการจัดเสนทางเพื่อใหระยะทางในการขนสง

นอยที่สุดหรือการหาระยะทางที่มีความใกลเคียง เหมาะสมนั้น

นอกจากการใชวิธีฮิวริสติกสแลวยังมีวิธีอ่ืนๆที่สามารถแกปญหา

ดังกลาวได โดยผูที่สนใจศึกษาอาจศึกษาเพิ่มเติมโดยใชรูปแบบ

ปญหา ซ่ึงสามารถใชเทคนิคอ่ืนๆในการแกปญหาเชน วิธีการ 

Mataheuristics เพื่อใหสามารถวางแผนการจัดเสนทางไดอยาง

มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 
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บทคัดยอ 

   บทความนี้มีวัตถุประสงคเพื่อนําเสนอออกแบบและทดลองติดตั้งระบบทางขามมาลาย 3 มิติเพื่อประเมินผลกระทบความ

ปลอดภัยของการใชถนนในมหาวิทยาลัย โดยแบงวิธีดําเนินการวิจัยออกเปน 2 ข้ันตอน ไดแก 1) การออกแบบและทดลองติดต้ังระบบ

ทางขามมาลาย 3 มิติในพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และ 2) แบบสอบถามการใชทางขามมาลาย 3 มิติ ในพื้นที่มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสกลนคร พบวา พบวา หลังติดต้ังได 1 เดือน พบปญหาวัสดุไมคงทน สีตาง ๆ ที่นํามาทาคอย ๆ จางลงและกลมกลืนกับพื้นผิว

ถนน ผูใชมองไมคอยเห็น สวนการประเมินเรื่องความเร็วในการขับขี่น้ัน กอนติดตั้งทางขามมาลาย 3 มิติ  ใชความเร็วประมาณ 35-40 

กม.ตอชม. หลังติดตั้งใหม ๆ สีคงทนใชความเร็วลดลงเหลือประมาณ 30 กม.ตอชม. แตหลังจากการใชงานนานไปสีจางลง ใชความเร็ว

รถเทาเดิมและเคยชินกับพฤติกรรมเดิม ๆ สอดคลองกับผลสํารวจจากแบบสอบถามความคิดเห็นผูใชงาน สวนใหญเห็นดวยที่ติดต้ังทาง

ขามมาลาย 3 มิติ  แตมีขอเสนอแนะเรื่องคุณภาพของวัสดุ เพราะการมองเห็นดอยลง    

คําสําคัญ: ทางขามมาลาย 3 มิติ, ความปลอดภัยของการใชถนน, การประเมินผลกระทบดานการจราจร 

 

Abstract 

   This article purposively presents the installation design and experiment of the 3D-pedestrian crossing 

system for traffic impact assessment in a university in which the research methodology was divided into 2 steps 

including: 1) the 3D-pedestrian crossing system installation design and experiment in Sakon Nakhon Rajabhat 

University; and 2) the questionnaire on the 3D-pedestrian crossing system in Sakon Nakhon Rajabhat University. 

The research outcome indicated that after it had been installed for one month, the material was intolerable and 

the colors turned pale so it was invisible for the road users. In term of speed use, the road users normally ride at 

35 – 40 kilometer/hour and after the 3D crossing system was installed with noticeable color, their speed use was 

reduced to 30 kilometers/hour. However, after a long use and the color became pale so the road user’s speed 

use was increased to its normal rate and they turned to behave the same. This was similar to the questionnaire’s 

result from the road users that they mostly agreed on stalling the 3D pedestrian crossing system but also 

requested for better quality material for better vision.  

Keywords: 3D-Pedestrian Crossing, road safety, traffic impact assessment 
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1. บทนํา 

 ประเทศไทยทุกวันน้ีมีจํานวนผูใชรถใชถนนอยางหนาแนน

มากขึ้น เห็นไดจากยวดยานพาหนะ และผูคนที่ขวักไขวสัญจร

ตามถนนหนทางแตละสายแทบตลอดทั้ง วันทั้งคืน ส่ิงที่เรา

ปฏิเสธไมไดเม่ือมีจํานวนประชากรโดยสารผานบนถนนมากขึ้นก็

คือ อุบัติเหตุ วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรม

ราชูปถัมภ (วสท.) กลาววา “ ปจจัยของการเกิดอุบัติเหตุมี 3 

อยาง คือ 1.คน 2.ยานพาหนะ และ3.ถนนรวมถึงสิ่งแวดลอม ซ่ึง 

คน เปนปจจัยหลักที่ทําใหเกิดอุบัติเหตุมากที่สุด ถึงรอยละ 95.7 

โดยมีอุบัติเหตุเกิดจากปจจัยรวมของคนและถนนรอยละ 19.3 

การสรางทางมาลาย 3 มิตินี้ เปนการชวยลดจํานวนอุบัติเหตุที่

เกิดจากคนและถนนลงไดบาง[1] 

 จากการศึกษาขอมูลเบื้องตนพบวา ในตางประเทศมีการ

นําเอาหลักการทํา ทางมาลาย 3 มิติ เขามาใช เชน เมืองหนึ่งใน

ประเทศอินเดียเมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ.2559 สวนประเทศจีน

นํามาใชที่เมืองหนึง่เปนระยะเวลา 8 ปแลว[2] จากขอมูลที่มีการ

สอบถามผูที่ใชรถในประเทศจีนวาการสรางทางมาลาย 3 มิตินั้น 

ทําใหเกิดการตกใจเมื่อขับรถหรือไม ก็ไดรับคําตอบวา เม่ือรถ

กําลังเคลื่อนตัวนั้น ผูขับรถจะมองเห็นภาพ 3 มิติไดในชวงเวลา

สั้นๆ ที่จุดๆหน่ึง สําหรับที่ประเทศอินเดียผูทํากลาววา ภาพที่ผู

ขับรถมองเห็นภาพนูน 3 มิติจะ ไมชัดเจนเหมือนภาพถาย      

ผลจากการทดลองใชทางมาลาย 3 มิติในตางประเทศ ไมวาจะ

เปนประเทศอินเดียหรือประเทศจีนที่ไดนําแนวคิดนี้มาใชพบวา 

ทําใหผูขับรถมีความสนใจทางขามและระมัดระวังเพิ่มขึ้น และยัง

ไมพบวาทางมาลาย 3 มิติน้ีทําใหเกิดอุบัติเหตุแตอยางใด ซึ่งไดมี

ผูนํามาทดลองใชในประเทศไทย เชน ที่ โรงเรียนในจังหวัด

อุ ต ร ดิ ต ถ  แ ล ะ พิ ษ ณุ โ ล ก  ม ห า วิ ท ย า ลั ย เ ชี ย ง ใ ห ม 

มหาวิทยาลัยขอนแกน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร และ

มหาวิทยาลัยบูรพา  ดวยมุงหวังวาจะชวยเพิ่มความปลอดภัยแก

เด็กๆ นักศึกษา และประชาชนในการขามถนนที่ทางมาลายมาก

ขึ้น โดยลดจํานวนการเกิดอุบัติเหตุจากการขับรถเร็วจนไมระวัง

ใหคนขามถนนไปกอนที่ทางขาม[3]  

 ปจจุบันในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครมีจํานวนผูใชรถใช

ถนนมากขึ้น สิ่งที่เราปฏิเสธไมไดเม่ือมีจํานวนประชากรโดยสาร

ผานบนถนนมากขึ้นก็คือ อุบัติเหตุ ซึ่งเกิดขึ้นบอยคร้ังและทําให

สูญเสียทรัพยสิน โดยสาเหตุเกิดจากทั้งความประมาทของตัว

บุคคล จากสภาพพื้นผิวการจราจร หรือแมแตสัญลักษณทาง

จราจรที่ไมชัดเจน  

 ดังนั้นผูวิจัยจึงมีแนวคิดในการศึกษาและออกแบบทางขาม

มาลาย 3 มิติที่มีความเหมาะสมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

ควบคูการศึกษาผลกระทบทางดานวิศวกรรมจราจรและความ

ปลอดภัย ทั้งกอน และหลังการติดตั้ง เพื่อทําใหทางขามถนน

เปนที่สะดุดตา เห็นไดชัดเจน และกระตุนเตือนใหผูขับรถลด

ความเร็วลงเพื่อหยุดใหคนขามถนนไปกอนไดทันเวลา 

 

2. วิธีดําเนินการวิจัย 

 การศึกษานี้ไดออกแบบและทดลองติดตั้งระบบทางขามมา

ลาย 3 มิติเพื่อประเมินผลกระทบความปลอดภัยของการใชถนน

ในมหาวิทยาลัย โดยแบงวิธีดําเนินการวิจัยออกเปน 2 ขั้นตอน 

ไดแก 1) การออกแบบและทดลองติดต้ังระบบทางขามมาลาย 3 

มิติในพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ดังแสดงในรูปที่ 1 และ 

2 ) แบบสอบถามการใช ทางข ามม าลาย 3 มิติ ในพื้นที่

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 

2.1 การออกแบบและทดลองติดต้ังระบบทางขามมาลาย 3 มิติ

ในพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 สําหรับลักษณะการออกแบบและทดลองติดต้ังระบบทาง

ขามมาลาย 3 มิติ ในพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครดังแสดง 

ในรูปที่ 1 โดยขอใชพื้นที่บริเวณหนาโรงอาหารทานตะวัน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และหนาโรงเรียนวิถีธรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ซึ่งไดความอนุเคราะหจาก

สาขาวิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เขามา

ดําเนินการติดต้ังระบบทางขามมาลาย 3 มิติ ที่ปลอดภัยตอผูใช 

ถนน  

 

 
รูปที่ 1 ลักษณะการออกแบบและทดลองติดตั้งระบบทางขามมา

ลาย 3 มิติ ในพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
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2.2 แบบสอบถามการใชท างข ามมาลาย 3 มิ ติ  ในพื้นที่

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 แบบสอบถามน้ีจัดทําขึ้นเพื่อรวบรวมขอมูลความคิดเห็นของ

ผูใชทางขามมาลาย 3 มิติ ในสภาวะหลังการติดตั้งในพื้นที่

ทดลอง โดยขอมูลทั้งหมดจะถูกนําไปใชในการประเมินผล

ประกอบการศึกษาผลกระทบทางดานความปลอดภัย และ

นําไปใชในการตัดสินใจที่จะขยายระบบทางมาลาย 3 มิติ ใน

พื้นที่มหาวิทยาลัยครั้งตอไป ซึ่งประกอบไปดวย ตอนที่ 1 ขอมูล

ทั่วไปของผูกรอกแบบสอบถาม ตอนที่ 2 แบบสอบถามความ

คิดเห็นเก่ียวกับทางมาลาย 3 มิติ ตอนที่ 3 องคประกอบที่สงผล

ตอความปลอดภัยในการขามถนน[4] 

 

3. ผลการวิจัย 

3.1 ผลการทดลองติดตั้งระบบทางขามมาลาย 3 มิติในพื้นที่

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 การทดลองติดต้ังระบบทางขามมาลาย 3 มิติ ในพื้นที่

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครดังแสดงในรูปที่ 2 โดยใชพื้นที่

บริเวณหนาโรงอาหารทานตะวัน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

และหนาโรงเรียนวิถีธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พบวา 

พบวา หลังติดตั้งได 1 เดือน พบปญหาวัสดุไมคงทน สีตาง ๆ ที่

นํามาทาคอย ๆ จางลงและกลมกลืนกับพื้นผิวถนน ผูใชมองไม

คอยเห็น สวนการประเมินเรื่องความเร็วในการขับ ข่ีนั้น กอน

ติดตั้งทางขามมาลาย 3 มิติ  ใชความเร็วประมาณ 35-40 กม.

ตอชม. หลังติดต้ังใหม ๆ สีคงทนใชความเร็วลดลงเหลือประมาณ 

30 กม.ตอชม. แตหลังจากการใชงานนานไปสีจางลง ใชความเร็ว

รถเทาเดิมและเคยชินกับพฤติกรรมเดิม ๆ สอดคลองกับผล

สํารวจจากแบบสอบถามความคิดเห็นผูใชงาน สวนใหญเห็นดวย

ที่ติดตั้งทางขามมาลาย 3 มิติ  แตมีขอเสนอแนะเร่ืองคุณภาพ

ของวัสดุ เพราะการมองเห็นดอยลง ดังแสดงในรูปที่ 3 และ 4 

 

 
รูปที่ 2 การทดลองติดต้ังระบบทางขามมาลาย 3 มิติ ในพื้นที่

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 

3.2 ผลประเมินแบบสอบถามการใชทางขามมาลาย 3 มิติ ใน

พื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 การประเมินผลการศึกษาผลกระทบทางดานความปลอดภัย 

และนําไปใชในการตัดสินใจที่จะขยายระบบทางมาลาย 3 มิติ ใน

พื้นที่มหาวิทยาลัยครั้งตอไป ซึ่งประกอบไปดวย  

 

ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูกรอกแบบสอบถาม  

 จากการศึกษาพบวา ผูกรอกแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศ

หญิง มีชวงอายุระหวาง 18-30 ป มากที่สุด คิดเปนรอยละ 90.1 

กําลังศึกษาระดับปริญญาตรี โดยคิดเปนรอยละ 95.4 สวนใหญ

รอยละ 93.6 มีอาชีพหลัก คือ นักศึกษา รองลงมา คือ อาจารย

และบุคลากร รูปแบบการเดินทางดวยรถจักรยานยนต มากที่สุด 

คิดเปนรอยละ 95.0  

 

ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับทางมาลาย 3 มิติ  

 จากการศึกษาพบวา 1.คนขามทางมาลาย 3 มิติ ควรสราง

ทางมาลาย 3 มิติ ทดแทนทางมาลายแบบเดิม (คาเฉล่ีย 4.16 

เห็นดวยอยางมาก) ทางมาลาย 3 มิติ ควรมีตอไปหรือสรางเพิ่ม

ในสถานที่อ่ืนๆ (คาเฉลี่ย 4.21 เห็นดวยอยางมาก)  

ทางมาลาย 3 มิ ติ  ช วย ใหมองเห็นได ชัด เจนกวาแบบเดิม 

(คาเฉลี่ย 4.10 เห็นดวยอยางมาก) ทางมาลาย 3 มิติ มีขนาดที่

เหมาะสมสําหรับการเดินขามถนน (คาเฉลี่ย 4.50 เห็นดวยอยาง

มาก)ทางมาลาย 3 มิติ ถูกวางในตําแหนงทางขามที่เหมาะสม 

(คาเฉลี่ย 4.41 เห็นดวยอยางมาก) ทางมาลาย 3 มิติ ชวยดึงดูด
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ความสนใจในการใชทางมาลาย (คาเฉลี่ย 4.50 เห็นดวยอยาง

มาก) ทางมาลาย 3 มิติ สามารถสรางความปลอดภัยในการขาม

ถนน (คาเฉล่ีย 4.50 เห็นดวยอยางมาก) 

2.ในฐานะผูขับข่ี ควรสรางทางมาลาย 3 มิติ ทดแทนทางมาลาย

แบบเดิม (คาเฉลี่ย 4.22 เห็นดวยอยางมาก) ทางมาลาย 3 มิติ 

ควรมีตอไปหรือสรางเพิ่มในสถานที่อ่ืนๆ (คาเฉลี่ย 4.25 เห็นดวย

อยางมาก) ทางมาลาย 3 มิติ ชวยใหมองเห็นไดชัดเจน (คาเฉลี่ย 

3.79 เห็นดวยปานกลาง) ทางมาลาย 3 มิติ สรางความตกใจ

ใหกับผูขับขี่(คาเฉลี่ย 3.5 เห็นดวยปานกลาง) ทางมาลาย 3 มิติ 

มีขนาดภาพที่เหมาสมสําหรับมามองเห็น (คาเฉลี่ย 4.14 เห็น

ดวยอยางมาก) เ ม่ือคุนชินกับทางมาลาย 3 มิติ จะไมชะลอ

ความเร็วเมื่อขับผาน(คาเฉล่ีย 4.27 เห็นดวยอยางมาก)  ทางมา

ลาย 3 มิติ ชวยลดอุบัติเหตุในการชนคนขาม(คาเฉลี่ย 4.67 เห็น

ดวยอยางมาก)   ทางมาลาย 3 มิติ ชวยใหเห็นทางขามไดชัดเจน

ทางมาลาย 3 มิติ (คาเฉลี่ย 4.0 เห็นดวยอยางมาก)  ชวยทําใหผู

ขับขี่ชะลดความเร็วไดมากกวาแบบธรรมดา(คาเฉลี่ย 4.87 เห็น

ดวยอยางมาก)  

 

ตอนที่ 3 องคประกอบที่สงผลตอความปลอดภัยในการขามถนน  

1. เสนหยุดรถ (คาเฉล่ีย 4.24 สงผลอยางมาก) 2. ปายจํากัด

ความเร็ว (คาเฉลี่ย 4.52 สงผลอยางมาก) 3. ทางขามมาลาย

แบบเดิม (คาเฉลี่ย 3.51 สงผลปานกลาง) 4. ทางขามมาลาย 

3 มิติ (คาเฉลี่ย 4.62 สงผลอยางมาก) 

 

 
รูปที่ 3 หลังติดตั้งระบบทางขามมาลาย 3 มิติ ในพื้นที่

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร หนาโรงเรียนวิถีธรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 

 
รูปที่ 4 หลังติดต้ังระบบทางขามมาลาย 3 มิติ ในพื้นที่

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร บริเวณหนาโรงอาหารทานตะวัน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 

4. สรุปผลการวิจัย 
 การออกแบบและทดลองติดต้ังระบบทางขามมาลาย 3 มิติ

ในพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ดวยพฤติกรรมการ

เดินทางในปจจุบัน สามารถประเมินผลกระทบดานการจราจรที่

จะเกิดข้ึน จากการทดลองติดต้ังระบบทางขามมาลาย 3 มิติ

ภายในมหาวิทยาลัย พบวา หลังติด ต้ังได 1  เดือน สภาพ

การจราจรภายในมหาวิทยาลัยมีการเปล่ียนแปลงไปจากเดิม แต

ไมสงผลกระทบกับสภาพการจราจรโดยรวมมากนัก และพบ

ปญหาวัสดุไมคงทน สีตาง ๆ ที่นํามาทาคอย ๆ จางลงและ

กลมกลืนกับพื้นผิวถนน ผูใชมองไมคอยเห็น สวนการประเมิน

เรื่องความเร็วในการขับขี่ น้ัน กอนติด ต้ังทางขามมาลาย 3 

มิติ  ใชความเร็วประมาณ 35-40 กม.ตอชม. หลังติดตั้งใหม ๆ สี

คงทนใชความเร็วลดลงเหลือประมาณ 30 กม.ตอชม. แต

หลังจากการใชงานนานไปสีจางลง ใชความเร็วรถเทาเดิมและ

เคยชิน กับพฤติกรรมเ ดิม ๆ สอดคลองกับ ผลสํารวจจาก

แบบสอบถามความคิดเห็นผูใชงาน สวนใหญเห็นดวยที่ติดต้ังทาง

ขามมาลาย 3 มิติ  แตมีขอเสนอแนะเรื่องคุณภาพของวัสดุ 

เพราะการมองเห็นดอยลง  

 

5. กิตตกิรรมประกาศ 
 งานวิจัยนี้ ได รับทุนสนับสนุนการวิจัยสําหรับบุคลากร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จากงบประมาณเงินรายได  

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2560 และ อาจารยสุวัฒน บุญธรรม

และนักศึกษา สาขาวิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร เขามาชวยดําเนินการติดตั้งระบบทางขามมาลาย 3 
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การปรับปรุงวิธีสามเหลี่ยมระยะเพื่อใชในระบบระบุตําแหนงแบบเวลาจรงิภายในอาคาร 

ดวยเทคโนโลยีบลูทูธพลังงานต่ํา 

The Improvement of the Trilateration for Using in Indoor Real Time 

Localization System with Bluetooth Low Energy 

 
ปยะพงษ  แดงขํา 

 

สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

Email: piyapongdk@gmail.com 

 

บทคัดยอ 

   บทความฉบับนี้นําเสนอการใชเทคโนโลยีบลูทูธพลังงานตํ่าในระบบระบุตําแหนงแบบเวลาจริงภายในอาคาร  โดยได

ปรับปรุงขั้นตอนการคํานวณพิกัดดวยวิธีสามเหลี่ยมระยะใหแมนยํามากขึ้น  การใชวิธีสามเหลี่ยมระยะเพื่อคํานวณพิกัดจะใชคาความ

เขมสัญญาณที่ไดรับจากแหลงกระจายสัญญาณ 3 จุด แลวใชสมการวงกลมในการหาจุดตัดเปนพิกัดของเปาหมาย แตอาจเกิดความ

คลาดเคล่ือนจากการประมาณระยะหาง ทําใหการคํานวณพิกัดดวยวิธีสามเหลี่ยมระยะเกิดความผิดพลาด  วิธีการที่นําเสนอจะใชการ

จัดกลุมยอยของจุดกระจายสัญญาณ 4 จุด แลวนําพิกัดที่คํานวณไดในแตละกลุมมาหาคาเฉลี่ย ผลการทดสอบปรากฏวา พิกัดที่

คํานวณไดจากวิธีสามเหล่ียมระยะรูปแบบที่นําเสนอมีคาความแมนยําเพิ่มมากขึ้น 

คําสําคัญ: ระบบระบุตําแหนงแบบเวลาจริงภายในอาคาร, บลูทูธพลังงานต่ํา, สามเหลี่ยมระยะ 
 

Abstract 

   This paper presents the using of Bluetooth low energy in the indoor real time localization system. The 

improvement of the trilateration is proposed. The traditional trilateration use 3 beacons for calculation the target 

coordinate. But it has the error in the distance estimation. The proposed technique use the combination of the 

more 3 beacons. After the calculation of the coordinate in each combination, the each coordinates are averaged. 

The result shows that the proposed technique has more accuracy than the traditional technique. 

Keywords: Indoor RTLS, Bluetooth Low Energy,Trilateration 

 

1. บทนํา 
 เทคโนโลยีบลูทูธพลังงานต่ํา (Bluetooth Low Energy: 

BLE) เปนระบบเครือขายไรสาย (Wireless Sensor Network: 

WSN) ที่นํามาใชในระบบระบุตําแหนงแบบเวลาจริงภายใน

อาคาร (Indoor Real Time Localization System: Indoor 

RTLS) เน่ืองจากภายในอาคารไมสามารถใชเทคโนโลยีดาวเทียม

ได  บลูทูธพลังงานต่ําเปนการพัฒนาใหอุปกรณเชื่อมตอกันผาน

เครือขายโดยใชพลังงานที่นอยลง ทําใหใชงานอุปกรณไดนานขึ้น 

 การระบุตําแหนงแบ งได เปน 2  กลุม [1]  คือ แบบวัด

ระยะทาง (range-base) และแบบไมวัดระยะทาง (range-free) 

โดยการระบุตําแหนงแบบวัดระยะทางจะแบงเปน 2 ข้ันตอน

หลักคือ ข้ันตอนการคํานวณระยะทาง และขั้นตอนการคํานวณ

พิกัด ซึ่งในขั้นตอนการคํานวณระยะทางจะใชการวัดคาความเขม

สัญญาณที่ไดรับ (Received Signal Strength Indication: 

RSSI) สวนในขั้นตอนการคํานวณพิกัดจะใชวิธีสามเหล่ียมระยะ 

(trilateration) บทความใน [2] ไดนําเสนอการระบุตําแหนง

ภายในอาคารโดยใชเทคโนโลยี WI-FI รวมกับบลูทูธพลังงานตํ่า  
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ในขณะที่งานวิจัย [3-5] นําเสนอการใชงานบลูทูธพลังงานตํ่า

เพียงเทคโนโลยีเดียว ซึ่งทุกบทความใชวิธีสามเหลี่ยมระยะ แต

การใชงานวิธีนี้พบวายังมีความคลาดเคล่ือน   ในงานวิจัย [6] ได

ปรับปรุงการคํานวณโดยนําตําแหนงที่ไดจากวิธีสามเหล่ียมระยะ

มาวนซ้ําหาจุดกึ่งกลางเพื่อเปนการระบุตําแหนงใหแมนยําขึ้น  

ในงานวิจัย [7] ไดนําเสนอการวนซํ้าดวยสามเหลี่ยมระยะ

เชนเดียวกันแตเปนการคํานวณแบบหลายจุดกระจายสัญญาณ 

(multilateration)  ขณะที่ในงานวิจัย [8] ไมเลือกวิธีการวนซํ้า

แตใชวิธีการตั้งเงื่อนไขตางๆ เพิ่มเติมในวิธีสามเหลี่ยมระยะแทน  

ซึ่งในการเลือกจุดกระจายสัญญาณที่จะนํามาคํานวณพิกัด จะ

เลือกจากจุดกระจายสัญญาณที่ใหคาความเขมสัญญาณที่ไดรับ

มากที่สุด 3 ลําดับแรก  ซ่ึงทั้ง 3 จุดที่ถูกเลือกอาจจะไมใชจุด

กระจายสัญญาณที่เหมาะสมเสมอไป 

 บทความฉบับน้ีนําเสนอการปรับปรุงขั้นตอนการคํานวณ

พิกัดดวยวิธีสามเหลี่ยมระยะ  โดยจะนําจุดกระจายสัญญาณ

ทั้งหมด 4 จุดมาแบงเปนกลุมยอย  แตละกลุมยอยจะคํานวณ

พิกัดจากจุดกระจายสัญญาณ 3 จุดดวยวิธีสามเหล่ียมระยะ  

จากนั้นจึงนําพิกัดที่คํานวณไดจากกลุมยอยมาหาคาเฉลี่ยซึ่งจะ

ทําใหคาความผิดพลาดลดลง 

 

2. ทฤษฎีและหลักการ 
2.1 การคํานวณระยะทางดวยคาความเขมสัญญาณที่ไดรับ 

 อุปกรณบลูทูธพลังงานตํ่าจะวัดคาความเขมสัญญาณไดใน

หนวย dBm และใชสมการที่ (1) ในการคํานวณระยะทาง

ระหวางอุปกรณรับและสงสัญญาณ [5] 

 

푑(푡) = 10( ( ))/  (1) 

 

เมื่อ  푑(푡) คือ ระยะหางจากอุปกรณ 푡 เมตร 

  푅푆푆퐼  คือ คาความเขมสัญญาณที่ไดรับ 1 เมตร 

  푅푆푆퐼(푡) คือ คาความเขมสัญญาณที่ไดรับ 푡 เมตร 

และ 푛 คือ คาตัวแปรในการสงสัญญาณ 
 

2.2 การคํานวณพิกัดดวยวิธีสามเหลี่ยมระยะ 

 สามเหลี่ยมระยะเปนการคํานวณพิกัดโดยใชอุปกรณบลูทูธ

พลังงานต่ําที่เปนแหลงกระจายสัญญาณ 3 จุด โดยจุดตัดจะเปน

พิกัดของเปาหมายในการระบุตําแหนง ดังแสดงในรูปที่  1 

สมการของสามเหลี่ยมระยะแสดงไดดังสมการที่ 2 

(h2,k2)
(h1,k1)

(h3,k3)

d2
d1

d3

BLE2BLE1

BLE3

 
 

รูปที่ 1 การหาพิกัดเปาหมายดวยวงกลมทั้งสาม 
 

(푥 − ℎ ) + (푦 − 푘 ) =	 푑  
 

(푥 − ℎ ) + (푦 − 푘 ) =	 푑  
 

(푥 − ℎ ) + (푦 − 푘 ) =	 푑  

(2) 

 

เมื่อ  (푥, 푦) คือ พิกัดของเปาหมาย 
  (ℎ ,푘 ) คือ พิกัดของอุปกรณบลูทูธพลังงานต่ําตัวที่ 푖 

และ 푑  คือ ระยะทางระหวางเปาหมายและอุปกรณบลูทูธ

พลังงานตํ่าตัวที่ 푖  

 

 จากสมการที่ (2) สามารถเขียนความสัมพันธของสมการยอย

ทั้งสามใหอยูในรูปของสมการเมตริกซไดดังสมการที่ (3) และจะ

หาพิ กัดเป าหมาย (푥, 푦) ไดด วยการ ใชกฎของคราเมอร 

(Cramer’s Rule) 

 

1 −2ℎ −2푘
1 −2ℎ −2푘
1 −2ℎ −2푘

푥 + 푦
푥
푦

=
푑 −ℎ − 푘
푑 −ℎ − 푘
푑 −ℎ − 푘

 (3) 

 

3. การทดสอบการระบุตําแหนง 

 การรับสงสัญญาณบลูทูธจะใชโปรแกรมจําลอง Beacon 

Simulator บนโทรศัพทมือถือระบบปฏิบัติการแอนดรอยด 

เนื่องจากตองการควบคุมความเสถียรของสัญญาณบลูทูธ การ

ทดสอบจะวางจุดกระจายสัญญาณทั้งหมด 4 จุด ในระนาบ

เดียวกัน โดยใหแตละจุดหางกัน 5 เมตร และจะทําการวัด

สัญญาณเพื่อเปนพิกัดของเปาหมายทั้งหมด 4 ตําแหนง (A, B, C 

และ D) ซึ่งตําแหนงของพิกัดตางๆ แสดงไวในรูปที่ 2 

 ในการทดสอบไดทําการวัดคาความเขมสัญญาณที่ไดรับระยะ

อางอิง 1 เมตร ไดเปน -63 dBm   และทําการวัดคาความเขม
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สัญญาณที่ไดรับในระยะ 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5 และ 5 

เมตร   ผลการเปรียบเทียบคาที่วัดจริงกับคาที่คํานวณคาตัวแปร

ในการสงสัญญาณ 푛 มีคาเปน 3.75 แสดงไดดังรูปที ่3  

 

 
รูปที่ 2 ตําแหนงของจุดกระจายและวัดสัญญาณ 

 

  
รูปที่ 3 ผลการวัดคาความเขมสัญญาณที่ไดรบั 

 

 ดังนั้น จากสมการที่ (1) เม่ือแทนคา 푛 เปน 3.75 แลวจะได

สมการการหาคาระยะทางระหวางอุปกรณรับสงดังสมการที่ (4) 

 

푑(푡) = 10( ( ))/ .  (4) 

 

4. ผลการระบุตําแหนง 
 ในการคํานวณพิกัดจะเ ร่ิมตนดวยการวัดคาความเขม

สัญญาณที่ ไดรับจากจุดสงสัญญาณทั้ง 4 จุด ในตําแหนงที่

ตองการทดสอบตางกัน  แลวจึงคํานวณหาระยะทางระหวาง

อุปกรณ 푑(푡) ซึ่งแสดงไวในสมการที่ 4   โดยผลการวัดคาความ

เขมสัญญาณแสดงไดดังตารางที่ 1 

 

ตารางที่ 1 ผลการวัดความเขมสัญญาณ (หนวย : dBm) 

พิกัด BLE1 BLE2 BLE3 BLE4 

A(1,3) -81 -76 -87 -89 

B(2,1) -76 -88 -89 -82 

C(3,3) -87 -85 -80 -84 

D(5,3) -92 -90 -75 -81 

 

 ในการคํานวณพิกัดดวยวิธีสามเหล่ียมระยะจะใชแหลง

กระจายสัญญาณ 3 จุด   ทําใหรูปแบบการจัดกลุมของแหลง

กระจายสัญญาณที่กําหนดไวทั้งหมด 4 จุด แสดงไดดังตารางที่ 2   

ซึ่งโดยปกติจะใชการจัดกลุมจากคาการวัดความเขมสัญญาณที่

สูงสุด 3 ลําดับแรก เชน การทดสอบที่พิกัด A จะใชรูปแบบที่ 1 

เนื่องจากคาการวัดความเขมสัญญาณสูงที่สุด 3 ลําดับแรกคือ 

BLE1, BLE2 และ BLE3   สวนการทดสอบที่พิกัด D จะใช

รูปแบบที่ 4 เนื่องจากคาการวัดความเขมสัญญาณสูงที่สุด 3 

ลําดับแรกคือ BLE2, BLE3 และ BLE4 

 

ตารางที่ 2 รูปแบบการจัดกลุมจุดกระจายสัญญาณ 

รูปแบบ BLE1 BLE2 BLE3 BLE4 

รูปแบบที ่1     

รูปแบบที ่2     

รูปแบบที ่3     

รูปแบบที ่4     

 

 ผลการประมาณพิกัดดวยวิธีสามเหล่ียมระยะแสดงไดดัง

ตารางที่ 3 โดยผลการประมาณพิกัดที่ขีดเสนใตเปนรูปแบบปกติ

ที่ใชแหลงกระจายสัญญาณที่มีคาความเขมสัญญาณสูงสุด 3 จุด

แรกในการคํานวณ และในรูปแบบสุดทายเปนการเฉล่ียคาพิกัดที่

ไดจากการคํานวณดวยการจัดกลุมทั้ง 4 รูปแบบ 

 จากตารางที่ 3 จะพบวาคาการประมาณพิกัดที่ ไดจาก

รูปแบบตางๆ จะใหคาที่ใกลเคียงกัน   ในการประมาณพิกัด 

A(1,3) จะไดคา x สองคาคือ 1.09 และ 0.98 โดยที่คา y มีสอง

คาเชนเดียวกัน คือ 2.92 และ 3.03   ในขณะที่ผลการประมาณ

-95 -90 -85 -80 -75 -70 -65 -60
RSSI (dBm)

0

1
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พิกัดอ่ืนๆ ก็อยูในลักษณะที่คลายกัน   ดังน้ันเม่ือทําการเฉลี่ยคา

พิกัดแลวควรจะไดพิกัดที่แมนยํามากที่สุด 

 

 

ตารางที่ 3 ผลการประมาณพิกัดดวยรูปแบบตางๆ 

พิกัด 
ผลการประมาณพิกัด 

รูปแบบที่ 1 รูปแบบที่ 2 รูปแบบที่ 3 รูปแบบที่ 4 รูปแบบคาเฉลี่ย 

A(1,3) (1.09,2.92) (0.98,2.92) (0.98,3.03) (1.09,3.03) (1.04,2.97) 

B(2,1) (2.22,0.84) (1.96,0.84) (1.96,1.10) (2.22,1.10) (2.09,0.97) 

C(3,3) (3.18,2.91) (3.09,2.91) (3.09,3.01) (3.18,3.01) (3.14,2.96) 

D(5,3) (4.82,3.27) (5.11,3.27) (5.11,2.98) (4.82,2.98) (4.97,3.13) 

 

ตารางที่ 4 เปรียบเทียบระยะทางยูคลิเดียน 

พิกัด 
ระยะทางยูคลิเดียน 

รูปแบบที่ 1 รูปแบบที่ 2 รูปแบบที่ 3 รูปแบบที่ 4 รูปแบบคาเฉลี่ย 

A(1,3) 0.12 0.08 0.04 0.09 0.05 

B(2,1) 0.27 0.16 0.11 0.24 0.09 

C(3,3) 0.20 0.13 0.09 0.18 0.15 

D(5,3) 0.32 0.29 0.11 0.18 0.13 

 

 ในการหาประสิทธิภาพของรูปแบบในการใชสามเหลี่ยม

ระยะบทความ น้ี จะ ใช ร ะยะทา งยู คลิ เ ดี ยน ( Euclidean 

distance) มาทําการเปรียบเทียบ โดยถาระยะทางยูคลิเดียน

ระหวางพิกัดจริงและพิกัดคํานวณมีคานอย  แสดงวาพิกัดที่ไดมี

ความใกลเคียงกับพิกัดจริงของเปาหมาย  คาการเปรียบเทียบ

ระยะทางยูคลิเดียนของทั้งสองรูปแบบแสดงไดดังตารางที่ 4 

 จากตารางที่ 4 จะพบวา การใชวิธีสามเหล่ียมระยะดวย

รูปแบบตางๆ จะไดคาระยะทางยูคลิเดียนที่ตางกัน  ซึ่งรูปแบบ

ปกติ (ขีดเสนใต) ไมใชรูปแบบที่ใกลเคียงกับพิกัดจริงมากที่สุด  

แตเมื่อนําพิกัดทั้ง 4 รูปแบบมาเฉลี่ยแลวพบวาการใช วิธี

สามเหลี่ยมระยะรูปแบบคาเฉลี่ยจะมีคาระยะทางยูคลิเดียน 

นอยกวาการใชรูปแบบปกติ  แสดงใหเห็นวารูปแบบคาเฉล่ียเปน

พิกัดที่คํานวณไดใกลเคียงกับพิกัดจริงมากกวา  ในตารางที่ 5 

แสดงการเปรียบเทียบระยะทางยูคลิเดียนระหวางรูปแบบปกติ

และรูปแบบที่ นําเสนอ  และทําการคํานวณความแตกตาง

ระยะทางยูคลิเดียนเทียบกับรูปแบบปกติในรูปของรอยละตาม

สมการที่ (5)  

 

∆d =	
รูปแบบปกติ - รูปแบบคาเฉล่ีย

รูปแบบปกติ
	× 100 (5) 

 

 

ตารางที่ 5 เปรียบเทียบระยะทางยูคลิเดียนรูปแบบที่นําเสนอ 

พิกัด 
ระยะทางยูคลิเดียน 

รูปแบบปกติ รูปแบบคาเฉลี่ย Δd 

A(1,3) 0.12 0.05 58.33 

B(2,1) 0.16 0.09 43.75 

C(3,3) 0.18 0.15 16.67 

D(5,3) 0.18 0.13 27.78 

 

 จากตารางที่ 5 จะพบวา ความแตกตางของระยะทางยูคลิ

เดียนมากที่สุดรอยละ 58.33 ซ่ึงหมายความวาพิกัดที่คํานวณได

มีความถูกตองมากข้ึนรอยละ 58.33 เมื่อเทียบกับการใชรูปแบบ

ปกติ 
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5. สรุปผล 

 บทความฉบับน้ีนําเสนอการระบุตําแหนงภายในอาคารแบบ

เวลาจริงดวยเทคโนโลยีบลูทูธพลังงานต่ํา   โดยไดทําการ

ปรับปรุงวิธีสามเหล่ียมระยะที่ใชในการคํานวณพิกัดเปาหมาย 

วิธีที่นําเสนอไดใชคาเฉล่ียพิกัดจากการคํานวณสามเหลี่ยมระยะ

ดวยการจัดกลุมจุดกระจายสัญญาณ 3 จุดจากทั้งหมด 4 จุด ทํา

ใหไดรูปแบบการจัดกลุม 4 รูปแบบ   รูปแบบที่ทําการ

เปรียบเทียบผลคือรูปแบบปกติของการใชสามเหล่ียมระยะและ

รูปแบบการใชคาเฉล่ีย   ผลการทดสอบปรากฏวารูปแบบการใช

คาเฉลี่ยใหคาใกลเคียงกับพิกัดจริงมากกวารูปแบบปกติคิดเปน

คาเฉลี่ยรอยละ 36.63 
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บทคัดยอ 
   งานวิจัยน้ีไดทําการออกแบบและสรางกลองเพาะพันธุกบแบบอัตโนมัติ โดยใชบอรดอาดุยโนควบคุมการทํางานของ

อุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส เพื่อจําลองสภาวะอากาศใหเสมือนฤดูฝน โดยมีวัตถุประสงค 1) เพื่อเปรียบเทียบจํานวนลูกกบ

ที่ทําการเพาะพันธุจากวิธีทางธรรมชาติและจํานวนลูกกบที่เพาะพันธุดวยกลองเพาะพันธุกบแบบอัตโนมัติ 2) เพื่อประเมินความ

พึงพอใจของเกษตรกรผูใชงานกลองเพาะพันธุกบแบบอัตโนมัติ เครื่องมือที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้คือ 1) กลองเพาะพันธุกบแบบ

อัตโนมัติ 2) กบพันธุนา จํานวน 48 ตัว แบงเปนกบแมพันธุ 24 ตัว และ กบพอพันธุ 24 ตัว ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชใน

การวิจัยครั้งนี้ คือ กลุมเกษตรกรผูเลี้ยงกบ ตําบลดอนขี้เหล็ก อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา จํานวน 20 คน โดยใช

วิธีการสุมแบบเจาะจง ผลการวิจัยพบวา 1) จํานวนลูกกบที ่เกิดจากวิธีทางธรรมชาติ มีคาเฉลี่ยเทากับ 1504.67 ตัว สวน

เบี่ยงเบนมาตรฐานมีคาเทากับ 635.95 และจํานวนลูกกบเมื่อใชกลองเพาะพันธุกบแบบอัตโนมัติ มีคาเฉลี่ยเทากับ 2264.67 

ตัว สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีคาเทากับ 18.33 2) จากผลการประเมินความพึงพอใจของเกษตรกรผูใชงานกลองเพาะพันธุกบ

แบบอัตโนมัติ พบวา การประเมินความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉล่ียเทากับ 4.53 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 

0.49  

คําสําคัญ: กลองเพาะพันธุกบแบบอัตโนมัติ, บอรดอาดุยโน 
 

Abstract 

   The purposes of this research were designed and created an automatic frog breeding box with using 

arduino boards control electrical devices and electronic equipment. To simulate the weather like the rainy 

season. the purposes of this research were : 1) compared the number of frogs breeding by natural method and 

the number of frogs that was used automatic frog breeding box. 2) estimated satisfaction of the farmers who use 

an automatic frog breeding box. The instruments used in the research were 1) an automatic frog breeding box.          

2) rana tigerina amount 48 were divided into 24 females and 24 males. the samples were 20 farmers who 

breeding frogs, Don Khilak Subdistrict, Phanom Sarakham District, Chachoengsao Province by random sampling 

methods. The results revealed that: 1) amount of frogs born from natural method average was 1504.67 standard 

deviation equal to 635.95 and amount of frogs by using an automatic frog breeding box average was 2264.67 

standard deviation equal to 18.33. 2) the results estimate the satisfaction of the farmers who use an automatic 

frog breeding box. It is found that the satisfaction rating is the highest level. The average was 4.53 and the 

standard deviation was 0.49. 

Keywords: An automatic frog breeding box on non-reproduction period, arduino boards 
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1. ที่มาและความสําคัญ 

 ภาคเกษตรกรรมยังคงมีบทบาทสําคัญตอระบบเศรษฐกิจ

ของประเทศ นอกจากจะกอใหเกิดรายไดแลว ประเทศไทยยังมี

ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพ เกษตรกรรมเปนหลัก 

เกษตรกรรมในประเทศไทยสามารถแบงออกเปนหลายดาน 

ไดแก การทํานา การทําพืชไร การทําสวนผลไม การทําสวน

ยางพารา รวมทั้งการเลี้ยงสัตวและการประมง  

 ในปจจุบันอาชีพการเลี้ยงกบ เปนอาชีพที่ไดรับความสนใจ

แกเกษตรกรเปนอยางมาก ทั้งนี้เพราะกบเปนสัตวที่เล้ียงงาย ใช

เวลานอย ลงทุนนอย ดูแลรักษางาย และจําหนายไดในราคาที่

คุมคาตอการลงทุน [1] ปจจุบันนี้มีตลาดตางประเทศที่ตองการ

สินคาที่เปนสัตวเล้ียงประเภทกบเพิ่มมากขึ้น มีการขยายตลาดที่

เปดกวางขึ้น ฉะน้ัน กบนาจึงเปนผลผลิตของเกษตรกรไทยที่มี

โอกาสส งออกจําหนายไปยั งต างประ เทศมากข้ึนเชนกั น              

ทําใหเกษตรกรประกอบอาชีพเลี้ยงกบนากันมากข้ึน  

 โดยจากการสัมภาษณเกษตรกรผูเลี้ยงกบนา พบวาปริมาณ

กบที่อยูตามแหลงธรรมชาติ มีจํานวนลดนอยลง เนื่องจากแหลง

แหลงธรรมชาติ ถูกเปล่ียนแปลงเปนที่อยูอาศัยของมนุษย 

รวมทั้งมีอัตราการสรางโรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น อีกทั้งเมื่อถึง

ฤดูฝนซึ่งเปนชวงที่กบผสมพันธุ และวางไขในฤดูกาลปกติ แต

เนื่องจากสภาวะฝนทิ้งชวง จึงทําใหกบผสมพันธุนอยลงและทํา

ให ผลผลิ ตน อยลงตามไปดวย  นั้น รวม ไปถึ งป จ จัยท าง

สภาพแวดลอมอาทิเชน อุณหภูมิ แสงสวาง และความชื้น ลวน

สงตอการผสมพันธุของกบนาทั้งสิ้น 

 จากปญหาที่กลาวมาขางตน ทําใหผูวิจัยเห็นความสําคัญของ

การเพาะพันธุกบนอกฤดูกาล จึงคิดคน วิธีการ เลียนแบบ

ธรรมชาติ เพื่อกระตุนใหกบผสมพันธุกันมากขึ้น มีการผลิตกบ

ออกสูตลาดไดทุกฤดูกาล สามารถจําหนายกบโดยไมตองคํานึงถึง

ฤดูฝน สงผลใหเกษตรกรผูเล้ียงกบมีรายไดตลอดทั้งป  

 ดังน้ัน ผูวิจัยไดทําการออกแบบและสรางกลองเพาะพันธุ

กบแบบอัตโนมัติ โดยใชบอรดอาดุยโนควบคุมการทํางานของ

อุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส เพื่อจําลองสภาวะอากาศให

เสมือนฤดูฝน  

 

2. วัตถุประสงค ขอบเขต สมมติฐาน 

2.1 วัตถุประสงคการวิจัย 

2.1.1 เพื่อเปรียบเทียบจํานวนลูกกบที่ทําการเพาะพันธุจากวิธี

ทางธรรมชาติและจํานวนลูกกบที่เพาะพันธุดวยกลองเพาะพันธุ

กบแบบอัตโนมัติ  

2.1.2 เพื่อประเมินความพึงพอใจของผูใชงานกลองเพาะพันธุ

กบแบบอัตโนมัติ  

 

2.2 ขอบเขตการวิจัย 

2.2.1 ใชทดลองกับการผสมพันธุของกบเทาน้ัน 

2.2.2 พื้นที่ใชทดลองมีขนาด กวาง 3 เมตร ยาว 4 เมตร  

สูง 1.2 เมตร 

 

2.3 สมมติฐานในการวิจัย  

2.3.1 จํานวนลูกกบที่ทําการทดลองโดยใชกลองเพาะพันธุกบ

แบบอัต โนม ัต ิมีจํานวนมากกวาลูกกบที่ เพาะพันธุ โดย วิธี

ธรรมชาติ  

2.3.2 ความพึงพอใจของเกษตรกรผูใชกลองเพาะพันธุกบ

แบบอัตโนมัติอยูในระดับดีข้ึนไป 

 

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 กลองเพาะพันธุกบแบบอัตโนมัติมีสามารถเพาะพันธุกบได

ในปริมาณที่มากขึ้นและสามารถเพาะพันธุกบไดทุกฤดูกาล โดยมี

หลักการทดสอบและประเมินกลองเพาะพันธุกบแบบอัตโนมัติ 

ดังกรอบแนวคิดขางลางน้ี 

 

กลองเพาะ พันธุกบแบบอัตโนมัต ิ 

ใชปริมาณกบนาจํานวน 48 ตัว โดยไดทําการคัดเลือก กบแมพันธุ 

และกบพอพันธุ 

ทําการทําการผสมพันธุกบโดยใชกลอง

เพาะพันธุกบแบบอ ัตโน มัติ 

เปรียบเทียบจํานวนลูกกบท่ีทําการเพาะพันธ ุจากวิธีทางธรรมชาติ

และจํานวนลูกกบท่ีเพาะพันธุดวยกลองเพาะพันธุกบแบบอัตโนมัต ิ 

ประเมินความพึงพอใจของเกษตรกรผูใช

กลองเพาะ พันธุกบแบบอัตโนมัต ิ 

ทําการผสมพันธุกบตามธรรมชาติ

 
รูปที่ 1 หลักการทดสอบและประเมินกลองเพาะพันธุกบแบบ

อัตโนมัติ 
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4. วิธีการดําเนินการวจิัย 

4.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

4.1.1 ประชากรที่ใชสําหรับการวิจัยในครั้งนี้ คือกลุมเกษตรกร

ผูเล้ียงกบ ในพื้นที่เขตอําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 

4.1.2 กลุมตัวอยางในการวิจัยคร้ังนี้ คือ กลุมเกษตรกรผูเลี้ยง

กบ ตําบลดอนขี้เหล็ก อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 

จํานวน 20 คน โดยใชวิธีการสุมแบบเจาะจง 

 

4.2 ตัวแปรที่ใชในการวิจัย 

 ตัวแปรตน  คือ กลองเพาะพันธุกบแบบอัตโนมัติ 

 ตัวแปรตาม คือ จํานวนลูกกบที่ทําการเพาะพันธุจากวิธี

ทางธรรมชาติและจํานวนลูกกบที่เพาะพันธุดวยกลองเพาะพันธุ

กบแบบอัตโนม ัต ิ, ความพึงพอใจของเกษตรกรผูใชกล อง

เพาะพันธุกบแบบอัตโนมัติ 

 ตัวแปรควบคุม คือ กบพันธุนา จํานวน 48 ตัว กบแมพันธุ 

24 ตัว กบพอพันธุ 24 ตัว ซึ่งไดทําการคัดเลือกพอแมพันธุตาม

คุณลักษณะที่เหมาะสมซึ่งไดแก 

 1) กบแมพันธุ มีลักษณะ สวนทองจะเปงนูนอยางเห็นไดชัด 

อุยอายไมคลองแคลว ดานขางลําตัวซึ่งเปนที่สําหรับกบตัวผูใช

เกาะระหวางทําการผสมพันธุจะมีความสากมากกวาปกติ โดยแม

พันธุบางตัวจะมีไขแกจัดเต็มที่ เมื่อนํามือรีดสวนทองเบาๆ จะมี

เม็ดไขที่มีสีขาวดําไหลออกมาใหเห็น 

 2) กบพอพันธุ มีลักษณะ ปากลางมีสีเหลืองสมจางๆ ใตขา

มีสีเหลือง ลําตัวมีสีออน ชัด อีกทั้งหัวแมมือ เทาหนาจะสาก

มากกวาปกติ [2] 

 

4.3 ระยะเวลาใชในการวิจัย 

 ทดลองระยะเวลา 4 เดือน ตั้งแตตุลาคม – มกราคม 
 

4.4 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

4.4.1 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ประกอบดวย 

 1) แบบประเมินความพึงพอใจของเกษตรกรผูใชงานกลอง

เพาะพันธุกบแบบอัตโนมัติ 

 โดยเปนแบบสอบถามที่มีลักษณะแบบมาตราสวนประมาณ

คา (Rating scale) ตามวิธีของริน ลิเคิรท (Rinses Likert) [3] 

โดยกําหนดคะแนนไว 5 ระดับการ ใหคะแนน โดยมีเกณฑการ

ใหคะแนนระดับความพึงพอใจดังนี้ 

 

คะแนน 5 = ผูใชมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด 

คะแนน 4 = ผูใชมีพึงพอใจในระดับ มาก  

คะแนน 3 = ผูใชมีพึงพอใจในระดับ ปานกลาง  

คะแนน 2 = ผูใชมีพึงพอใจในระดับ นอย  

คะแนน 1 = ผูใชมีพึงพอใจในระดับ ตองปรบัปรุง  

 โดยเกณฑในการพิจารณาคาเฉลี่ย ใชวิธีหาคาเฉลี่ยแลวนํามา

เปรียบเทียบกับเกณฑในการแปลความหมาย  แบงออกเปนดังนี้  

คาเฉล่ีย 4.50 - 5.00  = พึงพอใจมากที่สุด  

คาเฉล่ีย 3.50 - 4.49  = พึงพอใจมาก  

คาเฉล่ีย 2.50 - 3.49  = พึงพอใจปานกลาง  

คาเฉล่ีย 1.50 - 2.49  = พึงพอใจนอย  

คาเฉล่ีย 1.00 - 1.49  = พึงพอใจนอยที่สุด 

 2) กลองเพาะพันธุกบแบบอัตโนมัติที่โดยขั้นตอนการ

สรางมีลําดับดังนี้ 

  1) ออกแบบกลองเพาะพันธุกบแบบอัตโนมัติ 
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รูปที่ 2 โครงสรางของกลองเพาะพันธุกบแบบอัตโนมัติ 

 

  2) ส ร า ง กล อ ง เ พ า ะพ ัน ธุ กบแ บ บ อ ัต โนม ัต ิต า ม

โครงสรางที ่ได ทําการออกแบบไว ดังรูปที ่ 3 โดยภายใน

ประกอบไปดวย บอรด Arduino รุน Uno r3 , จอ LCD 

ขนาด 16x2 ,เซนเซอรวัดอุณหภูมิและความชื้น รุน DHT22, 

เบรกเกอร 5 A 220 V, และวงจรรีเลย 8 ชอง   

 โดยชองเอาตพ ุตที่ได ออกแบบกลองเพาะพันธุกบแบบ

อัตโนมัติสามารถใชงานได 4 เอาตพุต จึงทําไปทดสอบโดยมี

การจําลองสภาพแวดลอมมีผลตอการเพาะพันธุของกบนา ซึ่ง

ประกอบไปดวย ฮีตเตอร ขนาด 500 วัตต, พ ัดลม, สปริง

เกอร, วงจรเครื่องเสียง (จําลองเสียงฟารอง) 
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 ฮีตเตอร ขนาด 500 วัตต และ พัดลม จะทําหนาที่ในการ

ร ักษาอุณหภูม ิของสภาพแวดล อม ใหเท าก ับ  30  องศา

เซลเซียส Rubner (1989) [4] กลาววา หากอุณหภูมิของ

สภาพแวดลอมของกบอาศัยอยูเท ากับ  30 องศาเซลเซียส  

อุณหภูมิภายในกบจะเทากับ 25 องศาเซลเซียส  จากการ          

ที ่กบ ม ีอ ุณหภ ูม ิของร า งกายที ่ตํ่ ากว าสภาพแวดล อมจะ                

ทําใหมีผลตอขบวนการเมตาบอลิซึม ซึ่งจะพบมาในกบชวง

ผสมพันธุ  

 สปริงเกอร จะทําหนาที่ในการรักษาความชื้นภายในพื้นที่

ทดลอง และเปนการจําลองฝนตก ซึ่งโดยสัญชาตญาณกบจะ

ไมวางไขในที่แลง กบจะวางไข ภายหลังฝนตกหรือระหวางที่

ฝนตก  อีกทั้งยังชวยระบายความรอนของรางกายโดยผาน

การระเหยของน้ําบนผิวหนังดวย 

 วงจรเครื ่องเส ียง  จะทําหนาที ่จําลองสถานการณให

เหม ือนสภาวะฤด ูฝน ม ีเ สีย งฟ าร อง ฟ าผา  อีกทั ้งย ัง มี                 

ไฟแฟลช 12 โวลต ชวยในการจําลองฟ าแลบ ซึ่งทําการ

เชื่อมตอกับบอรด Arduino รุน Uno r3 โดยตรงนั้นเอง 

 

.  

รูปที่ 3 กลองเพาะพันธุกบแบบอัตโนมัติ 

  3) นํากลองเพาะพันธุกบแบบอัตโนมัติที ่ไดสรางขึ ้น

นําไปทดลองเพื่อเปรียบเทียบจํานวนลูกกบที่เกิดจากวิธีทาง

ธรรมชาติและจํานวนลูกกบเมื่อใชกลองเพาะพันธุกบนอก

ฤดูกาลแบบอัตโนมัติและความพึงพอใจของเกษตรกรผูใช 

4.5 การเก็บรวบรวมขอมูล 

 ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดทําการเก็บรวบรวมขอมูล เพื่อ

ออกแบบและสรางกลองเพาะพันธุกบแบบอัตโนมัติดังนี้ 

4.5.1 ศ ึกษ าค นคว าห าข อม ูล และอง ค ค วามรู ต าง ๆ ที่

เกี่ยวของกับงานวิจัย พรอมสอบถามเกษตรกรผูเลี้ยงกบนา  

ซึ่งแบงหัวขอไดดังนี้ 

  1) วิธีการผสมพันธุกบตามธรรมชาติ 

  2) ปจจัยทางสภาพแวดลอมที่สงผลตอการผสมพันธุ

กบ 

  3) อุปกรณสําหรับการสรางกลองเพาะพันธุกบแบบ

อัต โนม ัต ิเ ช น  บอร ดอาด ุย โน  เซนเซอร ว ัดอ ุณหภ ูมิและ

ความชื้น ฮีตเตอรความรอน เปนตน 

4.5.2 ร างแบบประเมินกล องเพาะพ ันธุกบแบบอัตโนม ัติ

จัดเป นหมวดหมูใหสอดคลองกับวัตถุประสงคในการทํางาน

วิจัยและขอบเขตของงานวิจัย  

4.5.3 เก ็บ รวบรวมผล โดยนํากล องเพ าะพ ันธุ กบแบบ

อัตโนมัติที่ไดรางแบบและสรางขึ้นมานั้นมาทดลองจํานวน 3 

ครั้ง แตละคร้ังมีจํานวนกบพันธุนา จํานวน 16 ตัว กบแมพันธุ 

8 ตัว กบพอพันธุ 8 ตัว พรอมใหเกษตรกรผูใชงานกรอกแบบ

ประเมินความพึงพอใจ 

4.5.4 วิเคราะหขอมูล 

 

5. ผลการวิจัย 

 เม่ือทําการออกแบบและสรางกล องเพาะพ ันธุ กบแบบ

อัตโนมัติ จึงทําการนัดกลุมตัวอยางเพื่อทดสอบและเก็บผลการ

ทดลอง ซ่ึงผลการทดลองที่ไดน้ันแบงออกเปนหัวขอดังน้ี 

 1) การเปรียบเทียบจํานวนลูกกบที่เกิดจากวิธีทางธรรมชาติ

และจํานวนลูกกบเม่ือใชกลองเพาะพันธุกบแบบอัตโนมัติ 

 ทําการทดลองโดยใชกบพันธุนาจํานวน 48 ตัว ซึ่งไดทํา

การทดลองทั้งหมด 3 ครั้ง โดยในแตละครั้งจะใชกบทดลอง

จํานวน 8 ตัวตอ 1 บอ ซึ่งประกอบไปดวยกบแมพันธุ 4 ตัว 

กบพอพันธุ 4 ตัว โดยจํานวนลูกกบที่เกิดจากวิธีทางธรรมชาติ

และจํานวนลูกกบเม่ือใชกลองเพาะพันธุกบแบบอัตโนมัติเปน

ดังตารางที่ 1 
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ตารางที่  1 การเปรียบเทียบ จํานวนลูกกบที่ เกิดจากวิธีทาง

ธรรมชาติและจํานวนลูกกบเมื่อใชกลองเพาะพ ันธุกบแบบ

อัตโนมัติ 

จํานวนกบนาที่ทํา

การทดลอง 48 ตัว  

จํานวน 3 คร้ัง 

วิธีทาง

ธรรมชาติ 

(ตัว) 

กลองเพาะพันธุ

กบแบบอัตโนมัติ 

(ตัว) 

ครั้งที่ 1  1136 2271 

ครั้งที่ 2 2239 2244 

ครั้งที่ 3 1139 2279 

คาเฉลี่ยรวม ( x ) 1504.67 2264.67 

สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D.) 
635.95 18.33 

 จากตารางที่  1  พบวา จํานวนลูกกบที่ เ กิดจากวิ ธีท าง

ธรรมชาติ มีคาเฉลี่ยเทากับ 1504.67 ตัว สวนเบี ่ย ง เบน

มาตรฐานเทากับ  635.95 และจํานวนลูกกบเม่ือใชกลอง

เพาะพันธุกบแบบอัตโนมัติมีคาเฉลี่ยเทากับ 2264.67 ตัว สวน

เบี่ยงเบนเทากับ 18.33 

 2) การประเมินความพึงพอใจของเกษตรกรผูใชงานกลอง

เพาะพันธุกบแบบอัตโนมัติ 

 เม่ือทําการทดลองดวยกลองเพาะพันธุกบแบบอัตโนมัติ

โดยเกษตรกรผู ใชจํานวน 20 คน วิธีการสุมแบบเจาะจงได

ประเมินความพึงพอใจโดยแบงเปนหัวขอทั้งหมด 10 ขอ โดย

แบบประเมินความพึงพอใจนั้นที่ไดทําการสรางขึ้นไดทําการ

ปรับปรุงแกไข ตามความเหมาะสม ซึ่งผลการประเมินเปนดัง

ตารางที ่2 

 

 

ตารางที ่2 ผลการประเมินความพึงพอใจเกษตรกรผูใชงานกลองเพาะพันธุกบนอกฤดูกาลแบบอัตโนมัติ 

รายการประเมิน 
ระดับความประเมิน 

ระดับคุณภาพ  

S.D. 

1. ความพรอมของอุปกรณ 4.57 0.5 มากที่สุด 

2. ความปลอดภัยของอุปกรณ 4.2 0.41 มาก 

3. ความสะดวกในการใชงาน 4.4 0.5 มาก 

4. วัสดุอุปกรณมีความเหมาะสม 4.5 0.51 มากที่สุด 

5. ความครบถวนสมบูรณของอุปกรณ 4.63 0.49 มากที่สุด 

6. การออกแบบกลองเพาะพันธุ 4.57 0.5 มากที่สุด 

7. ราคาตนทุนในการผลิต 4.43 0.5 มากที่สุด 

8. การตอบสนองการใชงาน 4.23 0.43 มาก 

9. ประสทิธิภาพความคงทน 4.43 0.5 มาก 

10. ความพึงพอใจการใชงานอุปกรณในภาพรวม 4.53 0.51 มากที่สุด 

คาเฉลี่ยรวม  4.53 0.49 มากที่สุด 

 

 จากตารางที่ 2 พบวา ระดับความพึงพอใจในการใชกลอง

เพาะพันธุกบแบบอัตโนมัติภาพรวมอยูในระดับ ( x  =4.53, 

S.D=0.49) เมื่อพิจารณาผลเปนขอพบวา อยูในระดับความพึง

พอใจมากที่สุดทั้งหมด 7 ขอ และความพึงพอใจระดับมาก

ทั้งหมด 4 ขอ 

 

 

6. สรุปผลการทดลอง 
 จากการศึกษาวิจัยเรื่องกลองเพาะพันธุกบแบบอัตโนมัติ

สามารถแบงหัวขอการอภิปรายผลและสรุปผลไดดังนี ้

 

2.1 เพื่อเปรียบเทียบจํานวนลูกกบที่เกิดจากวิธีทางธรรมชาติและ

จํานวนลูกกบเมื่อใชกลองเพาะพันธุกบแบบอัตโนมัติ 

x
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 จากผลการวิจัยพบวา เมื่อทําการทดลองมีกบพันธุนาจํานวน 

48 ตัว จํานวนลูกกบที่เกิดจากวิธีทางธรรมชาติ คาเฉลี่ยเทากับ 

1504.67 ตัว สวนเบี่ย งเบนมาตรฐานเทากับ 635.95 และ

จํานวนลูกกบเมื่อใชกลองเพาะพันธุกบแบบอัตโนมัติมีคาเฉล่ีย 

เทากับ 2264.67 สวนเบี ่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 18.33 อัน

เนื่องมาจากกลองเพาะพันธุกบแบบอัตโนมัต ิ สามารถจําลอง

สภาพแวดลอมที่มีผลตอการเพาะพันธุของกบนาไดสเมือนจริงได

อยางอัตโนมัติ เพื่อกระตุนการผสมพันธุของกบนาอีกทั้งยังเพิ่ม

ปริมาณลูกกบอีกดวย 

 

2.2 เพื ่อประ เม ินความพ ึงพอใจความพ ึงพอใจเกษตรกร

ผูใชงานกลองเพาะพันธุกบแบบอัตโนมัติ 

 จากผลการวิจัยพบวาความพึงพอใจเกษตรกรผู ใชงาน

กลองเพาะพันธุกบแบบอัตโนมัติ จํานวน 20 คน ประเมิน

ความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ยเทากับ 4.53 และ

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.49 อันเนื่องมาจากสามารถ

ตอบสนองความสะดวกสบายในการเพาะพันธุ ฟงกชั่นการใช

งานไมซับซอนงายตอการทําความเขาใจ อีกทั้งยังเพิ่มจํานวน

ผลผลิตไดโดยไมตองคํานึงถึงฤดูกาล ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย

ของศิวกร จินดารัตน [5] ระบบจัดการฟารมไกอัจฉริยะดวย

ราสเบอรี่ไพและอาดุยโน ระดับความพึงพอใจตอการใชงาน

ระบบของผูใชงานทั่วไปจํานวน 30 คน แบงออกเปน 3 ดาน

ดังตอไปนี้ 

 1) ดานความสามารถของระบบตรงตามความตองการ

ของผูใชโดยภาพรวม มีความเหมาะสมดี ได คาเฉลี่ยเทากับ 

3.86 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.75 

 2) ด านความถ ูกต องของการทํา ง านของระบบ โดย

ภาพรวม มีความเหมาะสมดี ไดคาเฉลี่ยเทากับ 3.51 และสวน

เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.65 

 3) ดานความงาย และเหมาะสมในการใชงานระบบโดย

ภาพรวม มีความเหมาะสมดี ไดคาเฉลี่ยเทากับ 4.19 และสวน

เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.67 
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การพัฒนาระบบตรวจนับและตรวจสอบรายการครุภัณฑหองปฏิบัติการดวยเทคโนโลยีอาร

เอฟไอดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  

Development Count and Check Durable Goods Laboratory System  

with RFID in Faculty of Industrial Technology,  

Kamphaengphet Rajabhat University. 
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บทคัดยอ 

   งานวิจัยนี้นําเสนอวิธีการพัฒนาระบบตรวจนับและตรวจสอบรายการครุภัณฑภายในหองปฏิบัติการโดยนําเทคโนโลยีอาร

เอฟไอดีมาใช เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานของเจาหนาที่ หลักการทํางานของระบบ คือ การอานขอมูลจากแผนปายอารเอฟไอดี

ที่ติดตั้งกับครุภัณฑภายในหองป ฏิบัติการ บันทึกขอมูลลงในโมดูลSD CARD สามารถนําขอมูลไปตรวจนับและตรวจสอบใน

โปรแกรมเอ็กเซลลได   ซ่ึงงานวิจัยนี้พัฒนาตอยอดจากงานวิจัยเดิมเรื่อง ระบบตรวจนับและตรวจสอบครุภัณฑดวยเทคโนโลยีอารเอฟ

ไอดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร โดยดําเนินการพัฒนารูปแบบของขอมูลใหมีรายละเอียดสามารถ

ตรวจสอบไดดีขึ้น มีการออกแบบใหเครื่องทํางานเฉพาะเวลาที่มีการกระตุนการทํางานเพื่อประหยัดแบตเตอรี่ใชงานไดนานขึ้น และ

สามารถนําเสนอขอมูลตอหัวหนาหนวยงานในระบบออนไลนได จากการทดลองพบวา เครื่องอานสามารถอานแผนปาย RFID ไดใน

รัศมี 6 เซนติเมตร การอานขอมูลทุกรายการมีความถูกตอง 100 เปอรเซ็นต ตามที่เราไดเขียนโปรแกรมไว สามารถจําแนกรายการ 

จําแนกหองปฏิบัติการ ตรวจสอบไดในเวลาอันรวดเร็ว และนําเสนอขอมูลตอหัวหนาหนวยงานแบบออนไลนได 

คําสําคัญ: RFID, ครุภัณฑ, หองปฏิบัติการ 
 

Abstract 
   This research presents Development count and check durable goods Laboratory system with RFID in 

Faculty of Industrial Technology, Kamphaengphet Rajabhat University.To improve the performance of the staff. 

The principle of the system is to read data from the RFID tag installed with the laboratory equipment. Data 

logging into the SD CARD module can be used to detect and monitor data in an Excel program. This research was 

developed from the Counting durable goods system by RFID in faculty of Industrial Technology Kamphaengphet 

university.This research development of the data model to be more detailed, can be verified. It is designed to 

work only when activated to save battery life longer. And can be presented to the head of the agency online. 

The experiments showed that 1)The reader can read RFID tags in a radius of 6 centimeters. 2)Reading every item 

is 100 percent accurate as we programmed it. 3)Can be classified. Classification of laboratories Check it out in no 

time. And 4) provide information to the head of the agency online. 

Keywords: RFID , durable goods , Laboratory 
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1. บทนํา (Introduction)  

 การปฏิบัติงานตรวจนับรายการครุภัณฑหองปฏิบัติการใน

ปจจุบัน ที่หนวยงานไดพบปญหาในการดําเนินงาน ดังน้ี 

 1) ใชระยะเวลานานในการตรวจสอบรหัสประจําตัวเลข

ครุภัณฑ  

 2) แผนปายเลขครุภัณฑมีการลบเลือนหรือฉีกขาดไมชัดเจน 

เนื่องมาจากการใชงานหรอืเลือนหายตามกาลเวลา 

 3) ในการเก็บขอมูล และเรียกใชงานขอมูลคอนขางยุงยาก 

เนื่องจากเขียนจดบันทึกขอมูลลงในกระดาษหลายแผน 

 4) เจาหนาที่มีความลําบากในการคนหา และเสียเวลาใน

การปฏิบัติหนาที่ เนื่องจากงานตรวจนับครุภัณฑตอครั้งใชระยะ

เวลานาน  

 5) เกิดขอผิดพลาดในการจดบันทึกขอมูลเนื่องมาจาก

เจาหนาที่เอง 

 6) มีความยุงยากในการทําสรุปรายงานผลการดําเนินงาน

ตรวจนับรายการครุภัณฑ เพื่อนําเสนอแกหัวหนาหนวยงาน 

 จึงมีแนวความคิดพัฒนาระบบตรวจนับและตรวจสอบ

รายการครุภัณฑภายในหองปฏิบัติการโดยนําเทคโนโลยีอารเอฟ

ไอดีมาใช เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานของเจาหนาที ่

 

2. วัตถุประสงคและเปาหมาย 

 การจัดการรายการตรวจนับครุภัณฑดวยเทคโนโลยี RFID 

จะอํานวยความสะดวกรวดเร็วตอการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ใน

การตรวจสอบรหัสประจําครุภัณฑ และมีความถูกตองในการ

ปฏิบัติงาน ในเวลาที่รวดเร็ว โดยเปาหมายของการผลิตผลงาน

จากการทํางานโดยใชเทคโนโลยี RFID มีดังนี้ 

 1) สามารถตรวจสอบรหัสประจําครุภัณฑไดทันท ี

 2) ขอมูลจากการตรวจสอบรายการครุภัณฑหองปฏิบัติการ

มีความถูกตองและรวดเร็วมากข้ึน 

 3) สามารถจัดเก็บขอมูลรายการครุภัณฑหองปฏิบัติการลง 

SD Card ในรูปแบบ TEXT FILE (.txt) 

 4) สามารถนําเสนอขอมูลตอหัวหนาหนวยงานในรูปแบบ 

Excel ทางออนไลนได 

 5) เจาหนาที่สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพมาก

ขึ้น 

 

 

 

4. แนวคิด/ขั้นตอนการจัดทํานวัตกรรมหรือแนว

ปฏิบัติที่ด ี
 ข้ั นต อ นก า รป ฏิบั ติ ง า น ต ร วจ นั บ ร า ยกา รค รุ ภัณ ฑ

หองปฏิบัติการดวยเทคโนโลยี RFID 

 
รูปที่1 ขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจนับรายการครุภัณฑ

หองปฏิบัติการดวยเทคโนโลยี RFID 

 

สามารถอธิบายขั้นตอนการทํางานของแผนผังในรูปที ่1 ดังน้ี 

 1) เริ่มตนการทํางานโดยการตรวจสอบรายครุภัณฑที่

ตองการ 

 2) เครื่องมืออานสงคลื่นความถี่ไปยังแผนปาย  

 3) รับคล่ืนความถี่จากแผนปาย RFID 1 แผนแทน 1 

รายการ 

 4) ไมโครคอนโทรลเลอรตรวจสอบวาขอมูลที่ไดรับมีความ

สมบูรณสามารถประมวลผลไดหรือไม หากไมสมบูรณจะไมมี

เสียงลําโพงดัง ใหเริ่มตนขอที่ 1 ใหม 

 5) หากขอมูลสมบูรณไมโครคอนโทรลตรวจสอบความ

ตรงกันของขอมูลและบันทึกผลลงใน SD CARD 

 6) นําเขาขอมูลจาก SD CARD ไปใสโปรแกรมเพื่อกรอง

ขอมูลตามที่ตองการ 

 

 

3 3 
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5. ประโยชนที่ไดรับ 

 1) ระบบตรวจนับรายการครุภัณฑหองปฏิบัติการ 

 2) ไดเครื่องมือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ

เจาหนาที่ 

 

6. สวนประกอบและวิธีการใชงานของระบบ 

เครื่องอาน RFID ประกอบดวย 1.ไมโครคอนโทรลเลอร

ประมวลผลเช่ือมตอการทํางานรวมกับ 2.โมดูลอานแผนปาย 

RFID 3.โมดูล SD CARD   (ดังแสดงในรูปที่ 2)  

 

 
รูปที่ 2 แสดงอุปกรณเคร่ืองมือตรวจนับรายการครุภัณฑดวย

เทคโนโลยี RFID 

 

วิธีการใชงานเครื่องมือในการปฏิบัติงาน มีดังน้ี  

 1) ติดตั้งแผนปายRFID TAG ที่ครุภัณฑ แสดงดังรูปที่ 3 

 

 
รูปที่ 3 แสดงอุปกรณหรือครุภัณฑติดแผนปาย RFID 

 

 2) เมื่อกดสวิตชเครื่องอาน ๆ จะอานขอมูลจากแผนปาย 

RFID ครุภัณฑ ลักษณะแสดงนรูปที่ 4 

 

 
รูปที่ 4 แสดงการอานขอมูลจากแผนปาย RFID กับตัวครุภัณฑ 

 

 3) เมื่อแผนปายRFID ถูกกระตุนจากเครื่องอาน แผนปาย

จะสงขอมูลไป ยังไมโครคอนโทรลเลอรๆ ตรวจสอบขอมูล

รายการครุภัณฑที่มีในไมโครคอนโทรลเลอร 

 4) หากขอมูลที่อานมีอยู ในรายการครุภัณฑที่บันทึกไว 

ไมโครคอนโทรลเลอรจะบันทึกขอมูล ดังตอไปนี้ 

  1. รหัสแผนปาย  

  2. รหัสครุภัณฑ  

  3. ชื่อรายการครุภัณฑ  

  4. เลขที่หอง  

  5. จํานวน  

 

 ขอมูลดังกลาวถูกบันทึกลงใน SD CARD หากขอมูลไมมีใน

รายการหรือผิดพลาดจะมีเพียงเสียงดังแตระบบจะบันทึกเปน 

Unknown TAG 

 

 
รูปที่ 5 แสดงการอานขอมูลจากแผนปาย RFID กับตัวครุภัณฑ 

 

1 2 

3 
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7.  ผลการนําไปทดลองใชกลุมตัวอยาง หรอื

กลุมเปาหมาย 
 จากการทดลองโดยลงทะเบียนแผนปายRFID 19 แผน กับ

ครุภัณฑหองปฏิบัติการ 19 รายการ หองปฏิบัติการ จํานวน 2 

หอง แสดงผลใน โปรแกรมEXCEL ดังรูปที่ 6 

 

 
รูปที่ 6 แสดงการอานขอมูลจากแผนปาย RFID กับตัวครุภัณฑ

โดย Excel 

 

 หลังจากนําขอมูลเข าสู โปรแกรมEXCELเจาหนาที่หรือ

หัวหนาหนวยงาน สามารถใชเครื่องมือคัดกรองของโปรแกรม

EXCELเลือกดูรายการเฉพาะหองปฏิบัติการใดหองหน่ึง หรือ

เลือกผลรวมรายการทั้งหมดทุกหองได 

 

8. การวิเคราะหและสรุปผลการทดลองใช 

 จากผลการทดลอง พบวา เครื่องอานสามารถอานแผนปาย 

RFID ไดในรัศมี 6 เซนติเมตร เน่ืองจากขอจํากัดของโมดูลอาน

แผนปายมีรัศมีการอานคล่ืนในชวงระยะ 6 เซนติเมตร การอาน

ขอมูลทุกรายการมีความถูกตอง 100 เปอรเซ็นต เน่ืองดวย การ

กําหนดจัดลํ าดับคิวในข้ันตอนของการออกแบบและเ ขียน

โปรแกรมใหกับไมโครคอนโทรลเลอร ตามที่เราไดเขียนโปรแกรม

ไว จึงผลใหมีประสิท ธิภาพ ในการอานขอมูลโดยไมมีความ

ผิดพลาด สามารถจําแนกรายการ จําแนกหองปฏิบัติการ และ

ตรวจสอบไดในเวลาอันรวดเร็ว 

 

9. แนวทางในการพัฒนาตอไป 
 1) ลดขนาดของเครื่องมือใหเล็กลง 

 2) เพิ่มรัศมีการอานของเครื่อง 

 3X มีหนาจอแสดงผลแบบLCD ที่ตัวเครื่อง 

 

10.ปญหา/อุปสรรค 
 โปรแกรม EXCEL มีการแปลผลขอมูลผิดพลาด สาเหตุ

เพราะรปูแบบอัตโนมัติของโปรแกรม Excel แกไขโดยเอา

รูปแบบอัตโนมัติออก 
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บทคัดยอ 

   การศึกษาคนควาคร้ังนี้มีความมุงหมาย 1) เพื่อพัฒนาสื่อเทคโนโลยีเสมือนจริง เรื่อง การจําลองการทํางานอุปกรณในระบบ

เครือขายคอมพิวเตอร 2) เพื่อหาประสิทธิภาพของสื่อเทคโนโลยีเสมือนจริง เรื่องการจําลองการทํางานอุปกรณในระบบเครือขาย

คอมพิวเตอร กลุมตัวอยาง ไดแก นักศึกษาชั้นปที่ 3 สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎ

สุรินทร จํานวน 20 คน ผูวิจัยใชวิธีการคัดเลือกกลุมตัวอยางเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ผลการศึกษาพบวาผลจากการ

ทดสอบประสิทธิภาพทางดานเนื้อหา ดานวีดีโอ ตัวอักษร รูปภาพสี และดานแอพพลิเคชั่นมีคาเฉล่ียรวมทั้งสามดานเทากับ 4.58 และ

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีคาเทากับ 0.56   มีประสิทธิภาพในระดับดีมาก 

คําสําคัญ: สื่อเทคโนโลยีเสมือนจริง, การจําลองการทํางานอุปกรณในระบบเครือขายคอมพิวเตอร 
 

Abstract 

   This study aimed 1) to develop technologymedia augmented reality.The simulate to work a device in a 

computer network system 2) to find out the effectiveness of augmented reality technology. Subject to simulate 

to work a device in a computer network system.The sample consisted of Year 3 student branch of computer 

technology. Faculty of industrial technology Surindra Rajabhat University.The number of 20 people.The 

researcher used for sampling specific. The study found.The simulate to work a device in a computer network 

system.The result of performance test, the content, video, letters, pictures, colors and the application.Average 

including three sides equal to 4.58 and standard deviation equal to 0.56,Effective at a excellent level. 

Keywords: ARTM, The simulate to work a device in a computer network system 

 

1. บทนํา 

 ในปจจุบันเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีการ

ติดตอสื่อสารไดเขามามีบทบาทตอการศึกษาเปนอยางมาก การ

นําเอาเทคโนโลยีตางๆ เขามาชวยในการเรียนการสอนทําให

ผูเรียนมีความสนใจและมีชองทางในการเรียนในรูปแบบอ่ืนเพิ่ม

มากขึ้นมีการนําเอาวิธีการใหมๆ เขามาใชในการเรียนการสอน

อยูตลอดเวลา ไมวาจะเปนการใชอีเลิรนนิ่งการเรียนการสอนการ

ทํากิจกรรมหรือแบบฝกหัดตางๆ บนเว็บไซตหรือสื่อการสอนใน

รูปแบบบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เปนตน แตในการใชงาน

รูปแบบการเรียนการสอนที่กลาวมานั้นเริ่มมีการใชมากขึ้นทําให

รูปแบบการนําเสนอเร่ิมที่จะไมแปลกใหมและไมดึงดูดความ

สนใจตอผูเรียนไดมากเพียงพอ จากการศึกษาพบวาปจจุบัน มี

เทคนิคชนิดหนึ่งที่ เ รียกว าความเสมือนจริ ง (Augmented 
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Reality) ที่นาจะนําเทคนิคชนิดนี้ มาประยุกตใชในการพัฒนา

ระบบและใชกับการเรียนการสอน [1] 

 จากหลักการดังกลาวของเทคนิคนี้ทําใหผูวิจัยมีความสนใจ

นํามาประยุกตใชเพราะรูปแบบในการแสดงผลเปนวิธีที่นาสนใจ

ในการนํามาใชกับการเรียนการสอนทําใหการเรียนมีความสมจริง

มากย่ิงขึ้น ผูเรียนไมเกิดความเบื่อหนายในการเรียนและเกิด

ความอยากรูยากเห็นและนาที่จะชวยใหผูเรียนสนใจในการเรียน

การสอนได 

 จาการศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอน วิชาระบบ

เครือขายคอมพิวเตอร ประเด็นปญหาที่พบในรายวิชาเรื่อง

อุปกรณในระบบเครือขายคอมพิวเตอร ซึ่งเปนรายวิชาสาระการ

เรียนรูที่ผสมผสานระหวางทฤษฎีควบคูกับปฏิบัติ ทําใหผูเรียน

เกิดความเบื่อหนายและไมสนใจในบทเรียน บางครั้งอานหนังสือ

แคอยางเดียวอาจไมเขาใจหลักการทํางานของระบบเครือขาย

คอมพิวเตอรหรือมองเห็นภาพไมชัดเจน จึงนําสื่อเทคโนโลยีเขา

มาประยุกตใชในการเรียนการสอน ซึ่งจะทําใหผูเรียนเกิดความ

เขาใจในการทํางานของอุปกรณเครือขายคอมพิวเตอรมากยิ่งขึ้น 

 ดังน้ันผูวิจัยไดพัฒนาสื่อเทคโนโลยีเสมือนจริง เรื่องการ

จําลองการทํางานอุปกรณในระบบเครือขายคอมพิวเตอร ดวย

คุณสมบัติของเทคโนโลยีเสมือนจริง ที่ใหบริการผานโทรศัพท จะ

ชวยใหการเรียนสะดวก ย่ิงขึ้นลดเวลาและประหยัดคาใชจาย 

ฉะนั้นการนําเทคโนโลยีเสมือนจริง เขามาประยุกตใชกับการ

เรียนโดยอาศัยหลักการศึกษาตามอัธยาศัยนั้น จะเปนการเพิ่ม

ความรูความเขาใจใหแกผูเรียน   

 

2. วัตถุประสงคของการวจิัย 
2.1 เพื่อพัฒนาสื่อเทคโนโลยีเสมือนจริง เรื่องการจําลองการ

ทํางานอุปกรณในระบบเครือขายคอมพิวเตอร 

 

2.2 เพื่อหาประสิทธิภาพของสื่อเทคโนโลยีเสมือนจริง เรื่องการ

จําลองการทํางานอุปกรณในระบบเครือขายคอมพิวเตอร 

 

3. สมมติฐานของการวจิัย 

 สื่อเทคโนโลยีเสมือนจริง เรื่องการจําลองการทํางานอุปกรณ

ในระบบเครือขายคอมพิวเตอร มีประสิทธิภาพอยูในระดับดี 

 

 

4. วรรณกรรมที่เกี่ยวของ 

4.1 ความรูเก่ียวกับสื่อเทคโนโลยีเสมือนจริง  

 ความเสมือนจริง (Augmented  Reality) เปนเทคโนโลยี

ใหมที่ผสานเอาโลกแหงความเปนจริง (Real) เขากับโลกเสมือน 

(Virtual) ซ่ึงจะทําใหภาพที่เห็นในจอภาพกลายเปนวัตถุ 3 มิติ

ลอยอยูเหนือพื้นผิวจริงและกําลังพลิกโฉมหนาใหสื่อโฆษณาบน

อินเทอรเน็ตไปสูความตื่นเตนเราใจแบบใหมของการที่ภาพสินคา

ลอยออกมานอกจอคอมพิวเตอรนําไปสูการเปลี่ยนแปลงโฉม

หนาสื่อยุคใหมเชนเดียวกับเมื่อครั้งเกิดอินเทอรเน็ตข้ึนในโลกก็

วาไดหากเปรียบส่ือตางๆ เสมือนกลองแลวเทคโนโลยีเสมือนจริง 

คือการเดงออกมาสูโลกใหมภายนอกกลองที่สรางความตื่นเตน

เราใจในรูปแบบInteractive Media เพียงแคภาพสัญลักษณที่

ตกแตงเปนรูปรางตางๆแลวนําไปทํารหัสหรือเรียกวา Marker 

เมื่อตีพิมพบนวัตถุตางๆ แลวไมวาจะเปนบนผาแกวน้ํากระดาษ

หนาหนังสือหรือแมแตบนนามบัตรแลวสองดวยกลองเว็บแคม

หรือกลองโทรศัพทเราอาจเห็นภาพโมเดลของอาคารขนาดใหญ 

หรือเห็นสัญลักษณของรานคารูปสินคาตางๆ รวมไปถึงรูปคน

เสมือนจริงปรากฏตัวและกําลังพูดผานหนาจอคอมพิวเตอร น่ีคือ

สิ่งที่ตื่นตาตื่นใจ และทําใหเทคโนโลยีเสมือนจริง กลายเปนสิ่งที่

ถูกถามหากันมากข้ึน  

 

4.2 โปรแกรมที่ใชในการพัฒนาสื่อ  

 โปรแกรม Unity คือเกมเอนจิ้นสําหรับการสรางเกมที่ถูก

พัฒนาขึ้นมาอยางตอเน่ืองต้ังแตในชวงแรกๆที่รองรับการพอรท

เกมลงบน Windows, OS X และเว็บเทานั้น แตในปจจุบันได

พัฒนาเพิ่มความสามารถในการพอรทลงบน iOS, Android และ

แพลตฟอรมอ่ืนเกือบทุกแพลตฟอรม รวมถึงมีเวอรชันที่ใหใชงาน

ฟรีดวย ซึ่งแพลตฟอรมที่ Unity รองรับอยางเปนทางการก็มี

จํานวนมาก ไดแก Web, PC, Mac, iOS, Android, Windows 

Phone, Blackberry, Xbox, PlayStation 

 โป รแกรม  Vuforia เท ค โนโ ลยีค วามเ ส มือนจริ ง 

(Augmented Reality) เปนการบูรณาการขอมูลดิจิทัลเขากับ

สภาพแวดลอมของผูใชในเวลาจริง ซ่ึงขอมูลดิจิทัลน้ันจะมีหลาย

รูปแบบไมวาจะเปน รูปภาพ, แอนิเมชัน, วิดีโอ, เสียง หรือ

ขอความ เรียกรวมงายๆวา “ขอมูลมัลติมีเดีย” จะเขาไปเพิ่มเติม

หรือเปนสวนหนึ่งกับสภาพแวดลอมจริง ซึ่งจะมีความแตกตาง

จาก Virtual Reality (VR) หรือความจริงเสมือน ซึ่งมีหลักการ

ทํางานเปนการซอนทับขอมูลดิจิทัลลงไปบนสภาพแวดลอมจริง [2] 
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4.3 งานวิจัยที่เก่ียวของ 

 ณัฐวี อุตกฤษฎ และนวพล วงศวิวัฒนไช (2555) ไดทําการ

ออกแบบและพัฒนาระบบเพื่อชวยในการสอนเรื่องตัวอักษร

ภาษา อังกฤษ  A-Z โดยใช เทคโนโลยี ความจริ ง เ สริม 

(Augmented Reality :AR) ระบบนี้สามารถนําไปใชเสริมการ

สอนเร่ืองตัวอักษรภาษาอังกฤษ A-Z แกนักเรียนในระดับ

เบื้องตนได ซ่ึงนอกจากเทคโนโลยีความจริง เสริม น้ีจะถูก

พั ฒ นาขึ้ น โ ด ย เ ค รื่ อ งมื อ ที่ ชื่ อ ว า  FLARToolkit แ ล ว ยั ง

ประกอบดวยการสรางโมเดล 3 มิติ เพื่อใหระบบการสอนมีความ

นาสนใจ เขาใจงายและรวดเร็วกับการเรียนแบบโลกเสมือนจริง 

ผลการประเมินคุณภาพของระบบ โดยการใชแบบสอบถามกับ

กลุมตัวอยาง 2 กลุม คือ ผู เชี่ยวชาญจํานวน 10 ทาน และ

ผูใชงานทั่วไปจํานวน 30 ทาน พบวาแบบประเมินคุณภาพของ

ระบบสําหรับผู เ ช่ียวชาญไดคาเฉ ล่ียเท ากับ 4 .40 คาสวน

เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.60 และผลการประเมินคุณภาพ

ของระบบสําหรับผูใชงานทั่วไปไดคาเฉลี่ยเทากับ 3.80 คาสวน

เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.84 สามารถสรุปไดวา ระบบที่

ออกแบบและพัฒนาข้ึนมีคุณภาพอยูในระดับดี [3] 

 ณัฐมา ไชยวรโยธิน (2556) ไดทําการวิจัยเรื่องการพัฒนา

หนังสืออิเล็กทรอนิกสเรื่องศิลปะการแสดงประจําชาติประเทศใน

ประชาคมอาเซียนดวยเทคโนโลยีออรัสมา ผลการวิจัยพบวา 

หนังสืออิเล็กทรอนิกสเรื่องศิลปะการแสดงประจําชาติ ประเทศ

ในประชาคมอาเซียนดวยเทคโนโลยี ออรัสมาของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่1มีคุณภาพและประสิทธิภาพอยูในระดับดีมาก 

[4] 

 

5. วิธีดําเนินการวจิยั 
 การวิเคราะหขอมูลเน้ือหารายวิชา 

5.1 การวิเคราะหหลักสูตรเนื้อหา (Course Analysis) โดยศึกษา

วิเคราะหหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน เชน แผนการเรียนการ

สอน คําอธิบายรายวิชา หนังสือ ตํารา และเอกสารประกอบการ

เรียนการสอน เพื่อทําความเขาใจจุดมุงหมายของหลักสูตร 

ขอบขายเนื้อหา จุดประสงค โดยแบงเปน 3 หนวยการเรียนรู ก) 

หนวยการเรียนรูที่ 1 พื้นฐานระบบเครือขายเบื้องตน ข) หนวย

การเรียนรูที่ 2 อุปกรณในระบบเครือขายคอมพิวเตอร ค) หนวย

การเรียนรูที่ 3 รูปแบบการเช่ือมโยงและชนิดของระบบเครือขาย 

5.2 การกําหนดวัตถุประสงคการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีเสมือนจริง 

ศึกษาคูมือการจัดการเรียนรู แผนจัดการเรียนรู เรื่องอุปกรณใน

ระบบเครือขายคอมพิวเตอร กําหนดเนื้อหาตามวัตถุประสงค

รายวิชา พรอมกําหนดจุดประสงคการเรียนรูของเนื้อหา 

 

5.3 การวิเคราะหเน้ือหาและกิจกรรม (Content Activities 

Analysis) ผูศึกษาคนควา ไดวิเคราะหเนื้อหาและกิจกรรม โดย

ยึดหลักตามวัตถุประสงคและรูปแบบการเรียนรูเปนหลักโดย  

สื่อเทคโนโลยีเสมือนจริง ไดจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะ 

[6] 

 

5.4 การกําหนดขอบขายส่ือเทคโนโลยีเสมือนจริง แบบหนังสือ

เพื่อกําหนดความสัมพันธของเนื้อหาแตละหัวขอยอย ใหสัมพันธ

และสอดคลองกัน 

 

5.5 กําหนดวิธีการนําเสนอ (Pedagogy /Scenario) จากขอมูล

ดานเนื้อหาและกิจกรรม และการกําหนดขอบขายสื่อเทคโนโลยี

เสมือนจริง ได นํามากําหนดรูปแบบการนําเสนอแบบความ

เสมือนจริง เปนการนําเทคโนโลยีมาผสานระหวางโลกแหงความ

เปนจริงและความเสมือนจริงเขาดวยกัน ดวยการใชระบบ

ซอฟตแวรและอุปกรณเชื่อมตอตางๆ เชน เว็บแคมคอมพิวเตอร

หรืออุปกรณอ่ืนที่เกี่ยวของ 

5.5.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

  1. ป ระ ชากร ไ ดแ ก  นัก ศึกษ าสาขา เ ทคโ นโล ยี

คอมพิวเตอร ที่เรียนวิชาระบบเครือขายคอมพิวเตอร 

  2. กลุม ตัวอยาง  ไดแก  นัก ศึกษาชั้นปที่  3  สาขา

เทค โน โลยีค อมพิ วเตอร  คณะ เทคโนโล ยี อุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร  ที่ เ รียน วิชาระบบเครือข าย

คอมพิวเตอร ภาคเรียนที่ 1/2560 จํานวน 20 คน ผูวิจัยเลือกใช

การสุมแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) 

5.5.2 การสรางเครื่องมือที่ใชในงานวิจัย 

  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ การพัฒนาสื่อเทคโนโลยี

เสมือนจริง แบบประเมินส่ือการเรียนสําหรับผูเรียนซึ่งประกอบ

ไปดวยเน้ือหาบทเรียน วีดีโอ แอพพลิเคชั่น โดยมีขั้นตอนการ

ออกแบบส่ือเทคโนโลยีเสมือนจริง 

  1. วิเคราะห (Analyze) ในขั้นตอนการวิเคราะหนี้ ผู

ศึกษาคนควาไดดําเนินการวิเคราะหประเด็นสําคัญตางๆ 
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  2. ออกแบบผังงาน (Flowchart) แสดงความสัมพันธ

ของบทดําเนินเรื่องเปนการจัดลําดับความสัมพันธของเนื้อหาแต

ละสวนวาสวนใดเกี่ยวของกับสวนใดและสวนใดมากอนหลัง เพื่อ

ใชเปนแนวทางในการพัฒนา 

  3. พัฒนา (Develop) 

 - จัดทําสื่อประกอบ โดยใชโปรแกรม Adobe Photoshop 

ใชออกแบบหนังสือรายวิชาระบบเครือขายคอมพิวเตอร       

 - ส ร า ง วีดี โอการทํา ง าน อุปกรณ ใ นระบบ เค รือข าย

คอมพิวเตอร ดวยโปรแกรม Adobe After Effects  

 - ส ร า ง  Marker ผ า น เ ว็ บ ไ ซ ต  vuforia 

https://developer.vuforia.com  

 - สรางสื่อเทคโนโลยีเสมือนจริง ดวยโปรแกรม Unity โดย

การกําหนด Marker โดยกําหนดตําแหนงใหรูปภาพอยูภายใน

รัศมีของกลอง AR Camera หลังจากน้ันทําการ Build เพื่อสราง 

Export ไฟล กําหนดชื่อไฟลที่ตองการนําไปใช 

 - นําสื่อเทคโนโลยีเสมือนจริง ที่จัดทําแลวนําเสนออาจารยที่

ปรึกษา ตรวจสอบความ ถูกตอง เมื่อผานการเห็นชอบจาก

อาจารยที่ปรึกษาแลวนําสื่อเทคโนโลยีเสมือนจริงที่สรางขึ้น ไป

เสนอใหผูที่มีประสบการณตรวจสอบ เพื่อขอคําแนะนําแลวนําไป

ปรับปรุง 

 - นําสื่อเทคโนโลยีเสมือนจริงที่สรางขึ้นสําหรับทดลองใช ให

ผูเช่ียวชาญทําการประเมินสื่อเทคโนโลยีเสมือนจริงแลวนําขอมูล

ที่ไดมาทําการแกไขปรับปรุง เพื่อใหมีประสิทธิในการใชงานมาก

ยิ่งขึ้น โดยใชแบบประเมินผลตามวิธีประมาณคา 5 ระดับของ

ลิเคอรท (Likert) [5] 

5.5.3 การดําเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขอมูล 

  1. ชี้แจงผูเขารับการใชส่ือดวยเทคโนโลยีเสมือนจริง ให

ทราบถึงวัตถุประสงคของการทดลอง และขอความรวมมือในการ

ทดลองเพื่อใหไดผลตามสภาพความเปนจริง จากนั้นอธิบายถึง

วิธีการเรียกใชงานสื่อดวยเทคโนโลยีเสมือนจริง ตลอดจน

คําแนะนําตางๆในการเรียกใชงานแอพพลิเคช่ัน 

  2. ให ผู เข าใช ส่ือดวยเทคโนโลยีเสมือนจริง  ติด ต้ัง

แอพพลิเคชั่นโดยแสกนคิวอารโคดในหนังสือ เพื่อทําการสแกน

ดาวนโหลดไฟลในการติดตั้งแอพพลิเคช่ัน โดยมี 3 แอพพลิเคชั่น 

คือ Network 1, Network 2 และ Network 3 

  3. ใหผูเขารับการใชส่ือดวยเทคโนโลยีเสมือนจริง เรียกใช

แอพพลิเคชั่น Network 1, Network 2 และ Network 3  

  4. หาประสิทธิภาพของสื่อเทคโนโลยีเสมือนจริง เรื่อง

การจําลองการทํางานอุปกรณในระบบเครือขายคอมพิวเตอร ที่

สรางขึ้นโดยใชแบบประเมินที่ไดจากกลุมตัวอยาง โดยใชแบบ

ประเมินผลตามวิธีประมาณคา 5 ระดับของลิเคอรท (Likert) [5] 

 

6. ผลการวจิัย  

 ผลการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีเสมือนจริง เรื่องการจําลองการ

ทํางานของอุปกรณในระบบเครือขายคอมพิวเตอร 

 ผูเรียนสามารถเขาใชงานส่ือเทคโนโลยีเสมือนจริง ผาน 

Application Network โดยมีขั้นตอนการทํางานดังนี้ 

 

 
รูปที่ 1 หนาปกหนังสือเทคโนโลยีเสมือนจริง เร่ือง การจําลอง

การทํางานอุปกรณในระบบเครือขายคอมพิวเตอร 

 

 
รูปที่ 2 วิธีการใชงานแอพพลิเคช่ันบนโทรศัพทมือถือ 

 

 การใชงานแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพทมือถือ  ทําไดโดยการ

ดาวนโหลดแอพพลิเคช่ันที่ใชสแกน QR Code และบารโคดจาก 

App Store และ Play Store เพื่อสแกนดาวนโหลดและติดต้ัง 

Application Network 1, Network 2 และ Network 3 โดย 

Network1 สองรูปภาพในหนังสือหนา 1-12, Network2 สอง

รูปภาพในหนังสือหนา 13-21 และ Network3 สองรูปภาพใน

หนังสือหนา 22-25 
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รูปที่ 3 สารบญัหนวยการเรียนรู 

 

 แสดงหนวยการเรียนรูซึ่งมีทั้งหมด 3 หนวยการเรียน 

ประกอบดวย หนวยการเรียนรูที่ 1 พื้นฐานระบบเครือขาย

เบื้องตน หนวยการเรียนรูที่  2 อุปกรณในระบบเครือขาย

คอมพิวเตอร หนวยการเรียนรูที่ 3 รูปแบบการเชื่อมโยงและ

ชนิดของระบบเครือขาย 

 

 
รูปที่ 4 แสดงหนวยการเรียนรูที่ 1  

เรื่อง พื้นฐานระบบเครือขายเบื้องตน 

 

 
รูปที่ 5 แสดงหนวยการเรียนรูที่ 2  

เรื่อง อุปกรณในระบบเครือขายคอมพิวเตอร 

 

 
รูปที่ 6 แสดงหนวยการเรียนรูที่ 3  

เรื่อง รูปแบบการเชื่อมโยงและชนิดของระบบเครือขาย 

 

 
รูปที่ 7 แสดงการทํางานของอุปกรณ 

 

 ในส วน น้ีจะใช โท ร ศัพทมื อถือหรื อแท็บ เ ล็ตที่ ติ ดตั้ ง

แอพพลิเคช่ัน สองไปที่หนังสือแลวจะปรากฏภาพการจําลองการ

ทํางานของอุปกรณ 

 

 ผลการหาประสิทธิภาพสื่อเทคโนโลยีเสมือนจริง เร่ือง การ

จําลองการทํางานอุปกรณในระบบเครือขายคอมพิวเตอร 

 

ตารางที่ 1 ผลจากการประเมินประสทิธิภาพของส่ือเทคโนโลยี

เสมือนจริง 

เรื่องที่ประเมิน x S.D. ความหมาย 

1. ดานเนื้อหา 4.70 0.45 ดีมาก 

2. ดานวีดีโอ ตัวอักษร  

รูปภาพ และ ส ี
4.63 0.56 ดีมาก 

3. ดานแอพพลิเคช่ัน 4.42 0.68 ดี 

รวม 4.58 0.56 ดีมาก 

 

 เม่ือพิจารณาระดับการประเมินคุณภาพของสื่อเทคโนโลยี

เสมือนจริง เรื่องการจําลองการทํางานอุปกรณในระบบเครือขาย

คอมพิวเตอร ทางดานประสิทธิภาพดานเน้ือหา ดานวีดีโอ 

ตัวอักษร รูปภาพ สี และดานแอพพลิเคช่ัน มีคาเฉลี่ยรวมทั้งสาม
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ดานเทากับ 4.58 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีคาเทากับ 0.56 

แสดงวาสื่อเทคโนโลยีเสมือนจริง เรื่องการจําลองการทํางาน

อุปกรณในระบบเครือขายคอมพิวเตอร มีประสิทธิภาพอยูใน

ระดับดีมาก 

 

7. อภปิรายผล 

 ผลจากการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีเสมือนจริง เรื่องการจําลอง

การทํางานอุปกรณในระบบเครือขายคอมพิวเตอร สามารถนํามา 

อภิปรายผลการวิจัยไดดังตอไปนี่    

 

7.1 การหาประสิทธิภาพของส่ือเทคโนโลยีเสมือนจริง เรื่อง การ

จําลองการทํางานอุปกรณในระบบเครือขายคอมพิวเตอร มี

ประสิทธิภาพตามเกณฑที่ตั้งไว กลาวคือ ประสิทธิภาพของ สื่อ

เทคโนโลยีเสมือนจริง คิดจากแบบประเมินประสิทธิภาพของ

กลุมตัวอยาง ดังกลาวสอดคลองกับงานวิจัย ดังตอไปน้ี  

 1) ณัฐวี  อุตกฤษฎ และนวพล วงศวิวัฒนไช (2555) ไดทํา

การออกแบบและพัฒนาระบบเพื่อชวยในการสอนเรื่องตัวอักษร

ภาษา อังกฤษ  A-Z โดยใช เทคโนโลยี ความจริ ง เ สริม 

(Augmented Reality :AR) ระบบนี้สามารถนําไปใชเสริมการ

สอนเร่ืองตัวอักษรภาษาอังกฤษ A-Z แกนักเรียนในระดับ

เบื้องตนได ซ่ึงนอกจากเทคโนโลยีความจริง เสริม น้ีจะถูก

พัฒนา ข้ึนโดย เครื่ องมือที่ ชื่อ วา  FLARToolkit แลว ยั ง

ประกอบดวยการสรางโมเดล 3 มิติ เพื่อใหระบบการสอนมีความ

นาสนใจ เขาใจงายและรวดเร็วกับการเรียนแบบโลกเสมือนจริง 

ผลการประเมินคุณภาพของระบบ โดยการใชแบบสอบถามกับ

กลุมตัวอยาง 2 กลุม คือ ผูเชี่ยวชาญจํานวน 10 ทาน และ

ผูใชงานทั่วไปจํานวน 30 ทาน พบวาแบบประเมินคุณภาพของ

ระบบสําหรับผู เ ช่ียวชาญไดคาเฉ ล่ียเท ากับ 4 .40 คาสวน

เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.60 และผลการประเมินคุณภาพ

ของระบบสําหรับผูใชงานทั่วไปไดคาเฉลี่ยเทากับ 3.80 คาสวน

เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.84 สามารถสรุปไดวา ระบบที่

ออกแบบและพัฒนาข้ึนมีคุณภาพอยูในระดับ  

 2) ณัฐมา  ไชยวรโยธิน (2556) ไดทําการวิจัย เรื่อง การ

พัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกสเรื่องศิลปะการแสดงประจําชาติ

ประ เทศในประชาคมอา เซียนด วย เทคโ นโลยีออรัสม า 

ผลการวิจัยพบวา หนังสืออิเล็กทรอนิกสเรื่องศิลปะการแสดง

ประจาชาติ ป ระเทศในประชาคมอาเซียนดวยเทคโนโลยี 

ออรัสมาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่  1 มีคุณภาพและ

ประสิทธิภาพอยูในระดับดีมาก  

 

7.2 ผลปรากฏวาการประเมินประสิทธิภาพของกลุมตัวอยางที่ได

ใชสื่อเทคโนโลยีเสมือนจริง เร่ือง การจําลองการทํางานอุปกรณ

ในระบบเครือขายคอมพิวเตอรที่ผูวิจัยสรางขึ้น มีประสิทธิภาพ

ตามเกณฑการประเมินสูงขึ้น และพบวาสื่อเทคโนโลยีเสมือนจริง 

เรื่ อง  การจํ าลองการทํ างานอุปกรณ ในระบบ เค รือขาย

คอมพิวเตอรที่สรางข้ึนมีประสิทธิภาพ คาเฉลี่ยรวมเทากับ 4.58 

และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีคาเทากับ 0.56 มีประสิทธิภาพอยู

ในระดับดีมาก 

 

8. สรุปผลการวิจัย 

 หลังจากไดดําเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาส่ือเทคโนโลยีเสมือน

จริง เรื่องการจําลองการทํางานอุปกรณในระบบเครือขาย

คอมพิวเตอรจนเสร็จส้ิน ผูวิจัยไดนําขอมูลที่ไดมาสรุปผลการวิจัย 

ดังน้ี 

 

8.1 การพัฒนาสื่อเทคโนโลยีเสมือนจริง เ ร่ืองการจําลองการ

ทํางานอุปกรณในระบบเครือขายคอมพิวเตอร ไดส่ือเปนหนังสือ

เทคโนโลยีเสมือนจริงและ Application Network สามารถ

ทํางานไดตรงตามฟงกชั่นที่กําหนดไว โดยใชโทรศัพท หรือแท็บ

เล็ต ที่ติดตั้งแอพพลิเคชั่น สองเขาไปที่หนังสือแลวจะปรากฏ

ภาพเคลื่อนไหวการทํางานของอุปกรณ  

 

8.2 ประสิทธิภาพของส่ือเทคโนโลยีเสมือนจริง เรื่อง การจําลอง

การทํางานอุปกรณในระบบเครือขายคอมพิวเตอร โดยคิดจาก

แบบประเมินประสิทธิภาพของกลุมตัวอยาง เมื่อพิจารณาระดับ

ของการประเมินคุณภาพของสื่อเทคโนโลยีเสมือนจริง เรื่องการ

จําลองการทํางานอุปกรณในระบบเครือขายคอมพิวเตอร 

ทางดานประสิทธิภาพดานเนื้อหา มีคาเฉลี่ยมีคาเทากับ 4.70 

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีคาเทากับ 0.45 ดานวีดีโอ ตัวอักษร 

รูปภาพ สี มีคาเฉลี่ยมีคาเทากับ 4.63 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานมี

คาเทากับ 0.56 และดานแอพพลิเคชั่น มีคาเฉลี่ยมีคาเทากับ 

4.42 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีคาเทากับ 0.68 มีคาเฉล่ียรวมทั้ง

สามดานเทากับ 4.58 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีคาเทากับ 

0.56 แสดงวาสื่อเทคโนโลยีเสมือนจริง เ ร่ืองการจําลองการ
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ทํางานอุปกรณในระบบเครือขายคอมพิวเตอร มีประสิทธิภาพอยู

ในระดับดีมาก ซึ่งมีเกณฑที่กําหนดไวในสมมติฐาน  

 จากผลการวิจัยสรุปไดวา ส่ือเทคโนโลยีเสมือนจริง เรื่อง การ

จําลองการทํางานอุปกรณในระบบเครือขายคอมพิวเตอร มี

ประสิทธิภาพเหมาะสมที่จะนําไปใชในการเรียนการสอนเสริมใน

รูปแบบใหม ซ่ึงนําเอาเทคโนโลยีเสมือนจริงเขามาประยุกตใช

งานกับการเรียนการสอน รวมทั้งนําเอาความสามารถของระบบ

เครือขายคอมพิวเตอรมาใชในการสนับสนุน ใหการติดตอ

ระหวางผูเรียนไดมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น อีกทั้งในสวนของ

บทเ รียนยังมีความนาสนใจ ทําใหผูเรียนเกิดแรงจูงใจอยาก

เรียนรู  
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กลองเพาะเห็ดโคนนอยควบคุมดวยระบบอัตโนมัติและสั่งงานผานสมารทโฟน 

Mushroom growing box Automatic control And to work on a Smartphone 

 
วิษณุ  รมยนุกลู, สมศกัดิ์  สุขงาม, เฉลิมวุฒิ  เมืองขวา และ โยษิตา  เจริญศิริ 
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Email: visanu_ro@rtaf.mi.th 

 

บทคัดยอ 
   โครงงานนี้มีวัตถุประสงคเพื่อออกแบบกลองเพาะเห็ดโคนนอยควบคุมดวยระบบอัตโนมัติและสั่งงานผานสมารทโฟน ดวย

การควบคุมอุณหภูมิและความชื้นที่เหมาะสมตอการเจริญเติบโตของเห็ดโคนนอย โดยมีการออกแบบระบบควบคุมความชื้นและ

อุณหภูมิสําหรับกลองเพาะเห็ดโคนนอยดวยไมโครคอนโทรลเลอร ใหทําหนาที่ควบคุมการทํางานของเครื่องพนหมอก และพัดลม

ระบายอากาศซ่ึงมีอุปกรณตรวจวัดอุณหภูมิและความชื้นภายในกลองเพาะเห็ดโคนนอย เม่ืออุณหภูมิสูงกวา 38 องศาเซลเซียส ตัว

ระบบจะทําการลดอุณหภูมิโดยจะจายกระแสไฟฟาใหกับพัดลมระบายอากาศเพื่อทําใหอุณหภูมิในกลองเพาะเห็ดลดลง และคา

ความชื้นสัมพัทธที่เปนปจจัยสําคัญในการเจริญเติบโตของเห็ดน้ันหากอยูในระดับที่ต่ํากวา 80% ระบบควบคุมจะสงสัญญาณไปยัง

เครื่องพนหมอกใหทํางาน เพื่อใหเกิดความชื้นขึ้น ผลการทดสอบระบบควบคุมการทํางานของกลองเพาะเห็ดโคนนอย พบวาระบบ

สามารถทํางานตามเงื่อนไขที่ออกแบบไว ซ่ึงใหผลเปนที่พอใจ เม่ือเห็ดโตเต็มที่คุณภาพของเห็ดจะมีขนาดเสนผาศูนยกลางเฉลี่ย 3.5 

เซนติเมตร ซ่ึงมีขนาดใหญกวาการเพาะเห็ดโคนนอยแบบที่ไมมีการควบคุมอุณหภูมิและความช้ืน โดยสามารถส่ังการทํางานของระบบ

ควบคุมผานสมารทโฟนดวยแอพพลิเคช่ัน NETPIE นอกจากระบบควบคุมจะสามารถใชกับกลองเพาะเห็ดโคนนอยไดแลวยังสามารถ

ประยุกตใชควบคุมการเพาะเห็ดตางๆ รวมไปถึงการบมเชื้อเห็ดเพื่อเรงการเจริญเติบโตของเชื้อเห็ดไดอีกดวย 

คําสําคัญ: กลองเพาะเห็ด, ความชื้นและอุณหภูมิ, แอพพลิเคชั่นเน็ตพาย, สมารทโฟน 
 

Abstract 
   This project aims to design a little mushroom growing box with automatic control and operate through 

smartphone. By controlling the temperature and humidity appropriate to the growth of the mushroom. The 

design of humidity control and temperature control system for small mushroom boxes with microcontroller. By 

controlling the fogging machine. And a ventilator with temperature and humidity inside the box. When the 

temperature is above 38 degrees Celsius, the system will reduce the temperature by supplying electricity to the 

fan to reduce the temperature in the mushroom box. If the level of the mushroom is less than 80%, the control 

system will signal to the fog machine to work. To make up moisture Test results of the control system of the 

mushroom box. The system can be operated according to the designed conditions. The result is satisfied. When 

mushrooms mature, the quality of the mushrooms is 3.5 cm in diameter, which is much larger than that of 

uncooked mushrooms. The NETPIE application can be operated via a smartphone. The control system can be 

used with a small mushroom box and can also be used to control the mushroom culture. Including the 

incubation of mushrooms to accelerate the growth of mushrooms as well. 

Keyword: Mushroom growing box, Humidity and Temperature, Applications NETPIE, Smartphone 
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1. บทนํา 

 เห็ดเปนราชนิดหน่ึงมีการเจริญเติบโตเริ่มมาจากเสนใยของ

เห็ดราที่รวมตัวกันเปนกลุมกอนภายในเวลาไม ก่ีชั่วโมงใน

สภาพแวดลอมที่ เหมาะสม คือในที่มีอาหาร ความชื้น และ

อุณหภูมิที่พอเหมาะ กอนเห็ดออนเมื่อเจริญเติบโตจะมีขนาด 

ใหญข้ึนแลวปริแตก และยืดยาวออกไปในอากาศเผยใหเห็นสวน

ตางๆ ของดอกเห็ด การสรางระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้น

ของการ เพ าะ เห็ด น้ันจํ า เป นตอ งมี ความเข า ใจ เกี่ย วกั บ

สภาพแวดลอมที่เหมาะสมสําหรับการเพาะเห็ดที่ด ี โดยสวนใหญ

จะตองมีลักษณะดังนี้คือ สถานที่จะใชเพาะเห็ดควรจะมีลักษณะ

เปนที่โลงอากาศถายเทไดสะดวก ไมมีนํ้าทวมขังหรือเปยกชื้น

มากเกินไป มีระบบระบายน้ําที่ดี ไมมีสารปนเปอนยาฆาแมลง

และเชื้อรา สภาพอากาศมีความสําคัญตอการเจริญเติบโตของ

เห็ด เห็ดแตละชนิดมีความตองการสภาพอากาศของอุณหภูมิที่

ไมเทากัน เชน [4] เห็ดโคนนอยชอบอากาศรอนอุณหภูมิที่

เหมาะสมตอการเจริญเติบโตคือ 35 – 40 องศาเซลเซียส 

ความชื้นสัมพัทธอยูที่ 80%  

 ในปจจุบันพบวา คนไทยหันมาบริโภคเห็ดเพิ่มข้ึนเน่ืองจาก

เห็ดมีประโยชนและคุณคาทางอาหารสูง อีกทั้งยังมีสรรพคุณทาง

ยารักษาโรคตางๆ เชน เบาหวาน ความดัน ไขมัน ฯลฯ ทําให

เห็ดเปนที่ตองการของตลาดและทําใหกลุมอาชีพเพาะเห็ดมีการ

ขยายตัวอยางตอเนื่อง การเพาะเห็ดโคนนอยนั้นสามารถเพาะได

หลายวิธี เชน การเพาะแบบโรงเรือน หรือการเพาะแบบกองเตี้ย 

วัสดุที่ใชในการเพาะเห็ดสามารถใชไดหลายประเภท เชน ฟาง

ขาว ขี้เลื่อย ซังขาวโพด เปนตน วงจรการเพาะเห็ดหลังจาก

เตรียมวัสดุเพาะแลว เมื่อนําเช้ือเห็ดลงเพาะในวัสดุที่เตรียมไว

แลวตอจากน้ัน 3วัน ใหเปดพลาสติกคลุมออกจะพบวามีเย้ือเห็ด

สีขาวขึ้นปกคลุมทั่วบริเวณที่เพาะ ใหทําการตัดเยื้อเห็ดออกโดย

ใชสเปรยฉีดนํ้าใหทั่ว และควบคุมความช้ืนและอุณหภูมิดวย

ระบบอัตโนมัติ ตอมาอีก 4วัน ก็สามารถเก็บเห็ดโคนนอยได 

 การใชเทคโนโลยีอินเตอรเน็ตบวกความคิดสรางสรรค หรือ

เรียกวา IOT (Internet of Things) [2] เขามามีบทบาทในการ

ทําเกษตรยุคใหมมากขึ้นทุกขณะ ดวยประโยชนสามารถเพิ่ม

ประสิทธิภาพ ลดตนทุน และอํานวยความสะดวกสบายแกผู

เพาะปลูกไดเปนอยางดี ระบบควบคุมความชื้นและอุณหภูมิ

สําหรับกลองเพาะเห็ดโคนนอยนี้ สามารถควบคุมการทํางานของ

ระบบผานทางแอพพลิเคชั่น NETPIE ชวยใหการเพาะเห็ดเปน

งานงายขึ้น สามารถควบคุมอุณหภูมิและความชื้นไดจากทุกพื้นที่

ในโลก 

 โครงงานดังกลาวนี้จึงไดเสนอระบบควบคุมความชื้นและ

อุณหภูมิสําหรับกลองเพาะเห็ดโคนนอยโดยประยุกตใหเขากับยุค

สมัยโลกปจจุบันที่มีการนําเทคโนโลยีใกลตัวมาใชงาน โดยใช

สมารทโฟนควบคุมการทํางานในระบบภาคสง สมารทโฟนจะส่ัง

การทํางานผานแอพพลิเคชั่น NETPIE เพื่อสื่อสารกับภาครับที่

ควบคุมดวยไมโครคอนโทรเลอรจัดการควบคุมอุณหภูมิและ

ความชื้นผานสัญญาณ Internet 

 

2. วิธีดําเนินการวิจัย 

 ในการ ศึกษางานวิจัย เรื่องระบบควบ คุมอุณหภูมิและ

ความชื้นของกลองเพาะเห็ดโคนนอยดวยระบบอัตโนมัติแบบปด 

ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 

 

2.1 ศึกษาเก่ียวกับการเจริญเติบโตของเห็ดโคนนอย 

2.1.1 ศึกษาวิธีการเพาะเห็ดโคนนอย 

2.1.2 ศึกษาสภาพแวดลอมที่เหมาะสมในการเพาะเห็ดโคน

นอย 

2.1.3 ศึก ษ าค วามชื้ น และ อุณ หภูมิที่ เ หมา ะสม ใน การ

เจริญเติบโตของเห็ดโคนนอย 

 

2.2 การออกแบบกลองเพาะเห็ดและการออกแบบระบบควบคุม

การทํางาน 

2.2.1 การออกแบบกลองเพาะเห็ดโคนนอยมีการออกแบบใหมี

ความกวางขนาด 39 เซนติเมตร ความยาว 57.5เซนติเมตร และ

ความสูง 39 เซนติเมตร แสดงใน (รูปที่1) ซ่ึงเปนลักษณะ

โครงสรางของกลองเพาะเห็ด และติดตั้งหัวพนหมอก 4 จุด 

บริเวณดานในของกลองเพื่อเพิ่มความชื้น ในสวนโมดูลเซ็นเซอร

ตรวจวัดความชื้นและอุณหภูมิ จะติดไวที่ดานในกลองเพาะเห็ด

สําหรั บ อ านค าค วาม ช้ืนแ ละ อุณหภูมิ  แล วส ง ข อมู ล ใ ห

คอนโทรลเลอรประมวลผล การระบายความรอนภายในตัวกลอง

ไดติดตั้งพัดลมระบายอากาศไวที่ดานขางของกลองเพาะเห็ดทํา

หนาที่ระบายอากาศภายในกลองเมื่ออุณหภูมิภายในกลองสูงขึ้น 
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รูปที่ 1 กลองเพาะเห็ดและการติดต้ังอุปกรณ 

 

 ในสวนของการออกแบบระบบควบคุมการทํางานกลองเพาะ

เห็ดใหสามารถควบคุมอุณหภูมิและความชื้นไดนั้น เลือกใชโมดูล

เซ็นเซอรวัดความช้ืนและอุณหภูมิ DHT21 สําหรับอานคา

อุณหภูมิและความช้ืนภายในกลองเพาะเห็ด กอนสงขอมูลให

ระบบควบคุมประมวลผล โดยเลือกใชไมโครคอนโทรลเลอร 

ESP8266 V3 หลักการทํางานของระบบควบคุมดังกลาวน้ันเปน

ตามไดอะแกรมที่แสดงใน (รูปที่2) 

 รายละเอียดอุปกรณที่เก่ียวของสําหรับกลองเพาะเห็ดโคน

นอยควบคุมอุณหภูมิและความชื้นประกอบแสดงใน  (รูปที่ 1) 

และการตอรวมของอุปกรณตางๆแสดงใน (รูปที่ 2)  

2.2.2 การออกแบบระบบควบคุมการทํางานของกลองเพาะ

เห็ดใหสามารถควบคุมความชื้นและอุณหภูมิไดน้ัน เริ่มจากการ

รับคาจากโปรแกรม หรือจากแอพพลิเคช่ัน NETPIE โดยการต้ัง

คาความชื้นและอุณหภูมิ พรอมกับตั้งเวลาปด-เปด เครื่องพน

หมอก แลวเก็บไวในเมมโมรี่ของโมดูลอาดรูโน และระบบจะนํา

คาความช้ืนและอุณหภูมิจากเซ็นเซอร ไปคํานวณ แลวนํามา

แสดงที่จอ LCD และใหทํางานตามเงื่อนไขของโปรแกรมในโหมด

อัตโนมัติ 

 
รูปที่ 2 ภาพรวมการทํางานของระบบ 

 

3. การใชสมารทโฟนควบคุมการทํางานของระบบผาน

แอพพลิเคช่ันNETPIE 

 ในสวนของการทํางานของแอพพลิเคช่ันเน็ตพายนั้นผูวิจัยได

กําหนดใหแอพพลิเคชั่นเน็ตพายสามารถแสดงคาอุณหภูมิและ

ความช้ืนที่ไดรับจากเซ็นเซอรมาแสดงผลผานโทรศัพทสมารท

โฟนแสดงใน (รูปที่3) และยังสามารถควบคุมการ   เปด-ปด

เครื่องพนหมอกและพัดลมระบายอากาศไดอีกดวย ทั้งน้ีการใช

แอพพลิเคชั่นเน็ตพายนั้นเพื่อชวยใหผูใชงานระบบน้ีสามารถ

ตรวจสอบอุณหภูมิและความชื้นภายในกลองใหเปนไปตามที่

ตองการ เพื่อเปนการประหยัดเวลาและแรงงานคน อีกทั้งยังชวย

ควบคุมการเติบโตของเห็ดโคนนอยเปนไปตามที่ตองการ 

 

 
รูปที่ 3 แสดงคาอุณหภูมิความชื้นและการควบคุมการทํางาน

ดวยแอพพลิเคชั่น NETPIE 

 

4. ผลการทดลอง 

 จากการศึกษาและไดออกแบบระบบควบคุมอุณหภูมิและ

ความช้ืนของกลองเพาะเห็ดโคนนอยเพื่อนําระบบดังกลาวมา

ทดสอบการทํางานวาสามารถควบคุมอุณหภูมิและความช้ืนได

จริงหรือไม ผูวิจัยไดทดสอบใชงานระบบนี้ต้ังแตเริ่มเพาะเห็ดโคน

นอยและใชงานระบบ น้ีเปนเวลา 15 วัน เพื่ อควบ คุมการ

เจริญเติบโตของเห็ดโคนนอย เงื่อนไขในการทํางานของระบบ

โดยกําหนดอุณหภูมิที่เหมาะสมสําหรับการเพาะเห็ดโคนนอยที่ 

38 องศาเซลเซียสและมีความชื้นสัมพัทธอยูที่ 80% ตัวอยาง

แสดงใน (รูปที่4) จะเห็นไดวากราฟที่แสดงอุณหภูมิและความ

ความชื้น ในเวลา 24ชั่วโมง น้ันระบบสามารถความคุมอุณหภูมิ
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ไมใหสูงมากกวา 38 องศาเซลเซียส และความชื้นสัมพัทธไมตํ่า

กวา 80% ไดเปนไปตามเงื่อนไขของโปรแกรมที่กําหนดไว 

 

 
 

 
 

 
 

 
รูปที่4 กราฟแสดงอุณหภูมิและความชื้นใน 24 ช่ัวโมง 

 

 
 

 
รูปที่5 เห็ดโคนนอยที่เพาะจากกลองเพาะเห็ดโคนนอย 

 

 
รูปที่6 กลองเพาะเห็ดโคนนอย 

 

 ผลทดสอบการเพาะเห็ดโคนนอยดวยกลองเพาะเห็ดโคน

นอยควบคุมดวยระบบอัตโนมัติและสั่งงานผานสมารทโฟน โดย

การควบคุมอุณหภูมิและความชื้นภายในกลองเพาะเห็ดโคนนอย

นั้นแสดงใน(รูปที่5) พบวาเห็ดโคนนอยมีการเจริญเติบโตไดเปน

อยา งดี  ขนาดของดอกเ ห็ด โคนนอยมีขนาด เฉลี่ ยที่  3. 5 

เซนติเมตร และใหผลผลิตอยางตอเ น่ือง โดยเมื่อเ ก็บเกี่ยว

เห็ดโคนนอยแลวในแตละวันจะเก็บเห็ดโคนนอยไดเฉล่ียวันละ 
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300 กรัม และสามารถเก็บเห็ดโคนนอยไดถึง 15วัน ตอการเพาะ

เห็ดโคนนอยหนึ่งครั้ง 

 

5. สรุป 
 จากการศึกษาและออกแบบสรางระบบควบคุมอุณหภูมิและ

ความชื้นสําหรับกลองเพาะเห็ดโคนนอยแบงการทดสอบออก 2 

สวนคือการทดสอบการทํางานระบบควบคุมอุณหภูมิและ

ความชื้นดวยไมโครคอนโทรลเลอร ผลการทดสอบพบวาระบบ

สามารถทํางานตามเงื่อนไขที่ตองการดังแสดงในกราฟ (รูปที่4) 

ผลที่ไดจากการทดสอบซ่ึงใหผลเปนที่พอใจสามารถประเมินผล

ได 90 เปอรเซ็นต เนื่องจากในสถานที่ทดสอบน้ันพื้นที่ต้ังกลอง

เพาะเห็ดอยูในอาคารที่มีลักษณะเปนหองมิดชิดมีอากาศถายเท

ไดสะดวก และมีแสงสวางจากภายนอกรบกวนไดนอย จึงทําให

สามารถควบคุมอุณหภูมิและความชื้นไดตามที่ ต้ังคาไว และ

ระบบยังทํางานไดอยางตอเน่ือง อีกทั้งการใชงานแอพพลิเคชั่น 

NETPIE สามารถตอบสนองการทํางานไดตลอดเวลา และ

ผลทดสอบการเพาะเห็ดโคนนอยดวยระบบอัตโนมัติและสั่งงาน

ผานสมารทโฟน พบวาเห็ดโคนนอยสามารถเจริญเติบโตไดดี ให

ผลผลิตไดอยางตอเน่ือง และดอกเห็ดมีขนาดใหญ 

 จากผลการศึกษา กลองเพาะเห็ดโคนนอยควบคุมดวยระบบ

อัตโนมัติและสั่งงานผานสมารทโฟน เปนการทํางานเพื่อชวยลด

เวลาและแรงงานของเกษตรกรที่เพาะเห็ด อีกทั้งยังสามารถ

นําไปประยุกตใชในการปลูกอยางอ่ืนไดอีกดวย และระบบนี้ยัง

ช ว ย เ พิ่ ม ป ร ะ สิ ท ธิ ภ าพ ใ น ก า ร เ พ า ะ เ ห็ ด ม า ก ย่ิ ง ขึ้ น 
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การพัฒนาระบบการพยากรณผลผลิตทุเรียนหลงลับแลโดยใชวิธีการเชิงตัวเลข 

Development of Forecasting System Production Durian Long Lab-Lae Using 

Numerical Methods 
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บทคัดยอ 

   ปจจุบันทุเรียนพันธุหลงลับแลของจังหวัดอุตรดิตถเปนสายพันธุที่พัฒนาผลผลิตเพื่อตอบสนองความตองการของตลาด

ผูบริโภค มีรสชาติหอมหวาน อรอย เนื้อเยอะและเมล็ดลีบเล็ก ทุเรียนพันธุหลงลับแลเปนทุเรียนที่มีช่ือเสียงมาก ทําใหเกิดปญหา

ผลผลิตมีนอยกวาความตองการของผูซื้อ สงผลใหเม่ือทุเรียนหลงลับแลเม่ือออกนอยจะมีราคาสูงมาก และในกรณีทุเรียนหลงลับแลออก

สูทองตลาดปริมาณมากเกินไปก็สงผลใหไมสามารถกระจายสูผูบริโภคไดทัน ทําใหมีทุเรียนตกคาง เนาเสีย และเม่ือจําหนายใหผูบริโภค

ก็ทําใหเสียหายตอคุณภาพทุเรียนหลงลับแล จากปญหาดังกลาวผูวิจัยจึงมีแนวคิดในการออกแบบและพัฒนาระบบการพยากรณ

ผลผลิตทุเรียนหลงลับแลโดยใชวิธีการเชิงตัวเลข เพื่อลดความเสียเปรียบในกลไกการตลาดของทุเรียนหลงลับแลจังหวัดอุตรดิตถ    

ผูวิจัยไดดําเนินการวิจัยโดยการเก็บขอมูลการผลิตทุเรียนยอนหลัง และขอมูลปจจัยที่สงผลตอการผลิตทุเรียนที่สามารถนํามาใช

ออกแบบสรางระบบพยากรณที่เหมาะสมกับทุเรียนหลงลับแล โดยใชวิธีการวิเคราะหการถดถอยเชิงเสนและการวิเคราะหการถดถอย

เชิงเสนพหุคูณของวิธีการเชิงตัวเลข ผลที่ไดจากงานวิจัยพบวา ปจจัยเดี่ยวในระบบพยากรณและมีความแมนยําสูง คือ อุณหภูมิสูงสุด

เฉล่ีย อุณหภูมิเฉลี่ย และ ปริมาณนํ้าฝนเฉลี่ย ปจจัยคูในระบบพยากรณและมีความแมนยําสูงที่สุด คือ ปริมาณน้ําฝนเฉล่ียคูกับพื้นที่ให

ผลผลิต ระบบพยากรณที่สรางขึ้นสามารถพยากรณปริมาณผลผลิตทุเรียนหลงลับแลได โดยมีความคลาดเคลื่อนเฉล่ียเพียงรอยละ 5 

เมื่อเทียบกับระบบพยากรณผลผลิตไมผลของประเทศไทย  

คําสําคัญ: ระบบการพยากรณ, ทุเรียนพันธุหลงลับแล, วิธีการเชิงตัวเลข 
 

Abstract 
   Currently, durian Long Lab-Lae of the province of Uttaradit is a species that develops products to meet 

the needs of the consumer market, because of it has a sweet taste, a lot of meat and a small kernels. Durian 

Long Lab-Lae is a very famous, the output problem is less than the requirements of the buyer. As a result, when 

the durian leaves at a low price will be very high. In the case of durian Long Lab-Lae, it is too abundant and can 

not be distributed to consumers and the durian remains rotten, when sold to consumers, it damages the quality 

of durian. From this problem, the researcher has the idea to design and develop the forecasting system of durian 

Long Lab-Lae product by using numerical method to reduce the unfavorable marketing mechanism of durian 

Long Lab-Lae in Uttaradit province. The research was carried out by collecting data on durian production. Factors 

affecting durian production could be used to design a suitable prediction system for durian, using linear 

regression analysis and multiple linear regression analysis of numerical methods. The results from the research 

found that. Single factor in predictive and high accuracy system is average temperature. Average temperature 
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and average rainfall. The double factor in the forecasting system and the highest precision is the average rainfall 

coupled with the yield area. The forecasting system can predict the quantity of durian. The average error is only 

5 percent compared to the forecast system of Thailand. 

Keywords: Forecasting system, Durian long lab-lae, Numerical methods 

 

1. บทนํา 

 ทุเรียนพันธุหลงลับแลเปนทุเรียนที่ไดรับรางวัลยอดเยี่ยมจาก

การประกวดทุเรียนที่ปลูกจากเมล็ด ซ่ึงรวมดําเนินการจัด

ประกวดระหวางกรมวิชาการการเกษตร กรมสงเสริมการเกษตร

และจังหวัดอุตรดิตถ เมื่อป พ .ศ.  2520 และไดรับรองพันธุ     

ในวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2521 ณ หองประชุมศาลากลาง

จังหวัดอุตรดิตถ อายุเก็บเกี่ยว 105-110 วัน (นับตั้งแตวันดอก

บานจนถึงผลแกตัดได) [1]  

 จากขอมูลเกษตรกรที่ปลูกทุเรียนหลงลับแลประมาณ 300 

ตน ปหน่ึงจะเก็บผลผลิตไดราว 4,000 ผลตอป เฉพาะทุเรียน

หลงลับแลจากสวนขายกิโลกรัมละ 60-80 บาท ทั้งนี้ข้ึนอยูกับ

ปริมาณทุเรียนในตลาด แตเมื่อจําหนายถึงผูบริโภคราคาจะขยับ

ขึ้นไปเปนกิโลกรัมละ 200-600 บาท ผลผลิตของชาวอําเภอ  

ลับแล มีชื่อเสียง รูจักกันดี จนผลผลิตไมสมดุลกับความตองการ

ของผูบริโภค คือของมีนอยกวาความตองการของผูซ้ือสงผลให

เมื่อทุเรียนหลงลับแลเม่ือออกนอยจะมีราคาสูงมากและในกรณี

ทุเรียนหลงลับแลออกสูทองตลาดปริมาณมากเกินไปก็สงผลใหไม

สามารถกระจายสูผูบริโภคไดทันทําใหมีทุเรียนตกคาง เนาเสีย 

และเมื่อจําหนายใหผูบริโภคก็ทําใหเสียหายตอคุณภาพทุเรียน

หลงลับแลที่ไมมีคุณภาพ [2] 

 เน่ืองจากกระบวนการผลิตทุเรียนหลงลับแลของเกษตรกร

จังหวัดอุตรดิตถไมมีขอมูลพื้นฐานที่สามารถพยากรณปริมาณ

ผลผลิตที่ออกในแตละชวงเวลาจนในบางชวงทําใหมีผลผลิตที่

มากหรือนอยแตกตางกัน ทําใหเกษตรกร ไมสามารถกําหนด

ราคาขายที่เหมาะสมในแตละชวงเวลาได ขาดอํานาจการตอรอง

การกําหนดราคาข้ึนกับพอคาคนกลาง สงผลใหผูบริโภคตองซื้อ

สินคาในราคาที่สูงกวาที่ควรจะเปนและในบางคร้ังไดรับสินคาที่

ไมมีคุณภาพ ทําใหเกิดผลกระทบตอการขายทุเรียนหลงลับแลใน

ภาพรวมเปนจํานวนมาก ปญหาดังกลาวเกิดข้ึนเน่ืองจากการ

ขาดฐานขอมูลการผลิตยอนหลังและขอมูลที่เ ก่ียวของกับปจจัย

การผลิตที่สงผลตอการวางแผนการจําหนายใหเหมาะสมกับ

ความตองการของผูบริโภคโดยการใชระบบสารสนเทศในการ

พยากรณผลผลิตของเกษตรกรผูผลิตและผูบริโภคใหมีความ

สมดุลกัน และสามารถเชื่อมตอระบบสารสนเทศถึงกันได ทําให

ลดการเกิดความเสียเปรียบในระบบกลไกตลาดทุเรียนหลงลับแล

จังหวัดอุตรดิตถ 

 ดังนั้นผูวิจัยจึงมีแนวคิดในการออกแบบและพัฒนาระบบการ

พยากรณผลผลิตทุเ รียนหลงลับแลโดยใช วิธีการเ ชิงตัวเลข

เนื่องจากเปนวิธีที่เหมาะสมในการคํานวณสมการความสัมพันธ

ปจจัยที่สงผลตอการผลิตทุเรียนเปนโปรแกรมคอมพิวเตอร และ

เพื่อใชประโยชนในการบริหารจัดการขอมูลเพื่อการพยากรณ

ผลผลิตที่ชวยในการวางแผน การผลิตของเกษตรกรผูผลิตทุเรียน

หลงลับแล วางแผนการตลาดสําหรับผูประกอบการ และการวาง

แผนการควบคุมคุณภาพสําหรับผูบริโภค 

 

2. จุดประสงคของโครงการวิจัย 

2.1 เพื่อศึกษาและออกแบบระบบการพยากรณผลผลิตทุเรียน

หลงลับแล 

 

2.2 เพื่ อจัดทําระบบสารสนเทศผลผลิตทุเ รียนหลงลับแล

ยอนหลังและพยากรณผลผลิตแนวโนมในอนาคตตามปจจัยที่

สงผลตอการผลิต 

 

3. ขอบเขตการวิจัย 

3.1 ขอบเขตดานประชากร/กลุมเปาหมาย/ผูใหขอมูลหลัก/

หนวยทดลอง  

 กลุมเกษตรทุเรียนหลงลับแลไดแก ตําบลแมพูล ตําบลบาน

ดานนาขาม และตําบลนานกกก จังหวัดอุตรดิตถ 

 

3.2 ขอบเขตดานตัวแปร/ขอบเขตดานเนื้อหา 

3.2.1 ออกแบบฐานขอมูลการผลิตทุเรียนหลงลับแลจากขอมูล

ผลผลิตปจจุบันและยอนหลัง 

3.2.2 ออกแบบฐานขอมูลปจจัยที่สงผลในการผลิตไดแก ขอมูล

อุณหภูมิ ปริมาณนํ้าฝน การกระจายตัวของฝน ความช้ืนสัมพัทธ

ของอากาศ คาความเปนกรดเปนดาง (pH) ของดิน และอ่ืนๆที่

สงผลกับการผลิต 
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3.2.3 ออกแบบวิธีการพยากรณจากขอมูลยอนหลังและจาก

ปจจัยที่สงผลการผลิต 

3.2.4 ออกแบบระบบสารสนเทศการจัดการระบบฐานขอมูล

สารสนเทศพยากรณที่สามารถใชงานไดงายและเหมาะสมกับ

ชุมชน 

 

3.3 ขอบเขตดานพื้นที่และระยะเวลาที่ทําการวิจัย  

 สถานที่ ดําเนินงานวิจัยคือกลุมเกษตรทุเรียนหลงลับแล

จังหวัดอุตรดิตถ ระยะเวลาที่ทําการวิจัยคือ 1 ป     

 

4. วัสดุ-อุปกรณและวิธีการวิจัย/ทดลอง 
   การพัฒนาระบบการพยากรณและระบบสารสนเทศผลผลิต

ทุเรียนหลงลับแล จังหวัดอุตรดิตถ กรณีศึกษากลุมเกษตรกร

ปลูกทุเรียนหลงลับแลตําบลนํารองจํานวน 3 ตําบล อําเภอลับ

แลจังหวัดอุตรดิตถ มีขั้นตอนการดําเนินงานดังนี้ 

 

4.1 ศึกษาเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวของ และลงพื้นที่เก็บขอมูล

จากกลุมเกษตรกรปลูกทุเรียนหลงลับแลเพื่อทราบถึงปญหาที่

เกิดขึ้นในการผลผลิตทุเรียนหลงลับแล และความตองการในการ

พยากรณผลผลิตทุเรียนหลงลับแล  

 

4.2 ศึกษาและเก็บขอมูลการผลิตยอนหลังและขอมูลปจจัยที่

สงผลตอการผลิตจากผูนําเกษตร สหกรณการเกษตร กรม

อุตุนิยมวิทยา และผูที่เก่ียวของ โดยการลงพื้นที่เ ก็บขอมูลที่

สามารถนํามาใชออกแบบสรางฐานขอมูลและระบบพยากรณที่

เหมาะสมกับทุเรียนหลงลับแล เพื่อใหไดรูปแบบฐานขอมูลที่

สามารถออกแบบระบบพยากรณที่ชุมชนสามารถเขาถึงและ

เขาใจไดงายพบวาปจจัยที่สงผลตอผลผลิตทุเรียนเนื่องจาก

ทุเรียนเปนไมผลยืนตนขนาดใหญ เจริญเติบโตและใหผลผลิตได

ดีในเขตที่มีสภาพอากาศรอนชื้น อุณหภูมิที่เหมาะสมประมาณ 

10-46 องศาเซลเซียล ปริมาณน้ํ าฝนไมนอยกวา 2,000 

มิลลิเมตรตอป การกระจายตัวของฝนดี ความชื้นสัมพัทธของ

อากาศสูงประมาณ 75-85% ดินมีคาความเปนกรดเปนดาง 

(pH) ประมาณ 5.5-6.5 [3] 

 

4.3 ดําเนินงานออกแบบสรางระบบการพยากรณและระบบ

สารสนเทศผลผลิตทุเรียนหลงลับแล โดยการลงพื้นที่เก็บขอมูล

ออกแบบสรางระบบพยากรณโดยใชรูปแบบการจัดประชุม

แลกเปลี่ยนเรียนรูออกแบบสรางระบบพยากรณรวมกับกลุม

ทุเ รียนหลงลับแลเพื่อไดขอมูลการแลกเปล่ียนเรียนรูในการ

ออกแบบสรางระบบพยากรณที่ เหมาะสมกับชุมชน พบวา

ผลผลิตทุเรียนจะ ข้ึนอยูกับ อุณหภูมิและปริมาณน้ําฝนที่

เหมาะสม และไดขอมูลพื้นที่ใหผลผลิตทุเรียนเพื่อนํามาใชในการ

พยากรณผลผลิตทุเรียน   

 การศึกษาปจจัยสภาพแวดลอมที่ มีผลตอปริมาณผลผลิต

ทุเ รียนหลงลับแล พบวาตัวแปรที่สงผลโดยตรงกับผลผลิตมี      

7 ตัวแปร ซ่ึงแบงออกเปน 2 ประเภทคือตัวแปรตามและตัวแปร

อิสระ [4] ดังนี้ 

 

ตัวแปรตาม :  

  Y คือ ปริมาณผลผลิตทุเรยีน (หนวย:ตัน) 

ตัวแปรอิสระ : 

    Tmax คือ อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย (องศาเซลเซียส) 

    Tmin คือ อุณหภูมิตํ่าสุดเฉล่ีย (องศาเซลเซียส) 

    Taver คือ อุณหภูมิเฉล่ีย (องศาเซลเซียส) 

    RH   คือ เปอรเซ็นตความชื้นสัมพัทธเฉลี่ย 

    Rain คือ ปริมาณนํ้าฝนเฉล่ีย (ม.ม./ป) 

    Area คือ พื้นที่ใหผลผลิต (ไร) 

 

 ขอมูลที่นํามาใชในการวิจัยเปนขอมูลทุติยภูมิ ซ่ึงไดทําการ

รวบรวมยอนหลัง 3 ป ต้ังแตป พ.ศ. 2554 ถึงป พ.ศ. 2556 [3] 

เนื่องจากมีขอมูลที่สมบูรณครบทุกปจจัยที่ตองการใชพยากรณ 

พบวาการปลูกทุเรียนจังหวัดอุตรดิตถ เกษตรมีการปลูกหลาย

สายพันธุผสมกัน ไดแก หมอนทอง รอยละ 80 หลงลับแล    

รอยละ 12 หลินลับแล รอยละ 3 สายพันธุอ่ืน รอยละ 5 [1]                  

     

ตารางที่ 1 ขอมูลปจจัยสภาพแวดลอมที่มีผลตอปริมาณผลผลิต

ทุเรียนในจังหวัดอุตรดิตถ 
Year Y Tmax Tmin Taver RH Rain Area 

2554 7,450 33.3 23.2 27.2 77.7 176.07 22,000 

2555 10,035 34.6 23.6 28.2 73.5 122.94 22,080 

2556 10,930 35.5 22.7 28.2 63.9 115.65 27,968 

 

5. ผลการวจิัย/ทดลอง 
5.1 การวิเคราะหการถดถอยเชิงเสนของวิธีการเชิงตัวเลข [5] 

จากขอมูลในตารางที่ 1 นํามาวิเคราะหโดยใชโปรแกรมที่พัฒนา
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เพื่อหาสมการและความสัมพันธระหวางตัวแปรตามและตัวแปร

อิสระทีละปจจัยไดผลดังนี้ 

5.1.1 ปจจัยความสัมพันธระหวางผลผลิต (Y) และ อุณหภูมิ

สูงสุดเฉล่ีย (Tmax) สามารถคํานวณสมการความสัมพันธ

ระหวางอุณหภูมิสูงสุดเฉล่ียและปริมาณผลผลิตไดในสมการที่ 

(1) และนํามาพัฒนาระบบการพยากรณและระบบสารสนเทศใน

รูปที่ 1 และ 2 ผลการพยากรณแสดงในตารางที่ 2 
 

             Y = -46,041 + 1,611Tmax          (1) 

 

 
รูปที่ 1 แสดงระบบพยากรณผลผลิตทุเรียนหลงลับแล 

 

 
รูปที่ 2 การพยากรณจากสมการ Y = -46,041 + 1,611Tmax 

 

ตารางที่ 2 แสดงผลพยากรณความสัมพันธระหวางอุณหภูมิ

สูงสุดเฉล่ียและปริมาณผลผลิต 
Year Tmax Real 

yield [3] 

Forecast 

output 

Error 

value 

Percentage 

error 

2554 33.3 7,450 7,122 328 4.44 

2555 34.6 10,035 8,733 1,302 12.97 

2556 35.5 10,930 10,344 586 5.36 

 

5.1.2 ปจจัยความสัมพันธระหวางผลผลิต (Y) และ อุณหภูมิ

ตํ่าสุดเฉล่ีย (Tmin) สามารถคํานวณสมการความสัมพันธ

ระหวางอุณหภูมิตํ่าสุดเฉลี่ยและปริมาณผลผลิตไดในสมการที่ 

(2) และผลการพยากรณแสดงในตารางที่ 3  

 

 Y = 38,174 – 1,239Tmin    (2) 

 

ตารางที่ 3 แสดงผลพยากรณความสัมพันธระหวางอุณหภูมิ

ต่ําสุดเฉลี่ยและปริมาณผลผลิต 
Year Tmin Real 

yield [3] 

Forecast 

output 

Error 

value 

Percentage 

error 

2554 23.2 7,450 9,677 2,227 29.89 

2555 23.6 10,035 9,677 2,227 29.89 

2556 22.7 10,930 10,916 14 0.13 

 

5.1.3 ปจจัยความสัมพันธระหวางผลผลิต (Y) และ อุณหภูมิ

เฉลี่ย (Taver) สามารถคํานวณสมการความสัมพันธระหวาง

อุณหภูมิเฉลี่ยและปริมาณผลผลิตในสมการที่ (3) และผลการ

พยากรณแสดงในตารางที่ 4  

 

Y =  -75,034 + 3,032 Taver  (3) 

 

ตารางที่ 4 แสดงผลพยากรณความสัมพันธระหวางอุณหภูมิ

เฉลี่ยและปริมาณผลผลิต 
Year Taver Real 

yield [3] 

Forecast 

output 

Error 

value 

Percentage 

error 

2554 27.2 7,450 6,830 620 8.32 

2555 28.2 10,035 9,862 173 1.72 

2556 28.2 10,930 9,862 1,068 9.77 

 

5.1.4 ปจจัยความสัมพันธระหวางผลผลิต (Y) และ เปอรเซ็นต

ความชื้นสัมพัทธ เฉ ล่ีย (RH) สามารถคํานวณสมการ

ความสัมพันธระหวางเปอรเซ็นตความช้ืนสัมพัทธ เฉลี่ยและ

ปริมาณผลผลิตในสมการที่ (4) และผลการพยากรณแสดงใน

ตารางที ่5 

 

        Y = 25,585 - 225RH   (4) 
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ตารางที่ 5 แสดงผลพยากรณความสัมพันธระหวางความชื้น

สัมพัทธเฉล่ียและปริมาณผลผลิต 
Year RH Real 

yield [3] 

Forecast 

output 

Error 

value 

Percentage 

error 

2554 77.7 7,450 8,260 810 10.8 

2555 73.5 10,035 9,160 875 8.72 

2556 63.9 10,930 11,410 480 4.39 

 

5.1.5 ปจจัยความสัมพันธระหวางผลผลิต (Y) และ ปริมาณ

นํ้าฝนเฉล่ีย (Rain) สามารถคํานวณสมการความสัมพันธระหวาง

ปริมาณนํ้าฝนเฉลี่ยและปริมาณผลผลิตในสมการที่ (5) และผล

การพยากรณแสดงในตารางที่ 6 

 

Y =  16,971- 54Rain   (5) 

 

ตารางที่ 6 แสดงผลพยากรณความสัมพันธระหวางปริมาณ

นํ้าฝนเฉลี่ยและปริมาณผลผลิต 
Year Rain Real 

yield [3] 

Forecast 

output 

Error 

value 

Percentage 

error 

2554 176.07 7,450 7,467 17 0.23 

2555 122.94 10,035 10,383 348 3.47 

2556 115.65 10,930 10,761 169 1.55 

 

5.1.6 ปจจัยความสัมพันธระหวางผลผลิต (Y) และ พื้นที่ใหผล

ผลิต (Area) สามารถคํานวณสมการความสัมพันธระหวางพื้นที่

ใหผลผลิต และปริมาณผลผลิตในสมการที่ (6) และผลการ

พยากรณแสดงในตารางที่ 7 

 

   Y =  504.7144 + 0.3734Area   (6) 

 

ตารางที่ 7 แสดงผลพยากรณความสัมพันธระหวางพื้นที่ให

ผลผลิต และปริมาณผลผลิต 
Year Area Rain Real 

yield 

[3] 

Forecast 

output 

Error 

value 

Percentage 

error 

2554 22,000 176.07 7,450 7,451.24 1.24 0.02 

2555 22,080 122.94 10,035 10,498.29 463.29 4.61 

2556 27,968 115.65 10,930 10,893.27 36.73 0.34 

 

      
 

5.2 การวิเคราะหการถดถอยเชิงเสนพหุคูณ ( Multiple Linear 

Regression) ของวิธีการเชิงตัวเลข [5] สามารถหารูปแบบ

สมการความสัมพันธที่มากกวา 2 ปจจัยดังสมการที่ (7) 

 

    (7) 

 

 จากผลการพยากรณปจจัยทั้ง 7 ปจจัย พบวาปจจัยที่สงผล

ตอผลผลิตมากที่สุดไดแก ปริมาณนํ้าฝนเฉลี่ย (Rain) และ พื้นที่

ใหผลผลิต (Area) ดังนั้นการวิเคราะหการถดถอยเชิงเสนพหุคูณ 

จึงใชปจจัยผลผลิตความสัมพันธระหวางผลผลิต (Y) ปริมาณ

น้ําฝนเฉล่ีย (Rain) และ พื้นที่ใหผลผลิต (Area) สามารถคํานวณ   

สมการความสัมพันธระหวางปริมาณนํ้าฝนเฉลี่ย พื้นที่ใหผลผลิต 

และปริมาณผลผลิตในสมการที่ (8) และผลการพยากรณแสดง

ในตารางที่ 8  

 

    Y =  16,644 – 56.4268Rain + 0.0264Area     (8) 

 

ตารางที่ 8 แสดงผลพยากรณความสัมพันธระหวางปริมาณ

น้ําฝนเฉล่ีย พื้นที่ใหผลผลิต และปริมาณผลผลิต 
Year Area Real 

yield [3] 

Forecast 

output 

Error 

value 

Percentage 

error 

2554 22,000 7,450 8,719.51 1269.51 17.04  

2555 22,080 10,035 8,749.39 1285.61  12.81  

2556 27,968 10,930 10,947.97  17.97  0.16  

 

6. วจิารณ/อภิปรายผล 
  ผูวิจัยไดดําเนินการใชระบบพยากรณผลผลิตทุเรียนที่ได

ออกแบบไวเปรียบเทียบกับขอมูลคาผลผลิตจริงของประเทศ [3] 

โดยใชปจจัยปริมาณน้ําฝนเฉลี่ย พื้นที่ใหผลผลิตและปริมาณ

ผลผลิต เน่ืองจากเปนปจจัยที่มีผลในการพยากรณผลิตไดอยางมี

ประสิทธิภาพมากที่สุด จากตารางที่ 8 จะเห็นไดวาคาที่ไดจาก

การพยากรณมีความใกลเคียงกับคาจริงมากและมีประสิทธิภาพ

มากที่สุด และเม่ือใชระบบพยากรณผลผลิตทุเรียนจังหวัด

อุตรดิตถของป พ.ศ. 2554-2558 ไดผลการพยากรณ ดังตาราง 

ที่ 9 และรูปที่ 3 
 

 

 

254



การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 4 

12-13 กรกฎาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร หนา 
 

ตารางที่ 9 แสดงผลการพยากรณผลผลิตทุเรียนจังหวัดอุตรดิตถ

ของป 2554-2558   

Year 
Real yield 

[3] 

Forecast output 

Linear 

Regression 

Multiple Linear 

Regression 

2554 7,450 7,467 7,451.24 

2555 10,035 10,383 10,498.29 

2556 10,930 10,761 10,893.27 

2557 10,580 10,977 10,961.43 

2558 11,768 12,921 12,992.79 

 

 
รูปที่ 3 กราฟแนวโนมเปรียบเทียบการพยากรณโดยใชปจจัย 

ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยและพื้นที่ใหผลผลิต ป 2554-2558 
 

 จากรูปที่ 3 คาผลผลิตที่ไดจากการพยากรณถดถอยเชิงเสน

พหุคูณของวิธีการเชิงตัวเลขมีความใกลเคียงกับคาผลผลิตจริง 

[3] แทบจะเปนเสนกราฟเดียวกันอยางเห็นไดชัดจึงเหมาะสม

และมีประสิท ธิภาพมากที่สุดในการนําไปใชพยากรณ โดยใช

ปจจัยปริมาณน้ําฝนเฉลี่ย พื้นที่ใหผลผลิตและปริมาณผลผลิต 

 

7. บทสรุป 
 ระบบพยากรณที่สรางข้ึนสามารถพยากรณปริมาณผลผลิต

ทุเรียนหลงลับแลได โดยมีความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยเพียงรอยละ 5 

เมื่อเทียบกับระบบพยากรณผลผลิตไมผลของประเทศไทย [3] 

โดยการพยากรณคํานวณหาผลผลิตทุเรียนหลงลับแลคิดเปนรอย

ละ 12 ของจํานวนผลผลิตทุเรียนทั้งหมด [1] จากการทดลอง

พบวาปจจัยเดี่ยวที่สงผลกับการผลิตคือ อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 

อุณหภูมิเฉลี่ย และ ปริมาณน้ําฝนเฉล่ีย และถาตองการใหระบบ

พยากรณมีความแมนยําสูงที่สุด ตองเลือกใชปจจัยปริมาณนํ้าฝน

เฉล่ียคูกับพื้นที่ใหผลผลิต โดยใชวิธีการพยากรณถดถอยเชิงเสน

พหุคูณของวิธีการเชิงตัวเลขสามารถพยากรณผลผลิตสอดคลอง

กับปจจัยที่สงผลตอผลผลิตทุเรียน [5] ระบบสารสนเทศผลผลิต

ทุเรียนหลงลับแลสามารถนําไปใชในการวางแผนการผลิตใหกับ

เกษตรกรสามารถกําหนดราคาไดเองตามจํานวนผลผลิตที่

พยากรณไดลวงหนา โดยไมตองผานการกําหนดราคาจากพอคา

คนกลางสงผลดีกับผูบริโภค สามารถลดความเสียเปรียบในกลไก

การตลาดของทุเรียนหลงลับแลจังหวัดอุตรดิตถไดเปนอยางด ี
 

8. กิตตกิรรมประกาศ  

 ขอขอบคุณทุนวิจัยจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 

(สกว.) และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถที่สนันสนุนการทํางาน

ในการลงพื้นที่รวมกับกลุมเกษตรกรตําบลตําบลแมพูล ตําบล

บานดานนาขาม และตําบลนานกกก จังหวัดอุตรดิตถ 
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การพัฒนาเครื่องอานฉลากยาดวยเทคโนโลยีอารเอฟไอด ี

Development the drug label reader with RFID 

 
จตุรงค  ธงชัย,1 นรุตม  บุตรพลอย1 และ เสาวลกัษณ  ยอดวิญูวงศ2  

 
1สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

2สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

Email: jaturong.kmutnb@gmail.com 

 

บทคัดยอ 
   งานวิจัยน้ีจึงไดพัฒนาเครื่องอานฉลากยาดวยเทคโนโลยีอารเอฟไอดีเพื่อชวยเหลือผูพิการทางสายตา และผูสูงอายุที่มี

ปญหาดานการมองเห็นใหสามารถรับประทานยาดวยตนเองได โดยใชไมโครคอนโทรลเลอร Arduino รวมกับเทคโนโลยีอารเอฟไอดี 

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อพัฒนาเครื่องอานฉลากยาดวยเทคโนโลยีอารเอฟไอดี 2) เพื่อหาประสิทธิภาพของเครื่องอานฉลาก

ยาดวยเทคโนโลยีอารเอฟไอดี 3) เพื่อหาความพึงพอใจตอการใชงานเครื่องอานฉลากยาดวยเทคโนโลยีอารเอฟไอดี กลุมตัวอยางที่ทํา

การทดสอบ ไดแก ผูพิการทางสายตาที่ไดทําการลงทะเบียนไวกับสมาคมคนตาบอด จังหวัดกําแพงเพชรจํานวน 10 คน และผูสูงอายุที่

มีปญหาการมองเห็น จํานวน 20 คน รวมทั้งส้ินจํานวน 30 คน ผลการวิจัยทําใหไดเครือ่งอานฉลากยาดวยเทคโนโลยีอารเอฟไอดี และ

ทดสอบประสิทธิภาพโดยการใหกลุมตัวอยางทดลองใชเครื่องอานฉลากยา พบวาสามารถอานฉลากยาไดถูกตองคิดเปนรอยละ 100 

และความพึงพอใจของผูใชตอการใชเครื่องอานฉลากยาดวยเทคโนโลยีอารเอฟไอดี ที่พัฒนาขึ้น x̄ = 4.28 อยูในระดับพอใจมาก 

คําสําคัญ: ฉลากยา, คนตาบอด, ผูพิการทางสายตา, ผูสูงอายุ, อารเอฟไอดี 
 

Abstract 

   This research develops the drug label reader by using RFID technology to assist the visually impaired 

person and elderly who lost their vision can take medication on their own. This research uses ARDUINO 

microcontroller together with RFID to develop the hardware. This aims of this research consist of following: 1) To 

develop the drug label reader with RFID. 2) To determine the efficiency of the drug label reader with RFID. 3) To 

gather the gratification of using drug label reader with RFID. The experimental sample consist of 10 members of 

visually impaired who have registered with the Kamphaengphet Association of the Blind and 20 member of 

elderly people with vision problems. Total 30 persons. The researching result gives the smart drug label reader, 

also evaluate the efficiency by providing samples to the smart drug label reader, the result shows that, 100% of 

the labels could be read and the satisfaction of the users with the use of RFID readers was higher  x ̄ = 4.28. 

Keywords:Drug label, Blind, Vision Impaired, Elderly peoples, RFID 

 

1. บทนํา 
 ในปจจุบันมีผูพิการที่มีความผิดปกติทางสายตาและผูสูงอายุ

ที่มีการมองเห็นที่ไมปกติมี จํานวนมากข้ึนทุกวัน [1] สอดคลอง

กับศักดิ์ชัย วงศกิตติรักษ [2] ไดทําการวิจัยเรื่องสภาวะสุขสาพ

ตาและโรคตาที่พบบอยในชมรมผู สูงอายุของโรงพยาบาล

ธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติพบวาบุคคลที่มีอายุมากกวา 50 ป

จะเริ่มมีอาการผิดปกติทางสายตา ซึ่งผูที่มีความพิการทางสายตา

ไมสามารถมองเห็น และผูสูงอายุที่มีการมองเห็นไมชัดเจนทําให

ไมสามารถอานตัวหนังสือได อีกทั้งผูสูงอายุมีอัตราการเจ็บปวย

สูงกวาคนปกติจึงตองมีการพบแพทย และทานยาเปนประจํา แต
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จากปญหาที่กลาวมาทําใหไมสามารถทานยาเองไดเนื่องจากไม

สามารถอานฉลากยาไดจึงทําใหไมทราบวายาที่มีอยู น้ันคือยา

อะไร ไมทราบขนาดและวิธีรับประทาน จากสถิติการรับประทาน

ยาผิด [3] พบวาผูปวยที่รับประทานยาผิดพบไดหลายกรณี เชน 

ผิดชนิด หมายถึงไมใชยาที่ตองการ อยากไดยาแกไขไปไดยาลด

กรด หรือในกรณีผิดขนาด คือ ไดยาตรงกับอาการแลวแตกินผิด

ขนาดหรือเกินขนาด ยาบางชนิดรายแรงหรือออกฤทธ์ิเร็วถากิน

ผิดขนาดจะเกิดอาการผิดปกติอยางชัดเจน แตบางชนิดไมแรงนัก 

ผิดขนาดไปก็ไมมีผลเสีย อาการผิดปกติอันเนื่องมาจากการกินยา

ผิด มีหลากหลายอาการที่จะเกิดขึ้น ตั้งแตนอยที่สุด คือ ไมมี

อาการอะไรเลย ไปจนถึงมากที่ สุด คือหมดสติ การหายใจ

ลมเหลว ทั้งนี้ขึ้นอยู กับทั้งชนิดและขนาดของยาที่ กินรวมถึง

ภาวะหรอืโรคประจําตัวของผูที่กินยาผิดดวย  

 ผูวิจัยจึงมีแนวคิดในการพัฒนาเครื่องอานฉลากยาที่สามารถสง

เสียงพูดได โดยใชหลักการของ อารเอฟไอดี (Radio Frequency 

Identification) ซ่ึงเปนระบบการยืนยันตัวตนอัตโนมัติโดยใช

คลื่นสัญญาณวิทยุ ซึ่งมีลักษณะคลายกับระบบบารโคด แตระบบ

บารโคดนั้นใชแสงในการอานขอมูลจากปายรหัสแทงโดยจะตอง

ใหลําแสงที่ใชอานสัมผัสโดนรหัสแทงจึงจะอานขอมูลได และ

ระบบบารโคดไมสามารถอานขอมูลไดหากมีวัตถุมาบังระหวาง

แสงและปายรหัสแทง ทําใหระบบบารโคดไมเหมาะกับการ

นํามาใชเ น่ืองจากผูที่ มีปญหาดานการมองเห็นไมสามารถ

มองเห็นแสงที่ใชสําหรับอาน ซึ่งตางจากเทคโนโลยีอารเอฟไอดีที่

สามารถอานขอมูลไดเพียงนํา RFID Tag มาอยูในระยะการอาน

ขอมูลของ RFID Reader ก็จะทําการอานขอมูลโดยอัตโนมัติ 

โดยผูวิจัยไดใช RFID Tag สําหรับติดที่ซองหรือขวดยาเพื่อเก็บ

รหัสของยา และใช RFID Reader ในการอานขอมูลจาก RFID Tag 

และสงขอมูลรหัสยาที่อานไดไปที่ไมโครคอนโทรลเลอรเพื่อนําคาที่

อานไปเปรียบเทียบกับขอมูลทีไ่ดบันทึกไวเปนเสียงพูดในรูปแบบ

ไฟลเสียง และนําขอมูลเสียงสรรพคุณยาที่บันทึกไวออกทาง

ลําโพงใหผูใชงานเคร่ืองอานฉลากยาดวยเทคโนโลยีอารเอฟไอดี

ทราบถึงชื่อยา คุณสมบัติ ขนาดและวิธีรับประทานยาได 

 

2. วัตถุประสงค 
 เพื่อพัฒนาเครื่องอานฉลากยาดวยเทคโนโลยีอารเอฟไอดี หา

ประสิทธิภาพ และความพึงพอใจของผูใชงานครื่องอานฉลากยาดวย

เทคโนโลยีอารเอฟไอด ี

 

3. วิธีดําเนินการวจิัย 

 วิจัยเรื่องการพัฒนาเครื่องอานฉลากยาดวยเทคโนโลยีอารเอฟ

ไอดีมีวิธีการดําเนินดังนี ้

 

3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ประชากรคือผูพิการทางสายตา และผูสูงอายุที่มีปญหาการ

มองเห็นในจังหวัดกําแพงเพชร กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคือผู

พิการทางสายตา และผูสูงอายุที่มีปญหาการมองเห็นที่พักอาศัย

อยูในเขตอําเมือง จังหวัดกําแพงเพชร จํานวน 30 คน กลุม

ตัวอยางในการวิจัยครั้งน้ีจําแนกเปนผูพิการทางสายตาจํานวน 

10 คน และผูสูงอายุที่มีปญหาการมองเห็นจํานวน 20 คน 

 

3.2 สถานที่ทําการวิจัย 

สถานที่ใชในการวิจัย และทดสอบการใชงานเครื่องอานฉลาก

ยาดวยเทคโนโลยีอารเอฟไอดี ณ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยี

คอมพิวเตอร ชั้น4 อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย

ราชภัฎกําแพงเพชร และบานพักของกลุมตัวอยางภายในเขต

อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร 

 

3.3 วิเคราะหความเปนไปไดของระบบ  

 เก็บรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณจากผูพิการทางสายตา 

และผูสูงอายุที่มีปญหาการมองเห็นถึงปญหาจากการรับประทาน

ยาโดยวิธีแรกจะพิมพอักษรเบรลลไวที่ซองยา [4] แตเนื่องจากผู

มีปญหาดานการมองเห็นบางคนไมสามารถอานอักษรเบรลลได

ทําใหไมสามารถแยกชนิดของยาได และวิธีที่สองคือเม่ือไดรับยา

มาจะตองใหคนตาดีบอกถึงสรรพคุณ และวิธีใชยา จากน้ันผูปวย

ที่มีการมองเห็นไมปกติจะใชมือคลําสัมผัสเม็ดยา หรือหากเปน

ยาชนิดน้ําจะคลําสัมผัสที่ขวดเพื่อจดจําลักษณะแทน ซึ่งพบวา

เม็ดยาหรือขวดยาบางชนิดมีความคลายคลึงกันจึงไมสามารถ

แยกความแตกตางได ทําใหมีปญหาในการรับประทานยาคือไม

ทราบถึงชนิด และขนาดรับประทาน ในบางรายเมื่อไมแนใจวา

ยาที่มีอยูคือยาอะไรก็จะไมรับประทานทําใหการรักษาโรคไม

ประสบผลสําเร็จ  หรืออีกกรณีคือไมแน ใจชนิดและขนาด

รับประทานแตก็รับประทานจึงทําใหไดรับยาผิดชนิดหรือเกิน

ขนาดทําใหเปนอันตรายตอรางกาย 

 ผูวิจัยจึงมีแนวคิดในการนําไมโครคอนโทรลเลอรรวมกับ

เทคโนโลยีอารเอฟไอดีเพื่อยืนยันชนิดของยาและแสดงผลเปน
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เสียงพูดเพื่อใหผูใชงานเครื่องอานฉลากยาดวยเทคโนโลยีอาร

เอฟไอดีทราบถึง ชนิด สรรพคุณ และวิธีใชยา 

 

3.4 ออกแบบระบบของเคร่ืองอานฉลากยาดวยเทคโนโลยีอาร

เอฟไอดี 

 ออกแบบโครงสรางของเครื่องอานฉลากยาโดยใหเครื่อง RFID 

Reader อานขอมูลจาก RFID Tag ที่ติดไวกับบรรจุภัณฑของยา 

จากน้ันส งขอมูลที่ อ านได ไปยัง ไมโครคอนโทรลเลอร เพื่อ

ประมวลผลเม่ือขอมูลรหัสยาที่อานไดน้ันตรงกับขอมูลที่บันทึกไว

จะทําการเรียกไฟลเสียงพูดสรรพคุณยาที่ไดบันทึกไวเพื่อเลน

เสียงออกทางลําโพงใหผูใชงานเคร่ืองอานฉลากยาดวยเทคโนโลยี

อารเอฟไอดีทราบดังรูปที่1  
 

 
รูปที่ 1 การออกแบบสวนประกอบของเครื่องอานฉลากยาดวย

เทคโนโลยีอารเอฟไอดี 

 

3.5 อุปกรณที่ใชในการพัฒนาเครื่องอานฉลากยาดวยเทคโนโลยี

อารเอฟไอดี  

 สําหรับฉลากยาใช RFID Tag ชนิดบัตรแข็งที่ผานการทํา

ความสะอาดและฆาเ ช้ือโดยการน่ึงดวยไอน้ําที่ อุณหภูมิ 121 

องศาสเซลเซียสเปนเวลา 15 นาที สําหรับติดภายในซองยา และ

ใช RFID Tag ชนิดกระดุมหุมดวยซองยาขนาดเล็กสําหรับติด

ภายในประปุกยาหรือภายนอกของกนขวดยาชนิดนํ้า ดังรูปที่2 

 

 
รูปที่ 2 การติดต้ัง RFID Tag กับฉลากยา 

 

 ใชเครื่องอาน RFID Reader รุน ID-12LA ซ่ึงมีเสาอากาศ

สําหรับสื่อสารภายในตัว ใชยานความถี่ LF 125 KHz. เพื่ออาน

ขอมูล ใชไมโครคอนโทรลเลอร Arduino Uno R3 เพื่อทําการ

เปรียบเทียบรหัสยาที่อานไดกับขอมูลที่ไดบันทึกไว และใชโมดูล

เสียง Music Shield ในการเลนไฟลเสียงพูดสรรพคุณยาที่ได

บันทึกไวในรูปแบบไฟล .mp3 ลงใน Micro SD Card ขนาด

ความจุ 8 GB. ซึ่งสามารถบันทึกเสียงสรรพคุณยาไดมากกวา 

1,000 เสียง ใหออกเปนเสียงพูดผานทางลําโพงที่ติดตั้งไวภายใน 

ดังรูปที่3   

 

 
รูปที่ 3 การติดต้ังอุปกรณของเครื่องอานฉลากยาดวยเทคโนโลยี

อารเอฟไอดี 

 

3.6 ขอจํากัดของเคร่ืองอานฉลากยาดวยเทคโนโลยีอารเอฟไอด ี

 หากตองการเพิ่มชนิดของยาที่ตองการอานขอมูลจะตองนํา 

เครื่องอานฉลากยาที่พัฒนาข้ึนมาอัพโหลดขอมูลของยาชนิดใหม

โดยผูพัฒนา 

 

4. ผลการวิจัย 

 การดําเนินงานวิจัยเรื่องการพัฒนาเครื่องอานฉลากยาดวย

เทคโนโลยีอารเอฟไอดีตามวัตถุประสงคสามารถสรุปผลการวิจัย

ไดดังนี้ 

 

 

4.1 คุณสมบัติของเครื่องอานฉลากยาดวยเทคโนโลยีอารเอฟไอดี 

 การอานขอมูลระหวาง RFID Reader และ RFID Tag มี

ระยะการอานขอมูลไมเกิน 14 เซนติเมตร และสามารถอาน

ขอมูลทะลุผานวัตถุตาง ๆ ได เชน กระดาษ พลาสติก ขวดแกว 

เปนตน จึงทําใหสะดวกตอการใชงาน 

 

4.2 การหาประสิทธิภาพของเครื่องอานฉลากยาดวยเทคโนโลยีอาร

เอฟไอดี 

 ทดสอบประสิทธิภาพของเคร่ืองอานฉลากยาดวยเทคโนโลยี

อารเอฟไอดี โดยการใหกลุมตัวอยางทั้ง 30 คน ทดลองใชเครื่อง
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อานฉลากของยาชนิดตาง ๆ ที่แตกตางกันไป เชน ยาแคปซูล

อะม็อกซีซิลลินบรรจุซอง ยาเม็ดคลอเฟนิรามีนบรรจุขวด ยา

แคปซูลฟาทะลายโจรบรรจุขวด เปนตน จํานวนคนละ 10 ครั้ง 

รวมทั้งส้ินจํานวน 300 ครั้ง จากนั้นหาความถูกตองที่เครื่องอาน

ฉลากยาสามารถอานขอมูลไดถูกตอง ดังรูปที่4 และรูปที่5 

 

 
รูปที่ 4 เครื่องอานฉลากยาและยาที่ใชในการทดสอบ 

 

 
รูปที่ 5 กลุมตัวอยางทดสอบเครื่องอานฉลากยาดวยเทคโนโลยี

อารเอฟไอดี 

 

 ผลการทดสอบพบวาเครื่องอานฉลากยาดวยเทคโนโลยีอาร

เอฟไอดีที่พัฒนาขึ้นสามารถอานฉลากยาไดถูกตอง 300 ครั้ง 

จากการทดสอบทั้งสิ้น 300 ครั้ง ความถูกตองของการอานขอมูล

คิดเปนรอยละ 100 

 

4.3 ความพึงพอใจของผูใชงานเครื่องอานฉลากยาดวยเทคโนโลยี

อารเอฟไอดี 

 หลังจากกลุมตัวอยางทดสอบใชเครื่องอานฉลากยาดวย

เทคโนโลยีอารเอฟไอดี ทั้ง 30 คน แลวทําการประเมินความพึง

พอใจที่มีตอการใชงานเครื่องอานฉลากยาดวยเทคโนโลยีอารเอฟ

ไอดีดวยแบบสอบถามไดผลดังตารางที่1 
 

ตารางที่ 1 สรุปความพึงพอใจของผูใชงานเครื่องอานฉลากยา

ดวยเทคโนโลยีอารเอฟไอดี 

ลําดับ รายการประเมิน 
 

S.D. แปล

ความหมาย 

1. เครื่องสามารถอาน

ฉลากยาไดถูกตอง 

5.00 0 พอใจมาก

ที่สุด 

2. เสียงพูดมีความ

ชัดเจน ระดับเสียงดัง  

3.83 0.38 พอใจมาก 

3. มีความเร็วในการพูด

เหมาะสม 

4.31 0.47 พอใจมาก 

4. ระยะการอานขอมูล

ระหวางเครื่องอาน

และแท็ก 

4.07 0.26 พอใจมาก 

5. 

 

6. 

ความสะดวกในการ

ใชงาน 

ขนาดเหมาะสม

พกพาสะดวก 

4.48 

 

4.00 

0.51 

 

0.27 

พอใจมาก 

 

พอใจมาก 

เฉลี่ยรวม 4.28 0.31 พอใจมาก 

 

5. สรุปผล 
 ผลการทดสอบประสิทธิภาพ พบวาสามารถอานฉลากยาได

อยางถูกตองคิดเปนรอยละ 100 และดานความพึงพอใจโดยรวม

ของผูทดสอบใชเครื่องอานฉลากยาดวยเทคโนโลยีอารเอฟไอดี 

เฉลี่ยเทากับ 4.28 โดยพิจารณารายขอพบวาประเด ็นดานเครื่อง

สามารถอานฉลากยาไดถูกตองมีคาเฉลี่ยสูงที่สุด เทากับ 5.00 

เนื่องจากเครื่องอานฉลากยาสามารถอานขอมูลไดถูกตอง สวน

ประเด็นที่มีคาเฉล่ียนอยที่สุดคือ เสียงพูดมีความชัดเจน ระดับ

เสียงดัง เทากับ 3.83 และมีขอเสนอแนะจากผูทดสอบใชงานวา

ระดับเสียงพูดควรดังกวานี้ ขนาดของเครื่องควรเล็กกวาน้ี และ

ควรมีนํ้าหนักที่เบา เพื่อความสะดวกในการพกพาออกไปขาง

นอกบาน และควรเพิ่มฟงกชันการบอกเวลาดวยเสียง 

 โดยเครื่องอ านฉลากยาดวย เทคโนโลยีอาร เ อฟไอดีที่

พัฒนาขึ้นมีตนทุนตอเครื่องโดยประมาณ 2,500 บาท และ RFID 

Tag แผนละ 12 บาท แตสามารถลดตนทุนของเครื่องอานฉลาก

ยาใหเหลือเครื่องละประมาณ 1,200 บาท ไดแตจะทําให

สามารถเก็บเสียงชนิดของยาไดนอยลง และระยะการอานขอมูล

จะลดลงทําใหไมสะดวกตอการใชงาน เนื่องจากเครื่องอานฉลาก
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ยาดวยเทคโนโลยีอารเอฟไอดีที่พัฒนาขึ้นมีราคาที่ไมสูงมากจึง

เหมาะตอการนําไปใชงาน 
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การพัฒนาและหาประสิทธิภาพเครื่องฟกไขโดยการมีสวนรวมของกลุมเกษตรกร  

 ตําบลระหาน อําเภอบึงสามัคคี จังหวัดกําแพงเพชร 
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บทคัดยอ 

   งานวิจัยนี้นําเสนอการพัฒนาและหาประสิทธิภาพเครื่องฟกไขโดยการมีสวนรวมของกลุมเกษตรกร ตําบลระหาน อําเภอ

บึงสามัคคี จังหวัดกําแพงเพชร โดยใชไมโครคอนโทรลเลอรตระกูลเปนตัวประมวลผลกลางเพื่อควบคุมการทํางานของเครื่องฟกไข ซึ่ง

จะมีการรับคาสัญญาณอุณหภูมิและความชื้นภายในเครื่องฟกไขเพื่อควบคุมการทํางานของหลอดไสดวยวิธีการควบคุมเฟส ผลการ

ทดลองพบวาเครื่องฟกไขที่ไดทําการพัฒนาขึ้นน้ีพบวาอุณหภูมิภายในเครื่องฟกไขอยูในชวง 37 – 38 องศาเซลเซียสและความชื้น

ภายในเคร่ืองฟกไขอยูในชวง 60 - 65% 
คําสําคัญ: เครื่องฟกไข, ไมโครคอนโทรลเลอร, อุณหภูมิ, ความช้ืน 
 

Abstract 
   This research proposes the development and finding efficiency of egg incubator machine with 

participation for the agriculturist group at  rahan sub-district, buengsamakee district, kamphaeng phet province. 

This controller used microcontroller as a central processing unit for incubator. This processor sampling controlled 

temperature and humidity input pass through sensors and sent control signal to operate incandescent lamps 

using phase control method. The experiment results of incubator showed that the temperature in the incubator 

was in the range  37 – 38 oC and the humidity was in the range 60-65 % 

Keywords: Incubator, Microcontroller, Temperature, Humidity 

 

1. บทนํา 

 อาชีพเกษตรกรรมถือไดวาเปนอาชีพหลักของประเทศไทย

รายไดของทั่วประเทศจึงมาจากผลิตผลทางการเกษตรเปนสวน

ใหญ  เนื่องจากภูมิประเทศมีความอุดมสมบูรณเปนอยางมากจึง

มีความเหมาะสมที่จะทําการเกษตร ผลิตผลทางการเกษตรที่มี

ความสําคัญของประเทศคือ การเพาะปลูกและการทําปศุสัตว  

โดยเฉพาะการเลี้ยงไกถือไดวาเปนสัตวเศรษฐกิจที่สําคัญที่สราง

รายไดใหกับเกษตรกรไมวาจะเปนไกพันธไข ไกพันธเน้ือ ไกบาน 

ไกชนเปนตน ในปจจุบันอุตสาหกรรมการเลี้ยงไกไดเจริญเติบโต

เปนอยางมากดังนั้นกระบวนการในการเล้ียงไกใหไดคุณภาพถือ

ไดว า มีความ สํา คัญ ในทุกๆขั้นตอน โดย เฉพาะอยางยิ่ ง

กระบวนการในการฟกไขถือไดวาตองใชความระมัดระวังในการ

ดูแล  เทคโนโลยีการฟกไขจึงมีความสําคัญอยางมากทั้งในระดับ

อุตสาหกรรมขนาดใหญไปจนถึงกลุมเกษตรกรผูเลี้ยงไกรายยอย 
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เพื่อเพิ่มอัตราการฟกไขใหสูงขึ้นแทนการฟกไขตามธรรมชาติ 

เคร่ืองฟกไขที่ใชในปจจุบันมีผูผลิตและจัดจําหนายอยูมากมาย 

โดยสวนใหญจะมีลักษณะการทํางานของระบบที่คลายกันคือ ใช

หลักการควบคุมอุณหภูมิดวยใชเทอรโมสตัทเพื่อควบคุมอุปกรณ

ทําความรอนมีตัวบอกอุณหภูมิดวยเทอรโมมิเตอรแบบปรอท 

การปรับคาอุณหภูมิใชหลักการหมุนปรับคาแบบสุม มีระบบกลับ

ไขโดยใชไทเมอร  มีระบบการใหความช้ืนดวยการระเหยของถาด

นํ้า  

 ประชาชนในตําบลระหาน อําเภอบึงสามัคคี จังหวัด

กําแพงเพชร ประกอบอาชีพเกษตรกร จํานวน จํานวน 2,250 

ครัวเรือน คาขาย 77 ครัวเรือนและอ่ืนๆอีก 334 ครัวเรือน [2] 

อาชีพเกษตรกรถือไดวาเปนอาชีพหลักของประชาชนในตําบลระ

หาน อําเภอบึงสามัคคี จังหวัดกําแพงเพชร การเลี้ยงสัตวของ

กลุมเกษตรกรสวนใหญเลี้ยงสัตวเล็กเชน สุกร เปด ไก  ดังนั้น

การเล้ียงไกจึงเปนสัตวเศรษฐกิจอีกชนิดหน่ึงที่กลุมเกษตรกรให

ความสําคัญ การนําเทคโนโลยีเพื่อใชในการเพิ่มผลผลิตในการ

เพาะเลี้ยงไกจึงเปนส่ิงที่จําเปน ซึ่งเทคโนโลยีที่ใชคือเครื่องฟกไข

แมปจจุบันกลุมเกษตรกรตําบลระหาน อําเภอบึงสามัคคี จังหวัด

กําแพงเพชรจะหันมาใชกันมากขึ้น แตก็ยังประสบปญหาที่

เกษตรกรตองเผชิญอยูหลายอยางก็คือ การควบคุมอุณหภูมิมี

ความไมสม่ําเสมอคงที่โดยปกติอุณหภูมิในการฟกจะอยูที่ 37.5-

37.8 องศาเซลเซียส [3] แตสําหรับอุณหภูมิเครื่องฟกไขที่ใชใน

ปจจุบันจะอยูที่ 35-38 องศา เซลเซียส เน่ืองจากระบบไมมี

มาตรฐานการต้ังระดับอุณหภูมิที่ชัดเจนการปรับระดับอุณหภูมิ

ในแตละครั้งไมแนนอนทําใหไขไดรับอุณหภูมิไมสมํ่าเสมอสงผล

ใหอัตราการฟกไขนอย นอกจากนี้เครื่องฟกที่ใชงานอยูนั้นใช

พลังงานไฟฟาที่สูงมากในการฟกไขแตละครั้งซ่ึงตองทําการเปด

เคร่ืองไวตลอดเวลาประมาณ 21 วัน [1,4] สงผลใหเกษตรกร

ตองเสียคาใชจายไฟฟาที่สูง 

 จากปญหาที่เกิดข้ึนดังกลาวน้ันทําใหกลุมเกษตรกรที่ทําการ

เพาะเลี้ยงไกไมสามารถใชเครื่องฟกไขไดอยางเต็มประสิทธิภาพ

และยังไมสอดคลองกับความตองการของกลุมเกษตรกร เปนผล

ทําใหเมื่อใชเครื่องฟกไขอัตราการฟกตัวและการมีชีวิตของลูกไก

นอยลงสงผลใหผลกําไรของเกษตรกรที่ควรจะไดรับนั้นลดลงตาม

ไปดวย นอกจากนี้คาใชจายในเรื่องของพลังงานไฟฟาที่ตองใชไป

ในการฟกไขในแตละครั้งน้ันมีคาใชจายที่สูงมากทําใหเกษตรกรมี

ความลําบากใจที่ จะใช เครื่องฟกไข ในแตละครั้ งเมื่ อมอง

ผลประโยชนของเครื่องฟกไขที่ใชงานนั้นกลับกลายเปนภาระ

คาใชจายที่ไมสมเหตุสมผล ทําใหกลุมเกษตรกรโดยเฉพาะใน

อําเภอบึงสามัคคี จังหวัดกําแพงเพชรนั้นไมสนใจที่จะเลี้ยงไกซ่ึง

ถือวาเปนสัตวเศรษฐกิจที่สรางรายไดใหกับกลุมเกษตรกรได ใน

ปจจุบันและอนาคต  ดังนั้นการพัฒนาและหาประสิทธิภาพ

เครื่องฟกไขโดยการมีสวนรวมของกลุมเกษตรกร ตําบลระหาน 

อําเภอบ ึงสาม ัคคี จ ังหวัด กําแพ งเพชร  จะชวยทําใหกลุ ม

เกษตรกรที่ใชเครื่องฟกไขที่พัฒนาแลวไดผลผลิตสูงข้ึนและ

ตนทุนการผลิตที่ลดลงตรงตามความตองการของเกษตรกร  ซ่ึง

เมื่อเกิดผลที่ดีแลวยังเปนการชวยสงเสริมเกษตรกรใหหันมาเลี้ยง

ไกเพิ่มขึ้น ซ่ึงถือไดวาเปนสัตวเศรษฐกิจที่สําคัญของประเทศไทย

ไดอีกดวย 

 

2. การดําเนินการวิจัย 
2.1 วัดคาปริมาณพลังงานไฟฟาที่ใช  
 ในขั้นตอนของการวัดปริมาณพลังงานไฟฟาที่ใช เครื่องมือวัด

ที่ใชไดแก วัตตมิเตอร, แอมปมิเตอร, มัลติมิเตอร เปนตนในการ

วัดดวยวิธีน้ีตองอาศัยวิธีการจับคาดูวาในหนึ่งวันกินพลังงาน

ไฟฟาเทาไหรโดยวิธีการตอเครื่องมือวัดแสดงดังรูปที่ 1 จากการ

ดูรายละเอียดตัวอุปกรณที่ใชพลังงานไฟฟาภายในเครื่องฟกไข

พบวาฮีตเตอรจะเปนอุปกรณที่ใชพลังงานสูงสุดประมาณ 1,000 

วัตตเมื่อคิดคาเฉล่ียจากการใชระยะเวลาการฟกไขประมาณ 21 

วันและตองเปดตลอดทั้งวันพบวาจะตองใชพลังงานไฟฟาทั้งหมด 

504 หนวยซึ่งเมื่อนํามาคิดคาใชจายในอัตราหนวยละประมาณ 3 

บาทในปจจุบัน ดังนั้นจะตองใชเงินจายคาไฟฟาทั้งหมด 1,512 

บาท 

 

 
รูปที่ 1 การติดต้ังเครื่องมือวัดชนิดตางๆ 
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 การวัดคาของอุณหภูมิและความชื้นเครื่องฟกไขสําหรับกลุม

เกษตรกรตําบลระหาน อําเภอบึงสามัคคี จังหวัดกําแพงเพชร

ที่ใชในปจจุบันไดทําการออกแบบดวยไมโครคอนโทรลเลอร 

PIC18F887 รวมกับอุปกรณวัดความชื้นและอุณหภูมิ และ

บันทึกขอมูลผานหนวยความจําอีอีพรอม 

 

 
รูปที่ 2 เครื่องวัดอุณหภูมิละความชื้นสัมพัทธสําหรับเครื่องฟกไข 

 

2.2 หาลักษณะความตองการเครื่องฟกไขโดยการมีสวนรวมของ

กลุมเกษตรกร ตําบลระหาน อําเภอบ ึงสาม ัคคี จังหว ัด

กําแพงเพชร  
 การหาลักษณะความตองการเครื่องฟกไข โดยใชโดยใช

แบบสอบถามความคิดเห็นของกลุมเกษตรกร ตําบลระหาน 

อําเภอบึงสามัคคี จังหวัดกําแพงเพชรโดย จํานวน 30 คน

แบ ง เป น 3 ด านคือ 1)ด านขนาดเครื ่องฟ กไข  นั ้นพบวา

เครื่องฟกไขควรมีขนาดที่สามารถเคลื่อนยายไดสะดวกและมี

นํ้าหนักเบา 2)ดานการใชงานเครื่องฟกไข พบวาควรมีความ

สะดวกและงายตอการใชงาน 3)ดานความคุมทุน พบวาควรลด

คาใชจายดานการใชพลังงานไฟฟา 

 

2.3 เครื่องฟกไขที่พัฒนา  
 เม่ือหาลักษณะความตองการเคร่ืองฟกไขจึงไดทําการพัฒนา

เครื่องฟกไขที่เหมาะสมในการใชงาน โดยภายในเครื่องฟกไขจะ

เปนลักษณะกลองที่มีขนาดสูง 40 เซนติเมตร กวาง 40 

เซนติเมตรและยาว 30 เซติเมตร ดังรูปที่ 3ในสวนของกลอง

ควบคุมจะใชไมโครคอนโทรลเลอร 18F46K22 ควบคุมการ

ทํางานของอุปกรณทั้งหมดไดแก ตัววัดอุณหภูมิและความช้ืน, 

อุปกรณแสดงผล, อุปกรณควบคุม, วงจรไทรแอค เปนตน ดังรูป

ที่ 4 ลักษณะเครื่องฟกไขที่พัฒนาขึ้นแสดงดังรูปที่ 5  

 

 
รูปที่ 3 ลักษณะกลองภายในเครื่องฟกไข 

 

 
รูปที่ 4 การควบคุมอุณหภูมิเครื่องฟกไขดวย

ไมโครคอนโทรลเลอร 18F46K22 

 

 
รูปที่ 5 ลักษณะเครื่องฟกไขที่พัฒนาขึ้น 

 

3. ผลการทดลอง 

 ในการศึกษาประสิทธิภาพของเคร่ืองฟกไขที่ใชในปจจุบัน

ของกลุ มเกษตรกร ตําบลระหานอําเภอบึงสามัคคี จังหวัด

กําแพงเพชร ไดมีการศึกษาในแตละขั้นตอนไดแก การเก็บ

ขอมูลความรอนและความชื้นในเครื่องฟกไข การใชพลังงาน

ไฟฟา เปนตน โดยมีผลของขอมูลดังรูปที่ 6 
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 รูปที่ 6 อุณหภูมิบริเวณตางๆ ภายในเครื่องฟกไข 

 

 การใชพลังงานไฟฟาของเคร่ืองฟกไขโดยใชตัวตรวจวัดคา
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รูปที่ 7 การใชพลังงานไฟฟาเครื่องฟกไข 

 

 ทําการทดสอบการปรับ อุณหภูมิภายในเครื่องฟกไขที่

พัฒนาข้ึนดวยหลักการควบคุมเฟสโดยปรับที่มุมจุดชนวนไทริ

สเตอรที่องศาตางๆกันไดแก 0 องศา, 60 องศา, 90 องศา และ 

120 องศา ผลการทดสอบดังรูปที่ 8 
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จุดชนวน 0, 60, 90 และ 120 องศา) 

 

 ทดสอบอุณหภูมิภายในเครื่องฟกไขดวยการควบคุมเฟสโดย

อุณหภูมิที่ตองการควบคุมจะอยูในชวงเกณฑ37 – 38  องศา

เซลเซียสซ่ึงผลการทดลองที่ไดจะแสดงดังรูปที่ 9 
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รูปที่ 9 อุณหภูมิภายในเครื่องฟกไข 

 

 การทําความชื้นของเคร่ืองฟกไขจะใชการระเหยดวยนํ้าโดย

การเติมนํ้าแลวควบคุมความชื้นโดยการเปดปดพัดลมที่ผิวน้ํา

ภายในถาดใหเกิดความปนปวนและเพิ่มช้ืนภายในเครื่องฟกไขให

อยูในชวง 60-65 % ผลการทดสอบแสดงดังรูปที่ 10  

 
รูปที่ 10 ความชื้นสัมพัทธภายในเครื่องฟกไข 

 

 ดานกําลังไฟฟาที่ใชในการฟกไขรวม 21 วันประมาณ 130 

หนวย ซึ่งเมื่อนํามาเทียบกับเครื่องฟกไขที่มีการใชงานทั่วไปจะใช

กําลังไฟฟาประมาณ 504 หนวย ซ่ึงประหยัดการใชพลังงาน

ไฟฟาถึง 374 หนวย 
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รูปที่ 11 การใชกําลังไฟฟาของเครื่องฟกไขในแตละวัน 
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4. สรุปผลการทดลอง 

 เครื ่องฟ กไข ที ่ไดทําการพ ัฒนาขึ ้นนี ้ระบบการควบค ุม

อุณหภ ูม ิด วยสวิตช อ ิเ ล ็กท รอนิกสกํ าล ัง ไท รแอคโดย ใช

หลักการควบคุมเฟสซึ่งสามารถควบคุมปริมาณกระแสไฟฟา

เพื ่อจ าย ไปย ังต ัวทํ าความร อนส งผล ใหกา ร รักษาระด ับ

อุณหภูมิเปนไปอยางตอเนื่องสามารถรักษาระดับอยู ในชวง 

37-38 องศาเซลเซียสไดและความชื้นอยู ในระดับ 60-65 

เปอรเซ็นต ซึ่งระดับอุณหภูมิและความชื้นนี้มีความเหมาะสม

ในการฟกไข ด านการใชพลังงานไฟฟาในการฟ กไขทั ้ง 21 

วันจะใชประมาณ 130 หนวย ซึ่งลดการใชพลังงานไฟฟาถึง 

374 หนวยสงผลใหคาใชจายคาไฟฟาน้ันนอยลง ในการฟกไขมี

อัตราการฟกออกลูกจํานวน 31 ตัวจากไขไกจํานวน 42 ฟองคิด

เปน 72 % ซึ่งไขที่ไมสามารถฟกเปนตัวไดอาจเกิดจากคุณภาพ

ความสมบูรณของไขซ่ึงเปนตัวแปรที่ไมสามารถควบคุมไดจึงมีผล

ทําใหไขไมสามารถฟกเปนตัวไดทั้งหมด 

 

5. ขอเสนอแนะ 
 อุปกรณที่ใชในการใหความรอนคือหลอดไสซึ่งมีขอดีคือมี

ราคาถูกและประหยัดพลังงานมากกวาเดิม แตมีขอเสียคือระยะ

เริ่มแรกในการปรับระดับอุณหภูมิใหอยูในระดับที่ตองการนั้นใช

เวลานานกวาลวดทําความรอน ดังนั้นควรมีการนําเอาระบบการ

ทําความรอนแบบหลอดไสและลวดทําความรอนมาทํางาน

รวมกันก็จะสามารถทําใหเครื่องฟกไขน้ีมีประสิทธิภาพที่มากขึ้น 
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บทคัดยอ 

   งานวิจัยน้ีนําเสนอวิธีการประยุกตไมโครคอนโทรลเลอร PIC18F46K22 สําหรับตรวจสอบการเขารวมกิจกรรมนักศึกษา

ดวยระบบอารเอฟไอดี โดยระบบตนแบบที่จัดทําข้ึนมีสวนประกอบหลักคือ โมดูลอารเอฟไอดีใชสําหรับอานบัตรอารเอฟไอดีและ

ไมโครคอนโทรลเลอร PIC18F46K22 เปนตัวประมวลผลขอมูล จัดเก็บขอมูลโดยหนวยความจําอีอีพรอมและสามารถถายโอนไปยัง

เครื่องคอมพิวเตอรผานการสื่อสารแบบอนุกรม RS232 ในงานวิจัยน้ียืนยันความถูกตองในการทํางานของระบบตนแบบโดยทดลองกับ

นักศึกษา ผลการทดลองพบวา ระบบตนแบบสามารถบันทึกและตรวจสอบการเขารวมกิจกรรมของนักศึกษาแตละคนไดโดยแสดงผล

บนจอกราฟฟคแอลซีดี สวนการจัดเก็บขอมูลจะอยูในรูปแบบของภาษาไทยเม่ือบันทึกผลผานเครื่องคอมพิวเตอร 

คําสําคัญ: อารเอฟไอดี, กิจกรรมนักศึกษา, ไมโครคอนโทรลเลอร  
 

Abstract 
   This research proposed application of microcontroller PIC18F46K22 for Student Activity Monitoring with 

Radio Frequency Identification. An implemented prototype included a RFID scanner module used for read data 

from RFID card and a microcontroller PIC18F46K22 utilized data processor. The data was stored in an EEPROM 

and was sent to a computer by serial port RS232. To verify its function and performance, the prototype was 

tested with students. Experimental results indicated that the prototype could accurately record and identify data 

and monitor activities for each student on graphic LCD. The recorded data could be clearly shown in the format 

in Thai language on computer. 

Keywords: RFID (Radio Frequency Identification), Student Activity, Microcontroller 

 

1. บทนํา 

 ในปจจุบันระบบอารเอฟไอดี(RFID) เปนระบบที่ใชคลื่น

ความถี่วิทยุเปนตัวกลางรับสงขอมูลระหวางปายสงสัญญาณและ

เครื่องอาน สามารถนํามาระบุขอมูลที่แสดงเอกลักษณของวัตถุ

หรือบุคคลไดโดยมีจุดเดนคือสามารถอานขอมูลไดในสภาพทัศน

วิสัยไมดี ทนตอความเปยกช้ิน แรงสั่นสะเทือน ซ่ึงขอมูลจะถูก

เก็บไวในไมโครชิป [1,2]  

 การประ ยุกต ใช งานระบบอาร เ อฟไอดีเริ่ มมีมาอยาง

แพรหลาย ไดแก บัตรจอดรถ, บัตรประจําตัวพนักงาน, บัตร

โดยสารรถไฟฟา, ปายสินคา เปนตน กิจกรรมนักศึกษาเปนสวน

หน่ึงของการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยที่มีเปาหมายเพื่อ

พัฒนานักศึกษาในดานตางๆ และเปดโอกาสใหนักศึกษาไดรับ

ประสบการณจริงที่นําไปสูการพัฒนาความรูความสามารถพัฒนา

บุคลิกภาพ อุปนิสัยของนักศึกษา สงเสริมใหนักศึกษามีระเบียบ
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วินัยในตนเอง มีจิตสํานึกในการใฝเรียนรูและรับผิดชอบตอ

ตนเองและการอยูรวมกับสังคมไดอยางมีประสิทธิภาพ [3] ดังนั้น

การตรวจสอบการเขารวมกิจกรรมนักศึกษาจึงจําเปนตองมี

ระบบที่สามารถระบุตัวบุคคลเพื่อบงบอกวานักศึกษาน้ันไดเขา

รวมกิจกรรมนั้นจริง ซึ่งโดยสวนใหญจะใชบัตรนักศึกษาที่มี

บารโคด แตขอเสียของระบบบารโคดยังตองอาศัยระยะการยิง

แสงที่ตัวอานใหตรงกับตําแหนงและระยะที่เหมาะสม นอกจากน้ี

บัตรนักศึกษาเมื่อใชเปนระยะเวลานานแถบบารโคดมักมีการ

เลือนหายและไมชัดเจนทําใหการอานบารโคดนั้นทําไดยาก ซึ่ง

หากมีการตรวจสอบจํานวนนักศึกษาจํานวนมากๆ และตองใช

เวลาทีร่วดเร็วในการตรวจสอบอาจทําไดไมดีเทาที่ควร สําหรับ

ระบบตรวจสอบตัวบุคคลที่เริ่มมีการนํามาใชกันมากข้ึนและมี

ประสิทธิภาพคือระบบอารเอฟไอดีเ น่ืองจากระบบน้ีจะใช

หลักการอานแท็กขอมูลดวยคล่ืนวิทยุทําใหสามารถอานขอมูลได

อยางรวดเร็วและถูกตอง สามารถอานขอมูลอารเอฟไอดีทีละ

หลายๆแท็กไดโดยงายและสะดวกตอการใชงานแตระบบอารเอฟ

ดีที่ใชยังมีลักษณะเหมือนกับระบบยิงบารโคดคือตองใชเครื่อง

คอมพิวเตอรในการดึงขอมูลจากตัวอานทําใหการนําไปใชนอก

สถานที่นั้นไมสามารถทําได  

 จากปญหาดังกลาวผู วิ จัยจึ ง มีแนวคิดในการประ ยุกต

ไมโครคอนโทรลเลอร PIC18F46K22 สําหรับตรวจสอบการเขา

รวมกิจกรรมนักศึกษาดวยระบบอารเอฟไอดี ซึ่งจะสามารถระบุ

ตัวตนของการเขารวมกิจกรรมนักศึกษาแตละคนอยางถูกตอง

รวดเร็วและมีความคลองตัวสูงในการใชงาน สามารถนําออกไป

ใชนอกสถานที่ไดและชวยลดภาระอาจารยหรือผูควบคุมดูแล

ตรวจสอบการเขารวมกิจกรรมของนักศึกษา นอกจากนี้ ยัง

สามารถนําไปประยุกตใชเปนระบบตรวจสอบบุคคลเพื่อใชใน

งานดานอ่ืนๆ ไดอีกดวย 

 

2. ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย 
2.1 ลักษณะรูปแบบของระบบตรวจสอบการเขารวมกิจกรรม

นักศึกษาดวยอารเอฟไอดีแบบพกพา  
 การประยุกตไมโครคอนโทรลเลอร PIC18F46K22 สําหรับ

ตรวจสอบการเขารวมกิจกรรมนักศึกษาดวยระบบอารเอฟไอดี 

น้ันจะมีลักษณะของระบบตนแบบดังรูปที่ 1 ดังนี้ 

 
 

รูปที่ 1 ลักษณะของระบบตนแบบ 

 

2.2 โมดูล RFID 

 ในงานวิจัยน้ีเลือกใชโมดูล RFID ใชคลื่นความถี่ในการอาน

และเขียนขอมูล 13.56 MHz สนับสนุนมาตรฐาน ISO 

14443/MIFARE มีอัตราในการรับสงขอมูลสูงสุด 848 กิโลบิต

ตอวินาที ใชการเชื่อมตอแบบ RS232 และใชโมดูล RFID 

MFRC522 ที่เชื่อมตอแบบอนุกรมสามารถอานการด RFID ชนิด 

S50, S70, Mifare_Ultralight, Mifare_Pro, Mifare_DESFire 

เปนตน คุณสมบัติโดยทั่วไปของโมดูล RFID ที่ใชงานคือ ทํางาน

ที่แหลงจายขนาด 4.5-5.5 โวลต [4]  

 

 
รูปที่ 2 โมดูล RFID 

2.3 บัตร RFID 

  บัตรRFIDที่ ใชในงานวิจัยนี้ เปนแบบพาสซิพฟ (Passive 

RFID) คือไมมีแหลงกําเนิดไฟฟาในตัวเองกระแสไฟฟาที่อยูในเสา

อากาศของแท็ก (Tag) นั้นจะเกิดจากสัญญาณวิทยุที่ไดรับมา

จากเครื่องสงซึ่งมีกําลังไฟฟามากพอที่จะใหแท็กสงสัญญาณ

ตอบสนองกลับไปยังเครื่องอานอารเอฟดีได โดยขอมูลในบัตรจะ

ประกอบดวยชื่อนักศึกษา, หมูเรียนนักศึกษาและรหัสประจําตัว 
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รูปที่ 3 บัตรอารเอฟไอดี 

 

2.4 หนวยจัดเก็บขอมูล 

 หน วยความจํ า เ ก็ บ ข อมู ลกิ จกร ร มนั ก ศึกษ า ใช ไ อซี 

24AA1025 เปนหนวยความจําชนิดอีอีพรอมเพื่อเก็บขอมูลการ

เขารวมกิจกรรมของนักศึกษาแตละคน การเชื่อมตอใชงาน

อุปกรณทั้งสองชนิดนี้จะใชระบบบัสแบบ I2C และใชไอซี 

DS1307 ในการแสดงสถานะของวันเวลาโดยตอใชงานรวมกัน 

รวมกันดังรูปที่ 4 

 

 
รูปที่ 4 การเชื่อมตออุปกรณระบบบัส I

2
C 

 

2.5 จอแสดงผล 

 จอแสดงผลขอมูลในงานวิจัยนี้จะใชจอแสดงผลกราฟกแอล

ซีดีจะใชสําหรับแสดงผลของช่ือกิจกรรมและช่ือนักศึกษาจะมี

ขนาด 128x64 dot ดังรูปที่ 5 นอกจากน้ีจะใชสําหรับแสดง

สถานะของเครื่องสแกนอารเอฟอดีสําหรับบันทึกกิจกรรม

นักศึกษาและยังบอกสถานะการทํางานของเคร่ืองตามโหมด

ตางๆ เชน ตั้งคาของกิจกรรมที่ตองการบันทึก, การต้ังโหมดการ

สงขอมูลเปนตน  

 

 
รูปที่ 5 จอแสดงผลกราฟฟคแอลซีดีขนาด 128x64 dot 

 ลักษณะการแสดงผลการทํางานของจอแสดงผลกราฟฟก

แอลซีดีจะออกแบบในสามารถแสดงผลเปนตัวอักษรภาษาไทย

เนื่องเพื่อใหผูใชงานสามารถดูลักษณะการทํางานของเครื่องได

งายวาจะทําการตรวจสอบผูเขากิจกรรมไดอยางไร 

 

2.6 ไมโครคอนโทรลเลอร PIC18F46K22 

 ไมโครคอนโทรเลอร PIC18F46K22 เปนตัวประมวลผลและ

วิเคราะหขอมูลทั้งหมดของระบบตรวจสอบการเขารวมกิจกรรม

นักศึกษาดวยอารเอฟไอดีและเปนควบคุมการทํางานของ

อุปกรณตางๆ ทั้งหมดไดแก โมดูลอารเอฟไอดี, จอแสดงผลแอล

ซีดี, สวิทชปุมกด, วงจรฐานขอมูลและหนวยความจํา, โมดูล

สื่อสารแบบอนุกรม เปนตน การออกแบบวงจรตนแบบทั้งหมด

จะนําอุปกรณตางๆที่ไดไปทําการจัดสรางดังรูปที่ 6 และรูปที่ 7 

 

DS130724AA1025

3.3 V
VBAT

GND

OSC1

OSC2

VCC

SQW

SCL

SDA

32.768 kHz
A0

A1

A2

GND

VCC

5 V5 V

SDA

SCL

WP

SCL

SDA

5 V

10k 10k

 
รูปที่ 6 รปูวงจรเชื่อมตอระบบตรวจสอบการเขารวมกิจกรรม

นักศึกษาดวยอารเอฟไอดี 

 

 
รูปที่ 7 ลักษณะระบบตรวจสอบการเขารวมกิจกรรมนักศึกษา

ดวยอารเอฟไอดี 

 

 การเขียนโป รแกรมเพื่ อควบ คุม ไมโครคอนโทรเลอร 

PIC18F46K22 กับ อุปกรณเชื่ อมตอทั้ งหมดจะใชโปรแกรม 

HITECH C โดยมีกระบวนการทํางานดังรูปที่ 8 
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รูปที่ 8 กระบวนการทํางานของโปรกรม 

 

3. ผลการทดลอง 

 ในขั้นตอนของการทดลองสําหรับระบบตรวจสอบการเขา

รวมกิจกรรมนักศึกษาดวยอารเอฟไอดีไดทําการทดลองการ

ปรับเปลี่ยนโหมดการทํางานโดยสามารถเลือกกิจกรรมสําหรับ

บันทึกไดโดยในงานวิจัยน้ีไดกําหนดกิจกรรมที่ใชบอยของ

มหาวิทยาลัยโดยทําการเปดระบบตรวจสอบการเขารวมกิจกรรม

นักศึกษาดวยอารเอฟไอดีแบบพกพาและทําการวางบัตรอารเอฟ

ไอดีลงบนตัวเครื่องในขั้นตอนการทดสอบน้ีจะเปนกิจกรรมของ

ทางมหาวิทยาลัย โดยนําบัตรนักศึกษาของแตละหมู เรียนมา

ทดสอบ การทํางานของระบบตรวจสอบการเขารวมกิจกรรม

นักศึกษาดวยอารเอฟไอดีกอนการตรวจสอบจะปรากฏเพียงชื่อ

กิจกรรม, รหัส, ปและชื่อนักศึกษา แสดงดังรูปที่ 9 (ก) 

 

 
(ก) กอนการตรวจสอบ (ข) ขณะตรวจสอบ 

รูปที่ 9 ลักษณะการทํางานของตัวเครื่อง 

 

 เ ม่ือวางบัตรอาร เอฟ ไอดีลงบนตัวเค ร่ืองจะแสดงรหัส

ประจําตัวนักศึกษา, ช้ันป, ชื่อของนักศึกษาและวันเวลาที่เขารวม

กิจกรรม โดยสามารถแสดงเปนภาษาไทยดังรูปที่ 9 (ข) 

 ในขั้นตอนถัดมาจะทําการทดสอบระยะหางระหวางตัวเครื่อง

และบัตรอารเอฟไอดีเพื่อหาประสิทธิภาพที่เครื่องสามารถอานได 

ดังตารางที่ 1 

 

ตารางที่ 1 การทดสอบระยะหางระหวางตัวเครื่องและบัตรอาร

เอฟไอดี 

ระยะหาง (เซนติเมตร) ผลการทดสอบ 

0 อานได 

0.5 อานได 

1 อานได 

1.5 อานได 

2 อานได 

2.5 อานได 

3 อานไดแตไมสมบูรณ 

4 อานไมได 

4.5 อานไมได 

 

 การโอนถายขอมูลการเขารวมกิจกรรมนักศึกษาไปยังเครื่อง

คอมพิวเตอรน้ันจะสงผานขอมูลทางพอรตอนุกรม RS232 ใช

อัตราการรับสงขอมูลที่ 9600 บิตตอวินาที แลวใชโปรแกรม 

Hyper Terminal จัดเก็บขอมูลทีละไบตซ่ึงจะไดรูปแบบขอมูล 

ดังรูปที่ 10 โดยขอมูลที่ไดน้ันสามารถแสดงเปนลักษณะของหมู

เรียน, รหัส, ชื่อ, นามสกุล, วันและเวลา ในรูปแบบภาษาไทย 

 

 
รูปที่ 10 ลักษณะขอมูลในโปรแกรม Hyperterminal 
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4. สรุปผลการทดลอง 

 จากผลการทดลองพบวาการประยุกตไมโครคอนโทรลเลอร 

PIC18F46K22 สําหรับตรวจสอบการเขารวมกิจกรรมนักศึกษา

ดวยระบบอารเอฟไอดีน้ัน สามารถบงบอกการเขารวมกิจกรรม

ของน ักศ ึกษาแต ละคนโดยใชบ ัต รอาร เอฟ ไอดีที ่ร องร ับ

มาตรฐานแบบ Mifare  ซึ่งสามารถแจงผลการตรวจสอบผาน

จอแสดงผลกราฟฟ ค แอลซ ีด ีและข อมูลการจ ัด เก ็บ เป น

รูปแบบภาษาไทยไดจะปรากฏขอความชื่อ-นามสกุล, รหัส

ประจําตัว, ชั้นปและวันเวลาการเขารวมกิจกรรมนักศึกษา  

 ในการทดสอบระยะหางระหวางตัวเคร่ืองและบัตรอารเอฟ

ไอดีของนักศึกษาพบวาตัวเคร่ืองสามารถอานบัตรอารเอฟไอดีได

ในชวงระยะ 0 ถึง 2.5 เซนติเมตรแตหากเกินกวาระยะที่กําหนด

ก็จะไมสามารถอานคาขอมูลจากบัตรอารเอฟไอดีได 

 

5. ขอเสนอแนะ 
 ควรมีการพัฒนาระบบเชื่อมตอขอมูลในระบบเครือขาย

อินเตอร เน็ตเพื่ อ ใหสามารถนําไป ใช เปนขอมูลที่ สามารถ

ตรวจสอบในภาพรวมของมหาวิทยาลัยได 
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ระบบควบคุมความช้ืนและอุณหภูมิโรงเห็ดหลินจืออัตโนมัติแบบปด 

Humidity and Temperature Control System in Lingzhi Mushroom Farm 
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บทคัดยอ 
   การ เพาะ เห็ดหลินจือได รับ ความนิยมเปนอยางมาก เนื่องจากมีประโยชนสรรพ คุณทางยาและยังมี ราคาสูง 

จึงทําใหเกษตรกรหันมาทําอาชีพเพาะเห็ดหลินจือเพิ่มขึ้น บางกลุมก็ประสบผลสําเร็จบางกลุมก็ลมเหลว ซึ่งเกิดจากปจจัยหลายอยาง

ดังนั้นจึงตองมีการศึกษาและวางแผนเปนอยางดี ทั้งจากสภาพแวดลอมและภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงในแตละฤดูทําใหสงผลกระทบตอ

กลุมอาชีพเพาะเห็ดหลินจือ โดยเฉพาะความชื้นและอุณหภูมิซึ่งมีผลตอการเจริญเติบของดอกเห็ด โครงการวิจัยนี้จึงไดออกแบบระบบ

ควบคุมความชื้นและอุณหภูมิสําหรับโรงเรือนเพาะเห็ด ดวยไมโครคอนโทรเลอรอาดุยโน(arduino) โดยมีการศึกษาคนควาขอมูลที่

เกี่ยวของตอการเพาะเห็ด ตลอดจนการออกแบบโครงสรางโรงเรือนที่เหมาะสม โดยการทดสอบในสวนของระบบควบคุมการทํางาน

เครื่องพนหมอก,พัดลม และฮีตเตอร พบวาระบบสามารถทํางานตามเงื่อนไขที่ออกแบบไว โดยสามารถใชงานผานคียแพดหนาเครื่อง 

และควบคุมระยะไกลผานทางเน็ตพาย (netpie) นอกจากระบบควบคุมจะสามารถใชในโรงเรือนเพาะเห็ดหลินจือแลว ยังสามารถ

ประยุกตใชควบคุมเพาะเห็ดตางๆ รวมไปถึงการบมเชื้อเห็ดเพื่อเรงการเจริญเติบของเช้ือเห็ด เม่ือนําขอมูลมาเปรียบเทียบเพื่อหา

ประสิทธิภาพของเครื่องไดคาความผิดพลาดของการวัด ความชื้นประมาณ 4.6% และอุณหภูมิประมาณ 1.2% แสดงใหเห็นวามีความ

นาเช่ือถือ 

คําสําคัญ: โรงเรือนเพาะเห็ด ความชื้นและอุณหภูมิ 
 

Abstract 
   Lacquered was widely populated because It’s many useful that cause a expensive cost. Many 

agriculturists tend to implant lacquered, some agriculturists are both success and fail.Then they are need to 

research about environment in mushroom house, it depend on many object that effect to lacquered.This 

research was developed to control weather in mushroom house by using smart system with microcontroller that 

called “Arduino”, it was researched and designed about a mushroom house, Heater, fan and foggie, that was set. 

In this system, it can control temperature and humid, this system can work under designing condition by using 

keypad and can be remote control that called “netpie” We can improve and adap this system to control 

multiple type for many mushrooms. It can compare effective for measuring error between temperature and 

humid that are 4.6% and 1.2% respectirely. As the result we can see that can keep good performand. 

Keywords: Mushroom farm, Humidity and Temperature 
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1. บทนํา 

 ในปจจุบันพบวา คนไทยหันมาบริโภคเห็ดเพิ่มข้ึนเน่ืองจาก

เห็ดมีประโยชนและคุณคาทางอาหารสูง [1] อีกทั้งยังมีสรรพคุณ

ทางยารักษาโรคตางๆ เชน เบาหวาน ความดัน ไขมัน ฯลฯ และ

ทําใหกลุมอาชีพเพาะเห็ดมีการขยายตัวอยางตอเนื่อง [2] [3] 

การเพาะเห็ดหลินจือนั้น ไดรับความนิยมเปนอยางมาก เพราะมี

ประโยชนสรรพคุณทางยาและยังมีราคาสูง เกษตรกรจึงหันมาทํา

อาชีพเพาะเห็ดหลินจือ บางกลุมก็ประสบความสําเร็จแตบาง

กลุมก็ลมเหลวเนื่องจากมีปจจัยหลายอยาง โดยเฉพาะสภาพ

ภูมิอากาศสิ่งแวดลอม ที่เหมาะสมตอการเจริญเติบโตของดอก

เห็ด ซึ่งหากอุณหภูมิสูงเกินไป [4] อาจทําใหเสนใยหยุดการ

เจริญเติบโต ความชื้นต่ําก็สงผลตอการออกของดอกเห็ดได [5] 

 โครงงานวิจัยจึงไดเสนอระบบควบคุมความชื้นและอุณหภูมิ

ในโรงเห็ดแบบปด โดยสามารถควบคุมการทํางานผานทางคียแพด

หนาเครื่อง และควบคุมระยะไกลทาง Netpie ผานสมารทโฟน 

[6] ที่ควบคุมดวยไมโครคอนโทรเลอรอาดุยโน 

 

2. ทฤษฎีและหลักการ 

2.1 เห็ดหลินจือ 

 เห็ดหลินจือจัดเปนเห็ดกระดางที่มีโครงสรางคลายเนื้อไม 

พบอยูทั่วไปตามตนไมผุที่มีความชื้นสูงพอสมควร เห็ดหลินจือ

เปน เ ห็ดที่ มี คุณภาพสูงในการ ใช เป นสมุนไพ รรักษา โรค 

การแพทยแผนปจจุบันพิสูจนแลววา เห็ดหลินจือมีผลตอการ

บรรเทาโรคบางชนิด เชน ทางสมอง หัวใจ ทางเดินหายใจ 

หลอดลม กระเพาะลําไส หืดหอบ เปนตน [10] การศึกษาขอมูล

พบวาอุณหภูมิที่เหมาะสมของเห็ดหลินจืออยูที่ 27 – 29 องศา

เซลเซียสและความชื้นสัมพัทธอยูที่ 85- 90 เปอรเซ็นต 

 

2.2 อาดุยโน 

 เครื่องมือที่จะทําใหคอมพิวเตอรสามารถรับสัญญาณขอมูล

อุณหภูมิและความชื้น จากภายในโรงเรือนและสงสัญญาณไป

ควบคุมอุปกรณภายในไดอยางมีป ระ สิท ธิภาพ ตัวบอรด

ออกแบบจากไมโครคอมพิวเตอรชิพเดี่ยวและมีโปรแกรมพัฒนา

สําหรับเขียนโปรแกรมใหบอรดทํางาน อาดุยโน [7] สามารถ

ประยุกตทําเครื่องใช อัจฉริยะ รับสัญญาณจากสวิทซ หรือ 

เซนเซอร เพื่อควบคุม หลอดไฟ มอเตอร หรืออุปกรณอ่ืนๆ 

 

 

 

2.3 เน็ตพาย  

 Netpie [8] เปน IoT (Internet of Things)CloudPlatform   

ที่พัฒนาข้ึนโดยทีมงานวิจัย และเปดใหบุคคลทั่วไปใชงานโดยมี 

Web Portal ที่ใหสามารถลงทะเบียนจัดการตัวตน สิทธ์ิของ 

แอปพลิเคชั่นและอุปกรณ Netpie เปนซอฟแวรขนาดกลาง ที่มี

หัวใจหลัก เปนตัวกระจายแบบเอ็มคิวทีที (Distributed MQTT 

Brokers) 

 

3. วิธีดําเนินการ 

3.1 ออกแบบโครงสรางโรงเรือนเพาะเห็ดและการออกแบบ

ระบบควบคุมการทํางาน 

 

 
รูปที่ 1 การออกแบบโรงเรือน 

 

 การออกแบบโครงสรางโรงเรือนเพาะเห็ดมีการออกแบบใหมี

ความกวางขนาด 150 เซนติเมตร ความยาว 180 เซนติเมตร

และความสูง 150 เซนติเมตรดังแสดงใน (รูปภาพที่ 1) ซ่ึงเปน

ลักษณะโครงสรางของโรงเรือน โดยใชทอ PVC ขนาด 1 น้ิว ทํา

เปนโครงสรางที่ดานบนของโรงเรือนมีการติดฮีตเตอร 1 ตัว เพื่อ

เพิ่มอุณหภูมิในโรงเรือนและติดต้ังเครื่องพนหมอก 6 จุด ตาม

ดานขางของโรงเรือนเพื่อเพิ่มความช้ืน ในสวนโมดูลเซนเซอร

ตรวจวัดความช้ืนและอุณหภูมิ จะติดไวที่ดานขางของโรงเรือน 
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ผูใชงาน เซ็นเซอรวัดความชื้นและอุหภูมิ

พัดลม

Heater

เครื่องพนหมอก

Node MCU Arduino
NETPIE

รูปที่ 2 ภาพรวมการทํางานของระบบ 

 

 ออกแบบระบบควบคุมการทํางานโรงเรือนเพาะเห็ดให

สามารถควบคุมความช้ืนและอุณหภูมิไดนั้น เริ่มจากการรับคา

จากคียแพด หรือจาก Netpie โดยการตั้งคาความชื้นและ

อุณหภูมิ พรอมกับตั้งเวลาปด-เปดเครื่องพนหมอก แลวเก็บไวใน

เมมโมรี่ของของโมดูลอาดุยโน และระบบจะนําคาความชื้นและ

อุณหภูมิจากเซนเซอรไปคํานวณ แลวนํามาโชวที่จอแอลซีดี และ

ใหทํางานตามเงื่อนไขของโปรแกรมในโหมดอัตโนมัติดังแสดงใน 

(รูปภาพที่ 2) 
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Tem p = 30 C    [ 25 - 29 ]
TimeON               05:30
TimeOFF              05:00  
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รูปที่ 3 การเชื่อมตออุปกรณ 

 

 การเชื่อมตออุปกรณใชงาน โดยเริ่มจากประกอบบอรดอาดุย

โนเขากับบอรดขยาย (Arduino Sensor Shield V5) เพื่อใหงาย

ใ น ก า ร ต อ เ ข า กั บ อุ ป ก ร ณ อ่ื น ๆ  แ ล ว ต อ เ ข า กั บ รี เ ล ย  

คียแพด หนาจอแสดงผล เซนเซอร บอรดอินเตอรเน็ตไรสาย

(Node Mcu) [9] และบัซเซอร สวนบอรดลดแรงดันไฟฟา (DC 

to DC step down) ตอจาก Adaptor 9 Vdc แลวปรับไฟใหได 

5 Vdc เพื่อเปนไฟเล้ียงสําหรับอุปกรณทั้งหมด ดังรูปภาพที่ 3  

 

 

 

3.2 ข้ันตอนการตั้งคาใชงานอุปกรณควบคุมโรงเห็ดอัตโนมัติแบบ

ปด 

3.2.1 การใชงานผานคียแพด 

 

Humi = 85 %              [80-90]
Temp = 28 C              [27-29]
Time-On         05:00
Time-Off                      05:00  

  

 
รูปที่ 4 การใชงานผานคียแพด 

 

 จากรูปการตั้งคาความชื้น (Humi) โดยการกด A ที่   คีย

แพด เพื่อตั้งคาความชื้นในวงเล็บ [80-90] เมื่อตั้งคาเสร็จแลวก็

กด # เพื่อบันทึก สวนการต้ังคาอุณหภูมิ (Temp) โดยการกด B 

ที่ คียแพด เพื่อตั้งคาอุณหภูมิในวงเล็บ [27-29] เม่ือตั้งคาเสร็จ

แลวก็กด # เพื่อบันทึก และการต้ังเวลาเปดเครื่องพนหมอก 

(Time-On) โดยการกด C การตั้งเวลาปดเครื่องพนหมอก 

(Time-Off) โดยการกด D เพื่อใสเวลาเสร็จแลวกด # เพื่อบันทึก 

 

 
รูปที่ 5 การตั้งคาความชื้นและอุณหภูมิ 

 

4. ผลการทดลอง  

 จากที่มีการศึกษาและไดออกแบบระบบควบคุมความชื้นและ

อุณหภูมิของโรงเรือนเพาะเห็ด เพื่อดูประสิทธิภาพของตัวระบบ

วาสามารถทําความชื้นและอุณหภูมิน้ันไดเสถียรเพียงพอกับ

ความตองการหรือไม 
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ตารางที่ 1 อุณหภูมิในโรงเรือนเพาะเห็ด 

เวลา (ชั่วโมงที่) 1 2 3 4 5 6 7 

อุณหภูมิ 26 27 29 28 28 27 28 

 

 
รูปที่ 7 กราฟแสดงอุณหภูมิ 

 

 จากการทดลองรักษาระ ดับ อุณหภูมิ  โดยใช ฮีตเตอร 

และพัดลมนั้น ระบบสามารถรักษาระดับอุณหภูมิไดตามเกณฑ 

ที่ไดตั้งเอาไว 27 – 29 องศาเซลเซียส โดยสามารถนํามาหา 

คาเฉล่ียจากการทดลองภายใน 7 ชั่วโมง แลวใหอุณหภูมิ 

โดยคาเฉลี่ยอยูที่ 27.57  

 

ตารางที่ 2 ความชื้นในโรงเรือนเพาะเห็ด 

เวลา (ชั่วโมงที่) 1 2 3 4 5 6 7 

ความชื้น  85 87 88 86 87 88 87 

 

 
รูปที่ 8 กราฟแสดงความชื้น 

 

 จ า ก กา ร ท ดล อ งร ัก ษ าร ะ ด ับ ค ว าม ชื ้น โ ด ย กา ร ใ ช  

เครื่องพ นหมอกนั้น ระบบสามารถรักษาระดับความชื้นได 

ตามเกณฑที่ไดตั้งเอาไว 85 – 90 % โดยสามารถนํามาหา 

คาเฉล่ียจากการทดลองภายใน 7 ชั่วโมง แลวใหความชื้น 

โดยคาเฉลี่ยอยูที่ 86.86  

 สรุปการทดสอบการทํางานของระบบควบคุม ที่ไดออกแบบ

ตามเงื่อนไขในการใชงานน้ัน โดยทําการวัดความชื้นและอุณหภูมิ

ภายในโรงเรือนทุกๆ 1 ชั่วโมง ซ่ึงผลการทดสอบดังใน (ตารางที่ 

1 และตารางที่ 2) ซ่ึงจะเห็นไดวาระบบควบคุมสามารถทํางาน

เปนไปตามเงื่อนไขที่ออกแบบไว จากนั้นจึงนําระบบดังกลาวมา

ทดสอบผลผลิตของดอกเห็ดในโรงเรือนที่มีการควบคุมความชื้น

และอุณหภูมิตอไป 

 

ตารางที่ 3 แสดงความช้ืนและอุณหภูมิระหวางระบบควบคุมโรง

เพาะเห็ดกับไฮโกรมิเตอร 

เวลา 
ระบบควบคุม ไฮโกรมิเตอร 

ความช้ืน อุณหภูมิ ความชื้น อุณหภูมิ 

0900 86 27 89 27.8 

1000 87 28 91 28.3 

1100 85 28 90 28.2 

1200 86 29 91 29.4 

1300 87 28 92 28.1 

1400 85 29 89 29.5 

1500 86 27 90 27.2 

1600 87 27 91 27.4 

 

 
รูปที่ 9 กราฟเปรียบเทียบความชื้นและอุณหภูมิ 

 

 จากการทดลองเก็บคาความช้ืนและอุณหภูมิในระบบควบคุม

โรงเพาะเห็ด โดยสามารถนํามาหาคาเฉล่ียจากการทดลอง

ภายใน 8 ช่ัวโมง แลวใหความชื้นโดยคาเฉล่ียอยูที่ 86.13 และ

อุณหภูมิคาเฉลี่ยอยูที่ 27.88  

 จา กกา รท ด ลอง เ ก็บ ค า ค ว าม ช้ืนแล ะ อุณ หภูมิ จ า ก

ไฮโกรมิเตอร โดยสามารถนํามาหาคาเฉล่ียจากการทดลอง 

ภายใน 8 ช่ัวโมง แลวใหความชื้นโดยคาเฉล่ียอยูที่ 90.34 และ

อุณหภูมิคาเฉลี่ยอยูที่ 28.24  
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รูปที่ 10 การวัดโดยไฮโกรมิเตอร 

 

 ผลขอ งก าร เ ป ร ีย บ เ ท ียบ ค า คว าม ชื ้นแล ะอ ุณ หภ ูมิ 

ระหวางระบบควบคุมโรงเพาะเห็ดและไฮโกรมิเตอรที่ไดปรับเทียบ 

(calibrated) มาแลวนั้น จะเห็นวาความชื้นและอุณหภูมิที่วัดได 

จากไฮโกรมิเตอร สามารถวัดความชื้นและอุณหภูมิไดสูงกวา 

ระบบควบคุมในโรงเพาะเห็ดโดยที่ ความช้ืนประมาณ 4 และ 

อุณหภูมิประมาณ 0.4 องศาเซลเซียส (ไดจากการนําคาเฉลี่ย 

ความชื้นและอุณหภูมิจากระบบควบคุมในโรงเพาะเห็ดและ 

ไฮโกรมิเตอรมาลบกัน) นั้น จะเห็นไดวาระบบควบคุมในโรงเพาะ 

เห็ดที่ใชเซนเซอรแบบ AMT1001 [10] ใหคาความถูกตองของ

การ วัดความชื้นและอุณหภูมิ  ไดตามเกณฑมาตรฐานของ

เซนเซอร คือความช้ืน ± 5 % และอุณหภูมิ ± 0.5 องศา

เซลเซียส 

 

5. สรุปผลการดําเนินโครงงาน 
 จากการศึกษาและออกแบบสรางระบบควบคุมความชื้นและ

อุณหภูมิในโรงเห็ดแบบปดนั้น เปนการทดสอบการทํางานของ

ระบบควบคุมความชื้นและอุณหภูมิดวยไมโครคอนโทรลเลอร ผล

การทดสอบพบวาระบบสามารถทํางานตามเงื่อนไขที่ตองการ 

เมื่อนําขอมูลมาเปรียบเทียบเพื่อหาประสิทธิภาพของเคร่ืองไดคา

ความผิดพลาดของการวัด ความช้ืนประมาณ 4.6% และ

อุณหภูมิประมาณ 1.2% แสดงใหเห็นวามีความนาเช่ือถือ 
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   บทความนี้นําเสนอเครื่องวัดอุณหภูมิโคเพื่อใชในการวิเคราะหสุขภาพของโคเนื้อ เน่ืองจากเมื่อโคมีอาการปวยจะมีอุณหภูมิ

รางกายที่สูงขึ้นกวาปกติ ซ่ึงปกติอยูระหวาง 310-312 องศาเคลวิน เปน 313-315 องศาเคลวิน เพื่อเปนการปองกันการแพรกระจาย

ของโรคติดตอในโคเนื้อ ทําการรักษาใหเร็วที่สุดลดการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น และเปนการชวยลดปญหาการขาดทุนจากการเลี้ยงโคเนื้อ 

จึงไดสรางเครื่องวัดอุณหภูมิโคเนื้อโดยประยุกตใชเซ็นเซอรวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรด โดยการตอเซ็นเซอรและเขียนโปรแกรมเชื่อมตอ

กับเครือขายดวยบอรดสมองกลฝงตัว เพื่อใชแสดงอุณหภูมิรางการโค ที่หนาจอโทรศัพทเพื่อใหงายตอการนําไปวิเคราะหขอมูล 

จากการทดลองใชเครื่องวัดอุณหภูมิโคและหาประสิทธิภาพของเครื่องโดยการเทียบกับเครื่องมือวัดที่มีการสอบเทียบแลว พบวาเครื่องมี

อุณหภูมิความคลาดเคลื่อนอยูที่ -0.39 % ซึ่งแสดงใหเห็นเครื่องมือที่มีความนาเชื่อถือ 

คําสําคัญ: อุณหภูมิรางการโค, โคนหาง, อินฟราเรด 
 

Abstract 
   This research proposed cattle calipers for using the analysis of beef cattle health because the disease 

is sick which the body temperature is higher than normal. It is usually between 310-312 degrees Kelvin, 313-315 

degrees Kelvin. To prevent the spread of contagious diseases in beef cattle that treat as quickly as possible. This 

will help reduce the loss of beef cattle. The beef thermometer was developed by applying an infrared 

thermometer. By connecting sensors and programming interfaces to the network with embedded boards in order 

to display temperature on phone screen for analyzing. From the result, Cow thermometer and find out the 

efficiency of the machine by using comparison with the calibrated measuring instrument. The machine has a 

tolerance of -0.39%, which shows a reliable tool. 

Keywords: body temperature, the tail, Infrared 

 

1. บทนํา 
 ในการเล้ียงโคเน้ือเม่ือโคมีการเจ็บปวยดวยโรคติดตอ  

ทําใหมีการติดตอกันลุกลามจนทําให โคเน้ือที่เราเลี้ยงนั้นตาย 

ดังนั้นการเล้ียงโคเน้ือใหไดผลตอบแทนดีไมขาดทุน ตองมีการ

ดูแลรักษาสุขภาพโคเน้ือใหมีสุขภาพดีอยูเสมอและเม่ือโคปวย

ตองสามารถเขาไปแกไขปญหาใหเร็วที่สุดเพื่อลดการสูญเสีย 

จึงไดคิดประดิษฐเครื่องมือชวยเตือนหากโคมีการเจ็บปวยขึ้น 

เพื่อใหทราบถึงการปวยของโคและเขาไปรักษาโรคในโคเน้ือให

เร็วที่สุด เพื่อลดการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นได ซึ่งการทํางานของ

เครื่องมือจะเปนเครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรด ตรงสวนหาง

ของโค หากโคมีการเจ็บปวยหรือผิดปกติอุณหภูมิรางกายของโค

จะสูงขึ้นจากปกติ[1] 
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2. ทฤษฎีและหลักการ 

2.1 ทฤษฏีอินฟราเรด (Infrared) [2] 

 สัมพันธระหวางความยาวคลื่นและอุณหภูมิ วัตถุทุกชนิดที่มี

อุณหภูมิสูงกวา 0 องศาเคลวิน (K) หรือมีคาเทากับ -273 องศา

เซลเซียส จะมีพลังงานภายในตัว และมีการแผ รังสีคลื่น

แม เหล็กไฟฟาออกมา ความยาวของคลื่นแม เหล็กไฟฟา

แปรผกผันกับอุณหภูมิ ดวงอาทิตยจึงมีการแผรังสีออกมาตางกับ 

นํ้าแข็ง เพียงแตตาของมนุษยไมสามารถมองเห็นได 

 

2.2 โรคติดตอที่มีอาการของอุณหภูมิในรายกายเปล่ียนแปลง 

2.2.1 โรครินเดอรเปสท (Rinderpest)[3] 

  โรครินเดอรเปสท โรคแดง หรือโรคหา จัดเปนโรค

ระบาดรุนแรงเฉียบพลันของโค เกิดจากเช้ือไวรัส (วิสา) เช้ือน้ีไม

ทําใหเม็ดเลือดแดงตกตะกอนแตจะเกาะตัวกับเม็ดโลหิตขาวใน

กระแสเลือด มีการแพรระบาดและติดตอโดยการสัมผัสโดยตรง

กับสัตวปวยและการติดตอผานแมลงพาหะตางๆ อาการของโรค

เริ่มตนมีไขกะทันหัน อุณหภูมิ 314-315 องศาเคลวิน จมูกแหง

ทองผูกตอมาอีก 2-3 วัน มีน้ํามูกนํ้าตาไหลออกมา เบื่ออาหาร

หยุดเค้ียวเอ้ืองทันที ซึม กลัวแสง กระหายน้ํา การเปนไขสูงใน

วันที่ 3-5 แลวอาการไขจะลดลงพรอมกับมีอาการทองรวงอยาง

รุนแรง การควบคุมและปองกันคือ เม่ือสัตวในฟารมเกิดอาการ

ของโรคนี้ตองทําการแยกสัตวออกจากฝูงทันที  และแจ ง

เจาหนาที่สัตวแพทยเพื่อดําเนินการรักษา และปองกันโรคระบาด 

ประกาศเปนเขตโรคระบาด ตาม พ.ร.บ. โรคระบาดสัตว กําจัด

แมลงพาหะโรคตางๆ จัดการเรื่องสุขาภิบาล และทําการฉีด

วัคซีน 

2.2.2 โรคแอนแทรกซ (Anthrax) 

  โรคแอนแทรกซมีลักษณะอาการคือ อาการโลหิตเปนพิษ

และตายอยางกระทันหัน พรอมกับมีโลหิตสีดําไหลออกมาทาง

ทวารของสัตว มีลักษณะของมามบวมดํา เหลวและขยายใหญ 

มีลักษณะอาการบวมและมีเลือดออกที่ผิวหนังขึ้นในเลือดไม

แข็งตัวและการแข็งตัวของซากหลังจากตายจะไมมี เกิดจากเชื้อ

แบคทีเ รียชื่อ Bacillus anthracis มีขนาดความยาว 3-6 

ไมครอน ติดสีแกรมบวก ไมเคลื่อนไหว มีแคปซูลและสรางสปอร

เมื่อถูกกับออกซิเจนในบรรยากาศ ทนตอความรอนและแหงแลง

ไดดีสามารถอยูในพื้นดินไดนาน 10-20 ป ทนความรอน 373 

องศาเคลวิน 10 นาที การแพรระบาดจะมีการแพรทางสปอร 

โดยการกินเอาดิน หญา หรืออาหารที่ติดเชื้อเขาไป ติดตอโดย

พวกแมลงดูดเลือด สัตวกินเนื้อ หรือเมื่อเกิดน้ําทวม และพัดพา

เอาสปอรไปทองที่อ่ืนๆ อาการของโรคมีอาการลมชักกะทันหัน 

กลามเนื้อส่ัน เคี้ยวฟนกลอกตา หายใจขัด ระบบหมุนเวียนโลหิต 

ระบบปราสาทหยุดทํางาน มีโลหิตสีดําออกจากจมูก ปาก  

ทวารหนัก โลหิตไมแข็งตัว มีอาการไขสูง อุณหภูมิ 314-315 

องศาเคลวิน นาน 1-2 วัน ซึม หัวและหูตก ชีพจรและการ

หายใจถ่ีเร็ว ในระยะแรกมีอาการทองผูก แตตอมามีอาการ

ทองรวงและมีอาการถายเปนเลือด ในแพะแกะมีไขสูง อุณหภูมิ 

314-315 องศาเคลวิน ควบคุมและปองกันโรคโดยการรักษา

ความสะอาด กําจัดแมลงที่เปนภาหะนําโรค เชน เหลือบและ

แมลงวัน สัตวที่ตายดวยโรคนี้ตองทําลาทันทีโดยการเผาหรือฝง

ซากใหลึกอยางนอง 1.8 เมตร และทําการฉีดวัคซีนชนิด 

Anthrax spore Vaccine ภายในการควบคุมแลแนะนําจาก 

สัตวแพทยทุกๆป 

2.2.3 โ ร ค ฮี โ ม เ ร ยิ น เ ซ พ ติ ก ซี เ มี ย  (Haemorrhagic 

Septicaemic) 

  โรคฮีโมเรยินเซพติกซีเมีย เปนโรคระบาดเกิดจากเชื้อ

แบคทีเรียชื่อ Pasteurella ในจีนัสตางๆกันแลวแตชนิดของสัตว

ที่เปนโรค โรคนี้มีลักษณะอาการคือ ที่ pneumonia และอาการ

เลือดออกและเลือดค่ังตามอวัยวะตางๆ และสภาพโลหิตเปนพิษ  

โรคในโค กระบือเกิดจากเชื้อ Pasteurella multocida Type I 

(B) และเกิดจาก Type IV (D) ติดสีแกรมลบ สาเหตุบางที่ทําให

สัตวเปนโรคไดงายไดแก การขนสัตวหรือการยายสัตวไกลๆ  

มีการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศอยางกะทันหัน ลักษณะของ

โรงเรือน อับ ชื้น สกปรก จนการใหอาหารคุณภาพต่ํา ทําให

ความตานทานของสัตวลดลง สามารถติดตอโดยการสัมผัส  

การกินน้ําหรืออาหารที่มีเชื้อปนอยู อาการของโรคคือ มีนํ้ามูก

ไหล หายใจขัด มีไขอุณหภูมิ 313-314 องศาเคลวิน หนาวสั่น  

ไมกินอาหาร เย่ือเมือกสีแดงเขม อาจมีเลือดออก มีการบวมที่คอ 

หัว หนาอก มีฝที่ปอด สําไสอักเสบ ทองเดิน มีโลหิตจาง และ 

ขอตอบวม การควบคุมและปองกันโรค โดยการจัดโรงเรือนให

สะอาด อาหารสัตวมีคุณภาพ การขนยายสัตวตองไมเบียดกัน

เกินไป และการทําวัคซีนใหแกสัตว 

2.1.4 โรคเลปโตสไปโรซีส (Leptosspirosis) 

  โรคเลปโตสไปโรซีส เปนโรคสัตวที่สามารถติดตอสูคนได

โดยเช้ือเขาทางบาดแผลในขณะสัมผัสกับสัตวหรือบริโภคเนื้อ

หรือนมที่ไมสุก อาการของโรคจะมีไข สูง อุณหภูมิ 313-314 

องศาเคลวิน เบื่ออาหาร ลมลงนอนไมมีแรงลุกขึ้น หายในถี่หอบ 
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มีฮีโมโกลบิน และเลือดในปสสาวะ โลหิตจางโดยเฉพาะในลูกโค 

มีอาการไขจะลดลงภายใน 48 ชั่วโมง มีอาการดีซานใหเห็น

หลังจากไขลดโดยมีปริมาณเม็ดเลือดแดงลดลงจากปริมาณปกติ

มาก มีปริมาณเม็ดเลือดขาวเพิ่มมากผิดปกติ การปองกันตอง

ตรวจเลือดโคทุกตัวกอนเขารวมฝูง โดยตรวจหลังกักดูอาการ 30 

วัน ดูแลรักษาอุปกรณ โรงเรือนใหสะอาด หรือทําการฉีดวัคซีน

ปองกันโรค ในกรณีที่มีโรคระบาดในฝูงโค ควรปฏิบัติดังนี้ 1) ทํา

การตรวจเลือดโคทุกตัวในฝูงและใหตรวจซ้ําอีก 2 ครั้งหางกัน 

30 วัน 2) หลีกเล่ียงใหอยูกันอยางแออัด 3) ไมใหโคกินนํ้าและ

อาหารจากแหลงเดียวกัน 4) ทําการฉีดวัคซีน leptospin 

bacterin 

 จะเห็นวาโรคที่เกิดข้ึนจะมีอาการเดียวกันคือมีอาการไขสูง

อุณหภูมิ 313-315 องศาเคลวิน ดังน้ันหากเรามีเครื่องมือที่ชวย

ในการเช็คอุณหภูมิสัตว ก็จะเปนการปองกันโรคไดรวดเร็ว 

 

3. การดําเนินงาน 
3.1 การกําหนดตําแหนงติดตั้งอุปกรณวัดอุณหภูมิโค 

 การวัดอุณหภูมิรางกายโคเมื่อจะทําการวัดอุณหภูมิโคตองมี

การวางแผนบริเวณที่ทําการวัดเพื่อที่ เราจะไดทราบขอมูล

เบื้องตนเพื่อประกอบการออกแบบเคร่ืองมือที่ ใชในการวัด

อุณหภูมิใหเหมาะสมกับการวัดและเลือกเซ็นเซอรใหเหมาะสม

เพราะเซ็นเซอรแตละชนิดจะมีคุณสมบัติที่แตกตางกันและ 

มีความเหมาะสมกับงานที่แตกตางกัน เชน เซ็นเซอรวัดอุณหภูมิ

แบบสัมผัส (ds18b20) จะเหมาะสมกับการวัดใหสภาพแวดลอม

ที่วัตถุไมมีการเคล่ือนที่ แตถาเปนเซ็นเซอรวัดอุณหภูมิแบบ

อินฟราเรด จะมีความยืดหยุนมากกวาเม่ือสิ่งที่เราตองการวัด 

มีการเคลื่อนไหว ดังนั้นเราจึงเลือกใชตัววัดอุณหภูมิแบบบริเวณ

โคนหางของโค ดังแสดงในรูปที่ 1 เพื่อทําการเก็บอุณหภูมิโค 

ทุกๆ 1 ชั่วโมงเพื่อนํามาวิเคราะหการปวยของโค 

 

3.2 การออกแบบเครื่องวัดอุณหภูมิโค 

 ออกแบบระบบการทํางานของเครื่องวัดอุณหภูมิรางกายโค 

โดยการใชเทคโนโลยีอินเตอรเน็ตของสรรพสิ่ง[4] (Internet of 

Things) หรือ ไอโอที (IoT) หมายถึง เครือขายของวัตถุ อุปกรณ 

พาหนะ สิ่งปลูกสราง และสิ่งของอ่ืนๆ ที่มีวงจรอิเล็กทรอนิกส 

ซอฟตแวร เซ็นเซอร และการเช่ือมตอกับเครือขาย ฝงตัวอยู 

และทําใหวัตถุเหลาน้ันสามารถเก็บบันทึก และแลกเปลี่ยนขอมูล

ได  อิน เ ทอร เ น็ ต ขอ งส ร ร พ ส่ิ ง ทํ า ใ ห วั ต ถุ ส ามาร ถรั บ รู

สภาพแวดลอมและถูกควบคุมไดจากระยะไกลผานโครงสราง

พื้นฐานเครือขายที่มีอยูแลว โดยเครื่องวัดอุณหภูมิโคเพื่อใชใน

การวิเคราะหสุขภาพของโคเนื้อ ใชเซ็นเซอรวัดอุณหภูมิรางกาย

โคแบบอินฟราเรด (MLX90614ESF) เชื่อมตอกับเครือขายดวย

บอรดสมองกลฝงตัวรุน วีมอส (WeMos ESP-WROOM-02)  

ซึ่งมีบอรดไวไฟ (ESP8266) เปนตัวเช่ือมตอสัญญาณไวไฟกับ

เครือขายอินเตอรเน็ต เชื่อมตอกับคอมพิวเตอร โทรศัพทมือถือ 

ดังแสดงในรูปที่ 2 เพื่อใหเราสามารถเฝาระวังไดตลอดเวลามีการ

เขียนโปรแกรมใหสามารถเรียกดูอุณหภูมิโคยอนหลังได หากมีสิ่ง

ผิดปกติเพื่องายตอการตรวจสอบ และมีการเขียนโปรแกรมให

แจงเตือนหากมีสถานการณผิดปกติของโค โดยการกําหนดคา

อุณหภูมิที่แจงเตือนที่อุณหภูมิ 313-315 องศาเคลวิน และหาก

อุณหภูมิต่ํากวา 305 องศาเคลวิน ก็ใหมีการแจงเตือนเพื่อทํา

การตรวจสอบวาเครื่องวัดอุณหภูมิโค มีการชํารุดหรือหลุด

เสียหายหรือไม เนื่องจากหางของโคจะมีการแกวงตลอดเวลา

เพื่อไลยุง หรือแมลงวัน 

 

 
รูปที่1 แสดงตําแหนงการวัดอุณหภูมิรางกายโคบริเวณหางโค 
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รูปที่ 2 ระบบการทํางานของเครื่องวัดอุณหภูมิรางกายโค 

 

4. ผลการทดลอง 
 จากการออกแบบและสรางอุปกรณ เครื่องวัดอุณหภูมิโคเพื่อ

ใชในการวิเคราะหสุขภาพของโคเนื้อ นําไปใชงานและนํามา

คํานวณหาเปอรเซ็นตความคลาดเคลื่อนของเครื่องไดผลการ

ทดสอบ ดังตารางที่  1 และนํามาแสดงเปนกราฟ เพื่อให

เปรียบเทียบไดชัดเจนขึ้นดังแสดงในรูปที่ 3  

ตารางที่ 1 แสดงขอมูลอุณหภูมเิปรียบเทียบระหวางเครื่องมือที่มีการสอบเทียบกับเครื่องมือที่สรางข้ึน 

คร้ังที่ทําการวัดอุณหภูมิ/ช่ัวโมง 

อุณหภูมิโคเนื้อ 

ผลของการวัดของ

เครื่อง Fluke (K) 

ผลของการวัดของเซ็นเซอร 

MLX90614ESF (K) 

1 310.7 309.3 

2 310.4 308.7 

3 310.4 309.5 

4 310.3 309.0 

5 310.4 309.3 

6 310.7 309.9 

7 310.3 309.4 

8 310.9 309.3 

9 310.7 309.8 

10 310.8 309.3 

 

 
รูปที่ 3 กราฟแสดงขอมูลอุณหภูมิเปรียบเทียบระหวางเครื่องมือที่มีการสอบเทียบกบัเครื่องมือที่สรางขึ้น 

280



การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 4 

12-13 กรกฎาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร หนา 

 

5. สรุปผล 

 จากการศึกษาและสรางเคร่ืองวัดอุณหภูมิโคเพื่อใชในการ

วิเคราะหสุขภาพของโคเน้ือ และทําการทดสอบการใชงาน 

พบวาการเลือกจุดที่จะทําการวัดอุณหภูมิมีความสําคัญมาก 

เพราะจะทําใหการวัดคาอุณหภูมิที่ไดมีความคลาดเคลื่อน ความ

เชื่องของสัตว ก็มีผลตอความรวมมือในการติดตั้ง อุปกรณ 

ตลอดจนพื้นที่ที่จะทําการวัดอุณหภูมิจะตองมีความสะอาด สัตว

ไมสามารถนําอุปกรณที่เราเสียดสีกับผนัง วัตถุตางๆเม่ือเกิด

ความรําคาญ จนสรุปการติดตั้งไวที่สวนหางของสัตว การติดต้ัง

ไมควรติดตั้งใหรัดแนนเกินไปซึ่งจะไปรบกวนกระบวนการสูบฉีด

เลือดของสัตว และทําการทดลองใชเครื่องวัดอุณหภูมิโคหา

ประสิทธิภาพของเครื่องโดยการเทียบกับเครื่องมือวัดที่มีการ

สอบเทียบแลว พบวาเครื่องมีอุณหภูมิความคลาดเคลื่อนอยูที่ 

-0.39 % ซึ่งแสดงใหเห็นเครื่องมือที่มีความนาเชื่อถือ 
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การพัฒนารถเข็นไฟฟาท่ีควบคุมแบบไรสายดวย ESP8266 ผานแอปพลิเคชันสมารทโฟน 

Development of Wireless Electric Wheelchair Controlled with ESP8266  

via Mobile Applications 
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บทคัดยอ 
   บทความวิจัยนี้นําเสนอการพัฒนารถเข็นไฟฟาที่ควบคุมแบบไรสายดวย ESP8266 ผานแอปพลิเคชันสมารทโฟน 

ผลการวิจัยพบวารถเข็นไฟฟาที่พัฒนาขึ้นสามารถควบคุมการเคลื่อนที่ไดเปนระยะทางไมเกิน 50 เมตร ความเร็วในการเคลื่อนที่เมื่อ

บรรทุกผูปวยนําหนักไมเกิน 80 กิโลกรัม อยูที่ความเร็วเฉลี่ย 14.16 เมตร/นาที สวนความพึงพอใจของผูใชงานรถเข็นไฟฟาไดจากการ

สอบถามกลุมตัวอยางที่เปนผูใชงานจํานวน 6 คน ผลคะแนนความพึงพอใจอยูมากที่สุด (เฉลี่ย 4.60) สอดคลองกับวัตถุประสงคการ

วิจัยที่ต้ังไว 

คําสําคัญ: รถเข็นไฟฟา, NodeMCU ESP8266 
 

Abstract 

   This objective of research presents the development of wireless electric wheelchair controlled with 

ESP8266 via mobile applications. The results found that the wireless electric wheelchair can controlled the 

movement in distance at 50 meters. The movement average speed when carrying person weighs not over 80 kg 

at 14.16 meters/minute. The samples’ satisfaction of 6 person was highest level (mean equaled to 4.60) 

consistent with the objectives of this research. 

Keywords: Electric wheelchair, NodeMCU ESP8266 

 

1. บทนํา 

 ผูพิการหมายถึงบุคคลซึ่งมีขอจํากัดในการปฏิบัติกิจกรรม

ตางๆในชีวิตประจําวันหรือไมสามารถเขาไปมีสวนรวมทางสังคม 

เนื่องจากมีความบกพรองทางการเห็น การไดยิน การเคลื่อนไหว 

การสื่อสาร จิตใจ อารมณ พฤติกรรม สติปญญาและการเรียนรู

หรือความบกพรองอ่ืนใดและมีความจําเปนเปนพิเศษที่จะตอง

ไดรับความชวยเหลือดานหนึ่งดานใดเพื่อใหสามารถปฏิบัติ

กิจกร รมหรือเข าร วมทางสั งคมไดอยางบุคคลทั่ ว ไป  [1] 

สถานการณดานผูพิการในประเทศไทยที่สํารวจและรายงานโดย

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยในรอบป 

พ.ศ.2560 [2] พบวามีผูพิการที่รายงานตัวและมีบัตรประจําตัว

คนพิการจํานวน 1,756,849 คน คิดเปนรอยละ 2.66 ของ

ประชากรทั้งประเทศ และประเภทของความพิการอันดับ 1 คือ

ความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือรางกาย คิดเปนรอยละ 

48.82 ซึ่งผูพิการเหลาน้ีบางสวนเปนผูที่ไมสามารถชวยเหลือ

ตัวเองไดและมีบางสวนสามารถชวยเหลือตัวเองไดแตตองใช

เครื่องมือพิเศษสําหรับการเคลื่อนที่  

 ผูที่พิการทางขาหรือทอนลางที่ไมสามารถเคล่ือนที่ไดโดย

สวนใหญจะใชเครื่องมือพิเศษที่เรียกวาวีลแชร (Wheelchair) 

หรือรถเข็นผูพิการซึ่งถือวาเปนพาหนะหรือเครื่องมือสําคัญ
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สําหรับผูที่มีปญหาเรื่องการเดินหรือการเคลื่อนไหว การทํางาน

ของรถเข็นผูพิการมีทั้งแบบที่ควบคุมใหเคล่ือนที่ไปไดดวยการใช

มือหมุนลอหรือการอาศัยผูดูแลผูปวยทําการใชแรงเข็นใหและยัง

มีรถเข็นระบบไฟฟาที่ใชพลังงานไฟฟาในการขับเคล่ือนลอโดยใช

มอเตอร ซึ่งชวยใหเคลื่อนที่ไดอยางรวดเร็วแตมีราคาสูงและเมื่อ

ผูดูแลตองเข็นรถเข็นไฟฟามาใหผูปวยก็จะพบปญหาในเร่ืองของ

นํ้าหนักในการเคลื่อนที่ซึ่งไม เหมือนผูปวยที่จะใชคันบังคับ 

(joystick) เปนตัวควบคุม หรือในบางครั้งผูพิการเองตองการใช

งานรถเข็นไฟฟาที่จอดหางจากเตียงหรือที่พักแตไมมี ผูชวย

เหลืออยูใกลๆและไมสามารถเคลื่อนที่ไปที่รถเข็นไดเปนการเพิ่ม

ภาระใหทั้งผูปวยและผูดูแลและจากการสํารวจราคาของรถเข็น

ไฟฟาในทองตลาดซึ่งมีราคาตั้งแต 20,000 – 100,000 บาท ก็

อาจทําใหผูปวยหรือผูดูแลที่มีกําลังทรัพยไมเพียงพอไมสามารถที่

จะซื้อมาใชงานได 

 จากปญหาดังกลาวผูวิจัยจึงมีแนวคิดในการออกแบบรถเข็น

ไฟฟาสําหรับผูพิการที่สามารถควบคุมการเคล่ือนที่ดวยสมารท

โฟนผานเครือขายไรสายโดยไมตองใชแรงในการเคลื่อนที่

เ น่ือ งจากป จ จุบันสมารท โฟนเป นอุปกรณสํ าคัญที่ ใ ช ใน

ชีวิตประจําวัน เทคนิตการการควบคุมอุปกรณผานเครือขายไร

สายหรือ internet of things (IoT) ก็เปนเทคโนโลยีที่ไดรับ

ความนิยมจึงประยุกตใชเพื่อใหผูพิการและผูดูแลสามารถควบคุม

รถเข็นไฟฟาไดโดยไมตองใชแรงในการเข็นโดยสามารถใชสมารท

โฟนสั่งการผานแอปพลิเคชัน (application) ซ่ึงใหประสิทธิภาพ

ในการ เคลื่ อนที่ ไมแตกตางจากมีผูป วยนั่งควบคุมและใช

งบประมาณในการสรางที่ตํ่ากวาราคาทองตลาด เปนการบูรนา

การงานทางดานเทคโนโลยีไฟฟา การสื่อสารไรสาย และ

เครื่องมือทางการแพทยเขาดวยกันเพื่อชวยผูพิการใหสามารถ

ดูแลตัวเองได 

 

1.1 วัตถุประสงควิจัย  

 1. สรางและพัฒนารถเข็นผูพิการที่ขับเคล่ือนดวยระบบ

ไฟฟา 

 2. พัฒนาแอปพลิเคชันสําหรับควบคุมรถเข็นไฟฟาดวย

สมารทโฟน 

 3. ประเมินความพึงพอใจของผูใชงานรถเข็นไฟฟาที่พัฒนา

และขอเสนอแนะ 

 

 

1.2 ขอบเขตการวิจัย 

 1. รถเข็นไฟฟาที่พัฒนาสามารถขับเคลื่อนไดดวยระบบ

ไฟฟา ผานคันบังคับและผานแอปพลิเคชันสมารทโฟน 

 2. ระยะควบคุมแบบไรสายไมนอยกวา 15 เมตร 

 

2. ทฤษฎี 

2.1 รถเข็นไฟฟา  

 รถเข็นผูพิการ (Wheelchair) [3] ในความหมายที่รูจักกันใน

ภาษาไทยมีอยูหลายคํา เชน เกาอ้ีรถเข็น,เกาอ้ีลอ,รถเข็นคนไข,

รถเข็นน่ัง หรือ รถเข็นผูปวย ถือวาเปนพาหนะหรือเครื่องมือ 

สําหรับผูที่มีปญหาเรื่องการเดินหรือการเคล่ือนไหวจากอายุ ที่

มากขึ้น อาการเจ็บปวย หรือ ความพิการ การทํางานของเกาอ้ี

รถเข็นมีทั้งแบบที่ผูน่ังเปนผูควบคุมใหเกาอ้ีลอเข็นเคลื่อนที่ไปได

เองดวยการหมุนลอ หรือ การอาศัยผูชวยเข็นทําการเข็นให 

นอกจากนี้ยังมีเกาอ้ีลอเข็นระบบไฟฟา ที่ใชพลังงานภายนอกใน

การขับเคล่ือน โดยความเปนมาของรถเข็นผูปวยเทาที่ปรากฏใน

หลักฐานภาพวาดบนกระถางของกรีก ต้ังแต 600 ปกอน

คริสตกาล ซึ่งตอมา อีก 300 ป ก็พบหลักฐานวาชาวจีนใชรถเข็น

ลอเดียว สําหรับการเคล่ือนยายคนพิการ รวมทั้งวัสดุส่ิงของที่มี

น้ําหนักมากเปนครั้งแรก รถเข็นผูพิการมีใหเลือกหลายชนิด 

หลายรูปแบบ แตละชนิดมีความจําเพาะในลักษณะการใชงานที่

แตกตางกันไปรวมทั้งยังมีขนาดใหเลือกเพื่อใหเหมาะสมกับ

ผูใชงาน โดยสามารถแบงออกเปน 2 ประเภทไดแก 

 1. ประเภทที่ใชพลังงานภายนอก (power wheelchair) 

ซึ่งมีทั้งแบบที่ใชไฟฟาและแบบที่ใชแบตเตอรี่ มักใชในกลุมผูปวย

ที่มีอาการหนัก หรือกลุมที่สมองไดรับการกระทบกระเทือนไม

สามารถส่ังการไดเองดังรูปที่ 1a  

 2. ประ เภทที่ ใชกํ าลั งคนในการขับ เคลื่อน  (manual 

wheelchair) ซึ่งมีทั้งแบบที่ผูปวยเข็นเอง และแบบที่มีผูชวยเข็น  

รถเข็นประเภทนี้ ใช ในกลุมผูปวยที่มีการสั่งงานของสมอง

คอนขางดีไมมีปญหา สามารถบังคับใหเกาอ้ีลอเข็น หรือรถเข็น 

ไปสูจุดหมายที่ตองการไดดังรูปที่ 1b 
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                      (a)                             (b)          

รูปที่ 1 (a) รถเข็นที่ใชพลังงานภายนอก และ (b) แบบใช

พลังงานคนในการขับเคลื่อน 

 

 รถเข็นไฟฟาในปจจุบันเปนรถเข็นที่ไดรับความนิยมเพิ่มมาก

ขึ้นเนื่องจากมีราคาที่ถูกลงกวาเดิมมากและยังชวยผอนแรงใหกับ

ผูปวยและผูดูแลชวยเข็นไดดี 

 

2.2 NodeMCU ESP8266 

 NodeMCU ESP8266 [4] เปนแพลตฟอรมรูปแบบหนึ่งที่

นิยมใชในการสรางโครงงาน internet of things (IoT) โดยมา

พรอมกับโมดูล WiFi (ESP8266) ที่เปนสวนสําคัญในการ

เชื่อมตอกับอินเตอรเน็ตซ่ึงมีลักษณะคลายกับ Arduino ตรงที่มี

พอรต I/O มาในตัวทําใหสามารถเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ 

I/O ไดโดยไมตองผานอุปกรณอ่ืนๆ โดยใชภาษา C/C++ ในการ

เขียนโปรแกรมโดยมีโครงสรางและขาเชื่อมตอดังรูปที่ 2 

 

 
รูปที่ 2 NodeMCU ESP8266 V.2 และขาเชื่อมตอ I/O 

 

3. การออกแบบ 
 การออกแบบรถเข็ นไฟฟาที่ ควบคุมแบบ ไรสา ยดวย 

ESP8266 ผานแอปพลิเคชันสมารทโฟนมีผังการออกแบบการ

ทํางานดังรูปที่ 3 

NodeMCU ESP8266

h-bridge motor

h-bridge motor

คันบังคับ

สมารทโฟน

M1

M2

D6,D7

D5,D8

5V 24VDC

D1,D2

แหลงจาย

พลังงาน

รูปที่ 3 ผังโครงสรางการออกแบบการทํางาน 

 

 การทํางานของรถเข็นไฟฟาที่ออกแบบสามารถรับสัญญาณ

ควบคุมไดจากสองแหลงคือ คันบังคับและจากแอปพลิเคชัน

สมารทโฟน เมื่อโยกคันบังคับจะสงสัญญาณอินพุตที่เปน

สัญญาณเลขฐานสองเพื่อแจงให NodeMCU ทราบวาจะ

เคลื่อนที่ในทิศทางใดและ NodeMCU จะสงสัญญาณ PWM ที่

ผลิตโดย NodeMCU ไปยังวงจรขับเคลื่อน H-Bridge motor 

24 V ในรูปที่ 4 เพื่อควบคุมการหมุนของมอเตอรทั้งสองตัวใน

การเคลื่อนที่ไปยังทิศทางตางๆโดยจะแสดงบิตดังตารางที่ 1 

 

 
รูปที่ 4 วงจรขับมอเตอร 

 

ตารางที ่1 บิตกําหนดทิศทางการเคล่ือนที ่

ทิศทางเคล่ือนที ่ D1 D2 

ไปหนา 1 0 

ถอยหลัง 0 1 

ขวา 0 0 

ซาย 1 1 

 

 สัญญาณ PWM (Pulse-width modulation) ที่ใชในการ

ควบคุมมอเตอรจะถูกผลิตโดยโปรแกรมที่เขียนใน NodeMCU 

ซึ่งจะไดคาบเวลาการทํางาน (Duty cycle) จากสมการที่ (1) 
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   100%PWD
T

       (1) 

   D Duty cycle 

   PW ความกวางของพัลส 

   T คาบเวลา 

 

 

 
รูปที่ 5 โครงสรางการออกแบบรถเข็นไฟฟา 

 

 โครงสรางการออกแบบในรูปที่ 5 จะใชโครงสรางของรถเข็น

ที่เปนอลูมิเนียมเพื่อใหมีน้ําหนักเบาและติดต้ังจุดวางระบบขับ

เคล่ือนที่ประกอบดวยมอเตอร โซ แบตเตอร่ี กลองควบคุมและ

คันบังคับ ในสวนของแอปพลิเคชันควบคุมไดออกแบบใหใชสวน

สื่อสารการทํางานกับผูใชงานอยางงายดังรูปที่ 6 

 

 
รูปที่ 6 แอปพลิเคชันสําหรับควบคุมรถเข็นไฟฟา 

 

4. การทดลอง 

 การทดลองรถเข็นไฟฟาที่ควบคุมแบบไรสายดวย ESP8266 

ผานแอปพลิเค ชันสมารทโฟนที่ออกแบบแบงการทดลอง

ออกเปนสองชวงคือทดสอบการทํางานของรถเข็นไฟฟา และ

ประเมินความพึงพอใจของผูใชงานโดยมีลําดับการทดลองดังนี้ 

 

4.1 ทดสอบการทํางานของรถเข็นไฟฟา 

  

 
รูปที ่7 รถเข็นไฟฟาที่สรางขึ้น 

 

 การทดสอบการเคลื่อนที่ของรถเข็นไฟฟาที่พัฒนาเร่ิมตนดวย

การใชผูทดสอบที่นํ้าหนักไมเกิน 80 กิโลกรัม ทดลองเคลื่อนที่

โดยใชคันบังคับดังรูปที่ 8 

 

 
 

 
รูปที่ 8 ผูทดลองขับเคล่ือนรถเข็นไฟฟาที่สรางขึ้น (ตอ) 
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ตารางที่ 2 ผลการทดลองใชงานคันบังคับ 

คันบังคับ ทิศทาง ผลการทดสอบ 

 

 

 

รถเข็นไฟฟาสามารถ

เดินหนาได 

 

 

 

รถเข็นไฟฟาสามารถ

ถอยหลังได 

 

 

 

รถเข็นไฟฟาสามารถ

เดินหนาไปทางขวาได 

 

 

 

รถเข็นไฟฟาสามารถ

เดินหนาไปทางซายได 

 

 ในการทดสอบการเคล่ือนที่ของรถเข็นไฟฟาที่พัฒนาสามารถ

วัดสัญญาณ PWM ไดดังรูปที่ 9 

 

 
รูปที่ 9 ตัวอยางสัญญาณ PMW ที่วัดไดเมื่อเคลื่อนที่ไปขางหนา 

 

 การทดสอบการเคลื่อนที่ของรถเข็นไฟฟาผานแอปพลิเคชัน

โดยจะตองเช่ือมตอเครือขายไรสาย WiFi ใหอยูในวงเดียวกัน

และระบุ IP ที่ใชจึงจะสามารถควบคุมการเคลื่อนที่ของรถเข็น

ไฟฟาได ผลการทดลองดังตารางที่ 3  

 

ตารางที่ 3 ผลการทดลองใชงานผานแอปพลิเคชันสมารทโฟน 

คันโยก ทิศทาง ผลการทดสอบ 

 

 

 

รถเข็นไฟฟาสามารถ

เดินหนาได 

 

 

 

รถเข็นไฟฟาสามารถ

ถอยหลังได 

 

 

 

รถเข็นไฟฟาสามารถ

เดินหนาไปทางขวาได 

 

 

 

รถเข็นไฟฟาสามารถ

เดินหนาไปทางซายได 

 ในการทดสอบการควบคุมผานแอปพลิเคชันสามารถที่จะ

ควบคุมการทํางานของรถเข็นไดและการทดสอบความเร็วการ

เคล่ือนที่ของรถเข็นไฟฟาผานที่ นํ้าหนักตางๆกัน ไดผลการ

ทดลองดังตารางที่ 4 

 

ตารางที ่4 ความเร็วในการเคลื่อนที่ดวยระดับนํ้าหนักตางๆ ใน

ระยะทาง 5 เมตร 

น้ําหนักบรรทุก ความเร็ว เมตร/วินาที 

41 - 50 กิโลกรัม ความเร็ว   0.258 เมตร/วินาที 

51 – 60 กิโลกรัม ความเร็ว   0.245 เมตร/วินาที 

61 – 70 กิโลกรัม ความเร็ว   0.234 เมตร/วินาที 

71 – 80 กิโลกรัม ความเร็ว   0.206 เมตร/วินาที 

เฉล่ีย ความเร็ว   0.236 เมตร/วินาที 

  

 ความเร็วในการเคล่ือนที่ของรถเข็นที่พัฒนาข้ึนสามารถทํา

ความเร็วเฉลี่ยได 0.236 เมตร/วินาที หรือประมาณ 14.16 

เมตร/นาที สวนการทดสอบระยะทางในการควบคุมรถเข็นไฟฟา

แบบไรสายผานแอปพลิเคชันไดผลการทดลองดังตารางที่ 5 

 

ตารางที ่5 ทดสอบระยะที่สามารถควบคุมแบบไรสายผานแอป

พลิเคชันสมารทโฟน 

ระยะทาง การตอบสนอง 

10 - 20 เมตร สามารถควบคุมทิศทางได 

21 - 30 เมตร สามารถควบคุมทิศทางได 

31 - 40 เมตร สามารถควบคุมทิศทางได 

41 – 50 เมตร สามารถควบคุมทิศทางไดแต

ตอบสนองคําสั่งชาลง 

51 – 60 เมตร ไมสามารถควบคุมได 

 

4.2  ทดสอบหาความพึงพอใจของผูใชงาน 

 การทดสอบความพึงพอใจของผูใชงานรถเข็นไฟฟาที่ควบคุม

แบบไรสายดวย ESP8266 ผานแอปพลิเคชันสมารทโฟนผูวิจัย

ไดทําการเก็บขอมูลกับผูปวยที่ไมสามารถเดินไดและผูดูแลผูปวย

จํานวน 6 คน ผลการหาความพึงพอใจแสดงดังตารางที่ 6  
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ตารางที่ 6 ความพึงพอใจของผูใชงานรถเข็นไฟฟา 

ที่ รายการประเมิน เฉลี่ย ระดับ 

1 วัสดุที่ใช 4.67 มาก 

2 การควบคุมดวยคันบังคับ 4.73 มาก 

3 การควบคุมผานแอปพลิเคชัน 4.43 มาก 

4 การอํานวยความสะดวก 4.67 มาก 

5 ความพึงพอใจของทานตอชิ้นงาน 4.50 มาก 

 รวม 4.60 มาก 

 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชงานรถเข็นไฟฟาจาก

ตารางที่ 6 พบวาระดับความพึงพอใจของผูใชงานมีคาเฉลี่ย

เทากับ 4.60 ซ่ึงมีคาระดับความพึงพอใจมากที่สุด 

 

5. สรุปผล 

 รถเข็นไฟฟาที่ควบคุมแบบไรสายดวย ESP8266 ผานแอป

พลิเคชันสมารทโฟนที่ผูวิจัยไดพัฒนาขึ้นสามารถทํางานไดโดย

การบังคับผานคันบังคับและผานแอปพลิเคชันสมารทโฟน โดย

รถเข็นไฟฟาดังกลาวทํางานดวยมอเตอรกระแสตรงขนาด 24 V 

ผลการทดลองในดานการควบคุม รถเข็นไฟฟาสามารถทํางานได

ตามวัตถุประสงค สามารถทําความเร็วไดประมาณ 14.16 เมตร/

นาที สามารถบรรทุกน้ําหนักสูงสุดที่ประมาณ 80 กิโลกรัม และ

ระยะทางที่สามารถควบคุมไดไกลสุดไมเกิน 50 เมตร ระยะทาง

ตอการชารจประจุหนึ่งครั้งประมาณ 400 เมตร ซึ่งไมนอยกวา

วัตถุประสงคที่ต้ังไว 

 ในดานความพึงพอใจของผูใชงานใชกลุมตัวอยางจํานวน 6 

คนตามสภาพจริงที่เปนผูปวยและผูดูแลผูปวยพบวา ในดานการ

ควบคุมดวยคันบังคับมีคาคะแนนความพึงพอใจสูงสุดที่ 4.73 

สวนระดับความพึงพอใจเฉลี่ยของงานวิจัยอยูที่ 4.60 ซ่ึงเปน

ระ ดั บความพึ งพ อใจมาก ที่ สุ ด  ใ นส วนของป ญหาและ

ขอเสนอแนะพบวาในดานการควบคุมผานแอปพลิเคชันของ

รถเข็นไฟฟาในการใชงานมีการหนวงเวลาในระดับหน่ึงและยังมี

ความจําเปนที่จะตองใชงานผานเครือขาย WiFi วงเดียวกัน

เทานั้น ในการทําวิจัยครั้งตอไปควรใชระบบที่ เช่ือมตอผาน

เครือขายโทรศัพทเคลื่อนที่ 
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สายอากาศชองเปดรูปสี่เหลี่ยมผืนผาท่ีมีการแทรกเสนชองเปดลงบนสตริปโดยปอนดวย

สายสงสัญญาณแบบไมโครสตริปไลทสําหรับโครงขายทองถิ่นไรสาย 

Rectangular Slot Antenna with Inset Line Slot in Strip Fed  

by Microstrip line for WLAN Applications 

 
เทพ  เกื้อทวกีุล 
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บทคัดยอ 
   งานวิจัยฉบับน้ีนําเสนอการออกแบบสายอากาศชองเปดรูปส่ีเหลี่ยมผืนผาที่มีการแทรกเสนชองเปดลงบนสตริปโดยปอน

ดวยสายสงสัญญาณแบบไมโครสตริปไลทสําหรับโครงขายทองถิ่นไรสาย  โครงสรางของสายอากาศนี้ประกอบดวย ชองเปดรูป

สี่เหลี่ยมผืนผาที่มีการแทรกเสนชองเปดลงบนสตริป และสายสงสัญญาณแบบไมโครสตริปไลท โดยจะทําการศึกษาคุณลักษณะของ

สายอากาศประกอบดวย คาการสูญเสียยอนกลับ (S11)  อินพุตอิมพีแดนซ (Zin) อัตราสวนแรงดันคลื่นน่ิง (VSWR)  และแบบรูปการแผ

พลังงานสนามระยะไกล ตามลําดับ  จากผลการจําลองพบวา สายกาศที่ไดจากการออกแบบไดสองความถี่เรโซแนนชคือ 2.40 GHz 

และ 5.20 GHz มีคาการสูญเสียยอนกลับ เทากับ -33.27 dB (2.35 GHz-2.5 GHz) และ -12.52 dB (4.93 GHz-6.20 GHz) โดย

แบนดวิดทที่ไดครอบคลุมแถบความถี่เปนไปตามมาตราฐาน IEEE 802.11 a/b/g และมีแบบรูปการแผพลังงานสนามระยะไกลใน

ระนาบสนามไฟฟาเปนแบบสองทิศทาง  

คําสําคัญ: สายอากาศชองเปด, สายอากาศสองความถ่ี, เสนสล็อทแบบชองเปด, โครงขายทองถ่ินไรสาย 
 

Abstract 

   This paper presents rectangular slot antenna with Inset line slot in strip fed by microstrip line for WLAN 

applications.  The proposed antenna consists of rectangular slot with with Inset line slot in strip and microstrip 

line feed for excitation.  The characteristics of slot antenna are proposed and analyzed for instance return loss, 

bandwidth, VSWR, and far field radiation patterns.  This antenna is designed for dual frequency support WLAN 2.4 

GHz, the return loss of -33.27 dB (2.35 GHz-2.5 GHz) and and -12.52 dB (4.93 GHz-6.20 GHz). The radiation 

patterns of the slot antenna are bi-directional. 

Keywords: Slot antenna, dual-band antenna, Line slot, Wireless Local area Network 

 

1. บทนํา 

 ระบบการส่ือสารไรสายในปจจุบันไดมีการพัฒนา และ

เติบโตข้ึนอยางตอเนื่อง เชน ระบบโทรศัพทเคล่ือนท่ี การ

ส่ือสารดาวเทียม และโครงขายทองถ่ินไรสาย (WLAN) เปนตน 

โดยการส่ือสารขอมูลเหลานี้ลวนแลวแตใชความถ่ีในยาน

ความถ่ีไมโครเวฟ ในการรับ-สงขอมูลผานคล่ืน วิทยุท้ังส้ิน 

ระบบเค รือข าย ไ ร สา ย (Wireless Communication 

Systems) แบงไดเปน 3 ลักษณะ ตามระยะทางของการ

ติดตอส่ือสาร คือ โครงขายไรสายระดับบุคคล (Wireless 

Personal Area Network: WPAN)  โครงขายทองถ่ินไรสาย 

(Wireless Local Area Network : WLAN) และ โครงขาย

บริเวณกวางไรสาย (Wireless Wide Area Network : 
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WWAN) เปนตน ระบบการส่ือสารหนึ่งท่ีไดรับความนิยมใน

ปจจุบัน คือ โครงขายทองถ่ินไรสายเนื่องจากระบบนี้มีความ

ยืดหยุนสูง เพราะวา เปนระบบที่ ใชคล่ืนวิทยุในการรับ-สง

ขอมูล โดยการส่ือสารนี้ถูกกําหนดไวภายใตมาตรฐาน IEEE 

802.11 a/b/g ในการรับและสงขอมูลขาวสาร  

 สายอากาศเปนอุปกรณที่มีความสําคัญในการเช่ือมโยงกับ

ระบบการส่ือสารเพ่ือรับและสงขอมูลขาวสารระหวางกันและ

กัน และสายอากาศที่ไดรับความนิยม คือ สายอากาศแบบไม

โครสตริป ซ่ึงเปนสายอากาศที่มีขนาดเล็ก น้ําหนักเบา ราคา

ถูกเม่ือเปรียบเทียบกับสายอากาศแบบอื่น ๆ [1] 

 หลายปท่ีผานมีนักวิจัยหลายคนไดออกแบบและพัฒนา

สายอากาศไมโครสตริป สําหรับโครงขายทองถ่ินไรสาย 

(WLAN) โดยมีการศึกษาและพัฒนาในหลากหลายรูปแบบ 

และรูป แบบกา รป อน สัญญาณที่แ ตกต า ง  ๆ กั น  เ ช น 

สายอากาศชองเปดแบบวงแหวน [1] รูปสี่เหลี่ยมผืนผา [3] 

สายอากาศแบบ ไดโ พล  [2] สายอากาศแบ บ แพตซ รู ป

สี่เหลี่ยมผืนผา [4] รูปตัววี [5] รูปหกเหลี่ยม [6] เปนตน 

สายอากาศชองเปดแบบวงแหวน [2] สายอากาศแบบไดโพล [3] 

รูปสี่เหลี่ยมผืนผา [4-6] และสายอากาศชองเปดรูปหกเหลี่ยม 

[7] เปนตน แตสําหรับสายอากาศที่กลาวมานั้นคอนขางจะมี

ขอ จํา กัดกลาวคือ มีรูปแบบท่ีคอนขางซับซอน และการ

ทําแมตชช่ิงทําไดยาก  

 ดังนั้นออกแบบสายอากาศชองเปดรูปส่ีเหล่ียมผืนผาที่มี

การแทรกเสนชองเปดลงบนสตริปโดยปอนดวยสายสง

สัญญาณแบบไมโครสตริปไลทซึ่งมีไดเปรียบคือ มีโครงสรางไม

ซับซอน มีแบนดวิดทกวาง และสามารถรองรับกับโครงขาย

ทองถ่ินไรสาย (WLAN) ภายใตมาตรฐาน IEEE 802.11a/b/g  

 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย 

 ออกแบบสายอากาศชองเปดรูปส่ีเหล่ียมผืนผาที่มีการ

แทรกเสนชองเปดลงบนสตริปโดยปอนดวยสายสงสัญญาณ

แบบไมโครสตริปไลทสําหรับโครงขายทองถ่ินไรสาย (WLAN) 

ภายใตมาตรฐาน IEEE 802.11 a/b/g 

       

 

 

3. การออกแบบสายอากาศไมโครสตริป 

 การออกแบบสายอากาศชองเปดรูปส่ีเหล่ียมผืนผาที่มีการ

แทรกเสนชองเปดลงบนสตริปโดยปอนดวยสายสงสัญญาณแบบ

ไมโครสตริปไลทสําหรับโครงขายทองถ่ินไรสาย ส่ิงท่ีจําเปนตอง

ทํา เปนอัน ดับแรก คือ การเลือกชนิดของ วัสดุฐานรอง 

(Substrate)  เพ่ือนําเอาคาคุณสมบัติตาง ๆ มาใชในการ

คํานวณหาความกวางของสายสงสัญญาณแบบไมโครสตริปไลท 

คาความยาวคล่ืนสัมพัทธ ( )g  ความถ่ีเรโซแนนซท่ีตองการ

ออกแบบ และการออกแบบจําลองสายอากาศดวยวิธีแบบ

โมเมนตดวยโปรแกรม IE3D Zeland ซ่ึงสามารถอธิบายได

ตามลําดับดังนี้  

 การออกแบบสายอากาศในงานวิจัยฉบับนี้เลือกใชวัสดุ

ฐานรอง (Substrate) แบบ FR4 ซ่ึงมีคาคุณสมบัติดังนี้คือ คา

คงตัวไดอิเล็กตริก ( )r  เทากับ 4.5 Loss tangent เทากับ 

0.02 คาความนําของวัสดุตัวนํา (ทองแดง) ความหนา (สูง) 

ของวัสดุฐานรอง  h  เทากับ 1.6 มิลลิเมตร ตามลําดับ 

 การออกแบบสายอากาศชองเปดรูปส่ีเหล่ียมผืนผาที่มีการ

แทรกเสนชองเปดลงบนสตริปโดยปอนดวยสายสงสัญญาณ

แบบไมโครสตริปไลทมีพารามิเตอรสําคัญท่ีเปน ตัวกําหนด

ความถ่ีเรโซแนนซที่ตองการ คือ ความยาวรวมท้ังหมดของ

วงรอบชองเปด  การออกแบบสายอากาศในงานวิจัยนี้จะทํา

การออกแบบสายอากาศสองความถ่ีท่ี 2.4 GHz และ 5.2 

GHz โดยคาความยาวที่ทําการคํานวณนั้นจะมีการอางอิงกับ

ความยาวคล่ืนสัมพัทธ ( g ) [8-9] ของความถ่ีแรก คือ 

ความถ่ี 2.4 GHz เพียงอยางเดียวเทานั้น และสมการท่ีใชใน

การหาคาความยาวคล่ืนสัมพัทธแสดงดังสมการท่ี (1)-(3) 
 

  



 0
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เม่ือ   
 
g  คือ ความยาวคลื่นสัมพัทธ 

        
 
0 คือ ความยาวคลื่นในอากาศ 

         c  คือ ความเร็วของแสง (3 x 108 เมตร/วินาที) 

         f   คือ ความถ่ีเรโซแนนซที่ตองการ 

        eff  คือ คาคงตัวไดอิเลคตริคสัมพัทธประสิทธิผล 

          r  คือ คาคงตัวไดอิเลคตริคของวัสดุฐานรอง 

          h คือ ความหนา (สูง) ของวัสดุฐานรอง 

 

4. โครงสรางของสายอากาศแบบชองเปด 

 การออกแบบสายอากาศชองเปดรูปส่ีเหลี่ยมผืนผาที่มีการ

แทรกเสนชองเปดลงบนสตริปโดยปอนดวยสายสงสัญญาณแบบ

ไมโครสตริปไลท โดยโครงสรางของสายอากาศนี้ประกอบดวย 

ชองเปดรูปสี่เหล่ียมผืนผาที่มีการแทรกเสนชองเปดลงบนสตริป

บนระนาบบนระนาบกราวด และ ปอนดวยสายสงสัญญาณแบบ

ไมโครสตริปไลทวางอยูอีกดานของแผนไมโครสริปดังรูปที่ 1 

และพารามิเตอรซึ่งขนาดของพารามิเตอรแสดงดังตารางที่ 1  

    

ตารางที่ 1 พารามิเตอรของสายอากาศชองเปดรปูสี่เหลี่ยมผืนผาที่มีการแทรกเสนชองเปดลงบนสตริปโดยปอนดวยสายสงสัญญาณ

แบบไมโครสตรปิไลทสําหรับโครงขายทองถิ่นไรสาย 

พารามิเตอร ขนาด (มิลลิเมตร) 

ความยาวของสายอากาศชองเปดดานนอก  (L)    26 มิลลิเมตร 

ความกวางของสายอากาศชองเปดดานนอก (W)       12.3 มิลลิเมตร 

ความยาวของสายอากาศชองเปดดานใน (L1)   21 มิลลิเมตร 

ความกวางของสายอากาศชองเปดดานใน (W1)     10.3 มิลลิเมตร 

ความยาวของสายอากาศชองเปดดานในสุด (L2)   16.65 มิลลิเมตร 

ความกวางของสายอากาศชองเปดดานในสุด (W2)     0.5 มิลลิเมตร 

ความกวางของสายสงสัญญาณแบบไมโครสรปิไลท (Wm)  3.0 มิลลิเมตร 

คาคงตัวไดอิเลคตริคของวัสดุฐานรอง (r) 4.5 

ความหนาของวัสดุฐานรอง (h)   1.6 มิลลิเมตร  

 

 
 

รูปที่ 1 โครงสรางของสายอากาศแบบชองเปดสองความถี่  
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5. ผลการจําลองของสายอากาศแบบชองเปด 

 

 
รูปที่ 2 การสูญเสียยอนกลับ (S11) ของสายอากาศแบบชองเปดสองความถ่ี  

 

 

รูปที่ 3 VSWR ของสายอากาศแบบชองเปดสองความถี่  

 

 
รูปที ่4 อินพุตอิมพีแดนซของสายอากาศแบบชองเปดสองความถี่  
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                                                           (a)     XZ-plane                2.40 GHz              (b)  XY-plane 

 

                                       (c)     XZ-plane         5.2 GHz                 (d)  XY-plane 

รูปที่ 5 แบบรปูการพลังงานสนามระยะไกลของสายอากาศแบบชองเปด 
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ตารางที่ 2 คุณลักษณะของสายอากาศของสายอากาศชองเปดรูปส่ีเหลี่ยมผืนผาที่มีการแทรกเสนชองเปดลงบนสตริปโดยปอนดวยสาย

สงสัญญาณแบบไมโครสตริปไลทสําหรับโครงขายทองถ่ินไรสาย 

 

คุณลักษณะของสายอากาศ 

ความถี่เรโซแนนช 

ที่ 2.40 GHz 

ความถี่เรโซแนนช 

ที่ 5.20 GHz 

S11 พารามิเตอร -33.27 dB -12.52 dB 

อัตราสวนแรงดันคลื่นนิ่ง (VSWR) 1.00 1.01 

จํานวนจริงของอินพุตอิมพีแดนซ (Zin real) 49.50 โอหม 33.83 โอหม 

จํานวนจินตราภาพของอินพุตอิมพีแดนซ 

(Zin Imag) 
3.21 โอหม 14.99 โอหม 

อัตราขยาย (Gain) 2.37 dBi 2.40 dBi 

แบนดวิดท 
0.15 GHz 

(2.35 GHz-2.5 GHz) 

1.27 GHz 

(4.93 GHz-6.20 GHz) 

 

 จากผลการสายอากาศชองเปดรูปสี่เหลี่ยมผืนผาที่มีการ

แทรกเสนชองเปดลงบนสตริปโดยปอนดวยสายสงสัญญาณแบบ

ไมโครสตริปไลทสําหรับโครงขายทองถิ่นไรสาย พบวาสามารถ

ออกแบบสายกาศไดไดสองความถี่เรโซแนนชคือ 2.40 GHz และ 

5.20 GHz โดยมีคาการสูญเสียยอนกลับเทากับ -33.27 dB 

(2.35 GHz-2.5 GHz) และ -12.52 dB (4.93 GHz-6.20 GHz) 

และแบนดวิดทที่ไดครอบคลุมแถบความถ่ีเปนไปตามมาตราฐาน 

IEEE 802.11 a/b/g โดยมีแบบรูปการแผพลังงานสนาม

ระยะไกลในระนาบสนามไฟฟาเปนแบบสองทิศทาง  

 

6. สรุปผลการวจิัย 
 จากผลการสายอากาศชองเปดรูปสี่เหลี่ยมผืนผาที่มีการ

แทรกเสนชองเปดลงบนสตริปโดยปอนดวยสายสงสัญญาณแบบ

ไมโครสตริปไลทสําหรับโครงขายทองถิ่นไรสาย พบวาสามารถ

ออกแบบสายกาศไดไดสองความถี่เรโซแนนชคือ 2.40 GHz และ 

5.20 GHz โดยมีคาการสูญเสียยอนกลับเทากับ -33.27 dB 

(2.35 GHz-2.5 GHz) และ -12.52 dB (4.93 GHz-6.20 GHz) 

และแบนดวิดทที่ไดครอบคลุมแถบความถ่ีเปนไปตามมาตราฐาน 

IEEE 802.11 a/b/g โดย มีแบบรูปการแผพลังงานสนาม

ระยะไกลในระนาบสนามไฟฟาเปนแบบสองทิศทาง ดังน้ัน การ

ออกแบบสายอากาศในงานวิจัยฉบับนี้จึงสามารถนําไปใชงานใน

ยานโครงขายทองถิ่นไรสายได 
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จําลองสายอากาศในงานวิจัยฉบับนี้ 

  

8. เอกสารอางอิง 
[1] Ramesh Garg, Prakash Bhartia, Inder Bahl and 

Apisak Ittipiboon, “Microstrip Antenna Design 

Handbook”, Artech House, Inc., 2001 

[2] Q. Xianming and Y.W.C. Michael, “Broadband 

Annular Dual-slot Antenna for WLAN Applications”, 

Antennas and Propagation Society International 

Symposium, USA, 16-21 June 2002, pp. 452-455, 

2002. 

[3] C. Hua-Ming, C. Jia-Mao, C Ping-Shou, and L Yi-

Fang, “Microstrip-fed Printed Dipole Antenna for 

2.4/5.2 GHz WLAN Operation”, Antennas and 

Propagation Society Symposium, USA, 20-25 June 

2004. pp. 2584-2587, 2004. 

[4] C. Chulvanich, J. Nakasuwan, N. Songthanapitak, N. 

Anantrasirichai, T. Wakabayashi, “Design Narrow 

Slot Antenna for Dual Frequency”, PIERS, China, 

2007.  

293



การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 4 

12-13 กรกฎาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร หนา 

 

[5] S. C. Apeksha, N.S. Pragnesh, M. Seema, “Analysis 

of Dual Frequency Microstrip Antenna Using 

Shorting Wall”, International Journal of Emerging 

Technology and Advanced Engineering, India, 2013. 

[6] K. Amit, K. Sachin, P.R.C. Prof., “Design of a Dual-

Band Microstrip Patch Antenna for GPS, WiMAX 

and WLAN”, IOSR Journal of Electronics and 

Communication Engineering (IOSR-JECE), Australia, 

2013. 

[7] B. Sanchita, S. Ashish, G. Abhishek, “Dual 

Frequency Hexagonal Microstrip Patch Antenna”, 

International Journal of Scientific and Research 

Publications, India, 2013. 

[8] G. Ramesh, B. Prakash, B. Inder, I. Apisak, Microstrip 

Antenna Design Handbook. Artech House, 2001. 

[9] A .B. Constantine, “Antenna Theory Analysis and 

Design”, John Wiley & Sons, 2005. 

[10] Zeland Software, Inc., IE3D, New York. 

 

294



การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 4 

12-13 กรกฎาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร หนา 

 

สายอากาศชองเปดรูปแปดเหลี่ยมท่ีปอนดวยสายสงสัญญาณแบบไมโครสตริปไลทท่ีมีสตับ

รูปแปดเหลี่ยมสําหรับการสื่อสารยาน UWB 

Octagon-Shaped Slot Antenna Fed by Microstrip line with Octagon-Shaped 

Tuning Stub for UWB Operations 
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บทคัดยอ 
   บทความนี้นําเสนอการออกแบบสาอากาศชองเปดรูปแปดเหลี่ยมที่ปอนดวยสายสงสัญญาณแบบไมโครสตริปที่มีสตับจูนรูป

แปดเหลี่ยมสําหรับระบบการส่ือสาร UWB  โดยใชเทคนิคการใสสตับจูนเปนรูปแปดเหลี่ยมเพื่อขยายแบนดวิดทใหมากขึ้น ในการ

จําลองโครงสรางสายอากาศนี้ไดของนําวิธีระเบียบวิธีโมเมนตดวยโปรแกรม IE3D มาใชในการวิเคราะหโครงสรางของสายอากาศ ซึ่งจะ

ทําการวิเคราะหพารามิเตอรของสายอากาศบางตัวเพื่อดูคุณสมบัติของสายอากาศ ประกอบดวย การสูญเสียยอนกลับ (S11) แบนดวิดท 

อินพุตอิมพีแดนซ (Zin) อัตราสวนแรงดันคลื่นนิ่ง (VSWR) และแบบรูปการแพรพลังงานสนามระยะไกล ตามลําดับ ผลที่ไดจากการ

จําลองจะไดความถี่ และแบนดวิดทตั้งแต 2.67-10.93 GHz ครอบคลุมมาตรฐานของโครงขายทองถิ่นไรสาย และไวแมกซ โดยแบบ

รูปการแผพลังงานสนามระยะไกลเปนแบบสองทิศทาง 

คําสําคัญ: สายอากาศชองเปด, สายอากาศชองเปดรูปแปดเหลี่ยม, การสื่อสาร UWB 
 

Abstract 
   This paper presents octagon-shaped slot antenna fed by microstrip line with octagon-shaped tuning 

stub for UWB Operations. Bandwidth enhancement techniques are composed of octagon-shaped stub tuning. 

This antenna is analyzed by using MoM method of IE3D software. Herein, slot antenna is analyzed for return loss 

(S11 parameter), input impedance (Zin), VSWR, bandwidth and far field radiation patterns, respectively. Simulated 

results can be obtained the frequency band from 2.67-10.93 GHz, coverage the requirement in bandwidths of 

UWB communication systems. The far-field radiation pattern of resonance frequencies is bi-directional. 

Keywords: Slot antenna, Octagon-shaped slot antenna, Octagon-shaped stub tuning, UWB communications  

 

1. บทนํา 

 ปจจุบันเทคโนโลยี Ultra-Wideband ไดรับการกําหนดให

อยูในมาตรฐาน IEEE 802.15.3a โดยมียานความถ่ีท่ีถูก

กําหนดโดยสถาบันการ ส่ือสารแห งอเม ริกา ( Federal 

Communications Commission : FCC) ท่ียานความถ่ี 3.1-

10.6 GHz [1] ซ่ึงมีแบนวิดเทากับ 7.5 GHz  เทคโนโลยี 

Ultra-wideband ไดถูกพัฒนามาใชงานกับระบบการส่ือสาร

ไรสาย  โดยเฉพาะโครงขายการส่ือสารไรสายแบบมัลลติมีเดีย 

การส่ือสารที่ตองการกําลังงานตํ่า การส่ือสารไรสายที่ไมเกิด

การรบกวนกับระหวางชองสัญญาณท่ีใกลกันเปนตน หลายปท่ี

ผานมาระบบการส่ือสาร UWB ไดกลายเปนหัวขอที่นาสนใจ

สําหรับนักวิ จัย และอุตสาหกรรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีการ

ส่ือสาร ในการพัฒนาและออก แบบสายอากาศแบบแถบกวาง

ย่ิงใหมีอิมพีแดนซแมทช่ิงที่ดี มีความนาเช่ือถือ รูปแบบการ
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แพรกระจายคล่ืน ท่ีมีเสถียรภาพ ขนาดของสายอากาศท่ี

กะทัดรัดและมีราคาตํ่า เพื่อเปนทางเลือกใหมในการนําไปใช

งานสําหรับผูบริโภค   

 สายอากาศไมโครสคริปแบบชองเปดกวางที่ มีสายส ง

สัญญาณแบบไมโครสตริปเปนสายอากาศที่ใหแถบความถ่ีท่ี

กวาง ซึ่งปกติจะไมเกินกวา 30% ดังนั้น จึงมีความนาสนใจท่ี

จะนําเอาสายอากาศชองเปดพ้ืนฐานไปพัฒนาปรับปรุงใหมี

แถบความถ่ีท่ีกวางมาก ๆ ย่ิงข้ึนไป เพื่อสามารถนําไปใชกับ

ระบบการส่ือสารยาน UWB และระบบการส่ือสารไรสายท่ี

ยานความถ่ีตางๆ   ปจจุบันนี้สายอากาศไมโครสตริปได รับ

ความนิยมในการนํามาพัฒนาออกแบบเพื่อนําไปใชงานในการ

ส่ือสารไรสายเนื่องจาก มีขนาดเล็ก น้ําหนักเบา มีโครงสรางท่ี

ไมซับซอน ราคาถูก และ สามารถขยายแบนวิดที่กวางได  มี

นักวิจัยไดทําการศึกษาออกแบบและพัฒนาสายอากาศโดย

สายอากาศชนิดหนึ่งท่ีไดรับความสนใจ และนิยมใชงานยาน

ความถ่ีไมโครเวฟคือ สายอากาศแบบไมโครสตริป [2-5] 

เนื่องจากมีขอดีอยูหลายประการ ไดแก มีขนาดเล็ก น้ําหนัก

เบา ราคาถูก ออกแบบไดงาย และสามารถนําไปประยุกตใช

กับอุปกรณอ่ืน ๆ ได เชน การออกแบบสายอากาศความถ่ี

เดี่ยว และสองความถ่ีสําหรับการส่ือสารไรสายในมาตรฐาน

ของ IEEE 802.11a/b/g/j  และ IEEE 802.16d [6-9] แต

สายอากาศท่ีออกแบบนั้นมีแบนดวิดทนอยกวา 40%  และ

สายอากาศท่ีออกแบบใหมีความถ่ีแบบแถบกวางจะมีแบนด

วิดทประมาณ 90% ครอบคลุมความถ่ีตั้งแต 2-6 GHz [10-

11] ดังนั้นในการออกแบบสายอากาศนั้น จะตองทําการ

พัฒนาสายอากาศเพื่อใหครอบคลุมยานความถ่ีของระบบการ

ส่ือสารไรสาย 

 ในงานวิจัยฉบับนี้นําเสนอเทคนิคการขยายแบนดวิดทของ

สายอากาศชองเปดใหมีแบนดวิดทท่ีกวางมาก ๆ สําหรับยาน

ความถ่ี UWB โดยใชสายอากาศและ/หรือตัวปอนสัญญาณ

รูปรางพ้ืนฐานงาย ๆ มาทําการปรับปรุงเพ่ือชวยในการขยาย

แบนดวิดทใหมากๆ โดยใชสตับวงแหวนรูปส่ีเหล่ียมผืนผาอยูท่ี

ปลา ยสายส ง สัญญา ณไมโครส ริปไ ลน  ซ่ึ งจ ะก ล า ว ใ น

รายละเอียดตอไป  

 

 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย 

 ออกแบบสายอากาศชองเปดรูปแปดเหล่ียมที่ปอนดวยสาย

สงสัญญาณแบบไมโครสตริปไลทที่มีสตับรูปแปดเหลี่ยมสําหรับ

การส่ือสารยาน UWB  

       

3. การออกแบบสายอากาศไมโครสตริป 

 การออกแบบสาอากาศชองเปดรูปแปดเหลี่ยมที่ปอนดวย

สายสงสัญญาณแบบไมโครสตริปที่มีสตับจูนรูปแปดเหล่ียม

สําหรับระบบการสื่อสาร UWB  ส่ิงที่จําเปนตองทําเปนอันดับ

แรก คือ การเลือกชนิดของวัสดุฐานรอง (Substrate)  เพ่ือ

นําเอาคาคุณสมบัติตาง ๆ มาใชในการคํานวณหาความกวาง

ของสายสงสัญญาณแบบไมโครสตริปไลท คาความยาวคล่ืน

สัมพัทธ ( )g  ความถ่ีเรโซแนนซที่ตองการออกแบบ และการ

ออกแบบจําลองสายอากาศดวยวิธีแบบโมเมนตดวยโปรแกรม 

IE3D Zeland ซ่ึงสามารถอธิบายไดตามลําดับดังนี้  

 การออกแบบสายอากาศในงานวิจัยฉบับนี้เลือกใชวัสดุ

ฐานรอง (Substrate) แบบ FR4 ซ่ึงมีคาคุณสมบัติดังนี้คือ คา

คงตัวไดอิเล็กตริก ( )r  เทากับ 4.5 Loss tangent เทากับ 

0.02 คาความนําของวัสดุตัวนํา (ทองแดง) ความหนา (สูง) 

ของวัสดุฐานรอง  h  เทากับ 1.6 มิลลิเมตร ตามลําดับ 

 การออกแบบสายอากาศชองเปดรูปส่ีเหล่ียมผืนผาที่มีการ

แทรกเสนชองเปดลงบนสตริปโดยปอนดวยสายสงสัญญาณ

แบบไมโครสตริปไลทมีพารามิเตอรสําคัญท่ีเปน ตัวกําหนด

ความถ่ีเรโซแนนซที่ตองการ คือ ความยาวรวมท้ังหมดของ

วงรอบชองเปดโดยคาความยาวท่ีทําการคํานวณนั้นจะมีการ

อางอิงกับความยาวคล่ืนสัมพัทธ ( g ) [8-9] ของความถ่ีแรก 

คือ ความถ่ี 3.0 GHz เพียงอยางเดียวเทานั้น และสมการที่ใช

ในการหาคาความยาวคล่ืนสัมพัทธแสดงดังสมการที่ (1)-(3) 
 

  



 0
g

eff

          (1) 

 

           0
c
f

           (2) 

 

          
 


1

2
r

eff            (3) 
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เม่ือ   
 
g  คือ ความยาวคล่ืนสัมพัทธ 

        
 
0 คือ ความยาวคล่ืนในอากาศ 

         c   คือ ความเร็วของแสง (3 x 10
8
 เมตร/วินาที) 

         f   คือ ความถ่ีเรโซแนนซที่ตองการ 

        eff     คือ คาคงตัวไดอิเลคตริคสัมพัทธประสิทธิผล 

          r  คือ คาคงตัวไดอิเลคตริคของวัสดุฐานรอง 

          h คือ ความหนา (สูง) ของวัสดุฐานรอง 

 

4. โครงสรางของสายอากาศแบบชองเปด 

 โครงสรางของสายอากาศชองเปดรูปแปดเหล่ียมที่ปอนดวย

สายสงสัญญาณแบบไมโครสตริป ไลทที่มีสตับจูนรูปรูปแปด

เหล่ียม สายอากาศนี้มีโครงสรางของประกอบดวย ชองเปดรูป

แปดเหลี่ยมบนระนาบบนระนาบกราวด และสายสงสัญญาณ

แบบไมโครสตริปไลทที่มีสตับจูนรูปรูปแปดเหลี่ยมวางอยูอีกดาน

ของแผนไมโครสริป ดังรูปที่ 1 และพารามิเตอรซึ่งขนาดของ

พารามิเตอรแสดงดังตารางที่ 1  

ตารางที่ 1 พารามิเตอรของสายอากาศชองเปดรูปแปดเหล่ียมทีป่อนดวยสายสงสัญญาณแบบไมโครสตรปิไลทที่มีสตับจูนแปดเหล่ียม 

พารามิเตอร ขนาด (มิลลิเมตร) 

ความยาวของสายอากาศชองเปดดานนอก  (L1)    18 มิลลิเมตร 

ความกวางของสายอากาศชองเปดดานนอก (W1)       7.3 มิลลิเมตร 

ความยาวของสายอากาศชองเปดดานใน (L2)   24 มิลลิเมตร 

ความกวางของสายอากาศชองเปดดานใน (W2)     13 มิลลิเมตร 

ความยาวของสตับดานนอก (L4)   10 มิลลิเมตร 

ความกวางของของสตับดานนอก (W4)     3.6 มิลลิเมตร 

ความยาวของสตับดานใน (L3)   13 มิลลิเมตร 

ความกวางของของสตับดานใน (W3)     6 มิลลิเมตร 

ความกวางของสายสงสัญญาณแบบไมโครสรปิไลท (Wm)  3.0 มิลลิเมตร 

คาคงตัวไดอิเลคตริคของวัสดุฐานรอง (r) 4.5 

ความหนาของวัสดุฐานรอง (h)   1.6 มิลลิเมตร  

 

 
รูปที่ 1 โครงสรางของสายอากาศแบบชองเปดรปูแปดเหลี่ยม
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5. ผลการจําลองของสายอากาศแบบชองเปดรูปแปด

เหล่ียม 

 จากผลการศึกษาวิเคราะห ออกแบบและพัฒนาสายอากาศ

แบบชองเปดรูปแปดเหลี่ยมที่ปอนดวยสายสงสัญญาณแบบไมโค

รสตริปไลทที่มีสตับรูปแปดเหลี่ยมที่การแทรกชองเปดในสตับจูน

เพื่อขยายแบนดวิดทใหสามารถใชงานยานการสื่อสารไรสาย ซ ่ึง

ในการจําลอง เพื่อศึกษาวิเคราะหคุณสมบัติของสายอากาศ ได

นําระเบียบวิธีโมเมนตดวยโปรแกรม IE3D มาใชในการวิเคราะห

โครงสรางของสายอากาศ และทําการศึกษาพารามิเตอรของ

ส า ย อ า ก าศ บ า ง ตั ว เ พื่ อ ดู คุ ณ ส ม บั ติ ข อ ง ส าย อ าก า ศ 

ประกอบดวย การสูญเสียยอนกลับ (S11) แบนดวิดท อินพุต

อิมพีแดนซ (Zin) อัตราสวนแรงดันคลื่นนิ่ง (VSWR) และแบบ

รูปการแพรพลังงานสนามระยะไกล ตามลําดับ  

การสูญเสียยอนกลับ (S11) เปนพารามิเตอรที่บอกถึง

คุณสมบัติของสายอากาศวาสามารถนําไปใชงานไดโดยดูจากคา

การสูญเสียยอนกลับ  ซ่ึงคาการสูญเสียยอนกลับที่สามารถ

นําไปใชงานและเปนที่ยอมรับตองมีคาต่ํากวา -10 dB ซึ่งผลการ

จําลองของสายอากาศที่นําเสนอน้ีจะแสดงดังภาพที่ 2  

 

 

 
รูปที่ 2 การสูญเสียยอนกลับ (S11)  ของสายอากาศแบบชองเปดรปูแปดเหลี่ยม 

 

 

รูปที่ 3 VSWR ของสายอากาศแบบชองเปดรูปแปดเหล่ียม  
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รูปที่ 4 อินพุตอิมพีแดนซของสายอากาศแบบชองเปดรปูแปดเหลี่ยม 

 

 จากภาพที่ 2 แสดงคาการสูญเสียยอนกลับ (S11) จากผลการ

จําลองมีแบนดวิดทเทากับ 8.26 GHz ครอบคลุมแถบความถี่

ต้ังแต 2.67-10.93 GHz  และอัตราสวนแรงดันคล่ืนน่ิง (VSWR) 

ที่แสดงในรูปที่ 3 จะมีคาอยูในชวง 1-2 ซึ่งครอบคลุมแถบ

ความถ่ีตั้งแต 2.67-10.93 GHz  และรูปที่ 4 แสดงคาอินพุต

อิมพีแดนซสายอากาศแบบชองเปดทั้งเทอมจริง และเทอมจินต

ภาพ ต้ังแตความถี่ต้ังแต 2.67-10.93 GHz  ซ่ึงทั้งสองเทอมน้ี

เมื่อนํามารวมกันจะไดคาอินพุตอิมพีแดนซประมาณเทากับ 50 

โอหมตามสายสงสัญาณ โดยทั่วไปแลวคาที่ยอมรับไดคือ VSWR 

ตํ่ากวาหรือเทากับ 2  

 

 
(ก) แบบรูปการแผพลังงานสนามระยะไกลที่ความถี่ 3 GHz 
 

 
(ข) แบบรูปการแผพลังงานสนามระยะไกลที่ความถ่ี 5 GHz 

 

 
(ค) แบบรูปการแผพลังงานสนามระยะไกลที่ความถ่ี 7 GHz 
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(ง) แบบรูปการแผพลังงานสนามระยะไกลที่ความถ่ี 7 GHz 

รูปที่ 5 แบบรปูการพลังงานสนามระยะไกลของสายอากาศแบบ

ชองเปดรปูแปดเหลี่ยม 

 

 จากภาพที ่ 5 แสดงแบบรปูการแผพลังงานสนามระยะไกล

ของสายอากาศชองเปดที่ความถี่ 3 GHz, 5 GHz, 7 GHz และ

ความถี่ 9 GHz จากผลการจําลองแบบรปูการแผพลังงานสนาม

ระยะไกลในระนาบ azimuth (xy-plane) เปนแบบรอบทิศทาง 

(Omni-directional) และระนาบ elevation (xz-plane) เปน

แบบสองทิศทาง (bi-directional) 

 

6. สรุปผลการวจิัย 
 จากผลการจําลองของออกแบบสาอากาศชองเปดรูปแปด

เหล่ียมที่ปอนดวยสายสงสัญญาณแบบไมโครสตริปทีม่ีสตับจูนรปู

แปดเหลี่ยมสําหรับระบบการส่ือสาร UWB  และใชการจําลอง

โครงสรางสายอากาศน้ีไดของนําวิธีระเบียบวิธีโมเมนตดวย

โปรแกรม IE3D พบวาผลที่ไดจากการจําลองจะไดความถี่ และ

แบนดวิดทต้ังแต 2.67-10.93 GHz ครอบคลุมมาตรฐานของ

โครงขายทองถิ่นไรสาย และไวแมกซ โดยแบบรูปการแผพลังงาน

สนามระยะไกลเปนแบบสองทิศทางดังนั้นสายอากาศรูปแบบน้ี

จึงสามารถนําไปใชงานในระบบการสื่อสารไรสาย 
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   การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อออกแบบและพัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพื่อการทวนสอบยอนกลับ เพื่อการตัดสินใจ

ในการวางแผนการควบคุมคุณภาพทุเรียนพันธุหลงลับแล จังหวัดอุตรดิตถ โดยใช QR Code และทําการประเมินความพึงพอใจของ

ระบบฐานขอมูลสารสนเทศกับกลุมตัวอยาง โดยวิธีการวิจัยมีการใชพื้นที่ศึกษาแบบจําเพาะเจาะจงคือกลุมเกษตรกรผูผลิตทุเรียนหลง

ลับแลในอําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ 3 ตําบลนํารอง ไดแก ตําบลดานนาขาม ตําบลนานกกก และตําบลแมพูล จํานวน 109 ราย 

การเก็บรวบรวมขอมูลไดมาจากการสัมภาษณเชิงลึกจากกลุมประชากรตัวอยางซึ่งเปนผูมีสวนไดสวนเสียในพื้นที่ 4 กลุม ประกอบดวย 

1) เกษตรกรผูผลิตในพื้นที่ 2) เครือขายของเกษตรกรในจังหวัด 3) หนวยงานภาครัฐ 4) นักพัฒนาและนักวิชาการ นําขอสรุปและความ

ตองการดานตางๆมาใชในการออกแบบระบบสารสนเทศ ซ่ึงแบงออกเปน 2 สวนหลัก ไดแก 1)  ระบบฐานขอมูลและเว็บแอปพลิเคชั่น

สําหรับเกษตรกรผูผลิต เพื่อทําการ Generate QR Code ขอมูลทุเรียนพันธุหลงลับแล ที่สามารถเช่ือมตอกับระบบสารสนเทศ

ฐานขอมูลผูผลิต ฐานขอมูลผูผลิตรายแปลง ชองทางการติดตอผูผลิต และมาตรฐานการผลิตของทุเรียนพันธุหลงลับแล จากกลุม

เกษตรกรผูผลิต 3 ตําบลนํารอง 2) แอปพลิเคชั่นสําหรับผูบริโภคบนสมารทโฟนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด เพื่อการทวนสอบ

ยอนกลับผลผลิตทุเรียนพันธุหลงลับแลผานระบบ QR Code ผลจากการพัฒนาระบบพบวา ระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพื่อการทวน

สอบยอนกลับที่มีการนําเทคโนโลยี QR Code มาใชบนสมารทโฟนสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการการบริหารหวงโซอุปทาน 

และเพิ่มประสิทธิภาพในการทวนสอบยอนกลับที่สามารถเป ็นช องทางหนึ่งที่จะช วยใหเช่ือมโยงขอมูลของผูบริโภคและเกษตรกรผูผลิต

ในการควบคุมคุณภาพ ซึ่งประกอบดวยขอมูลการติดตอเกษตรกร ขอมูลรายแปลง ขอมูลมาตรฐานการผลิต ประวัติทุเรียนหลงลับแล 

คุณคาทางโภชนาการ และขอเสนอแนะจากผูบริโภค ทําใหสามารถยกระดับมาตรฐานดานคุณภาพ เพิ่มคุณคาใหกับผลผลิตและเพิ่ม

ความนาเช่ือถือใหกับผูบริโภคได ดานการประเมินระดับความพึงพอใจการใชงานระบบจากกลุมเกษตรกรผูผลิต ผูบริโภค ผูใชงานทั่วไป 

กลุมภาครัฐที่เก่ียวของและนักวิชาการในสถานศึกษา จํานวน 90 คน ดวยการกําหนดสัดสวนของกลุมตัวอยางแบบงาย (Simple 

Random Sampling) โดยใชแบบสอบถามความคิดเห็นแบบมาตรสวนประมาณคาและวิเคราะหขอมูลความคิดเห็น พบวา ความพึง

พอใจในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด คาเฉล่ีย 4.61 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.62 แสดงใหเห็นถึงความพึงพอใจในการใชระบบที่

พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพในระดับดี  สามารถที่จะนําไปใชงานได   

คําสําคัญ: การทวนสอบยอนกลับ, ทุเรียนพันธุหลงลับแล, QR CODE 
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Abstract 

   This research aims to design and develop database system for tractability in order to judge quality 

control planning of Long Laplae durian of Uttaradit province by using QR Code. Satisfaction of the samples 

towards database system was evaluated. For research methodology, specific research site was used, i.e., 109 

farmers producing Long Laplae durians in 3 pioneer sub-districts of Laplae Disrtict, Uttaradit province including 

Dan Na Kham Sub-District, Na Nok Kok Sub-District, and Mae Pool Sub-District. Data were collected by conducting 

in-depth interview with the samples who were the local stakeholders divided into 4 groups as follows:  1) local 

farmers; 2) provincial farmers network; 3) public units; 4) developers and academicians. Conclusion and various 

dimensions of demands were used for designing information system divided into 2 main parts including:  1)  

database system and application for farmers were operated by generating QR Code information of Long Laplae 

durians that could be connected with producer database system of each plot of land, Farmer’s contact 

channels, and Long Laplae durian production standards from farmers of 3 pioneer sub-districts; 2) application for 

consumers on Android platform for traceability on Long Laplae durian products via QR Code system. Then 

results of system development showed that database system for tractability with the use of   QR Code 

technology on smartphone was able to enhance efficiency of supply chain management and traceability that 

could be another channel to connect information of consumers with farmers for controlling quality. This 

database was consisted of contact information of farmers, information of each plot of land, information on 

production standards, history of Long Laplae durians, nutritional value, and suggestions of consumers. 

Consequently, quality standard was able to be enhanced in order to increase value of produces and reliability of 

consumers. For evaluation of 90 farmers, consumers, general users, related public agencies, and academicians 

from educational institutions on satisfaction towards the use of the system conducted by using Simple Random 

Sampling, rating scale questionnaire and data analysis on opinions, it was found that overall level of satisfaction 

was in the highest level with mean of 4.61 and Standard Deviation of 0.62. The satisfaction towards the use of 

developed system showed that it had high efficiency and usable practically.  

Keywords: Traceability, Long Laplae durians, QR Code 

 

1. บทนํา (Introduction) 
 ทุเรียนพันธุหลงลับแลตนกําเนิดอยูที่มอนนํ้าจํา หมูที่ 7 บาน

ผามูบ ตําบลแมพูล อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ เปนทุเรียนที่

ไดรับรางวัลยอดเย่ียมจากการประกวดทุเรียนที่ปลูกจากเมล็ด 

ซึ่งรวมดําเนินการจัดประกวดโดยกรมวิชาการการเกษตร 

กรมการสงเสริมการเกษตรและจังหวัดอุตรดิตถเมื่อป 2520 และ

ไดรับรองพันธุในวันที่ 20 กันยายน 2521 (สํานักงานจังหวัด

อุตรดิตถ, 2558) ทุเรียนพันธุหลงลับแลถือเปนพืชเศรษฐกิจของ

จังหวัดอุตรดิตถ และเริ่มเป ็นท่ีรู จ ักและได ร ับความน ิยมสำหร ับ

การบร ิโภค ส งผลใหทุเรียนพันธุหลงล ับแลมีราคาท่ีสูงเม่ือเทียบ

กับท ุเร ียนพันธ ุ อ ่ืน [1]  

 จากประเด็นยุทธศาสตรแผนพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ มุงเนน

สงเสริมการผลิตดานการเกษตร ใหมีบทบาทในการขยายตัวทาง

เศรษฐกิจอยางยั่งยืนและมีคุณภาพ สงเสริมใหเกษตรมีการนํา

เทคโนโลยีมาใชสําหรับการเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร[2]  

โดยมีเปาประสงคสงเสริมและพัฒนาผลผลิตทางดานการ

เกษตรกรรม อุตสาหกรรม การแปรรูปสินคา ผลิตภัณฑ OTOP 

มีคุณภาพปลอดภัย และมีระบบการตลาดที่ดี[3] จากการลง

พื้นที่เก็บขอมูลวิจัยในพื้นที่พบวา ในปจจุบันกระบวนการผลิต

ทุเรียนพันธุหลงลับแลของเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถยังขาดการ

เชื่อมโยงขอมูลขาวสารในการติดตอซื้อขายระหวางผูผลิต ผูขาย 

และผูบริโภค ทําใหเกิดความไมสมดุลของขอมูลขาวสาร ขาด

ขอมูลสนับสนุนระบบและกลไกการตลาด การประเมินขีด
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ความสามารถของผูผลิต การสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและ

นวัตกรรม และการสรางองคความรูในการประกอบการธุรกิจ

เกษตรทุเรียนหลงลับแล ซึ่งขอมูลเหลานี้จะนํามาชวยสนับสนุน

เพื่อประกอบการตัดสินใจในการผลิต กลไกการตลาด การ

ควบคุมคุณภาพ และการทวนสอบยอนกลับการผลิต ในกรณ ีที่

ผู บ ร ิโภคได ร  ับส ินค าที่ ไม ม ีค ุณภาพ ผู  บร ิโภคไม สามารถ

ตรวจสอบย อนกล ับไปย ังผู ผล ิตได ทําให เก ิดผลกระทบต อการ

ขายท ุเ ร ียนพ ันธุ ห ล ง ล ับ แล ในภาพ ร ว มเ ป ็นจ ำน วนมาก 

ป ัญหาด ังกล า ว เก ิด ขึ้น เ นื่ องจากร ะบ บสารสนเทศของ

เกษตรกรผู ผล ิตและผู บร ิโภคยังไม สมด ุลซึ่งก ันและก ัน อีกทั้ง

ขอมูลไม สามารถเชื่อมต อระบบสารสนเทศถึงก ันได   

 จากปญหาที่กลาวมาขางตน ผูวิจัยจึงไดเล็งเห็นความสําคัญ

ของการพัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพื่อการทวนสอบ

ยอนกลับ เพื่อการตัดสินใจในการวางแผนการควบคุมคุณภาพ

ทุเรียนพันธุหลงลับแล จังหวัดอุตรดิตถ โดยนําเอาเทคโนโลยี 

QR Code มาใช ซึ่งจะพัฒนาระบบฐานขอมูลที่มีการบริหาร

จัดการขอมูลที่ชวยในการวางแผนการควบคุมคุณภาพและการ

ทวนสอบยอนกลับสําหรับ ผูบริโภคและเกษตรกรผูผลิตให

สามารถเชื่อมตอระบบสารสนเทศถึงกันไดโดยตรงอยางเปน

ธรรมกับทุกฝาย เพื่อลดขอเสียเปรียบในระบบกลไกการตลาด

ของทุเรียนพันธุหลงลับแล จังหวัดอุตรดิตถ และเพื่อกอใหเกิด

ประสิทธิภาพดานการจัดการระบบกลไกการตลาด และเกิด

เครือขายความรวมมือ ซึ่ งถ ือเป ็นช องทางหนึ่งที่จะช วยให

สามารถเช่ือมโยงขอมูลของผูบริโภคและเกษตรกรผูผลิตในการ

ควบคุมคุณภาพโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาชวย  

 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย (Objective) 

 เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพื่อการ

ทวนสอบยอนกลับ สําหรับการตัดสินใจในการวางแผนการ

ควบคุมคุณภาพทุเรียนพันธุหลงลับแล จังหวัดอุตรดิตถ โดยใช 

QR CODE 

   

3. วิธีการวิจัย (Methodology) 
 การดําเนินงานวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดพัฒนากรอบแนวคิดในการ

วิจัย โดยทําการพัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพื่อการทวน

สอบยอนกลับเพื่อการตัดสินใจในการวางแผนการควบคุม

คุณภาพทุเรียนพันธุหลงลับแล จังหวัดอุตรดิตถ โดยใช QR 

CODE มีขั้นตอนดังตอไปน้ี 

3.1 ศึกษาเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวของ และลงพื้นที่เก็บขอมูล

จากกลุมเกษตรกรปลูกทุเรียนพันธุหลงลับแล จังหวัดอุตรดิตถ 

เพื่อทราบถึงปญหาที่เกิดขึ้นเก่ียวกับคุณภาพในการผลิตทุเรียน

พันธุหลงลับแล 

 

3.2 กําหนดขอบเขตและวางแผนการวิจัย โดยทําการเก็บ

รวบรวมปญหาและความตองการตางๆของผูมีสวนไดสวนเสียใน

พื้นที่วิจัย 3 ตําบลนํารอง ไดแก ตําบลแมพูล ตําบลนานกกก 

และตําบลบานดานนาขาม จังหวัดอุตรดิตถ โดยขอมูลพื้นฐาน

ไดมาจากการสัมภาษณผานแบบสอบถาม  

 

3.3 การวิเคราะหระบบ นําขอมูลที่ไดจากการรวบรวมความ

ตองการตางๆ จากผูใชมาจําแนก วิเคราะหระบบ และสราง 

Data Flow Diagram 

 

3.4 การออกแบบระบบ นําขอสรุปและความตองการดานตางๆ

มาใชในการออกแบบระบบสารสนเทศ ซึ่งแบงออกเปน 2 สวน

หลักๆ ไดแก 

3.4.1 ระบบฐานขอมูลและเว็บแอปพลิเคชั่นสําหรับเกษตรกร

ผูผลิต  

3.4.2 แอ ป พ ลิ เ คชั่ น สํ า ห รับ ผู บ ริ โ ภ คบ น ส ม าร ท โ ฟ น

ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด  

 

3.5 เครื่องมือและอุปกรณการวิจัย  

3.5.1 อุปกรณการวิจัย 

3.5.1.1 คอมพิวเตอรแมข ายสําหรับ เก็บซอฟทแวร ระบบ

สารสนเทศ 

3.5.1.2 คอมพิวเตอรลูกขายสําหรับพัฒนาโปรแกรม 

3.5.1.3 ซอฟทแวรสําหรับพัฒนาโปรแกรม 

3.5.2 เครื่องมือการวิจัย 

3.5.2.1 แบบสอบทดสอบซอฟทแวร 

3.5.2.2 แบบประเมินประสิทธิภาพของซอฟทแวร 

3.5.2.3 แบบสอบถามสํ ารวจความพึ งพอใจการใชระบบ

ฐานขอมูลและแอปพลิเคชั่น 
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3.6 ทดสอบหาประสิทธิภาพ และปรับปรุงระบบ โดยทําการ

ทดสอบระบบกอนนําไปใชงานจริง และทําการทดสอบ 

 

3.7 วิเคราะห และประเมินผล โดยการลงพื้นที่เก็บขอมูลมา

ประเมินผลในรูปแบบการจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู เพื่อใหได

ขอมูลที่เหมาะสมมาวิเคราะห และประเมินผลจากการจัดประชุม

แลกเปล่ียนเรียนรูใหเหมาะสมกับชุมชน 

 

3.8 การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยการจัดประชุมการฝกอบรม

การใชงานระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพื่อการทวนสอบยอนกลับ

เพื่อการตัดสินใจในการวางแผนการควบคุมคุณภาพทุเรียนพันธุ

หลงลับแล จังหวัดอุตรดิตถ โดยใช QR Code ใหกับผูที่

เกี่ยวของในพื้นที่วิจัยใหสามารถใชระบบสารสนเทศไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

 

4. ผลการวจิัย (Results) 
4.1 ผลการออกแบบระบบฐานขอมูลและเว็บแอปพลิเคชั่น 

หลังจากทําการวิเคราะหความตองการระบบ ผูวิจัยไดทําการ

ออกแบบระบบฐานขอมูลและเว็บแอปพลิเคชั่นสําหรับเกษตรกร

ผูผลิต เพื่อทําการสราง QR Code ขอมูลทุเรียนพันธุหลงลับแล 

ที่สามารถเชื่ อมตอกับระบบสารสนเทศฐานขอมูลผู ผลิต 

ฐานขอมูลผูผลิตรายแปลง ชองทางการติดตอผูผลิต และ

มาตรฐานการผลิตของทุเรียนพันธุหลงลับแล จากกลุมเกษตรกร

ผูผลิต 3 ตําบลนํารอง ไดแก ตําบลแมพูล ตําบลนานกกก และ

ตําบลบานดานนาขาม จังหวัดอุตรดิตถ ดังแสดงในรูปที่ 1 และ

รูปที่ 2 

 

 
รูปที่ 1 หนาหลักระบบฐานขอมูลผูผลิตทุเรียนพันธุหลงลับแล 

 

 
รูปที่ 2 หนาจัดการขอมูลคิวอารโคดของเกษตรกรผูใชระบบ 

 

 เกษตรกรผูใชระบบที่ เปนสมาชิก คือ ผูที่ ไดรับสิท ธ์ิให

สามารถเขามาแกไขขอมูลสวนตัวได เชน ขอมูลที่อยู เบอร

โทรศัพท ขอมูลรายแปลง จํานวนตนทุเรียนพันธุหลงลับแล 

จํานวนผลผลิตทุเรียนพันธุหลงลับแล และสามารถทําการจัดการ

ขอมูลในระบบฐานขอมูลคิวอารโคดได เชน การกําหนดสวนหรือ

ขอมูลรายแปลงของทุเรียนพันธุหลงลับแลที่มาจากสวนน้ันๆ 

ขอมูลโภชนาการ และการจัดการจํานวนสต๊ิกเกอรผลิตภัณฑ ดัง

แสดงในรูปที่ 3 

 

 
 

รูปที่ 3 แสดงสติ๊กเกอรผลิตภัณฑทุเรียนพันธุหลงลับแล 

 

4.2 ผลการออกแบบแอปพลิเคช่ันสําหรับผูบริโภคบนสมารทโฟน

ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด เพื่อการทวนสอบยอนกลับผลผลิต

ทุเ รียนพันธุหลงลับแลผานระบบ QR Code สามารถเป ็น

ช องทางหนึ่งที่จะช วยใหผูบริโภคสามารถเชื่อมโยงขอมูลกับ

เกษตรกรผูผลิต ประกอบดวยขอมูล ประวัติทุเรียนหลงลับแล 

แหลงจําหนายทุเรียนหลงลับแล การเลือกดูทุเรียนหลงลับแล 

คุณคาทางโภชนาการ ขอมูลการติดตอเกษตรกร ขอมูลราย

แปลง ขอมูลมาตรฐานการผลิต และขอมูลขอเสนอแนะจาก

ผูบริโภค ดังแสดงในรูปที่ 4 และรูปที่ 5 
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รูปที่ 4 แอปพลิเคชั่นสําหรับผูบริโภคบนสมารทโฟน 

 

 

 
รูปที่ 5 การสแกนคิวอารโคดผลิตภัณฑทุเรียนหลงลับแล 

 

4.3 ผลการประเมินระดับความพึงพอใจในการใชระบบจากกลุม

เกษตรกรผูผลิต ผูบริโภค ผูใชงานทั่วไป กลุมภาครัฐที่เกี่ยวของ

และนักวิชาการในสถานศึกษา จํานวน 90 คน พบวา จากการ

ทดสอบสมมติฐานทั้ง 3 ดาน คือ ดานการออกแบบระบบ ดาน

ประสิทธิภาพ และดานประโยชน ทุกดานยอมรับและเปนไปตาม

สมมติฐาน คือ ผูใชงานระบบมีความพึงพอใจในภาพรวมของ

ระบบอยู ในระดับมากที่ สุด ค าเฉลี่ย 4.61 ระบบสามารถ

ตอบสนองความตองการของผูใช และมีประสิทธิภาพสามารถ

นําไปใชงานไดจริง 

 

5. การอภิปรายผล (Discussion)  
 ระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพื่อการทวนสอบยอนกลับ เพื่อ

การตัดสินในการวางแผนการควบคุมคุณภาพทุเรียนพันธุหลง

ลับแล จังหวัดอุตรดิตถ โดยใช QR Code ไดทําการศึกษาความ

ตองการการใชระบบ และเก็บขอมูลดานตางๆมาสังเคราะหเพื่อ

พัฒนาเปนระบบสารสนเทศจากผูมีสวนไดสวนเสียในพื้นที่ 3 

ตําบลนํารอง ไดแก ตําบลดานนาขาม ตําบลนานกกก และ

ตําบลแมพูล จํานวน 109 ราย แลวจึงนําผลการวิเคราะหที่

ไดมาใชในการออกแบบและพัฒนาระบบ ประกอบดวย 

 

5.1 ระบบฐานขอมูลและเว็บแอปพลิเคช่ัน สําหรับเกษตรกร

ผูผลิต เพื่อทําการ Generate QR Code ขอมูลทุเรียนพันธุหลง

ลับแล ที่สามารถเช่ือมตอกับระบบสารสนเทศฐานขอมูลผูผลิต 

ฐานขอมูลผูผลิตรายแปลง ชองทางการติดตอผูผลิต และ

มาตรฐานการผลิตของทุเรียนพันธุหลงลับแล จากกลุมเกษตรกร

ผูผลิต 3 ตําบลนํารอง ไดแก ตําบลแมพูล ตําบลนานกกก และ

ตําบลบานดานนาขาม จังหวัดอุตรดิตถ 

 

5.2 แ อ ป พ ลิ เ ค ชั่ น สํ า ห รั บ ผู บ ริ โ ภ ค บ น ส ม า ร ท โ ฟ น

ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด เพื่อการทวนสอบยอนกลับผลผลิต

ทุเ รียนพันธุหลงลับแลผานระบบ QR Code ที่สามารถเป ็น

ช องทางหน่ึงที่จะช วยใหสามารถเชื่อมโยงขอมูลของผูบริโภค

และเกษตรกรผูผลิตในการควบคุมคุณภาพ ประกอบดวย ขอมูล

ประวัติทุเรียนหลงลับแล แหลงจําหนายทุเรียนหลงลับแล การ

เลือกดูทุเรียนหลงลับแล คุณคาทางโภชนาการ ขอมูลการติดตอ

เกษตรกร ขอมูลรายแปลง ขอมูลมาตรฐานการผลิต และขอมูล

ขอเสนอแนะจากผูบริโภค 

 ผลที่ไดจากการพัฒนาระบบฐานขอมูลและแอปพลิเคชั่น 

สามารถแสดงผลขอมูลและทํางานไดจริงบนระบบเครือขาย

อินเทอรเน็ตและบนสมารทโฟนระบบปฏิบัติการแอนดรอยดได

อยางมีประสิทธิภาพ สามารถเปนชองทางการสื่อสารระหวาง

ผูผลิตและผูบ ริโภคไดโดยตรง ผูบริโภคสามารถตรวจสอบ

ยอนกลับ การซื้อทุเรียนพันธุหลงลับแลดวยระบบ QR Code 

เพื่อสรางความเชื่อมั่น ทําใหสามารถตรวจสอบคุณภาพไดอยาง

ถูกตอง แมนยําและรวดเร็วในทุกขั้นตอน เม่ือมีการตรวจพบ

ปญหาในขั้นตอนใดทําใหสามารถทําการตรวจสอบไปยังผูผลิตได

อยางทันทวงที และขอมูลที่ไดกลับมาจากผูบริโภคโดยตรงนี้จะ

ชวยเปนขอมูลพื้นฐานในการตัดสินใจในการวางแผนการควบคุม

คุณภาพทุเรียนพันธุหลงลับแล จังหวัดอุตรดิตถ สําหรับเกษตร

ผูผลิตไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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การเปรียบเทียบอุณหภูมิของการระบายความรอน CPU คอมพิวเตอรแบบเดิม 

กับอุณหภูมิของการระบายความรอน CPU คอมพิวเตอรโดยใชงานหมอนํ้ารถจักรยานยนต 

Comparison the Temperature of Cooing CPU Computer with Old Process  

and the Temperature of Cooing CPU Computer with Motorcycle Boiler  

 
สามารถ  ยืนยงพานิช และ นิภทัร  สุจนิดา 

 

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

Email: ajkoonbank@gmail.com 

 

บทคัดยอ 

   งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบอุณหภูมิของการระบายความรอน CPU คอมพิวเตอรแบบเดิมกับอุณหภูมิของการ

ระบายความรอน CPU คอมพิวเตอรโดยใชงานหมอนํ้ารถจักรยานยนต จากผลการวิจัยพบวาเวลา 1 ชั่วโมง อุณหภูมิของการระบาย

ความรอน CPU คอมพิวเตอรโดยใชงานหมอน้ํารถจักรยานยนตมีอุณหภูมิลดลงจากแบบเดิม 35.90 C เปน 32.30 C เวลา 2 ชั่วโมง 

อุณหภูมิของการระบายความรอน CPU คอมพิวเตอรโดยใชงานหมอน้ํารถจักรยานยนตมีอุณหภูมิลดลงจากแบบเดิม 42.20 C เปน 

34.10 C และเวลา 3 ชั่วโมง อุณหภูมิของการระบายความรอน CPU คอมพิวเตอรโดยใชงานหมอน้ํารถจักรยานยนตมีอุณหภูมิลดลง

จากแบบเดิม 48.90 C เปน 35.60 C 

คําสําคัญ: อุณหภูมิ, ระบายความรอน, CPU คอมพิวเตอร 
 

Abstract 

   This research has the objectives for comparison the temperature of cooing CPU computer with old 

process and the temperature of cooing CPU computer with motorcycle boiler. From the result of this research 

was found in one hour the temperature of cooing CPU computer with motorcycle boiler to become lower from 

old process 35.90 C to be 32.30 C, in two hours the temperature of cooing CPU computer with motorcycle boiler 

to become lower from old process 42.20 C to be 34.10 C and in three hours the temperature of cooing CPU 

computer with motorcycle boiler to become lower from old process 48.90 C to be 35.60 C 

Keywords: Temperature, Cooling, CPU Computer 

 

1. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 ในปจจุบันคอมพิวเตอรเปนเครื่องมือที่มีบทบาทสําคัญใน

ชีวิตประจําวัน และนิยมใชงานกันอยางแพรหลาย ซ่ึงการทํางาน

ของคอมพิวเตอรจะมีอุปกรณที่กอใหเกิดความรอนสูงคือ CPU 

แตในปจจุบันทางบริษัทผูผลิตไดแกไขปญหาน้ีโดยการติดต้ัง 

Heat sink และพัดลม เพื่อชวยระบายความรอน แตยังไม

สามารถแกไขความรอนของเครื่องคอมพิวเตอรได   

 จากปญหาดังกลาว ผูจัดทําไดมองเห็นปญหาเกี่ยวกับเครื่อง

คอมพิวเตอรที่มีความรอนสูงเม่ือใชงานนาน ๆ ทําใหเสียเวลาใน

การทํางาน ทําใหอุปกรณเกิดการสูญเสียเพราะอุปกรณในการ

ทํางานมีราคาแพง ผูจัดทําจึงมองเห็นการทํางานของหมอน้ํา

รถจักรยานยนตซ่ึงมีประสิทธิภาพในการระบายความรอนได 

ผูจัดทําจึงนํามาประยุกตใชในการระบายความรอนใหกับ CPU 

เนื่องจากนํ้าสามารถระบายความรอนไดมากกวาพัดลมถึง 10-
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20 องศา ซ่ึงจะชวยใหอุปกรณตาง ๆ มีอายุการใชงานที่นานขึ้น 

และการทํางานของคอมพิวเตอรมีความเงียบลงดวย 

 จากระบบการระบายความรอนของเคร่ืองคอมพิวเตอร ซึ่งใช

หมอน้ําของรถจักรยานยนตในการระบายความรอนโดยผาน

ระบบการจัดการและควบคุมที่ดีอุปกรณและเครื่องคอมพิวเตอร

จึงใชงานไดเปนเวลานานกวา 

 

2. วัตถุประสงคของโครงงานวิจัย 

 เพื่อเปรียบเทียบอุณหภูมิของการระบายความรอนCPU 

คอมพิวเตอรแบบเดิมกับอุณหภูมิของการระบายความรอน CPU 

คอมพิวเตอรโดยใชงานหมอน้ํารถจักรยานยนต  

 

3. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 คมกฤช  เกตุสูง และคณะ (2552) ไดศึกษาการสรางอุปกรณ

ระบายความรอนแก CPU คอมพิวเตอร โดยใชน้ําในการระบาย

ความรอน เพื่อลดอุณหภูมิใหไดดีกวา Heat sink ของเดิมที่ติด

มากับตัว CPU เพื่อพาความรอนออกมาระบายที่สวนของแทงค

นํ้า แลวปมน้ําก็จะชวยดันน้ําใหหมุนเวียนในระบบ    จากผล

การทดลอง ผลที่ไดออกมาดี คือ สวนของอุปกรณ Heat sink ที่

สรางขึ้น ชวยลดอุณหภูมิที่ CPU ไดดีกวา Heat sink แบบเดิม

ลงไป 40-50% และปมนํ้าก็ใชกําลังไฟฟา 4 วัตต ซึ่งมีคาเทากับ 

พัดลมระบาย ความรอนในคอมพิวเตอรเพียง 1 ตัว 

 อณุษร ภูมิวัฒนางกรู (2559) ไดศึกษาเกี่ยวกับการสราง

เครื่องตรวจวัดสภาพแวดลอม ทางการเกษตรแบบไรสาย โดยใช

ห ลั ก ก า ร วั ด แ บ บ เ ซ น เ ซ อ ร  โ ด ย มี ส ว น ป ร ะ ก อ บ คื อ 

ไมโครคอนโทรเลอร Arduinu uno ทําหนาที่ประมวลผลขอมูล

ตาง ๆ เซนเซอร DHT22, Photosensitive brightness 

resistance, SoilMoisture โมดูล Arduino SD Card โมดูลส่ือ

ไรสาย XBee 2mW Wire Antenna ทําหนาที่รับและสงขอมูล

ของสภาพแวดลอมไปยังคอมพิวเตอร และมีโมดูล Solar Cell 

ทําหนาที่เปลื่ยนแสงอาทิตย  ใหเปนพลังงานไฟฟาไวสําหรับเปน

แหลงพลังงานใหบอรดตาง ๆ ทํางาน 

 สาวกฤษดาพร เขื่อนแกว, วรกช ธนพนธสกุล (2557) 

โครงงานวิจัยน้ีนาเสนอการสรางเคร่ืองตรวจวัดสภาพแวดลอม

ทางการเกษตรแบบไรสาย โดยใชหลักการวัดแบบเซนเซอร โดย

มีสวนประกอบคือ ไมโครคอนโทรเลอร Arduinu uno ทําหนาที่

ประมวลผลขอมูลตางๆ เซนเซอร DHT22, Photosensitive 

brightness, Resistance, SoilMoisture โมดูล  Arduino 

EthernetShield ทําหนาที่บันทึกขอมูลของสภาพแวดลอมและ

เก็บบันทึกขอมูลไวใน Micro SD Card โมดูลสื่อไรสาย XBee 

2mW Wire Antenna ทําหนาที่ รับและสงขอมูลของ

สภาพแวดลอมไปยังไปยังคอมพิวเตอร และมีโมดูล Solar Cell 

ทําหนาที่เปล่ียนแสงอาทิตยใหเปนพลังงานไฟฟาไวสาหรับเปน

แหลงพลังงานใหบอรดตางๆ ทํางานจากผลการทดลองพบวา

ร ะยะ ท าง ที่ ส า ม า รถ รั บ ส ง ข อมู ลขอ ง เ ค รื่ อ ง ต ร ว จ วั ด

สภาพแวดลอมทางการเกษตรแบบไรสายอยูที่ระยะ 30 เมตร 

โดยเครื่องสามารถวัดผลของสภาพแวดลอมและรับสัญญาณไดดี 

มีความคลาดเคลื่อนอยูในชวงที่ยอมรับไดอยูที่ระยะ 30 เมตร  

 

4. วัสดุ อุปกรณและวิธีการวิจัย 

4.1 Hardware 

4.1.1 Arduino Uno r3 

4.1.2 เซนเซอรรอุณหภูมิ DHT22 

4.1.3 โมดูลจอ LCD 

4.1.4 CPU Block 

4.1.5 ปมน้ํา 

4.1.6 หมอนํ้ารถจักรยานยนต 

4.1.7 สายยางเเละทออะคริลิค 

4.1.8 ฟตติ้ง 

4.1.9 สตอปฟตติ้ง 

4.1.10 พัดลม 

4.1.11 น้ําหลอเย็น 

 

4.2 Software 

4.2.1 โปรแกรม Ardino IDE 

4.2.2 HWMONITOR 
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5. การทดลองการวิจัย 

 

แกไข

START

ศึกษาขอมูล

ออกแบบระบบ

ใสโคด

ทดสอบ

ใชงานได

จบ

ไมผาน

ผาน

 
รูปที่ 1 แผนผังการดําเนินงานของโครงงานวิจัยการประยุกตใช

หมอน้ํารถจักรยานยนตกับคอมพิวเตอร 

6. ผลการทดลอง 

 LCD ผูวิจัยไดนําคอมพิวเตอรแบบระบายความรอนโดยหมอ

น้ํารถจักรยานยนต ไปใหผูอ่ืนไดทดลองใชแลว  ทําแบบสอบถาม

ทั้งหมด 3 ดานไดผลสรุปออกมาดังนี้ ดานการใชงานสรุปไดวา

ระดับความพึงพอใจดานการ     ใชงานมีคาเฉลี่ยอยูที่ 4.08 และ

คาเบี่ยงเบนมาตรฐานอยูที่ 0.73 ซึ่งจัดวาอยูในระดับ พอใจมาก 

ดานความปลอดภัยสรุปไดวาระดับความพึงพอใจดานความ

ปลอดภัยมีคาเฉลี่ยอยูที่ 4.12 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานอยูที่ 

0.76 ซึ่งจัดวาอยูในระดับ พอใจมาก ดานความสวยงามสรุปได

วาระดับความพึงพอใจดานความสวยงามมีคาเฉลี่ยอยูที่ 3.36 

และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานอยูที่ 0.49 ซ่ึงจัดวาอยูในระดับ ปาน

กลาง สรุปไดวาระดับความพึงพอใจของทุกดานมีคาเฉลี่ยอยูที่ 

3.85 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานอยูที่ 0.66 หมายถึงผูใชงานมี

ความพึงพอใจอยูในระดับ พอใจมาก 

 

 

 
รูปที่ 2 การตออุปกรณ 

 

ตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบระบบงานเดิมและผลการวิเคราะหระบบงานใหม 

 

ผลการศึกษาระบบงานเดิม ผลการวิเคราะหระบบงานใหมเวลาใชงาน 

เวลา/ชม. อุณหภูมิ เวลา/ชม. อุณหภูมิ 

1 ช่ัวโมง 35.90 C 1 ช่ัวโมง 32.30 C 

2 ช่ัวโมง 42.20 C 2 ช่ัวโมง 34.10 C 

3 ช่ัวโมง 48.90 C 3 ช่ัวโมง 35.60 C 
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 จากการทดสอบการใชหมอน้ํารถจักรยานยนตในการระบาย

ความรอน สงผลใหการทํางานของ CPU มีอุณหภูมิที่ตํ่าลง จาก

การใชการระบายความรอนปกติ ดังตารางเป รียบเทียบ

ระบบงานเดิม 

 

7. ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 

 ในการศึกษาโครงงานวิจัยเรื่องการประยุกตใชหมอนํ้า

รถจักรยานยนตกับคอมพิวเตอร เน่ืองจากมีปญหาเกี่ยวกับความ

รอนของคอมพิวเตอรเมื่อใชงานเปนเวลานานๆ ผูจัดทําจึงมี

ความคิดที่จะแกปญหาดังกลาว โดย สรางคอมพิวเตอรแบบ

ระบายความรอนโดยหมอนํ้ารถจักรยานยนต โดยตัวเรื่อง

ประกอบดวย คอมพิวเตอร แบบระบบ Water Collling ตอ

บอรด Arduino Uno เขากับ ระบบคอมพิวเตอรเพื่อใชควบคุม

อุปกรณตาง ๆ มี DHT22 (AM2302) Module ในการวัดอุณหภ

มิความรอนของคอมพิวเตอร และ Relay 4 Channel 5V relay 

isolation control ควบคุมการปดเปดของระบบน้ํา จากนั้น

แสดงผลออกทาง 1602 

 เน่ืองจากการใชคอมพิวเตอร แบบระบบ Water Colling มี

นํ้าเขามาเกี่ยวของจึงอาจเกิดการรั่วของนํ้าตามขอตอหรือสาย

ยางอาจเสื่อม จึงอาจจะกอใหการเสียหายของอุปกรณหรือฟาดูด

ได ทําใหคอมพิวเตอรพังได 

 ดัง น้ันการประกอบ Water Colling จึงตองทําอยาง

ระมัดระวัง การตอตามขอตอตองเสียบสายยางหรืออุปกรณให

แนน และตองระมัดระวังในการเคล่ือนยายอุปกรณตาง ๆ 

 สามารถปรับเปลี่ยนวัสดุที่ใชทําตัวเคสใหเปนวัสดุที่คาย

ความรอนไดดียิ่งขึ้น รวมไปถึงตัวแทงน้ํา สามารถที่จะใชวัสดุส

แตนเลส หรือวัสดุอ่ืน ๆ แทนได 
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ระบบตรวจวดัสภาพแวดลอมโดยใช XBee บนรูปแบบอาดุยโน กรณี ทดลองท่ีแปลงสาธิต 

An environmental monitoring using XBee on Arduino platform an 

Experimental field plant 
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   การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคในการตรวจวัดสภาพแวดลอมภายในแปลงสาธิตซึ่งสงผานขอมูลดวยเครือขายอุปกรณส่ือสารแบบ

ไรสายมีระบบตรวจวัดสภาพแวดลอมโดยใชเซ็นเซอรทําการตรวจวัดอุณหภูมิ  ความชื้นสัมพัทธ และความช้ืนในดินโดยบอรด Arduino 

Uno R3 และโมดูล XBee เปนหนวยประมวลผลกลางและตัวรับ-สงขอมูลสงผานระบบสื่อสารแบบไรสายยานความถี่ 2.4 GHz ผลการ

ทดลองการเก็บขอมูลคาอุณหภูมิ คาความชื้นสัมพัทธ และคาความชื้นในดินเปนเวลา 1 อาทิตย คาอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 35.1 องศา

เซลเซียส คาความชื้นสัมพัทธเฉลี่ย 67.83 เปอรเซ็นต คาความชื้นในดินจุดที่ 1 เฉล่ียที่ 87.43 เปอรเซ็นต คาความชื้นในดินจุดที่ 2 

เฉล่ียที่ 82.69 เปอรเซ็นต คาความช้ืนในดินจุดที่ 3 เฉล่ียที่ 86.38 เปอรเซ็นตและคาความชื้นในดินจุดที่ 4 เฉลี่ยที่ 80.90 เปอรเซ็นต 

ผลการทดลองสงผานขอมูลดวยโมดูลสื่อสารแบบไรสายสามารถรับ-สงขอมูลไดระยะทางสูงสุด 140 เมตรในพื้นที่โลงแจงไมมีส่ิงกีด

ขวาง เม่ือนําผลการทดลองมาวิเคราะหทางสถิติ ผลการวิจัยพบวา ระบบระบบตรวจวัดสภาพแวดลอมโดยใช XBee บนรูปแบบอาดุย

โนมีประสิทธิภาพการทํางานโดยรวม รอยละ 98.70 

คําสําคัญ: Arduino Uno R3,  XBee โมดูล, ความช้ืนสัมพัทธ, ความชื้นในดิน, เครือขายสื่อสารแบบไรสาย  
 

Abstract 

   This research is aimed at measuring the environment within the demonstration field plant, which 

transmitted through a wireless sensor network devices. The sensor measured the environment using an Arduino 

Uno R3 boards and XBee modules are processors and transmitters that transmit through 2.4 GHz wireless 

communication systems for measured temperature, humidity, soil moisture respectively. Experimental results of 

temperature data collection. Relative humidity and the humidity in the soil for a week. The average temperature 

is 35.1 degrees Celsius. Average moisture content was 67.83 percent. Soil moisture content in area 1 was 87.43 

percent. Soil moisture content in area 2 was 82.69 percent, soil moisture content in area 3 was 86.38 percent 

and soil moisture content in area 4 was 80.90 percent. Experimental data transmissions with wireless sensor 

network module can receive and transmit data up to 140 meters in open space an statistical analysis affirmed 

that this environmental monitoring using XBee on Arduino platform an Experimental field plant gained 98.70% 

for its effectiveness score. 

Keywords: Arduino Uno R3 Board, XBee Module, humidity, soil  moisture, Wireless Sensor Network 
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1. บทนํา 

 ในอดีตผลิตผลจากการเกษตรไมวาจะเปน ไมดอก ไม

ประดับ พืช หรือ ผักชนิดตางๆ จะทําการปลูกในพื้นที่โลงตาม

สภาพแวดลอมของแตละทองถ่ิน ปริมาณและคุณภาพของ

ผลผลิตที่ไดจึงมีคุณภาพไมแนนอนเพราะสิ่งสําคัญสาหรับการ

ปลูกพืช หรือ ผักชนิดตางๆ นอกจากการดูแลแลวยังมีปจจัย

อีกคือสภาพแวดลอมภายในแปลงปลูกหรือบริเวณรอบๆแปลง

ปลูกวามีอุณหภูมิและความช้ืนเปนเชนไร เพื่อนําขอมูลมาใชใน

การปรับสภาพแวดลอมใหเหมาะสมกับพืชแตละชนิดที่ทําการ

ปลูก  การวัดอุณหภูมิและความชื้นของศูนยวิจัยและการ

จัดการความรูทางพฤกษาศาสตร [1] ใชอุปกรณทําการ

ตรวจวัดอุณหภูมิและความชื้นแบบ Standalone ที่ตองคอย

มาจดบันทึกขอมูลตลอดและไมสามารถเก็บขอมูลไวในตัวได 

จะตองอาศัยการจดบันทึกจากเจาหนาที่ ทําใหขอมูลที่ไดไมมี

ความละ เ อียด  และไมเปนแบบ เวลาจริ งส งผลให เ กิด

ขอผิดพลาดได 

 จากที่ไดกลาวมาปจจุบันความกาวหนาทางเทคโนโลยี

เซ็นเซอร หนวยประมวลผล การสื่อสารแบบไรสาย เปน

เทคโนโลยีที่มีคุณภาพสูง ราคาถูก ประหยัดพลังงานและมี

ขนาดเล็ก [2] เชน โมดูล XBee เปนอุปกรณรับ-สงสัญญาณ

คลื่นความถ่ีวิทยุทํางานแบบอนุกรมที่เชื่อมตอแบบไรสายโดย

ที่โมดูล XBee ใหการเช่ือมตอปลายทางไรสายกับอุปกรณดวย

โปรโตคอลเครือขาย IEEE 801.15.4 [3] และArduino เปน

ฮารดแวรและซอฟตแวรที่งายตอการใชงานบนแพลตฟอรม

ตนแบบของโอเพนซอรส [4] บอรด Arduino และซอฟตแวร

ทั้งหมดจึงเปนแบบโอเพนซอรส ซ่ึงมีรุนตางๆ เชน UNO, 

Mega, Mini เปนตน ในงานวิจัยนี้เลือกใช Arduino Uno R3 

โดยที่ บ อรด  Arduino Uno R3  พั ฒนามาจ าก

ไมโครคอนโทรลเลอร mega328 ใชงานบนแพลตฟอรม

ตนแบบของโอเพนซอรส ซ่ึงเปนที่นิยมมากเพราะงายตอการ

นํามาประยุกตใชงาน จึงสามารถนํามาประยุกตใชในการ

ตรวจวัด เก็บขอมูลและ สงขอมูลแบบตางๆโดยใชเครือขาย

เซ็นเซอรไรสายเพื่อการสื่อสารและสงขอมูลรวมกับเซ็นเซอร

ขนาดเล็ก จํานวนทีละหลายๆตัว กระจายและฝงตัวใน

สิ่งแวดลอมที่ตองการศึกษาเพื่อใชในการเก็บขอมูล ดังนั้น

ผูวิจัยจึงไดนําเสนอระบบตรวจวัดสภาพแวดลอมภายในแปลง

สาธิตสงผานขอมูลดวยอุปกรณสื่อสารแบบไรสาย เพื่อใช

ตรวจวัดสภาพแวดลอมภายในแปลงสาธิตซึ่งเทคโนโลยีการ

สื่อสารแบบไรสายงายตอการพัฒนาปรับปรุงและประยุกตใช

กับระบบตางๆ ประหยัดพ ลังงาน และยังใช เปนตนแบบ

สําหรับใหเกษตรกรหรือผูสนใจนําไปประยุกตใชงานได 

 

2. วัตถุประสงค 
2.1 เพื่อสรางระบบตรวจวัดสภาพแวดลอมภายในแปลงสาธิต

  

2.2 เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของระบบ 

 

3. หลักการทํางานและอุปกรณ 

3.1 เครือขายเซ็นเซอรไรสาย Wireless Sensor Network 

(WSN) เครือขายเซ็นเซอรไรสาย Wireless Sensor Network 

(WSN) เปนเครือขายที่ประกอบดวยโหนดเซ็นเซอรที่มีตัว

ประมวลผลแบบฝงตัว [5]ใชอุปกรณเซ็นเซอรขนาดเล็กๆ

จํานวนมากเพื่อทําการตรวจสอบหรือวัด คุณสมบัติตางๆ ของ

สิ่งแวดลอม [6] ที่สนใจและประมวลผลขอมูลเหลานั้น เพื่อ

สรางองคความรูใหมเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมหรือตอบสนองกับการ

เปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอมไดโดยอัตโนมัติ เครือขาย

เซ็นเซอรไรสายเกิดขึ้นจากการผสมผสานระหวางเทคโนโลยี

สมองกลฝงตัว และการสื่อสารไรสายที่สงผานขอมูลระหวาง

เซ็นเซอรโหนดดวยรูปแบบเครือขายแบบ ad-hoc จุดเดนของ

เครือขายเซ็นเซอรที่อาศัยโปรโตคอลแบบ ad-hoc คือไม

จําเปนตองมีการติดตั้งอุปกรณพื้นฐานสําหรับเครือขาย

เชนเดียวกันกับเครือขายแบบ WLAN หรือ GSM นอกจากน้ี

การออกแบบเซ็นเซอรโหนดใหมีขนาดเล็กและใชพลังงานนอย

ทําใหสามารถติดต้ังไดในสภาพแวดลอมที่หลากหลาย [7] 

เครือขายเซ็นเซอรไรสายสําหรับงานเกษตรกรรม ( Wireless 

Sensor Network for Agriculture )คือการประยุกตใช

อุปกรณเซ็นเซอรโหนดจํานวนหลายๆโหนดไปติดตั้งในพื้นที่

สําหรับการเพาะปลูกพืชทางเกษตรกรรมเครือขายเซ็นเซอรไร

สายประกอบดวยอุปกรณที่ทําหนาที่เปนโหนดเซ็นเซอร 

(Sensor node) และโหนดสถานีฐาน (Base station node) 

โหนดเซ็นเซอรทําหนาที่ในการสงขอมูลที่ไดรับจากเซ็นเซอรไป

ยังโหนดสถานีฐานผานทางคล่ืนความถ่ีวิทยุ สวนโหนดสถานี

ฐานจะทําหนาที่ในการติดตอส่ือสารระหวางเครือขายเซ็นเซอร

ไรสาย กับคอมพิวเตอรผ านทางพอรตอนุกรม ( Serial 

Protocol) [8] เครือขายเซ็นเซอรไรสาย ถูกนํามาใชงานจริง
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ในภาคสนามของงานทางดานเกษตรกรรมหลายๆ อยางเชน 

การตรวจวัดอุณหภูมิ การตรวจวัดความช้ืนในดิน การตรวจวัด

คาระดับนํ้าในแปลงปลูกขาว การควบคุมการใหนํ้าในระบบ

ชลประทานดวยเครือขายเซ็นเซอรไรสาย เปนตน [9-10]  

 

3.2 ตัวตรวจจับสัญญาณ (Sensor) ตัวตรวจจับสัญญาณที่ใช

ในการตรวจวัดคาพารามิเตอรไดแก เซ็นเซอรความชื้นในดิน 

(YL-38 + YL-69) และเซ็นเซอรวัดความชื้น / อุณหภูมิ 

DHT22 เซ็นเซอรวัดความชื้นในดินเปนตัววัดความตานทาน

ทางไฟฟาซึ่งสายตัวนําที่ใชสําหรับตรวจวัดสัญญาณ (Probes) 

(YL-69) ใชในการวัดคาความตานทานไฟฟาระหวางหัววัด

สัญญาณทั้งสอง คาความตานทานทางไฟฟาเปนปริมาณ

ความชื้น (นํ้า) ที่มีอยูในดิน ถาดินแหงแลงความตานทานจะมี

คามากและถาดินชื้นความตานทานระหวางหัววัดทั้งสองจะมี

คานอยมากสวน YL-38 เปนวงจรเปรียบเทียบสัญญาณโดยใช

ชิป LM393 ตัวเซ็นเซอรสามารถใหทั้งสัญญาณดานออกที่เปน

แบบอนาล็อกและดิจิตอลหากตองการคาความชื้นที่มีความ

แมนยําโดยเฉพาะอยางย่ิงสัญญาณอนาล็อกทางดานออก

สามารถนํามาใชหรือนอกเหนือจากน้ันขาสัญญาณดิจิตอลดาน

ออกสามารถนํามาใชหาระดับความช้ืนไดเชนกัน สัญญาณ

อนาล็อกทางดานออกสามารถเปลี่ยนแปลงไดตั้งแต 0 ถึง 

1023 ซึ่งคา 0 แสดงคาความตานทานต่ําสุด (ความชื้นสูงสุด) 

ในขณะที่ 1023 แสดงคาความตานทานสูงสุด (ความชื้นต่ําสุด) 

ขอดีของเซ็นเซอรตรวจวัดคาความชื้นมีราคาที่ถูก สัญญาณ

ดานออกสามารถเปนไดทั้งอนาล็อกและดิจิตอล การสิ้นเปลือง

พลังงานที่ต่ําและมีความแมนยําสูง แมวาจะมีเซ็นเซอรวัด

ความชื้น / อุณหภูมิอ่ืน ๆ ในทองตลาด แตเราเลือก DHT22 

เพราะมีราถูก แมนยําสูงและมีชวงของอุณหภูมิและความชื้น

กวาง [11]ในสวนของ Soil moisture sensor module 

สามารถใหคา เปนแบบ Digital หมายถึงอานคาความชื่นใน

ดินและใหคาตั้งแต 0 ถึง 1024 ดังนี้ 

 

                 DigitalDigital to Analog = ×5V
1024

       (1)                 

 

4. วิธีดําเนินการวิจัย 
 งานวิจั ยนี้ เ ป นการใช ระบบสื่ อสารแบบ ไรส าย ไป

ประยุกตใชกับงานดานเกษตรกรรมโดยการติดตั้งและทดสอบ

ใชที่แปลงสาธิตสวนมะนาวของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

จากรูปที่ 1. เปนกรอบแนวคิดในการวิจัยประกอบไปดวย 

อุปกรณที่ทําหนาที่ในการตรวจวัดสภาพแวดลอมในพื้นที่ที่

ตองการศึกษา ในงานนี้ใชเซ็นเซอรที่ทําการตรวจวัดอุณหภูมิ 

ความชื้นสัมพัทธและเซ็นเซอรที่ทําการตรวจวัดความช้ืนในดิน 

สวนตอมาดังรูปที่ 1.(b) คือไมโครคอนโทรลเลอรตระกูล AVR 

ในงานนี้ใช Arduino Uno R3 สําหรับรับคาของขอมูลที่ได

จากตัวเซ็นเซอรทั้ง 3 คาและทําการประมวลผลขอมูลแลวสง

คาของขอมูลไปยังอุปกรณการสื่อสารแบบไรสายคือ XBee 

สวนสุดทายตามรูปที่ 1.(c) เปนสวนของอุปกรณตัวรับขอมูล

แบบไรสายและแสดงผลของขอมูลโดยใชความถี่ในการสื่อสาร

ที่ 2.4 GHz การออกแบบระบบและการตอวงจรดังรูปที่ 2. ซ่ึง

จะมีตัวเซ็นเซอรตรวจวัดความชื้นในดินอยูทั้งหมด 4 ตัวแตละ

ตัวจะวางที่ตนมะนาวโดยมีระยะหาง 3-5 เมตรที่ความลึกของ

ดิน 10 เซนติเมตร สวน DTH22 ทําการตรวจวัดคาอุณหภูมิ

และความช้ืนโดยรอบบริเวณแปลงสาธิต คาของขอมูลที่ได

ทั้งหมดจะสงไปยังตัวประมวลผลกลาง แลวทําการรับและสง

ขอมูลแบบไรสาย โดยมีอุปกรณในการทดลองครั้งน้ีดังรูปที่ 3.  

สวนรูปที่ 4. เปนการแสดงผลของขอมูลทั้งหมดของงานวิจัยที่

ตองการทราบคาหรือที่ทําการตรวจวัด 

 

 
รูปที่ 1 กรอบแนวความคิด (a) สวนของตัวเซ็นเซอร (b) สวน

ของการส่ือสารแบบไรสาย และ (c) สวนของการรับขอมูลและ

แสดงผล 

 

 
รูปที่ 2 วงจรระบบตรวจวัดสภาพแวดลอมภายในแปลงสาธิต 
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รูปที่ 3 อุปกรณ (a) เซ็นเซอรวัดความชื้นในดิน (b) เซ็นเซอร

วัดความชื้นสัมพัทธ / อุณหภูมิ (c) ตัวรับและสงสัญญาณ 

(XBee) (d) บอรดอาดุยโน  (e) Mini Xbee USB Dongle  (f) 

จอแสดงผล 

 

 
รูปที่ 4 โปรแกรมฐานขอมูลของระบบ 

 

 
รูปที่ 5 ตูโหลดเซ็นเตอรโหนดการสื่อสารแบบไรสาย 

 

 โครงสรางของตูโหลดเซ็นเตอรโหนดการส่ือสารแบบไรสาย 

จากรู ปที่  5 (a) ป ระกอบ ไปดวยกลอง เหล็กขนาด 

250x300x250 mm ซ่ึงมี(1) ดานบนจะมีโหนดเซ็นเซอรวัด

อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ ภายในตูโหลดประกอบดวย (2) 

บอรด Arduino Uno R3 และโมดูลไรสาย XBee (3) 

แบตเตอรี่ 12 โวลต และ 4 dc-dc converter  (5) โซลา

ชารจเจอร ขนาด 10 A (6) แผงโซลาเซลล สวนรูปที่ 5(b) 

และ รูปที่ 5(c) เปนการตออุปกรณจริงตามแบบสวนรูปที่ 6. 

เปนการทดลองที่แปลงสาธิตสวนมะนาว 

 
รูปที่ 6 การทดลอง (a) แปลงสาธิต (b) อุปกรณติดตั้งที่แปลง

สาธิต (c) ติดตั้งตัวเซ็นเซอรวัดความช้ืนในดิน (d) ทดสอบการ

สงและรับขอมูล 

 

5. ผลการทดลอง 

 ผลการศึกษาการรับและสงขอมูลดวยระบบเครือขาย

เซ็นเซอรแบบไรสายสําหรับตรวจวัดสภาพแวดลอมที่แปลง

สาธิตปลูกมะนาวของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครโดยการ

ตรวจวัด อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธและความชื้นในดินของ

แปลงสาธิต ทําการสงขอมูลทุกๆ 60 นาที เร่ิมการทํางาน

ตั้งแต 08.00 – 17.00 น. เปนเวลา 1 อาทิตยแลวนําขอมูลที่

ไดของทั้ง 3 คามาเฉลี่ย ผลที่ไดดังรูปที่ 7-8  

 

 
รูปที่ 7 คาความช้ืนในดินและความชื้นสัมพัทธเฉลี่ย 

 

รูปที่ 8 คาอุณหภูมิเฉลี่ย 
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ตารางที่ 1. การสงผานขอมูลดวยโมดูลส่ือสารไรสาย ทดสอบ

ในพื้นที่โลงแจงไมมีส่ิงกีดขวาง 

 
 

5. สรุป 

 การสงผานขอมูลดวยอุปกรณสื่อสารไรสายสามารถรับ-สง

ขอมูลไดอยางแมนยําที่ระยะ 140 เมตร และขอมูลตางเม่ือ

เทียบกับเครื่องมือวัดมาตรฐาน พบวา คาอุณหภูมิเฉลี่ยอยูที่ 

35.1 องศาเซลเซียส ความเที่ยงตรง 98.75% คาความชื้น

สัมพัทธเฉล่ียอยูที่ 67.83  ความเที่ยงตรง 99.00% เปอรเซ็น

และคาความชื้นในดินเฉลี่ยอยูที่  84.35 เปอรเซ็นความ

เที่ยงตรง 98.35% และพบวามะนาวนั้นจะเจริญเติบโตไดดี ใน 

ชวงอุณหภูมิ 15-26 องศาเซลเซียสและดินควรมีความชื้นอยูที 

40 -70 เปอรเซ็น 
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ระบบเตือนภัยระดับน้ําแจงเตือนผานแอพพลิเคช่ัน BLYNK 

WATER LEVEL WARNING SYSTEM BY BLYNK APPLICATION 
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บทคัดยอ 

   บท ความนี้ นํ า เ สนอก ารสร า งแ ละหาประสิท ธิภาพข องระบบ เ ตือนภัย ระดับ นํ้า  สามารถแจ ง เตือนผา น

แอพพลิเคช่ัน Blynk การวัดระดับน้ําใชเซนเซอรแบบอัลตราโซนิค การประมวลผลดวยบอรดอาดูโน นาโน 3.0 แสดงผลผาน

จอ LCD  ในหนวยเซนติเมตร ขอมูลระดับน้ําจะถูกสงผานโมดูลไวไฟ เพื่อสงขอความแจงเตือนระดับน้ําผานแอพพลิเคชั่น Blynk  ที่

โทรศัพทมือถือ สามารถใชไดทั้งระบบปฏิบัติการ ios และ Android ผลการวิจัยพบวา ประสิทธิภาพความแมนยําของระบบเตือนภัย

ระดับนํ้าที่ทําการทดสอบ 3 ระดับ  คือ 10 , 20 และ 30 เซนติเมตร สามารถทํางานและแสดงผลไดอยางแมนยํา  

คําสําคัญ: ระบบเตือนภัย, ระดับน้ําในเข่ือน, แอพพลิเคช่ัน Blynk, บอรดอาดูโน  
 

Abstract 

   This paper proposes a establishing and efficacy of a water level warning system. The system consists of 

ultrasonic sensor and microcontroller arduino nano 3.0 and display on LCD that gives data of water level in 

centimeters and will be sent through the WIFI module. The water level warning system sends this water level to 

the module which then sends information of water level to show on the display screen of the mobile phone by 

Blynk application. The experimental in 3 water level is 10 20 30 centimeter results showed that the proposed 

water level warning system can provide the correct data with high accuracy 

Keywords: Warning System , Dam Water Level , Blynk Application , arduino board  

 

1. บทนํา 

 ภัยนํ้าทวมเปนภัยธรรมชาติที่รุนแรงข้ึนทุกป ในภูมิภาคของ

ประเทศไทยโดยปกติภัยนํ้าทวมเกิดจากฝนตกหนัก น้ําปาไหล

หลาก ซึ่งอาจมีสาเหตจุากพายุหมุนเขตรอน ลมมรสุมมีกําลังแรง     

รองความกดอากาศตํ่ามีกําลังแรงอากาศแปรปรวน ทําใหฝนตก

หนัก โดยเฉพาะเม่ือถึงฤดูฝนทําใหน้ําในเข่ือนลนประตูระบายนํ้า

เปนประจําทุกป และไหลผานไปตามหมูบานที่ประชาชนอาศัย

อยูริมฝงแมนํ้า ทําความเสียหายทั้งดานชีวิตและทรัพยสิน [1] 

 จากเหตุดังกลาวจึงจําเปนตองมีระบบเพื่อเตือนภัยแก

ประชาชนทําใหลดการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพยสิน ดังน้ันจึงได

เสนอแบบจําลองระบบตรวจวัดระดับน้ําและแจงเตือนภัยน้ํา

ทวมใหประชาชนในชุมชนไดรับทราบ โดยสามารถตรวจสอบได

งายและรวดเร็ว ซ่ึงในการทดลองไดใชระบบดังกลาว โมดูลวัด

ระดับนํ้าดวยตัวรับรูสามารถวัดคาระดับน้ําแลวสงเขาสูเครื่องแม

ขายเพื่อประมวลผลความเส่ียงของระดับนํ้าแลวสงเขาสูเครื่องแม

ขายเพื่อประมวลผลความความเส่ียงของระดับนํ้าถามีโอกาสที่น้ํา

จะทวม โมดูลแจงเตือนภัยนํ้าทวมซึ่งถูกควบคุมดวยเครื่องแม

ขายก็จะทําการสงขอความสั้นผานเครือขายโทรศัพทมือถือแก

หนวยงานใหรับทราบตอไป [2] 

 ในชวงกอนน้ําทวมคร้ังใหญ ป 2554 ยังไมมีแอพพลิเคชั่น

ไหนมาปรากฏบนระบบ ios และระบบ android  แตนํ้าทวม ป 
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2554 ซึ่งเปนน้ําทวมครั้งใหญในรอบ 50 ป ไดสงผลกระทบใน

หลายจังหวัด ทั้งภาคเหนือ ภาคอีสาน และภาคกลาง ของ

ประเทศไทย ซึ่งในภาวะนํ้าทวมหนัก สงผลใหผู วิจัยคิดที่จะ

พัฒนาแอพพลิเคช่ันตาง ๆ บนมือถือ เพื่อไวชวยเหลือประชาชน

ทั่วไป และเปนส่ือกลางในการแจงขาวประชาสัมพันธแกผู

ประสบอุทกภัย [3] 

 จากสภาพปญหาดังกลาว คณะผูวิจัยมีความประสงคที่จะ

พัฒนาระบบเตือนภัยเพื่อลดการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพยสิน 

โดยการใชแอพพลิเคช่ันแจงเ ตือนใหมีความรวดเร็วทันตอ

สถานการณระบบเตือนภัยที่เชื่อมตอกับเครือขายอินเตอรเน็ต

แจงเตือนผานแอพพลิเคชั่น Blynk มีความแมนยําสูง สามารถสง

ขอความเตือนภัยในกรณีนํ้าในเขื่อนมีปริมาณมากขึ้น อันจะทํา

ให เ กิด อุทกภัยน้ํ าทวมได  ซึ่ งจะส งข อค วามเตือนภัย ใน

แอพพลิเคช่ัน Blynk ใหแก หนวยงานที่เก่ียวของ บุคคลในพื้นที่

เสี่ยงภัยไดรับขอมูล สามารถเตรียมตัวหรืออพยพไดทันทวงที 

 

2. ขอบเขตการวิจัย 
2.1 ทําการศึกษาและออกแบบโครงสรางระบบเตือนภัยระดับนํ้า

แจงเตือนผานแอพพลิเคชั่น Blynk มีรายละเอียดดังน้ี 

 1) ฐานเหล็ก เปนสวนที่ทําหนาที่รองรับน้ําหนักและเปน

ฐานของระบบเตือนภัยระดับน้ําแจงเตือนผานแอพพลิเคชั่น 

Blynk มีความกวาง 57 เซนติเมตร ความยาว 90 เซนติเมตร 

ความหนา 3 เซนติเมตร ดานลางของฐานเหล็กจะมีลอหมุนยึด

อยูระหวาง 4 มุมของฐานเหล็ก ความสูงจากพื้น 13 เซนติเมตร 

 2) เสาเหล็ก ขนาด 4 นิ้ว x 1.5 น้ิว สูง 92 เซนติเมตร เปน

ตัวยึดตูคอนโทรลพลาสติก  

 3) ตูคอนโทรลพลาสติก ใชติดต้ังอุปกรณควบคุม ขนาดที่ใช

คือ กวาง 11.5 น้ิว สูง 13 นิ้ว ลึก 6 นิ้ว 

 4) อางเก็บนํ้าจําลอง ทําดวยกระจก หนา 5 มิลลิเมตร ลึก 

50 เซนติเมตร ยาว 57 เซนติเมตร กวาง 39 เซนติเมตร 

 

2.2 อุปกรณที่ ใ ช ร ะบบ เตื อนภัย ระ ดับน้ํ าแ จ ง เ ตือนผ า น

แอพพลิเคช่ัน Blynk  

 1) บอรด Arduino Nano 3.0 1 บอรด 

 2) โมดูล Wi-Fi Wemos D1 R2 & mini 1 โมดูล 

 3) เซนเซอรอัลตราโซนิครุน US-100 1 โมดูล 

 4) โมดูลเรกูเลเตอร Dc-to-Dc Step Down LM2596S 1 

โมดูล 

 5) แบตเตอรี่ 12V 12A 1 ลูก 

 

2.3 สงขอความแจงเตือนระดับนํ้าผานแอพพลิเคชั่น Blynk ใน

โทรศัพทมือถือ 3 ระดับ 

 1) ระดับที่ 1 เม่ือนํ้าเพิ่มขึ้น 10 เซนติเมตร ระบบจะสง

ขอความเตือน “ใหเฝาระวัง” 

 2) ระดับที่ 2 เม่ือนํ้าเพิ่มขึ้น 20 เซนติเมตร ระบบจะสง

ขอความเตือน “ใหเตรียมความพรอม” 

 3) ระดับที่ 3 เม่ือนํ้าเพิ่มขึ้น 30 เซนติเมตร ระบบจะสง

ขอความเตือน “ใหอพยพหรือไปอยูในพื้นที่ปลอดภัย” 

 

2.4 โทรศัพทที่ใชในการทดสอบและหาประสิทธิภาพการสง

ขอความแจง เตือนระดับน้ํ าผ านแอพพลิเคชั่น Blynk มี

รายละเอียดดังน้ี 

 1) โทรศัพทที่ใชระบบปฏิบัติการ ios  1 เครื่อง 

  2) โทรศัพทที่ใชระบบปฏิบัติการ Android 1 เครื่อง 

 

2.5 ทดสอบและหาประสิทธิภาพระบบเตือนภัยระดับน้ําแจง

เตือนผานแอพพลิเคชั่น Blynk โดยการจําลองเพิ่มระดับของนํ้า 

3 ระดับ ในอางเก็บนํ้าจําลอง มีรายละเอียดดังน้ี 

 1) จําลองการเพิ่มระดับของนํ้า 10 เซนติเมตร 

 2) จําลองการเพิ่มระดับของนํ้า 20 เซนติเมตร 

 3) จําลองการเพิ่มระดบัของนํ้า 30 เซนติเมตร 

 

3. วิธีการออกแบบระบบเตือนภัยระดับนํ้าแจงเตือน

ผานแอพพลิเคชั่น Blynk 
3.1 สวนของวงจรควบคุม  ในการสรางระบบเตือนภัยระดับน้ํา

แจงเตือนผานแอพพลิเคชั่น Blynk ในครั้งนี้ คณะผูวิจัยไดเขียน

และวางแผนผังสวนของวงจรดังนี้ 

 บล็อกไดอะแกรมระบบเตือนภัยระดับนํ้าแจงเตือนผาน

แอพพลิเคช่ัน Blynk 
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รูปที่ 1 บล็อกไดอะแกรมระบบเตือนภัยระดับน้ําแจงเตือนผาน

แอพพลิเคชั่น Blynk 

 

 จากรูปที่ 1 อธิบายบล็อกไดอะแกรมการทํางานของระบบ

เตือนภัยระดับน้ําแจงเตือนผานแอพพลิเคช่ัน Blynk เร่ิมจาก

แบตเตอรี่ตอเขาโมดูลเรกูเลเตอร LM2596S แปลงไฟลงเหลือ 

5V 3A เพื่อเลี้ยงวงจรทั้งหมดของระบบเตือนภัยระดับน้ําแจง

เตือนผานแอพพลิเคช่ัน Blynk จากนั้นวงจรเริ่มทํางานโดย

เซนเซอรอัลตราโซนิค (US-100) เปนตัวรับรูในการวัดระดับนํ้า 

ทํางานดวยการสงคล่ืนอัลตราโซนิคออกไปจากตัวสง เมื่อคลื่นว่ิง

ไปชนกับน้ํา คลื่นจะสะทอนกลับมายังตัวรับเพื่อประมวลผล 

จากนั้นเซนเซอรอัลตราโซนิค (US-100) ที่ผานการประมวลผล

แลวจะสงขอมูลที่ไดรับมาเขาที่บอรด Arduino nano 3.0 เพื่อ

ทําการตรวจสอบเงื่อนไขวาระดับน้ําที่รับมาเปนจริงตามเงื่อนไข

หรือไม ขอมูลที่รับมาก็จะแสดงบนจอ LCD เพื่อแสดงขอมูลการ

วัดระดับน้ําของเซนเซอรอัลตราโซนิค จากน้ันตรวจสอบเงื่อนไข

แลวเปนจริง บอรด Arduino nano 3.0 จะสงขอมูลไปยังโมดูล 

Wi-fi Wemos D1 R2 & Mini ที่เช่ือมตอกับอินเตอรเน็ตและ

แอพพลิเคชั่น Blynk เพื่อสงขอความแจงเตือนระดับน้ําที่เปน

จริง 

 
รูปที่ 2 การจัดตําแหนงของวงจรควบคุมและอุปกรณที่เกี่ยวของ

ในตูคอนโทรล 

 จากรูปที่ 2 รายละเอียดของตูควบคุมของระบบเตือนภัย

ระดับนํ้าแจงเตือนผานแอพพลิเคช่ัน Blynk ประกอบดวย 

หมายเลข 1 แบตเตอรี่              

หมายเลข 2 เซอรกิตเบรกเกอร  

หมายเลข 3 โมดูลเรกูเลเตอร   

หมายเลข 4 บอรดอาดูโน Arduino nano 3.0  

หมายเลข 5 โมดูลเซนเซอรอัลตราโซนิค (US-100)  

หมายเลข 6 โมดูล Wi-fi Wemas D1 R2 & mini   

หมายเลข 7 LCD Display  

 

3.2 สวนของโปรแกรม  ในการเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมการ

ทํางานของระบบของระบบเตือนภัยระดับนํ้าแจงเตือนผาน

แอพพลิเคช่ัน Blynk ครั้งนี้ คณะผูวิจัยไดแบงสวนโปรแกรมที่ทํา

หนาที่ควบคุมอุปกรณตาง ๆ ของระบบนั้นเปน 2 บอรด โดย

โปรแกรมที่ใช Arduino 1.8.5 คือบอรด Arduino Nano 3.0  

และโมดูล Wi-fi Wemos D1 R2 & mini  

 

 
รูปที่ 3 ภาพรวมของระบบ Network Blynk 

ที่มา : (http://www.ayarafun.com/2015/08/easy-iot-

play-with-blynk) 

 

 จากรูปที่ 3 Blynk คือแอพพลิเคช่ันสําเร็จรูปสําหรับงานใน

ระบบ Internet of Things (IOT) คือการเขียนโปรแกรมที่งาย 

ไมตองเขียนแอพพลิเคชั่นเอง สามารถใชงานไดอยางสะดวก 

รวดเร็วและสามารถเช่ือมตออุปกรณตาง ๆ เขากับอินเทอรเน็ต

ไดงาย เชน Arduino ESP8266 ESP32 Rasberry Pi นํามา

แสดงบน Application Blynk และที่ สําคัญ Application 

Blynk รองรับในระบบ ios และ Android 
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3.3 สวนตาง ๆ ของแอพพลิเคช่ัน Blynk ที่ปรากฏบนหนาจอ

ของโทรศัพทมือถือแสดงดังรูปที่ 4 

 
รูปที่ 4 แอพพลิเคช่ัน Blynk ทีป่รากฏบนหนาจอของ

โทรศพัทมือถือ 

 

หมายเลข 1 การแสดงผล เพิ่ม-ลด ของระดับน้ํา 

หมายเลข 2 สถานะความแรงของสัญญาณอินเตอรเน็ต 

หมายเลข 3 สถานะของการเชื่อมตอระหวางระบบเตือนภัย

ระดับนํ้าแจงเตือนผานแอพพลิเคชั่น Blynk กับโทรศัพทมือถือ 

หมายเลข 4 สถานะการเพิ่มระดับของนํ้า 

หมายเลข 5 ชองสถานะการแจงเตือนระดับน้ํา 

 

4. วิธีการหาประสิทธิภาพระบบเตือนภัยระดับนํ้าแจง

เตือนผานแอพพลิเคช่ัน Blynk 
 ในการวิจัยครั้งน้ี คณะผูวิจัยไดทดสอบหาประสิทธิภาพ

ระบบเตือนภัยระดับ นํ้าในเขื่อนแจงเตือนผานแอพพลิเคชั่น 

Blynk  

วิธีการทดสอบหาประสิทธิภาพ  คณะผูวิ จัยไดวางแผนการ

ทดสอบประสิทธิภาพตามลําดับขั้นตอนดังนี้ 

 

4.1 ทําการทดสอบประสิทธิภาพความแมนยําของการวัดระดับ

นํ้า โดยคณะผูวิจัยไดแบงการทดสอบออกเปน 3 ระดับ คือ 

ระดับที่ 1 จําลองเพิ่มระดับของน้ํา 10 เซนติเมตร ระดับที่ 2 

จําลองเพิ่มระดับของน้ํา 20 เซนติเมตร ระดับที่ 3 จําลองเพิ่ม

ระดับของนํ้า 30 เซนติเมตร โดยแตละระดับจะทําการทดสอบ

จํานวน 20 ครั้ง และบันทึกผลการทดลอง 

 

4.2 ทําการทดสอบประสิทธิภาพการสงขอความแจงเตือนผาน

แอพพลิเคช่ัน Blynk   ในโทรศัพทมือถือ โดยคณะผูวิจัยไดแบง

โทรศัพทที่ใชทดสอบออกเปน 2 ระบบ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 1) โทรศัพทระบบปฏิบัติการ ios ทําการทดสอบจํานวน 20 

ครั้ง และบันทึกผลการทดลอง 

 2) โทรศัพทระบบปฏิบัติการ Android ทําการทดสอบ

จํานวน 20 ครั้ง และบันทึกผลการทดลอง 

 

 
รูปที่ 5 ลําดับขั้นตอนในการหาประสิทธิภาพ เมื่อจําลอง 

เพิ่มระดับของน้ํา 

 

5. ผลการทดลอง 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง ระบบเตือนภัยระดับน้ําแจงเตือนผาน

แอพพลิเคชั่น Blynk ในการวิ จัยครั้งนี้  มีเครื่องมือที่ ใช

ดําเนินการวิจัย ประกอบดวยการทดสอบเพื่อหาประสิทธิภาพ

ความแมน ยําของการวัดระดับน้ํ าและการทดสอบเพื่ อหา

ประสิทธิภาพการสงขอความแจงเตือนผานแอพพลิเคช่ัน Blynk 

ในโทรศัพทมือถือ 2 ระบบ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 

5.1 ผลการทดลองเพื่อหาประสิทธิภาพความแมนยําของการวัด

ระดับนํ้าทั้ง 3 ที่กําหนดคือ 10,20 และ 30 เซนติเมตร  สามารถ

วัดและแสดงผลไดอยางแมนยํา  โดยไดคาสําเร็จที่ 100 % ผล

การทดลองแสดงในรูปที่ 6 
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รูปที่ 6 ผลการทดลองหาประสิทธิภาพความแมนยําการวัดระดับ

นํ้าทั้ง 3 ระดับ 

 

5.2 ผลการทดลองเพื่อหาประสิทธิภาพการสงขอความแจงเตือน

ผา นแอพ พลิ เ คชั่ น  Blynk ใ นโ ทร ศัพ ท มือ ถือที่ เ ป น

ระบบปฏิบัติการ ios และ Android  โดยไดคาความสําเร็จที่ 

100 % คิดเปน 100 % ผลการทดลองแสดงในรูปที่ 7 

 

 
รูปที่ 7 ผลการทดลองหาประสิทธิภาพการสงขอความแจงเตือน

ผานแอพพลิเคชั่น Blynk ในโทรศัพทมือถือระบบปฏิบัติการ ios

และ Android 

 

6. สรุปผลการทดลอง 
 ประสิทธิภาพความแมนยําของการวัดระดับนํ้า สรุปผลการ

หาประสิทธิภาพไดแกความแมนยําของการวัดระดับน้ํา ระดับที่ 

1 เซนเซอรอัลตราโซนิค (US-100) สามารถวัดระดับนํ้า ระดับที่ 

1 เพิ่มน้ํา 10 เซนติเมตร แลวสงขอมูลมาประมวลผลที่บอรด 

Arduino nano 3.0 และแสดงผลบนจอ LCD ไดตามเงื่อนไข

ที่ตั้งไว มีประสิทธิภาพ 100% ความแมนยําของการวัดระดับน้ํา 

ระดับที่ 2 เซนเซอรอัลตราโซนิค (US-100) สามารถวัดระดับน้ํา 

ระดับที่ 2 เพิ่มน้ํา 20 เซนติเมตร แลวสงขอมูลมาประมวลผลที่

บอรด Arduino nano 3.0 และแสดงผลบนจอ LCD ไดตาม

เงื่อนไขที่ตั้งไว มีประสิทธิภาพ 100% ความแมนยําของการวัด

ระดับนํ้า ระดับที่ 3 เซนเซอรอัลตราโซนิค (US-100) สามารถวัด

ระดับน้ํา ระดับที่ 3 เพิ่มน้ํา 30 เซนติเมตร แลวสงขอมูลมา

ประมวลผลที่บอรด Arduino nano 3.0 และแสดงผลบนจอ 

LCD ไดตามเงื่อนไขที่ตั้งไว ประสิทธิภาพ 100% 

 ประสิทธิภาพการสงขอความแจงเตือนผานแอพพลิเคชั่น 

Blynk ในโทรศัพทมือถือสรุปผลการหาประสิทธิภาพไดแกการสง

ขอความแจงเตือนผานแอพพลิเคชั่น Blynk ในโทรศัพทมือถือที่

เปนระบบปฏิบัติการ ios จากการนําไปทดสอบทั้ง 3 ระดับ 

พบวาโมดูล Wi-fi Wemos D1 R2 & mini รับขอมูลการ

ประมวลผลจากบอรด Aruuino nano 3.0 แลวสงขอความแจง

เตือนระดับน้ํ าผ านแอพพลิ เคชั่น Blynk ทั้ ง 3 ระดับ มี

ประสิทธิภาพ 100% การสงขอความแจงเตือนผานแอพพลิเคชั่น 

Blynk ในโทรศัพทมือถือที่เปนระบบปฏิบัติการ Android จาก

การนําไปทดสอบทั้ง 3 ระดับ พบวาโมดูล Wi-fi Wemos  D1 

R2 & mini รับขอมูลการประมวลผลจากบอรด Aruuino nano 

3.0 แลวสงขอความแจงเตือนระดับนํ้าผานแอพพลิเคชั่น Blynk 

ทั้ง 3 ระดับ มีประสิทธิภาพ 100% 
 

7. ขอเสนอแนะ 

 การสรางและหาประสิทธิภาพของระบบเตือนภัยระดับน้ํา

แจงเตือนผานแอพพลิเคชั่น Blynk คณะผูวิจัยมีขอเสนอแนะ

เพื่อที่จะใชเปนแนวทางในการพัฒนาตอไปในอนาคตดังน้ี 

 

7.1 ควรเลือกใชเซนเซอรที่มีความละเอียดที่มากกวาเซนเซอร

อัลตราโซนิครุน (US-100) 

 

7.2 ควรเลือกแอพพลิเคชั่นที่ใชในการแจงเตือนระดับน้ํา ที่

สามารถแจงเตือนระดับน้ําไดพรอมกันหลายเครื่อง 

 

7.3 ควรมีการเตือนระดับนํ้าที่ขามขั้น เม่ือมีระดับน้ําที่เพิ่มมาก

ขึ้นและรวดเร็ว 
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เครื่องปนน้ําครามควบคุมดวยไมโครคอนโทรลเลอร 

Indigo blender machine control by microcontroller 

 
รณยุทธ  นนทพละ, วาสนา  เกษมสินธ, วัชรพล  ไชยแสง และ คฑาเทพ  ไตรธรรม 

 

สาขาวิชาไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

Email: ronnayut.no@snru.ac.th 

 

บทคัดยอ 
   งานวิจัยนี้ไดนําเสนอเครื่องปนน้ําครามควบคุมดวยไมโครคอนโทรลเลอรโดยใชไมโครคอนโทรลเลอรอารดูโน (Arduino) 

ประกอบดวยชุดควบคุมการทํางานของมอเตอรและแกนปนนํ้าครามที่ไดจากการแชตนครามกับนํ้าในถังพลาสติกทรงกลมอยางนอย

หนึ่งคืนแลวจะไดนํ้าครามเพื่อนํามาปนผสมกับปูนแดง เพื่อตองการแยกสารไกลโคโซดอินดิแคน (glycoside indican) ธรรมชาติ ที่พบ

อยูในพืชออกมาอยูในรูปของสียอมนํ้าเงินโทนฟา เรียกวา อิดิโกติน (idigotin) โดยการสรางเครื่องปนน้ําครามควบคุมดวย

ไมโครคอนโทรลเลอรอาดูโน และหาประสิทธิภาพเปรียบเทยีบกับเครือ่งปนนํ้าครามแบบเดิมทีป่ระกอบดวยมอเตอรไฟฟากระแสสลับที่

ไมสามารถควบคุมความเร็วของมอเตอร, ตั้งเวลาและไมมีเสียงเตือนเมื่อครบชวงเวลาที่กําหนด โดยการปนนํ้าครามในถังพลาสติกขนาด 

200 ลิตร โดยถังที่ 1 ปนดวยเครื่องปนแบบเดิมซึ่งใชมอเตอรไฟฟาขนาด 220 V ความเร็วมอเตอรคงที่ 1440 rpm,ถังที่ 2 – 4 ใช

เครื่องปนน้ําครามควบคุมดวยไมโครคอนโทรลเลอร ที่ระดับความเร็วมอเตอร 1000 rpm, 2000 rpm และ 2500 rpm ตามลําดับ ผล

การทดลองสรุปไดวาที่ 1000 rpm ใชกระแสไฟฟา 0.3 A ประสิทธิภาพเทากับ 13% ของเครื่องเดิม, ที่ 2000 rpm ใชกระแสไฟฟา 

0.6 A ประสิทธิภาพเทากับ 25% ของเคร่ืองเดิมและที่ 2500 rpm ใชกระแสไฟฟา 1.4 A ประสิทธิภาพเทากับ 57% ของเครื่องเดิม 

คําสําคัญ: เครื่องปนน้ําคราม, การเตรียมน้ําคราม, ไมโครคอนโทรลเลอร 
 

Abstract 
   This research presents an indigo blender controlled by a microcontroller using a Arduino 

microcontroller. The Arduino consists of a motor control unit and an indigo blender that is immersed in indigo 

and water in a plastic bucket. Round up at least one night to get the water to blender to mix with lime. For 

glycosidic indications, the nature of the plants found in the blue dye is called idigotin. With the Aduno 

microcontroller And the efficiency compared to the traditional blender, which consists of an AC motor that can 

not control the speed of the motor, set the time and no beeps at the specified time. By spinning the water in a 

200 liter plastic tank, the first blender was blended with a conventional blender using a 220 V electric motor. 

The motor speed was 1440 rpm, and the second blast was using a blender controlled by a microcontroller. The 

results showed that at 1000 rpm, the current was 0.3 A, the efficiency was 13%. At 2000 rpm, the current was 0.6 

A, the efficiency was 26%. And at 2500 rpm it uses 1.4 A power. Its performance is 60% of the original 

Keywords: Indigo blender machine, Indigo water preparation, Microcontroller 

 

1. บทนํา 

 ผายอมคราม ถือวาเปนสินคา OTOP ของจังหวัดสกลนคร 

เปนมรดกทางภูมิปญญาชาวบานจากบรรพบุรุษ สูงานหัตถศิลป 

ถิ่นผายอมคราม สกลนคร มีคุณสมบัติอันโดดเดนคือ สวมใสแลว

ทําใหผิวสวย บํารุงผิวพรรณ ปกกันแสง UV เนื้อผานุมมือยาม

สัมผัส สีฟาครามสบายตา ยกระดับความเปนอยู สรางอาชีพ 
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สรางรายได ใหกับคนในชุมชน คือการสืบทอดภูมิปญญาของ

บรรพบุรุษ เปนมรดกตกทอดกันมายาวนานจากรุนสูรุน การผลิต

นํ้าครามมีขั้นตอนที่ยุงยากหลายขั้นตอน โดยคณะผูวิจัยไดนํา

สวนของขบวนการเตรียมนํ้าครามซ่ึงแตเดิมมีการใชไมไผเปน

อุปกรณในการกวนหรือตีสวนผสมของนํ้าครามกับนํ้าดาง(นํ้าปูน

แดง) ซึ่งตองใชแรงงานของคนเพื่อใชในการกวนน้ําครามทําให

สินเปลืองทั้งเวลาและแรงงาน ตอมาเมื่อผลิตภัณฑที่มาจาก

ครามไดรับความสนใจจากผูคนมากขึ้น ทําใหการใชแรงงานไม

ทันตอการผลิตสินคาที่มาจากครามจึงมีการพัฒนาเครื่องปนนํ้า

ครามมาเปนมาใชมอเตอรไฟฟากระแสสลับมาแทนแรงงานของ

คนซึ่งก็ชวยทุนแรงงานทําใหเพิ่มผลผลิตของครามขึ้นมาได ซ่ึง

คณะผูวิจัยไดเล็งเห็นถึงขอจํากัดในหลายดานเชน ไมสามารถ

ปรับความเร็วของมอเตอรได,ไมสามารถกําหนดชวงเวลาในการ

ปนนํ้าครามไดและส้ินเปลืองพลังงานไฟฟา จึงมีแนวคิดที่จะ

พัฒนาเครื่องปนน้ําครามควบคุมดวยไมโครคอนโทรลเลอรเปน

เคร่ืองมือในการชวยใหการปนน้ําครามมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ชวยประหยัดเวลาในการใชชีวิตประจําวันไมกอใหเกิดการเหนื่อย

ลา และยังสามารถแจงเตือนดวยเสียงเมื่อเครื่องปนน้ําคราม

ทํางานตามเวลาที่กําหนด  

 

2. การเตรียมนํ้ายอมคราม [1] 

2.1 การเตรียมครามกอนแช  เมื่อนําครามที่เก็บไดมาแลวก็นํา

ครามสดมามัดเปนฟอน  โดยลักษณะการมัดเปนฟอน  คือ  การ

นําตนครามประมาณ  1  มือ  ที่เก็บมาไดน้ัน  มาพับไปมาเปน

ทอนขนาด  1 ฝามือ  แลวมัดตัวตนครามดวยกิ่งของตนครามเอง  

คลายๆกับการมัดใบตนตะไครกอนนําไปตม  อัตราสวนในการ

สกัดสีคราม การสกัดสีครามดวยนํ้าน้ันจะมีการสกัดโดยนําโอง

ครามที่มีฟอนครามประมาณ  3  ใน  4  ของโองดินแลวก็เติมนํ้า

ลงในโองดินจนทวมฟอนคราม   หรือมีอัตราสวน  3 : 4  โดย

ฟอนคราม :  นํ้า    

 

2.2 วิธีการแชคราม  นํ าฟอนครามมาเ รียงภายในโองดิน  

ประมาณ 3 ใน 4  ของโองดิน  แลวเติมดวยน้ํา   โดยการเติมนํ้า

พอทวมฟอนคราม   เสร็จแลวก็นําวัตถุหนักๆมาทับฟอนครามไว

เพื่อไมใหฟอนครามนั้นลอยขึ้นมาเหนือน้ํา ชวงเวลาในการแช

ครามไวในนํ้าคร้ังแรกแชเปนเวลา  10  ชั่วโมง  คอยมากลับ

ฟอนครามจากฟอนดานลางกลับมาไวดานบน  เอาฟอนคราม

ดานบนลงสูดานลางของโองคราม  เมื่อกลับฟอนครามเสร็จแลว

ใหนําวัตถุที่หนักมาทับฟอนครามไวตามเดิมเปนเวลา  8  ชั่วโมง 

 

2.3 การแยกน้ําคราม  หลังจากแชฟอนครามเปนเวลา  18  

ชั่วโมง  ก็ทําการแยกฟอนครามออกจากน้ําครามที่ไดจากการ

สกัดดวยนํ้า  โดยวิธีการใชมือหยิบฟอนครามออกมาและบิด

ฟอนครามเพื่อใหฟอนครามมีน้ําติดออกมานอยที่สุด  หรือให

ฟอนครามหมาดที่สุดเพื่อเปนการเก็บเนื้อครามไวในน้ําคราม  

หากหยิบฟอนครามออกหมดแลวใหนําตะแกรงชอนเอาเศษใบ

ครามที่ลอยอยูบนผิวหนาออกไปใหหมด ปริมาณน้ําครามที่ได

จากการสกัดนํ้าครามที่ไดจากการแชใบครามสด  6.5  กิโลกรัม

ในนํ้า  21  กิโลกรัม  เปนเวลา  18  ชั่วโมง  (นํ้าทั่วใบคราม

พอดี)  นํ้าที่ไดจะมีสีเขียวปนฟา  ปริมาณ  19  กิโลกรัม  และมี

น้ําครามเหลือติดกับฟอนครามเม่ือใชมือบีบอีกไมนอยกวา 2  

กิโลกรัม 

 

2.4 การเติมปูนขาวหรือแคลเซียมออกไซด เมื่อเราสามารถแยก

ฟอนครามออกจากน้ําครามได เราสามารถเติมปูนขาวลงในน้ํา

ครามไดเลยโดยการเติมแคลเซียมออกไซด (ปูนขาว)  น้ันจะตอง

คอยๆ  เติมลงพรอมกับ  กวนครามดวย   ลักษณะของน้ําคราม

เมื่อเติมแคลเซียมออกไซด (ปูนขาว)  จะคอยๆ เปล่ียนสีจากสีน้ํา

เงินเปนสีเขียวมีฟองเปนสีน้ําเงิน อัตราสวนของน้ําครามและปูน

ขาวในการเติมแคลเซียมออกไซด (ปูนขาว)  เติมลงในนํ้าครามใน

อัตราสวนแคลเซียมออกไซด  2 กรัม  ตอ  นํ้าคราม  100  

มิลลิลิตร  จึงจะทําใหน้ําครามเปลี่ยนเปนสีเหลือง  ฟองสีน้ําเงิน 

 

2.5 การกวนคราม เปนวิธีการที่ทําใหสารในนํ้าครามที่มีช่ือวา  

อินดอกซิล (Indoxyl) ไดทําปฏิกิริยาออกซิไดสกับกาซออกซิเจน

ในอากาศไดงาย โดยสาร Indoxyl จะเปลี่ยนเปน Indigo   

blue  ซ่ึงสารน้ีเปนสารสีน้ําเงินไมละลายน้ําจึงเปนตะกอนของ  

Indigo blue ที่เล็กและละเอียดมาก การเติมปูนขาวและกวน

ครามแรงๆ ทําใหสาร Indigo blue เขาไปปะปนกับเศษปูนขาว  

จึงสามารถแยกเน้ือครามออกจากน้ําครามโดยงาย [2, 3, 4] 
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3. การออกแบบและการสราง 

3.1 ออกแบบ และสร า ง เ ค ร่ือ งปนน้ํ าค รามควบคุม ด วย

ไมโครคอนโทรลเลอร 

 ออกแบบโครงสรางของตัวเครื่องดังรูปที่ 1 ประกอบดวย

โครงเหล็กกลองทําการเช่ือมตามแบบเพื่อใชเปนโครงสรางยึดตัว

มอเตอรและแผนวงจรควบคุม 

 

 
รูปที่ 1 โครงสรางเครื่องปนนํ้าครามควบคุมดวย

ไมโครคอนโทรลเลอร 

 

3.2 การออกแบบและสรางวงจรเครื่องปนน้ําครามควบคุมดวย

ไมโครคอนโทรลเลอร 

 ในการสรางเครื่องปนน้ําครามควบคุมการทํางานดวยบอรด

อาดูโนในครั้งนี้คณะผูวิจัยไดเขียนบล็อกไดอะแกรมของวงจรดัง

รูปที่ 2 

 

 
รูปที่ 2 บล็อกไดอะแกรมปนน้ําครามควบคุมดวย

ไมโครคอนโทรลเลอร 

 

 จากรูปที่ 2 ประกอบดวยชุดการทํางานอยู 6 สวนคือ 

1) ภาคจายไฟมีเพาเวอรซับพลายขนาด 24 V 20 A เปน

แหลงจายไฟใหกับ Dc Diver และบอรดอาดูโน 

2) Dc Diver เปนภาคควบคุมการทํางานของมอเตอรใหเปนไป

ตามคําส่ังของบอรดอาดูโน 

3) มอเตอรไดรับคําสั่งจากบอรดอาดูโนสงเขามาที่ Dc Diver 

เพื่อใหมอเตอรทํางาน 

4) ภาคควบคุมการทํางาน มีบอรดอาดูโน ยูโน R3 เปนตัว

ควบคุมการทํางานของเครื่อง 

5) Keypad เปนภาคสวนของคําสั่งในการทํางานของเครื่อง 

6) จอ Lcd เปนภาคสวนแสดงผลของการทํางานของเครื่อง

แสดงเปน เปอรเซ็นต และ เวลา 

 

 
รูปที่ 3 วงจรเครื่องปนนํ้าครามควบคุมดวยไมโครคอนโทรลเลอร 

 

 จากรูปที่ 3 ประกอบดวยปุมกดสวิทซจํานวน 6 ตัว โดย S1 

เพื่อเพิ่มคาของเวลาโดยจะเพิ่มจาก 0s, 10s, 20s และ 30s, S2 

เพื่อลดคาของเวลาโดยจะลดคาจากชวงเวลากอนหนาครั้งละ 

10s, S3 เพื่อเพิ่มคาของระดับความเร็วมอเตอรโดยเร่ิมจาก 0%, 

40%, 60%, 80% และ 100%, S4 เพื่อลดคาของระดับ

ความเร็วมอเตอรโดยละลดคาตามที่ต้ังไวกอนหนาน้ีหน่ึงระดับ

และ S5 เปนปุมเปดและปดการทํางานของตัวเคร่ือง การใชงาน

เครื่องเริ่มจากต้ังคาของเวลาโดยกดปุม S1 หรือ S2 เพื่อกําหนด

ชวงเวลาที่ตองการใหมอเตอรที่ตอกับแกนปนนํ้าครามทํางาน 

เมื่อไดคาเวลาที่ตองการแลวก็ทําการตั้งคาของความเร็วของ

มอเตอร โดยกดปุม S3 หรือ S4 สุดทายกดปุม S5 เพื่อเริ่มการ

ทํางานของตัวเคร่ือง ระหวางการทํางานของตัวเครื่องสามารถส่ัง

ใหเครื่องหยุดทํางานโดยกดปุม S5 อีกครั้ง ตัวเครื่องมีการ

แสดงผลของการทํางานโดยจอแอลชีดีขนาด 16X2 เมื่อเครื่อง

ทํางานตามเวลาที่กําหนดจะมีเสียงบัซเซอรเตือนจบการทํางาน 

PWM 12v 

24v 24v 
Power 
Suppl

DC 
Driver 

DC 
Morto

Arduino 
UNO 

LCD 

Keypad 
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รูปที่ 4 เครื่องปนน้ําครามแบบเดิมที่ชุมชนใชงาน 

 

 จากรูปที่ 4 แสดงเครื่องปนนํ้าครามที่กลุมทอผาครามบาน

โนนเรือ อ.พรรณนานิคม จ.สกลนครใชกันอยู ในปจ จุบัน 

ประกอบดวยมอเตอรไฟฟากระแสสลับขนาด 1/3 HP (0.25 

kW) 1440 rpm ตอกับแกนปนเปนเหล็กยาว 60 cm โครงสราง

ใชไมในการยึดติดตัวอุปกรณทั้งหมด ปดและเปดการทํางานโดย

ใชเบรกเกอรสวิช การใชงานโดยวางเครื่องปนดานบนถังบรรจุนํ้า

คราม 

 จากรูปที่ 5 และรูปที่ 6 แสดงใหเห็นความแตกตางทาง

กายภาพของเครื่องทั้งสอง ลักษณะการใชงานจะวางตัวเครื่อง

ปนบนถังพลาสติกที่บรรจุนํ้าครามดานใน โดยการออกแบบ

โครงสรางจะเนนการใชงานแบบเดิมเพื่อใหเกิดความสะดวกตอ

ผูใชงาน 

 

 
รูปที่ 5 เคร่ืองปนน้ําครามควบคุมดวยไมโครคอนโทรลเลอร 

 
รูปที่ 6 เครื่องปนน้ําครามแบบเดิมกับแบบควบคุมดวย

ไมโครคอนโทรลเลอร 

 

ตารางที่ 1 ประสิทธิภาพในการปนนํ้าคราม 

เครื่องปนน้ําคราม 

ประสิทธิภาพในการปนน้ําคราม 

กระแส (A) ระยะเวลาในการ

ปนฯ  (min) 

เครื่องปนนํ้าคราม

แบบเดิม 

2.44 20 

Arduino speed 1000 

rpm) 

0.3 24 

Arduino speed 2000 

rpm  

Arduino speed 2500 

rpm 

0.6 

 

1.4 

17 

 

13 
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4. ผลการทดลอง 

 
รูปที ่7 กราฟเสนผลการทดลองคากระแสไฟฟาและชวงเวลา

เปรียบเทยีบระหวางสองเครื่อง 

  
 จากตารางที่ 1 และ รูปที่ 7 ผลสรุปของตารางและกราฟ

แสดงใหเห็นวาเคร่ืองปนน้ําครามแบบเดิมใชแรงดันไฟฟา 220 V 

ใชกระแสไฟฟาเฉลี่ยอยูที่ 2.44 A ความเร็วรอบมอเตอรคงที่ 

1440 rpm ระยะเวลาในการปนน้ําครามอยูที่ 20 นาที สวน

เครื่องปนน้ําครามควบคุมดวยไมโครคอนโทรลเลอร ที่ความเร็ว 

1000 rpm (pwm 40%) ใชกระแสไฟฟาอยูที่ 0.3 A ระยะเวลา

ในการปนน้ําครามอยูที่ 24 นาที, ที่ความเร็ว 2000 prm (pwm 

80%) ใชกระแสไฟฟา 0.6 A ระยะเวลาในการปนน้ําครามอยูที่ 

17 นาที และ ที่ความเร็ว 2500 rpm (pwm 100%)ใช

กระแสไฟฟา  1.4 A ระยะเวลาในการปนนํ้าครามอยูที่ 13 นาท ี

 

4. สรุปผลการทดลอง 

 จากการเปรียบเทียบพลังงานไฟฟาที่ใชจะเห็นวาเครื่องปน

นํ้าครามแบบเดิมใชไฟฟากระแสสลับ 220 V ความเร็วรองของ

มอเตอรเทากับ 1440 rpm จะสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟามากกวา

โดยกระแสไฟฟาที่ใชเฉลี่ยอยูที่ 2.44 A ความเร็วรอบของ

มอเตอรไมสามารถปรับได กระไฟฟาไมคงที่ ระยะเวลาในการ

ปนนํ้าครามอยูที่ 20 นาที เมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องปนนํ้าคราม

ควบคุมดวยไมโครคอนโทรลเลอร ที่ระดับความเร็ว 1000 rpm 

จะใชงานกระแสไฟฟาที่ 0.3 A คิดเปนเปอรเซ็นตเทากับ 13 % 

ของกระแสที่ใชของเคร่ืองเดิม ใชระยะในการปนมากกวา 4 นาที

เนื่องจากความเร็วรอบของมอเตอรตางกัน 440 rpm, เครื่องปน

น้ําครามควบคุมดวยไมโครคอนโทรลเลอร ที่ระดับความเร็ว 

2000 rpm จะใชงานกระแสไฟฟาที่ 0.6 A คิดเปนเปอรเซ็นต

เทากับ 25 % ของกระแสที่ใชของเครื่องเดิม ใชระยะในการปน

นอยกวา  3 นาทีและ เครื่ องป นน้ํ าครามควบคุมด วย

ไมโครคอนโทรลเลอร ที่ระดับความเร็ว 2500 rpm จะใชงาน

กระแสไฟฟาที่ 1.4 A คิดเปนเปอรเซ็นตเทากับ 57 % ของ

กระแสที่ใชของเครื่องเดิม ใชระยะในการปนนอยกวา 7 นาที 

ส รุ ป โ ด ย ร ว ม แ ล ว เ ค รื่ อ ง ป น น้ํ า ค ร า ม ค ว บ คุ ม ด ว ย

ไมโครคอนโทรลเลอรสามารถประหยัดพลังงานไฟฟากวา

แบบเดิมทั งสามระดับ ในการปนน้ํ าครามแตละครั้ งและ

ระยะเวลาในการปนน้ําครามข้ึนอยูกับความเร็วรอบของมอเตอร

ที่ใชงาน 
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การพัฒนาระบบนําทางเพ่ือผูพิการทางสายตาดวยเทคโนโลยีอารเอฟไอดี 

Navigation for vision impaired with RFID 

 
จตุรงค  ธงชัย1 นรุตม  บุตรพลอย1 และ เสาวลักษณ  ยอดวิญูวงศ2  

 
1สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
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Email: jaturong.kmutnb@gmail.com 

 

บทคัดยอ 
   การเดินทางของผูพิการทางสายตาเม่ือตองเดินทางไปสถานที่ที่ไมคุนเคยเปนเรื่องยากลําบากจึงมีการพัฒนาระบบนําทาง

เพื่อผูพิการทางสายตาเพื่อชวยเหลือผูพิการทางสายตาใหสามารถเดินไปยังจุดหมายไดเอง งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคคือ 1) เพื่อพัฒนา

ระบบนําทางสําหรับผูพิการทางสายตาดวยเทคโนโลยีอารเอฟไอดี 2) เพื่อหาประสิทธิภาพของระบบนําทางเพื่อผูพิการทางสายตาดวย

เทคโนโลยีอารเอฟไอดี 3) เพื่อหาความพึงพอใจตอการใชงานระบบนําทางเพื่อผูพิการทางสายตาดวยเทคโนโลยีอารเอฟไอดี ซึ่งไดใช

ไมโครคอนโทรลเลอรอารดูโนในการพัฒนารวมกับอารเอฟไอดีและแผนทางเทาเพื่อผูพิการทางสายตาในการนําทาง กลุมตัวอยางที่ทํา

การทดสอบ ไดแก ผูพิการทางสายตาที่ไดทําการลงทะเบียนไวกับสมาคมคนตาบอด จังหวัดกําแพงเพชร 20 คน จําแนกเปนผูที่ตาบอด

สนิท 12 คน และสายตาเลือนรางระดับปลานกลาง 8 คน ผลการพัฒนาทําใหไดระบบนําทางเพื่อผูพิการทางสายตา ทดสอบ

ประสิทธิภาพโดยกําหนดเสนทางการเดินเพื่อไปยังจุดตาง ๆ จํานวน 5 เสนทาง จากนั้นใหผูพิการทางสายตาทดลองเดินจากตนทางถึง

ปลายทาง พบวาสามารถเดินไปยังจุดหมายไดถูกตอง คิดเปนรอยละ 90.6 และผลความพึงพอใจของผูใชงานระบบนําทางที่พัฒนาขึ้น x ̄ 
= 4.19 อยูในระดับพอใจมาก 

คําสําคัญ: ระบบนําทาง, คนตาบอด, ผูพิการทางสายตา, แผนทางเทาสําหรับผูพิการทางสายตา, อารเอฟไอดี 
 

Abstract 
   It is difficult for the visually impaired when walking to an unfamiliar place. Therefore, the navigation 

system to help the visually impaired to achieve destinations by themselves has developed. This research was 

aimed at 1) To develop a navigation system for the visually impaired with Radio Frequency Identification (RFID) 

technology.  2) To determine the efficiency of a navigation system for the visually impaired with Radio Frequency 

Identification (RFID) technology. 3) To gather gratification of using navigation system for the visually impaired with 

Radio Frequency Identification (RFID) technology, which use ARDUINO microcontroller and braille block to 

develop together with Radio Frequency Identification (RFID). The sample of experimental is 20 members of 

visually impaired who have registered with the Kamphaengphet Association of the Blind, which consist of 12 

blindness and 8 moderate Low Vision. The result of the system development is acquired a navigation system for 

the visually impaired as defined scope. Test the performance by routing 5 different routes. Then, the visually 

impaired will walk from the start point to the destination. Accuracy is 90.60% and the satisfaction of the users 

with the use of navigation system was higher  x ̄ = 4.19. 

Keywords: A Navigation, Blind, Vision Impaired, Braille Block, RFID 
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1. บทนํา 

 ในปจจุบัน มีผูพิการทางสายตาใชชี วิตอยู รวมในสังคม

เดียวกันกับคนปกติเปนจํานวนมากแตไมสามารถใชชีวิตได

เหมือนกับคนปกติได เน่ืองจากผูพิการทางสายตานั้นไมสามารถ

ปฏิบัติงานหรือทํากิจกรรมบางอยางดวยตนเองได แตผูพิการทาง

สายตามีความตองการที่จะชวยเหลือตนเองใหมากที่สุดเพื่อใหไม

เปนภาระคนรอบขาง และของสังคม [1] รวมไปถึงการเดินทาง

ไปยังสถานที่ตาง ๆ เมื่อผูพิการทางสายตาเดินทางไปยังสถานที่

ที่ไมคุนเคยน้ัน ผูพิการทางสายตาจะไมสามารถชวยเหลือตนเอง

ไดเลยเนื่องจากไมทราบถึงขอมูล ที่ตั้งของจุดหมายปลายทาง 

ตําแหนงที่ตนเองอยู และสภาพแวดลอมของสถานที่น้ัน ๆ ผู

พิการทางสายตาจึงจําเปนตองมีคนที่มีสายตาปกติชวยนําทาง

และบอกถึงสภาพของเสนทางหรือสิ่งกีดขวางที่อยูบนเสนทาง 

อีกทั้งผูพิการทางสายตาตองอาศัยระยะเวลาในการจดจํา

เสนทาง และสภาพแวดลอมของเสนทางเพื่อสามารถเดินทาง

โดยลําพังได ซึ่งในปจจุบันมีการนําแผนทางเทาเพื่อผูพิการทาง

สายตาเขามาชวยเหลือผูพิการทางสายตาในบางพื้นที่แลวแตก็ยัง

ไมสามารถตอบสนองความตองการของผูพิการทางสายได

เนื่องจากแผนทางเทาน้ีสามารถบอกใหทราบไดเพียงวาพื้นที่สวน

ไหนคือทางเดินเพื่อใหผูพิการทางสายตาไมเดินออกนอกเสนทาง

เดิน แตไมสามารถบอกทิศทางการเดินจนกระทั่งถึงจุดหมาย

ปลายทางที่ตองการเดินทางไปได และทําไดเพียงเตือนวาสภาพ

ทางเดินขางหนามีการเปลี่ยนแปลง เชน ทางลาด บันได สิ่งกีด

ขวางตาง ๆ เปนตน แตไมสามารถใหรายละเอียดที่ชัดเจนได [2] 

 จากการสัมภาษณผูพิการทางสายตาที่ลงทะเบียนไวกับ

สมาคมคนตาบอด จังหวัดกําแพงเพชร จํานวน 20 คน พบวามี

ความตองการนวัตกรรมหรือส่ิงประดิษฐเพื่อชวยใหผูพิการทาง

สายตาสามารถชวยเหลือตนเองใหสามารถเดินทางไปยังตําแหนง

ที่ตองการได เปนจํานวน 20 คน หรือคิดเปนรอยละ 100 ของ

ผูใหสัมภาษณทั้งหมด 

 จึงไดมีแนวคิดในการพัฒนาระบบนําทางเพื่อผูพิการทาง

สายตาดวยเทคโนโลยีอารเอฟไอดี ใชหลักการของอารเอฟไอดี 

ซึ่งเปนระบบการยืนยันตัวตนอัตโนมัติที่ใชคล่ืนสัญญาณวิทยุ ใช

เคร่ืองอานอารเอฟไอดี สําหรับติดที่บริเวณปลายไมเทาของผู

พิการทางสายตา และติดแท็กอารเอฟไอดีไวที่ใตแผนทางเทา

สําหรับผูพิการทางสายตา (Braille block) ในอัตราสวน 3:1 ไว

ยังตําแหนงตาง ๆ บนพื้นทางเดิน เชน จุดหมายปลายทางที่

ผูใชงานตองการเดินทางไป ทางแยก หรือพื้นที่ตองการเตือนให

ระมัดระวัง เปนตน เมื่อผูพิการทางสายตาเดินตามเสนทาง และ

เจอบริเวณที่ติดตั้งแท็กอารเอฟไอดีไว เครื่องอานอารเอฟไอดี จะ

ทําการอานขอมูลจากแท็กอารเอฟไอดี และสงขอมูลที่อานไดไป

ยังไมโครคอนโทรลเลอรเพื่อเปรียบเทียบกับขอมูลที่ไดบันทึกไว

หากพบวาขอมูลตรงกันจะนําขอมูลน้ันแสดงผลเปนเสียงพูดผาน 

ผานทางหูฟงเพื่อใหผูพิการทางสายตาสามารถทราบถึงทิศทางที่

ตองเดินไป และสภาพแวดลอมของเสนทาง ทําใหสามารถ

เดินทางไปถึงที่หมายไดอยางถูกตอง  

 

2. วัตถุประสงค 

 เพื่อพัฒนาระบบนําทางเพื่อผูพิการทางสายตาดวยเทคโนโลยี

อารเอฟไอด ีหาประสิทธิภาพ และความพึงพอใจของผูใชงานระบบ

นําทางเพื่อผูพิการทางสายตาดวยเทคโนโลยีอารเอฟไอด ี

 

3. วิธีดําเนินการวิจัย 

 วิจัยเรื่องการพัฒนาระบบนําทางเพื่อผูพิการทางสายตาดวย

เทคโนโลยีอารเอฟไอดีมีวิธีการดําเนินดังน้ี 

 

3.1 กลุมตัวอยางที่ใชในการทดสอบ 

คือผูพิการทางสายตาที่ลงทะเบียนกับสมาคมคนตาบอดแหง

ประเทศไทย จังหวัดกําแพงเพชร และพักอาศัยอยูในเขตอําเมือง 

จังหวัดกําแพงเพชร จํานวน 20 คน กลุมตัวอยางในการวิจัยคร้ัง

นี้จําแนกเปนคนตาบอดสนิทจํานวน 12 คน และสายตามองเห็น

เลือนลางจํานวน 8 คน 

 

3.2 สถานที่ทําการวิจัย 

สถานที่ใชในการวิจัยและทดสอบการใชงานระบบนําทางเพื่อ

ผูพิการทางสายตาดวยเทคโนโลยีอารเอฟไอดี ณ โปรแกรมวิชา

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร ช้ัน4 อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยราชภัฎกําแพงเพชร 

 

3.3 วิเคราะหความเปนไปไดของระบบ  

 เก็บรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณจากผูพิการทางสายตา

ถึงปญหาจากการเดินในสถานที่ไมคุนชินซึ่ง พบวาจําเปนตองมี

บุคคลที่ตาดีนําทางเทาน้ัน ผูพิการทางสายตาไมสามารถเดินดวย

ตนเองลําพังไดเนื่องจากไมทราบถึงทิศทางที่ตองเดินไป ซ่ึงการ

นําทางในปจจุบันไดมีการใชสุนัขชวยในการนําทางแตสุนัขที่ใช

สําหรับการนําทางก็มีราคาแพงมาก [3] และยังมีขอจํากัดใน
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การใชงานอีกมากมาย สุนัขสามารถเดินหลบหลีกสิ่งกีดขวาง

ไดแตไมสามารถรับรูไดวาผูพิการทางสายตาตองการเดินไปยังที่

ใดจึงยังไมสามารถตอบสนองความตองการของผูพิการทาง

สายตาได ซ่ึงอนุสรณ เราเทา และคณะ [4] ไดพัฒนาเคร่ืองชวย

นําท างผูพิการทางสายตาด วยระบบคลื่นสะท อน โดยใช

ไมโครคอนโทรลเลอรประยุกตใชรวมกับเซ็นเซอรอัลตราโซนิค

เพื่อตรวจจับสิ่งกีดขวางบริเวณดานหนาของผูพิการทางสายตา

และสงเสียงเตือนเพื่อใหทราบถึงสิ่งกีดขวางแตก็ยังไมสามารถ

ระบุทิศทางที่ตองเดินไปยังจุดหมายปลายทางได และในบาง

พื้นที่ไดมีการนําแผนทางเทาเพื่อผูพิการทางสายตามาชวยเหลือ

ผูพิการทางสายตาใหสามารถเดินทางดวยตนเองไดแลว แต

เนื่องจากแผนนําทางนี้ทําไดเพียงใหผูพิการทางสายตาทราบวา

พื้นที่สวนใดคือทางเดินเทาน้ัน ดังเชน พงษบดินทร คุณาทวีสุข

[5] ไดพัฒนาชุดอุปกรณถอดประกอบสื่อภาพนูนตํ่านําทางผู

พิการทางสายตาสําหรับใชในหองน้ําสาธารณะซึ่งบอกไดเพียง

สวนไหนคือทางเดินไปยังจุดตาง ๆ ในหองนํ้า เชน โถสวม อาง

ลางมือ เปนตน และปองกันผูพิการทางสายตาเดินออกนอก

เสนทางเทาน้ันแตไมสามารถบอกทิศทางไปยังจุดหมายที่

ตองการไปได 

 ผู วิ จัยจึงมีแนวคิดในการนําไมโครคอนโทรลเลอรและ

เทคโนโลยีอารเอฟไอดีเพื่อแสดงผลทางเสียงใหผูใชงานระบบ

ทราบถึงทิศทางที่ตองเดินไปไดมาชวยในการนําทาง 

 

3.4 ออกแบบระบบนําทาง 

 ไดทําการออกแบบโครงสรางของระบบโดยใหเครื่องอานอาร

เอฟไอดอีานขอมูลจากแท็กอารเอฟไอดี จากน้ันสงขอมูลที่อานได

ไปยังไมโครคอนโทรลเลอรเพื่อประมวลผลเม่ือขอมูลที่อานได

จากนั้นทําการนั้นเรียกไฟลเสียงที่ไดบันทึกไวเพื่อแสดงผลทาง

เสียงใหผูใชงานระบบนําทางทราบดังรูปที1่  

 

 
รูปที่ 1 การออกแบบสวนประกอบของระบบนําทาง 

  

 ออกแบบการทํางานของระบบนําทางเพื่อผูพิการทางสายตา

ดวยเทคโนโลยีอารเอฟไอดีดังรูปที่2 

 
รูปที่ 2 ผังการทํางานของระบบนําทาง 

 

3.5 อุปกรณที่ใชในการพัฒนาระบบนําทาง 

 ติดต้ังไมโครคอนโทรลเลอร Arduino เพื่อประมวลผล และ 

โมดูลเสียง Music Shield เพื่อใชในการเลนไฟลเสียงที่บันทึกไว

ที่ตัวของผูใชงานระบบนําทาง ติดตั้งเคร่ืองอานอารเอฟไอดี ID-2 

และเสาอากาศไวบริเวณปลายไมเทาเพื่อใชอานขอมูลจากแท็ก

อารเอฟไอดีชนิดพาสซีพยานความถี่ LF 125KHz. ซึ่งติดต้ัง

บริเวณใตแผนทางเทาสําหรับผูพิการทางสายตาดังรูปที่3   

 

 
รูปที่ 3 การติดตั้งอุปกรณของระบบนําทาง 

 

 แผนทางเทาเพื่อผูพิการทางสายตามี 2 ลักษณะคือ แผน

ทางตรงใชเพื่อบอกเสนทางเดิน และแผนหยุดใชเพื่อบอกจุดที่

ควรระวัง เชน ส่ิงกีดขวางหรือทางแยก เปนตน ซึ่งผูวิจัยทําการ

ติดแท็กอารเอฟไอด ี3 แผน ตอแผนทางหยุดแตละแผนดังรูปที่4 
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รูปที่ 4 ลักษณะของแผนทางเทาเพื่อผูพิการทางสายตา และการ

ติดแท็กอารเอฟไอดี 

 

3.6 ขอบเขตของระบบ 

 กอนเริ่ม ใชระบบ นําทางจะตองนําเครื่ องมาอัพโหลด

โปรแกรมสําหรับการนําทางแตละเสนทาง  

 ระบบนําทางไมสามารถนําผูใชงานใหกลับเขาสูเสนทางที่

ตองเดินไดหากเดินออกนอกเสนทาง 

 

4. ผลการวิจัย 
 การดําเนินงานวิจัยเร่ืองการพัฒนาระบบนําทางเพื่อผูพิการ

ทางสายตาดวยเทคโนโลยีอารเอฟไอดีตามวัตถุประสงคสามารถ

สรุปผลการวิจัยไดดังนี้ 

 

4.1 ผลการพัฒนาระบบนําทางเพื่อผูพิการทางสายตาดวย

เทคโนโลยีอารเอฟไอดี 

 ระบบนําทางเพื่อผูพิการทางสายตาดวยเทคโนโลยีอารเอฟไอ

ดี มีการทํางานดังนี้ 

4.1.1 ระบบอารเอฟไอดี  

  สื่อสารขอมูลในยายความถี่ LF 125 kHz. ที่มีระยะการ

อานขอมูลไมเกิน 14 เซนติเมตร สามารถอานขอมูลทะลุผาน

วัตถุตาง ๆ ไดเชน พลาสติก ยาง แกว ไม เปนตน โดยในแท็ก

อารเอฟไอดีแตละใบจะมีรหัสขนาด 13 หลัก ที่ไมซ้ํากัน 

4.1.2 ไมโครคอนโทรลเลอร 

  ใชเก็บรหัสของแท็กอารเอฟไอดีแตละใบไว เมื่อมีการ

อานขอมูลจากแท็กอารเอฟไอดีเขามาไมโครคอนโทรลเลอรจะ

ทําการเปรียบเทียบขอมูลที่อานเขามากับรหัสที่ไดบันทึกไว หาก

ขอมูลตรงกับที่บันทึกไวจะทําการเลนเสียงพูดนําทางที่ไดบันทึก

ไวใน Micro SD Card ในรูปแบบไฟล .mp3 ภายในเวลาไมเกิน 

1 วินาทีหลงัจากอานขอมูลจากแท็กอารเอฟไอดี 

 

 

 

4.2 การหาประสิทธิภาพของระบบนําทางเพื่อผูพิการทางสายตา

ดวยเทคโนโลยีอารเอฟไอดี 

 ทดสอบประสิทธิภาพของระบบนําทางเพื่อผูพิการทาง

สายตาโดยกําหนดเสนทางใหผูทดสอบที่เปนผูพิการทางสายตา

เดินไปยังจุดหมายตาง ๆ แตเนื่องจากกลุมตัวอยางซึ่งเปนผูพิการ

ทางสายตาพักอาศัยอยูกระจายกันในเขตอําเภอเมือง จังหวัด

กําแพงเพชร จึงมีปญหาเรื่องการขนยายอุปกรณไปติดตั้งเพื่อให

กลุมตัวอยางแตละคนทดสอบ ผูวิจัยจึงติดตั้งอุปกรณไวที่ชั้น 4 

อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎกําแพงเพชร 

และรับผูพิการทางสายตามาทดสอบยังจุดที่ติดตั้งอุปกรณไว โดย

เสนทางที่ใชในการทดสอบคือเสนทางไปยังแตละหองในชั้น 4 

ของอาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 กําหนดเสนเพื่อทางทดสอบ โดยทุกเสนทางจะเร่ิมเดินจาก

จุดเดียวกันคือบริเวณหนาลิฟตโดยสารเพื่อไปยังหองตาง ๆ 

ไดแก หองนํ้านักศึกษา หองน้ําอาจารย หองสมุด หองปฏิบัติการ

ระบบเครือขาย และหองพักอาจารย รวมทั้งสิ้น 5 เสนทาง ทํา

การทดสอบเสนทางละ 5 ครั้งตอคน การเดินเพื่อทดสอบแตละ

เสนทางจากผูทดสอบจํานวน 20 คน รวมเปน 100 คร้ังตอ 1 

เสนทาง ทําการทดสอบรวมทั้งหมด 5 เสนทาง เปนจํานวนการ

เดินทดสอบทั้งสิ้น 500 ครั้ง จากน้ันหาจํานวนครั้งที่ผูพิการทาง

สายตาสามารถเดินจากจุดเริ่มตนไปยังจุดหมายปลายทางไดเพื่อ

คิดเปนรอยละที่ระบบสามารถนําทางไปยังจุดหมายปลายทางได

อยางถูกตอง หากผูทดสอบเดินเลยจุดทางแยกที่กําหนดออก

นอกเสนทางจะถือวาการทดสอบนําทางครั้งนั้นไมสําเร็จ กําหนด

เสนทางการเดินดังรูปที่5 และภาพตัวอยางการทดสอบระบบนํา

ทางดังรูปที่6 

 

 
รูปที่ 5 เสนทางที่กําหนดข้ึนเพื่อใชในการทดสอบ 
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รูปที่ 6 การทดสอบระบบนําทางโดยผูพิการทางสายตาดวย

เทคโนโลยีอารเอฟไอดี 

 

 ผลการทดสอบพบวาระบบนําทางเพื่อผูพิการทางสายตาดวย

เทคโนโลยีอารเอฟไอดีสามารถนําทางผูพิการทางสายตาไปยัง

จุดหมายปลายทางไดอยางถูกตองทั้งสิ้น 453 ครั้ง จากการเดิน

ทดสอบทั้งหมด 500 ครั้ง ความถูกตองคิดเปนรอยละ 90.60 

จําแนกความถูกตองของแตละเสนทางไดดังตารางที่1 

 

ตารางที ่1 ผลการทดสอบประสิทธิภาพของระบบนําทางผูพิการ

ทางสายตาดวยเทคโนโลยีอารเอฟไอดี 

เสนทางที่ทดสอบ จํานวน

ครั้งที่

ทดสอบ 

จํานวน

ครั้งที่

ถูกตอง 

คิดเปน

รอยละ 

1. หองน้ํานักศึกษา 100 84 84.00 

2. หองน้ําอาจารย 100 89 89.00 

3. หองสมุด 100 90 90.00 

4. หองปฏิบัติการเครือขาย 100 93 93.00 

5. หองพักอาจารย 100 97 97.00 

รวม 500 453 90.60 

 

4.3 ความพึงพอใจของผูใชงานระบบนําทาง 

 หลังจากผูพิการทางสายตาทดสอบใชงานระบบนําทางเพื่อผู

พิการทางสายตาทั้ง 20 คน แลวทําการประเมินความพึงพอใจที่

มีตอการใชงานระบบนําทางผูพิการทางสายตาดวยเทคโนโลยี

อารเอฟไอดีดวยแบบสอบถามไดผลดังตารางที่2 

 

 

ตารางที ่2 สรุปความพึงพอใจของผูใชงานระบบนําทาง 

ลําดับ รายการประเมิน 
 

S.D. แปล

ความหมาย 

1.ดานการใชงาน 

1.1 ระบบสามารถนําทาง

ไดอยางถูกตอง 

4.65 0.59 พอใจมาก

ที่สุด 

1.2 เสียงพูดมีความ

ชัดเจน ระดับเสียงดัง  

4.55 

 

0.60 พอใจมาก

ที่สุด 

1.3 มีความเร็วในการพูด

เหมาะสม 

4.31 0.47 พอใจมาก 

1.4 การอานขอมูล

ระหวางเครื่องอาน

และแท็ก 

3.95 0.89 พอใจมาก 

1.5 ความสะดวกในการ

ใชงาน 

4.15 0.81 พอใจมาก 

เฉลี่ยดานการใชงาน 4.33 0.78 พอใจมาก 

2. ดานอุปกรณ 

2.1 อุปกรณมีความ

แข็งแรงทนทานไม

เสียหาย ชํารุดงาย 

4.35 0.75 พอใจมาก

ที่สุด 

2.2 แผนทางเทาสําหรับผู

พิการทางสายตา 

3.95 0.76 พอใจมาก 

2.3 ไมเทา 4.15 0.67 พอใจมาก 

2.4 ตัวเครื่อง 4.20 0.70 พอใจมาก 

2.5 หูฟง 3.80 0.70 พอใจมาก 

เฉล่ียดานอุปกรณ 4.09 0.73 พอใจมาก 

รวม 4.19 0.76 พอใจมาก 

 

5. สรุปผล 
 ผลการพัฒนาระบบนําทางเพื่อผูพิการทางสายตาดวย

เทคโนโลยีอารเอฟไอดีพบวาระบบสามารถนําทางผูพิการทาง

สายตาไปยังจุดหมายปลายทางไดอยางถูกตองคิดเปนรอยละ 

90.60 ซึ่งสาเหตุของความผิดพลาดที่ทําใหไมสามารถไปยัง

จุดหมายปลายทางไดเกิดจากการทดสอบครั้งแรก ๆ ผูทดสอบ

เดินเลยแผนทางเทาที่ติดแท็กอารเอฟไอดีทําใหเคร่ืองอานอาร

เอฟไอดีไมพบขอมูลจึงไมสามารถนําทางได ทําใหผูทดสอบเดิน

ออกนอกเสนทาง เน่ืองจากผูพิการทางสายตาที่ทําการทดสอบ

บางคนไมเคยใชแผนทางเทาสําหรับผูพิการทางสายตามากอน 
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หรือไมเคยเขารับการอบรมหลักสูตรฝกอบรมทักษะการทํา

ความคุนเคยกับสภาพแวดลอมและการเคลื่อนไหว(Orientation  

& Mobility) จึงทําใหไมคุนกับการใชไมเทารวมกับแผนทางเทา

เพื่อผูพิการทางสายตา ซึ่งสอดคลองกับ สุริยันต ปญหาราช [6] 

ไดทําการวิจัยเรื่องประสิทธิผลการฝกทักษะการทําความคุนเคย

กับสภาพแวดลอม และการเคล่ือนไหวสําหรับคนพิการทางการ

เห็นในจังหวัด หนองบัวลําภู พบวาเม่ือผานการอบรมหลักสูตร

ฝกอบรมทักษะการทําความคุนเคยกับสภาพแวดลอมและการ

เคล่ือนไหวแลวพบผูพิการทางสายตาสามารถใชไมเทาขาวนํา

ทางไดดีขึ้น และในการทดสอบน้ีเมื่อไดใหกลุมตัวอยางทําการ

ทดสอบหลาย ๆ ครั้งจึงทําใหเกิดความคุนเคยตอการใชไมเทา

รวมกับแผนทางเทาทําใหการทดสอบครั้งถัดไปมีความผิดพลาด

นอยลง 

 เน่ืองจากปจจุบันตองทําการอัพโหลดขอมูลลงตัวเครื่องกอน

เริ่มนําทางทุกครั้งจึงไมสะดวกตอการใชงานจึงควรพัฒนาให

สามารถเลือกเสนทางจากตัวเคร่ืองไดเลย และควรติดตั้งแท็ก

อารเอฟไอดีใตแผนนําทางมากกวานี้เพื่อการงายในการอาน

ขอมูล และระบบไมสามารถนําผูใชงานกลับเขาสูเสนทางไดหาก

เดินออกนอกเสนทางควรปรับปรุงใหสามารถนําผูใชงานกลับเขา

สูเสนทางเดินได 
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   บทความนี้ เปนการวิเคราะหสัญญาณเสียงรถไฟเพื่อใชในการควบคุมการจราจร  โดยมีการบันทึกเสียงรถไฟขณะว่ิงเขา ว่ิง

ผาน ว่ิงออก  รถไฟที่นํามาวิเคราะหสัญญาณเสียงมี 2 ประเภท คือรถไฟขบวนรถดวนและขบวนรถเร็ว  โดยทําการบันทึกเสียงรถไฟใน

สถานที่ที่มีทางผาน อยูที่ กม.333/16–กม.334/1 ระหวางสถานีหวยแถลง–สถานีหนองกระทิง  โดยวิเคราะหระดับสัญญาณเสียง  เสน

เฉล่ียระดับสัญญาณเสียง สมการเชิงเสนตรงของระดับสัญญาณเสียง การเปลี่ยนแปลงระดับสัญญาณเสียงกับความถี่ และระยะเวลาที่

รถไฟว่ิงผาน  จากผลการทดลอง  ขณะที่รถไฟว่ิงผาน ว่ิงเขา ว่ิงออก คาเฉลี่ยระดับสัญญาณเสียง ขบวนรถดวนจะมีคามากกวาขบวน

รถเร็ว  แตในทางกลับกัน คาความชันของสมการเชิงเสนตรงของระดับสัญญาณเสียงขบวนรถเร็วจะมีความชันมากกวาขบวนรถดวน 

เวนแตขณะรถไฟว่ิงผาน คาความชัน ขบวนรถเร็วและขบวนรถดวนจะมีคาความชันอยูในระดับใกลเคียงกัน  ระยะเวลาในการว่ิงผาน

ของขบวนรถเร็วจะใชเวลา 11 – 15 วินาที และขบวนรถดวนจะใชเวลา 6 – 12 วินาที  ผลการวิเคราะหสัญญาณเสียงรถไฟสามารถ

นํามาประยุกตใชกับเซนเซอร เพื่อใชในการควบคุมจราจร  ณ ทางขามรถไฟ และการออกแบบระบบสัญญาณเตือนภัย ณ ทางผานที่ไม

มีทางขามรถไฟได  โดยสามารถนําผลการวิเคราะหเสียงจราจรไปประยุกตใชรวมกับปญญาประดิษฐของเซนเซอรตอไป นอกจากน้ันยัง

สามารถนําผลการวิเคราะหเสียงจราจรของรถไฟไปใชในการออกแบบวางผังเมืองยุคใหมในอนาคตได 

คําสําคัญ: สัญญาณเสียงรถไฟ, การวิเคราะหสัญญาณเสียง, ขบวนรถดวน, ขบวนรถเร็ว 
 

Abstract 
   This article aims to analyze trains’ audio signals for the traffic control application. There are two types 

of trains which are express train and rapid train. The trains’ audio signals were recorded between locations of 

Huai Thalaeng Station and Nong Krating Station, km. 333/16 and km. 334/1. The trains' audio signals were 

analyzed considering the audio level, average line of audio level, linear equation of audio signal, audio signal 

level in the frequency domain, including the period of trains passing by the recorder. For the experimental 

results, the average of audio level while trains pass by the recorder was different. The average audio level of the 

express train is higher than the rapid train. In contrast, the linear equation slope of the audio signal from the 

rapid train is higher than the express train. Unless the period while trains were passing by the recorder, the linear 

equation slope of the rapid train and the express train have the similar level. The time duration while trains 

passed by the recorder were 11-15 seconds and 6-12 seconds for the rapid train and the express train 
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respectively. The trains' audio signal analyzation results could be applied with the sensor for traffic control at the 

railroad crossing with barrier. Moreover, the results can be applied with the designing of the alarm system at the 

railroad crossing without the barrier. In addition, the traffic audio analyzation results can be developed with 

artificial intelligence and sensor. Furthermore, this can be applied to the modern urban planning in the future. 

Keywords: Trains’ audio signal, Sound analysis, Express train, Rapid train. 
  

1. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 การเดินทางที่สะดวกก็เปนอีกชองทางหนึ่งที่หลีกเลี่ยงปญหา

เสนทางรถติด โดยหนึ่งในนั้นก็คือรถไฟไทยเพราะสามารถน่ัง

รถไฟขามจังหวัดที่ยาวนานตอเนื่องได ประชาชนสวนใหญนิยม

เดินทางไกลโดยใชรถไฟจํานวนมาก ดังนั้นทุกๆ เสนทางของ

รถไฟจะมีถนนตัดผานในแตละจุดเสมอเพื่อใชในทางสัญจรของ

รถเพื่อยนระยะเวลาเดินทางไมใหออมจนเสียเวลา แตปจจุบันได

มีทางตัดผานเพิ่มขึ้นทําให ทางตัดผานน้ันไมมีเครื่องกั้น จึงทําให

เกิดอุบัติเหตุบอยครั้ง [1] การรถไฟแหงประเทศไทยไดมีการ

ตรวจสอบพื้นที่และสํารวจทางผานเสนทางในเมืองและแนว

ชนบทมีทางถนนตัดผานทางรถไฟ ซ่ึงทําใหเกิดอุบัติเหตุรถไฟชน

คนหรือรถยนตบอยครั้ง ทําใหเกิดความเสียหายตอชีวิตและ

ทรัพยสิน    การรถไฟ จึงมีแนวทางปองกันปญหาเพื่อลด

อุบัติเหตุโดยอาศัยใชเคร่ืองเตือนภัย  เชน เครื่องกั้นอัตโนมัติ 

โดยใชงบประมาณที่มีราคาเฉล่ียตกอยูประมาณ  5,000,000 

บาท ตอเครื่อง บทความน้ีจึงคาดหวังวาการศึกษาคลื่นสัญญาณ

ความถี่เสียงของรถไฟ จะสามารถนํามาใชในนํามาประยุกตใชกับ

เซนเซอร เพื่อใชในการควบคุมจราจร ณ ทางขามรถไฟ และการ

ออกแบบระบบสัญญาณเตือนภัย ณ ทางผานที่ไมมีทางขาม

รถไฟได เพื่อลดตนทุนเครื่องกั้นรางรถไฟอัตโนมัติ โดยใชผลการ

วิเคราะหเสียงจราจรไปประยุกตใชรวมกับปญญาประดิษฐของ

เซนเซอรตอไป [2] นอกจากนั้นยังสามารถนําผลการวิเคราะห

เสียงจราจรของรถไฟไปใชในการออกแบบวางผังเมืองยุคใหม [3] 

 

2. วิธีการดําเนินการวิจัย 
 การดําเนินการวิจัยมีขั้นตอน ดังตอไปน้ี 

2.1 การบันทึกเสียงรถไฟ 

 นําเครื่องบันทึกเสียงมาติดกับรางรถไฟ ณ จุดทดลอง พรอม

บันทึกเสียง  ในขั้นตอนการบันทึกเสียง ทําการติดต้ังเครื่อง

บันทึกเสียงไวกับรางรถไฟ ณ จุดที่ตองการทําการบันทึก จุดที่ 1 

กม.328/4–5 อยูระหวางสถานีรถไฟหวยแถลง–สถานีรถไฟ

หนองกระทิง จุดที่ 2 กม.333/16–334/1 อยูระหวางสถานี

รถไฟหวยแถลง–สถานีรถไฟหนองกระทิง ไดบันทึกกับรถไฟ

ขบวนรถเร็ว วันที่บันทึกเสียง 1–31 กรกฎาคม 2560 กับขบวน

รถดวน วันที่บันทึกเสียง 1–31 สิงหาคม 2560 ว่ิงระหวางสถานี

รถไฟกรุงเทพมหานคร–สถานีรถไฟอุบลราชธานี ซึ่งว่ิงผานจุดที่

ทําการบันทึกเสียง เมื่อทําการบันทึกเสียงเรียบรอยแลวก็จะนํา

ไฟลเสียงมาทําการวิเคราะหสัญญาณเสียงโดยใชโปรแกรม

วิเคราะหสัญญาณเสียง 

 สถานที่ทีท่ ําการบันทึกเสียง ซึ่งเปนทางขามทางรถไฟที่ไมมี

เครื่องก้ันถนน ขามทางรถไฟไปประมาณ 30 เมตร จะเปน

หมูบาน บานโคกซาง หมู 3 ตําบลตะโก อําเภอหวยแถลง 

จังหวัดนครราชสีมา 

 

  
 

รูปที่ 1 การติดตั้งเคร่ืองบันทึกเสียงไวกับรางรถไฟ 

 

 
 

รูปที่ 2 สถานที่ทําการติดตั้งเคร่ืองบันทึกเสียงทางขามรถไฟ  

กม.333/16 – กม.334/1 
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รูปที่ 3 แผนที่หมูบาน บานโคกซาง หมู 3 ตําบลตะโก  

อําเภอหวยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 

 

2.2 วิเคราะหสัญญาณเสียง 

 นําไฟลระดับสัญญาณเสียงของรถไฟขบวนรถเร็ว และขบวน

รถดวนที่บันทึกไดมาวิเคราะหโดยใชโปรแกรมสัญญาณเสียง  

โดยทําการวิเคราะหสัญญาณเสียงรถไฟขบวนรถเร็วและขบวน

รถดวน โดยหาคาเฉลี่ยระดับสัญญาณเสียง  สมการเชิงเสนของ

สัญญาณเสียง  ผลจากโปรแกรมที่ใชในการวิเคราะหคล่ืนเสียง

จะแสดง spectrogram แสดงยานความถี่ของสัญญาณรถไฟใน

รูปแบบไฟลเสียงดิจิทัล (digital audio) ที่แปรเปล่ียนไปตาม

เวลา [4] 

 

 
 

รูปที่ 4 บล็อกไดอะแกรมการศึกษาคล่ืนสัญญาณความถ่ี

เสียง 

3.  ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

 การทดลองทําในจุดที่มีทางขามรถไฟ  ซึ่งอยูระหวางสถานี

หวยแถลง – สถานีหนองกระทิง  และมีถนนขนานกับทางรถไฟ

ใน เ ข ต ชุ ม ชน ห า ง ออ ก ไป  30  เ ม ต ร  จึ ง ทํ า ใ ห มี เ สี ย ง

รถจักรยานยนต รถยนตแทรกเขามาบางเปนบางเวลา 

 

3.1 ผลการวิเคราะหเสียงรถไฟขบวนรถเร็วขณะว่ิงผาน 

 
รูปที่ 5 สัญญาณเสียงขณะที่ขบวนรถเร็วขณะว่ิงผานจุดทดลอง 

 

จากรูปที่ 5 เปนเสียงที่ทําการบันทึกกับรถไฟขบวนรถเร็ว

ขณะว่ิงผานจุดทดลอง ณ จุดทดลองที่มีทางขามรถไฟ ชวงเวลา

ที่นําผลการทดลองมาวิเคราะหความถี่  คือ เวลา 1:07.614 

มิลลิวินาที (1 นาที 7 วินาที 614 มิลลิวินาที) เปนชวงที่รถไฟ

ขบวนรถเร็วกําลังว่ิงผาน ณ จุดทดลอง และคลื่นสัญญาณแรง

ที่สุด 

 

 
รูปที่ 6 ระดับคาเฉลี่ยสัญญาณเสียงรถไฟขบวนรถเร็ว 

ขณะว่ิงผาน 

 จากรูปที่ 6 เปนกราฟระดับคาเฉลี่ยสัญญาณเสียงรถไฟ

ขบวนรถเร็ว ที่ไดมาจากเวลา 1:07.614 มิลลิวินาที (1 นาที 7 

วินาที 614 มิลลิวินาที) ของการบันทึกเสียงรถไฟขบวนรถเร็ว  

เสนสีแดง คือ คาเฉล่ียตลอดยานความถี่ 1–24000 เฮิรตซ คือ -

54 เดซิเบล  เสนสีดํา คือ คาเฉล่ียสัญญาณเสียงรถไฟ สมการ

เชิงเสนตรงของระดับสัญญาณเสียง คือ y = -0.0012x-39.841 

ความถี่ 1–11,300 เฮิรตซ ระดับสัญญาณเสียงจะสูงกวาคาเฉลี่ย  

-54 เด ซิเบล  ความถี่  11 ,301–24,000  เ ฮิร ตซ  ระ ดับ

สัญญาณเสียงจะต่ํากวาคาเฉล่ีย -54 เดซิเบล 

ระ
ดับ

สัญ
ญ

าณ
 (เ

ดซ
ิเบ

ล)
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3.2. ผลการวิเคราะหเสียงรถไฟขบวนรถดวนขณะว่ิงผาน 

 
รูปที่ 7 สัญญาณเสียงขณะที่ขบวนรถดวนกําลังว่ิงผานจุดทดลอง 

 

 จากรูปที่ 7 เปนเสียงที่ทําการบันทึกกับรถไฟขบวนรถดวน 

ณ จุดทดลองที่มีทางขามรถไฟ อยูระหวางสถานีหวยแถลง – 

สถานีหนองกระทิง และมีถนนขนานกับทางรถไฟในเขตชุมชน

หางออกไป 30 เมตร จึงทําใหมีเสียงรถจักรยานยนต รถยนต

แทรกเขามาบางเปนบางเวลา ชวงเวลาที่นําผลการทดลองมา

วิเคราะหความถ่ี คือ เวลา 0:33.804 มิลลิวินาที (33 วินาที 804 

มิลลิวินาที) เปนชวงที่รถไฟขบวนรถดวนกําลังว่ิงผาน ณ จุด

ทดลอง และคลื่นสัญญาณแรงที่สุด 

 

 
รูปที่ 8  ระดับคาเฉลี่ยสญัญาณเสียงรถไฟขบวนรถดวน 

ขณะว่ิงผาน 

  

 จากรูปที่ 8 เปนกราฟระดับคาเฉลี่ยสัญญาณเสียงรถไฟ

ขบวนรถดวน ที่ไดมาจากเวลา 0:33.804 มิลลิวินาที (33 วินาที 

804 มิลลิวินาที) ของการบันทึกเสียงรถไฟขบวนรถดวน  เสนสี

แดง คือ คาเฉลี่ยตลอดยานความถ่ี 1–24000 เฮิรตซ คือ -54.98 

เดซิเบล  เสนสีดํา คือ คาเฉล่ียสัญญาณเสียงรถไฟ สมการเชิง

เสนตรงของระดับสัญญาณเสียง คือ  y = -0.0012x-40.403  

ความถี่ 1–11,900 เฮิรตซ ระดับสัญญาณเสียงจะสูงกวาคาเฉลี่ย 

-54.98 เดซิเบล  ความถี่ 11,901–24,000 เฮิรตซ ระดับ

สัญญาณเสียงจะต่ํากวาคาเฉลี่ย -54.98 เดซิเบล 

 

3.3 ผลการวิเคราะหเสียงรถไฟขบวนรถเร็วขณะว่ิงเขา 

 
รูปที่ 9 ระดบัคาเฉลี่ยสัญญาณเสียงรถไฟขบวนรถเร็วขณะว่ิงเขา 

 

 จากรูปที่ 9 เปนกราฟระดับคาเฉล่ียสัญญาณเสียงรถไฟ

ขบวนรถเร็ว ที่ไดมาจากเวลา 1:02.029 มิลลิวินาที (1 นาที 2 

วินาที 029 มิลลิวินาที) ของการบันทึกเสียงรถไฟขบวนรถเร็ว  

เสนสีแดง คือ คาเฉล่ียตลอดยานความถ่ี 1–24000 เฮิรตซ คือ -

65.83 เดซิเบล  เสนสีดํา   คือ คาเฉล่ียสัญญาณเสียงรถไฟ 

สมการเชิงเสนตรงของระดับสัญญาณเสียง คือ y = -0.0013x-

50.462  ความถ่ี 1–12,100 เฮิรตซ ระดับสัญญาณเสียงจะสูง

กวาคาเฉล่ีย -65.83 เดซิเบล  ความถ่ี 12,101–24,000 เฮิรตซ 

ระดับสัญญาณเสียงจะตํ่ากวาคาเฉลี่ย -65.83 เดซิเบล 

 

3.4 ผลการวิเคราะหเสียงรถไฟขบวนรถเร็วขณะว่ิงออก 

 

 
รูปที่ 10 ระดบัคาเฉล่ียสัญญาณเสียงรถไฟขบวนรถเร็ว 

ขณะว่ิงออก 

 

 จากรูปที่ 10 เปนกราฟระดับคาเฉลี่ยสัญญาณเสียงรถไฟ

ขบวนรถเร็ว ที่ไดมาจากเวลา 1:13.200 มิลลิวินาที (1 นาที 13 

วินาที 200 มิลลิวินาที) ของการบันทึกเสียงรถไฟขบวนรถเร็ว  

เสนสีแดง คือ คาเฉล่ียตลอดยานความถี่ 1–24000 เฮิรตซ คือ -

67.07 เดซิเบล  เสนสีดํา คือ คาเฉล่ียสัญญาณเสียงรถไฟ  

สมการเชิงเสนตรงของระดับสัญญาณเสียง คือ y = -0.0013x-

51.060  ความถี่ 1–12,000 เฮิรตซ ระดับสัญญาณเสียงจะสูง

ระ
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กวาคาเฉล่ีย -67.07 เดซิเบล  ความถ่ี 12,001–24,000 เฮิรตซ 

ระดับสัญญาณเสียงจะตํ่ากวาคาเฉลี่ย -67.07 เดซิเบล 

 

3.5 ผลการวิเคราะหเสียงรถไฟขบวนรถดวนขณะว่ิงเขา 

จากรูปที่ 11 เปนกราฟระดับคาเฉล่ียสัญญาณเสียงรถไฟขบวน

รถดวน ที่ไดมาจากเวลา 0:30.429 มิลลิวินาที (30 วินาที 429 

มิลลิวินาที) ของการบันทึกเสียงรถไฟขบวนรถดวน เสนสีแดง 

คือ คาเฉลี่ยตลอดยานความถี่ 1–24000 เฮิรตซ คือ -64.16 เดซิ

เบล  เสนสีดํา คือ คาเฉลี่ยสัญญาณเสียงรถไฟ สมการเชิง

เสนตรงของระดับสัญญาณเสียง คือ y = -0.0012x-49.234  

ความถี่ 1–11,900 เฮิรตซ ระดับสัญญาณเสียงจะสูงกวาคาเฉล่ีย      

-64.16 เดซิเบล  ความถี่ 11,901–24,000 เฮิรตซ ระดับ

สัญญาณเสียงจะต่ํากวาคาเฉลี่ย -64.16 เดซิเบล 

 

 
รูปที่ 11 ระดับคาเฉล่ียสัญญาณเสียงรถไฟขบวนรถดวน 

ขณะว่ิงเขา 

 

3.6 ผลการวิเคราะหเสียงรถไฟขบวนรถดวนขณะว่ิงออก 

 จากรูปที่ 12  เปนกราฟระดับคาเฉลี่ยสัญญาณเสียงรถไฟ

ขบวนรถดวน ที่ไดมาจากเวลา 0:37.180 มิลลิวินาที (37 วินาที 

180 มิลลิวินาที) ของการบันทึกเสียงรถไฟขบวนรถดวน  เสนสี

แดง คือ คาเฉลี่ยตลอดยานความถ่ี 1–24000 เฮิรตซ คือ -64.91 

เดซิเบล เสนสีดํา คือ คาเฉล่ียสัญญาณเสียงรถไฟ สมการเชิง

เสนตรงของระดับสัญญาณเสียง คือ y = -0.0010x-52.413  

ความถ่ี 1–11,500 เฮิรตซ  ระดับสัญญาณเสียงจะสูงกวา

คาเฉลี่ย -64.91 เดซิเบล  ความถี่ 11,501–24,000 เฮิรตซ 

ระดับสัญญาณเสียงจะตํ่ากวาคาเฉลี่ย -64.91 เดซิเบล 

 จากผลการทดลองพบวาแตละสถานที่  แตละชวงจะมี

คาเฉลี่ยระดับสัญญาณเสียง (dB) และจุดตัดความถ่ีที่มากกวา

และนอยกวาแตกตางกัน แตคาความชันจะเห็นไดชัดเจนวารถไฟ

ขบวนรถเร็วจะมีคาความชันมากกวารถไฟขบวนรถดวน และ

ระยะเวลาที่รถไฟว่ิงผานทั้งหมด รถไฟขบวนรถเร็วมีระยะเวลา

มากกวารถไฟขบวนรถดวน 

 

 
รูปที่ 12 ระดับคาเฉลี่ยสัญญาณเสียงรถไฟขบวนรถดวน 

ขณะว่ิงออก 

 

4. ขอเสนอแนะ 

 จากผลการวิเคราะหจะเห็นไดวา ขณะที่รถไฟว่ิงผาน ว่ิงเขา 

ว่ิงออก คาเฉลี่ยระดับสัญญาณเสียง ขบวนรถดวนจะมีคา

มากกวาขบวนรถเร็ว แตในทางกลับกัน คาความชัน ขบวนรถเร็ว

จะมีความชันมากกวาขบวนรถดวน เวนแตขณะรถไฟว่ิงผาน คา

ความชัน ขบวนรถเร็วและขบวนรถดวนจะมีคาความชันอยูใน

ระดับใกลเคียงกัน และมีความแตกตางกัน หากตองการนําผล

การวิเคราะหไปใชเปนตัวชี้วัดที่ชัดเจน ควรใชระยะเวลาในการ

ว่ิงผาน โดยขบวนรถเร็วจะใชเวลา 11–15 วินาที และขบวน

รถดวนจะใชเวลา 6–12 วินาที 
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บทคัดยอ 
   การศึกษาเรื่องการแปรรูปผักตบชวามาเปนวัสดุทดแทนกระดาษปอสามีวัตถุประสงคดังนี้ 1) เพื่อศึกษาปญหาที่เกิดจาก

ผักตบชวา 2) เพื่อศึกษาแนวโนมและความตองการของชุมชนเกี่ยวกับความตองการแปรรูปผักตบชวามาเปนวัสดุทดแทนในการผลิต

ผลิตภัณฑ 3) เพื่อทดลองแปรรูปผักตบชวามาเปนวัสดุทดแทนในการผลิตผลิตภัณฑใหตรงตามความตองการของกลุมเปาหมาย        

ผูศึกษาไดศึกษาและรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับปญหาที่เกิดจากผักตบชวาและศึกษาแนวโนมและความตองการของชุมชนเก่ียวกับความ

ตองการแปรรูปผักตบชวามาเปนวัสดุทดแทนในการผลิตผลิตภัณฑ จากการลงพื้นที่สัมภาษณ  ผูใหญบานและชาวบานบานขัวแคร 

ตําบลบานดู อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ผลลัพธที่ไดจากการวิเคราะหคือ ชาวบานสวนใหญตองการนําผักตบชวามาทดลองแปรรูป

เพื่อใชในการผลิตวัสดุทดแทนกระดาษปอสา จึงเปนแนวความคิดในการทดลองผลิตกระดาษจากผักตบชวา สรุปผลการศึกษา การ

ทดลองผลิตกระดาษจากผักตบชวาน้ันไดแบงออกเปน 12 สูตร คือ 1) การตมเฉพาะกานผักตบชวา  2) การตมกานผักตบชวาแบบผสม

ขี้เถา 3) การตมกานผักตบชวาแบบผสมมะละกอ 4) การตมกานผักตบชวาแบบผสมสับปะรด 5) การตมเฉพาะใบผักตบชวา 6) การตม

ใบผักตบชวาแบบผสมขี้เถา 7) การตมใบผักตบชวาแบบผสมมะละกอ 8) การตมใบผักตบชวาแบบผสมสับปะรด 9) การตมทั้งกานและ

ใบผักตบชวา 10) การตมทั้งกานและใบแบบผสมขี้เถา 11) การตมทั้งกานและใบแบบผสมมะละกอ 12) การตมทั้งกานและใบแบบผสม

สับปะรด รวมทั้งหมด 12 สูตรการทดลอง ซ่ึงมีผลลัพธที่ไดตางกัน ผูทดลองจึงนําผลลัพธที่ไดมาวิเคราะหและนําไปใหศูนยประกอบการ

ที่เกี่ยวของไดพิจารณาเพื่อนําผลลัพธและความรูที่ไดไปพัฒนาตอยอดในกิจการตอไป  โดยผลการประเมินความพึงพอใจของ

กลุมเปาหมาย การประเมินครั้งน้ีจํานวน 10 คน ผลการประเมินแบงออกเปน 2 ดาน คือ 1) ดานความพึงพอใจที่มีตอวัสดุผักตบชวา มี

คาเฉลี่ย 4.05 2) ดานประโยชนและการใชงาน มีคาเฉลี่ย 4.03 โดยการแปรรูปผักตบชวามาเปนวัสดุทดแทนเพื่อใชในการออกแบบ

ผลิตภัณฑ พบวามีความพึงพอใจอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.04 สวนคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.17 

คําสําคัญ: ผักตบชวา, วัสดุทดแทน, กระดาษปอสา  

 

Abstract 
   The research on Water Hyacinth Process to Substitute Material for Product Design aimed to (1)study 

the problems causing from water hyacinth (2) investigate the trend and the  need of the community concerning 

the need to manufacture the water hyacinth for being the substitution  material in  producing the product and 

(3) to experiment in manufacturing water hyacinth to substitute the material to produce the product  meeting 

the demand of the target group. The researchers have studied and collected data on problems causing from 

water hyacinth, trend and needs of the community in the demand to manufacture the water hyacinth for being 

the substitution material in producing the products. From data analysis, collected from the informants; a village 

head and villagers, via an interview from Ban Khuakrae, Tombon Ban Du, Ampher Muang, Chiangrai Province, it 

was discovered that the majority of informants wanted to bring the water hyacinth to produce mulberry paper in 
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the substitution of the mulberry. The concept on producing the water hyacinth for mulberry paper consisted of 

12 experimental formulas. The study results from 12 formulas were as follows; 1)boiling only the hyacinth stalk 

2)boiling the hyacinth stalk mixed with ash 3) boiling the hyacinth stalk mixed with papaya 4) boiling the hyacinth 

stalk mixed with pine apple 5) boiling only the hyacinth leaf 6) boiling the hyacinth leaf mixed with ash 7) boiling 

the hyacinth leaf mixed with papaya 8) boiling the hyacinth leaf mixed with pineapple 9) boiling both the 

hyacinth stalk and leaf 10) boiling both the hyacinth stalk and leaf mixed with ash 11) boiling  the hyacinth stalk 

and leaf mixed with papaya, and 12)boiling the hyacinth stalk and leaf mixed with pine apple. These 

experimental formulas showed different results which were taken into analysis and given to the involving 

enterprises to consider and apply them in their business. The satisfaction results of ten informants towards two 

question aspects; 1) satisfaction towards water hyacinth material which was at X = 4.05 2) satisfaction towards 

the benefits and the applications which was at X = 4.03. In terms of the satisfaction towards the manufacture of 

the water hyacinth to be the substitution material, it indicated that it was at high level ( X = 4.04, SD = 0.17).  

Keywords: Water Hyacinth, Substitution material, paper mulberry 

 

1. บทนํา 

 ผักตบชวา เปนพืชนํ้าลมลุก สามารถอยูไดทุกสภาพนํ้า มีถิ่น

กําเนิดในแถบลุมน้ําอะเมซอน ประเทศบราซิล ในทวีปอเมริกา

ใต มีดอกสีมวงออน คลายชอดอกกลวยไม และแพรพันธุไดอยาง

รวดเร็วจนกลายเปนวัชพืชที่รายแรงในแหลงนํ้าทั่วไป ถูกนําเขา

มาในประเทศไทยในป พ.ศ. 2444 ในสมัยรัชกาลที่ 5 โดยนําเขา

มาจากเกาะชวาในฐานะเปนไมประดับสวยงาม โดยขณะเสด็จ

ประพาสประเทศอินโดนีเซียพรอมดวยสมเด็จพระนางเจาเสาว

ภาผองศรี พระบรมราชินีนาถ เมื่อป พ.ศ. 2439 สมเด็จพระนาง

เจาฯ ไดทอดพระเนตรเห็นนางกํานัลตลอดจนเจานายฝายใน

ของสุลตานเกาะชวาไดใชดอกของพืชชนิด น้ีทัดหู มีความ

สวยงามของสีมวงอมฟาพรอมกับมีดอกที่ใหญ จึงไดรับส่ังใหเก็บ

ผักตบชวาจํานวน 3 เขง เพื่อนํามาปลูกในประเทศไทย โดย

เริ่มแรกใสอางดินเลี้ยงไวหนาสนามวังสระปทุม ผักตบชวาก็

เจริญเติบโตงอกงามอยางมากมาย เติบโตไดดีจนออกดอกเพียง

ระยะเวลาแค 1 เดือน และไดทรงพระราชทานหนอใหเจานาย

พระองคอ่ืนและบรรดาขาราชบริพารนําไปปลูกดวย เพียง 6 

เดือน ผักตบชวาก็แพรกระจายเต็มวังสระประทุม ตองนําไป

ปลอยทิ้งไวที่คลองสามเสนหลังวังพรอมกับคลองอ่ืนๆ เชน 

คลองเปรมประชากร , คลองผดุงกรุงเกษม ในระยะเวลาแรก

ประชาชนชาวไทยก็ไดใชดอกของผักตบชวามาทัดหูเพื่อความ

สวยงามบาง แตหลังจากน้ันไมนานก็เส่ือมความนิยมลง เหตุ

เพราะการแพรกระจายพันธุอยางรวดเร็ว [1] 

 ผลิตภัณฑ หมายถึง ส่ิงที่นําเสนอแกตลาดเพื่อใหเกิดความ

สนใจ การซื้อ การใช หรือการบริโภค ซึ่งสามารถตอบสนอง

ความจําเปนและความตองการได อาจหมายถึง สิ่งที่มีรูปรางหรือ

มีคุณสมบัติทางกายภาพสามารถจับตองได หรือคือสิ่งที่มนุษย

ผลิตขึ้น เชน เส้ือผาเครื่องแตงกาย, เครื่องจักรอุตสาหกรรม, ยา

รักษาโรค ฯลฯ [2] 

 ปญหาที่พบคือ ผักตบชวาในหมูบาน ขัวแคร ตําบลบานดู 

อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ซึ่งขยายพันธุตามธรรมชาติใน

ปจจุบันมีปริมาณมากข้ึน แตมิไดนํามาใชหรือกอใหเกิดประโยชน

ใดๆ ผักตบชวาสามารถดูดซึมธาตุอาหารที่เปนตัวการทําใหเกิด

น้ําเสียไดแตเม่ือมีปริมาณมากเกินไปจะทําใหเกิดปญหาตางๆ

ตามมา เชน การกีดขวางทางเดินของนํ้า กอใหเกิดการเสียหาย

ของระบบนิเวศ อีกทั้งยังสงผลกระทบตอสิ่งมีชีวิตใตนํ้า เชน 

สัตว นํ้าขาดออกซิเจน การบดบังแสงแดดทําใหพืชใตนํ้าไม

สามารถสังเคราะหแสงได ซึ่งอาจกอใหเกิดการเนาเสียครั้งใหญ

จนระบบนิเวศถูกทําลายลง ซึ่งปจจุบันตองใชงบประมาณจํานวน

มากในการขุดลอกคลองเพื่อนําผักตบชวาไปกําจัด [3] 

 ดังนั้น งานวิจัย การแปรรูปผักตบชวามาเปนวัสดุทดแทน

เพื่อใชในการออกแบบผลิตภัณฑ มีข้ึนเพื่อศึกษาแนวโนมความ

ตองการนําเอาผักตบชวาภายในหมูบานขัวแคร ตําบลบานดู 

อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มาใชใหเกิดประโยชน โดยการ

นํามาทดลองใชเปนวัสดุทดแทนในการผลิตผลิตภัณฑใหตรงตาม

ความตองการของกลุมเปาหมาย สรางความคิดริเริ่มแกชุมชนให
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สามารถนําไปพัฒนาตอยอด จนสามารถสรางรายไดใหแกชุมชน

ได 

 

2. วิธีดําเนินการวิจัย 
 การแปรรูปผักตบชวามาเปนวัสดุทดแทนเพื่อใชในการ

ออกแบบผลิตภัณฑ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปญหาที่เกิด

จากผักตบชวาและวิธีการนํามาแปรรูปเปนวัสดุทดแทนในการ

ออกแบบผลิตภัณฑ โดยศึกษาแนวโนมและความตองการของ

ชุมชนเกี่ยวกับความตองการนําผักตบชวามาแปรรูปเปนวัสดุ

ทดแทนในการผลิตผลิตภัณฑ เพื่อทดลองแปรรูปผักตบชวามา

เปนวัสดุทดแทนในการผลิตผลิตภัณฑใหตรงตามความตองการ

ของกลุมเปาหมาย 

 ผูศึกษาไดวิ เคราะหขอมูลจากการสัมภาษณและการทํา

แบบสอบถามเพื่อนําไปใชในการผลิตผลิตภัณฑใหตรงตามความ

ตองการของกลุมเปาหมายโดยมีการวิเคราะหดังนี ้

 

2.1 การ วิ เ ค รา ะหข อมูล จากการสั มภาษณ และ การทํ า

แบบสอบถามจากชาวบานในพื้นที่ หมูบานขัวแคร ตําบลบานดู 

อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เพื่อวิเคราะหความตองการการนํา

ผักตบชวามาออกแบบผลิตภัณฑซึ่งจากการสัมภาษณชาวบานใน

ชุมชนบานขัวแครสวนใหญมีแนวโนมความคิดเห็นวา การนําผัก

ตกชวามาใชเปนวัสดุทดแทนในการผลิตผลิตภัณฑ มีความ

เปนไปได โดยความคิดเห็นสวนใหญคือการนํามาใชเปนวัตถุดิบ

ในการทดลองผลิตเปนกระดาษสา เพื่อทดแทนวัสดุปอสา 

 

2.2 การวิเคราะหหาขอมูลแนวทางการทดลองและแนวคิดในการ

แปรรูปผักตบชวามาเปนวัสดุทดแทนเพื่อใชในการออกแบบ

ผลิตภัณฑดานตางๆดังน้ี 

 (1) ดานรูปแบบของผลิตภัณฑ 

 (2) ดานวัสดุและสวนผสม 

 (3) ดานคุณภาพ 

 

2.3 วิธีการทดลองแปรรูปผักตบชวามาเปนวัสดุทดแทน 

 ในการทดลองแปรรูปผักตบชวามาเปนวัสดุทดแทนเพื่อใชใน

การออกแบบผลิตภัณฑ ผูศึกษาไดมีขั้นตอนการเตรียมวัสดุและ

การทดลองดังนี้ 

 

 

2.3.1 การเตรียมวัสดุ 

  นําผักตบชวาที่เตรียมไวมาตัดสวนรากทิ้งและนํามาลาง

น้ําใหสะอาด ตัดและคัดแยกสวนใบและกาน จากน้ันนํามาห่ันให

เปนชิ้นเล็กๆ เพื่องายตอกระบวนแปรรูป 

 

 
รูปที่ 1 การลางผักตบชวาที่ผานตัดรากแลว 

 

 
รูปที่ 2 คัดแยกกานและใบผักตบชวา 

 

 
รูปที่ 3 นําผักตบชวามาห่ันเปนช้ินเล็กๆ 

 

2.3.2 การแปรรูป 

  นําผักตบชวาที่ ห่ันเรียบรอยแลวมาตมน้ํา  โดยใน

กระบวนการครั้งน้ีผูศึกษาไดกําหนดเวลาในการตม 1 ช่ัวโมง 

โดยกําหนดสัดสวนปริมาณผักตบชวา 1 กิโลกรัมและปริมาณน้ํา 

3 ลิตร ตอการตม 1 ครั้ง โดยผูศึกษาแบงสัดสวนในการทดลอง

ผลิตกระดาษสาเปน การตมแบบเฉพาะกาน การตมแบบเฉพาะ

ใบ และการตมแบบกานผสมใบ หลังจากตมผักตบชวาเรียบรอย
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แลวจึงนํามาปน หรือตํา ใหละเอียด จากน้ันนําไปตีในนํ้าใหเยื่อ

กระจายตัวบนเฟรม แลวนําไปตากใหแหง 

 

 
รูปที่ 4 การตมผักตบชวา 

 

 
รูปที่ 5 เยื่อผักตบชวาที่ผานการปนเรียบรอยแลว 

 

 
รูปที่ 6 การตีเย่ือใหกระจายตัวกอนตัก 

 

 
รูปที่ 7 การตากเยื่อผักตบชวา 

 

 ในกระบวนการตมเยื่อผักตบชวา ผูศึกษาไดมีแนวทางการ

ทดลองใสสวนผสมในการชวยตมเยื่อ โดยใชกรรมวิธีแบบ

ธรรมชาติ แบงออกเปน 4 แนวทาง ดังน้ี 

 (1) ตมแบบไมผสมวัสดุในการชวยยอย 

  เปนการตมโดยใชน้ําเปลาเพียงอยางเดียว โดยหมั่นเติม

น้ําใหทวมอยูเสมอ 

 (2) ตมแบบผสมข้ีเถา 

  โดยนําผาบางหอขี้เถาและมัดใหสนิทเพื่อไมใหเศษวัสดุ

อยางอ่ืนเจือปนไปกับผักตบชวา ตมไปพรอมกับผักตบชวาที่ห่ัน

เรียบรอยแลว และหม่ันเติมน้ําใหทวมอยูเสมอ 

 (3) ตมแบบผสมมะละกอ 

  โดยห่ันมะละกอดิบจํานวน 1 กิโลกรัม ตมไปพรอมกับ

ผักตบชวาที่ห่ันเรียบรอยแลว และหมั่นเติมนํ้าใหทวมอยูเสมอ 

 (4) ตมแบบผสมสับปะรด 

  โดยห่ันสับปะรดจํานวน 1 กิโลกรัม ใสในผาบางและมัด

ใหสนิทเพื่อไมใหชิ้นสวนสับปะรดเจือปนไปกับผักตบชวา ตมไป

พรอมกับผักตบชวาที่ห่ันเรียบรอยแลว และหมั่นเติมนํ้าใหทวม

อยูเสมอ 

 

3. ผลการศึกษา 

 หลังจากกระบวนการแปรรูปผักตบชวาเสร็จเรียบรอยแลว ผู

ศึกษาไดนําผลการทดลองมาวิเคราะหโดยการสังเกต และจด

บันทึกขอมูลตางๆ โดยมีขอมูลดังตอไปนี้ 

 

3.1 การทดลองตมเยื่อผักตบชวา โดยการตมแบบเฉพาะกาน 

 

 
รูปที่ 9 รปูแสดงภาพตัวอยางกระดาษที่ตมผักตบชวาเฉพาะกาน 

1) ตมแบบไมผสมวัสดุในการชวยยอย 2) ตมแบบผสมข้ีเถา 3) 

ตมแบบผสมมะละกอ 4) ตมแบบผสมสบัปะรด 

 

 การทดลองตมเยื่อผักตบชวา โดยการตมแบบเฉพาะกาน 

พบวา มีสีที่คอนขางขาว มีเสนใยเน้ือเยื่อกําลังพอดี มีความ

1 2 3 4 
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หยาบ ไมละเอียด ไมเหนียวและไมยุยเมื่อน้ําไปเปรียบเทียบกับ

ปอสา 

 

3.2 การทดลองตมเย่ือผักตบชวา โดยการตมแบบเฉพาะใบ 

 

 
รูปที่ 10 รปูแสดงภาพตัวอยางกระดาษที่ตมผักตบชวาเฉพาะใบ 

5) ตมแบบไมผสมวัสดุในการชวยยอย 6) ตมแบบผสมขี้เถา 7) 

ตมแบบผสมมะละกอ 8) ตมแบบผสมสบัปะรด 

 

 การทดลองตมเยื่อผักตบชวา โดยการตมแบบเฉพาะใบ 

พบวา เน้ือเย่ือคอนขางมีมากกวาการตมแบบเฉพาะกาน แต

กรรมวิธีในการปนเยื่อคอนขางยากกวา มีสีที่ คล้ํากวาสวนของ

กาน แตมีความเหนียวที่มากกวา ใกลเคียงความเปนกระดาษสา

มากกวา 

 

3.3 การทดลองตมเย่ือผักตบชวา โดยการตมแบบกานผสมใบ 

 

 
รูปที่ 12 รปูแสดงภาพตัวอยางกระดาษที่ตมผักตบชวากานผสม

ใบ 9) ตมแบบไมผสมวัสดุในการชวยยอย 10) ตมแบบผสมขี้เถา 

11) ตมแบบผสมมะละกอ 12) ตมแบบผสมสับปะรด 

 

 การทดลองตมเย่ือผักตบชวา โดยการตมแบบกานผสมใบ 

พบวาเนื้อเย่ือมีทั้งความละเอียดและหยาบ อยูในระดับกลางๆ 

กรรมวิธีการทําใหละเอียดมีความงายกวาการตมแบบเฉพาะใบ 

เนื้อเย่ือมีการเจือกันระหวางเยื่อใยจากสวนใบผักตบชวาและเสน

ใยจากกานผักตบชวา 

 

 

4. สรุปผลการทดลอง 

 การทดลองผลิตกระดาษจากผักตบชวาน้ันไดแบงออกเปน 

12 สูตร คือ 1) การตมเฉพาะกานผักตบชวา  2) การตมกาน

ผักตบชวาแบบผสมขี้เถา 3) การตมกานผักตบชวาแบบผสม

มะละกอ 4) การตมกานผักตบชวาแบบผสมสับปะรด  

5) การตมเฉพาะใบผักตบชวา 6) การตมใบผักตบชวาแบบผสม

ขี้เถา 7) การตมใบผักตบชวาแบบผสมมะละกอ 8) การตมใบ

ผักตบชวาแบบผสมสับปะรด 9) การตมทั้งกานและใบผักตบชวา 

10) การตมทั้งกานและใบแบบผสมข้ีเถา 11) การตมทั้งกานและ

ใบแบบผสมมะละกอ 12) การตมทั้งกานและใบแบบผสม

สับปะรด รวมทั้งหมด 12 สูตรการทดลอง ซ่ึงมีผลลัพธที่ไดดังนี้ 

 

4.1 ดานสีพบวา ในสวนของการตมแบบเฉพาะกานผักตบชวาจะ

มีความขาวมากกวาในสวนของการตมแบบเฉพาะใบผักตบชวาที่

ดูมีสีคลํ้า ทั้งน้ีทั้งน้ันก็ข้ึนอยูกับกรรมวิธีในการตมเย่ือผักตบชวา

ดวย 

 

4.2 ดานเนื้อ เยื่อพบวา ในสวนของการตมแบบเฉพาะ ใบ

ผักตบชวามีความเหนียวและมีเน้ือเยื่อมากกวาในสวนของการ

ตมแบบเฉพาะกานผักตบชวา ซึ่งสวนการตมแบบเฉพาะกานจะมี

เสนใยมาก และเห็นไดชัดกวา แตมีความเหนียวนอยกวาในสวน

ของการตมแบบเฉพาะใบ จึงทําใหฉีกขาดไดงายกวา ซ่ึงหากทํา

ใหละเอียด ในสวนการตมแบบเฉพาะใบจะมีความละเอียดและ

เนียนมากกวาในสวนการตมแบบเฉพาะกานซึ่งมีความหยาบ 

 

4.3 ดานกรรมวิธีการผลิตพบวา กรรมวิธีในสวนของการตมแบบ

เฉพาะใบผักตบชวาคอนขางยากกวาในสวนของการตมแบบ

เฉพาะกานผักตบชวาเนื่องจากมีเ ย่ือใยมาก ทําใหการทําให

ละเอียดคอนขางยากกวา สวนในการตมแบบผสมข้ีเถาสามารถ

ทําใหวัสดุเกิดความยุย ออนตัวมากที่สุด ทําใหละเอียดงาย แตก็

ทําใหมีสีคอนขางคลํ้า และวัสดุจะมีการงอตัวหลังจากนําวัสดุไป

ตากแดดจนแหงแลว สวนการตมแบบผสมสับปะรดและการตม

แบบผสมมะละกอน้ันผลลัพธคอนขางใกลเคียงกัน คือเนื้อเยื่อไม

ละเอียดมาก และมีสีออกคล้ํานิดๆ  

 

 

 

5 6 7 8 

9 10 11 12 
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5. สรุปผลการศึกษา 

 การแปรรูปผักตบชวามาเปนวัสดุทดแทนเพื่อใชในการ

ออกแบบผลิตภัณฑ  จากการอภิปรายผลโดยแปลผลจาก

วัตถุประสงคของการศึกษาในลักษณะ การประเมินผลเพื่อ

อธิบายระหวางความตองการและความพึงพอใจ จากการแปรรูป

ผักตบชวามาเปนวัสดุทดแทนเพื่อใชในการออกแบบผลิตภัณฑ 

โดยมีการวิเคราะหมาจากการลงพื้นที่สัมภาษณผูใหญบานและ

ชาวบานบานขัวแคร ตําบลบานดู อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

และศูนยกระดาษสา บานขัวแคร ตําบลบานดู อําเภอเมือง 

จังหวัดเชียงราย ไดคนพบตามวัตถุประสงค ดังนี้ 

 วัตถุประสงคที่ 1 เพื่อศึกษาปญหาที่เกิดจากผักตบชวา จาก

การศึกษาขอมูลตางๆ การลงพื้นที่ และการสัมภาษณจากผูที่

เกี่ยวของ พบวา ผักตบชวาในหมูบาน ขัวแคร ตําบลบานดู 

อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ซ่ึงขยายพันธุตามธรรมชาติในมี

ปริมาณมากขึ้น ซึ่งปจจุบันไดมีการใชงบประมาณในการขุดลอก

คลองเพื่อนําผักตบชวาไป กําจัด ซึ่งผักตบชวาอาจกอใหเกิด

ปญหาในระยะยาวได เชน การกีดขวางการระบายน้ํา การขาด

สารอาหารในแหลงนํ้า การเนาเหม็นจากผักตบชวาที่มาจากการ

ขุดลอกคลอง เปนตนวัตถุประสงคที่ 2. เพื่อศึกษาแนวโนมและ

ความตองการของชุมชนเก่ียวกับความตองการนําผักตบชวามา

แปรรูปเปนวัสดุทดแทนในการผลิตผลิตภัณฑ พบวา จากการลง

พื้นที่ทําแบบสอบถามความคิดเห็นจากชาวบานบานขัวแคร 

ตําบลบานดู อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย พบวา สวนใหญมี

ความตองการนําผักตบชวามาทดลองผลิตเปนกระดาษสาเพื่อ

ทดแทนวัสดุปอสา เนื่องจากภายในหมูบานมีศูนยกระดาษสาอยู

แลว และวัสดุปอสาเริ่มหายากมากข้ึนวัตถุประสงคที่ 3. เพื่อ

ทดลองแปรรูปผักตบชวามาเปนวัสดุทดแทนในการผลิตกระดาษ

ปอสาใหตรงตามความตองการของกลุมเปาหมาย ผูศึกษาไดทํา

การทดลองนําผักตบชวามาผลิตเปนกระดาษสาโดยมีสูตรการ

ผลิตดวยกัน12สูตร เพื่อทดลองและศึกษาขอมูลความแตกตางใน

การผลิตกระดาษสาจากผักตบชวา และนําขอมูลที่ไดจากการ

สังเกตไปนําเสนอและสรุปผลตอกลุมเปาหมาย เพื่อที่จะนํา

ขอมูลที่ไดไปพัฒนาตอยอดในการออกแบบและผลิตผลิตภัณฑ

ใหมๆจากผักตบชวาตอไป 

 

 

 

6. อภปิรายผลการศึกษา 

 การแปรรูปผักตบชวามาเปนวัสดุทดแทนเพื่อใชในการ

ออกแบบผลิตภัณฑ เพื่อนําผักตบชวามาทดลองใชเปนวัสดุใน

การ ออก แบบ ผ ลิต ภัณฑ ให ต ร งตามคว ามต อ งการ ของ

กลุมเปาหมาย จากการรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณประเด็น

ความตองการของกลุมเปาหมายในการนําผักตบชวามาทดลองใช

เปนวัสดุในการออกแบบผลิตภัณฑ ผูศึกษาจึงไดกําหนดข้ันตอน

การทํางานโดยการวางแนวคิดในการทดลอง ดวยกรรมวิธีแบบ

ธรรมชาติ และไดทําการทดลองนําผักตบชวามาผลิตเปน

กระดาษสา โดยมีสูตรในการทดลองดวยกัน 12 สูตรการทดลอง 

และไดวิเคราะหผลลัพธดวยวิธีการสังเกต และจดบันทึกขอมูล

ตางๆจากการทดลอง โดยมีขอมูลดานตางๆคือ 1. ดานสี 2. ดาน

เนื้อเยื่อ 3. ดานกระบวนการผลิต ซ่ึงจะนําขอมูลที่ไดไปวิเคราะห

ในการเลือกใชวัสดุใหเหมาะสมกับการออกแบบผลิตภัณฑใน

ลําดับตอไป   

 หลังจากผูศึกษาไดทําการทดลองนําผักตบชวามาผลิตเปน

กระดาษสาแลว ผูศึกษาไดวิเคราะหขอมูลวัสดุและไดเลือกวัสดุที่

เหมาะสมมาออกแบบเปนผลิตภัณฑเพิ่มเติม เพื่อตอยอดในการ

ออกแบบผลิตภัณฑจากผักตบชวา และไดนําผักตบชวาซ่ึงเปน

สวนที่เหลือจากการทดลองมาทดลองใชเปนวัสดุในการออกแบบ

เปนผลิตภัณฑอ่ืนๆดวย ดังนี้  1. โคมไฟต้ังโตะจากผักตบชวา 2. 

กระถางจากผักตบชวา 3. ที่รองแกวจากผักตบชวา และไดนํา

ขอมูลที่ไดไปนําเสนอตอกลุมผูประกอบการ ผลปรากฏวา ไดผล

ตอบรับเปนอยางดีจากกลุมผูประกอบการรานคาตนไมขนาดเล็ก 

(แคคตัส) ในการผลิตผลิตภัณฑกระถางจากผักตบชวา โดยทาง

ผูประกอบการไดติดตอในการขอขอมูลไปพัฒนาตอยอดเพื่อลด

ตนทุนในการผลิตกระถางแบบด้ังเดิม คือ กระถางเซรามิค 

 

7. ขอเสนอแนะ 
 จากการสรุปผลการศึกษาและอภิปรายผลขางตน จึงมี

ขอเสนอแนะสําหรับการออกแบบเพิ่มเติมสําหรับผลิตภัณฑจาก

ผักตบชวา โดยมีขอเสนอแนะเพื่อการดําเนินงานและตอยอดใน

ครั้งตอไป ดังนี้ 

 

7.1 ขนาดของผลิตภัณฑควรมีขนาดที่เหมาะสมกับการใชงาน ไม

ใหญหรือเล็กจนเกินไป 
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7.2 ควรสราง แบรนดสินคา โลโก และ บรรจุภัณฑ เพื่อเพิ่ม

คุณคาใหแกสินคา และยกระดับวัสดุใหสามารถเขาสูตลาดและ

สามารถนําไปพัฒนาตอยอดไดอีกในอนาคต 
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การพัฒนาบรรจุภัณฑผลิตภัณฑจากขาวทุงสัมฤทธิ์ของสหกรณการเกษตรพิมาย จํากัด 

The Packaging Development Products from the rice of Tongsumrit  
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บทคัดยอ 

   การพัฒนาบรรจุภัณฑผลิตภัณฑจากขาวทุงสัมฤทธ์ิของสหกรณการเกษตรพิมาย จํากัด มีวัตถุประสงคของโครงการ เพื่อ

ศึกษาผลิตภัณฑแปรรูปจากขาวทุงสัมฤทธ์ิของสหกรณการเกษตรพิมาย จํากัด ซึ่งเปนผลิตภัณฑสินคาแปรรูปขึ้นมาใหม ไดแก 

1) เครื่องด่ืมแบบพรอมด่ืม 2) เคร่ืองด่ืมแบบพรอมดื่มแบบแพ็ค 3) ขนมจีนอบแหง 4) ชาใบขาว 5) เครื่องด่ืมชนิดผงชงดื่ม 

6) เครื่องด่ืมชนิดผงชงด่ืมแบบแพ็ค เพื่อออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑสําหรับผลิตภัณฑแปรรูปจากขาวทุงสัมฤทธ์ิของสหกรณ

การเกษตรพิมาย จํากัด ประกอบไปดวย 1) เครื่องด่ืมแบบพรอมด่ืม 2) เครื่องด่ืมแบบพรอมด่ืมแบบแพ็ค 3) ขนมจีนอบแหง 4) ชาใบขาว 

5) เครื่องด่ืมชนิดผงชงดื่ม 6) เครื่องดื่มชนิดผงชงดื่มแบบแพ็ค เพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มีตอบรรจุภัณฑ ผลิตภัณฑแปรรูปจากขาว

ทุงสัมฤทธ์ิของสหกรณการเกษตรพิมาย จํากัด ประกอบไปดวย 1) เครื่องด่ืมแบบพรอมดื่ม 2) เครื่องดื่มแบบพรอมดื่มแบบแพ็ค 

3) ขนมจีนอบแหง 4) ชาใบขาว 5) เครื่องดื่มชนิดผงชงดื่ม 6) เครื่องดื่มชนิดผงชงดื่มแบบแพ็ค ขอบเขตของการวิจัยการพัฒนาบรรจุภัณฑ

ผลิตภัณฑจากขาวทุงสัมฤทธ์ิของสหกรณการเกษตรพิมาย จํากัด คณะผูวิจัยไดนําขอมูลจากกลุมผูใหขอมูล ไดแก ผูเช่ียวชาญดานการ

ออกแบบบรรจุภัณฑ ดานการออกแบบกราฟกบนบรรจุภัณฑและดานการตลาด และประชากรกลุมตัวอยาง คือ ผูบริโภคที่มีอายุต้ังแต 

15 ป ขึ้นไป และอาศัยอยูในจังหวัดนครราชสีมา ตัวอยางที่เหมาะสมเทากับ 400 ตัวอยาง คณะผูวิจัยจะเก็บขอมูลจากผูบริโภค

ใน 2 อําเภอของจังหวัดนครราชสีมา ไดแก อําเภอเมืองและอําเภอพิมาย ดวยวิธีสะดวก (Random Sampling) โดยสถานที่หลักใน

การเก็บขอมูลภาคสนาม คือ ตลาดสด รานคา และพื้นที่ที่มีการจําหนายสินคาผลิตภัณฑแปรรูป ทั้งนี้มีการทําทดสอบกอน (Pre-Test) 

จํานวนทั้งส้ิน 100 ตัวอยาง ตัวแปรที่ใชในการศึกษา  ประกอบดวย ตัวแปรตน ไดแก ความคิดเห็นของผูจําหนายผลิตภัณฑขาว

ทุงสัมฤทธ์ิของสหกรณการเกษตรพิมาย จํากัด และตัวแปรตาม ไดแก แนวทางรูปแบบบรรจุภัณฑจากขาวทุงสัมฤทธ์ิของสหกรณ

การเกษตรพิมาย จํากัด และผลของการประเมินความพึงพอใจของผูบริโภค เครื่องมือที่ใชในงานวิจัย ประกอบดวย แบบสัมภาษณ

ขอมูลเบื้องตนเพื่อเปนแนวทางการออกแบบบรรจุภัณฑจากขาวทุงสัมฤทธ์ิของสหกรณการเกษตรพิมาย จํากัด แบบสอบถามขอมูล

เบื้องตนจากผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน เพื่อเปนแนวทางการออกแบบบรรจุภัณฑจากขาวทุงสัมฤทธ์ิของสหกรณการเกษตรพิมาย จํากัด 

ประกอบไปดวย 1) เครื่องด่ืมแบบพรอมดื่ม 2) เครื่องดื่มแบบพรอมด่ืมแบบแพ็ค 3) ขนมจีนอบแหง 4) ชาใบขาว 5) เครื่องด่ืมชนิดผงชงดื่ม 

6) เครื่องด่ืมชนิดผงชงดื่มแบบแพ็ค และแบบสอบถามความพึงพอใจของผูบริโภค ผลงานวิจัยสรุปไดดังน้ี ผลจากการศึกษาผลิตภัณฑ

แปรรูปจากขาวทุงสัมฤทธ์ิของสหกรณการเกษตรพิมาย จํากัด และผลจากการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑแปรรูปจากขาวทุงสัมฤทธ์ิ

ของสหกรณการเกษตรพิมาย จํากัด จากแบบสัมภาษณและแบบสอบถามไดนําขอมูลจากผูเชี่ยวชาญทั้ง 3 ทาน พรอมนํารูปแบบของ

บรรจุภัณฑจากขาวทุงสัมฤทธ์ิของสหกรณการเกษตรพิมาย จํากัดประกอบไปดวย เครื่องดื่มแบบพรอมดื่ม 3 รูปแบบ เครื่องดื่ม

แบบพรอมดื่มแบบแพ็ค 3 รูปแบบ ขนมจีนอบแหง 3 รูปแบบ ชาใบขาว 3 รูปแบบ เครื่องด่ืมชนิดผงชงด่ืม 3 รูปแบบ และ

เครื่องดื่มชนิดผงชงด่ืมแบบแพ็ค 3 รูปแบบ เลือกรูปแบบที่เหมาะสมที่สุด 1 รูปแบบ เพื่อนําไปทําบรรจุภัณฑตนแบบ ผลจากการศึกษา

ความพึงพอใจที่มีตอบรรจุภัณฑ ผลิตภัณฑแปรรูปจากขาวทุงสัมฤทธ์ิของสหกรณการเกษตรพิมาย จํากัด จากแบบสอบถามความพึง
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พอใจของผูบริโภคที่มีตอบรรจุภัณฑแปรรูปขาวทุงสัมฤทธ์ิของสหกรณการเกษตรพิมาย จํากัด ผูวิจัยนําบรรจุภัณฑแปรรูปขาวทุง

สัมฤทธ์ิที่ไดออกแบบพัฒนา ไดแก 1) บรรจุภัณฑเครื่องดื่มแบบพรอมด่ืม 2) เครื่องด่ืมแบบพรอมด่ืมแบบแพ็ค 3) บรรจุภัณฑขนมจีน

อบแหง 4) บรรจุภัณฑชาใบขาว 5) เครื่องดื่มชนิดผงชงด่ืม 6) เครื่องดื่มชนิดผงชงดื่มแบบแพ็ค ไปทําการประเมินความพึงพอใจของ

ผูบริโภค จํานวน 400 คน พบวาความพึงพอใจของผูบริโภคที่มีตอบรรจุภัณฑแปรรูปขาวทุงสัมฤทธ์ิของสหกรณการเกษตรพิมาย จํากัด 

โดยแยกเปนดานการใชงาน ไดแก ปกปองคุมครองสินคา รักษาคุณภาพของสินคา มีขนาดที่เหมาะสมกับปริมาณการใชงาน การบรรจุ

สามารถมองเห็นสินคาภายใน สะดวกในการใชงาน การเปด ปด การรวมหนวยสินคาเพื่อสะดวกในการเคล่ือนยายเม่ือซื้อสินคากลับ 

การวางจําหนายที่เหมาะสมกับชั้นวางสินคา เหมาะที่จะเปนของฝาก บรรจุภัณฑสามารถรักษาสิ่งแวดลอมได วัสดุมีความเหมาะสมกับ

ผลิตภัณฑ อยูในระดับมาก (  = 4.25) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.= 0.52) ดานการตลาดบรรจุภัณฑที่ออกแบบมีความสวยงาม

เหมาะสม สามารถเปนสื่อ โฆษณาสินคาในตัวได สามารถแสดงขอมูลรายละเอียดสินคาไดครบถวน เชน ปริมาณ วันผลิต สรรพคุณ

และวิธีการใชผลิตภัณฑ สามารถชี้แจงและบงชี้ใหผ ูบริโภคทราบถึง ชนิด ประเภทของผลิตภัณฑสามารถแสดงเอกลักษณเฉพาะ 

สําหรับผลิตภัณฑและผูผลิต มีความเหมาะสมดานราคาอยูในระดับมาก (= 4.14) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.= 0.37) ความพึง

พอใจในภาพรวมอยูในระดับมาก (= 4.21) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.= 0.47) 

คําสําคัญ: บรรจุภัณฑ, ขาวทุงสัมฤทธ์ิ, สหกรณการเกษตรพิมาย 
 

Abstract 

   The Packaging Development Products from the rice of Tongsumrit in Phimai Agricultural Cooperative Co., 

LTD. To study the processed products of Tongsumrit in Phimai Agricultural Cooperative Co., LTD., which is a new 

product, namely: 1) ready-to-drink beverage 2) ready-to-drink beverage group 3) dried instant Thai vermicelli 

4) Tea Leaves of rice 5) instant rice drink 6) instant rice drink group to design and develop packaging for 

processed products from Thungsamrit Rice of Pimai Cooperative Limited consisted of 1) ready-to-drink beverages, 

2) ready-to-drink beverage group 3) dried Thai Vermicelli  4) Tea Leaves of rice 5) instant rice drink 6) instant rice 

drink group to study the satisfaction of packaging. The products processed from Thungsamai Rice of Pimai 

Cooperative Limited consist of: 1) ready-to-drink beverages 2) ready-to-drink beverage group 3) dry-type dried 

Thai Vermicelli 4) Tea Leaves of rice 5) instant rice drink 6) instant rice drink group, scope of research, product 

development from Thungsamrit rice farmer's cooperatives Limited. The research team has provided information 

from the information providers, including packaging design experts. Graphic design on packaging and marketing. 

The sample population was 15 years old and lived in Nakhon Ratchasima. The samples were collected from the 

consumers in two districts of Nakhon Ratchasima, namely Muang and Phimai. Random Sampling: The main places 

to collect field data are the fresh markets, shops and areas where the processed products are sold. There were 

100 samples of pre-test. The variables used in this study were as follows: the opinions of the suppliers of 

Tungsamrit rice products of Pimai cooperatives and the variables as follows: Pimai Salt Co., Ltd. and the results 

of the consumer satisfaction assessment. The research instrument was an interview with preliminary data to 

design a package of rice from Tongsumrit in Phimai Agricultural Cooperative Co., LTD. a preliminary questionnaire 

from three experts to design a package of rice from Thungsamrit Rice of Pimai Agricultural Cooperative Ltd. 1) 

Ready-to-Drink Beverages 2) ready-to-drink beverage group 3) Dried Thai Vermicelli 4) Tea Leaves of rice 5) instant 

rice drink 6) instant rice drink group and Drinks Consumer Satisfaction. Research results are as follows. The results 

of the study on processed products from Thungsamai Rice of Pimai Cooperative Limited and the result of the 

design and development of processed products from Thungsamut Rice of Pimai Cooperative Limited. The 

348



การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 4 

12-13 กรกฎาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร หนา 

 

packaging of rice fields of Pimai Agricultural Cooperative Limited. Three types of ready-to-drink beverage, three 

types of ready-to-drink beverage group, three types of dried Thai Vermicelli, three types of Tea Leaves of rice 

three types of instant rice drink, and three types of instant rice drink group. Choose the most suitable one for the 

original packaging. The results of the satisfaction study on the packaging. Phimai Agricultural Cooperative Co., 

LTD. 1) Ready-to-drink beverage packaging. 2) Ready-to-drink beverage group packaging. 3) Dried Thai Vermicelli 

packaging. 4) Tea Leaves of rice packaging. 5) Instant rice drink packaging. 6) Instant rice drink group packaging. To 

evaluate the satisfaction of 400 consumers, the consumers' satisfaction toward the Thungsamrit Rice Processing 

Packaging of the Pimai Cooperative Limited was divided By separate terms of use, ie. Protection of goods 

Maintain the quality of the product. The size is appropriate to the usage. Packing can be seen inside. Easy to use, 

turn on and turn off the unit for easy transport when shopping back. Proper placement of shelves Suitable to be 

a souvenir. Packaging can keep the environment. Material is suitable for the product. At the high level (= 4.25), 

the standard deviation (S.D. = 0.52). Can be media Built-in advertising The product details, such as quantity, 

production date, properties and how to use the product. Can clarify and point out to the consumer the type of 

product that can be displayed. For products and manufacturers. The standard deviation (S.D. = 0.37) was at the 

high level (= 4.21). The standard deviation (S.D. = 0.47) 

Keywords: Packaging, Rice of Tongsumrit, Phimai Agricultural Cooperative Co., LTD. 

 

1. บทนํา 

 ปจจุบันสหกรณการเกษตรพิมาย จํากัด ไดมีการแปรรูป

ผลิตภัณฑจากขาว เปนการแปรรูปผลิตภัณฑสินคาข้ึนมาใหม 

ทั้งหมด 6 ผลิตภัณฑ ซึ่งเปนผลิตภัณฑที่แปรรูปมาจากขาวหักที่

มีจํานวนมากในโกดังเก็บขาว จึงไดคิดหาวิธีแปรรูปออกมาเปน

ผลิตภัณฑตางๆ แตทางสหกรณยังขาดบรรจุภัณฑที่จะใชบรรจุ

ผลิตภัณฑแปรรูปจากขาว ทั้งหมด 6 ผลิตภัณฑ ประกอบไปดวย 

1) เครื่องด่ืมแบบพรอมดื่ม 2) เคร่ืองดื่มแบบพรอมดื่มแบบแพ็ค 

3) ขนมจีนอบแหง 4) ชาใบขาว 5 ) เครื่อง ดื่มชนิดผงชง 

6) เครื่องด่ืมชนิดผงชงแบบแพ็ค สงผลใหไมสามารถแขงขันกับ

บริษัทภาคเอกชน ซึ่งหากมีการออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑใหมี

ความเหมาะสมกับการจัดจําหนาย จะชวยเพิ่มผลกําไรใหกับ

สหกรณการเกษตรพิมาย จํากัด 

 ดังน้ันงานวิจัยนี้จึงศึกษาพัฒนาบรรจุภัณฑ ผลิตภัณฑจาก

ขาวทุงสัมฤทธ์ิ เพื่อออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑ ผลิตภัณฑจาก

ขาวทุงสัมฤทธ์ิของสหกรณการเกษตรพิมาย จํากัด ซ่ึงเปน

ผลิตภัณฑสินค าแปร รูปขึ้นมาใหม  ทั้ งหมด 6 ผ ลิต ภัณฑ  

ประกอบไปดวย 1) เครื่องดื่มแบบพรอมดื่ม 2) เครื่องด่ืมแบบ

พรอมดื่มแบบแพ็ค 3) ขนมจีนอบแหง 4) ชาใบขาว 5) เครื่องดื่ม

ชนิดผงชง 6) เครื่องด่ืมชนิดผงชงแบบแพ็ค เพื่อชวยใหสหกรณ

การเกษตรพิมาย จํากัด สามารถนําไปจัดจําหนายไปยังผูบริโภค

ในประเทศ 

 

2. วิธีดําเนินการวิจัย 
 การพัฒนาบรรจุภัณฑผลิตภัณฑจากขาวทุงสัมฤทธ์ิของ

สหกรณการเกษตรพิมาย จํากัด ผูวิจัยมีขั้นตอนในการดําเนินการ

ออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑ โดยมีการกําหนดวิธีดําเนินการวิจัย 

ที่มีความสอดคลองกับวัตถุประสงคของการวิจัย ดังนี้ 

 

2.1 แหลงที่มาของขอมูล แหลงที่มาของขอมูลเพื่อการพัฒนาบรรจุ

ภัณฑผลิตภัณฑจากขาวทุงสัมฤทธ์ิของสหกรณการเกษตรพิมาย จํากัด 

ครั้งน้ีผูวิจัยไดจําแนกขอมูลออกเปน 2 ประเภท คือแหลงขอมูลปฐม

ภูมิ และแหลงขอมูลทุติยภูมิ 

 

2.2 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 กลุมผูใหขอมูล สหกรณการเกษตรพิมาย และผูเชี่ยวชาญ

ดานบรรจุภัณฑ, ดานการผลิตสื่อสิ่งพิมพ และดานการตลาด 

จํานวน 3 ทาน 

 ประชากรกลุมตัวอยาง 

 - ประชากร ไดแก ผูบริโภคทั่วไปในจังหวัดนครราชสีมา ที่มี

ความสนใจผลิตภัณฑ  
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 - กลุมตัวอยาง ไดแก ผูบริโภค จํานวน 400 คน โดยการสุม

ตัวอยางแบบงาย (Simple Random Sampling) 

 

2.3 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ในการพัฒนาบรรจุภัณฑผลิตภัณฑจาก

ขาวทุงสัมฤทธ์ิของสหกรณการเกษตรพิมาย จํากัด ครั้งน้ีผูวิจัย ได

กําหนดเครื่อง มือที่ ใช ในการวิจัย  ตามลําดับขั้นตอนวิธีการ

ดําเนินการวิจัยดังนี้ 

2.3.1 จัดสนทนากลุมเก่ียวกับขอมูลผลิตภัณฑแปรรูปจากขาวทุง

สัมฤทธ์ิ จากผูประกอบการชุมชนที่ผลิต ผลิตภัณฑแปรรูปจากขาว

ทุงสัมฤทธ์ิของสหกรณการเกษตรพิมาย จํากัด และผูบริโภคใน

ชุมชน เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาบรรจุภัณฑ ในการสนทนา

จะมีการบันทึก สังเกต และถายภาพประกอบ เพื่อจะไดทราบถึง

ขอมูลเบื้องตนเพื่อการพัฒนาบรรจุภัณฑ 

2.3.2 แบบสัมภาษณขอมูลเบื้องตนเพื่อเปนแนวทางในการ

พัฒนาบรรจุภัณฑ เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาบรรจุภัณฑใน

ดานการเลือกใช วัสดุบรรจุภัณฑ โครงสรางบรรจุภัณฑ และ

รูปแบบของบรรจุภัณฑ ซึ่งผูวิจัยใชเคร่ืองมือแบบสัมภาษณในการ

สัมภาษณผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบบรรจุภัณฑ, ดานการผลิต

สื่อสิ่งพิมพและดานการตลาด พรอมกับนําผลิตภัณฑแปรรูปจาก

ขาวทุ งสัมฤทธ์ิของสหกรณการเกษตรพิมาย จํา กัด เพื่อให

ผูเช่ียวชาญพิจารณาประกอบการตอบแบบสัมภาษณ 

2.3.3 แบบสอบถามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญที่มีตอบรรจุ

ภัณฑผลิตภัณฑจากขาวทุงสัมฤทธ์ิของสหกรณการเกษตรพิมาย 

จํากัด เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุง บรรจุภัณฑ ซึ่ง

ผูเ ชี่ยวชาญที่ตอบแบบสอบถามในครั้งนี้ตองเปนผูที่มีความรู 

ความสามารถ ความชํานาญและมีประสบการณ จํานวน 3 ทาน 

พรอมทําหุนจําลองบรรจุภัณฑ 3 รูปแบบ ใหผูเช่ียวชาญพิจารณา

ประกอบกับการตอบแบบสอบถามนี้ โดยหารูปแบบที่เหมาะสม

เพียง 1 รูปแบบ เพื่อนําไปพัฒนาและศึกษาความพึงพอใจ 

2.3.4 แบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจที่มีตอบรรจุภัณฑ

ผลิตภัณฑจากขาวทุงสัมฤทธ์ิของสหกรณการเกษตรพิมาย จํากัด 

เพื่อสอบถามผูบริโภค โดยการนําเอาตนแบบบรรจุภัณฑไปใชใน

การสอบถามความพึงพอใจ 

 

2.4 วิ ธีการเก็บรวบรวมขอมูล  การเ ก็บรวบรวมขอมูล เพื่ อ

การศึกษาและพัฒนาบรรจุภัณฑผลิตภัณฑจากขาวทุงสัมฤทธ์ิของ

สหกรณการเกษตรพิมาย จํากัด มีดังนี้ 

2.4.1 การศึกษาขอมูลเพื่อพัฒนาบรรจุภัณฑ ซ่ึงผูวิจัยไดเก็บ

รวบรวมขอมูลจากผูผลิต โดยเครื่องมือแบบสัมภาษณขอมูล

เกี่ ยวกับผลิต ภัณฑแปรรูปจากขาวทุง สัมฤท ธ์ิของสหกรณ

การเกษตรพิมาย จํากัด ประกอบการสังเกตและการถายภาพ 

2.4.2 การพัฒนาบรรจุภัณฑ ประกอบดวย 

 - ขั้นกอนพัฒนา ผูวิ จัยได เก็บรวบรวมขอมูลดวยการ

สัมภาษณผูเชี่ยวชาญดานบรรจุภัณฑและดานการตลาด จํานวน 

3 ทาน ดวยเครื่องมือแบบสัมภาษณ ขอมูลเบื้องตนเพื่อเปน

แนวทางในการพัฒนาบรรจุภัณฑพรอมกับนําผลิตภัณฑแปรรูป

จากขาวทุงสัมฤทธ์ิของสหกรณการเกษตรพิมาย จํากัด เพื่อให

ผูเชี่ยวชาญพิจารณาประกอบการตอบแบบสัมภาษณดวย 

 - ข้ันการพัฒนา ผูวิจัยนําขอมูลที่ไดจากผูเชี่ยวชาญข้ันกอน

พัฒนามาเปนแนวทางในการพัฒนาบรรจุภัณฑ เพื่อทําการสราง

หุนจําลองรูปแบบของบรรจุภัณฑ 3 รูปแบบ เพื่อทําการคัดเลือก

รูปแบบที่มีความเหมาะสมที่สุด 1 รูปแบบ เพื่อนําไปประเมิน

ความพึงพอใจในลําดับตอไป 

2.4.3 การประเมินความพึงพอใจของผูบริโภคที่มีตอบรรจุภัณฑ

ผลิตภัณฑจากขาวทุงสัมฤทธ์ิของสหกรณการเกษตรพิมาย จํากัด 

เพื่อประเมินความพึงพอใจทางดานการใชงานและดานการตลาด

จากกลุมตัวอยาง 400 คน โดยการสุมตัวอยางแบบงาย (Simple 

Random Sampling) โดยการนําเอาตนแบบบรรจุภัณฑไป

ประกอบการสอบถาม โดยใชแบบสอบถาม 

 

2.5 การวิเคราะหขอมูล การวิเคราะหขอมูลในการศึกษาและ

พัฒนาบรรจุภัณฑผลิตภัณฑจากขาวทุงสัมฤทธ์ิของสหกรณ

การเกษตรพิมาย จํากัด ผูวิจัยไดแบงการวิเคราะหขอมูลตามลําดับ 

ขั้นตอนวิธีการดําเนินการวิจัย ดังน้ี 

2.5.1 การวิ เคราะห ขอมูลการศึกษาและพัฒนาบรรจุภัณฑ

ผลิตภัณฑจากขาวทุงสัมฤทธ์ิของสหกรณการเกษตรพิมาย จํากัด 

ประกอบดวย 

 - ขั้นการศึกษาขอมูลเพื่อพัฒนาบรรจุภัณฑผลิตภัณฑจากขาว

ทุงสัมฤทธ์ิของสหกรณการเกษตรพิมาย จํากัด นําขอมูลที่ไดจาก

การสัมภาษณผูผลิต การสังเกตและการถายภาพมาสรุปและแปร

ผลโดยการบรรยาย 

 - ข้ันการพัฒนาบรรจุภัณฑผลิตภัณฑจากขาวทุงสัมฤทธ์ิของ

สหกรณการเกษตรพิมาย จํากัด ประกอบดวย 
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 - ขั้นกอนพัฒนา นําขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญดาน

บรรจุภัณฑ และดานการตลาด จํานวน 3 ทาน มาสรุปและแปร

ผลโดยการบรรยาย 

 - ข้ันการพัฒนา นําขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณความคิดเห็น

ผูเ ช่ียวชาญดานบรรจุภัณฑ, ดานการผลิตส่ือสิ่งพิมพและดาน

การตลาด จํานวน 3 ทาน ที่มีตอรูปแบบของบรรจุภัณฑ 3 รูปแบบ โดย

ผูวิจัยกําหนดไว 5 ระดับ ซ่ึงแปลความหมายของขอมูล โดยการ

ใชสถิติคาเฉลี่ย   ของคะแนน และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. 

2.5.2 การวิเคราะหขอมูลการประเมินความพึงพอใจของ

ผูบริโภคที่ มีตอบรรจุภัณฑผลิตภัณฑจากขาวทุงสัมฤทธ์ิของ

สหกรณการเกษตรพิมาย จํากัด จากกลุมตัวอยาง 400 คน 

วิเคราะหแบบประเมินความพึงพอใจโดยหาคาเฉลี่ยของคะแนน 

  และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. ของระดับความพึงพอใจ โดย

กําหนดไว 5 ระดับ 

  

3. ผลการวิจัย 
3.1 ผลการศึกษาตามวัตถุประสงคขอที่ 1 

 จากผลการวิเคราะหขอมูลในการวิจัย เรื่อง การพัฒนาบรรจุภัณฑ

ของผลิตภัณฑจากขาวทุงสัมฤทธ์ิของสหกรณการเกษตรพิมาย 

จํากัด ซึ่งเปนผลิตภัณฑสินคาแปรรูปข้ึนมาใหม ไดแก 1) เครื่องด่ืม

แบบพรอมดื่ม 2) ขนมจีนอบแหง 3) ชาใบขาว 4) เคร่ืองดื่ม

ชนิดผงชงดื่ม สภาพแวดลอมทั่วไปของผลิตภัณฑ 

 ดานจุดแข็ง คือ เปนผลิตภัณฑใหมซึ่งเกิดจากการแปรรูป

จากขาวทุงสัมฤทธ์ิ ใชวัตถุดิบที่มีเฉพาะของทองถิ่น เพิ่มมูลคา

ของผลผลิตประเภทขาว สามารถเก็บรักษาผลิตภัณฑไดนาน

ยิ่งขึ้น มีการบูรณาการรวมกับหนวยงานอ่ืน มีเครือขายที่

หลากหลายและสหกรณเปนที่เชื่อถือของสมาชิก   

 ดานจุดออน คือ ผลิตภัณฑใหมยังไมเปนที่รูจักของผูบริโภค 

ผลิตภัณฑใหมยังไมมีบรรจุภัณฑที่เหมาะสม ชองทางการจัด

จําหนายยังมีไมมาก ตนทุนการผลิตขาวสูงกวาประเทศคูแขง 

 ดานโอกาส คือ ขาวเปนผลผลิตทางการเกษตรที่สําคัญและ

สรางรายไดสูทองถ่ิน คนไทยมีความนิยมในการบริโภคขาว ทํา

ใหขาวสามารถจําหนายไดอยางสมํ่าเสมอ รัฐบาลมีการสนับสนุน

สงเสริมธุรกิจขนาดกลางซ่ึงเปนโอกาสในการขยายและเพิ่ม

ผลผลิต 

 ดานอุปสรรค คือ ผลิตภัณฑมีคูแขงทางการตลาด ปจจัย

ภายนอกดาน สภาพทางภูมิอากาศมีผลกระทบตอปริมาณ และ

ตนทุน ของผลผลิต ผลิตภัณฑยังขาดเอกลักษณ ที่บงบอกถึง

ทองถิ่นและพื้นที่แหลงผลิต เพื่อนําผลการวิเคราะหขอมูลน้ี

นําไปสูกระบวนการออกแบบบรรจุภัณฑในลําดับตอไป 

 

3.2 ผลการศึกษาตามวัตถุประสงคขอที่ 2 

3.2.1 แนวความคิดที่ใชในการออกแบบบรรจุภัณฑผลิตภัณฑ

แปรรูปขาวทุงสัมฤทธ์ิ 

 ในการออกแบบบรรจุภัณฑผลิตภัณฑแปรรูปขาวทุง

สัมฤทธ์ิของสหกรณการเกษตรพิมาย จํากัด ผูวิจัยไดรวบรวบ

ขอมูลตางๆ นํามาประกอบการออกแบบ โดยนําแนวความคิดใน

การออกแบบทั้งเรื่องของสี เสนลายกราฟก รูปภาพ และ

ตัวอักษร เพื่อส่ือความหมายผานตัวบรรจุภัณฑผลิตภัณฑแปรรูป

ขาวทุงสัมฤทธ์ิของสหกรณการเกษตรพิมาย จํากัด ไดแก  1) 

บรรจุภัณฑเครื่องดื่มแบบพรอมด่ืม 2) บรรจุภัณฑเครื่องด่ืมแบบ

พรอมด่ืมแบบแพ็ค 3) บรรจุภัณฑขนมจีนอบแหง 4) บรรจุภัณฑ

ชาใบขาว 5) บรรจุภัณฑเครื่องด่ืมชนิดผงชงดื่ม 6) บรรจุภัณฑ

เครื่องด่ืมชนิดผงชงดื่มแบบแพ็ค ดังนี้ 

 

ตารางที ่1 แนวความคิดที่ใชในการออกแบบบรรจุภัณฑ 

ลําดับท่ี รายละเอียด 

1 ตราสัญลักษณของสหกรณการเกษตรพิมาย  

 ในการออกแบบใช สีเขียว และสีเหลืองทอง : เพื่อส่ือถึง

ความเปนธรรมชาติความสดชื่น และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

 
2 ชื่อผลิตภัณฑ 

 ในการออกแบบเลือกใชรูปแบบตัวอักษรท่ีอานงาย ใชสีท่ีมี

ความเหมาะสมกับบรรจุภัณฑ 

 
3 ภาพประกอบการออกแบบ 

 ในการออกแบบเลือกใช ภาพรวงขาว โดยนําเอาเฉพาะ

ลายเสนท่ีมีความเปนเอกลักษณ และสีสันท่ีสื่อถึงสีของรวง

ขาว 
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ตารางที่ 1 แนวความคิดที่ใชในการออกแบบบรรจุภัณฑ (ตอ) 

ลําดับท่ี รายละเอียด 

4 ลายเสนท่ีใชประกอบการออกแบบ 

 ในการออกแบบภาพเสนโคงท่ีสื่อความหมายถึงทองทุงนา 

และใชสีเขียวเพ่ือสื่อถึงความอุดมสมบูรณ 

 
5 ภาพประกอบการออกแบบบรรจุภัณฑนํ้านมขาว 

 ในการออกแบบเลือกใช ภาพรวงขาว โดยนําเอาเฉพาะ

ลายเสนท่ีมีความเปนเอกลักษณ และสีสันท่ีส่ือถึงสีของรวงขาว 

ตัดทอนภาพรวงขาวมาเปนบางสวน 

 

6 ภาพประกอบการออกแบบบรรจุภัณฑชาใบขาว 

 ในการออกแบบเลือกใช ภาพตนกลาของขาวหอมมะลิ ท่ี

สื่อความหมายถึงความอุดมสมบูรณ การเจริญเติบโต 
 

 

7 ภาพประกอบการออกแบบบรรจุภัณฑชาใบขาว 

 ในการออกแบบเลือกใช ภาพของถวยชา ท่ีสื่อความหมายถึง 

ความหอมกรุน นาด่ืม ของชาใบขาว 

 
8 ภาพประกอบการออกแบบบรรจุภัณฑเคร่ืองดื่มชนิดชงด่ืม 

 ในการออกแบบเลือกใช ภาพของถวยชา ท่ีสื่อความ

หมายถึง ความหอมกรุน นาด่ืมของนม 

 
 

3.2.2 ผลการวิเคราะหการออกแบบบรรจุภัณฑ 

 ผูวิจัยนําหุนจําลองของบรรจุภัณฑไปทําการสอบถาม

ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน ที่มีตอบรรจุภัณฑที่

พัฒนาทั้ง 3 รูปแบบ โดยเครื่องมือแบบสอบถามความคิดเห็น

แลวนํามาวิเคราะหหาคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แลว

นํามาจัดลําดับคาของคะแนนซึ่งไดผลดังแสดงในตารางที่ 2 

 

 
รูปที่ 1 ตัวอยางบรรจุภัณฑเครื่องด่ืมแบบพรอมดื่ม รปูแบบที่ 1 

 

 

รูปที่ 2 ตัวอยางบรรจุภัณฑเครื่องดื่มแบบพรอมดื่ม รปูแบบที่ 2 

 

 
รูปที่ 3 ตัวอยางบรรจุภัณฑเครื่องดื่มแบบพรอมดื่ม รปูแบบที่ 3 

 

ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญที่มีตอ

บรรจุภัณฑเครื่องดื่มแบบพรอมด่ืม 

ความคิดเห็นท่ีมีตอ

คุณลักษณะโครงสรางของ

บรรจุภัณฑ 

ระดับความคิดเห็น 

รูปแบบท่ี 1 รูปแบบท่ี 2 รูปแบบท่ี 3 

  S.D.   S.D.   S.D. 

1.การปกปองคุมครองสินคา 4.67 0.50 3.78 0.44 4.00 0.50 

2.อํานวยความสะดวก 4.08 0.51 4.00 0.43 4.00 0.43 

3.ความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ 3.50 0.52 4.00 0.43 4.08 0.51 

4.เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 4.56 0.53 3.89 0.33 3.89 0.33 
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ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญที่มีตอ

บรรจุภัณฑเครื่องดื่มแบบพรอมด่ืม (ตอ) 

ความคิดเห็นท่ีมีตอกราฟก 

บนบรรจุภัณฑ 
รูปแบบท่ี 1 รูปแบบท่ี 2 รูปแบบท่ี 3 

 S.D.   S.D.   S.D. 

1.สีที่ใชในบรรจุภัณฑ 4.33 0.58 4.00 0.00 4.33 0.58 

2.รูปทรงของบรรจุภัณฑ 4.67 0.58 4.00 0.00 4.00 0.00 

3.ตัวอักษรที่ใชในบรรจุภัณฑ 3.56 0.53 3.78 0.44 4.11 0.60 

4.ภาพประกอบ 4.00 0.50 3.89 0.33 4.11 0.33 

5.การจัดวางองคประกอบ 4.56 0.53 3.89 0.33 4.00 0.00 

6.รายละเอียดของสินคา 4.22 0.55 3.89 0.47 4.06 0.54 

รวม 4.15 0.64 3.90 0.39 4.04 0.44 

ระดับความเหมาะสม เหมาะสมมาก เหมาะสมมาก เหมาะสมมาก 

 

 จากตารางที่ 2 พบวาความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญที่มีตอ

บรรจุภัณฑสินคาเครื่องดื่มแบบพรอมด่ืมที่พัฒนาทั้ง 3 รูปแบบ 

โดยภาพรวมคุณลักษณะดานโครงสรางของบรรจุภัณฑทั้ง 4 ดาน 

ไดแก การปกปองคุมครองสินคา การอํานวยความสะดวก ความ

เหมาะสมกับผลิตภัณฑ และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ดานกราฟก

บนบรรจุภัณฑ ไดแก สีที่ใชในบรรจุภัณฑ รูปทรงของบรรจุภัณฑ 

ตัวอักษรที่ใชในบรรจุภัณฑ ภาพประกอบที่ใชในบรรจุภัณฑ การ

จัดวางองคประกอบรายละเอียดของสินคา ซึ่งบรรจุภัณฑสินคา

เครื่องดื่มแบบพรอมด่ืมที่พัฒนา 

 ลําดับที่ 1 ไดแก รูปแบบที่ 1 มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก 

(= 4.15) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.64 

 ลําดับที่ 2 ไดแก รูปแบบที่ 3 มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก 

(= 4.04) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.44 

 ลําดับที่ 3 ไดแก รูปแบบที่ 2 มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก 

(= 3.90) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.39 

 

 
รูปที่ 4 ตัวอยางบรรจุภัณฑเครื่องดื่มแบบพรอมดื่มแบบแพ็ค 

รูปแบบที ่1 

 
รูปที่ 5 ตัวอยางบรรจุภัณฑเครื่องดื่มแบบพรอมด่ืมแบบแพ็ค 

รูปแบบที ่2 

 

 
รูปที่ 6 ตัวอยางบรรจุภัณฑเครื่องดื่มแบบพรอมด่ืมแบบแพ็ค 

รูปแบบที ่3 

 

ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญที่มีตอ

บรรจุภัณฑเครื่องดื่มแบบพรอมด่ืมแบบแพ็ค 

ความคิดเห็นท่ีมีตอ

คุณลักษณะโครงสรางของ

บรรจุภัณฑ 

ระดับความคิดเห็น 

รูปแบบท่ี 1 รูปแบบท่ี 2 รูปแบบท่ี 3 

  S.D.   S.D.   S.D. 

1.การปกปองคุมครองสินคา 3.89 0.33 4.00 0.00 3.78 0.44 

2.อํานวยความสะดวก 3.92 0.92 4.08 0.29 3.83 0.39 

3.ความเหมาะสมกับผลติภัณฑ 3.67 0.49 4.08 0.29 3.83 0.39 

4.เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 3.98 0.33 4.11 0.33 4.00 0.00 

ความคิดเห็นท่ีมีตอกราฟก 

บนบรรจุภัณฑ 
รูปแบบท่ี 1 รูปแบบท่ี 2 รูปแบบท่ี 3 

  S.D.   S.D.   S.D. 

1.สีที่ใชในบรรจุภัณฑ 4.00 0.00 4.00 0.00 4.00 0.00 

2.รูปทรงของบรรจุภัณฑ 3.67 0.58 4.00 0.00 4.00 0.00 

3.ตัวอักษรที่ใชในบรรจุภัณฑ 3.89 0.33 3.89 0.33 3.89 0.33 

4.ภาพประกอบ 4.89 0.33 4.00 0.00 4.00 0.00 

5.การจัดวางองคประกอบ 4.00 0.00 4.00 0.00 3.78 0.44 

6.รายละเอียดของสินคา 4.00 0.34 4.06 0.24 4.00 0.00 

รวม 3.89 0.34 4.03 0.23 3.90 0.30 

ระดับความเหมาะสม เหมาะสมมาก เหมาะสมมาก เหมาะสมมาก 

 

 จากตารางที่ 3 พบวาความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญที่มีตอ

บรรจุภัณฑสินคาเครื่องดื่มแบบพรอมดื่มที่พัฒนาทั้ง 3 รูปแบบ 

โดยภาพรวมคุณลักษณะดานโครงสรางของบรรจุภัณฑทั้ง 4 ดาน 

ไดแก การปกปองคุมครองสินคา การอํานวยความสะดวก ความ
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เหมาะสมกับผลิตภัณฑ และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ดานกราฟก

บนบรรจุภัณฑ ไดแก สีที่ใชในบรรจุภัณฑ รูปทรงของบรรจุภัณฑ 

ตัวอักษรที่ใชในบรรจุภัณฑ ภาพประกอบที่ใชในบรรจุภัณฑ การ

จัดวางองคประกอบรายละเอียดของสินคา ซึ่งบรรจุภัณฑสินคา

เครื่องดื่มแบบพรอมด่ืมที่พัฒนา 

 ลําดับที่ 1 ไดแก รูปแบบที่ 2 มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก 

(= 4.03) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.23 

 ลําดับที่ 2 ไดแก รูปแบบที่ 3 มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก 

(= 3.90) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.30 

 ลําดับที่ 3 ไดแก รูปแบบที่ 1 มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก 

(= 3.89) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.34 

 

 
รูปที่ 7 ตัวอยางบรรจุภัณฑขนมจีนอบแหง รูปแบบที่ 1 

 

 
รูปที่ 8 ตัวอยางบรรจุภัณฑขนมจีนอบแหง รูปแบบที่ 2 

 

 
รูปที่ 9 ตัวอยางบรรจุภัณฑขนมจีนอบแหง รูปแบบที่ 3 

 

ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญที่มีตอ

บรรจุภัณฑขนมจีนอบแหง 

ความคิดเห็นท่ีมีตอ

คุณลักษณะโครงสรางของ

บรรจุภัณฑ 

ระดับความคิดเห็น 

รูปแบบท่ี 1 รูปแบบท่ี 2 รูปแบบท่ี 3 

  S.D.   S.D.   S.D. 

1.การปกปองคุมครองสินคา 3.67 0.50 4.00 0.50 3.67 0.50 

2.อํานวยความสะดวก 3.83 0.39 4.00 0.43 3.83 0.39 

3.ความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ 3.75 0.45 4.00 0.43 4.00 0.43 

4.เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 4.00 0.00 4.11 0.33 3.89 0.33 

ความคิดเห็นท่ีมีตอกราฟก 

บนบรรจุภัณฑ 
รูปแบบท่ี 1 รูปแบบท่ี 2 รูปแบบท่ี 3 

  S.D.   S.D.   S.D. 

1.สีที่ใชในบรรจุภัณฑ 4.00 0.00 4.00 0.00 3.67 0.58 

2.รูปทรงของบรรจุภัณฑ 3.67 0.58 4.00 0.00 4.00 0.00 

3.ตัวอักษรที่ใชในบรรจุภัณฑ 3.89 0.33 4.22 0.44 3.78 0.44 

4.ภาพประกอบ 3.78 0.44 4.11 0.33 3.89 0.33 

5.การจัดวางองคประกอบ 3.89 0.33 4.00 0.00 4.00 0.00 

6.รายละเอียดของสินคา 3.83 0.38 4.00 0.49 3.78 0.55 

รวม 3.83 0.38 4.04 0.39 3.85 0.42 

ระดับความเหมาะสม เหมาะสมมาก เหมาะสมมาก เหมาะสมมาก 

 

 จากตารางที่ 4 พบวาความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญที่มีตอ

บรรจุภัณฑสินคาขนมจีนอบแหงที่พัฒนาทั้ง 3 รูปแบบ โดย

ภาพรวมคุณลักษณะดานโครงสรางของบรรจุภัณฑทั้ง 4 ดาน 

ไดแก การปกปองคุมครองสินคา การอํานวยความสะดวก ความ

เหมาะสมกับผลิตภัณฑ และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ดานกราฟก

บนบรรจุภัณฑ ไดแก สีที่ใชในบรรจุภัณฑ รูปทรงของบรรจุภัณฑ 

ตัวอักษรที่ใชในบรรจุภัณฑ ภาพประกอบที่ใชในบรรจุภัณฑ การ

จัดวางองคประกอบรายละเอียดของสินคา ซ่ึงบรรจุภัณฑสินคา

ขนมจีนอบแหงที่ออกแบบพัฒนา 

 ลําดับที่ 1 ไดแก รูปแบบที่ 2 มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก 

(= 4.04) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.39  

 ลําดับที่ 2 ไดแก รูปแบบที่ 3 มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก 

(= 3.85) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.42   

 ลําดับที่ 3 ไดแก รูปแบบที่ 1 มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก 

(= 3.83) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.38 

 

 
รูปที่ 10 ตัวอยางบรรจุภัณฑชาใบขาว รูปแบบที ่1 
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รูปที่ 11 ตัวอยางบรรจุภัณฑชาใบขาว รูปแบบที ่2 

 

 
รูปที่ 12 ตัวอยางบรรจุภัณฑชาใบขาว รูปแบบที ่3 

 

ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญที่มีตอ

บรรจุภัณฑชาใบขาว 

ความคิดเห็นท่ีมีตอ

คุณลักษณะโครงสรางของ

บรรจุภัณฑ 

ระดับความคิดเห็น 

รูปแบบท่ี 1 รูปแบบท่ี 2 รูปแบบท่ี 3 

 S.D.   S.D.   S.D. 

1.การปกปองคุมครองสินคา 4.33 0.50 3.78 0.44 4.11 0.33 

2.อํานวยความสะดวก 4.00 0.43 4.00 0.43 4.08 0.29 

3.ความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ 3.67 0.49 3.92 0.29 4.17 0.39 

4.เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 4.22 0.44 3.89 0.33 4.00 0.00 

ความคิดเห็นท่ีมีตอกราฟก 

บนบรรจุภัณฑ 
รูปแบบท่ี 1 รูปแบบท่ี 2 รูปแบบท่ี 3 

 S.D.   S.D.   S.D. 

1.สีที่ใชในบรรจุภัณฑ 4.00 0.00 4.00 0.00 4.33 0.58 

2.รูปทรงของบรรจุภัณฑ 4.33 0.58 4.00 0.00 4.00 0.00 

3.ตัวอักษรที่ใชในบรรจุภัณฑ 3.89 0.33 3.78 0.44 4.22 0.44 

4.ภาพประกอบ 3.89 0.33 3.89 0.33 4.11 0.33 

5.การจัดวางองคประกอบ 4.00 0.00 3.89 0.33 4.11 0.33 

6.รายละเอียดของสินคา 4.06 0.42 3.83 0.38 4.28 0.46 

รวม 4.01 0.43 3.88 0.36 4.15 0.36 

ระดับความเหมาะสม เหมาะสมมาก เหมาะสมมาก เหมาะสมมาก 

 

 จากตารางที่ 5 พบวาความคิดเห็นของผูเ ช่ียวชาญที่มีตอ

บรรจุภัณฑสินคาชาใบขาวที่พัฒนาทั้ง 3 รูปแบบ โดยภาพรวม

คุณลักษณะดานโครงสรางของบรรจุภัณฑทั้ง 4 ดาน ไดแก การปกปอง

คุมครองสินคา การอํานวยความสะดวก ความเหมาะสมกับ

ผลิตภัณฑ และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ดานกราฟกบนบรรจุภัณฑ 

ไดแก สีที่ใชในบรรจุภัณฑ รูปทรงของบรรจุภัณฑ ตัวอักษรที่ใช

ในบรรจุภัณฑ ภาพประกอบที่ใชในบรรจุภัณฑ การจัดวาง

องคประกอบรายละเอียดของสินคา ซ่ึงบรรจุภัณฑสินคาชาใบขาว

ที่ออกแบบพัฒนา 

 ลําดับที่ 1 ไดแก รูปแบบที่ 3 มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก 

(= 4.15) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.36 

 ลําดับที่ 2 ไดแก รูปแบบที่ 1 มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก 

(= 4.01) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.43 

 ลําดับที่ 3 ไดแก รูปแบบที่ 2 มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก 

(= 3.88) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.36 

 

 
รูปที่ 13 ตัวอยางบรรจุภัณฑเครื่องด่ืมชนิดผงชงดื่มแบบซอง 

รูปแบบที ่1 

 

 
รูปที่ 14 ตัวอยางบรรจุภัณฑเครื่องด่ืมชนิดผงชงดื่มแบบซอง 

รูปแบบที ่2 

 

 

รูปที่ 15 ตัวอยางบรรจุภัณฑเครื่องด่ืมชนิดผงชงดื่มแบบซอง 

รูปแบบที ่3 
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ตารางที่ 6 ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญที่มีตอ

บรรจุภัณฑเครื่องดื่มชนิดผงชงด่ืมแบบซอง 

ความคิดเห็นท่ีมีตอ

คุณลักษณะโครงสรางของ

บรรจุภัณฑ 

ระดับความคิดเห็น 

รูปแบบท่ี 1 รูปแบบท่ี 2 รูปแบบท่ี 3 

 S.D.   S.D.   S.D. 

1.การปกปองคุมครองสินคา 4.11 0.33 4.00 0.00 4.00 0.00 

2.อํานวยความสะดวก 3.92 0.29 3.92 0.29 3.92 0.29 

3.ความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ 4.17 0.58 4.00 0.00 4.08 0.29 

4.เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 4.11 0.33 3.89 0.33 4.00 0.00 

ความคิดเห็นท่ีมีตอกราฟก 

บนบรรจุภัณฑ 
รูปแบบท่ี 1 รูปแบบท่ี 2 รูปแบบท่ี 3 

 S.D.   S.D.   S.D. 

1.สีที่ใชในบรรจุภัณฑ 4.00 0.00 4.00 0.00 4.00 0.00 

2.รูปทรงของบรรจุภัณฑ 4.33 0.58 4.00 0.00 4.00 0.00 

3.ตัวอักษรที่ใชในบรรจุภัณฑ 3.89 0.33 4.00 0.00 4.11 0.33 

4.ภาพประกอบ 4.00 0.00 4.00 0.00 4.11 0.33 

5.การจัดวางองคประกอบ 4.00 0.00 4.00 0.00 4.00 0.00 

6.รายละเอียดของสินคา 4.11 0.32 4.00 0.00 4.00 0.00 

รวม 4.06 0.36 3.98 0.15 4.01 0.18 

ระดับความเหมาะสม เหมาะสมมาก เหมาะสมมาก เหมาะสมมาก 

 

 จากตารางที่ 6 พบวาความคิดเห็นของผูเ ช่ียวชาญที่มีตอ

บรรจุภัณฑสินคาเครื่องด่ืมชนิดผงชงดื่มแบบซองทั้ง 3 รูปแบบ 

โดยภาพรวมคุณลักษณะดานโครงสรางของบรรจุภัณฑทั้ง 4 ดาน 

ไดแก การปกปองคุมครองสินคา การอํานวยความสะดวก ความ

เหมาะสมกับผลิตภัณฑ และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ดานกราฟก

บนบรรจุภัณฑ ไดแก สีที่ใชในบรรจุภัณฑ รูปทรงของบรรจุภัณฑ 

ตัวอักษรที่ใชในบรรจุภัณฑ ภาพประกอบที่ใชในบรรจุภัณฑ การ

จัดวางองคประกอบรายละเอียดของสินคา ซึ่งบรรจุภัณฑสินคา

เครื่องดื่มชนิดผงชงด่ืมแบบซองที่ออกแบบพัฒนา 

 ลําดับที่ 1 ไดแก รูปแบบที่ 1 มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก 

(= 4.06) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.36  

 ลําดับที่ 2 ไดแก รูปแบบที่ 3 มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก 

(= 4.01) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.18   

 ลําดับที่ 3 ไดแก รูปแบบที่ 2 มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก 

(= 3.98) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.15 
 

 

 

 
รูปที่ 16 ตัวอยางบรรจุภัณฑเคร่ืองดื่มชนิดผงชงดื่มแบบแพ็ค 

รูปแบบที ่1 

 

 
รูปที่ 17 ตัวอยางบรรจุภัณฑเคร่ืองดื่มชนิดผงชงดื่มแบบแพ็ค 

รูปแบบที ่2 

 

 

รูปที่ 18 ตัวอยางบรรจุภัณฑเคร่ืองดื่มชนิดผงชงดื่มแบบแพ็ค 

รูปแบบที ่3 

 

ตารางที่ 7 ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญที่มีตอ

บรรจุภัณฑเครื่องดื่มชนิดผงชงด่ืมแบบแพ็ค 

ความคิดเห็นท่ีมีตอ

คุณลักษณะโครงสรางของ

บรรจุภัณฑ 

ระดับความคิดเห็น 

รูปแบบท่ี 1 รูปแบบท่ี 2 รูปแบบท่ี 3 

  S.D.   S.D.   S.D. 

1.การปกปองคุมครองสินคา 4.11 0.60 4.00 0.00 3.89 0.33 

2.อํานวยความสะดวก 4.08 0.29 3.92 0.29 4.08 0.29 

3.ความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ 4.17 0.58 4.00 0.00 4.08 0.29 

4.เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 4.00 0.00 3.89 0.33 4.11 0.33 
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ตารางที่ 7 ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญที่มีตอ

บรรจุภัณฑเครื่องดื่มชนิดผงชงด่ืมแบบแพ็ค (ตอ) 

ความคิดเห็นท่ีมีตอกราฟก 

บนบรรจุภัณฑ 
รูปแบบท่ี 1 รูปแบบท่ี 2 รูปแบบท่ี 3 

 S.D.   S.D.   S.D. 

1.สีที่ใชในบรรจุภัณฑ 4.00 0.00 4.00 0.00 4.33 0.58 

2.รูปทรงของบรรจุภัณฑ 4.33 0.58 4.33 0.58 4.00 0.00 

3.ตัวอักษรที่ใชในบรรจุภัณฑ 4.11 0.33 4.11 0.33 4.11 0.33 

4.ภาพประกอบ 4.22 0.44 4.00 0.50 4.00 0.00 

5.การจัดวางองคประกอบ 4.00 0.00 4.11 0.33 4.00 0.00 

6.รายละเอียดของสินคา 4.06 0.42 4.06 0.24 4.00 0.00 

รวม 4.10 0.39 4.02 0.29 4.04 0.25 

ระดับความเหมาะสม เหมาะสมมาก เหมาะสมมาก เหมาะสมมาก 

 

 จากตารางที่ 7 พบวาความคิดเห็นของผูเ ช่ียวชาญที่มีตอ

บรรจุภัณฑสินคาเครื่องดื่มชนิดผงชงดื่มแบบแพ็คทั้ง 3 รูปแบบ 

โดยภาพรวมคุณลักษณะดานโครงสรางของบรรจุภัณฑทั้ง 4 ดาน 

ไดแก การปกปองคุมครองสินคา การอํานวยความสะดวก ความ

เหมาะสมกับผลิตภัณฑ และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ดานกราฟก

บนบรรจุภัณฑ ไดแก สีที่ใชในบรรจุภัณฑ รูปทรงของบรรจุภัณฑ 

ตัวอักษรที่ใชในบรรจุภัณฑ ภาพประกอบที่ใชในบรรจุภัณฑ การ

จัดวางองคประกอบรายละเอียดของสินคา ซ่ึงบรรจุภัณฑสินคา

เครื่องดื่มชนิดผงชงด่ืมแบบแพ็คที่ออกแบบพัฒนา 

 ลําดับที่ 1 ไดแก รูปแบบที่ 1 มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก 

(= 4.06) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.36  

 ลําดับที่ 2 ไดแก รูปแบบที่ 3 มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก 

(= 4.01) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.18   

 ลําดับที่ 3 ไดแก รูปแบบที่ 2 มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก 

(= 3.98) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.15 

 จากการศึกษาความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญดานบรรจุภัณฑ

ทั้ง 3 ทาน ที่มีตอบรรจุภัณฑสินคาของสหกรณการเกษตรพิมาย 

จํากัด ทั้ง 6 ผลิตภัณฑ นําไปพัฒนาและปรับปรุงตอและทําการ

สรางบรรจุภัณฑสินคา ทั้ง 6 ผลิตภัณฑ เพื่อนําไปประเมินความ

พึงพอใจของผูบริโภคในลําดับตอไป 

 

3.3 ผลการศึกษาตามวัตถุประสงคขอที่ 3 

 ผูวิจัยนําบรรจุภัณฑแปรรูปขาวทุงสัมฤทธ์ิที่ไดออกแบบ

พัฒนา ทั้งหมดไปทําการประเมินความพึงพอใจของผูบริโภค 

โดยเครื่องมือแบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจของ

ผูบริโภค จํานวน 400 คน ไดผลดังน้ี 

 
 

รูปที่ 19 บรรจุภัณฑแปรรปูขาวทุงสัมฤทธ์ิที่ไดออกแบบพัฒนา 

ข้ึนมาใหม 

 

ตารางที่ 8 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูบริโภคที่มีตอ

บรรจุภัณฑแปรรูปขาวทุงสัมฤทธ์ิ 
รายการประเมินความพึงพอใจของผูบริโภค 

ท่ีมีตอบรรจุภัณฑท่ีพัฒนา 

ความพึงพอใจ 

 S.D. 

(1) หนาท่ีดานการใชงาน   

1.1 ปกปองค ุมครองสินคา 

 

4.24 

 

0.52 

1.2 รักษาคุณภาพของสินคา 4.29 0.51 

1.3 มีขนาดที่เหมาะสมกับปริมาณการใชงาน 4.18 0.54 

1.4 การบรรจุสามารถมองเห็นสินคาภายใน 4.31 0.47 

1.5 สะดวกในการใชงาน การเปด ปด 4.30 0.50 

1.6 การรวมหนวยสินคาเพ่ือสะดวกในการเคลื่อนยาย เมื่อซ้ือ

สินคากลับ   

4.24 0.43 

1.7 การวางจําหนายที่เหมาะสมกับชั้นวางสินคา 4.25 0.50 

1.8 เหมาะที่จะเปนของฝาก 4.21 0.58 

1.9 บรรจุภัณฑสามารถรักษาสิ่งแวดลอมได 4.28 0.52 

1.10 วัสดุมีความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ 4.22 0.59 

รวม 4.25 0.52 

ระดับความพึงพอใจ ระดับมาก 

 (2) หนาท่ีดานการตลาด  

2.1 บรรจุภัณฑที่ออกแบบมีความสวยงามเหมาะสม 

 

4.30 

 

0.46 

2.2 สามารถเปนสื่อ โฆษณาสินคาในตัวได 4.19 0.39 

2.3 สามารถแสดงขอมลูรายละเอียดสินคาไดครบถวน เชน 

ปริมาณ วันผลิต สรรพคุณและวิธีการใชผลิตภัณฑ 

4.00 0.14 

2.4 สามารถชีแ้จงและบงชี้ใหผ ูบริโภคทราบถึง ชนิด ประเภท

ของผลติภัณฑ 

4.00 0.15 

2.5 สามารถแสดงเอกลักษณเฉพาะสําหรบัผลิตภัณฑและผูผลิต 4.01 0.22 

2.6 มีความเหมาะสมดานราคา 4.31 0.49 

รวม 4.14 0.37 

ระดับความพึงพอใจ ระดับมาก 

ระดับความพึงพอใจรวม 
4.21 0.47 

ระดับมาก 

 

 จากตารางที่ 8 พบวาความพึงพอใจของผูบริโภคที่มีตอบรรจุภัณฑ

แปรรูปขาวทุงสัมฤทธ์ิของสหกรณการเกษตรพิมาย จํากัด โดยแยกเปน
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ดานการใชงาน ไดแก ปกปองค ุมครองสินคา รักษาคุณภาพของ

สินคา มีขนาดที่ เหมาะสมกับปริมาณการใชงาน การบรรจุ

สามารถมองเห็นสินคาภายใน สะดวกในการใชงาน การเปด ปด 

การรวมหนวยสินคาเพื่อสะดวกในการเคล่ือนยาย เม่ือซื้อสินคากลับ 

การวางจําหนายที่เหมาะสมกับชั้นวางสินคา เหมาะที่จะเปนของฝาก 

บรรจุภัณฑสามารถรักษาสิ่งแวดลอมได วัสดุมีความเหมาะสมกับ

ผลิตภัณฑ อยูในระดับมาก ( = 4.25) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(S.D.= 0.52) ดานการตลาดบรรจุภัณฑที่ออกแบบมีความสวยงาม

เหมาะสม สามารถเปนสื่อ โฆษณาสินคาในตัวได สามารถแสดง

ขอมูลรายละเอียดสินคาไดครบถวน เชน ปริมาณ วันผลิต สรรพคุณ

และวิธีการใชผลิตภัณฑ สามารถชี้แจงและบงชี้ใหผูบริโภคทราบถึง ชนิด 

ประเภทของผลิตภัณฑสามารถแสดงเอกลักษณเฉพาะ สําหรับ

ผลิตภัณฑและผูผลิต มีความเหมาะสมดานราคาอยูในระดับมาก 

(= 4.14) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.= 0.37) ความพึงพอใจ

ในภาพรวมอยูในระดับมาก (= 4.21) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(S.D.= 0.47) 

 

4. สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

4.1 สรุป อภิปรายผล 

 โครงการพัฒนาบรรจุภัณฑของผลิตภัณฑจากขาวทุงสัมฤทธ์ิ

ของสหกรณการเกษตรพิมาย จํากัด คณะผูวิ จัยไดแบงการ

อภิปรายผลตามวัตถุประสงคของงานวิจัยดังน้ี   

 เพื่อศึกษาผลิตภัณฑแปรรูปจากขาวทุงสัมฤทธ์ิของสหกรณ

การเกษตรพิมาย จํากัด ซึ่งเปนผลิตภัณฑสินคาแปรรูปขึ้นมาใหม 

ไดแก 1) เครื่องด่ืมแบบพรอมดื่ม 2) เครื่องดื่มแบบพรอมดื่ม

แบบแพ็ค 3) ขนมจีนอบแหง 4) ชาใบขาว 5) เครื่องด่ืมชนิดผง

ชงด่ืม 6) เครื่องด่ืมชนิดผงชงดื่มแบบแพ็ค ผลที่ไดจากการศึกษา

ขอมูลนั้น มีความเหมาะสมกับผลิตภัณฑแปรรูปจากขาวทุง

สัมฤทธ์ิของสหกรณการเกษตรพิมาย จํากัด ซ่ึงมีความสอดคลอง

กับขอพิจารณาในการออกแบบบรรจุภัณฑ (ดํารงศักด์ิ ชัยสนิท 

และกอเกียรติ วิริยะกิจวัฒนา. 2537 : 45-49) ในดานการใชงาน 

ไดแก ธรรมชาติและลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ คุณสมบัติทาง

กายภาพ เชน ของแข็ง ของเหลว กาซ ฯลฯ ลักษณะทั่วไป เชน 

มีพิษ หรือระเหยได เปนตน ลักษณะที่กอใหเกิดความความ

เสียหายตอผลิตภัณฑ ลักษณะการขนสงและเก็บรักษา วิธีการ

บรรจุผลิตภัณฑ  

 เพื่อออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑสําหรับผลิตภัณฑแปรรูปจาก

ขาวทุงสัมฤทธ์ิของสหกรณการเกษตรพิมาย จํากัด ผลที่ไดจาก

ออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ ประกอบดวย 1. ดานโครงสราง 

มีความสอดคลองกับทฤษฎีของ ปุน คงเจริญเกียรติและสมพร 

คงเจริญเกียรติ (2542: 71-83) โดยที่ผูวิจัยจะกระทําหนาที่เปน

ผูสรางภาพพจนจากขอมูลตางๆ ใหปรากฏเปนรูปลักษณของ

บรรจุภัณฑจริง ลําดับขั้นตอนของการดําเนินงาน นับตั้งแตตอน

เริ่มตนจนกระทั่งสิ้นสุดจนไดผลงานออกมา 2. ดานการออกแบบ

กราฟกบนบรรจุภัณฑ การใชสีในบรรจุภัณฑ ชัยรัตน อัศวางกูร 

(2548: 67) กลาววา สีนั้นมีผลทางดานอารมณความรูสึกของ

มนุษย ในความคิดและความทรงจําของมนุษยลวนมีเรื่องของสี

เขามาเกี่ยวของเพราะสีแตละสีจะสื่อสารและเชื่อมโยงไปถึง

สิ่งอ่ืนเสมอ นอกจากนี้สียังชวยใหแยกแยะและจดจําไดดีขึ้น ใน

กระบวนการสรางแบรนดสีจึงถูกนํามาใชเพื่อสรางความจดจํา

และเชื่อมโยง สีจึงเปนภาษาพิเศษ มีพลังและมิติในการส่ือสาร

มากกวาภาษาที่ เปนตัวอักษร การใช ตัวอักษรและตัวพิมพ 

ประชิด ทินบุตร (2531: 29) กลาวไววา ตัวอักษรหรือตัวพิมพจัด

วาเปนองคประกอบพื้นฐานที่สําคัญอันดับแรกของการออกแบบ 

การออกแบบโดยทั่วๆ ไป มีการนําตัวอักษรมาใชเพื่อการ

ออกแบบ คือ ใชตัวอักษรเปนสวนดึงดูดตา มีลักษณะตัวอักษร

แบบ Display face เพื่อตองการตกแตงหรือการเนนขอความ

ขาวสารใหสามารถดึงดูดความสนใจของผูดู ผูอาน ดวยการใช

ขนาดรูปแบบตัวอักษรที่มีขนาดใหญ มีความเดนเปนพิเศษ และ

ใช ตัวอักษรเปนสวนบรรยายหรืออธิบายเนื้อหา คือ การใช

ตัวอักษรเปน Book face หรือเปนตัว Text ที่มีขนาดเล็กใน

ลักษณะของการเรียงพิมพขอความเพื่อการบรรยายหรืออธิบาย

สวนประกอบปลีกยอย และเนื้อหาที่ส่ือสารเผยแพร 

 เพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มีตอบรรจุภัณฑ ผลิตภัณฑแปรรูป

จากขาวทุงสัมฤทธ์ิของสหกรณการเกษตรพิมาย จํากัด ผลที่ไดจาก

การศึกษาขอมูลความพึงพอใจที่มีตอบรรจุภัณฑ มีความสอดคลองกับ

ทฤษฏีของ ดํารงศักดิ์  ชัยสนิท และกอเกียรติ วิริยะกิจวัฒนา 

(2537: 42-45) ซ่ึงไดกลาวถึง การวางแผนการดําเนินงานอยางมี

ประสิทธิภาพ ที่จะชวยในการตัดสินใจเลือกรูปแบบบรรจุภัณฑที่

เหมาะสมไดทางเลือกในการใชบรรจุภัณฑจึงตองดําเนินการ

อยางมีแบบแผนทางการตลาดดวยโดยใช วิธีการดําเ นินตาม

ขั้นตอน ดังน้ี การวิเคราะหสถานการณ (Situation Analysis) 

เปนการ วิ เคร าะหป จ จัยภาย ใน และปจ จัยภายนอกซึ่ ง

ประกอบดวย การวิเคราะหการแขงขัน การวิเคราะหสถานะ

บริษัท การวิเคราะหบริบททางสังคม การวิเคราะหผูบริโภค การ

กําหนดแนวความคิดในการออกแบบ หลังจากการ วิเคราะห
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สถานการณอยางละเอียดแลว เพื่อทราบความตองการของ

องคกร วาเราตองการบรรจุภัณฑในลักษณะใดหรือตองปรับปรุง

เปล่ียนแปลงอยางไร การประเมินแนวความคิด เปนการประเมิน

ในข้ันแรก เพื่อคัดเลือกแนวความคิดบรรจุภัณฑที่สอดคลองกับ

ความต องการมากที่ สุด  หรือทําการปรับ ป รุง เพื่ อให ได

แนวความคิดที่สมบูรณที่สุดกอน ที่จะทําการทดสอบในเชิง

ปฏิบัติจริงอีกครั้ง การออกแบบในขั้นตอนการพัฒนาบรรจุภัณฑ

การออกแบบถือเปนข้ันตอนที่สําคัญ เพื่อใชเปนแนวทางในการ

นําขอมูลตางๆ ไปใชในการออกแบบที่จะเปนการกําหนดรูปแบบ 

ชนิดของวัสดุตามวัตถุประสงค และตามแนวทางที่วางไว 

 

4.2 ขอเสนอแนะเพื่อนําผลการวิจัยนําไปใช 

 บรรจุภัณฑเครื่องดื่มแบบพรอมด่ืม บรรจุภัณฑเครื่องดื่ม

แบบพรอมดื่มแบบแพ็ค บรรจุภัณฑขนมจีนอบแหง บรรจุภัณฑ

ชาใบขาว บรรจุภัณฑเครื่องดื่มชนิดผงชงด่ืม และบรรจุภัณฑ

เครื่องดื่ มช นิดผงชง ด่ืมแบบแพ็คที่พัฒนาขึ้นในงานวิจัย น้ี 

สามารถปรับขนาดเพื่อใชกับการบรรจุผลิตภัณฑที่มีปริมาณ

เพิ่มข้ึนได ควรศึกษาดานการจัดวางบรรจุภัณฑในสวนของ

รานคาของสหกรณการเกษตรพิมาย จํากัด ใหมีความสวยงาม

นาสนใจ ดึงดูดสายตาผูบริโภคได 

 

4.3 ขอเสนอแนะเพื่อทําการวิจัยครั้งตอไป 

4.3.1 ควรศึกษาระยะเวลาในการเก็บสินคาที่รานคาของ

สหกรณการเกษตรพิมาย จํากัด กอนจําหนายเพื่อใหสามารถคง

คุณภาพของสินคากอนถึงผูบริโภค 

4.3.2 ควรศึกษากราฟกบนบรรจุภัณฑใหเพิ่มภาษาสากลเขาไป

เพื่อเปนการเพิ่มชองทางการจัดจําหนายยังผูบริโภคในที่ตางๆ 

จากการศึกษาวิจัยครั้งน้ี คณะผูวิจัยพบวา การออกแบบบรรจุภัณฑ

ใหมนั้นเปนการเพิ่มตนทุนในการผลิต และเกิดปญหาดานการ

ลงทุน อันเนื่องมาจากสหกรณการเกษตรพิมาย จํากัด เปน

โครงการที่ทําเพื่อชวยเหลือเกษตรกรชาวนาที่เปนสมาชิกของ

สหกรณการเกษตรพิมาย จํากัด จากขาวหักที่มีปริมาณมากใน

โกดังขาว นํามาแปรรูปเปนผลิตภัณฑจากขาว เพื่อสงเสริม 

สนับสนุนสมาชิกของสหกรณการเกษตรพิมาย จํากัด ใหมีรายได 

รับเงินปนผลจากสหกรณฯ ดังน้ัน การออกแบบบรรจุภัณฑเพื่อ

การผลิต จึงควรคํานึงถึงราคาตนทุนที่เหมาะสมดวย 

 

 

5. กิตตกิรรมประกาศ 

 โครงการพัฒนาบรรจุภัณฑผลิตภัณฑจากขาวทุงสัมฤทธ์ิของ

สหกรณการเกษตรพิมาย จํากัด ในครั้งนี้สําเร็จลงไดดวยดี โดย

ไดรับความกรุณาอยางสูงจากหนวยงานสนับสนุนโครงการ ไดแก 

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครราชสีมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน สหกรณการเกษตรพิมาย จํากัด 

สํ านักง านเกษตรจั งหวัดนครราชสีมา หอการคา จังหวัด

นครราชสีมา  

 ขอขอบพระคุณสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และ

สหกรณการเกษตรพิมาย จํากัด หนวยงานผูใหทุนสนับสนุน

โครงการวิจัย จนทําใหงานวิจัยน้ีสําเร็จลุลวงไปดวยดี   

 ขอขอบพระคุณทานผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบบรรจุภัณฑ 

ดานการตลาด ดานการออกแบบกราฟกบนบรรจุภัณฑ ที่ให

ขอมูลและคําแนะนําตางๆ อันเปนประโยชนตองานวิจัย 

 คณะผู วิจัยหวัง เปนอยางยิ่ งวา  งานวิจัยฉบับนี้จะเปน

ประโยชนตอผูที่เกี่ยวของ จึงขอมอบสวนดี ทั้งหมดน้ี ใหแกเหลา

คณาจารย ที่ไดประสิทธ์ิประสาทวิชาจนทําใหผลงานวิจัยสําเร็จ 

และขอมอบความกตัญูกตเวทิตาคุณ แดบิดา มารดา และผูมี

พระคุณทุกทาน สําหรับขอบกพรองตางๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นนั้น 

คณะผูวิจัยยินดีที่จะรับฟงคําแนะนําเพื่อเปนประโยชนในการ

พัฒนางานวิจัยตอไป 
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บทคัดยอ 
   บทความนี้เปนบทความที่ไดจากการทบทวนวรรณกรรมเพื่อนําเสนอแนวความคิดที่เกี่ยวกับความสําคัญของการพัฒนา

นวัตกรรมในภาคอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปของประเทศไทย บทความน้ีไดอธิบายลักษณะของนวัตกรรมในภาคอุตสาหกรรมอาหาร

แปรรูปไว 3 ดาน คือ นวัตกรรมดานผลิตภัณฑ นวัตกรรมดานการบริการและนวัตกรรมกระบวนการ โดยองคกรสามารถสราง

นวัตกรรมไดโดยกระบวนการสรางนวัตกรรม 3 ขั้นตอน ซึ่งสามารถอธิบายในลักษณะของความสามารถในการสรางนวัตกรรมของ

องคกร คือ ลักษณะของการดูดซับขอมูลและองคความรู ลักษณะของการสงตอองคความรูสูการปรับใชและลักษณะของผลิตภัณฑและ

บริการที่ออกมาในรูปแบบนวัตกรรม 

คําสําคัญ: กระบวนการสรางนวัตกรรม, อุตสาหกรรมอาหารแปรรูป 

 

Abstract 
   This article is a review of the literature on the importance of innovative development in the processing 

food industry in Thailand. This article describes three aspects of innovation in the food processing industry: 

product innovation, service innovation and process innovation. The organization can create innovation through a 

three-step innovation process it can be described in terms of organizational innovation capabilities, such as the 

attribute of an information absorption and knowledge. The attribute of the knowledge transfer to the 

deployment and the attribute of the products and services that come with the form of innovation. 

Keywords: Innovation Process, Food Processing Industry 

 

1. บทนํา 

 ประเทศไทยไดปรับเปลี่ยนโครงสรางการผลิตและบริการ

จากเ ดิมคือเปนประเทศกสิกรรมไป สูประเทศเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรม สั งเกตไดจากสัดสวนการผลิตสินคาเกษตร 

อุตสาหกรรมและบริการที่ เปลี่ยนแปลงไปจาก 3:2:5 ใน

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 3 เปน 1:4:5 

ในชวง 3 ปแรกของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

ฉบับ ที่  10 ซึ่ ง แส ดง ให เ ห็นว าปจ จุบั นภ าคบ ริก าร และ

ภาคอุตสาหกรรมเปนตัวขับเคล่ือนเศรษฐกิจเปนหลัก (ธนาคาร

แหงประเทศไทย, 2554) โดยสัดสวนตอผลิตภัณฑมวลรวม

ภายในประเทศของภาคอุตสาหกรรมในป 2556 เทากับรอยละ 

40.2 ดังตาราง 1 โครงสรางระบบเศรษฐกิจไทยป พ.ศ. 2558 

 

ตาราง 1 โครงสรางระบบเศรษฐกิจไทยป 2558 

ภาคเศรษฐกิจ สัดสวนตอ GDP (%) 

ภาคอุตสาหกรรม 42 

การคาปลีกและคาสง 16.1 

ภาคขนสง 10 
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ตาราง 1 โครงสรางระบบเศรษฐกิจไทยป 2558 (ตอ) 

ภาคเศรษฐกิจ สัดสวนตอ GDP (%) 

ภาคเกษตรกรรม 9.3 

บริการอ่ืนๆ  22.6 

หมายเหตุ: บริการอ่ืนๆ รวมถึง ภาคการเงิน การศึกษา โรงแรมและ

ภัตตาคาร เปนตน 

ท่ีมา: สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง, 2559 

 

 จากตาราง 1 แสดงโครงสรางระบบเศรษฐกิจไทยป 2556 

แสดงใหเห็นถึงความสําคัญของภาคอุตสาหกรรมไทย (สํานักงาน

เศรษฐกิจการคลัง, 2557) เนื่องจากเปนกลุมที่สรางผลประโยชน

แกประเทศสูงที่สุดทั้ง ในดานมูลคาการสงออก การสร าง

ผูประกอบการ การสรางงาน และการใชวัตถุดิบภายในประเทศ 

อีกทั้งผูประกอบการสวนใหญยังเปนผูประกอบการไทย  

 ขอมูลจากแผนแมบทการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย พ .ศ. 

2555 – 2574 แสดงใหเห็นวาอุตสาหกรรมอาหารนั้นนอกจาก

จะมีความสําคัญในดานการเปนอุตสาหกรรมพื้นฐานในการ

พัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศแลวยังมีความสําคัญในแงของ

การสรางความเจริญกาวหนา พัฒนาและยกระดับความเปนอยู 

จากการสรางผลประโยชนตอประเทศทั้งทางดานการจางงาน 

การสงออก การตอบสนองนโยบายและกระแสโลกภิวัตน 

(สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, 2555) เมื่อพิจารณารายดาน

ของแต ละ อุตสาหกรรมพบวา อุต สาหกรรมอาหาร เป น

อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในการแขงขันมากที่สุด  

 จากขอมูลของสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (2557) ได

แบงภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทย ออกเปนกลุมอุตสาหกรรม

จํานวน 41 กลุมอุตสาหกรรม จํานวนของอุตสาหกรรมที่อยูใน

ภาคอุตสาหกรรมตาง ๆ ของประเทศไทย จํานวนทั้งสิ้น 2,721 

ราย ซ่ึงกลุมอุตสาหกรรมอาหารมีจํานวนอุตสาหกรรมมากที่สุด

ถึง 218 ราย รองลงมาคือกลุมอุตสาหกรรมช้ินสวนและอะไหล

ยานยนต มีจํานวนอุตสาหกรรมทั้งสิ้น 195 ราย และกลุม

อุตสาหกรรมไฟฟา อิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคมมีจํานวน

อุตสาหกรรมทั้งสิ้น 153 ราย โดยที่ขอมูลจากสถาบันอาหาร 

(2557) ไดแสดงใหเห็นถึงจํานวนผูประกอบการในธุรกิจอาหาร

และธุร กิจที่ เกี่ย วเนื่ องทั้ งสิ้น  6,813 ราย และขอมูล

ผูประกอบการบริการดานอาหารและเคร่ืองด่ืม จากสํานักงาน

สงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (2557) มีจํานวน

ทั้งสิ้น 265,524 ราย จากขอมูลดังกลาวแสดงใหเ ห็นว า

อุตสาหกรรมอาหารนั้นมีความสําคัญเปนอยางมากในภาคธุรกิจ

และเศรษฐกิจของประเทศ และเน่ืองจากอัตราการเพิ่มขึ้นของ

ประชากรโลกสงผลทําใหอุตสาหกรรมอาหารสรางผลประโยชน

แกประเทศไทยสูงมาก และยังอาจสงผลตอการแนวโนมการขาด

แคลนอาหารเนื่องจากอัตราการเพิ่มขึ้นดวยเชนกัน (กระทรวง

อุตสาหกรรม, 2554) 

 ซ่ึงในประเทศไทยอุตสาหกรรมอาหารถือเปนอุตสาหกรรมที่

สําคัญตอเศรษฐกิจของประเทศเปนอยางมาก (กระทรวง

อุตสาหกรรม, 2554) ทําใหมีงานวิจัยจํานวนมากที่ทําการศึกษา

ปจจัยที่สรางความสําเร็จใหกับ ธุรกิจอาหารในประเทศไทย 

(Suwannaporn and Speece, 2010) ธุรกิจอาหารของ

ประเทศไทยตองเผชิญกับสภาวะทางการแขงขันที่รุนแรงจาก

จํานวนคูแขงขันที่มีอยูในตลาดจํานวนมาก และการเขามาของ

คูแขงรายใหมเพิ่มขึ้นอยางไมหยุดนิ่ง สงผลถึงความเปนพลวัต

ของตลาดที่มีการเปล่ียนแปลงอยางตอเนื่อง ทั้งดานการแขงขัน

ในอุตสาหกรรมอาหารเอง และความตองการของลูกคาที่ถูก

ตอบสนองอยางรวดเร็วทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงความตองการ

อยางไมหยุดนิ่ง (Li and Liu, 2014) สภาวะดังกลาวทําให

อุตสาหกรรมอาหารของประเทศไทยน้ันตองหาแนวทางที่จะ

สามารถแขงขันและอยูรอดไดในสภาวะดังกลาว โดยการสราง

ความไดเปรียบทางการแขงขันใหเกิดขึ้นกับธุรกิจ จากการ

ทบทวนวรรณกรรมพบวาความสําคัญของความสามารถในการ

สรางนวัตกรรมมีความสําคัญเปนอยางมากที่จะสรางความ

ไดเปรียบทางการแขงขันอยางยังยืนและจะนําไปสูความสําเร็จ

ของธุรกิจ (Chien and Tsai, 2012)  

 

2. แนวความคิดและความสําคัญของนวัตกรรมที่

เกี่ยวของกับอุตสาหกรรม 

 นวัตกรรมในภาคธุรกิจเปนแนวความคิดที่แสดงถึงการลงมือ

ปฏิบัติดวยความคิดสรางสรรค โดยการกระตุนใหเกิดการสราง

นวัตกรรมตองเกิดจากกลุมสมาชิกในองคกรที่ มีความคิด

สรางสรรคเปนปจจัยนําเขาไปในส่ิงแวดลอมที่สงเสริมใหเกิด

ความคิดริเริ่มและแรงกระตุน ทั้งในดานของโครงสรางองคกร 

วัฒนธรรมองคกรที่ดี และมีการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษยที่

ดีเพื่อนําไปสูผลลัพธที่ไดออกมาในรูปแบบ ผลิตภัณฑ บริการ

และวิธีการทํางานใหม ๆ ที่มีคุณคา (วิรัช สงวนวงศวาน, 2546) 
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นวัตกรรมถือเปนปจจัยหน่ึงที่มีอิทธิพลเปนอยางมากในภาค

ธุรกิจ ที่ส งผลตอการพัฒนาผลการ ดําเ นินงานของธุรกิจ 

(Steinghoff and Burgess, 1989) นอกจากนี้นวัตกรรมยังถือ

วาเปนกระบวนการสรางใหเกิดความเปล่ียนแปลงจากองค

ความรูขององคกร การเปลี่ยนแปลงจะสงผลตอผลิตภัณฑ 

บริการและกระบวนการในการเสนอความใหมกับองคกรซึ่งเพิ่ม

คุณคาใหกับลูกคาและองคความรูขององคกร (Sullivan and 

Dooley, 2009) ในภาคอุตสาหกรรมการผลิตนั้นนวัตกรรมจะ

ชวยนําพาองคกรใหเกิดการพัฒนาผลการดําเนินงาน โดย

นวัตกรรมในภาคอุตสาหกรรมจะเปนการพัฒนาความคิดใหม ๆ 

ที่อาจไดมาจากแหลงตาง ๆ ทั้งจากลูกคา คูแขงขัน ผูมีสวนได

สวนเสียรวมถึงตัวพนักงานเอง เพื่อที่จะนําขอมูลเหลาน้ันมา

สังเคราะหเปนองคความรูและนําไปสูความเปนรูปธรรมซึ่งตอง

มุงพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิตผลิตภัณฑหรือกระบวนการใน

ภาคอุตสาหกรรมเดิมสูเทคโนโลยีใหมใหมีคุณภาพยิ่งขึ้น ในขณะ

ที่ภาคอุตสาหกรรมพยายามหาทางที่จะลดตนทุนทั้งทางดานการ

ผลิตและวัตถุดิบควบคูกันไป (Jones and Tilley, 2003) 

Porter (1990) ไดใหความเห็นเก่ียวกับนวัตกรรมในภาคธุรกิจไว

วา นวัตกรรมเปนปจจัยที่สรางใหเกิดผลการดําเนินงานของ

กิจการ ซึ่งนวัตกรรมองคกรนั้นไมไดหมายถึงเฉพาะแคเทคโนโลยี

ใหมเทานั้น หากแตหมายถึงการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการ

ดําเนินงานแบบเดิมสูเทคโนโลยีการดําเนินงานใหม ๆ อีกดวย 

โดยองคกรจะตองพยายามสรางโอกาสและเงื่อนไขที่นําพาสู

นวัตกรรมดวยการนําองคกรเขามาสูการสนองความตองการตอ

ตลาดที่ซับซอน การสรางกฎเกณฑแหงคุณภาพที่อยูในระดับที่

สามารถแขงขันไดตลอดเวลา รวมถึงการกําหนดใหคูแขงขันใน

อุตสาหกรรมเปนแรงผลักดันในเชิงบวกใหเกิดการพัฒนา

นวัตกรรม 

 จึงสามารถสรุปไดวานวัตกรรมในภาคอุตสาหกรรมเปน

กระบวนการในการพัฒนาทรัพยากรที่มีอยู และสงผลในรูปแบบ

ของผลิตภัณฑ บริการหรือแมแตกระบวนการตาง ๆ ที่มีคุณคา

กับอุตสาหกรรม 

  

3. ลักษณะของนวัตกรรมในภาคอุตสาหกรรม 
 นวัตกรรมในอุตสาหกรรมสามารถแบงออกเปน 2 ลักษณะ

ดวยกัน ไดแก นวัตกรรมดานผลิตภัณฑ (Product Innovation) 

และนวัตกรรมดานกระบวนการ (Process Innovation) 

(Urabe, Child & Kagono, 1988) ซึ่งโดยทั่วไปการสราง

นวัตกรรมดานใดดานหน่ึงนั้น ยอมที่จะมีความจําเปนในการ

พัฒนานวัตกรรมในอีกดานดวย Geoge, et al. (2005) อธิบาย

ลักษณะของนวัตกรรมในภาคอุตสาหกรรมไว 3 ดาน คือ 1 ) 

นวัตกรรมผลิตภัณฑและบริการ 2) นวัตกรรมดานการตลาด เปน

ลักษณะของนวัตกรรมที่ยกระดับของผลิตภัณฑหรือบริการที่มี

อยูแลวใหเขาถึงผูบริโภคกลุมใหม ในชองทางการจัดจําหนาย

ใหม หรือเพื่อเปนการนําเสนอผลิตภัณฑเพิ่มเติมใหกับลูกคาเดิม

ให เ กิ ดความสอดคลอ งมาก ข้ึนและ  3 )  น วัตกร รมดา น

กระบวนการซึ่งนับวาเปนวัตกรรมที่ มีความสําคัญมาก ซึ่ง

นวัตกรรมน้ีจะทําใหเกิดการประหยัดตนทุน เพิ่มความรวดเร็ว

และคุณภาพของผลิตภัณฑ อันเน่ืองมาจากนวัตกรรมประเภทน้ี

จะไมสามารถถูกลอกเลียนแบบไดโดยงาย แตอยางไรก็ตาม

งานวิจัยของ Goffin and Mitchell (2005) ไดแยกนวัตกรรม

ออกเปนดานผลิตภัณฑ นวัตกรรมการบริการและนวัตกรรม

กระบวนการธุรกิจ  

 โดยสรุปแลวสามารถแยกลักษณะของนวัตกรรมไดดังน้ี 

นวัตกรรมดานผลิตภัณฑและการบริการและนวัตกรรมดาน

กระบวนการ ซึ่งจะแตกตางกันไปตามความเหมาะสมของแตละ

บริบทในแตละอุตสาหกรรม  

 

4. กระบวนการสรางนวัตกรรมในกลุมอุตสาหกรรม

อาหารแปรรูป 
 ในภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยมีสภาวะการแขงขันที่

รุนแรงมากเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ ความรวดเร็วของการพัฒนา

ความสามารถในการแขงขันแตละรายมีประสิทธิภาพสูงข้ึน การ

ที่อุตสาหกรรมไมหยุดพัฒนาทําใหตองมีนวัตกรรมในการแขงขัน

ที่สูงขึ้น นวัตกรรมจะเปนหน่ึงในความสามารถทางการแขงขัน

ของอุตสาหกรรมเพื่อที่จะใหมีความไดเปรียบสูงกวาคูแขงขันใน

อุตสาหกรรม กระบวนการสรางนวัตกรรมจึงเปนกระบวนการ

ภายในองคกรที่สําคัญอันหน่ึงที่จะเสริมสรางความสามารถใน

การแขงขันใหกับภาคอุตสาหกรรมได โดยเฉพาะอยางยิ่งใน

ภาคอุตสาหกรรมอาหารที่ตองอาศัยศักยภาพในการพัฒนา

ผลิตภัณฑเพื่อใหตอบสนองความตองการอยูตลอดเวลา ทั้งเรื่อง

รสชาติของผลิตภัณฑ รูปลักษณะของผลิตภัณฑรวมถึงลักษณะ

และระยะเวลาในการเก็บรักษาความสดใหมของผลิตภัณฑ 

กระบวนการตาง ๆ ที่จะสรางนวัตกรรมในอุตสาหกรรมนี้จะเนน

ทั้งนวัตกรรมการดําเ นินงานเพื่อเนนการมีตนทุนที่สามารถ
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แขงขันได และนวัตกรรมดานผลิตภัณฑที่มีความใหมและมี

คุณคาตอผูบริโภค (Tangpinyoputtikhun, 2009) 

 กระบวนการสรางนวัตกรรมกรรมเลยเปนสิ่งจําเปน จาก

การศึกษาพบวาในภาคธุรกิจอุตสาหกรรมนวัตกรรมสามารถ

สรางไดผานลักษณะขององคกรในดานตาง ๆ ตามลําดับดังนี้ 1) 

ลักษณะขององคกรในภาคอุตสาหกรรมตองมีลักษณะของ

ความสามารถในการดูดซับ สามารถอธิบายไดวาเปนลักษณะ

ของความสามารถในการนําเขาขอมูลภายนอกทั้งจากทางคู

แขงขันในอุตสาหกรรม ลูกคา ผูจัดสงวัตถุดิบรวมถึงผูมีสวนได

สวนเสียทั้งทางตรงและทางออม ซ่ึงขอมูลจากแหลงเหลานี้จะ

นํามา สู การ วิ เ คร าะหกลาย เป นองค ความ รู ขององค ก ร 

(Ussahawanitchakit, 2012) 2) ลักษณะของการปรับใชองค

ความรู องคกรเมื่อมีการดูดซับแลวตองสรางการปรับเปลี่ยนองค

ความรูใหสอดคลองกับสภาวะทางตลาดและ 3) ลักษณะของ

ความสามารถในการสร างนวัตกรรม เปนการส งตอทาง

กระบวนการใหเ กิดการสร างผลิต ภัณฑ ใหสอดคลองกั บ

สถานการณของตลาด (Teece, 2014) 

 

5. สรุป 
 จากการทบทวนวรรณกรรมสามารถสรุปไดวานวัตกรรมใน

ภาคอุตสาหกรรมใหความสําคัญกับนวัตกรรมดานกระบวนการ 

เพื่อใหตนทุนการผลิตลดลงทําใหความสามารถทางการแขงขัน

เพิ่มสูงข้ึน นวัตกรรมดานผลิตภัณฑเปนการพัฒนาผลิตภัณฑใหมี

ความใหม แตสรางคุณคาทางการตลาด การที่อุตสาหกรรมจะ

พัฒนานวัตกรรมในดานตาง ๆ ไดตองอาศัยกระบวนการภายใน

องคกรทั้งทางดานการดูดซับองคความรู ในลักษณะของการ

นําเขาขอมูลและเกิดการสั่งสมเปนคลังขอมูลและเปนคลังความรู 

กระบวนการปรับเปลี่ยนองคความรูเปนกระบวนการที่นําขอมูล

จากคลังความรูมาปรับใชกับกระบวนการดําเนินงานภายในและ

การสรางนวัตกรรมตาง ๆ ทั้งทางดานผลิตภัณฑหรือบริการ

รวมถึงกระบวนการดําเนินงาน 

 

6. ขอเสนอแนะ 
 การศึกษาครั้งนี้เปนเพียงการนําเอาขอมูลจากการทบทวน

วรรณกรรมเพื่อสรางแนวความคิดเกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรม

ดานตาง ๆ ใหกับภาคอุตสาหกรรมการอาหารแปรรูปของ

ประเทศไทยเทาน้ัน ซึ่งมีขอจํากัดในการใชแนวความคิดนี้ใน

ภาคอุตสาหกรรมอาหาร การศึกษาเพิ่มเติมในภาคธุรกิจอ่ืนอาจ

มีการเปลี่ยนแปลงของลักษณะของนวัตกรรมกับกระบวนการ

สรางนวัตกรรม 
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การศึกษาสาเหตุการขนสงสินคาลาชาของบริษัทสังคมสุขภาพ จํากัด 

A Study of Causes Delayed Delivery of Sunghkomsukkaphap Co.,Ltd 

 
รณภณ  จันตะ และ  ลักขนาถ  ปล้ืมจิตต 

 

สาขาเทคโนโยลีการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

Email: kasemsukchanta1234@gmail.com 

 

บทคัดยอ 
   การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาสาเหตุการขนสงสินคาลาชาของบริษัทสังคมสุขภาพ จํากัด 2) เปรียบเทียบ

สาเหตุการขนสงสินคาลาชาของบริษัทสังคมสุขภาพ จํากัด เม่ือจําแนกตามสถานภาพสวนบุคคล ประชากรที่ใชในการศึกษาคือ 

พนักงานบริษัทสังคมสุขภาพ จํากัด จํานวน 50 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถาม ซ่ึงมีคาความเชื่อมั่น

เทากับ 0.92 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก  คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test และ F-test ผลการวิจัยพบวา 1) 

สาเหตุการขนสงสินคาลาชาของบริษัทสังคมสุขภาพ จํากัด โดยภาพรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับนอย มีคาเฉล่ียเรียงจากมากไปหานอย 

คือ ดานวัสดุอุปกรณ ดานการติดตอส่ือสาร ดานการบริหารจัดการ ดานการจัดเก็บคลังสินคา และดานบุคลากร ตามลําดับ 2) ผลการ

เปรียบเทียบสาเหตุการขนสงสินคาลาชาของบริษัทสังคมสุขภาพ จํากัด จําแนกตามสถานภาพสวนบุคคล พบวา สาเหตุการขนสงสินคา

ลาชาของพนักงานไมแตกตางกันตามเพศอายุ ระดับการศึกษา ประสบการณทํางาน และรายได 

คําสําคัญ: สาเหตุการขนสงสินคาลาชา 
 

Abstract 
   The research objectives aimed to 1) study of causes delayed delivery 2) compare causes delayed 

delivery of the Sungkhomsukkaphap Co.,Ltd classified by personal factors. The populations 50 were employees. 

The instrument used in this study was a questionnaire with a reliability of 0.92. The statistics used for analyzing 

the collected data were percentage, mean, standard deviation, t-test, and F-test. The research findings were as 

follows: 1) The causes delayed delivery was at a low level for all aspects. It sorted from the high mean were 

equipment, communication, management, warehouse management and personal respectively, 2) The 

comparison of the causes delayed delivery of the Sungkhomsukkaphap Co.,Ltd classified by personal factors. It 

was found that employee’s with different gender, age, education level, experience and incomes had no 

statistical difference. 

Keywords: causes delayed delivery 

 

1. บทนํา 
 ระบบการขนสงมีบทบาทสําคัญภาครัฐและภาคเอกชนจึง

ตองพิจารณาศักยภาพทางการขนสงของตนเมื่ อเทียบกับ

ประเทศตาง ๆ รวมถึงการพัฒนาระบบขนสงใหมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล ทั้งนี้ในการดําเนินธุรกิจการขนสงนั้นถือวาเปน

กิจกรรมที่สําคัญและมีมูลคาสูงที่สุดในกระบวนการโลจิสติกส 

(สมชาย ปฐมศิริ, 2552: 30) การขนสงมีรูปแบบที่หลากหลาย 

เชน การขนสงทางถนน การขนสงทางน้ํา การขนสงทางราง และ

การขนสง ทางอากาศ เปนตน โดยที่รูปแบบการขนสงที่มีสัดสวน

สูงที่สุดคือการขนสงทางถนนซึ่งคิดเปน 82.47 % ของปริมาณ

การขนสงโดยรวมของประเทศ  ถึงแมวาการขนสงทางถนนจะมี
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ตนทุนสูงกวาการขนสงในรูปแบบอ่ืน แตดวยขอจํากัดของการ

ขนสงรูปแบบอ่ืนที่ไมสามารถขนสงแบบจุดเริ่มตนไป ยังจุด

ปลายทาง (จากประตูผูสงถึงประตูผูรับ) และไมสามารถบริหาร

จัดการใหทันตามความตองการของผูใชบริการไดในขณะที่การ

ขนสงดวยรถบรรทุกสามารถตอบสนองใหกับผูใชบริการไดดีกวา 

จึงทําใหเกิดขอไดเปรียบและมีสัดสวนการขนสงสูงกวารูปแบบ

การขนสงแบบอ่ืน ๆ (โกศล ดีศีลธรรม, 2552: 12) 

 บริษัทสังคมสุขภาพ จํากัด เปนองคกรของสมาชิกและ

ผูบริโภคที่รวมกันสรางขึ้นมาใหเปนกลไกเช่ือมโยงผูบริโภคและ

เกษตรกรผูผลิตในชนบท และชวยเหลือกันในดานการสราง

สุขภาพดวยหวังจะมีสวนเอ้ือใหเกิดสุขภาพดีของคนและของ

สังคมมากยิ่งข้ึน เปนตลาดทางเลือกในการใหบริการและกระตุน

การผลิตอาหาร และผลิตภัณฑที่ปลอดภัยจากสารเคมีเปนพิษ 

โดยเฉพาะเกษตรธรรมชาติ เพื่อสรางสุขภาพผูบริโภคและ

เกษตรกรผูผลิตก็มีชีวิตที่ปลอดภัยและดีตอส่ิงแวดลอม บริษัท

สังคมสุขภาพไดจัดหาและคัดสรรอาหารธรรมชาติคุณภาพสูง

เพื่อเปนทางเลือกสุขภาพดีสําหรับผูบริโภค โดยยึดหลักชีวจิต

แม็คโครไบโอติกส บริษัท สังคมสุขภาพ จํากัด มีจํานวน 14 

สาขา แตระบบการสงสินคายังมีความลาชาไมทันตอความ

ตองการของผูบริโภคในแตละสาขา ทําใหบริษัทประสบปญหา

การสงสินคาลาชากวาที่ตกลงกับลูกคา ถึงแมวาทางบริษัทจะได

พยายามที่จะแกไขปญหาแตก็ยังไมสามารถที่จะจัดการแกไข

ปญหาน้ีได ซึ่งปญหาน้ีหากไมไดรับการแกไข อาจสงผลกระทบ

ตอความพึงพอใจของลูกคาในระยะยาว สงผลตอความสามารถ

ในการแขงขันของบริษัทในอนาคตอีกดวย เพราะการขนสง

สินคาเปรียบเสมือนเสนเลือดที่ทําหนาที่นําปจจัยการผลิตเขามา 

และนําผลผลิตออกไปยังที่ จุดหมายที่มีความตองการสินคา 

ดังนั้นการบริหารจัดการดานการขนสงสินคาใหมีประสิทธิภาพ

นอกจากจะเปนการสรางความพึงพอใจใหกับลูกคาแลว ยังเปน

การลดตนทุนทางธุรกิจได 

 จากสาเหตุที่กลาวมาขางตน ผูวิจัยในฐานะที่เปนพนักงาน

ของบริษัทสังคมสุขภาพ จํากัด ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของการ

ขนสงสินคา จึงมีความสนใจศึกษาสาเหตุการขนสงสินคาลาชา

ของบริษัทสังคมสุขภาพ จํากัด เพื่อหาสาเหตุและแนวทางการ

ปรับปรุงประสิทธิภาพในการขนสงสินคา เพื่อใหการสงมอบ

สินคาเปนไปตามที่ลูกคาตองการและลดปญหาการขนสงสินคา

ลาชาใหเหลือนอยที่สุด ซ่ึงปญหานี้หากไมไดรับการแกไขอาจ

สงผลกระทบตอความพึงพอใจของลูกคาในระยะยาวอาจสงผล

ตอความสามารถในการแขงขันของบริษัทในอนาคตอีกดวย และ

ผลการวิจัยที่ ไดก็เปนประโยชนใหกับผูบริหารไดนําไปเปน

แนวทางในการปรับปรุงคุณภาพการจัดการขนสงสินคาของ

บริษัทสังคมสุขภาพ จํากัด ตอไป 

 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย 

2.1 เพื่อศึกษาสาเหตุการขนสงสินคาลาชาของบริษัทสังคม

สุขภาพ จํากัด 

 

2.2 เพื่อเปรียบเทียบสาเหตุการขนสงสินคาลาชาของบริษัท

สังคมสุขภาพ จํากัด เม่ือจําแนกตามสถานภาพสวนบุคคล 

 

3. ขอบเขตการวิจัย 

3.1 ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ พนักงานบริษัทสังคม

สุขภาพ จํากัด จํานวน 50 คน  

 

3.2 ตัวแปรที่ศึกษาสาเหตุการขนสงสินคาลาชาของบริษัทสังคม

สุขภาพ จํากัด ประกอบดวย  

3.2.1 ตัวแปรอิสระ ( Independent Variable ) ไดแก 

3.2.1.1 สถานภาพสวนบุคล ประกอบดวย 

  1) อายุ 

  2) สถานภาพสมรส 

  3) ระดับการศึกษา 

  4) ประสบการณการทํางาน 

  5) รายได 

3.2.2 ตัวแปรตาม ( Dependent Variable ) ไดแก 

3.2.1.1 สาเหตุการขนสงสินคาลาชา  

  1) ดานบุคลากร 

  2) ดานการจัดเก็บคลังสินคา 

  3) ดานการติดตอส่ือสาร 

  4) ดานวัสดุอุปกรณ 

  5) ดานการบริหารจัดการ 

 

 

 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
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สถานภาพสวนบุคคล

1. เพศ

2. อายุ

3. ระดับการศึกษา

4. ประสบการณการทํางาน

5. รายได

สาเหตุการขนสงสินคาลาชา

1. ดานบุคลากร

2. ดานการจัดเก็บคลังสินคา

3. ดานการติดตอส่ือสาร

4. ดานวัสดุอุปกรณ

5. ดานการบริหารจัดการ

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม

 
รูปที่ 1 กรอบแนวความในคิดในการวิจัย 

 

4. วิธีดําเนินการวิจัย 

4.1 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม 

(Questionnaire) เก่ียวกับสาเหตุการขนสงสินคาลาชาของบริษัท 

สังคมสุขภาพ จํากัด โดยแบงออกเปน 3 ตอน ดังนี้ 

 ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพสวนบุคคล 

ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณทํางาน และ

รายได 
 ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับสาเหตุการขนสงสินคา

ลาชาของบริษัท สังคมสุขภาพ จํากัด โดยแบงออกเปน 5 ดาน 

คือ ดานบุคลกร ดานการจัดเก็บคลังสินคา ดานการติดตอส่ือสาร 

ดานวัสดุอุปกรณ และดานการบริหารจัดการ 

 เกณฑในการกําหนดน้ําหนักของการประเมินมี 5 ระดับ โดย

ใชมาตรวัดแบบ Rating Scale 5 ระดับ ซึ่งใชวิธีแบบลิเคิรท

(Likert.Summated Rating Method : The Likert’s Scale. 

อางใน เกษมสุข จันตะ 2553 : 43)  ในการวัดระดับความ

คิดเห็นสาเหตุการขนสงสินคาลาชา ซ่ึงมีเกณฑการใหคะแนน 

ดังนี้ 

 

5 หมายความวา มีระดับความคิดเห็นมากที่สุด 

4 หมายความวา มีระดับความคิดเห็นมาก 

3 หมายความวา   มีระดับความคิดเห็นปานกลาง 

2 หมายความวา มีระดับความคิดเห็นนอย 

1 หมายความวา มีระดับความคิดเห็นนอยที่สุด 

 

 เกณฑประเมินคาระดับความคิดเห็นสาเหตุการขนสงสินคา

ลาชาของบริษัท สังคมสุขภาพ จํากัด โดยการแปลความหมาย

คาเฉลี่ยแบงเปน 5 ระดับ โดยผูวิจัยเลือกใชวิธีการเบส (John 

W. Best, 1970: 297) ดังน้ี 

 

คะแนน 4.50-5.00 หมายความวา ระดับความคิดเห็นมากที่สุด 

คะแนน 3.50-4.49 หมายความวา ระดับความคิดเห็นมาก 

คะแนน 2.50-3.49 หมายความวา ระดับความคิดเห็นปานกลาง 

คะแนน 1.50-2.49 หมายความวา ระดับความคิดเห็นนอย 

คะแนน 1.00-1.49 หมายความวา ระดับความคิดเห็นนอยที่สุด 

 ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะ 

 

4.2 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

 ข้ันที่ 1 ศึกษาคนควาขอมูลรายละเอียดตาง ๆ จากเอกสาร 

ตํารา ทฤษฎี และงานวิจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวกับสาเหตุการขนสง

สินคาลาชา เพื่อกําหนดเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม 

 ข้ันที่ 2 ศึกษาหลักการสรางแบบสอบถาม และกําหนดกรอบ

แนวคิดในการวิจัยเกี่ยวกับสาเหตุการขนสงสินคาลาชาของ

บริษัทสังคมสุขภาพ จํากัด ใหครอบคลุมเน้ือหาในดานตาง ๆ 

ไดแก ด านบุคลากร ด านการจัด เ ก็บคลังสินค า  ดานการ

ติดตอส่ือสาร ดานวัสดุอุปกรณ และดานการบริหารจัดการ 

 ข้ันที่ 3 สรางแบบสอบถาม แบงออกเปน 2 ตอน 

 ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพสวนบุคคล 

ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณทํางาน 

และรายได มีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ (Check list) 

 ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสาเหตุการขนสงสินคา

ลาชาของบริษัทสังคมสุขภาพ จํากัด แบงออกเปน 5 ดาน ไดแก 

ดานบุคลกร ดานการจัดเก็บคลังสินคา ดานการติดตอสื่อสาร 

ดานวัสดุอุปกรณ และดานการบริหารจัดการ 

 ข้ันที่ 4 นําแบบสอบถามที่สรางข้ึนใหอาจารยที่ปรึกษาเพื่อ

ตรวจสอบความถูกตองเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ภาษาที่ใช และ

ปรับปรุงแกไขแบบสอบถามตามขอเสนอแนะ 

 ข้ันที่ 5 นําแบบสอบถามที่แกไขแลว เสนอตอผูทรงคุณวุฒิที่

มีความเชี่ยวชาญดานการสรางเครื่องมือวิจัย จํานวน 3 ทาน 

 ข้ันที่ 6 การวิเคราะหคุณภาพของเครื่องมือโดยหาคา IOC 

(Index of item objective congruence) ดัชนีความ

สอดคลองที่ 0.5 ข้ึนไป ไดคา IOC เทากับ 0.96 

 ข้ันที่  7 นําแบบสอบถามที่ ไดผานการตรวจสอบจาก

ผูทรงคุณวุฒิมาปรับปรุงแกไข แลวนํามาเสนออาจารยที่ปรึกษา

ใหพิจารณาความสมบูรณอีกครั้ง และนําไปทดลองใช (Tryout) 

พนักงานบริษัทนารายณอินเตอรเทรด จํากัด ที่ไมใชกลุมตัวอยาง 
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จํานวน 30 คน แลวนํามาหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) ไดคา

ความเชื่อม่ันเทากับ 0.92 

 ขั้นที่ 8 นําแบบสอบถามจากการทดลองดังกลาวมาปรับปรุง

แกไขใหเปนแบบสอบถามฉบับสมบูรณ เพื่อนําไปเก็บรวบรวม

ขอมูลสําหรับงานวิจัยตอไป 

 

4.3 การเก็บรวบรวมขอมูล 

4.3.1 ขอหนังสืออนุญาตจากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครถึงบริษัทสังคมสุขภาพ จํากัด เพื่อ

ขอความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูลและสนับสนุนการวิจัย 

4.3.2 นําหนังสือขออนุญาต ไปยังบริษัทสังคมสุขภาพ จํากัด 

เพื่อที่จะเก็บรวบรวมขอมูลและนัดหมายวันเวลาที่จะเขาไปเก็บ

ขอมูล 

4.3.3 นําแบบสอบถามไปเก็บ รวบรวมขอมูลดวยตนเอง 

ภายใน 7 วัน 

4.3.4 รวบรวมแบบสอบถามที่สมบูรณจนครบ 50 ชุด 

4.3.5 ตรวจสอบความสมบูรณของคําตอบในแบบสอบถาม 

4.3.6 จัดหมวดหมูของขอมูลในแบบสอบถาม เพื่อนําขอมูลไป

วิเคราะหทางสถิต ิ

4.4 การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช 

4.4.1 ขอมูลสถานภาพสวนบุคคลของพนักงานบริษัทสังคมสุขภาพ 

จํากัด วิเคราะหโดยใชคาความถ่ี และ คารอยละ (Percentage) 

4.4.2 ขอมูลสาเหตุการขนสงสินคาลาชาของบริษัทสังคม

สุขภาพ จํากัด วิเคราะหโดยการหาคาเฉลี่ย (Mean) และคา

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

4.4.3 เปรียบเทียบสาเหตุการแกปญหาการขนสงสินคาลาชาของ

บริษัทสังคมสุขภาพ จํากัด โดยจําแนกตามสถานภาพสวนบุคคล 

ใชคาสถิติเปรียบเทียบคาสถิติเปรียบเทียบดังน้ี 

  1) t-test ใชเปรียบเทียบความแตกตางของของมูล 2 

กลุม 

  2) F-test ใชเปรียบเทียบความแตกตางของขอมูล

มากกวา 2 กลุม โดยใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว 

(One-Way Analysis of Variance) และทดสอบรายคูดวยวิธี 

LSD (Least Significant Difference) 

 

5. ผลการวิจัย 
5.1 การศึกษาเรื่องสาเหตุการขนสงสินคาลาชาบริษัทสังคม

สุขภาพจํากัด สรุปผลการวิจัยได ดังนี้ 

ตารางที่ 1 แสดงคาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานสาเหตุการขนสงสินคาลาชาบริษัทสังคมสุขภาพ จํากัด ในภาพรวมและราย 

ดาน 

สาเหตุการขนสงสินคาลาชา 
ระดับความคิดเห็น 

Rang 
X  S.D แปลผล 

ดานบุคลากร 2.22 .659 นอย 5 

ดานการจัดการคลังสินคา 2.29 .687 นอย 4 

ดานการติดตอสื่อสาร  2.35 .737 นอย 2 

ดานวัสดุอุปกรณ  2.57 .874 นอย 1 

ดานการบริหารจัดการ 2.31 .694 นอย 3 

รวม 2.35 .613 นอย  

 

 จากตารางที่ 1 พบวา สาเหตุการขนสงสินคาลาชาบริษัท

สังคมสุขภาพ จํากัด ในภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับนอย (มี

คาเฉลี่ย 2.35) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับนอย

ทุกดาน โดยเรียงคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ ดานวัสดุ

อุปกรณ (มีคาเฉลี่ย 2.57) ดานการติดตอสื่อสาร (มีคาเฉลี่ย 

2.35) ดานการบริหารจัดการ (มีคาเฉลี่ย 2.31) ดานการจัดการ

คลังสินคา (มีคาเฉลี่ย 2.29) และดานบุคลากร (มีคาเฉลี่ย 2.22) 

ตามลําดับ ซึ่งผลวิจัยในแตละดานสรุปไดดังนี้ 
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ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบสาเหตุการขนสงสินคาลาชาบริษัทสังคมสุขภาพ จํากัด จําแนกตามสถานภาพสวนบุคคล 

สาเหตุการขนสงสินคาลาชา 

เพศ อายุ ระดบัการศึกษา ประสบการณ

ทํางาน 

รายได 

t Sig. F Sig. F Sig. t Sig. t Sig. 

รวม .862 .395 .138 .872 1.051 .358 -.277 .783 .104 .917 

 จากตารางที่ 2 พบวา ผูตอบแบบสอบถามที่มีเพศ อายุระดับ

การศึกษา ประสบการณทํางาน และรายได ตางกัน มีความ

คิดเห็นตอสาเหตุการขนสงสินคาลาชาของบริษัทสังคมสุขภาพ 

จํากัด โดยภาพรวมไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.05 (Sig.> 0.05) 

 

6. อภิปรายผล 

 การศึกษาวิจัยเรื่อง “สาเหตุการขนสงสินคาลาชา บริษัท

สังคมสุขภาพ จํากัด” สามารถนําเอาผลการวิจัยมาอภิปรายผล 

ไดดังนี้ 

6.1 ดานบุคลากร ผลการศึกษาพบวาปญหาในดานบุคลากรมี

สาเหตุมาจากการขาดความรูความเขาใจในการทํางาน ซ่ึง

สอดคลองกับผลการศึกษาของ ปาริ ฉัตร ตั้งพันธประเสริฐ. 

(2550) ไดศึกษาวิจัย เรื่องการศึกษาความรูความเขาใจเกี่ยวกับ

องคการกับผลการปฏิบัติงานของพนักงาน : กรณีศึกษาพนักงาน

ของบริษัทเธียรสุรัตน จํากัด จากผลการศึกษา พบวา พนักงาน

สวนใหญมีความรูความเขาใจเก่ียวกับองคการโดยรวมอยูใน

ระดับนอย และสอดคลองกับ ประภาเพ็ญ สุวรรณ (2520 อาง

ถึงใน ธนพล สมัครการ, 2550: 10) ไดกลาววา ความรูความ

เขาใจคือขอเท็จจริงตาง  ๆ รวมทั้ งการศึกษาการพัฒนา

ความสามารถทักษะทางสติปญญาและการใชวิจารณญาณของ

มนุษยเริ่มตนจากระดับงาย ๆ กอนแลวคอยเพิ่มความสามารถใน

การใชความคิดและพัฒนาสติปญญาเพิ่มข้ึนตามลําดับ  

 

6.2 ดานการจัดการคลังสินคา ผลการศึกษาพบวา มีสาเหตุมา

จากการวางผังของคลังสินคาไมไดมาตรฐาน ซ่ึงสอดคลองกับ สม

ภัสสร เอ้ืออารีมิตร และธารทัศน โมกขมรรคกุล (2551) ที่กลาว

วา การวางผังของคลังสินคาเปนกิจกรรมหน่ึงที่เก่ียวของกับการ

กําหนดรูปแบบการวางตําแหนงหรือการจัดสรรพื้นที่สําหรับ

ปจจัยการผลิตตาง ๆ เชน ตําแหนงของเครื่องจักร สถานีงาน 

คนงาน เคร่ืองมือตาง ๆ พื้นที่สําหรับเก็บวัตถุดิบเปนตน และยัง

สอดคลองกับ ธนกฤต โชติภาวริศ และคณะ (2552: 367-380) 

การจัดทําแผนผังพื้นที่เก็บรักษาของแตละพื้นมีความสําคัญที่

จะตองจัดทําขึ้นเปนสิ่งที่จะตองแสดงไวในแผนผังในขั้นแรก

ไดแกอุปสรรคที่เปนขอจํากัดในการเก็บรักษา การกําหนดพื้นที่

รับ พื้นที่จาย และพื้นที่สําหรับเก็บรักษาตองเปนไปตามลําดับ

ความสําคัญ 

 

6.3 ดานการติดตอสื่อสาร ผลการศึกษาพบวา มีสาเหตุมาจาก

การจัดทําเอกสารมีความไมชัดเจน เพราะวาเอกสารเปนสื่อที่ใช

อธิบายถึงทิศทาง แนวทาง ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติงาน การ

จัดทําเอกสารคือการกําหนดแนวทาง ข้ันตอนหรือวิธีการไวเปน

ลายลักษณอักษร เพื่อใชในการติดตอสื่อสารหรือเปนแนวทางใน

การปฏิบัติงาน สอดคลองกับ รัตติกรณ จงวิศาล (2554: 216) ที่

กลาววา การติดตอสื่อสารเปนกระบวนการสงขาวสารขอมูล 

ความคิด ความรูสึกหรือความเขาใจจากบุคคลหน่ึงหรือหลาย

บุคคล โดยวิธีการพูด การเขียน การใชภาษา ทาทาง การใช

สัญลักษณหรืออ่ืน ๆ แตไมสอดคลองกับงานวิจัยของ จุฑารัตน 

มาลัยพวง (2550) ไดศึกษาวิจัย เรื่องปญหาการติดตอสื่อสาร

ของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พบวา ปญหาการ

ติดตอสื่อสารดานการสงขาวสารมีปญหาอยู ในระ ดับมาก 

เนื่องจากในปจจุบันการติดตอส่ือสารเปนเครื่องมือที่สําคัญของ

บุคคลทุกฝายในองคการ การทํางานจะประสบความสําเร็จไดนั้น

สวนหนึ่งอยูที่ความเขาใจ โดยอาศัยการติดตอส่ือสารหากการ

ติดตอสื่อสารเกิดปญหาและอุปสรรคข้ึนก็จะสงผลใหเกิดการ

เขาใจผิด และสงผลใหเกิดการทํางานผิดพลาดได 

 

6.4 ดานวัสดุอุปกรณ ผลการศึกษาพบวา  มีสาเหตุมาจากความ

พรอมของอุปกรณในการทํางาน สอดคลองกับ กวี หวัง นิเวศน

กุล (2549) ไดกลาวถึงปจจัยที่ สําคัญจะตองพิจารณาในการ

วางแผนวัสดุอุปกรณของงานกอสรางวา การกําหนดชวงเวลาใน

การใชที่แนนอนการจัดเก็บรักษาตองมีวิธีที่ถูกตอง การตรวจ

มาตรฐาน หากไมแนใจควรมีการทดสอบ การจัดวิธีการควบคุม
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ปริมาณใหมีประสิทธิภาพทั้งในภาคสนามและคลังสินคาที่

หนวยงานกลาง การกําหนดวันส่ังซื้อ และการออกใบสั่งซ้ือตอง

แนนอนและยังไดกลาวเพิ่มเติมถึงสาเหตุหรือปจจัยที่กอใหเกิด

ปญหาปริม าณการ ใช วัส ดุจ ริ ง สูงกว าที่ กํ าหนดในบัญชี

งบประมาณ วาเกิดจากการสูญเสียเนื่องจากการจัดเก็บ การ

สูญเสียเนื่องจากการปฏิบัติงานของชาง การสูญเสียที่เกิดจาก

การจารกรรม และเกิดจากการเบียดบังของพนักงานผูดูแลที่ไม

ซื่อสัตย  

 

6.5 ดานการบริหารจัดการ ผลการศึกษาพบวา มีสาเหตุมาจาก

การจัดสรรบุคลากรไมเหมาะสมกับงาน ทั้งนี้อาจเนื่องมา การ

สรรหาบุคคลยังไมมีความโปรงใส ยุติธรรมพอ และระบบวิธีการ

สร รหานั้ น ยั ง ไม มี ร ะบบ การสร รหาที่ ชั ด เ จน  ข าดการ

ประชาสัมพันธที่หลากหลายจึงทําใหเกิดปญหาตามมา ซ่ึง

สอดคลองกับงานวิจัยของ เวียงสุข แพงบุปผา (2551) ได

ศึกษาวิจัย เรื่องการสรรหาและการคัดเลือกบุคลากรกรณีศึกษา

หนวยงานบริหารบุคคล มหาวิทยาลัยแหงชาติลาว พบวา การ

สรรหาและคัดเลือกบุคลากรหนวยงานบริหารงานบุคคลของ

มหาวิทยาลัยแหงชาติลาว เห็นวามีขั้นตอนในการสรรหาและการ

คัดเลือกเปนอยางดี แตในทางปฏิบัติขั้นตอนเหลาน้ันยังไมถูก

ปฏิบัติเทาที่ควร ทําใหบางครั้งไมสอดคลองกับหลักความ

ยุติธรรม จึงสงผลใหมาไดบุคลากรตามที่กําหนดไว และยัง

สอดคลองกับ ฟลโป (Flippo ,1984) ที่กลาววา การสรรหา

บุคลากร คือ กระบวนการเสาะหาบุคลากรและจูงใจใหบุคลากร

น้ัน ๆ เขามาสมัครงานในหนวยงาน การสรรหาจึงเปน

กระบวนการที่เริ่มขึ้นหลังจากหนวยงานทราบแนชัดแลววามี

ความตองการบุคลากรเขามาทํางานในตําแหนงหนาที่ ใด 

กระบวนการสรรหาเปนกระบวนการในทางบวก เพราะยึด

หลักการวาจะตองทําใหคนมีสมัครงานจํานวนมากกวาตําแหนงที่

มีอยู เพื่อจะไดคัดเลือกบุคลากรเฉพาะคนที่มีความเหมาะสม

มากที่สุด ซึ่งเปนกระบวนการในทางลบเพราะการคัดเลือก

บุคลากรคือการคัดคนที่มาสมัครจํานวนมากออกไปจํานวนหน่ึง

เพื่อใหไดคนที่มีคุณสมบัติตามที่องคการตองการ  

 

7. ขอเสนอแนะจากการวิจัย 
 จากการศึกษาวิจัยเรื่องสาเหตุการขนสงสินคาลาชาของ

บริษัทสังคมสุขภาพ จํากัด ผูศึกษาวิจัยมีขอเสนอแนะในการนํา

ผลการศึกษาไปใชในการพัฒนา ดังน้ี 

7.1 ดานบุคลากร จัดอัตรากําลังใหมีความเพียงพอเหมาะสมกับ

ปริมาณงาน จํานวนพนักงาน ใหมีความสอดคลองกัน และจัดให

มีการทบทวนหรืออบรมพนักงานซํ้า รวมถึงการอบรมพนักงาน

ใหมกอนเริ่มงานทุกคน เพื่อใหพนักงานเขาใจถึงกระบวนการ

ทํางานอยางถูกตองอยูเสมอ   

 

7.2 ดานการจัดการคลังสินคา บริษัทควรมีการปรับปรุงหรือ

พัฒนาโปรแกรมบริหารคลังสินคาใหมีความถูกตองยิ่งข้ึน รวมทั้ง

ใชระบบการควบคุมแบบ 5 ส. ทําใหสินคาถูกจัดเปนหมวดหมู 

และงายตอการเก็บและจัดสินคา  

 

7.3 ดานการติดตอสื่อสาร การสื่อสารเปนเครื่องมือสําคัญอยาง

หน่ึงในการตัดสินความสําเร็จหรือลมเหลวของการทํางานรวมกัน

ของบุคลากร ทั้งการส่ือสารภายในองคกรและภายนอกองคกร

ดังนั้นจึงมีความจําเปนอยาง ย่ิงที่บุคลากรภายในองคกร

จําเปนตองมีความรูและทักษะเก่ียวกับการสื่อสารเพื่อใชในการ

ปฏิบัติงานเพื่อทําใหเกิดประสิทธิภาพในการดําเนินงาน ไมวาจะ

เปนการสื่อสารระหวางผูบังคับบัญชา และระหวางเพื่อนรวมงาน 

จะตองมีความชัดเจน ไมผิดพลาดและปฏิบัติตามหนาที่ที่ตอง

รับผิดชอบไดเปนอยางดี  

 

7.4 ดานวัสดุอุปกรณ วัสดุอุปกรณตาง ๆ มีความจําเปนอยาง

มากใหการปฏิบัติงานใหสําเร็จและรวดเร็ว ดังน้ันควรมีการ

วางแผนใหความรูใหแกพนักงานในเรื่องการจัดเก็บ การดูแล

รักษา การใชงานตามหนาที่ของวัสดุอุปกรณ เพื่อลดตนทุนการ

ซอมแซมอุปกรณทําใหเกิดความพรอมตอการทํางาน และลด

ปญหาอุปสรรคในการทํางานได 

 

7.5 ดานการบริหารจัดการ บริษัทควรกําหนดบทบาทหนาที่ใน

ความรับผิดชอบในตําแหนงงานที่ทําอยู ให ชัดเจน กําหนด

ลักษณะงานให เหมาะสมกับ ความรู ความสามารถของ

ผูปฏิบัติงาน ถาไมสอดคลองกับบุคคลในองคกร บุคคลในองคจะ

เกิดความไมชอบและไมถนัดในหนาที่ที่ตนปฏิบัติ เปนเหตุให

บุคลากรไมทุมเทเต็มที่ผลงานก็จะไมไดประสิทธิภาพ และเกิด

ความลาชาใหแกองคกรได 
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การศึกษาสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุของชางสายอากาศ การไฟฟานครหลวง เขตคลองเตย 
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Study of the cause of the accident of the antenna technician 
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บทคัดยอ 

   การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุของชางสายอากาศ การไฟฟานครหลวง เขตคลองเตย 

กรุงเทพมหานคร กลุมตัวอยางที่ใช คือ ชางสายอากาศ จํานวน 50 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม 

วิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป โดยคํานวณหาคารอยละ คาเฉลี่ย ผลการวิจัย พบวา สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุของ

ชางสายอากาศ การไฟฟานครหลวง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลางทุกดาน โดยเรียง

คาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ ดานปจจัยสาเหตุเกิดจากสภาพแวดลอม ดานปจจัยสาเหตุเกิดจากบุคคล ดานปจจัยสาเหตุเกิดจาก

ความบกพรองของเครื่องมือและอุปกรณ ดานปจจัยสาเหตุเกิดจากข้ันตอนการปฏิบัติงาน และดานปจจัยสาเหตุเกิดจากเพื่อนรวมงาน 

ตามลําดับ  

คําสําคัญ: สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ, ชางสายอากาศ, การไฟฟานครหลวง 
 

Abstract 

   The purpose of this research was to study of the cause of the accident of the antenna technician 

Metropolitan Electricity Authority khlongtoey Bangkok. The sample was the antenna technician total 50 personal. 

The research tool used in collecting data was questionnaire. The analysis of the collected was accomplished by 

computation on the percentage, mean and standard deviation. The results showed that cause of accidents 

antenna technician was at a medium level for all aspects. It sorted from the highest mean were the factors 

caused by the environment, the cause of the person, the cause of the lack of tool and equipment, the cause of 

the working procedure and the cause of the accidents from work mate, respectively. 

Keywords : cause of accident, antenna technician, Metropolitan Electricity Authority 

 

1. บทนํา 
 “อุบัติเหตุ” เปนสาเหตุการเสียชีวิตที่สําคัญของประเทศทํา

ใหเกิดความเสียหายตอชีวิตและทรัพยสิน ซึ่งไมเพียงแตทําให

บุคคลตองไดรับอันตราย บาดเจ็บ พิการ เสียชีวิตกอนวัยอัน

สมควร และสูญเสียทรัพยสินเทานั้น แตยังสงผลกระทบตอ

ประเทศชาติในดานเศรษฐกิจและทรัพยากรมนุษย การเกิด

อุบัติเหตุในการทํางานแตละคร้ังมิใชจะเกิดขึ้นจากโชคชะตาหรือ

เคราะหกรรมของแตละบุคคล หากแตเกิดขึ้นโดยมี “สาเหตุ” ที่

ชี้ชัดลงไปได การเสริมสรางความปลอดภัยในการทํางานจะ

เกิดข้ึนไดโดยการแกไขปองกันที่ “สาเหตุของอุบัติเหตุ” ไดอยาง

ถูกตองเหมาะสม เพราะวาอุบัติเหตุคือเหตุที่เกิดขึ้นโดยไมทันคิด 

ถือกันวาเปนความบังเอิญที่เกิดข้ึนโดยไมไดตั้งใจและไมคาดฝน
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มากอน คําวา “อุบั ติเหตุ” ตรงกับคําวา “accident” ใน

ภาษาอังกฤษหมายถึงเหตุการณที่เกิดขึ้นโดยมิไดวางแผนไว

ลวงหนา ซึ่งกอใหเกิดการบาดเจ็บ พิการหรือตาย หรือทําให

ทรัพยสินไดรับความเสียหาย และความหมายในเชิงวิศวกรรม

ความปลอดภัย “อุบัติ เหตุ” ยังมีความหมายครอบคลุมถึง

เหตุการณที่เกิดขึ้นแลวมีผลกระทบกระเทือนตอกระบวนการ

ผลิตปกติ ทําใหเกิดความลาชา หยุดชะงัก หรือเสียเวลา แมจะ

ไมกอใหเกิดการบาดเจ็บหรือพิการ (วิฑูรย สิมะโชคดี และ     

วีรพงษ เฉลิมจิระรัตน, 2543) 

 การไฟฟานครหลวงซึ่ง เปนรัฐวิสาหกิจที่ ใหบริการดาน

สาธารณูปโภคเก่ียวกับดานบริการพลังงานไฟฟา โดยมีการ

บริการจําหนายกระแสไฟฟาดานแรงสูงแกภาคธุรกิจและ

อุตสาหกรรมดานแรงต่ํากับประชาชนที่ใชในที่พักอาศัยโดยทั่วไป 

มีความรับผิดชอบบริการจําหนายกระแสไฟฟาในกรุงเทพฯ 

นนทบุรี สมุทรปราการ โดยแบงเขตรับผิดชอบออกเปน 18 เขต 

ซึ่งแผนกปฏิบัติการที่เปนฝายบํารุงรักษาระบบไฟฟามีพนักงานที่

ใหบริการแกผูใชไฟฟาสวนที่เปนชางสายอากาศที่ตองปฏิบัติงาน

ทั้งกลางวันและกลางคืนประมาณ 394 คน และชางสายอากาศ

บางคนของแต ละ เขตประสบ อุบั ติ เหตุ เ ก่ียวกับ การถูก

กระแสไฟฟาทั้งทางดานแรงสูงและแรงต่ํา พบวามีการเกิด

อุบัติเหตุจากการทํางานบอยครั้งแตละครั้งกอใหเกิดการสูญเสีย 

นอกจากตองเสียคาใชจายสําหรับคนงานที่ประสบอันตราย ซึ่ง

สามารถคํานวณเปนเงินไดโดยตรงจากคารักษาพยาบาล คาทํา

ขวัญ หรือเงินทดแทน และคาใชจายในการสรรหาบุคลากรและ

การจัดฝกอบรมใหแกพนักงานใหมเพื่อเขามาทดแทนเปนจํานวน

มากทําใหองคกรเสียช่ือเสียง ความเชื่อมั่นและความนาเชื่อถือใน

สายตาของผูรับบริการ โดยทั่วไปการไฟฟานครหลวงยังตอง

สูญเสียเวลาในการปฏิบัติงานที่ตองหยุดชะงักชั่วคราวและ

คาใชจายอ่ืน ๆ 

 จากสาเหตุที่กล าวมาขางตน คณะผู วิจัยจึ งได เล็งเ ห็น

ความสําคัญของปญหาสาเหตุอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น และตองการที่

จะหาแนวทางในการลดอุบัติเหตุที่เกิดข้ึน เพื่อเปนประโยชนตอ

องคกรและหนวยงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ และเพื่อเปนแนวทางใน

การสรางจิตสํ านึกในการปองกันอันตรายในระหวางการ

ปฏิบัติงาน ลดการเกิดอุบัติเหตุและปองกันการบาดเจ็บของ

พนักงานอยางเหมาะสม โดยมุงเนนการมีสวนรวมของพนักงาน

ชางสายอากาศทุกข้ันตอนของการดําเนินการวิจัยในการระดม

ความคิดเห็นเกี่ยวกับสาเหตุของปญหาตลอดจนแนวทางแกไข 

โดยหวังวาผลการวิจัยจะนําไปสูแนวทางแกไขปญหาในการลด

อุบัติเหตุไดอยางยั่งยืน 

 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย 
 เพื่อศึกษาสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุของชางสายอากาศ การ

ไฟฟานครหลวง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 

   

3. ขอบเขตการวิจัย 
3.1 ประชากรที่ ใ ช ในการศึกษาครั้ งนี้  คื อ  พนัก งานช าง

สายอากาศ การไฟฟานครหลวง เขตคลองเตยกรุงเทพมหานคร 

จํานวน 58 คน ไดกลุมตัวอยาง จํานวน 50 คน การกําหนด

ขนาดกลุมตัวอยางโดยใชสูตรคํานวณของ ทารา ยามาเน (Taro 

Yamane,1973: 125 อางถึงใน เกษมสุข จันตะ, 2553: 42)  

 

3.2 ตัวแปรที่ศึกษาสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุของชางสายอากาศ 

การ ไฟฟ านครหลวง เ ขตคลอง เตย กรุ ง เทพ มหานคร 

ประกอบดวย  

3.2.1 ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) ไดแก 

3.2.1.1 สถานภาพสวนบุคล ประกอบดวย 

  1) อายุ 

  2) สถานภาพสมรส 

  3) ระดับการศึกษา 

  4) ประสบการณการทํางาน 

  5) รายได 

3.2.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ไดแก 

3.2.1.1 สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุของชางสายอากาศ  

  1) ดานปจจัยสาเหตุเกิดจากบุคคล 

  2) ดานปจจัยสาเหตุเกิดจากขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

  3) ดานปจจัยสาเหตุเกิดจากความบกพรองของ

เครื่องมือและอุปกรณ 

  4) ดานปจจัยสาเหตุเกิดจากสภาพแวดลอม 

  5) ดานปจจัยสาเหตุเกิดจากเพื่อนรวมงาน 

 

4. วิธีดําเนินการวิจัย 
4.1 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม 

(Questionnaire) เกี่ยวกับสาเหตุการ เ กิด อุบัติ เหตุของชาง
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สายอากาศ การไฟฟานครหลวง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 

โดยแบงออกเปน 3 ตอน ดังน้ี 

 ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพสวนบุคคล 

ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณทํางาน และ

รายได 
 ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ

ของชางสายอากาศ การไฟฟานครหลวง เขตคลองเตย 

กรุงเทพมหานคร โดยแบงออกเปน 5 ดาน คือ ดานปจจัยสาเหตุ

เกิดจากสภาพแวดลอม ดานปจจัยสาเหตุเกิดจากบุคคล ดาน

ปจจัยสาเหตุเกิดจากความบกพรองของเครื่องมือและอุปกรณ  

ดานปจจัยสาเหตุเกิดจากข้ันตอนการปฏิบัติงาน และดานปจจัย

สาเหตุเกิดจากเพื่อนรวมงาน 

 เกณฑในการกําหนดน้ําหนักของการประเมินมี 5 ระดับ โดย

ใชมาตรวัดแบบ Rating Scale 5 ระดับ ซึ่งใชวิธีแบบลิเคิรท

(Likert.Summated Rating Method : The Likert’s Scale. 

อางใน เกษมสุข จันตะ 2553 : 43)  ในการวัดระดับสาเหตุการ

เกิดอุบัติเหตุของชางสายอากาศ ซ่ึงมีเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

 

5 หมายความวา มากที่สุด 

4 หมายความวา มาก 

3 หมายความวา   ปานกลาง 

2 หมายความวา นอย 

1 หมายความวา นอยที่สุด 

 

 เกณฑประเมินคาระดับสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุของชาง

สายอากาศ การไฟฟานครหลวง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 

โดยการแปลความหมายคาเฉลี่ยแบงเปน 5 ระดับ โดยผูวิจัย

เลือกใชวิธีการเบส (John W. Best, 1970: 297) ดังน้ี 

 

คะแนน 4.50-5.00   หมายความวา มากที่สุด 

คะแนน 3.50-4.49   หมายความวา มาก 

คะแนน 2.50-3.49   หมายความวา ปานกลาง 

คะแนน 1.50-2.49   หมายความวา นอย 

คะแนน 1.00-1.49   หมายความวา นอยที่สุด 

ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะ 

 

 

 

5. สรุปผลการวิจัย 

 การศึกษา วิจั ยเ รื่ องสาเหตุการ เกิ ดอุบั ติ เหตุของชาง

สายอากาศ การไฟฟานครหลวง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 

สรุปผลไดดังน้ี 

 ระดับความคิดเห็นของการศึกษาสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุของ

ชางสายอากาศ การไฟฟานครหลวง เขตคลองเตย พบวาผูตอบ

แบบสอบถามสวนใหญมีความคิดเห็นตอสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ 

โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉล่ีย 3.45 และเมื่อ

พิจารณาเปนรายดานพบวาอยูในระดับมาก 2 ดาน และระดับ

ปานกลาง 3 ดาน โดยเรียงคาเฉล่ียจากมากไปนอยคือ ดาน

ปจจัยสาเหตุเกิดจากสภาพแวดลอม โดยภาพรวมอยูในระดับ 

มาก มีคาเฉลี่ย 3.62 ดานปจจัยสาเหตุเกิดจากบุคคล โดย

ภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ีย 3.61 ดานปจจัยสาเหตุเกิด

จากความบกพรองของเครื่องมือและอุปกรณ โดยภาพรวมอยูใน

ระดับ ปานกลาง มีคาเฉลี่ย 3.49 ดานปจจัยสาเหตุเกิดจาก

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง มี

คาเฉลี่ย 3.44 ดานปจจัยสาเหตุเกิดจากเพื่อนรวมงาน โดย

ภาพรวมอยูในระดับ ปานกลาง มีคาเฉลี่ย 3.12 ซ่ึงผลวิจัยในแต

ละดานสรุปไดดังนี้ 

 

5.1 ดานปจจัยสาเหตุเกิดจากสภาพแวดลอม โดยภาพรวมอยูใน

ระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.62 และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา

อยูในระดับมากทุกขอ โดยมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 อันดับแรก คือ 1) 

เรื่องในขณะปฏิบัติงานมีสภาพอากาศรอนเกินไป มีคาเฉลี่ย 

3.82 2) เร่ืองขณะปฏิบัติงานสภาพอากาศไมอํานวยเชน ฝนตก 

ลมแรง มีคาเฉลี่ย 3.62 และ 3) เรื่องในขณะปฏิบัติงานมีแสง

สวางไมเพียงพอทําใหการปฏิบัติงานไมสะดวก มีคาเฉลี่ย 3.56 

ตามลําดับ สวนคาเฉลี่ ยที่นอยที่ สุด คือ เ ร่ืองพื้นที่ ในการ

ปฏิบัติงานมีสิ่งกีดขวาง เชน ก่ิงไม สิ่งปลูกสราง มีคาเฉลี่ย 3.54  

 

5.2 ดานปจจัยสาเหตุเกิดจากบุคคล ภาพรวมอยูในระดับมาก มี

คาเฉล่ีย3.61 เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา อยูในระดับ มาก 3 

ขอ ระดับปานกลาง 2 ขอ โดยคาเฉล่ียสูงสุด 3 อันดับแรก คือ 

1) เรื่องไมใชอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล มีคาเฉลี่ย 3.82 

2) เรื่องปฏิบัติงานดวยความประมาทเลินเลอ มีคาเฉลี่ย 3.68 3) 

เรื่องปฏิบัติงานในขณะที่รางกายออนเพลียหรือเจ็บปวย มี

คาเฉลี่ย 3.66 ตามลําดับ สวนที่มีคาเฉล่ียนอยที่สุดคือ เรื่อง
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ปฏิบัติงานแทนผูอ่ืนโดยไมมีความชํานาญในการใชเคร่ืองมือและ

อุปกรณ มีคาเฉลี่ย 3.40 

 

5.3 ดานปจจัยสาเหตุเกิดจากความบกพรองของเครื่องมือและ

อุปกรณ ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉล่ีย 3.49 เมื่อ

พิจารณาเปนรายขอ พบวาอยูในระดับมาก 2 ขอ ระดับปาน

กลาง 3 ขอ มีคาเฉลี่ยสูดสุด 2 อันดับแรก คือ 1) เรื่องเคร่ืองมือ

และอุปกรณที่ใชในการทํางานมีสภาพชํารุดเสียหาย มีคาเฉลี่ย 

4.00 2) เรื่องเครื่องมือและอุปกรณตาง ๆ ที่ใชปฏิบัติงานไมได

มาตรฐานความปลอดภัย มีคาเฉล่ีย 3.74 สวนที่มีคาเฉลี่ยนอย

ที่สุด คือ เรื่องหนวยงานไมมีการฝกอบรมการใชเครื่องมือและ

อุปกรณใหแกพนักงาน มีคาเฉลี่ย 2.78 

 

5.4 ดานปจจัยสาเหตุเกิดจากขั้นตอนการปฏิบัติงาน ภาพรวมอยู

ในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ย 3.44 เม่ือพิจารณาเปนรายขอ 

พบวาอยูในระดับมาก 2 ขอ ระดับปานกลาง 3 ขอ โดยมี

คาเฉลี่ยสูงสุด 2 อันดับแรก คือ 1) เรื่องใชเครื่องมือไมถูกตองกับ

ประเภทในการปฏิบัติงาน มีคาเฉลี่ย 3.78 2) เรื่องปฏิบัติงานไม

ถูกตองตามวิธีและขั้นตอนของการปฏิบัติงาน มีคาเฉลี่ย 3.64 

ตามลําดับ สวนที่มีคาเฉล่ียนอยที่สุดคือ เรื่องไมวางแผนกอนการ

ปฏิบัติงาน มีคาเฉล่ีย3.08 

 

5.5 ดานปจจัยสาเหตุเกิดจากเพื่อนรวมงาน ภาพรวมอยูในระดับ

ปานกลาง  มีคาเฉล่ีย 3.12 เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาอยูใน

ระดับ ปานกลางทุกขอ โดยมีคาเฉลี่ยสูงสุด  3 อันดับแรก คือ 1) 

เรื่องในการปฏิบัติงานมีการหยอกลอกัน โดยขาดการระมัดระวัง

ในเรื่องความปลอดภัย มีคาเฉลี่ย 3.36 2) เรื่องไมฟงความ

คิดเห็นจากเพื่อนรวมงานในการแนะนําขอปฏิบัติงานหรือขอ

เตือนภัยในการปฏิบัติงาน มีคาเฉลี่ย 3.26 และ 3) เรื่องขาด

ความสามัคคีระหวางเพื่อนรวมงานในการปฏิบัติงาน มีคาเฉลี่ย 

3.04 ตามลําดับ สวนคาเฉลี่ยที่นอยที่สุดคือ เรื่องในการอยู

รวมกันหรือในการปฏิบัติงานขาดการมีนํ้าใจตอเพื่อนรวมงาน มี

คาเฉลี่ย 2.9 

 

6. อภิปรายผล 
 การศึกษา วิจั ยเ รื่ องสาเหตุการ เกิ ดอุบั ติ เหตุของชา ง

สายอากาศ การไฟฟานครหลวง เขตคลองเตย สามารถนําผล

วิจัยมาอภิปรายผลไดดังน้ี 

6.1 ดานปจจัยสาเหตุเกิดจากบุคคล โดยภาพรวมอยูในระดับ

มากเมื่อพิจารณารายขอ พบวา เรื่องไมใช อุปกรณปองกัน

อันตรายสวนบุคคล มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ทั้งน้ีอาจเปน

เพราะพนักงานชางสายอากาศมีความคิดวาไมจําเปนตองใช

อุปกรณปองกันตัว เพราะมีประสบการณในการทํางานมานาน

หรือคิดวารูจักข้ันตอนในการทํางานดีแลว จึงทําใหละเลยที่จะ

คํานึงถึงการปองกันอุบัติเหตุดวยการไมใช อุปกรณปองกัน

อันตรายสวนบุคคล ซึ่งสอดคลองกับ วิสูตร จิระดําเกิง (2554: 

366) ไดกลาววาอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล คือ ส่ิงหน่ึง

สิ่งใดที่สวมใสลงบนอวัยวะสวนใดสวนหน่ึงของรางกาย หรือ

หลาย ๆ สวนรวมกัน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อปองกันอันตราย

หรือลดความรุนแรงจากอันตรายที่อาจเกิดข้ึนแกอวัยวะสวนนั้น 

ๆ ในระหวางปฏิบัติงาน รวมถึงอุปกรณที่ใชปองกันอันตรายที่

อาจเกิดขึ้นเน่ืองจากอุบัติเหตุขณะทํางาน อุปกรณที่ชวยปองกัน

อันตรายที่เกิดขึ้นโดยตรงในสภาพการทํางานนั้น เปนอุปกรณที่

ช วยลดความรุนแรงหรือหยุด ย้ัง อันตรายที่ จะ เกิด ข้ึนกั บ

ผูปฏิบัติงาน ดังน้ันพนักงานจึงจําเปนตองใชอุปกรณปองกัน

อันตร ายสวนบุคคล  เ ม่ือมีข อจํ า กัดหรือไมสามารถปรั บ

สภาพแวดลอมการทํางานที่เปนอันตราย หรือไมสามารถควบคุม 

กํ าจั ด หยุดยั้ ง  ลดความรุนแรงสิ่ งที่ จ ะเปน อันต รายต อ

ผูปฏิบัติงานไดอยางปลอดภัย 

 

6.2 ดานปจจัยสาเหตุเกิดจากขั้นตอนการปฏิบัติงาน โดย

ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา 

เรื่องใชเครื่องมือไมถูกตองกับประเภทในการปฏิบัติงาน มี

คาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ทั้งนี้ในการปฏิบัติงานน้ันผูเปนชาง

จะตองคํานึงถึงความปลอดภัยเปนอันดับแรก เพราะถาประมาท

เลินเลอก็อาจทําใหเสียทั้งงานและทรัพยสินโดยใชเหตุ หรือ

บางครั้งอาจเกิดอันตรายถึงพิการหรือเสียชีวิตได ความปลอดภัย

ในการทํางานยอมเปนสิ่งที่คนทุก ๆ ปรารถนา การรูจักวิธีการ

ทํางาน รูจักวิธีใชเครื่องมือดวยความไมประมาทคอยระมัดระวัง

อยูเสมอ ๆ จะชวยขจัดปญหาอุบัติเหตุได เครื่องมือทุกชนิดแม

จะออกแบบมาอยางเหมาะสม แตก็อาจจะเกิดอันตรายแกผูใช 

ดวยเหตุน้ีผูใชเครื่องมือควรระมัดระวังและเลือกใชเครื่องมือให

ถูกตองกับประเภทในการปฏิบัติงานอยูเสมอ สอดคลองกับ

งานวิจัยของ ชุติมา พันละมาย (2550) ไดศึกษาเรื่องพฤติกรรม

เสี่ยงตอการเกิดอุบั ติเหตุและปจจัยที่เกี่ยวของในพนักงาน

อุตสาหกรรมอาหารทะเลบรรจุกระปอง ผลการวิจัยพบวา กลุม
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ตัวอยางรอยละ 75.40 มีพฤติกรรมเส่ียงตอการเกิดอุบัติเหตุจาก

การทํางานโดยรวมในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายขอพบวา

การใชเครื่องจักรอุปกรณที่ไมถูกวิธี (รอยละ 43.17) มีคาเฉลี่ย

มากที่สุด ผลการวิจัยชี้ใหเห็นวาการวางแผนการปองกันและลด

พฤติกร รม เ ส่ียงตอการ เ กิด อุบั ติ เหตุ จากการทํา งานที่มี

ประสิทธิภาพและกอใหเกิดความปลอดภัยในการทํางานจึงมี

ความสําคัญมาก ควรใหความสําคัญกับพฤติกรรมเส่ียงตอการ

เกิดอุบัติเหตุโดยเฉพาะการเลือกใชเคร่ืองมือใหถูกตองกับการ

ปฏิบัติงาน และควรมีความรูความเขาใจในการใชเคร่ืองจักรทุก

กระบวนการ 
 

6.3 ดานปจจัยสาเหตุเกิดจากความบกพรองของเครื่องมือและ

อุปกรณ โดยภาพรวมอยูในระดับ ปานกลาง เมื่อพิจารณาราย

ขอ พบวา เร่ืองเครื่องมือและอุปกรณที่ใชในการทํางานมีสภาพ

ชํารุดเสียหาย มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ทั้งนี้สาเหตุอาจมาจาก

เครื่องมือและอุปกรณเหลาน้ันมักจะเกิดการชํารุด เสียหายหักพัง

ขึ้นมาในชวงเวลานั้นพอดี ยิ่งถาเครื่องมือชิ้นนั้นเปนของมีคม มี

กลไกที่เสี่ยงอันตราย มีกระแสไฟฟาก็ยิ่งทําใหเกิดอันตรายที่

รายแรงมากข้ึนเปนทวีคูณตามมา สาเหตุก็คือการใชเคร่ืองมือ

ชางตาง ๆ ในขณะซอมหรือปฏิบัติงานอยางผิดประเภทหรือ

อาจจะถูกประเภท ถูกชนิดแตไมถูกตองลักษณะการใชของงานที่

ควรจะเปน สอดคลองกับงานวิจัยของ ชุติมา พันละมาย (2550) 

ไดศึกษาเรื่องพฤติกรรมเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุและปจจัยที่

เกี่ยวของในพนักงานอุตสาหกรรมอาหารทะเลบรรจุกระปอง 

พบวา พนักงานมีพฤติกรรมเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุดานการใช

เครื่องจักรอุปกรณที่ใชในการทํางานในระดับปานกลาง (43.17) 

 

6.4 ดานปจจัยสาเหตุเกิดจากสภาพแวดลอม โดยภาพรวมอยูใน

ระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพ บวา เรื่ องในขณะ

ปฏิบัติงานมีสภาพอากาศรอนเกินไป มีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก 

อาจเปนเพราะวาประเทศไทยต้ังอยูในเขตรอน ดังนั้นสภาพ

อากาศโดยทั่วไปจึงคอนขางรอนตลอดทั้งป ถาหากรางกายไม

สามารถรักษาสมดุลของระบบควบคุมความรอนไดก็จะทําใหเกิด

ความผิดปกติหรือความเจ็บปวย ทั้งนี้เปนเพราะคนงานที่ทํางาน

ในสภาพที่รอนจัด ไมสามารถระบายความรอนออกจากรางกาย

ได พรอมกับสมองสวนที่ควบ คุมไดรับความรอนมากจนไม

สามารถควบคุมกลไกใหอยูในชวงสมดุลได อัตราการขับเหงื่อก็

จะลดนอยลง ขณะเดียวกันถาคนงานยิ่งทํางานหนัก และสราง

ความรอนขึ้นในรางกาย ก็อาจจะทําใหอุณหภูมิของรางกาย

เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว จนอาจถึงเปนลมและถึงตายได ดังน้ันใน

การทํางานที่มีสิ่งแวดลอมเก่ียวกับความรอนนี้ควรคํานึงถึง

ผลกระทบที่มีตอสุขภาพเปนหลัก และทําการปองกันแกไขให

ถูกตอง เชน การคัดเลือกคนงานที่เหมาะสมทํางานในงานที่มี

ความรอนจัดคนงานที่จะมาทํางานจะตองมีรางกายที่เหมาะสม

และตองปรับตัวใหเขากับความรอนใหไดดีกอน การดูแลทาง

การแพทย คนงานที่ทํางานเกี่ยวกับความรอนควรจะไดรับการ

ตรวจสุขภาพกอนเขาทํางาน และตรวจรางกายเปนระยะ ๆ 

ระหวางที่เขาปฏิบัติงาน เชน อาจจะทําการตรวจทุก ๆ 3-6 

เดือน นอกจากน้ันเจาหนาที่ทางดานการแพทยควรจะดูแลและ

เอาใจใสคนงาน โดยการจัดนํ้าเกลือและแนะนําในการบริโภค

อาหารที่เหมาะสม พรอมทั้งใหคําแนะนําเกี่ยวกับการรักษาสุข

วิทยาสวนบุคคล แกไขที่ตนกําเนิดความรอนโดยใชฉากกั้นความ

รอนเขาชวยและปองกันสุขภาพของคนงาน โดยใชเครื่องปองกัน

อันตรายสวนบุคคล หรือจัดระยะเวลาการทํางานที่เหมาะสม ถา

ไดมีการคํานึงถึงและปฏิบัติใหถูกตองตามหลักการนี้ก็จะทําให

การทํางานมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ธิติพันธ 

สุขเนตร (2549) ไดศึกษาเรื่องปจจัยที่มีผลตอการเกิดอุบัติเหตุ

จากการปฏิบัติงานของพนักงานซอมบํารุงอากาศยานในลานจอด

ทาอากาศยานกรุงเทพฯ บริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน) 

พบวา สภาพแวดลอมในการปฏิบัติงานทําใหเกิดอุบัติเหตุไดมาก 

 

6.5 ดานปจจัยสาเหตุเกิดจากเพื่อนรวมงาน โดยภาพรวมอยูใน

ระดับ ปานกลาง เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา เรื่องในการ

ปฏิบัติงานมีการหยอกลอกันโดยขาดการระมัดระวังในเรื่องความ

ปลอดภัย มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะพนักงาน

ชางสายอากาศตองการที่จะผอนคลายในการปฏิบัติงาน จึงทําให

ขาดการยั้งคิดในเรื่องของการที่จะทําใหเกิดอุบัติเหตุ ข้ึน ซึ่ง

สอดคลองกับงานวิจัยของ สุธาทิพย รองสวัสดิ์ (2554) ที่พบวา

พฤติกรรมการแสดงออก คือความผิดปกติของบุคคล (Fault of 

person) สุขภาพจิตและสิ่งแวดลอมทางสังคมเปนสาเหตุทําให

เกิดความผิดปกติของบุคคล เชน การปฏิบัติงานโดยขาดความย้ัง

คิด อารมณรุนแรง ประสาทออนไหวงาย ความตื่นเตน ขาด

ความรอบคอบ เพิกเฉยละเลยตอการกระทํา หรือแมกระทั้งการ

หยอกลอกันระหวางการปฏิบัติงาน เปนตน ซ่ึงความผิดปกติ

เหลาน้ีจะสงผลกระทบใหเกิดการกระทําที่ไมปลอดภัยและทําให
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เคร่ืองจักรและการทํางานตองอยูในสภาพหรือสภาวะที่เปน

อันตราย  

 

7. ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 
 จากขอคนพบในการศึกษาวิจัยเรื่องสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ

ของชางสายอากาศ การไฟฟานครหลวง เขตคลองเตย 

กรุงเทพมหานคร ผูวิจัยมีขอเสนอแนะในการนําผลการศึกษาไป

ใชในการพัฒนาดังนี้ 

 

7.1 ควรออกแบบเครื่องจักร อุปกรณ ใหเหมาะสมกับลักษณะ

การทํางานและสามารถปองกันการเ กิด อุบัติ เหตุ หรือลด

อันตรายจากการเกิดอุบัติเหตุลงได รวมถึงจัดสภาพแวดลอมใน

การทํางานทั้งการควบคุมเสียง ความรอน ฝุนสารเคมีใหอยูใน

ระดับที่มีความปลอดภัยตามมาตรฐาน 

 

7.2 ควรสงเสริมใหความรูแกพนักงานและผูที่เกี่ยวของ เพื่อใหมี

ความรูความเขาใจถึงภัยอันตรายและสามารถปฏิบัติงานไดอยาง

ถูกตองปลอดภัย รวมทั้งสามารถปองกันอันตรายที่อาจเกิดข้ึนทั้ง

ชีวิตและทรัพยสินของผูปฏิบัติงานและเพื่อนรวมงาน เชน การ

ฝกอบรม การสนทนาความปลอดภัย การออกเสียงตามสาย การ

จัดกิจกรรมรณรงคความปลอดภัย เปนตน  

 

7.3 ควรออกกฎระเบียบ ขอปฏิบัติ หรือวิธีปฏิบัติงานมาตรฐาน 

เพื่อควบคุมและบังคับ ใช ให มีการปฏิบัติงานอยางปลอดภัย

ภายใตสภาพแวดลอมที่ถูกตองตามมาตรฐาน 

 

7.4 ควรนําเทคนิควิธีการตาง ๆ ที่ใชในการสงเสริม จูงใจ และ

บังคับใหผูปฏิบัติงานมีความตระหนักถึงความปลอดภัยในการ

ทํางาน และสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตองเหมาะสม 

 

7.5 ผูบริหารควรตระหนักถึงเรื่องการเสริมสรางความรูความ

เขาใจในการปฏิบัติงานอยางปลอดภัย โดยมีการจัดฝกอบรม

ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานที่ถูกตองใหแกพนักงานอยาง

สมํ่าเสมอ 

 

7.6 ควรมีการใชระบบการฝกอบรมที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให

พนักงานไดมีความรูและประสบการณในการทํางานเพิ่มมากข้ึน 

7.7 พนักงานควรแตงกายใหเหมาะสมและไมควรหยอกลอกันใน

ระหวางทํางาน 
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บทคัดยอ 

   ความตองการสินคาเกษตรอินทรียที่สูงขึ้นทําใหกลุมวิสาหกิจผลิตขาวอําเภอพิชัย การผลิตขาวอินทรียออกสูตลาดในกลุม

สินคาประเภทเดียวกันมีมาก การสรางความแตกตางใหแกผลิตภัณฑดวยการสรางตราสัญลักษณและบรรจุภัณฑเปนสิ่งที่แสดงความ

แตกตางของภาพลักษณสินคาไดชัดเจน สามารถสรางจุดขายและเพิ่มมูลคาไดมากขึ้น ในงานวิจัยน้ีผู วิจัยไดทําการออกแบบ 

ตราสัญลักษณสินคาสําหรับบรรจุภัณฑเพื่อสงเสริมสินคาเกษตรอินทรียของกลุมวิสาหกิจอําเภอพิชัย ใชกระบวนการมีสวนรวมของ 

กลุมเกษตรกรโดยการทําสนทนากลุม โดยการใชแบบสอบถามและแบบสัมภาษณปลายเปดแบบมีโครงสรางประเมินความเหมาะสม

ของรูปแบบตราสัญลักษณ ผลที่ไดคือตราสัญลักษณของกลุมคือ“พิชัย organic”ที่สามารถแสดงถึงความเปนอําเภอพิชัยและนําเสนอ

จุดเดนดานการเกษตรอินทรียเปนอยางดี งานวิจัยน้ีไดขยายผลโดยจัดฝกอบรมการออกแบบตราสัญลักษณใหแกสมาชิกภายในกลุม

นําไปปรับปรุงบรรจุภัณฑอีก10 ผลิตภัณฑ และเม่ือนําไปผลิตเปนถุงบรรจุขาวขนาด 1 กิโลกรัม และ 5 กิโลกรัม ผลการประเมินความ

พึงพอใจที่มีตอตราสัญลักษณ “พิชัยorganic”และบรรจุภัณฑ โดยผูบริโภคสินคาจํานวน 100 คน มีความพึงพอใจของการใชตราสินคา

เพื่อการสงเสริมการตลาดของกลุมผูผลิตพบวาใหคาเฉล่ียอยูที่รอยละ 4.77และ 4.75 ตามลําดับ ทําใหยอดขายไตรมาตรหลังต้ังแต

เดือน ตุลาคมถึงธันวาคม 2560 เพิ่มขึ้น คิดเปนรอยละสวนเพิ่ม 72.78 ปจจุบันตราสัญลักษณ “พิชัยorganic” ไดถูกนําไปจดทะเบียน

เครื่องหมายการคา (เครื่องหมายรวม) ทําใหกลุมวิสาหกิจสามารถนําไปประโยชนเชิงพาณิชยได 

คําสําคัญ: การออกแบบตราสินคา, เกษตรอินทรีย, การพัฒนาบรรจุภัณฑ 
 

Abstract 
   Demand for organic products is higher, making rice production enterprises in Phichai. Organic rice production 

in the same product group is very high. Making a difference to a product by branding and packaging is a clear 

distinction of product image. Can create sales points and add more value. In this research, the researcher has designed 

the logo for packaging to promote organic products of Phichai Enterprise Group. Use the participant's participation 

process by group discussion. The questionnaires and open-ended interviews were structured to assess the suitability of 

the model. The result is the symbol of the group is "Pichai. organic "that can represent the district of Phichai and offer 

a strong point in organic agriculture. This research was expanded by providing training on branding to members in the 

group to improve the packaging of 10 products and when used as a 1 kg and 5 kg bag of rice. Sign Up "Pichai organic" 

and packaging For 100 consumers, the satisfaction of using the brand for marketing promotion of the producer group 

was 4.77 and 4.75 percent, respectively. October to December 2017 increased to 72.78 percent. "Pichai organic" has 

been registered trademark. (Co-branding), the enterprise can be commercially exploited. 

Keywords: Brand design, organic farming, packaging development 
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1. บทนํา 

 จากการลงพื้นที่วิจัยรวมกับกลุมวิสาหกิจชุมชนโรงสีขาวเพื่อ

สุขภาพอําเภอพิชัย จากการนําโดย จ.ส.ต.พิพัฒน จีนทั่ง และ 

จ. ส.อ . สุรพล แจง เ อ่ียม ตั้ งอยูบ านคลองวัด ไพร หมูที่  8  

ตําบลไรออย อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ ผลิตภัณฑของทาง

กลุมที่ได รับรองจากกรมการขาวกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

คือขาวกลองไรซเบอรร่ี ไดรับรองมาตรฐานการผลิตขาวอินทรีย 

[1] พ.ศ. 2558 แตเนื่องจากมีการแขงขันสูงของกลุมสินคา

ประเภทเดียวกันมามากสาเหตุที่สําคัญคือ ปญหาดานรูปแบบ

ของบรรจุภัณฑเดิมที่ไมสามารถดึงดูดความสนใจ รวมทั้งยังขาด

เอกลักษณเฉพาะตัวที่ทําใหคนจดจํา ขาดตราสัญลักษณ ซึ่งการ

ที่จะยกคุณภาพและมาตรฐานสินคา ใหเปนที่ยอมรับและ

สามารถจําหนายไดจะตองมีการพัฒนาบรรจุภัณฑที่สรางความ

สนใจตอผูบริโภคเปนดานแรกทันทีที่มองเห็นสินคา สามารถ

อํานาจตอการตัดสินใจของผูบริ โภคเมื่อแรกเห็น (First 

impression)ดังแนวคิดของประชิด [2] ไดกลาววา อัตราการ

แขงขันดานการคาขายในภาวะเศรษฐกิจของโลก นับวันจะเพิ่ม

ปริมาณมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งนับวาเปนภาวการณหนึ่งที่ทําใหเกิด

การพัฒนาและคิดคนผลิตภัณฑใหมๆ ตลอดทั้งมีการคิดคน 

กลยุทธ กลวิธีทางการตลาด (Marketing Strategy) ขึ้นมาอยาง

มากมาย โดยมีจุดมุงหมายที่คลายกัน คือการไดมาซึ่ง “ความ

สนใจจากลูกคา” (Customer’ S Attention) และเงินตรา 

ฐานะความร่ํารวยทางเศรษฐกิจในที่สุด  ดวยเหตุดั งกลาว 

ตราสัญลักษณและบรรจุภัณฑจึงไดรับความสําคัญข้ึนมาเปน

อยางมากและเปนสงที่ผูผลิตนํามาเปนเครื่องมือสําหรับการ

แขงขัน 

จากขอมูลดังกลาวผูวิจัยได มีแนวคิดการออกแบบตราสินคา

สําหรับบรรจุภัณฑเพื่อสงเสริมสินคาเกษตรอินทรียอําเภอพิชัย 

จังหวัดอุตรดิตถเพื่อใหผลิตภัณฑสามารถสรางเอกลักษณให

ผูบริโภคจดจําและเปนแนวทางสําคัญในการขยายโอกาสให

ผลิตภัณฑเกษตรอินทรียของกลุมวิสาหกิจชุมชนอําเภอพิชัย 

 

2. วัตถุประสงค 
2.1 เพื่อการออกแบบตราสินคาสําหรับบรรจุภัณฑเพื่อสงเสริม

สินคาเกษตรอินทรียอําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ 

 

2.2 เพื่อพัฒนารปูแบบการเรียนรูเรื่องการออกแบบตราสินคา

สําหรับบรรจุภัณฑชุมชนอยางมีสวนรวม 

 

3. ขอบเขตของงานวิจัย 
 งานวิจัยฉบับน้ี ผูวิจัยจะไดนําผลวิจัยไปเผยแพรความรูสู

วิสาหกิจชุมชนผลิตขาวเพื่อสุขภาพอําเภอพิชัย โดยวางรากฐาน

ความรูทางดานออกแบบตราสัญลักษณและบรรจุภัณฑที่เนนการ

มีสวนรวมกับกลุม ซึ่งการวิจัย มีขอบเขตในการศึกษาวิจัย

ดังตอไปน้ี 

 

3.1 ขอบเขตดานประชาการและกลุมตัวอยาง 

3.1.1 ประชากร คือกลุมวิสาหกิจชุมชนกลุมวิสาหกิจชุมชน

ผลิตขาวเพื่อสุขภาพอําเภอพิชัย 

3.1.2  ผูเชี่ยวชาญทางดานการออกแบบประเมินผลที่ไดจาก

การ ออกแบบตราสินคาและบรรจุภัณฑ ทั้งหมด 3 ทาน 

3.1.3  กลุมตัวอยาง ไดแกผูบริโภคสินคาผลิตภัณฑชุมชนกลุม

วิสาหกิจชุมชนฯ โดยสุมแบบเจาะจงจากการแหลงเพื่อประเมิน

ความพึงพอใจตอการออกแบบตราสัญลักษณและบรรจุภัณฑ 

เมื่อแลวเสร็จ จํานวน 3 แหง ไดแก 1) รานจําหนายของ

ผลิตภัณฑชุมชนฯ อ.พิชัย 2) ตลาดสินคาเกษตรศาลากลาง

จังหวัดอุตรดิตถ 3) ผู รับ ซ้ือผลิตภัณฑของกลุมวิสาหกิจฯราย

ยอย รวมจํานวน 100 คน 

 

3.2 ขอบเขตดานเนื้อหา  

เนื้อหาของการวิจัย ประกอบไปดวย 

3.2.1 ขอมูลการสรางตราสัญลักษณ นํามาประกอบในการ

ออกแบบตราสัญลักษณและบรรจุภัณฑตางๆ 

3.2.2 สรางการรับรูและกระตุนการรับรูของคนในชุมชนรวมทั้ง

ประเมินผลจากความสําเร็จของโครงการประกอบดวยตรา

สัญลักษณและบรรจุภัณฑ 

 

3.3 ตัวแปรที่ศึกษา 

3.3.1 รูปแบบตราสัญลักษณที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑของกลุม

วิสาหกิจชุมชนฯ 

3.3.2 ความรูความเขาใจเกี่ยวกับตราสัญลักษณสําหรับของ

กลุมวิสาหกิจชุมชนฯ 

3.3.3 ความพึงพอใจตอตราสัญลักษณของผูบริโภคผลิตภัณฑ

ของกลุมวิสาหกิจชุมชนฯ 
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4. กรอบแนวคิด 

 การออกแบบตราสินคาสําหรับบรรจุภัณฑเพื่อสงเสริมสินคา

เกษตรอินทรียอําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ เปนการดําเนินงานที่

ใชกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติแบบมีสวนรวมโดยแสดงกรอบ

แนวคิดการดําเนินงาน ดังน้ี 
 

 
 

5. วิธีดําเนินการวจิยั 
 ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดมีวิธีการดําเนินงานวิจัย สรุปไดดังนี้ 

 

5.1 ศึกษาสภาพปญหา โดยการสัมภาษณแบบเจาะลึก กับกลุม

ผูผลิตผลิตภัณฑชุมชน ผูจัดจําหนาย เพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลความ

ตองการบรรจุภัณฑของทางกลุมฯ รวมถึงขอมูลความคิดเห็น

ความตองการของผูบริโภคและขอมูลขอเสนอแนะทางดานตรา

สัญลักษณและบรรจุภัณฑ เพื่อนํามาใชในการออกแบบ 

 

5.2  นําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหหาเอกลักษณ ออกแบบเปน ตรา

สัญลักษณและบรรจุภัณฑ รวมกันกับผูผลิต และผูวิจัย แบบมี

สวนรวมเพื่อใหไดมาซึ่งแนวทางของตราสัญลักษณและบรรจุ

ภัณฑผลิตภัณฑ ของกลุมใหมีความเหมาะสมสอดคลองตาม

ความตองการ โดยไดตราสัญลักษณที่จากการสนทนากลุมได

แบบรางตราสัญลักษณที่ส่ือถึงความเปนอําเภอพิชัย 3 แบบ (ดัง

รูปที่ 1) 

 
รูปที ่1 แบบรางตราสัญลักษณที่เกิดจากการสนทนากลุม 

 

5.3 เม่ือไดแนวทางของรูปแบบตราสัญลักษณและบรรจุภัณฑ นํา

แนวทางมาวิเคราะห รวมกับผูนําชุมชน ผูผลิตผูจําหนายเพื่อ

พัฒนารูปแบบตราสัญลักษณและบรรจุภัณฑ ใชวิธีการ สราง

ภาพจําลองรูปแบบตราสัญลักษณและบรรจุภัณฑประกอบกับ

แบบสอบถามเพื่อสรางแนวคิดในการออกแบบใหผูประเมิน คือ 

กลุมผูผลิตผลิตภัณฑชุมชนและผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบรับรู

เขาใจในรูปแบบที่พัฒนา  ใหไดขอมูลที่เหมาะสมชัดเจนเพื่อให

ไดรูปแบบที่เหมาะสม สวยงาม  กอนจัดทําตนแบบ  

 

5.4 พัฒนารูปแบบตราสัญลักษณและบรรจุภัณฑโดยการโดยนํา

ตนแบบที่ สมบู รณ  สนทนากลุ มกั บ วิส าห กิ จชุ มชนจาก

กระบวนการมีสวนรวมของกลุมฯ ใหคําแนะนําและแนวทาง

ปฏิบัติในการใชตราสัญลักษณโดยการสังเกต การรวมคิดรวมทํา  

เพื่อใหไดคูมือการใชตราสัญลักษณรวมกันของกลุมฯ  

 
5.5 ประเมินรูปแบบโดยการทดสอบทางการตลาดโดยใชตรา

สัญลักษณและบรรจุภัณฑที่มีตราสัญลักษณของกลุมฯที่ไดจาก
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การพัฒนาประกอบกับแบบสอบถามประเมินวัดระดับความ

คิดเห็นของผูบริโภคสินคาผลิตภัณฑชุมชนกลุมวิสาหกิจชุมชนฯ 

โดยสุมแบบเจาะจงที่มีตอรูปแบบที่ไดจากการพัฒนา แลวสรุป

ขอมูลเปนแนวทางใหกลุมฯ นําไปใชประโยชนไดตอไป รวมถึง

การนําตราสัญลักษณไปจดเครื่องหมายการคา 

 

6. เครื่องมือที่ใชศึกษา 

 เพื่อสรางตราสัญลักษณสําหรับบรรจุภัณฑเพื่อสงเสริม

ผลิตภัณฑชุมชน ซ่ึงแบงเคร่ืองมือในการเก็บขอมูลเปน 4 ชุด 

ดังนี้ 

 ชุดที่ 1 แบบสัมภาษณปลายเปดแบบมีโครงสราง สัมภาษณ

แบบเจาะลึกกับกลุมวิสาหกิจฯ เพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลความ

ตองการและสภาพปญหาในการออกแบบพัฒนาตราสินคาและ

บรรจุภัณฑสินคา รวมถึงขอเสนอแนะของขอมูลเพื่อนํามาใชใน

การออกแบบ  

 ชุดที่ 2 แบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบตรา

สัญลักษณและบรรจุภัณฑที่ไดรับการออกแบบและพัฒนาแลว 

ผูตอบแบบประเมินคือ กลุมผูผลิตผลิตภัณฑชุมชน (หลังการ

ออกแบบ) เพื่ อใหไดขอมูลความเหมาะสมกับรูปแบบตรา

สัญลักษณและบรรจุภัณฑที่ไดรับการออกแบบใหมและความ

ตองการเพิ่มเติมในการพัฒนารูปแบบกอนจัดทําตนแบบบรรจุ

ภัณฑ มีประเด็นประเมินความเหมาะสมดังน้ี 

 1) มีความเปนเอกลักษณ สื่อถึงผลิตภัณฑของกลุม 

 2) เรียบงายสรางความจดจํา 

 3) มีความเปนสากล รวมสมัย 

 4) สงเสริมผลิตภัณฑใหมีความนาเชื่อถือ 

 5) เหมาะสมกับผลิตภัณฑที่หลากหลายของกลุม 

 6) ส่ือความหมายและสมบูรณดวยองคประกอบ 

 ชุดที ่3 แบบประเมินความพึงพอใจกลุมผูผลิต 

  ใชประเมินความเหมาะสมของรูปแบบที่ไดรับการออกแบบ

และพัฒนาแลวเสร็จ ผูตอบแบบประเมินคือกลุมผูผลิตผลิตภัณฑ

ชุมชน (หลังการออกแบบ) เรื่องรูปแบบตราสัญลักษณและการ

ออกแบบบรรจุภัณฑ ประกอบดวยสวนที่สําคัญ 2 สวน ดังน้ี 

 สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม 

 สวนที่ 2 แบบประเมินดานความพึงพอใจที่มีตอตรา

สัญลักษณพิชัยorganic 

ชุดที ่4 แบบประเมินความพึงพอใจกลุมผูบริโภค 

  ใชประเมินความเหมาะสมของรูปแบบที่ไดรับการออกแบบ

และพัฒนาแลว ผูตอบแบบประเมินคือผูบริโภคผลิตภัณฑชุมชน

กลุมวิสาหกิจชุมชนฯ (หลังการออกแบบ) โดยสุมแบบเจาะจง

จากการแหลงเพื่อประเมินความพึงพอใจตอการออกแบบตรา

สัญลักษณและบรรจุภัณฑเมื่อแลวเสร็จ จํานวน 3 แหง ไดแก 

 1) รานจําหนายของผลิตภัณฑชุมชนฯ อ.พิชัย 

 2) ตลาดสินคาเกษตรศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ 

 3) ผูรับซื้อผลิตภัณฑของกลุมวิสาหกิจฯรายยอยรวมจํานวน 

100 คน 

 เรื่องรูปแบบตราสัญลักษณและการออกแบบบรรจุภัณฑ  

ประกอบดวยสวนที่สําคัญ 3 สวน ดังนี้ 

 สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูประเมิน 

 สวนที่ 2 แบบประเมินความพึงพอใจตอตราสัญลักษณ 

 สวนที่ 3 แบบประเมินความการใชตราสินคาเพื่อการสงเสริม

การตลาด 

  มีระดับและเกณฑในการพิจารณาคาเฉลี่ยระดบัความ

เหมาะสม แบง ออกเปน 5 ระดบัดังน้ี 

5 หมายถึง มีเหมาะสมอยูในระดับดีที่สุด 

4 หมายถึง มีเหมาะสมอยูในระดับดี 

3 หมายถึง มีเหมาะสมอยูในระดับปานกลาง 

2 หมายถึง มีเหมาะสมอยูในระดับนอย 

1 หมายถึง มีเหมาะสมอยูในระดับนอยที่สุด  

 

7. ผลการวิจัย 

 งานวิจัย น้ีมี วัต ถุประสงค เพื่ อออกแบบ และสรางตรา

สัญลักษณในการพัฒนาบรรจุภัณฑสินคาชุมชน ซ่ึงสามารถสรุป

ผลการวิจัยไดดังน้ี แบงตามผลเปน 2 สวนดังนี้ 

 

7.1 การออกแบบและสรา งตราสัญ ลักษ ณ ในการพัฒนา 

บรรจุภัณฑ 

 การออกแบบและสรางตราสัญลักษณผูวิจัยขอนําเสนอเพื่อ

วิเคราะหผลใหเห็นเปน 2 สวน ดังน้ี 

7.1.1 การออกแบบตราสัญลักษณ 

  จากการลงพื้นที่และทําการสนทนากลุม ขอมูลที่ไดนํามา

วิเคราะห SWOT เพื่อหาจุดเดนที่จะนํามาเปนเอกลักษณ และ

หาจุดดอยเพื่อปรับปรุงใหตรงกับความตองการทั้งของผูผลิตและ

ผูบริโภค ทางผูวิจัยไดสนทนารวมกับทางกลุมไดแนวคิดในการ

ออกแบบตราสัญลักษณใหมีรายละเอียดที่ สื่อความหมายถึงการ
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เปนเกษตรกรขาวอินทรีย ที่ปลูกที่ อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ โดยสื่อให

เห็นถึงความเปนเกษตรอินทรีย ความเปนเขมแข็ง ความม่ันคง 

ความยั่งยืนและสรางเอกลักษณของความเปนเกษตรอําเภอพิชัย 

ผานการปรับแกตามคําแนะนําของผูเ ช่ียวชาญและนําไป

สอบถามกับทางกลุมอีกครั้ง ไดตราสัญลักษณที่นําไปใชแกกลุม

วิสาหกิจชุมชนฯ 

 ตราสัญลักษณที่สมบูรณแลวทางกลุมนําไปจดทะเบียน

เครื่องหมายการคารวมและจดทะเบียนการคาแลวตามทะเบียน

เลขที่ 3530700231340 คําขอที่ 5307360000006 

 

 
รูปที่ 2 ตราสัญลักษณที่สมบรูณที่มาจากกระบวนการรวมคิด

และทําความเขาใจกับกลุม 

 

แนวคิดในการออกแบบ 

  ออกแบบโดยใช ขาว ขาวโพด ออย ซ่ึงเปนผลิตผลหลักของ

ทางการเกษตรของอําเภอพิชัยได ดวยหลักการตัดทอนรูปทรงให

มีความทันสมัย เรียบงาย นํามาทําเปนภาพประกอบรวมกัน

กลายเปนตัวอักษร“พ”เปนตัวยอของคําวา พิชัย และ พอเพียง 

มีผสมผสานความเปนสากลโดยใชตัวอักษรภาษาอังกฤษวา 

organic สีที่ใชโดยรวมเปนโทนสีเขียวและเหลืองเปนหลักสื่อ

ความเปนเกษตรอินทรีย ภาพรวมของตราสัญลักษณส่ือถึงความ

เขมแข็งและการรวมกลุมกันของกลุมเกษตรอินทรีย สามารถ

ใชไดกับผลิตภัณฑที่หลากหลาย 

7.1.2 บรรจุภัณฑที่ไดพัฒนา 

  ตราสัญลักษณที่สมบูรณนําไปจัดวางบนบรรจุภัณฑ

ตนแบบ และนําไปสอบถามกับทางผูบริโภคไดแก 

 1) ขาวขนาด 1 กิโลกรัม ออกแบบโดยการแกไขขอดอยของ

บรรจุภัณฑเดิม ดวยออกแบบสติ๊กเกอร PVC กันน้ํา ติดลงบรรจุ

ภัณฑขาวสุญญากาศขนาด 1 กิโลกรัม จํานวนผลิต 4000 ชิ้น 

 

 
รูปที่ 3 สต๊ิกเกอร PVC กันน้ํา 4 สี ติดถุงขาวตราดวงศิริพันธ 

1 กิโลกรัม 

 2) ขาวขนาด 5 กิโลกรัม ออกแบบและพิมพลงถุง LLDPE 

พิมพสี 2 สี ไดแก สีแดงและสีขาวขนาดบรรจุ 5 กิโลกรัม 

จํานวน 200 กิโลกรัมคิดเปน 42 ถุงตอ 1 กิโลกรัม โดยทางกลุม

ไดถุงบรรจุขาวขนาด 5 กิโลกรัม จํานวน 8,400 ถุง 

 

 
รูปที่ 4 ขาวตราดวงศิริพันธ 5 กก. บรรจุดวยถุงLLDPE พิมพสี 

2 สี ไดแกสีแดงและขาว 

 

 ผลจากการนําแบบสอบถามเมื่อทําผลิตภัณฑตนแบบไดผล

ดังน้ี ผูบริโภคสินคาผลิตภัณฑกลุมวิสาหกิจชุมชนฯ จํานวน 100 

คน เรื่องความพอใจที่มีตอตราสัญลักษณ “พิชัยorganic” และ

บรรจุภัณฑใหคาเฉล่ียอยูที่ 4.77 และแบบประเมินความพึง

พอใจแบบประเมินความการใชตราสัญลักษณเพื่อการสงเสริม

การตลาด มีคามากที่สุดคิดเปน คาเฉลี่ย รอยละ 4.75  ผลของ
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การออกแบบและพัฒนาตราบรรจุภัณฑที่มีตอยอดจําหนาย 

สามารถเพิ่มยอดจําหนายในเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2560 โดย

ขาวขนาด 1 กิโลกรัม เพิ่มข้ึนรอยละ 70 และขาวขนาด 5 

กิโลกรัม เพิ่มข้ึนรอยละ 99.93 คิดเปนรอยละ 72.78 จากยอด

รวมทั้ง 2 ขนาด 

 

7.2  รูปแบบการ เรียนรู เ รื่ องการออกแบบและสรางตรา

สัญลักษณ 

 โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการใหความรูเรื่องการสรางตรา

สินคาบรรจุภัณฑและชองทางการจําหนายใหแกสินคาสูตลาดยุค 

4.0 เปนการศึกษาผลของการมีสวนรวมในการการออกแบบและ

สรางตราสัญลักษณในการพัฒนาบรรจุภัณฑสินคาชุมชน โดยใช

วิธีการประชาสัมพันธผานเครือขายศูนยการเรียนรูการผลิตขาว

อินทรีย ต.ไรออย อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ มารวมทําประชาพิจารณ

สรางความเขาใจ และตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาตรา

สัญลักษณและบรรจุภัณฑกับเครือขาย ทําใหไดแนวทางพัฒนา

รูปแบบการเรียนรูของคนในชุมชนในการออกแบบและสรางตรา

สินคาของตนเอง หลังจากทําประชาพิจารณ ผู วิ จัยไดจัด

โครงการ ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการใหความรูเรื่องการสรางตรา

สินคาบรรจุภัณฑและชองทางการสราง brand สินคาสูตลาดยุค 

4.0 เมื่อวันที ่29 กรกฎาคม 2560 ณ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร อ.

ศรีนคร จ.สุโขทัย มีผูเขาอบรมทั้งสิ้น 52 คน หลังการเขาอบรม

ใหความรู ผูเขาอบรมนําความรูที่ไดพัฒนาผลิตภัณฑตอยอดอีก 

10 ผลิตภัณฑ ไดแก ผลิตภัณฑขาว 3 ผลิตภัณฑ ผลไม 6 

ผลิตภัณฑ และผักอินทรีย 1 ผลิตภัณฑ (ดังตัวอยางรูปที่5 และ 6) 

 

 
รูปที่ 5 ผลิตภัณฑกลวยตากบรรจุดวยถุงซิปสีขาวซองตั้ง6x9 นิ้ว 

 

 
รูปที่ 6 ผลิตภัณฑกลวยตากบรรจุดวยถุงซิปสีขาวซองต้ัง 

6x9 นิ้ว 

 

7.3 ผลของการออกแบบและพัฒนาตราบรรจุภัณฑที่มีตอยอดจําหนาย 

  ผูวิจัยไดทําการเปรียบเทียบยอดขายกอนการปรับปรุงตราสัญลักษณและบรรจุภัณฑ และหลังการปรับปรุงตราสัญลักษณและบรรจุ

ภัณฑ ดังน้ี  

 

ขนาด 

(กิโลกรัม) 

ยอดขายกอนการปรับปรุง ตราสัญลักษณ

และบรรจุภัณฑ  (กิโลกรัม) 

ยอดขายหลักการปรับปรุง ตราสัญลักษณ

และบรรจุภัณฑ  (กิโลกรัม) 

ผลตาง

จาก

ยอดขาย 

รอยละ

สวนเพ่ิม 

กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม 

ขนาด 1 กิโลกรัม 800 800 800 1,280 1,300 1,500 1,680 70.00% 

ขนาด 5 กิโลกรัม 1,000 1,000 1,000 1,600 1,750 1,900 2,250 99.93% 

ยอดขายรวม 1,800 1,800 1,800 2,880 3,050 3,400 3,930 72.78% 
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  ตารางที่ 1 จากตารางพบวา ในการปรับปรุงตราสัญลักษณ

และบรรจุภัณฑ ทําใหยอดขายเพิ่มขึ้น โดยมีสวนเพิ่มขนาด 1 

กิโลกรัม จํานวน 1,680 กิโลกรัม คิดเปนรอยละ สวนเพิ่ม 70.00 

%  และขนาด 5 กิโลกรัม จํานวน 2,250 กิโลกรัม คิดเปนรอย

ละสวนเพิ่ม  99.93 %  และผลตางยอดขายโดยรวม จํานวน 

3,930 กิโลกรัม คิดเปนรอยละสวนเพิ่ม 72.78 % 

 

 
รูปที่ 7 แผนภูมิแสดงการเปรียบเทยีบยอดขายกอน และหลงัการปรับปรุงตราสัญลักษณและบรรจุภัณฑ 

 

8. อภิปรายผล 

 จากการ ดําเ นินงานวิจัยมีขอคนพบที่น าสนใจที่ นํามา

อภิปรายผลไดดังน้ี  

 

8.1 การสรางตราสัญลักษณสามารถสรางความสรางความมั่นใจ

ใหแกผูบริโภคและการตอรองทางการตลาดได  สงผลใหกลุมมี

รายไดเพิ่มขึ้น ดังผลการวิจัยที่เก็บแบบสอบถามจาก ผูบริโภค

สินคาผลิตภัณฑชุมชนกลุมวิสาหกิจชุมชนฯ จํานวน 100 คน 

เรื่องความพอใจที่มีตอตราสัญลักษณ “พิชัยorganic” และ 

บรรจุภัณฑใหคาเฉลี่ยรวมอยูที่ 4.77 และแบบประเมินความพึง

พอใจแบบประเมินความการใชตราสัญลักษณเพื่อการสงเสริม

การตลาดมีคามากที่ สุดคิดเปน คาเฉลี่ย 4.75 ผู วิจัยพบวา

ผูบริโภค มีความคิดวาตราสัญลักษณและบรรจุภัณฑชวยสงเสริม

ผลิตภัณฑใหมีความนาเชื่อถือและสรางความมั่นใจและเหมาะสม

กับผลิตภัณฑที่หลากหลายของกลุม พบวาอยูในเกณฑดีมาก 

ทั้งนี้ เพ ราะการออกแบบ ไดผานกระบวนการคิดที่ทําใหมี

เอกลักษณและจดจํางาย มีความทันสมัย แตกตางจากสินคา 

ประเภทเดียวกัน การใชภาพประกอบเปนตัวการตูน ทําใหจดจํา

งายและดึงดูดใหลูกคามาสนใจในผลิตภัณฑได การสรางตรา

สัญลักษณที่เปนเคร่ืองหมายการคาของกลุมย้ําความนาเช่ือถือ

ใหแกผลิตภัณฑตางๆที่หลากลายของกลุมฯไดอีกดวย เมื่อนําไป

จําหนายสามารถสรางยอดจําหนายไดเพิ่มขึ้นมากอีกดวย 

 

8.2 ตัวแทนในการเขารวมฝกอบรม มีผลตอการเรียนรู นําไป

ขยายผล โดยการนําไปเปนแนวทางในการปรับปรุงบรรจุภัณฑ

ของตนเองโดยที่มีผลิตภัณฑที่เขามารวมกลุมกันขยายผลถึง 10 

ผลิตภัณฑ ไดแก ผลิตภัณฑขาว 3 ผลิตภัณฑ ผลไม 6 ผลิตภัณฑ 

และผักอินทรีย 1 ผลิตภัณฑ เน่ืองจากเห็นความสําคัญของการ

สรางตราสัญลักษณซ่ึงไมจํากัดแตเพียงผลิตภัณฑใดผลิตภัณฑ

หน่ึง เพราะตราสัญลักษณที่อออกแบบน้ีเปนตราสินคารวม ผูที่

จะนําตราสัญลักษณไปใชตองผานขอตกลงทางกลุมฯ ซ่ึงเปน

มาตรฐานของการเปนเกษตรอินทรียโดยมีใบรับรองจากกรมการ

ขาว กระทรวงเกษตรและสหกรณไดตราออรแกนิคไทยแลนด 

เปนการสรางมาตรฐานการรวมกลุมไดเปนอยางดีสามารถสราง

การตอรองทางการคาได  
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บทคัดยอ 

   การวิจัยครั้งนี้  มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความเปนมาเก่ียวกับกระบวนการทําเครื่องประดับเงิน เพื่อศึกษาอัตลักษณของ

ชาวเขาเผาเยา จ.กําแพงเพชร และเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑเครื่องประดับเงินจากอัตลักษณของชาวเขาเผาเยา จ.กําแพงเพชร เครื่องมือที่

ใชในการศึกษาประกอบดวยการสัมภาษณ  และสังเกต ซึ่งศึกษาจากกลุมชาวเขาเผาเยา (เม่ียน) เกี่ยวกับวัฒนธรรมอัตลักษณลวดลาย

จากปกผา และกระบวนการผูผลิตเครื่องประดับเงิน โดยนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหและเช่ือมโยงประเด็นตาง ๆ เพื่อสรางองคความรู 

แลวนําขอมูลที่ไดไปออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑเคร่ืองประดับเงินในรูปแบบรวมสมัย 

คําสําคัญ: รูปแบบ, เคร่ืองประดบัเงิน, ชาวเขาเผาเยา, อัตลักษณ 
 

Abstract 
   This research. The purpose is to study the history of the silver jewelry process. To study the identity of 

the hill tribe Yao Kamphaengphet. And to develop silver jewelry from the identity of the hill tribe Yao 

Kamphaengphet. The tools used in the study included interviews and observations from the Hao tribe (Hmong) 

About the cultural identity of embroidery patterns. And the silver jewelry process. By analyzing the data and 

linking the issues. To build knowledge Then the information has been designed and developed silver jewelry 

products in a new way. 

Keywords: Development, Silver Jewelry, Hao tribe, Identity 

 

1. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 ศิลปหัตถกรรมของไทยนั้นมีความโดดเดนหลากหลายและ

แตกตางกันออกไปทั้งในรูปแบบที่พัฒนาข้ึนตามวัฒนธรรมทอง

ถิ่น วัสดุที่ใชฝมือและจินตนาการของชางผูทําหนาที่ในการผลิต  

ความสําคัญของชางนั้นวิบูลยล้ีสุวรรณ [1]  อธิบายวาเปนผูที่มี

บทบาทสําคัญยิ่งในการสรางงานศิลปหัตถกรรมเพราะเปน  ผูสร

างและทําใหเกิดงานศิลปหัตถกรรมประเภท    ตางๆ  หาก

ปราศจากชางเสียแลว  ก็คงไมมีงานเหลาน้ีใหไดชื่นชม  ใชสอยอ

ยูทุกวันน้ี  ช างไทยที่ไดผลิตงานศิลปหัตถกรรมนั้นได   แบงอ

อกเปน  2  ประเภท  คือ  ชางหลวง  และชางพื้นบาน  โดยที่ช

างหลวงสวนใหญเปนชางที่มีฝมือดี  เพราะไดผ านการฝกหัด  

และทดสอบฝมือจนไดเขารับใชในราชสํานักหรือตามวังเจานาย  

สวนชางพื้นบานก็จัดเป นชางที่มีฝ มือดีเชนกัน  และมีจํานวน

มากมายกระจายกันอยู ตามท องถ่ินต างๆ  ในทุกภาคของ

ประเทศ  ลักษณะเฉพาะที่สําคัญของชางพื้นบานอยางหน่ึงคือเป

นชางที่ไดรับการฝกฝน  และถายทอดงานชางตามแบบแผนที่เป

นขนบธรรมเนียมของผูใชในชุมชนที่ตนเองอาศัยอยู  จากบรรพ

บุรุษ  หรือชางพื้นบานในทองถ่ิน [2]   
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 เครื่องเงิน  เปนผลิตภัณฑประเภทงานศิลปหัตถกรรมที่มีคา

ในตัวเอง  ทําจากวัสดุโลหะเงินลักษณะรูปแบบแสดงถึงความ

ชํานาญและความประณีตพิเศษจากชางฝมือที่มีความรูทั้งในด

านของ  รูปทรงและลวดลายที่ประดิษฐข้ึน  เครื่องเงินที่มีการ

ผลิตในประเทศไทยจะแสดงถึงวัฒนธรรมของ  ชาติไทยอยาง

ชัดเจน  ดังนั้นสินค าเครื่องเงินไทยจึงเปนที่นิยมทั้งในกลุมคน

ไทยและชาวตางประเทศ ดวย  โดยเฉพาะในกลุ มนักทองเที่ยว

ซึ่งถือเปนกลุมที่มีความสําคัญในการเผยแพรช่ือเสียงเครื่องเงิน 

ไทยให  เปนที่รูจักมากขึ้น  (กรมสงเสริมอุตสาหกรรม,  2550,  

หนา  1) 

 ศิลปะหัตกรรมจากเครื่องเงินชาวเขา  ของศูนยสงเสริม

หัตถกรรมเครื่องเงิน  จ.กําแพงเพชร  ถือไดวาเปนภูมิป ญญา

ชาวบาน  เปนภูมิปญญาชาวบานมีที่มาจากชาวบานไดกลั่นกรอง

ความรูที่ไดจากประสบการณตรงในวิถีชีวิตของตนเองประสบกา

รณที่รวมกันในชุมชน  ที่มีการถายทอดจากบรรพบุรุษ  หรือที่

เรียกวา  “มรดกทางวัฒนธรรมของหมูบาน”  เปนประสบการณ  

และภูมิปญญาที่คนรุนกอนกลั่นกรองจากชีวิตเอาไวแลวสงผาน

ใหกับคนรุนหลัง  มีการจําหนายสินคาเครื่องเงิน อาทิเชน กําไล

ขอมือ กําไลขอเทา แหวน สรอยคอ เปนตน ในราคายอมเยา  

 ชาวเขาเผาเยาหรือเผาอิวเ ม่ียน  ซึ่งเปนชนกลุมนอยที่

อพยพยมาจากทางตอนใตของประเทศจีน มีบันทึกหลักฐานไว

ต้ังแตสมัยราชวงศถัง  ไดอพยพมาตั้งถิ่นฐานในประเทศไทย  

ปจจุบันเรียกวาเผาเยา  มีงานฝมือ  “ผาปก”  ซึ่งเปนงานฝมือ

และเปนเอกลักษณประจําเผา  คือผาปกชาวเขาผาปกชาวเขา

เผาอิวเม่ียนหรือเผาเยาเปนของคูกัน  เพราะเปนวัฒนธรรมการ

แตงกาย  ชาวอิวเมี่ยนจะปกลวดลายที่สวยงาม  ทั้งเสื้อ  กางเกง  

ผาพันหัว  ที่จะตองสวมใสในชีวิตประจําวันของชาวบาน  ยาม

วางสตรีชาวเผาอิวเมี่ยนก็จะปกผาไวใชเอง   

 จากการศึกษาเรื่องราว  ความเชื่อ  และแนวคิดในการ

ออกแบบเพื่อสรางสรรครูปแบบผลิตภัณฑ เคร่ืองประดับเงิน

จากอัตลักษณชาวเขาเผาเยา  ของศูนยสงเสริมหัตถกรรม

เครื่องเงิน  จ.กําแพงเพชร  ดังน้ันผูวิจัยจึงสนใจที่จะนําแนวคิด

และองคความร  ูที่ ได    มาทําการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ 

เครื่องประดับเงิน  เพื่อเพิ่มทางเลือกที่หลากหลายใหแกผูบริโภค

เคร่ืองประดับเงิน  โดยใชการบูรณาการองคความรูใหมกับ

ความสามารถและความถนัด เดิมตามภูมิปญญาท องถิ่ น  

ผสมผสานกับศิลปะวัฒนธรรม  ประเพณีและอัตลักษณของ

ชาวเขาเผาเยา 

2. วัตถุประสงคของการวจิัย 

2.1 เพื่อศึกษาความเปนมาเก่ียวกับกระบวนการทําเครื่องประดับ

เงิน 

 

2.2 เพื่อศึกษาอัตลักษณของชาวเขาเผาเยา จ.กําแพงเพชร   

 

2.3 เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑเครื่องประดับเงินจากอัตลักษณของ

ชาวเขาเผาเยา จ.กําแพงเพชร 

 

3. ผลการวจิัย 
 การพัฒนารูปแบบเครื่องประดับเงินจากอัตลักษณชาวเขา

เผาเยาของศูนยสงเสริมหัตถกรรมเครื่องเงินชาวเขา จ .

กําแพงเพชร ผูวิจัยไดสรุปผลการวิจัย ตามวัตถุประสงค ดังน้ี 

 ในดานการศึกษาความเปนมาเกี่ยวกับ  งานหัตถกรรม

เครื่องเงินของศูนยสงเสริมหัตถกรรมเครื่องเงินชาวเขา จ.

กําแพงเพชร  พบวารูปแบบในการผลิตเครื่องใหญมาจาก

ธรรมชาติ  โดยเฉพาะพืชและสัตว  รูปแบบและลวดลายจากพืช

ที่พบก็คือ  ลายดอกไม  ลายใบไม  ลายพรรณพฤกษา  เปนตน  

สวนรูปแบบและลวดลายจากสัตวที่พบก็คือ  ลายปลา  ลาย

ผีเสื้อ  เปนตน แตมีลวดลายอ่ืน ๆ  เชน  ลายรูปเทวดา  รูปตัว

ละครในวรรณคดี  และลวดลายไทย   ซึ่งมีลักษระการประดับ

ตกแตงดวยตุงติ้งหรือระยา  ลูกประคําหรือกระพรวน  และงาน

ลงยา  ในการตกแตงลวดลายพบมีการใชงานอยู  2  กลุมคือ  

กลุมลายเลขาคณิต  เชน  ลายขอ  ลายฟนปลา  และลายขด  

และกลุมพรรณพฤกษา  สําหรับวัสดุและอุปกรณที่ใชในการทํา

เครื่องเงิน  คือ  เม็ดเงินบริสุทธ์ิ  เพราะเงินที่มีลักษณะออนชอย

งดงามจึงตองใชเงินเต็มรอยเปอรเซ็น  เพื่อที่จะไดเกรียวที่

ละเอียด  ลวดลายที่สวยงาม  ถาใชเงินไมเต็มเปอรเซ็น  หรือเงิน

ผสมจะทําใหลวดลายแข็ง  ไมงดงาม  ในสวนวัสดุอุปกรณ  

อุปกรณสําคัญประกอบดวย  คอน  แปรงทองเหลือง  หรือ

อุปกรณสําหรับขัด  เหล็กใชรองทุบหรือตี  เพื่อข้ึนลาย  หินขัด 

น้ํา  แทนที่สลักลายทําดวยชันผสมนํ้ามันหมู  ลิ่มหรือสิ่วหลาย

ชนิดหลายขนาดเพื่ อทํ าลวดลาย และแปร งทาสี   และ

กระบวนการผลิตเคร่ืองเงินมีขั้นตอนสําคัญ  3  ขั้นตอน  คือ  

การหลอม  การขึ้นรูป  การตกแตงเครื่องเงิน  เปนการทํางาน

ขั้นสุดทายเพื่อใหเกิดความสวยงาม  แลวจึงติดลวดลายลงบน

ชิ้นงานที่ตองการ  นําไปตมและขัดดวยมือใหสะอาด  พรอม
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ตรวจดูความเรียบรอยของชิ้นงาน  ลงยาพรอมตรวจสีของยาให

เรียบสมํ่าเสมอ  นํามาประกอบพรอมตรวจดูความเรียบรอยของ

การประกอบโดยละเอียดอีกครั้ง  เสร็จแลวจึงนํามาตมพรอม

ตรวจดูความเรียบรอยของชิ้นงานเปนอัน  

 ในด านการศึ กษา อัต ลักษ ณของชาวเขาเผ า เย า   จ .

กําแพงเพชร  พบวาชาวเขาเผาเยาอพยพมาจากหลากหลาย

พื้นที่  ซ่ึงหน่ึงในนั้นเปนชนกลุมนอยที่อพยพยมาจากทางตอนใต

ของประเทศจีน  มีบันทึกหลักฐานไวต้ังแตสมัยราชวงศถัง  ได

อพยพมาตั้งถ่ินฐานในประเทศไทย  ปจจุบันเรียกวา  “ชนเผา

เยา”  อาศัยอยูรวมกันจึงทําใหเกิดความหลากหลายทาง

วัฒนธรรม  และประเพณี  อีกทั้งมีงานฝมือและเปนเอกลักษณ

ประจําเผา  คือผาปกชาวเขา  เพราะเปนวัฒนธรรมการแตงกาย

ของชาวเยา  (เม่ียน)  จะปกลวดลายที่สวยงาม  ทั้งเสื้อ  กางเกง  

ผาพันหัว  ที่จะตองสวมใสในชีวิตประจําวันของเยา  (เมี่ยน)  ซ่ึง

อาศัยอยูบานอุดมทรัพย มานานกวาสิบปแลว  ยามวางสตรีชาว

เผาเยา  (เม่ียน)  ก็จะปกผาไวใชเอง รูปแบบลวดลายมีมาตั้งแต

บรรพบุรุษสืบทอดกันมาซ่ึงมีชื่อเรียก  ดังนี้  “ซุม” เปนลวดลาย

ที่สืบทอดมาแตโบราณเปนลักษณะรูปคนน่ัง  “รมเซว” เปน

ลวดลายที่สืบทอดมาแตโบราณเปนลักษณะของรอยเทาสัตว  

“ตะเมาเตาเมี่ยน”  เปนลวดลายที่สืบทอดมาแตโบราณเปน

ลักษณะรอยเทาของเสือ  

 งานหัตถกรรมอัตลักษณผาปกขางชาวเขาเผาเยา  (เมี่ยน)  

ลวดลายสวนใหญไดมาจากธรรมชาติ  โดยเฉพาะไดมาจากกลุม

พืชกลุมสัตว  รองลงมาเปนสิ่งแวดลอมรอบ ๆ  ตัว  และจากคติ

แนวความเชื่อของชุมชนเลาสืบตอกันมาตามลําดับ  โดยลวดลาย

จะถายทอดแสดงความรูสึกมาในลักษณะลายเรขาคณิต  ใช

ประกอบบรรจงลายในการสรางสรรคลายใหมๆ  การปกผาของ

สตรีชาวเขาเผาเยา  (เมี่ยน)  มักจะกระทํากันในยามวาง  โดยมี

การรวมกลุมกันในการปกผา  เพื่อเปนการแลกเปลี่ยนแนวคิด

หรือถายทอดความรู   และทัศนคติตาง ๆ  ตลอดจนขอมูล

ขาวสารอ่ืน ๆ  อันเปนประโยชนตอการดํารงชีวิต  ที่มาและ

ลวดลายสวนใหญมีแนวคิดมาจากธรรมชาติ  โดยเฉพาะไดมา

จากกลุมพืชกลุมสัตว  รองลงมาเปนส่ิงแวดลอมรอบ ๆ  ตัว  

และจากคติแนวความเช่ือของชุมชนเลาสืบตอกันมาตามลําดับ  

โดยลวดลายจะถายทอดแสดงความรู สึกมาในลักษณะลาย

เรขาคณิต  ใชประกอบบรรจงลายในการสรางสรรคลายใหมๆ  มี

ลักษณะการจัดวางเปนแบบแผน  วาลายอะไรอยูในจุดไหนปกไล

ไปต้ังแตตีนผาไปจนเสร็จ  และปดทับลายดวยเศษผาปองกัน

ไมใหลายเปอนอีกดวย  ใชผาและเสนดายเปนวัตถุดิบในการปก 

 ลวดลายที่ปรากฏบนผืนผายังสะทอนถึงสถานะภาพของผู

สวมใส  คือ  หนุมสาววัยรุนจะนิยมใชผาที่มีลวดลายใหญ  สีสัน

อยูในกลุมโทนเดียวกัน  ไม มีสี สันแดฉาด  สวนผูใหญหรือ

ผูสูงอายุจะนิยมใชผาที่มีลวดลายเล็ก ๆ  ละเอียด  สีสันฉูดฉาด  

ผูหญิงมักใชลวดลายผามากกวาผูชาย  ลวดลายของชายสวน

ใหญที่เราพบเห็นหรือใชจะปรากฏเพียงชายผา ชายเสื้อ  หรือ

ชายกางเอง 

 อีกทั้งมีงานหัตถกรรมที่ เปนเอกลักษณโดด เดนประจํา

เผาพันธุ  คือ  หัตถกรรมเครื่องเงิน  ไมวาจะเปนผลิตภัณฑที่เปน

เครื่องประดับ  เครื่องใชสอยในชีวิตประจําวันที่ทํามาจากเงิน

ลวนแลวแตแสดงถึงภูมิปญญาของบรรพบุรุษที่เปนชาวเขาเผา

เยาทั้งสิ้น  อีกทั้งยังเปนชางทําเงินกลุมแรกที่ไดสืบทอดงานฝมือ

ทําเครื่องเงินมาจากบรรพบุรุษ  เปนงานฝมือละเอียดละออ  

ประณีตวิจิตรบรรจง  แสดงถึงลวดลายแบบโบราณด้ังเดิม  

รูปแบบจะเปนการเลียนแบบจากธรรมชาติ  สิ่งที่อยูรอบตัว  

หรือสิ่งของที่ใชทํามาหากินในชีวิตประจําวัน 

 การพัฒนาผลิตภัณฑเครื่องประดับเงินจากอัตลักษณของ

ชาวเขาเผาเยา  จ.กําแพงเพชร  พบวาในดานการพัฒนารูปแบบ

เครื่องประดับเงินจากอัตลักษณชาวเขาเผาเยา  ของศูนยสงเสริม

หัตถกรรมเครื่องเงินชาวเขา  จ.กําแพงเพชร  ไดทําการออกแบบ

และพัฒนารูปแบบเครื่องประดับ  โดยอาศัยการมีสวนรวมกับ

ชุมชนในการใหขอมูล  และขอเสนอแนะ  เพื่อมาทําการ

ออกแบบราง  2  มิติ  ใหสอดคลองกับรสนิยมผูบริโภคปจจุบัน  

โดยผูวิจัยไดใชกรอบแนวคิดในการออกแบบ  (ศูนยขอมูลอัญมณี

และ เค ร่ืองป ระดับ สถาบั น วิจัย และพัฒ นา อัญ มณีแล ะ

เครื่องประดับแหงชาติ,  2547)  ดังนี้ 

 1. หลักเกณฑในการออกแบบ  ในการนําเอาสวนประกอบ

หรือโครงสรางของการออกแบบ  เชน  เสน  สี  รูปทรง  พื้นผิว  

ฯลฯ  มาจัดวางรวมกันตองคํานึงถึงหลักเกณฑต างๆ  ไดแก  

ความสมดุล  การตัดกัน  การเนน  ขนาด  และสัดสวน  จังหวะ  

และเอกภาพ   

 2. รูปทรงสําหรับงานออกแบบเครื่องประดับ  การออกแบบ

รูปทรงสําหรับงานออกแบบเครื่องประดับ  สามารถแบงออกเปน  

3  ประเภทใหญๆ  คือ  รูปทรงธรรมชาติ  รูปทรงอิสระ  และ

รูปทรงเรขาคณิต 
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 โดยการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑจํานวน  9  รูปแบบ  

(ใน  1  รูปแบบ  ประกอบดวย  สรอยคอ จํานวน 1 เสน  กําไล

ขอมือ จํานวน 1 อัน  ตางหู จํานวน 1 คู)     

 หลังจากน้ันนําไปประเมินรูปแบบผลิตภัณฑ โดยผูประกอบ

หรือสมาชิกศูนยสงเสริมหัตถกรรมเครื่องเงิน   จ.กําแพงเพชร  

และนักออกแบบหรือเจาหนาที่กรมพัฒนาชุมชน  จํานวน  5  

ทาน  ดานการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ  โดยการนําการ

ออกแบบราง  2  มิติ  จํานวน  9  รูปแบบ  แลวนําไปทดสอบ

เพื่อคัดเลือกรูปแบบเครื่องประดับจํานวน  3 รูปแบบ   และ

เลือกรูปแบบที่ไดคะแนนสูงสุดไปเขียนแบบข้ันผลิต จํานวน  1  

รูปแบบที่ผานการคัดเลือก  พรอมทั้งผลิตตนแบบเครื่องประดับ

เงิน  จํานวน  1  รูปแบบ  เครื่องประดับเงินจากอัตลักษณ

ชาวเขาเผาเยา  ของศูนยสงเสริมหัตถกรรมเครื่องเงิน  จ.

กําแพงเพชร  ประกอบดวย สรอยคอ จํานวน 1 เสน  กําไล

ขอมือ จํานวน 1 อัน  และตางหู จํานวน 1 คู  ในดานการ

ประเมินความพึงพอใจดานการพัฒนาผลิตภัณฑเกี่ยวกับการ

พัฒนารูปแบบเครื่องประดับเงินจากอัตลักษณชาวเขาเผาเยา

ของศูนยสงเสริมหัตถกรรมเครื่องเงินชาวเขา จ.กําแพงเพชร  

กลุมผูบริโภคหรือนักทองเที่ยว  จํานวน  100  คน  มีคาเฉล่ีย

ความพึงพอใจที่   (  = 4.27)  และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานที่  

(SD = 0.64)  ซ่ึงมีความพึงพอใจในระดับ  และกลุมผูประกอบ

หรือสมาชิกศูนยสงเสริมหัตถกรรมเครื่องเงิน  จ.กําแพงเพชร  

จํานวน  10  คน  มีคาเฉล่ียความพึงพอใจที่    (  = 4.24)  

และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานที่  (SD = 0.58)  ซึ่งมีความพึงพอใจ

ในระดับ รูปแบบการพัฒนารูปแบบเครื่องประดับเงินจากอัต

ลักษณชาวเขาเผาเยาของศูนยสงเสริมหัตถกรรมเคร่ืองเงิน

ชาวเขา  จ.กําแพงเพชร 

 

 
รูปที่ 1 รูปแบบผลิตภัณฑเครื่องประดับที่ผานการพัฒนา 

4. ขอเสนอแนะ 

 ขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช 

 -  การใชประโยชนจากผลการวิจัยในครั้งนี้  กอใหเกิดความรู

จากการศึกษาในดานกระบวนการผลิตผลิตภัณฑเครื่องเงินใน

ภาพรวม  และแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเคริ่องเงินจากอัต

ลักษณชาวเขาเผาเยา  โดยใชตัวอยางจากการศึกษาวิจัยในครั้งน้ี  

นอกจากน้ีผูศึกษางานวิจัยสามารถนําผลการวิจัยครั้งนี้ไปเปน

แนวทางในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑเครื่องเงินจากอัต

ลักษณชาวเขาเผ าเย า  หรือผลิตภัณฑใกลเคียงได  โดย

การศึกษาขอมูลความเปนมาของผลิตภัณฑจากอดีต  หรือ

ผลิตภัณฑในแงของวัสดุ  กระบวนการผลิตขอบเขตและหลักการ

นําเครื่องเงินไปใชงานในลักษณะตาง ๆ  เชน  การนําสิ่งที่เปน

จุดเดนในดานวัสดุ  หรือผลิตภัณฑที่มีอยู  แลวนํามาปรับปรุง

และพัฒนาตอ  การนําวัสดุอ่ืน ๆ  เขามารวมประยุกตดัดแปลง

เพื่อเพิ่มความแปลกใหมในดานความรูสึกและมุมมอง  และ

คํานึงถึงความตองการ  และพฤติกรรมผูบริโภคมากที่สุด  ซึ่งทํา

ใหไดผลิตภัณฑตรงกับวัตถุประสงค 
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บทคัดยอ 

   งานวิจัยน้ีมีจุดมุงหมายในการพัฒนาช่ือตราสินคา ตราสินคา ฉลากสินคา โครงสรางและกราฟกของบรรจุภัณฑ สําหรับ

ผลิตภัณฑวุนนํ้ามะพราวเพื่อสุขภาพ เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวยแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ แบบประเมิน และการ

สนทนากลุม สถิติที่ใชในการวิจัยคือคา คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบวา รูปแบบบรรจุภัณฑปฐมภูมิ 

ที่ไดรับการคัดเลือก  คือ A1 ชื่อตราสินคาที่ไดรับการคัดเลือก คือ ล.ลิงเจลล่ี ตราสินคาที่ไดรับการคัดเลือก คือ B1 และฉลากสินคาที่

ไดรับการคัดเลือก คือ C1 สําหรับโครงสรางบรรจุภัณฑทุติยภูมิ ไดจัดทําเปนบรรจุภัณฑรวมหนวย เพื่อเพิ่มยอดจําหนาย ออกแบบเปน

กลองกระดาษแข็งที่มีขนาดเหมาะสมพอดีกับผลิตภัณฑจํานวน 4 ชิ้น สามารถปกปองบรรจุภัณฑภายในใหปลอดภัยจากการจัดเก็บ

และการขนสง รูปแบบบรรจุภัณฑทุติยภูมิที่ไดรับการคัดเลือก คือ D3สวนผลประเมินโครงสรางและกราฟกบรรจุภัณฑ พบวา มีความ

เหมาะสมอยูในระดับมากที่สุด  
คําสําคัญ: บรรจุภัณฑ, ผลิตภัณฑวุนนํ้ามะพราวเพื่อสุขภาพ 

 

Abstract 
   This research aimed to develop brand name, brand logo, label, structure and graphic of packaging for 

healthy coconut jelly product. The research instruments were questionnaires, interview forms, evaluation forms and 

focus group discussion. Statistics used in the research were percentage, mean and standard deviation. The results of 

the research found that the chosen primary packaging was A1, the chosen brand name was ล.ลิงเจลลี่, the chosen 

brand logo was B1, the chosen labels were C1.The appropriate secondary packaging was designed as a proper size of 

carton to pack 4 products, which could gather the sales units to increase sales and protect the products during storage 

and transportation. The chosen secondary packaging was D3. For the graphic design assessment results, the appropriate 

level of graphic design was excellent. 

Keyword: Packaging, Coconut Jelly Product For Healthy     

 

1. บทนํา 

 จากการศึกษาสภาพปญหาการผลิตสินคาวุนน้ํามะพราวซ่ึง

เปนผลิตภัณฑชุมชนทองถิ่นและของฝากที่ ข้ึนช่ือของจังหวัด

ลพบุรี ของ ดร.จิรวรรณ ฉายาวัฒน หัวหนาโครงการวิจัยพัฒนา

กระบวนการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑวุนน้ํามะพราวเพื่อสุขภาพ 

พบวา ผลิตภัณฑวุนมะพราวของจังหวัดลพบุรี กําลังจะสูญ

หายไป เนื่องจากปจจัยการนิยมบริโภคของผูบริโภค ราคาตนทุน

การผลิตที่ สู งมาก รวมทั้ งบ รรจุภัณฑที่ ใชขาดความเป น

เอกลักษณในการเปนสินคาประจําจังหวัด [1]    
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 จากปญหาดังกลาวมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จึงไดวิจัย

พัฒนากระบวนการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑวุนน้ํามะพราวเพื่อ

สุขภาพตัวใหมออกสูตลาด ซ่ึงจําเปนตองมีการพัฒนาบรรจุภัณฑ

ควบ คู กั นไป  โด ยมี เป าหม าย ในการพัฒ นาบร รจุ ภัณ ฑ              

ที่ครอบคลุม ทั้งรูปแบบโครงสรางและกราฟกทั้งบรรจุภัณฑ 

ปฐมภูมิและบรรจุภัณฑทุติยภูมิของผลิตภัณฑวุนน้ํามะพราว 

เพื่อสุขภาพ โดยกําหนดช่ือตราสินคา รูปแบบตราสินคา ฉลาก

บรรจุภัณฑ ดวยการออกแบบที่คํานึงถึงลักษณะธรรมชาติของ

ผลิตภัณฑ คุณสมบัติทางกายภาพ คุณสมบัติทางเคมี รูปรางของ

ผลิตภัณฑ และ  ความเขากันไดของผลิตภัณฑกับบรรจุภัณฑ 

ตลอดจนมีการนําเสนอรูปแบบบรรจุภัณฑที่ใหการคุมครอง

สินคาที่ มีทั้ งความแ ข็งแรง  ความสวยงาม การส งเสริม

ภาพลักษณของผลิตภัณฑใหดูมีคุณคา มีราคา และความเปน

เอกลักษณของผลิตภัณฑ [2]   

 

2. วัตถุประสงค 

 เพื่อพัฒนารูปแบบวัสดุบรรจุภัณฑปฐมภูมิ ชื่อตราสินคา ตรา

สินคา ฉลากสินคา รูปแบบโครงสรางและกราฟกบรรจุภัณฑทุติย

ภูมิ ที่เปนเอกลักษณสําหรับผลิตภัณฑวุนน้ํามะพราวเพื่อสุขภาพ 

 

3. ขอบเขตของงานวิจัย 
 การวิจัยและพัฒนาบรรจุภัณฑผลิตภัณฑสําหรับผลิตภัณฑ

วุนน้ํามะพราวเพื่อสุขภาพ ผูวิจัยไดวางขอบเขตการศึกษาวิจัยไว

ดังนี้ 

3.1 ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง 

3.1.1 ประชากร คือ กลุมผูวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑวุนนํ้ามะพราว

เพื่อสุขภาพ 

3.1.2 กลุมตัวอยาง ไดแก 1) กลุมตัวอยางผูบริโภค จํานวน 100 

คน 2) นักออกแบบบรรจุภัณฑ และนักการตลาด จํานวน 5 

คน โดยสุมแบบเจาะจง เพื่อประเมินคัดเลือกช่ือตราสินคา ตรา

สินคา ฉลากสินคา รูปแบบโครงสรางและกราฟกบรรจุภัณฑสําหรับ

ผลิตภัณฑวุนนํ้ามะพราวเพื่อสุขภาพ ตามความนิยมชมชอบมากที่สุด  

3.1.3 ผู เชี่ ยวชาญดานการออกแบบโครงสร างและกราฟก         

บรรจุ ภัณฑ  ที่ มีประสบการณการทํ างานดานการออกแบบ       

บรรจุภัณฑ อยางนอย 5 ป จํานวน 5 คน ประเมินความเหมาะสม

ดานการออกแบบโครงสรางและกราฟกบรรจุภัณฑ 

 

3.2 ขอบเขตดานเน้ือหา 

3.2.1 ขอมูลพื ้นฐานของบรรจุภัณฑและผลิตภัณฑวุ นน้ํา

มะพราวเพื ่อสุขภาพ เพื ่อ ใชกําหนดแนวคิดการออกแบบ

โครงสรางและกราฟกบรรจุภัณฑ 

3.2.2 ขอมูลพื้นฐานบริบทชุมชนจังหวัดลพบุรี เพื่อใชตั้งชื่อ

ตราสินคา และออกแบบตราสินคา  

 

3.3 ตัวแปรที่ศึกษา 

3.3.1 รูปแบบและวัสดุบรรจุภัณฑปฐมภูมิ  

3.3.2 ตั้งช่ือตราสินคา 

3.3.3 ออกแบบตราสินคา 

3.3.4 ออกแบบฉลากสินคา 

3.3.5 ออกแบบโครงสรางบรรจุภัณฑทุติยภูมิ 

3.3.6 ผลการคัดเลือกรูปแบบและวัสดุบรรจุภัณฑปฐมภูม ิ 

3.3.7 ผลการคัดเลือกชื่อตราสินคา 

3.3.8 ผลการคัดเลือกตราสินคา 

3.3.9 ผลการคัดเลือกฉลากสินคา 

3.3.10 ผลการคัดเลือกรูปแบบโครงสรางและกราฟ กบรร จุ

ภัณฑทุติยภูมิ 

 

4. วิธีการวิจัย 
 การวิจัยและพัฒนาบรรจุภัณฑสําหรับผลิตภัณฑวุนน้ํา

มะพราวเพื่อสุขภาพ ผูวิจัยไดวางขั้นตอนการดําเนินการวิจัยไว

ดังน้ี 

 

4.1 แหลงที่มาของขอมูลและผูใหขอมูล ไดแก 

4.1.1 ผูวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑวุนน้ํามะพราวเพื่อสุขภาพ เปน

ผูใหขอมูลคุณสมบัติของผลิตภัณฑวุนนํ้ามะพราวเพื่อสุขภาพ 

และขอคิดเห็นความตองการใชบรรจุภัณฑ โดยการสัมภาษณ 

4.1.2 กลุมตัวอยาง คัดเลือกช่ือตราสินคา ตราสินคา ฉลากสินคา  

รูปแบบโครงสรางและกราฟกบรรจุภัณฑสําหรับผลิตภัณฑวุนนํ้า

มะพราวเพื่อสุขภาพ โดยใชแบบสอบถาม 

4.1.3 ผูเช่ียวชาญดานการออกแบบบรรจุภัณฑ ประเมินความ

เหมาะสมดานการออกแบบโครงสร างและกราฟกบรรจุ ภัณฑ            

โดยใชแบบประเมิน  
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4.2 เครื่องมือทีใ่ชในการวิจัย 

4.2.1 แบบสัมภาษณ ผูวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑวุนน้ํามะพราว

เพื่อสุขภาพ ใชเก็บรวบรวมขอมูลคุณสมบัติของผลิตภัณฑแตละ

ชนิด และความตองการใชบรรจุภัณฑ   

4.2.2 แบบสอบถามความคิดเห็น กลุมตัวอยางผูบริโภค 

จํานวน 100 คน นักออกแบบบรรจุภัณฑ และนักการตลาด 

จํานวน 5 คน เพื่อคัดเลือกชื่อตราสินคา และรูปแบบตราสินคา  

4.2.3 แบบสอบถามความคิดเห็น กลุมตัวอยางผูบ ริโภค 

จํานวน 100 คน นักออกแบบบรรจุภัณฑ และนักการตลาด 

จํานวน 5 คน เพื่อคัดเลือกรูปแบบโครงสรางและกราฟกบรรจุภัณฑ

ตามความนิยมชมชอบ  

4.2.4 แบบประเมินความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ จํานวน 5 คน 

ใชประเมินความคิดเห็นดานการออกแบบโครงสรางและกราฟก

บรรจุภัณฑ จากตนแบบบรรจุภัณฑที่ผานการคัดเลือกแบบจาก

กลุมตัวอยางผูบริโภค นักออกแบบบรรจุภัณฑ และนักการตลาด 

เพื่อใหไดรูปแบบที่เหมาะสมที่สุดเพื่อการผลิต 

 

4.3 การดําเนินการวิจัย ไดดําเนินการ ตามขั้นตอนดังนี ้

4.3.1 ศึกษาขอมูลคุณสมบัติของผลิตภัณฑวุนนํ้ามะพราวเพื่อ

สุขภาพ  

4.3.2 ศึกษารูปแบบและวัสดุบรรจุภัณฑปฐมภูมิที่มีอยูในตลาด   

4.3.3 กําหนดแนวคิดในการตั้งช่ือตราสินคา และออกแบบตรา

สินคา  

4.3.4 ต้ังชื่อตราสินคา จํานวน 10 ช่ือ ออกแบบตราสินคา และ

จัดทําตนแบบเพื่อการคัดเลือก จํานวน 10 รูปแบบ 

4.3.5 วิเคราะหขอมูลความนิยมชมชอบของผูบริโภค นักออกแบบ

บรรจุภัณฑ และนักการตลาด คัดเลือกรูปแบบ ตามความนิยม

ชมชอบมากที่สุด 3 อันดับ และนําแบบที่ไดรับการคัดเลือกมา

พัฒนาแกไขแบบตามขอเสนอแนะ  

4.3.6 กําหนดแนวคิดในการออกแบบฉลากสินคา รูปแบบ

โครงสรางและกราฟกบรรจุภัณฑ สําหรับผลิตภัณฑวุนนํ้ามะพราว

เพื่อสุขภาพ [3]    

4.3.7 ออกแบบฉลากสินคา รูปแบบโครงสรางและกราฟกบน

บรรจุภัณฑ [4]   

4.3.8 จัดทําตนแบบฉลากสินคา รูปแบบโครงสรางและกราฟก    

บรรจุภัณฑ เพื่อใหกลุมตัวอยางผูบริโภค นักออกแบบบรรจุภัณฑ 

และนักการตลาด คัดเลือกฉลากสินคา รูปแบบโครงสรางและ

กราฟกบรรจุภัณฑตามความนิยมชมชอบ ใหเหลือรูปแบบที่มีผูนิยม

ชมชอบมากที่สุด 3 อันดับ  

4.3.9 วิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามเพื่อคัดเลือกฉลาก

สินคา รูปแบบโครงสรางและกราฟกบรรจุภัณฑตามความนิยม

ชมชอบ มาแจกแจงความถี่ โดยใชเกณฑคาเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับ  

4.3.10 นํารูปแบบโครงสรางและกราฟกบรรจุภัณฑ จํานวน 3 

รูปแบบ ที่ไดรับจากการคัดเลือกจากความนิยมชมชอบของกลุม

ตัวอยางมาพัฒนาแบบ และจัดทําเปนตนแบบ  

4.3.11 นําตนแบบที่พัฒนาแลวจํานวน 3 รูปแบบ ใหผูเชี่ยวชาญ

จํานวน 5 คน ประเมินความเหมาะสมดานการออกแบบ 

คัดเลือกฉลากสินคา รูปแบบโครงสรางและกราฟกบรรจุภัณฑที่

มีความเหมาะสมที่สุดสําหรับผลิตภัณฑวุนนํ้ามะพราวเพื่อ

สุขภาพ 

4.3.12 นําผลการพิจารณาของผูเชี่ยวชาญมาแจกแจงความถ่ีสูงสุด

เพียงอันดับเดียว มาพัฒนา ปรับแกไขแบบตามขอเสนอแนะ และ

สรางหุนจําลองบรรจุภัณฑที่สมบูรณเพื่อการผลิต 

 

4.4 การเก็บรวบรวมขอมูล 

4.4.1 สํารวจขอมูลพื้นฐานบรรจุภัณฑทั้งรูปแบบโครงสรางและ

กราฟกบรรจุภัณฑที่จําหนายตามทองตลาด โดยการบันทึกขอมูล 

และบันทึกภาพดวยตนเอง  

4.4.2 รวบรวมขอมูลพื้นฐานของผลิตภัณฑวุนนํ้ามะพราวเพื่อ

สุขภาพ และความตองการใชบรรจุภัณฑ จากการสัมภาษณ

ผูวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ โดยการบันทึกขอมูลดวยตนเอง 

4.4.3 การสอบถามเพื่อคัดเลือกรูปแบบโครงสรางและกราฟก

บรรจุภัณฑตามความนิยมชมชอบของผูบริโภค จากกลุมตัวอยาง

ผูบริโภค จํานวน 100 คน นักออกแบบบรรจุภัณฑ และ

นักการตลาด จํานวน  5 คน โดยการเก็บขอมูล ดานความนิยม

ชมชอบของผูบริโภค  ชื่อตราสินคา ตราสินคา ฉลากสินคา รูปแบบ

โครงสรางและกราฟกบรรจุภัณฑสําหรับผลิตภัณฑวุนน้ํามะพราว

เพื่อสุขภาพ  

4.4.4 ประเมินความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ ดานการออกแบบ

ฉลากสินคา รูปแบบโครงสรางและกราฟกบรรจุภัณฑ สําหรับ

ผลิตภัณฑวุนนํ้ามะพราวเพื่อสุขภาพ  

 

4.5 การวิเคราะหขอมูล 

4.5.1 ศึกษาและเก็บรวบรวมขอมูลพื้นฐานของบรรจุภัณฑและ

ผลิตภัณฑวุนนํ้ามะพราวเพื่อสุขภาพเพื่อใชในการกําหนดแนวคิด
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การออกแบบโครงสรางและกราฟกบรรจุภัณฑ จากการสํารวจ

ตลาด และการสัมภาษณผูวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ มาสรุป 

แปรผลในรูปการนําเสนอดวยภาพ และการพรรณนาบรรยายเชิง

คุณลักษณะ 

4.5.2 ต้ังช่ือตราสินคา และออกแบบตราสินคา สําหรับผลิตภัณฑ

วุนน้ํามะพราวเพื่อสุขภาพ โดยนําขอมูลพื้นฐานบริบทชุมชน

จังหวัดลพบุรี เพื่อตั้งช่ือตราสินคา 10 ชื่อ นําไปใหผูบริโภค

จํานวน 100 คน นักออกแบบบรรจุภัณฑ และนักการตลาด 

จํานวน 5 คน คัดเลือกเพื่อหาชื่อตราสินคาที่เหมาะสม จํานวน 

5 ชื่อ แลวนํามาวิเคราะหดวยวิธีการสนทนากลุม (Focus 

group) โดยกลุมผู เกี่ย วของกับการพัฒนาผลิตภัณฑวุนนํ้า

มะพราวเพื่ อสุขภาพ ไดแก  (1) ผู วิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ (2)          

นักออกแบบบรรจุภัณฑ (3) นักการตลาด ใหเหลือช่ือตราสินคาที่

เหมาะสมที่สุด 1 ชื่อ จากนั้นนําช่ือตราสินคาที่ไดรับการคัดเลือก

แลวมาออกแบบตราสินคา จํานวน 10 รูปแบบ ใหผูวิจัยและ    

นักออกแบบบรรจุภัณฑประเมินเบื้องตนรูปแบบตราสินคาที่

ยอมรับไดคัดเลือกใหเหลือรูปแบบตราสินคา 6 รูปแบบ นําไป

สอบถามกลุมตัวอยาง เพื่อคัดเลือกใหเหลือจํานวน 3 รูปแบบ 

แลวนํารูปแบบที่กลุมตัวอยางคัดเลือกแลว มาวิเคราะหอีกครั้ง

ดวยวิธีการสนทนากลุม โดยกลุมผูเกี่ยวของกับการพัฒนา

ผลิตภัณฑวุนน้ํามะพราวเพื่อสุขภาพ คัดเลือกรูปแบบที่เหมาะสม

ที่สุดเพียง 1 รูปแบบ โดยใชแบบสอบถาม สรุป แปรผล  พรอม

นําเสนอในรูปของตาราง และพรรณนาบรรยายเชิงคุณลักษณะ 

วิเคราะหขอมูลโดยคารอยละ และคาเฉล่ีย  

4.5.3 ออกแบบฉลากสินคา รูปแบบโครงสรางและกราฟก    

บรรจุภัณฑสําหรับผลิตภัณฑวุนนํ้ามะพราวเพื่อสุขภาพ นําขอมูล

พื้นฐานของบรรจุภัณฑและผลิตภัณฑวุนนํ้ามะพราวเพื่อสุขภาพ 

ที่ ไดจากการศึกษาผลิตภัณฑ  มาออกแบบรางฉลากสินคา 

รูปแบบโครงสรางและกราฟกบรรจุภัณฑ จํานวน 10 รูปแบบ ให

ผูวิจัยและนักออกแบบบรรจุภัณฑประเมินเบื้องตนรูปแบบที่

ยอมรับได แลวคัดเลือกใหเหลือ 6 รูปแบบ เพื่อสอบถามความ

นิยมชมชอบจากกลุมตัวอยาง เพื่อใหไดฉลากสินคา รูปแบบ

โครงสรางและกราฟกบรรจุภัณฑที่มีผูนิยมชมชอบสูงสุด จํานวน 

3 รูปแบบ  มาจัดทําตนแบบเพื่อการประเมินความคิดเห็นดาน

การออกแบบฉลากสินคา  รูปแบบ โครงสร างและกราฟก      

บรรจุภัณฑจากผูเชี่ยวชาญ เพื่อคัดเลือกฉลากสินคา รูปแบบ

โครงสรางและกราฟกบรรจุ ภัณฑที่เหมาะสมที่ สุด โดยใช

แบบสอบถาม สรุป แปรผล พรอมนําเสนอในรูปของตาราง และ

พรรณนาบรรยายเชิงคุณลักษณะ วิเคราะหขอมูลโดยคา รอยละ 

และคาเฉล่ีย  

เกณฑคาเฉลี่ยในการวิเคราะห มีดังน้ี 

  4.50 – 5.00  หมายถึง มีความเหมาะสมมากที่สุด 

 3.50 – 4.49  หมายถึง มีความเหมาะสมมาก 

 2.50 – 3.49  หมายถึง มีความเหมาะสมปานกลาง 

 1.50 – 2.49  หมายถึง มีความเหมาะสมนอย 

 1.00 – 1.49  หมายถึง มีความเหมาะสมนอยที่สุด 

 

5. ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยและพัฒนาโครงสรางและกราฟกบรรจุภัณฑ

สําหรับผลิตภัณฑวุนน้ํามะพราวเพื่อสุขภาพ มีดังน้ี  

 

5.1 ผลการศึกษาขอมูลคุณสมบัติของผลิตภัณฑวุนนํ้ามะพราว

เพื่อสุขภาพ   

 มีลักษณะเปนเยื่อเหนียว มีสีขาวครีม ทึบแสง และลักษณะ

คลายเยลลี่ มีสวนผสมสมุนไพร 4 ชนิด ทําเปนผลิตภัณฑ (1) วุนนํ้า

มะพราวผสมสมุนไพรดอกอัญชัน (2) วุนน้ํามะพราวผสมสมุนไพร

ดอกกระเจี๊ยบ (3) วุนนํ้ามะพราวผสมสมุนไพรดอกเก็กฮวย และ(4) 

วุนนํ้ามะพราวผสมสมุนไพรใบเตย 

 

 
                   1            2            3            4 

รูปที่ 1 ผลิตภัณฑวุนนํ้ามะพราวเพื่อสุขภาพ 

 

5.2 ผลการคัดเลือกรูปแบบและวัสดุบรรจุภัณฑปฐมภูมิ    

 

     
                A1             A2                A3 

รูปที่ 2 รปูแบบและวัสดุบรรจุภัณฑปฐมภูมิ ที่นํามาคัดเลือก 

 

 
A1 

รูปที่ 3 รปูแบบและวัสดุบรรจุภัณฑปฐมภูมทิี่ไดรับการคัดเลือก 
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5.3 แนวคิดในการออกแบบบรรจุภัณฑผลิตภัณฑวุนนํ้ามะพราว

เพื่อสุขภาพ  

5.3.1 แนวคิดการต้ังชื่อตราสินคา ใหสื่อถึงที่มา หรือตํานาน 

หรือเอกลักษณ หรือสัญลักษณของจังหวัดลพบุรี 

5.3.2 แนวคิดการออกแบบตราสินคา การออกแบบตัวการตูน     

มาสคอต รูปลิง ส่ือสัญลักษณของจังหวัดลพบุรี 

5.3.3 แนวคิดการออกแบบฉลากสินคา จัดวางองคประกอบ       

ตราสินคาใหเปนจุดเดนชัดที่สุด รองลงมาคือ กราฟกเชิงสัญลักษณ

ที่นําเสนอแตละรสชาติ มีการใชการตูนมาสคอต รูปภาพ ลายเสน   

ที่บงบอกถึงตัวผลิตภัณฑ เลือกใชสีที่บงบอกรสชาติของผลิตภัณฑ 

ใชตัวอักษรคลายลายมือเขียนที่อานงาย ลักษณะฉลากออกแบบใหมี

รูปรางเชนเดียวกันกับฝาปดของบรรจุภัณฑ และใสรายละเอียดที่

จําเปนสําหรับผลิตภัณฑอาหาร เพื่อใหขอมูลแกผูบริโภค 

5.3.4 แนวคิดการออกแบบบรรจุภัณฑ โครงสรางบรรจุภัณฑ

ปฐมภูมิมีคุณสมบัติในการปองกันการซึมผานของน้ํา สามารถ

มองเห็นผลิตภัณฑภายใน สรางภาพลักษณของสินคาใหดูสะอาด 

ปลอดภัย สวนโครงสรางบรรจุภัณฑทุติยภูม ิไดออกแบบเปนกลอง

กระดาษแบบรวมหนวย เพื่อเพิ่มยอดจําหนาย เนนความสามารถ

รองรับและคุมครองของผลิตภัณฑ มีรูปรางที่เหมาะแกการจัดเรียง

บนชั้นโชว และไมเปลืองพื้นที่ เนนความประหยัด สําหรับกราฟก

บรรจุภัณฑ ออกแบบใหดูเขาใจงาย มีความสวยงามชวนมอง สราง

ภาพลักษณและเพิ่มมูลคาใหแกผลิตภัณฑ ใชตัวอักษรที่ เดน 

ชัดเจน อานงาย มีภาพประกอบเปนการตูนมาสคอต ภาพลายเสน 

ภาพถายผลิตภัณฑ  และภาพกราฟกเนนออกแบบใหสราง

ภาพลักษณและเอกลักษณของผลิตภัณฑ 

  

5.4 ผลการออกแบบบรรจุภัณฑผลิตภัณฑวุนน้ํามะพราวเพื่อ

สุขภาพ  

5.4.1 ผลการตั้งช่ือตราสินคา จากจํานวนช่ือตราสินคา จํานวน 

10 ช่ือ นําไปใหกลุมตัวอยางผูบริโภคจํานวน 100 คนโดยใช

แบบสอบถาม และกลุมกลุมผูเกี่ยวของกับการพัฒนาผลิตภัณฑ

วุนน้ํามะพราวเพื่อสุขภาพ ดวยวิธีการสนทนากลุม ไดช่ือตรา

สินคาคือ ล. ลิงเจลล่ี 

5.4.2 ผลการคัดเลือกรูปแบบตราสินคา จากชื่อตราสินคา ล. ลิง

เจลล่ี ไดนํามาออกแบบตราสินคา จํานวน  10 รูปแบบ ใหผูวิจัย

และนักออกแบบบรรจุภัณฑรวมกันวิเคราะหประเมินรูปแบบ     

ตราสินคา ที่ยอมรับเหลือรูปแบบตราสินคา 6 รูปแบบ และนําเสนอ

ใหกลุมตัวอยางผูบริโภค จํานวน 100 คน นักออกแบบบรรจุภัณฑ 

และนักการตลาด จํานวน 5 คน พิจารณาคัดเลือกรูปแบบที่นิยม

ชมชอบมากที่สุด จํานวน 3 รูปแบบ ผลการคัดเลือกรูปแบบ      

ตราสินคาจากกลุมผูบริโภค จํานวน 3 รูปแบบ มีดังนี้ 

 

       
                     B1               B2             B3 

รูปที่ 4 รปูแบบตราสินคาที่ผานการคัดเลือก 

 

 จากน้ัน นําไปใหกลุมผูเกี่ยวของกับการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ   

วุนนํ้ามะพราวเพื่อสุขภาพคัดเลือกรูปแบบที่เหมาะสมที่สุด ผลการ

คัดเลือก คือ        

 

 

                                                                          B1 

รูปที่ 5 รปูแบบตราสินคาที่ผานการคัดเลือก 

 

5.4.3 ผลการคัดเลือกฉลากสินคา รูปแบบโครงสรางและกราฟก

บรรจุภัณฑทุติยภูมิ 

  ผูวิจัยไดออกแบบฉลากสินคา รูปแบบโครงสรางและกราฟก

บรรจุภัณฑ เพื่อการคัดเลือก จํานวน 10 รูปแบบ เพื่อใหผูวิจัยและ

กลุมนักออกแบบรวมกันไดพิจารณาเบื้องตน คัดเลือกฉลากสินคา 

รูปแบบโครงสรางและกราฟกบรรจุภัณฑที่ยอมรับได จํานวน 6 

รูปแบบ นําเสนอใหกลุมตัวอยางผูบริ โภค จํานวน 100 คน           

นักออกแบบบรรจุภัณฑ และนักการตลาด จํานวน 5 คน คัดเลือกให

เหลือฉลากสินคา รูปแบบโครงสรางและกราฟกบรรจุภัณฑ ที่มี       

ผูนิยมชมชอบมากที่สุด 3 อันดับ  

 

 
 

รูปที่ 6 ฉลากสินคาที่ผานการคัดเลือก 

C1 

C2 

C3 
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D1

D2

D3

 
 

รูปที่ 7 รูปแบบโครงสรางและกราฟกบรรจุภัณฑที่ผานการคัดเลือก 

 

5.5 ผลการวิเคราะหการประเมินความเหมาะสมดานการออกแบบ

ฉลากสินคา รูปแบบโครงสรางและกราฟกบรรจุภัณฑทุติยภูมิของ

ผูเชี่ยวชาญ     

 

 
C1 

รูปที ่8 ผลการคัดเลือกฉลากสินคาที่เหมาะสมจากผูเชี่ยวชาญ 

 

 
D3 

รูปที่ 9 ผลการคัดเลือกรูปแบบโครงสรางและกราฟก 

บรรจุภัณฑที่เหมาะสมจากผูเชี่ยวชาญ 

 

 โดยประเมินความเหมาะสมดานการออกแบบภาพรวมอยูใน

ระดับมากที่สุด จําแนกเปนดานโครงสรางบรรจุภัณฑ อยูใน

ระดับมากที่สุด และดานกราฟกอยูในระดับมากที่สุด 

6. อภิปรายผล 

 ผลการวิจัยและพัฒนาบรรจุภัณฑสําหรับผลิตภัณฑวุน

มะพราวเพื่อสุขภาพ (1) รูปแบบวัสดุบรรจุภัณฑปฐมภูมิเปนถวย

พลาสติกโพลิโพรพิลีน ใชฟลมซีลปดฝาถวย มีฝาชั้นนอกปดอีก

หน่ึงชั้น เพื่อปองกันการซึมผานของนํ้า สามารถมองเห็นผลิภัณฑ

ภายใน สรางภาพลักษณของสินคาใหดูสะอาด ปลอดภัย (2) ชื่อ

ตราสินคา “ล.ลิงเจลลี่” ส่ือถึงสัญลักษณของจังหวัดลพบุรี       

(3) ตราสินคา ใชภาพการตูนมาสคอต “ลิง” สัญลักษณของ

จังหวัดลพบุรี  ให เปนอัตลักษณของสินคา (4) ฉลากสินคา 

ออกแบบใหผูบริโภคสามารถมองแลวรูวาสินคาคืออะไร และมี

รสชาติอะไร เนนกราฟกใหดูงาย โดดเดน มีการใชการตูนมาส

คอต รูปภาพ ลายเสน ที่บงบอกถึงตัวผลิตภัณฑ ใชตัวอักษรที่

อานงาย มีลักษณะคลายลายมือเขียน เพื่อใหผูบริโภครูสึกเขาถึง

ไดงาย สนุกสนาน และเปนกันเอง (5) โครงสรางและกราฟก   บรรจุ

ภัณฑทุติยภูมิ ออกแบบโครงสรางแบบรวมหนวย เพื่อเพิ่มยอด

จําหนาย เนนความสามารถรองรับและคุมครองของผลิตภัณฑ 

เหมาะแกการจัดเรียงบนชั้นโชว และการจัดเก็บที่ไมเปลืองพื้นที่ 

เนนความประหยัด  สวนกราฟกบรรจุภัณฑ ออกแบบใหดูเขาใจ

งาย สบายตา มีความสวยงาม ชวนมอง สรางภาพลักษณและ

เอกลักษณของผลิตภัณฑ  

 

7. ขอเสนอแนะ 
7.1 ขอเสนอแนะจากผูเชี่ยวชาญ 

7.1.1 ขยายขนาดตัวอักษร ขอความในสวนที่เปนจุดขายใหเดนชัด

ขึ้น 

7.1.2 ปรับเพิ่มสีสันบนกลองบรรจุภัณฑใหสดใสขึ้น     

 

7.2 ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยตอไป 

 ควรศึกษาขอมูลทางการตลาดของบรรจุภัณฑ สําหรับ

ผลิตภัณฑวุนน้ํามะพราวเพื่อสุขภาพ เพื่อการพัฒนาปรับปรุงอยาง

ตอเน่ือง 
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ตัดสินใจเปนผูประกอบการหรือเปนผูมีอํานาจในการตัดสินใจเก่ียวกับการเลือกผูรับซ้ือขี้ยาง มีการเลือกตัวอยางแบบเจาะจง จํานวน 

25 ราย เครื่องมือที่ใช คือ แบบจําลองในการเลือกผูรับซื้อขี้ยาง ผลการวิเคราะหน้ําหนักของปจจัยหลัก พบวา คาน้ําหนักความสําคัญ

ของปจจัยหลัก เรียงลําดับจากมากไปนอย ดังนี้ ดานตนทุน (0.615) ดานโครงสรางพื้นฐาน (0.261) ดานการขนสง (0.195) และดาน

การแขงขัน (0.103) 

คําสําคัญ: การตัดสินใจ การเลือกผูรับซ้ือ การวิเคราะหเชิงลําดับ 
 

Abstract 
   The purpose of this research was to define and analyze farmers’decision making process on buyer 

selection of scrap rubber. The purposive sampling is a method for choosing the sample size consisted of 25 

people. Buyer selection of scrap rubber model is instruments used for collecting data in survey research. The 

weight of the major factors analysis showed that the major factors are cost (0.615), infrastructure (0.261), 

transportation (0.195) and competition (0.103), respectively. 

Keywords: Farmers’Decision, Buyers Selection, Analytic Hierarchy Process. 

 

1. บทนํา  

 ในปจจุบันมีการปลูกยางพาราจํานวนมากและยางพารา

ยังคงเปนพืชเศรษฐกิจที่สําคัญชนิดหนึ่งของประเทศไทย ทั้งใน

ดานเปนอาชีพหลักของเกษตรกรและการนํารายไดเงินตราเขา

ประเทศจากการสงออก อาชีพทําสวนยางพาราไดมีการสงออก 

2.966 ลานตัน ไดมูลคา1.944 แสนลานบาท ใชภายในประเทศ

เพียง 0.058 ลานตัน [1]  วิถีการตลาดยางพาราแตกตางกันตาม

ลักษณะของผลผลิตยางพารา เริ่มตนจากชาวสวนยางซึ่งมี 2 

ลักษณะใหญ คือ ลักษณะเปนขี้ยางกอน หรือ น้ํายางสด วิธีการ

การตลาดของยางแผนดิบที่รวบรวมไดใหกับตลาดกลางยางพารา

และโรงงานแปรรูป  เบื้ องตน เชน โรงงานรมค วัน และ

โรงงานผลิตยางแทง เปนตน โรงงานแปรรูป เบื้องตน เชน 

โรงงานทํายางแทง โรงงานผลิตนํ้ายางขน และยางแผนผ่ึงแหง 

เปนตน เม่ือไดผลผลิตแปรรูป เบื้องตนแลว ก็จะขายใหกับ

อุตสาหกรรมแปรรูปผลิตภัณฑยางภายในประเทศและขายใหกับ

ผูสงออก [1]  เกษตรกรปลูกยางพาราเปนจํานวนมากและสงผล

ใหมีขี้ยางจํานวนมากเชนกัน เกษตรกรโดยสวนใหญจะใชเวลาใน

การทําข้ียางนานทําใหเสียเวลามาก ดังน้ันจึงควรมีแนวทางใน

การตัดสินใจในการคัดเลือกผูรับซื้อขี้ยาง เพื่อผลประโยชนที่

สูงสุดกับเกษตรกรเอง ความเขาใจเกี่ยวกับแนวทางการตัดสินใจ
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เลือกในการคัดเลือกผูรับ ซ้ือข้ียาง จึงเปนประเด็นสําคัญที่

เกษตรกรจําเปนตองวางแผนเลือกอยางมาก 

 ในงานวิจัยน้ีผูวิจัยไดนําเสนอวิธีการที่มีระบบและมีเหตุผลใน

การประ เ มินเพื่อ ใหคะแนนมีความนา เชื่ อ ถือและ มีการ

ประยุกตใชกันอยางกวางขวาง คือ วิธีกระบวนการตัดสินใจแบบ

วิเคราะหลําดับชั้น  (Analytic Hierarchy Process : AHP)  ซึ่ง

เปนวิธีที่นิยมใชกันมากในการสรางแบบจําลอง  วิธีการ AHP ถูก

นํามาใชในกระบวนการตัดสินใจที่หลากหลาย เชน การตัดสินใจ

เลือกทําเลที่ตั้งอุตสาหกรรมหองเย็น [2] การคัดเลือกผูใหบริการ

ขนสง  [3] การปรับปรุงประสิทธิภาพขาว [4] เปนตน  จาก

วิธีการตัดสินใจสามารถนําขอมูลมาใชวางแผนดานการเงิน การ

ลงทุน และเปนขอมูลพื้นฐานในการตัดสินใจดานอ่ืนๆ ของ

เกษตรกรใหเกิดประสิทธิภาพมากที่สุดตอไป 

 

2. ขอบเขตการวิจัย 

 กระบวนการตัดสินใจในการเลือกผูรับ ซ้ือข้ียางพาราของ

เกษตรกร โดยวิธีการวิเคราะหเชิงลําดับช้ัน มีขอบเขตดังน้ี  

  ขอบเขตของการศึกษา 

 ขอบเขตดานเนื้อหา  กระบวนการตัดสินใจในการเลือกผูรับ

ซื้อขี้ยางพาราของเกษตรกร โดยวิธีการวิเคราะหเชิงลําดับช้ัน 

 ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้ง

น้ี  คือ  ผูประกอบการหรือผูมีอํานาจในการตัดสินใจเกี่ยวกับ

การเลือกผูรับซื้อขี้ยาง จํานวน 25 ราย โดยการเลือกตัวอยาง

แบบเจาะจง (Purposive sampling) [5] 

 

3. วัตถุประสงค 
 เพื่อกําหนดและวิเคราะหกระบวนการตัดสินใจในการเลือก

ผูรับซื้อขี้ยางพาราของเกษตรกร 

 

4. วิธีการวิจัย  

4.1 การเก็บขอมูล  

 ผูประกอบการหรือเปนผูมีอํานาจในการตัดสินใจเกี่ยวกับ

การเลือกซื้อขี้ยาง จํานวน 25 ราย โดยการสัมภาษณตาม

หลักการของวิธีการเชิงลําดับชั้น 

 

 
รูปที่ 1 โครงสรางของกระบวนการวิเคราะหตามลําดับชั้น 

(Analytic Hierarchy Process) 

  

4.2 วิธีการสรางแบบสอบถาม 

4.2.1 ศึกษาเอกสาร บทความ และงานวิจัยที่เกี่ยวของในการ

คัดเลือกผูรับซ้ือ และทําการรวบรวมขอมูลเก่ียวกับปจจัยที่สงผล

ตอการคัดเลือกผูรับซื้อ จากนั้นนําปจจัยที่ไดมาแบงกลุมเพื่อ

สรางแบบสอบถามปจจัยหลักและปจจัยรอง 

4.2.2 หลังจากที่มีการเก็บรวบรวมปจจัยดังกลาวแลว  จะนํา

แบบสอบถามมาสรางโครงสรางปจจัยที่มีผลในการคัดเลือกผูรับ

ซื้อ เพื่อทําการคํานวณหาน้ําหนักของปจจัยแตละปจจัย โดย

ผูประกอบการหรือเปนผูมีอํานาจในการตัดสินใจ 

4.2.3 นํ า ข อ มู ลที่ ไ ด จ า ก ก า ร ต อ บ แบ บ สอ บ ถ า มข อ ง

ผูประกอบการหรือเปนผูมีอํานาจในการตัดสินใจ มาทําการ

วิเคราะหเพื่อทําการหานํ้าหนักของแตละปจจัย 

 

4.3 การวิเคราะหขอมูล 
 การวิจัยครั้งน้ีใชกลุมตัวอยางในการหาคานํ้าหนักของแตละ

ปจจัย และนําคาน้ําหนักที่ไดมาหาคาเฉลี่ย จากน้ันนําคาน้ําหนัก

ที่ไดใสลงในเมตริกซแลวทําการเปรียบเทียบทีละคู  จะไดลําดับ

ความสําคัญของปจจัย  โดยผูประกอบการหรือเปนผูมีอํานาจใน

การตัดสินใจ ซึ่งถือวาเปนผูเช่ียวชาญ และมีประสบการณตรง 

จํานวน 25 ทาน โดยการสัมภาษณตามหลักการของวิธีการเชิง

ลําดับช้ัน  จะมีข้ันตอนการคัดเลือกดังนี้ 

4.3.1 นําแบบจําลองที่สรางเปนแบบสอบถาม มาเปรียบเทียบ

ปจจัยทีละคูในแตละปจจัย ทั้งปจจัยหลักและปจจัยรอง 

4.3.2 นําแบบสอบถามที่ผู วิจัยไดสรางขึ้น (ตอนที่ 1 การ

เปรียบเทียบนํ้าหนักความสําคัญของปจจัยหลักแตละคู)  โดยให

ผูประกอบการหรือเปนผูมีอํานาจในการตัดสินใจ ทําการให

ขอมูลและนําขอมูลที่ไดมาทําการเปรียบเทียบทีละคูในแตละ

ปจจัย เพื่อจะนํามาคํานวณหาคานํ้าหนักทีละคู ของแตละปจจัย

หลัก 
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4.3.3 นําแบบสอบถามที่ผูวิจัยไดสรางข้ึน (ตอนที่ 2 การ

เปรียบเทียบน้ําหนักความสําคัญของปจจัยรองแตละคู)  โดยให

ผูประกอบการหรือเปนผูมีอํานาจในการตัดสินใจ ทําการให

ขอมูลและนําขอมูลที่ไดมาทําการเปรียบเทียบทีละคูในแตละ

ปจจัย  เพื่อจะนํามาคํานวณหาคานํ้าหนักทีละคู ของแตละปจจัย

รอง  

4.3.4 เมื่อไดคาน้ําหนักของปจจัยหลักและปจจัยรองแลว จะ

ทําการคํานวณคานํ้าหนักของปจจัยรอง  โดยที่คาเฉลี่ยของ

ปจจัยรอง = น้ําหนักคาเฉล่ียปจจัยหลัก x น้ําหนักคาเฉลี่ยปจจัย

รองที่อยูภายใตปจจัยหลัก 

4.3.5 เมื่อทําการคํานวณแลวเสร็จ จะไดปจจัยที่มีผลตอการ

คัดเลือกผูรับซื้อข้ียาง 

  โดยในการวินิจฉัยเปรียบเทียบทีละคู น้ัน ผูวิจัยทําการ

วินิจฉัยจะตองทราบวาปจจัยที่ทําการพิจารณาน้ันมีความสําคัญ

ตอการสงผลมีอิทธิพลหรือมีประโยชนมากกวาปจจัยอ่ืนที่ถูก

นํามาเปรียบเทียบในระดับใด  ซ่ึงในการเปรียบเทียบผูทําการ

ตัดสินใจจะตองแสดงการวินิจฉัยหรือตองแสดงความคิดเห็นให

ออกมาในรูปของคําพูดงายๆ เชน มากกวา นอยกวา มากที่สุด 

กอนแลว จึงใชคาตัวเลขแทนการวินิจฉัย  โดยมีมาตราสวนใน

การวินิจฉัยเปรียบเทียบเปนคูๆ ชวยเสนอแนะแนวทางการ

วินิจฉัยดังตารางที่ 1 

 

ตารางที่ 1 มาตราสวนมูลฐาน AHP 1-9 

ดุลยพินิจ (Verbal Judgments) 
มาตราสวนที่ใช

เปรียบเทียบ 

มีความสําคัญเทากัน  1 

มีความสําคัญกวา  3 

มีความสําคัญมากกวา  5 

มีความสําคัญมากกวามาก  7 

มีความสําคัญมากกวาอยางย่ิง  9 

คากลางระหวางระดับความเขมขนของ

อิทธิพลตามที่กลาวมาขางตน 

2, 4, 6, 8 

ที่มา: Saaty, 1996 [6] 

 

 

 

 

5. ผลการวิจัย 

 ผลการวิเคราะหน้ําหนักของปจจัยหลัก พบวา  

5.1 นํ้าหนักความสําคัญของปจจัยหลัก ในการเลือกผูรับซื้อขี้ยาง 

ไดนํ้าหนักความสําคัญเรียงลําดับจากมากไปนอย ดังนี้ ดาน

ตนทุน  (0.615)  ดานโครงสรางพื้นฐาน  (0.261)  ดานการ

ขนสง  (0.195)  และดานการแขงขัน (0.103)   

5.2 คาน้ําหนักความสําคัญของปจจัยรอง ในการเลือกผูรับซื้อข้ี

ยาง ไดนํ้าหนักความสําคัญเรียงลําดับจากมากไปนอย ดังนี้    

5.2.1 ดานตนทุน  ในสวนของคาใชจายในการขนสง (0.716) 

และคาใชจายในการดําเนินงาน  (0.239)   ตามลําดับ 

5.2.2 ดานโครงสร างพื้ นฐาน   ในสวนของสิ่ งแวดลอม  

(0.742)  และส่ิงอํานวยความสะดวก (0.258) ตามลําดับ 

5.2.3 ดานการขนสง  ในสวนของระยะทาง (0.369) เวลา 

(0.226) และการสงออก (0.141) ตามลําดับ 

5.2.4 ดานการแขงขัน ในสวนของการเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกิจ (0.357) ประสิทธิภาพของผูประกอบการ  (0.229) 

และเศรษฐกิจและสังคม (0.146) ตามลําดับ 

 

6. บทสรุปและอภิปรายผล 
 คาน้ําหนักความสําคัญของปจจัยหลัก ในการเลือกผูรับซื้อข้ี

ยาง ไดนํ้าหนักความสําคัญเรียงลําดับจากมากไปนอย ดังน้ี ดาน

ตนทุน  (0.615)  ดานโครงสรางพื้นฐาน  (0.261)  ดานการ

ขนสง  (0.195)  และดานการแขงขัน (0.103)  ซึ่งสอดคลองกับ

งานวิจัยของกันตธมน สุขกระจางและธราธร  กูลภัทรนิรันดร [7] 

ทําการศึกษาเรื่อง การวิเคราะหปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจ

ในการเลือกใชผูใหบริการขนสงของกลุมผูสงออกผลิตภัณฑแปร

รูปสัตวน้ํา  โดยวิธี AHP  ผลการวิจัยพบวา คาน้ําหนัก

ความสําคัญของปจจัยหลัก เรียงลําดับจากมากไปนอย ดังน้ี  

ดานความสามารถ, ดานคุณภาพ, ดานแรงงานสัมพันธ และดาน

รายละเอียดทั่วไปของบริษัท และผลการวิเคราะหน้ําหนักของ

ปจจัยรอง พบวา คานํ้าหนักความสําคัญของปจจัยของรอง ใน

การเลือกผูใหบริการขนสงของกลุมผูสงออกผลิตภัณฑแปรรูป

สัตวน้ํา ไดนํ้าหนักความสําคัญเรียงลําดับจากมากไปนอย ดังน้ี   

ดานราคา ดานการตอบสนองความตองการของลูกคา  ดานการ

ใหบริการที่ดี และดานความสามารถที่หลากหลายของพนักงาน  

และจากการศึกษาปจจัยในการเลือกบริษัทขนสงสินคาทางทะเล

ของผูประกอบการธุรกิจสงออกสินคาไปประเทศจีน [8] พบวา 
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ปจจัยดานบุคลากรมีความสําคัญเปนอันดับแรก รองลงมาคือ 

ปจจัยดานราคา ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ ปจจัยดาน

ผลิตภัณฑและบริการ  ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ ปจจัย

ดานสถานที่ใหบริการ ปจจัยอ่ืนๆ และปจจัยดานการสงเสริม

การตลาด ตามลําดับ   ปจจัยยอยดานผลิตภัณฑและบริการที่มี

ระดับความสําคัญเปนอันดับแรก คือ การขนสง  สินคาถึงที่

หมายตรงตามเวลาที่กําหนด  ปจจัยยอยดานราคาที่มีระดับ

ความสําคัญเปนอันดับแรก คือ อัตราคาระวางมีมาตรฐาน   

ปจจัยยอยดานสถานที่ใหบริการที่มีระดับความสําคัญเปนอันดับ

แรก คือ มีสายการเดินเรือตัวแทน ที่มีเครือขายกวางขวางทั้งใน

และตางประเทศ    ปจจัยยอยดานการสงเสริมการตลาดที่มี

ระดับความสําคัญเปนอันดับแรก คือ การใหสวนลดเพื่อจูงใจ

ตามป ริมาณการขนสง ปจจัยยอยดานบุคลากรที่ มีระดับ

ความสําคัญเปนอันดับแรก คือ พนักงานมีความรับผิดชอบ

ติดตามงานรวดเร็วและถูกตอง   ปจจัยยอยดานกระบวนการ

ใหบริการที่มีระดับความสําคัญเปนอันดับแรก คือ การติดตอ  

สั่งงานสามารถทําไดรวดเร็วไมซ้ําซอน  ปจจัยยอยดานลักษณะ

ทางกายรูปที่มีระดับความสําคัญเปนอันดับแรก คือ เปนสายการ

เดินเรือ / ตัวแทน ที่มีความนาเช่ือถือและมั่นคง ปจจัยยอยดาน

ปจจัยอ่ืนๆ ที่มีระดับความสําคัญเปนอันดับแรก คือ การ

ตอบสนองตอความตองการที่ไมแนนอน หรือเปล่ียนแปลงบอย  

 จะเห็นไดวา จากงานวิจัยที่เกี่ยวของขางตนน้ัน มีปจจัยที่

สําคัญในการคัดเลือกผูรับซื้อที่แตกตางและหลากหลายกัน

ออกไป ข้ึนอยูกับพื้นที่และบริบทของแตละชุมชน  แตละทองถิ่น 

ดังนั้น หากผูวิจัยจะทําการวิจัยเก่ียวกับผลิตภัณฑอ่ืนที่แตกตาง

ไปจากนี้ ควรคํานึงถึงปจจัยตางๆ ที่สงผลกระทบตอพื้นที่

ดังกลาวดวย  

 

7. ขอเสนอแนะ 
7.1 ในการนําเทคนิคการวิเคราะหเชิงลําดับชั้น (AHP) เปน

เครื่องมือในการตัดสินใจนั้น หลักการสําคัญที่สุด คือ การ

กําหนดปจจัยในการพิจารณาใหชัดเจน เพื่อใหผลการวิจัยที่ไดมี

ความถูกตอง  

 

7.2 ผลจากการศึกษาครั้งน้ีจะเปนแนวทางในการคัดเลือกผูรับ

ซื้อผลิตภัณฑอ่ืนๆ แกเกษตรกรหรือผูที่เก่ียวของได เพื่อเปนการ

สรางมูลคาใหกับสินคาและลดตนทุนของสินคาไดอีกทางหนึ่ง 
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บทคัดยอ 

   งานวิจัยนี้ไดศึกษาขั้นตอนการเตรียมงานกอนเปดบริการของรานอาหารกรณีศึกษา โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเพิ่มคะแนนการ

ประเมินคุณภาพของทางรานใหผานเกณฑมาตรฐาน จากการศึกษาขอมูลของทางราน พบวาพนักงานไมสามารถปฏิบัติงานใหเสร็จทัน

กอนการเปดบริการ สงผลใหคะแนนการประเมินคุณภาพของรานตํ่ากวา 80 คะแนน และรานไมผานเกณฑมาตรฐานดานคุณภาพ เมื่อ

ทําการวิเคราะหการขั้นตอนการเตรียมงานโดยใช แผนภูมิพหูคูณ แผนภูมิคน-เครื่องจักร และไดนําเทคนิค SMED มาประยุกตใชในการ

ปรับปรุงขั้นตอนการทํางาน พบวา สามารถปรับปรุงขั้นตอนการเตรียมงานกอนรานเปดบริการ โดยเวลาที่ใชในการเตรียมงานลดลง

จาก 150 นาทีเหลือ 120 นาที สงผลใหพนักงานสามารถปฏิบัติงานไดเสร็จทันเวลากอนเปดบริการ จึงทําใหทางรานไดคะแนนการ

ประเมินคุณภาพมากกวา 80 คะแนน และผานเกณฑมาตรฐานการดานคุณภาพของบริษัท  

คําสําคัญ: ธุรกิจรานอาหาร, การปรับตั้งเครื่องจักรอยางรวดเร็ว, แผนภูมิคน-เครื่องจักร 
 

Abstract 
   This research investigates the pre-service preparation process of a restaurant case study. The objective 

is to increase the quality rating of the restaurant making it possible for the restaurant to meet the quality 

standard. By working observations, it was found that a staff could not complete his work before the opening of 

the service. As a result, the quality rating of the restaurant was lower than 80 points and the restaurant did not 

meet the quality standards. When analyzing the preparation process by using Multiple Activity Chart, Man-

Machine chart and SMED techniques, it can be found that time spent on the preparation process before opening 

the restaurant decreased from 150 minutes to 120 minutes, resulting in the staff being able to complete the 

work before the opening of the service. This makes the restaurant gets the quality rating more than 80 and 

meets the quality standards of the company. 

Keywords: Restaurant Business, SMED, Man-Machine Chart 

 

1. บทนํา 

 สุกี้หรืออาหารชนิดหมอตม เปนหน่ึงในธุรกิจที่สามารถเริ่มไดไม

ยาก แตเนื่องจากความแตกตางของผลิตภัณฑอยูที่รสชาติ บริการ และ

ความพอใจของลูกคา ดังน้ันธุรกิจนี้จึงมีความนาสนใจและเปนการยาก

ที่จะปองกันการเกิดผูคารายใหมที่เขามาในตลาด วิธีการปองกันผู

แขงขันหนาใหม สําหรับธุรกิจสุกี้หรืออาหารชนิดหมอตมนั้น จะตอง

สรางความตางดานรสชาติ คุณภาพของอาหารที่สดสะอาดและการ

ใหบริการที่ถูกใจลูกคา  

 หางสรรพสินคา คือทําเลทําธุรกิจที่มีรานอาหารประเภทหมอตม

ใหเลือกหลากหลาย ซึ่งผูบริโภคสามารถเลือกรานอาหารตามความพอใจ
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โดยคํานึงถึงรานอาหารที่รับประทานไดงายเปนหลัก ดังน้ันเพื่อใหการ

ดําเนินธุรกิจรานอาหารประสบผลสําเร็จ ผูประกอบการจึงตองสราง

ความโดดเดน เพื่อใหเปนที่จดจํา เปนตัวเลือกแรกของลูกคา เพื่อให

ลูกคากลับมาใชบริการบอยครั้ง [1-2] 

 งานวิจัยน้ีทําการศึกษา บริษัท เอ็ม เค เรสโตรองต จํากัด (มหาชน) 

สาขาโลตัส รังสิต (ซ่ึงตอไปในงานวิจัยฉบับนี้ จะเรียกแทนว า 

รานอาหาร เอ็ม เค สุกี้ สาขาโลตัส รังสิต) เปดใหบริการทุกวัน เวลา 

10.00 – 21.00 น. จากการศึกษาพบวาในข้ันตอนการเตรียมงานกอน

การเปดบริการของราน พบวาพนักงานไมสามารถปฏิบัติงานใหเสร็จ

ทันตามเวลากอนรานเปดบริการ จึงทําใหพนักงานตองมาเริ่มทํางาน

กอนเวลาเขางานโดยที่ไมไดรับคาทํางานลวงเวลา พนักงานทํางานอยาง

เรงรีบ สงผลทําใหการปฏิบัติงานไมเรียบรอย และทําใหไดคะแนนการ

ประเมินคุณภาพนอยกวา 80 คะแนน ซึ่งไมผานเกณฑของทางบริษัท  

ดังน้ันผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะปรับปรุงข้ันตอนการปฏิบัติงานเพื่อให

พนักงานสามารถปฏิบัติงานเสร็จอยางเรียบรอยไดทันตามเวลากอน

รานเปดใหบริการ และสามารถเพิ่มคะแนนประเมินคุณภาพของทาง

รานได 

 

1.1 วัตถุประสงคของงานวิจัย 

 เพื่อเพิ่มคะแนนการประเมินคุณภาพของทางรานใหผานเกณฑ

มาตรฐานของบริษัท  

 

1.2 ขอบเขตการวิจัย 

 งานวิจัยนี้ศึกษาขั้นตอนการเตรียมงานกอนเปดบริการของบริษัท 

เอ็ม เค เรสโตรองต จํากัด (มหาชน) สาขาโลตัส รังสิต ในชวงเดือน 

พฤษภาคม 2560 ถึง พฤษภาคม 2561 

 

1.3 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1.3.1 ทําใหเปดบริการรานทันเวลาโดยที่พนักงานไมตองทํางาน

อยางเรงรีบ 

1.3.2 ทําใหพนักงานไมเสียเวลาสวนตัวและมีความพึงพอใจ 

เนื่องจากไมตองทํางานลวงเวลา 

1.3.3 ทําใหคะแนนการประเมินคุณภาพผานเกณฑมาตรฐาน 

 

2. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 ผูวิจัยไดทําการศึกษาแนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวของมาประกอบ

ดังน้ี 

 

2.1 แผนภูมิกิจกรรมพหูคูณ 

 แผนภูมิกิจกรรมพหูคูณหรือแผนภูมิกิจกรรมรวม [1] ใชแสดง

ความสัมพันธของการทํางานของพนักงานหลายคนซึ่งตองทํางาน

เกี่ยวของกันต้ังแตสองคนข้ึนไป หรือทํางานรวมกันในบริเวณเดียวกัน 

หรือตองใช เครื่องจักรรวมกัน อาจเปนการศึกษาการทํางานของ

พนักงานคนเดียว ซ่ึงทํางานสัมพันธกันเครื่องจักรหรือตองดูแล

เครื่องจักรหลายเคร่ืองพรอมกัน    

 

2.2 แผนภูมิ คน เคร่ืองจักร 

 แผนภูมิคน-เครื่องจักร [3] เปนแผนภูมิแสดงการทํางานของคน

รวมกับเครื่องจักร ซึ่งอาจมีตั้งแตหน่ึงคนกับหนึ่ งเครื่ องข้ึนไป 

จุดมุงหมายเพื่อดูสัดสวนการเสียเวลาคอยของพนักงานหรือของ

เครื่องจักร หรือเพื่อศึกษาดูวาควรตองมีการลดหรือเพิ่มจํานวนคนใน

การทํางานหรือไม  การวิเคราะหจะใชกราฟแทงแทนกิจกรรมแตละ

ประเภทเทียบกับเวลาโดยการระบายสีหรือสัญลักษณแทนกิจกรรมที่

เปนอิสระ กิจกรรมรวมหรือการวางงานโดยมีสญัลักษณดังนี้ 

          กิจกรรมรวม                       

          กิจกรรมอิสระ                     

          การวางงาน/การรอคอย                          

 กิจกรรมรวมคือ กิจกรรมซึ่งพนักงานตองทําร วม กับ

เครื่องจักร หรือรวมกับพนักงานคนอ่ืน จึงไมสามารถโยกยาย

สับเปลี่ยนโดยอิสระได  

 กิจกรรมอิสระคือ กิจกรรมที่แตละบุคคลหรือแตละเครื่องจักร

ทํางานเปนอิสระแกกันโดยไมขึ้นตอกัน ดังนั้นจึงเปนกิจกรรมที่

โยกยายสับเปลี่ยนตําแหนงได 

 การวางงานคือ เม่ือพนักงานไมมีกิจกรรมหรือเมื่อเครื่องจักรไมไดมี

การเดินเครื่องผลิตชิ้นงาน 

 

2.3 การปรับเปล่ียนเครื่องจักรอยางรวดเร็ว 

 การปรับเปลี่ยนเครื่องจักรอยางรวดเร็ว  (Single Minute 

Exchange of Die : SMED) [4] เปนเทคนิคที่ไดพัฒนาข้ึนเพื่อลดเวลา

การปรับต้ังเคร่ืองจักรใหเหลือไมเกิน 10 นาที  หรือเปนเลขหลักเดียว 

หลักการพื้นฐานประกอบดวยการแบงงานปรับตั้งเครื่องจักรออกเปน 2 

สวน [5-7]  คืองานปรับต้ังเครื่องจักรภายในและงานปรับตั้งเครื่องจักร

ภายนอก โดยงานปรับต้ังเครื่องจักรภายในหมายถึง งานที่สามารถทําได

ก็ตอเมื่อเครื่องจักรหยุดทํางานเพียงเทานั้น งานปรับต้ังเครื่องจักร

ภายนอกหมายถึงงานที่สามารถทําไดในขณะที่เครื่องจักรยังทํางานอยู 

การใชเทคนิค SMED แบงออกเปน 3 ข้ันตอน 
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 ขั้นตอนที่ 1 แยกงานปรับต้ังเครื่องจักรภายในและงานปรับต้ัง

เครื่องจักรภายนอกออกจากกัน 

 ขั้นตอนที่ 2 เปลี่ยนงานปรับต้ังเครื่องจักรภายในใหเปนงานปรับตั้ง

เครื่องจักรภายนอก 

 ขั้นตอนที่ 3 ปรับปรุงการติดต้ังเครื่องจักรในทุก ๆ แง มุมใหมี

ประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน เพื่อลดเวลาที่ใชในการติดต้ังเคร่ืองจักรลงไป 

 

3. วิธีการวิจัย 

3.1 ศึกษาการปฏิบัติงานของพนักงานในราน 

  รานอาหารเอ็ม เค สุกี้ สาขาโลตัส รังสิต เปดใหบริการทุก

วัน เวลา 10.00-21.00 น. ทางรานมีพนักงานบริการลูกคา

ทั้งหมด 10 คน โดยมีการแบงชวงการเขาทํางานดังนี้  

ชวงเวลาที่ 1  08.00-17.00 น. 1 คน 

ชวงเวลาที่ 2  10.00-20.00 น. 1 คน 

ชวงเวลาที่ 3  12.00-22.00 น. 8 คน  

 รายละเอียดการปฏิบัติงานของพนักงานทั้ง 10 คนสามารถ

สรุปไดเปนขั้นตอนตามตารางที่ 1   

 

ตารางที่ 1 รายละเอียดการทํางานของพนักงานในราน 
ชวง 

ทํางาน 

เวลาทํางาน 

(น.) 

จํานวน

พนักงาน 
รายละเอียดงาน 

ชวงเชา 08.00 - 10.00 1 1. เตรียมผาเพ่ือนํามาเช็คทําความสะอาด

โตะดวยนํ้ายาทําความสะอาด 

  

 

2. ตมนํ้ารอน 2 หมอเพ่ือเตรียมนํ้าชาและ

นํ้าซุป 

  

 

3. เข็นรถชุดจาน(ที่เตรียมไวรอบดึก)และ

นํา แผนรองจาน ตะเกียบ ตะกรอตักนํ้า

ซุป ไปจัดไวที่โตะทั้งหมด 54 โตะ 

  
 

4. เดินไปจัดอุปกรณชุดจานที่โตะทั้งหมด 

  
 

5. กลับไปปรุงนํ้าซุปและนํ้าชาที่ตมไว 

  
 

6. นําผาเช็ดโซฟาน่ังภายในรานทั้งหมด 

  

 

7. จัดเตรียมรถเซอรวิส สําหรับบริการใน

เวลารานเปดใหบริการ 

  
 

8. เดินตรวจสอบงาน 

ชวงบาย 10.01 - 21.00 8-10 บริการลูกคา 

ชวงดึก 21.01 - 22.00 1 1. เดินเก็บชุดจานตามโตะ 

  
 

2. เตรียมผาและนํ้ายาทาความสะอาดโตะ 

  
 

3. ทําความสะอาดโตะ 

  

 

4. เตรียมชุดจานใสรถเข็น (เพ่ือจัดในชวง

เชา) 

  

 โดยในตารางดังกลาวจะพบวาในชวง 8.00 -10.00 น. เปน

เวลาที่รานยังไมไดเปดใหบริการจึงเปนชวงที่พนักงานที่เขาทํางาน

เวลา 8.00-17.00 น. จะมีหนาที่เตรียมงานกอนเปดราน และ

ในชวงดึกจะมีพนักงาน 1 คนที่เขาทํางานเวลา 12.00-22.00 น. 

ปฏิบัติหนาที่ทําความสะอาดโตะ  โดยพนักงานที่ทําหนาที่ทั้ง 2 

สวนจะปฏิบัติสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไป 

 

3.2 ศึกษาและวิเคราะหสภาพการปฏิบัติงาน 

 จากการศึกษาและสํารวจสภาพปจจุบันภายในรานพบวา 

ในชวงกอนรานเปดบริการ พนักงานที่มาปฏิบัติงานในชวงเวลา

8.00-10.00 น. ไมสามารถปฏิบัติงานทั้งหมดใหเสร็จทันเปดราน   

ในบางครั้งตองใหพนักงานในสวนงานอ่ืน มาชวยทํางานเพื่อใหทัน

เปดราน การแกไขปญหาในปจจุบันคือ พนักงานตองมาทํางาน

กอนเวลาเริ่มงาน ประมาณ 20-30 นาที เพื่อที่จะทํางานให

เรียบรอยและทันรานเปดใหบริการเวลา 10.00 น.ทั้งนี้การเริ่มงาน

กอนเวลางานทําใหเสียเวลาสวนตัวของพนักงานและพนักงานไมได

รับคาทํางานลวงเวลาเพิ่ม และดวยเวลาที่จํากัด ทําใหพนักงานเกิด

ความเรงรีบจนกระทั่งงานที่ทําไมเรียบรอย และสงผลกระทบทั้ง

ตอรานและตัวพนักงาน เชน รานเปดบริการไมทันและพนักงาน

โดนตําหนิ ซ่ึงมีผลตอคะแนนประเมินคุณภาพ ทําใหทางรานถูกหัก

คะแนน และไมผานมาตรฐาน  

 การใหคะแนนจะประเมินจาก ความพรอมในการเตรียมงาน 

ความเรียบรอย และความสะอาด การตรวจประเมินจะเปนการตรวจ

แบบสุม โดยไมไดแจงลวงหนา ความถี่ในการตรวจสอบคือสัปดาห

ละ 1-2 ครั้ง มีคะแนนเต็ม 100 คะแนน เกณฑมาตรฐานคือตองได

คะแนนเกิน 80 คะแนนข้ึนไป จากการศึกษาขอมูลคะแนนการ

ประเมินในชวง 1 ปที่ผานมา ตั้งแตเดือนพฤษภาคม 2560 ถึง 

เดือนพฤษภาคม 2561 พบวาคะแนนประเมินสวนใหญของทาง

รานมีคาตํ่ากวา 80 คะแนน 

 

3.3 การวิเคราะหปญหา 

 จากการที่ผูวิจัยและพนักงานในรานไดทําการระดมความคิด

พบวาปญหาหลักของการปฏิบัติงานในปจจุบัน คือ พนักงานไม

สามารถปฏิบัติใหเสร็จทันในเวลาที่รานเปด ดังน้ันทางผูวิจัยจึงได

ทําการจับเวลาขั้นตอนการปฏิบัติงาน และทําการวิเคราะหหาการ

ทํางานรวมกันของคนกับเครื่องจักร โดยใชแผนภูมิ คน – เครื่องจักร 

ดังแสดงตามตารางที่ 2 จากตารางหากพิจารณาในรายละเอียด 

จะพบวา ขั้นตอนที่ใชเวลานานที่สุดคือ ขั้นตอนที่ 4, 6 และ 8 

โดยทั้ง 3 ข้ันตอนใชเวลาเทากันคือ ข้ันตอนละ 20 นาที ทั้ง 3 

ขั้นตอนเปนการจัดเตรียมอุปกรณวางประจําโตะอาหารทุกโตะ 
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ในรานมีโตะอาหารทั้งหมด 54 โตะ การจัดจะตองเริ่มจาก

พนักงานตองขนยายชุดจาน ประกอบดวย จานรอง ถวยนํ้าซุป 

ชอน อยางละ 4 ชิ้น ตอ 1 โตะ ลงในรถเข็นแลวนําไปวางตามจุด

ที่กําหนดไว โดยรถเข็นสามารถบรรจุไดครั้งละ 18 โตะ ดังนั้นจึง

ตองขนยายทั้งหมด 3 รอบ (ข้ันตอนที่ 4) จากนั้นพนักงานตอง

นําชุดจานที่มาจากรถเข็น ที่วางไวตามจุดไปวางตามโตะทุกโตะ

ทั้ง 54 โตะ(ขั้นตอนที่ 6) จากน้ัน พนักงานตองจัดวางชุดจานตาม

โตะจนครบทุกที่นั่ง (ขั้นตอนที่ 8) อุปกรณสวนมากเปนเซรามิกส 

จึงมีน้ําหนักมาก และเนื่องจากภายในรานมีโตะจํานวนมากทําให

พนักงานตองเดินไปกลับระหวางจุดวางอุปกรณและตองเดินจัดชุด

อุปกรณหลายรอบ โดยตองใชความระมัดระวังในการปฏิบัติงาน 

ทําใหพนักงานตองใช เวลาในการเตรียมงานกอนเปดรานนาน 

นอกจากนี้ยังพบวา เวลารวมที่ใชการทํางานทั้งหมดคือ 150 นาที

แตเวลาทํางานตามตารางเวลาจริงคือ 120 นาที ดังนั้นพนักงานจึง

ไมสามารถปฏิบัติไดเสร็จทันตามเวลาที่รานเปด  

 

ตารางที่ 2 แผนภูมิ คน-เครื่องจักร 

 
 

 

 

4. การประยุกตใชหลักการ SMED 

  เน่ืองจากการเตรียมงานกอนเปดรานมีขั้นตอนมากและ

พนักงานปฏิบัติงานมีเพียง 1 คน เมื่อจําแนกงานที่สามารถทําใน

เวลาอ่ืนไดโดยใชเทคนิค SMED โดยเปรียบเทียบกับขั้นตอนการ

เตรียมงานกอนเปดราน สามารถแยกขั้นตอนปฏิบัติงานออกเปน

งานภายในและงานภายนอกดังตารางที่ 3 จากตารางที่ 3 พบวา 

งานในขั้นตอนที่ 2, 4 และ 5 จัดเปนงานภายนอกเนื่องจาก

สามารถทําไดลวงหนาโดยไมมีกระทบใด ๆ สําหรับงานในขั้นตอน

ที่เหลือ ไมสามารถยายไปปฏิบัติในชวงเวลาอ่ืนได เพราะเปนงานที่

ตองปฏิบัติในชวงเชาเทานั้น จากตารางรวมเปนเวลาทั้งหมด 100 

นาที และขั้นตอนงานที่สามารถยายไปปฏิบัติในชวงเวลาอ่ืนได 

เปนเวลา 50 นาที จากนั้นผูวิจัยไดพจิารณาข้ันตอนการทํางานของ

พนักงานในรอบดึกและจับเวลา รายละเอียดแสดงตามตารางที่ 4 

 จากตารางที่ 4 พบวา พนักงานตองเก็บชุดจานมาวางไวที่โตะ

กลางราน แลวจึงทําความสะอาดโตะ จากนั้นตองนําชุดจานไปวางไว

ในรถเข็นเพื่อเตรียมไวสําหรับรอบเชา  

 

ตารางที่ 3 ขั้นตอนปฏิบัตงิานออกเปนงานภายในและงานภายนอก 

ลําดับ กิจกรรม 
ประเภทงาน (นาท)ี 

หมายเหต ุ
ภายใน ภายนอก 

1 เตรียมผาสาํหรับทํา

กิจกรรม 
5   

ผาสําหรับทํากิจกรรมตาง ๆ นั้นจะ

เวียนกันใช ซึ่งผาสาํหรบัทํากิจกรรมใน

ตอนเชา  รอบดึกจะซักทําความสะอาด

และตากไวใหสําหรับใชในรอบเชา 

2 เช็ดทําความสะอาดโตะ

ดวยน้ํายาทําความสะอาด   10 

สามารถเช็ดทําความสะอาดและลง

น้ํายาไวในรอบดึกไดโดยไมสงผล

กระทบใด  ๆ

3 เตรียมน้ําชา ตมน้ํารอน 
15   

การเตรยีมน้ําชาสาํหรบับรกิารใหลกูคา 

จะตองสดใหมวันตอวันเทานั้น 

4 เข็นรถชดุจานท่ีรอบดกึ

เตรียมไว ไปกระจายตาม

โตะท้ังหมด 54 โตะ 

  20 

สามารถยายมาทําในรอบดึกไดโดยไมมี

ผลกระทบใด  ๆ

5 นําอุปกรณ แผนรองจาน 

ตะเกียบ ตะกรอน้าํซปุ 

วางตามโตะท้ังหมด 54 

โตะ 

  20 

สามารถยายมาทําในรอบดึกไดโดยไมมี

ผลกระทบใด  ๆ

6 เตรียมน้ําซุป ตมน้ําร อน 

10   

การเตรียมน้ําซุปสําหรับบริการให

ลูกคา จะตองสดใหม ปรุงวันตอวัน

เทานั้น 

7 จัดและกระจายอุปกรณ

ชุดจานท่ีวางเตรียมไว

ท้ังหมด 
20   

การจัดและกระจายชดุอปุกรณ ตองทํา

ให เ รี ยบร อยในรอบเช า เทานั้ น 

เนื่องจากหากกระจายไวในรอบดกึ อาจ

ฝุนตกหลนในภาชนะได 

8 เตรียมปรงุน้าํซุป 

15   

การเตรียมน้ําซุปสําหรับบริการให

ลูกคา จะตองสดใหม ปรุงวันตอวัน

เทานั้น 
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ตารางที่ 3 ขั้นตอนปฏิบัติงานออกเปนงานภายในและงานภายนอก 

ลําดบั กิจกรรม 
ประเภทงาน (นาที) 

หมายเหต ุ
ภายใน ภายนอก 

9 นําผามาเช็ดทําความ

สะอาดโซฟานัง่ภายใน

รานท้ังหมด 

10   

ตองเตรียมความพรอม เช็ดทําความ

สะอาดกอนรานเปดบริการ 

10 จัดเตรียมรถเซอรวสิ 

สําหรับบริการในเวลา

รานเปดใหบรกิาร 
5   

รถเซอรวสินี้สาหรับบรรจุน้ําชา น้ําจ้ิม

สุกี้ เครื่องปรุงตาง ๆ สําหรับบริการ

ลูกคา ตองเตรียมในตอนเชาเนื่องจาก

น้ําชาและน้ําแข็งใชวันตอวัน 

11 ปรงุน้ําชา 
10   

การเตรยีมน้ําชาสาํหรบับรกิารใหลกูคา 

จะตองสดใหมวันตอวันเทานั้น 

12 เดินตรวจสอบงาน 
10   

ตองตรวจสออบความเรียบรอยกอน

รานเปดใหบริการกับลูกคา 

รวม 100 50  

 

 จากขอมูลในตารางดังกลาว ผูวิจัยจึงไดปรับขั้นตอนการทํางาน 

โดยรวมงานภายนอกเขาไปในขั้นตอนพนักงานไมตองเก็บชุดจานที่

เหลือไปวางที่โตะกลาง แตเก็บรวบไวที่มุมโตะ โดยนํางานภายนอกมา

รวมกับใสตองนําไปเก็บที่รถเข็นอุปกรณดวย เม่ือนํางานภายนอก ที่

ไดจากตารางที่ 3 มารวมกับงานตามตารางที่ 4 ไดเปนขั้นตอนการ

ทํางานของพนักงานรอบดึกตามตารางที่ 5 จากตารางที่ 5 พบวาเวลา

ที่ใชในการทํางานลดลงเปน 40 นาท ี
 

ตารางที่ 4  แสดงขั้นตอนการทํางานของพนักงานทําความ

สะอาดโตะรอบดึก 

ลําดับ กิจกรรม 
เวลา 

(นาที) 

1 เก็บชุดจานที่กระจายตามโตะไวสําหรับใหบริการลูกคาที่เหลือไว 10 

2 เตรียมผาและนํ้ายาฆาเชื้อทําความสะอาด 5 

3 เช็ดทําความสะอาดโตะทั้งหมดภายในรานดวยนํ้ายาฆาเชื้อทําความ

สะอาด 

20 

4 เตรียมชุดจานมาเตรียมใสรถเข็น อุปกรณทั้งหมด 54 ชุด 15 

รวม 50 

 

ตารางที่ 5 แสดงข้ันตอนการทํางานของพนักงานรอบดึกหลังการ

ปรับปรุง 

ลําดับ กิจกรรม 
เวลา 

(นาที) 

1 เก็บชุดจานที่กระจายตามโตะไวสําหรับใหบริการลูกคาที่เหลือไว 

รวบควํ่าไวที่มุมโตะ 

5 

2 เตรียมผาและนํ้ายาฆาเชื้อทําความสะอาด 5 

3 เช็ดทําความสะอาดโตะทั้งหมดภายในรานดวยนํ้ายาฆาเชื้อทําความ

สะอาด 

20 

4 นําชุดจานไปเตรียมคว่ําไวตามมุมโตะที่ยังไมมีการเตรียมไวใหครบ

ทั้งหมด 

10 

รวม 40 

 

ตารางที่ 6 แสดงข้ันตอนการทํางานหลังปรับปรุง 

ลําดับ กิจกรรม 
เวลา 

(นาที) 

1 เตรียมผาสําหรับทํากิจกรรม 5 

2 เตรียมนํ้าชา ตมนํ้ารอน 15 

3 เตรียมนํ้าซุป ตมนํ้ารอน 10 

4 จัดและกระจายอุปกรณชุดจาน ที่วางเตรียมไวทั้งหมด 20 

5 ปรุงนํ้าซุป 15 

6 นําผามาเช็ดทําความสะอาดโซฟา ภายในราน 10 

7 จัดเตรียมรถ สําหรับบริการ ในเวลารานเปดใหบริการ 5 

8 ปรุงนํ้าชา 10 

9 เดินตรวจสอบงาน  10 

รวม 100 

 

5. ผลการวิจัย 

 ผลการประยุกตใชเทคนิค SMED ปรับปรุงขั้นตอนการเตรียมงาน

ของราน พบวาสามารถลดขั้นตอนและเวลาการปฏิบัติงานกอนเปด

ราน จาก 150 นาที สามารถลดเวลาลงเหลือ 100 นาทีได ดังตารางที่ 

6 และสามารถลดเวลาการปฏิบัติงานของพนักงานเก็บรานในรอบดึก 

จาก 50 นาทีเหลือ 40 นาที ตามตารางที่ 5 ในสวนคะแนนประเมิน

คุณภาพ พบวาผลจากการปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานทําให

คะแนนประเมินคุณภาพของทางรานเพิ่มขึ้น ดังแสดงในแผนภูมิของ

รูปที่ 1 ซึ่งจะเห็นวาทางรานไดคะแนนประเมินคุณภาพเพิ่มขึ้น

อยางตอเน่ืองหลังจากที่มีการปรับปรุงขั้นตอนการทํางานแลว 

 

 
รูปที ่1 เปรียบเทียบคะแนนประเมินคุณภาพกอนและหลังการปรับปรุง

ข้ันตอนการทํางาน 

 

6. สรุปผลการวิจัย 
 เทคนิค SMED เปนเทคนิคการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรอยางรวดเร็ว 

ซึ่งสามารถนํามาประยุกตใชในธุรกิจรานอาหารได ผลการศึกษาพบวา

สามารถลดเวลาการเตรียมงานกอนเปดรานจากเวลา 150 นาที ลง

เหลือ 100 นาที ทําใหคะแนนประเมินคุณภาพของรานเพิ่มขึ้นดังรูปที ่

ระดับ

คะแนน

ประเมิน

คุณภาพ 

(คะแนน) 
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1 และผานเกณฑมาตรฐานการดานคุณภาพของบริษัท จะเห็นไดวา

เทคนิคดังกลาวสามารถนําไปใชงานไดจริง อยางไรก็ตามเพื่อให

ไดผลการศึกษาทีแ่มนยํามากขึ้น จึงควรทําการเก็บขอมูลเพิ่มเติม 

และดูผลกระทบจากการใชเทคนิคนี้ในระยะยาว 
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บทคัดยอ 

   วัตถุประสงคเพื่อออกแบบการขนถายวัสดุภายในกระบวนการผลิตใหดีข้ึนและเปรียบเทียบเวลาในกระบวนการขนถายวัสดุ

กอนปรับปรุงและหลังปรับปรุง เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลไดแก ใบบันทึกเวลา แผนภาพการไหล แผนภูมิการไหล แผนผัง

กางปลา และแบบสอบถามความพึงพอใจ โดยผูวิจัยไดทําการวิเคราะหแลวนํามาปรับปรุงแกไขดวยหลักการ การขนถายวัสดุและ

การศึกษาการเคลื่อนที่ ผลจากการวิจัยพบวา การปรับปรุงการขนถายมะมวงจากสถานที่บมไปทําการปอกเปลือก โดยมีการเปล่ียน

อุปกรณขนถายวัสดุ จากเดิมเปนรถเข็น ซึ่งทําการบรรทุกไดครั้งละ 2 ลัง เปลี่ยนเปน รถเข็นพาเลท ซึ่งทําการบรรทุกไดครั้งละ 6 ลัง 

ลังละ 25 กิโลกรัม จากเดิมใชเวลา 37.36 นาที ตอความตองการใชมะมวง 900 กิโลกรัม ลดเหลือ 14.05 นาที คิดเปนรอยละ 62.39 

การออกแบบและสรางอุปกรณเพื่อชวยในการขนถายวัสดุ จากเดิมใชเวลา 5.08 นาที ลดลงเหลือ 2.04 นาทีคิดเปนรอยละ 59.84 จาก

การประเมินความพึงพอใจพบวาความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด คาเฉล่ีย 4.57 

คําสําคัญ: การจักการการขนสง, กระบวนการผลิตมะมวงกวน, วิสาหกิจชุมชน 
 

Abstract 
   This research purpose aimed to design the transportation management in the production process and 

to compare the duration of transportation before and after rectifying. The research instruments for collection 

data were a time record, flowing diagram, flow chart, fishbone diagram and questionaires  analysed by the 

researcher and rectified by the principle of material transfer and motivation  study. The result of this research 

found that the rectified mango transportation was from the place for mango ripening to the place for mango 

peeling by changing the carrying equipment. The former, they used the pushcart for carrying which was able to 

carry 2 mangoes plastic containers per a time. After that , they changed to use pallet cart which was able to 

carry 6 mangoes’ plastic containers per a time. Using the pustcart   for carrying spent 37.36 minutes to carry 

mangoes for 900 kilograms reduced to be 14.05 minutes which could calculate as 62.39 precents . Designing and 

Creating devices was help decreasing the former carrying  time as 5.08 minutes reduced as 2.04 minutes which 

could calculate as 59.84 percents. According to the satisfaction questionaier , the researcher found that the 

satisfaction rank was the most satisfied averaged as 4.57. 

Keywords: Transportation management, mango sheet Production Process, Community Enterprise 
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1. บทนํา 

 ฉะเชิงเทราเปนจังหวัดที่มีการปลูกมะมวงมากที่สุดของ

ประเทศ คือมีพื้นที่ประมาณ 86,000 ไร อําเภอที่ปลูกมะมวง

มากที่สุด คืออําเภอบางคลา และอําเภอแปลงยาว มะมวงถือ

เปนพืชเศรษฐกิจที่สําคัญของจังหวัดฉะเชิงเทรา เพราะสามารถ

ผลิตผลผลิตที่มีรสชาติดี และคุณภาพไดมาตรฐาน ที่สําคัญคือ

เปนมะมวงที่ปลอดภัยแกผูบริโภค เพราะไดรับใบรับรองสวน

ตามระบบ Good Agricultural Practices-GAP จากกรม

วิชาการเกษตร มะมวงพันธุที่ปลูก ไดแก มะมวงนํ้าดอกไม 

นํ้าดอกไมสีทอง หนังกลางวัน แรด และเขียวเสวยผลผลิตมะมวง

ของจังหวัดฉะเชิงเทราสวนใหญจําหนายตลาดภายในประเทศ 

การจําหนายตลาดตางประเทศมีแนวโนมเพิ่มขึ้น โดยมีการลง

นามสัญญาซ้ือขายมะมวงเพื่อการสงออกระหวางเกษตรกร

ชาวสวนกับบริษัทผูสงออก ตั้งแตป 2544 มะมวงที่สงออกเปน

หลัก คือ น้ําดอกไม (มะมวงนํ้าดอกไมเบอร 4 และนํ้าดอกไมสี

ทอง) โดยตลาดสงออกของมะมวงเกรดเอที่ใหญที่สุด คือ ญี่ปุน 

ยุโรป และสหรัฐอเมริกาตามลําดับ สวนมะมวงคุณภาพรองลงมา

สงออกไปที่มาเลเซีย อินโดนีเซีย และสิงคโปร [1] 

 ผลไมทุกชนิดที่ ออกจากผลจนมีการเจริญ เติบ โตจาก

จุดเริ่มตนไปสูผลที่โตเต็มที่ สุดทายส่ิงที่ตามมา คือ การสุกงอม 

และการเส่ือมสภาพตามอายุของผล นับวาเปนการเปล่ียนแปลง

ประการหน่ึง ดวยการสิ้นอายุการใชประโยชนของผล เชน ผลสุก

งอมและเนาเสีย เปนตน [2] ผลผลิตใน อําเภอบางคลา จังหวัด

ฉะเชิงเทรามีจํานวนมากถึงปละประมาณ 2,000 ตันตอปในการ

สงออกตองมีการคัดเกรดของมะมวง ซึ่งการคัดเกรดของมะมวง

ยอมมีทั้งของดีและของเสียปะปนกันไปซ่ึงมะมวงที่ตกเกรดนั้นก็

จะถูกคัดออกนํามาขายในราคาที่ตํ่า ทําใหจําหนายไมไดราคา

ตามที่ตองการ จากการที่มะมวงมีจํานวนมากและเนาเสียทําให

จําหนายไมได เกษตรกรจึงตองใชวิธีถนอมอาหารตามภูมิปญญา

ทองถิ่น การถนอมอาหารชวยใหสามารถเก็บอาหารไวบริโภคได

เปนเวลานาน โดยที่อาหารนั้นไมสูญเสียคุณภาพ ซึ่งวิธีการถนอม

อาหารมีหลายวิธี เชน การตากแหง การกวน การดองและการ

แชอ่ิม การถนอมอาหารนั้นเพื่อเพิ่มมูลคาและยืดอายุการเก็บ

รักษาไวไดนาน 

 จากการเขาศึกษาระบบการขนสงพบวา วิวัฒนาการดานการ

ผลิตของอุตสาหกรรมประเภทตางๆ นั้นไดเจริญกาวหนาไปอยาง

รวดเร็วและตอเน่ือง ดังที่ปรากฏในตําราหรือวารสารวิชาการ

ตางๆ ลวนแตเปนเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูงกวา 

ซึ่งวิศวกรควรใหความสนใจและติดตามความเคล่ือนไหวอยู

ตลอดเวลา แตเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยดังกลาว อาจจะอยู

ในสรูปที่ดอยสมรรถนะกวาที่มีอยูหรือไมอาจดําเนินการไดเต็ม

ความสามารถหากวาขาดตัวแปรที่สําคัญตัวหนึ่ง ตัวแปรดังกลาว

ก็คือ การเคลื่อนที่ดังที่เรียกวา การขนถาย ที่เขามาสนับสนุน

กระบวนการผลิต ตั้งแตการนําวัตถุดิบเขามายังโรงงานผาน

กระบวนการผลิตจนไดเปนผลิตภัณฑ จะตองมีการเคลื่อนที่

ทั้งส้ิน หากวาขาดการเคลื่อนที่แลว การผลิตยอมไมอาจเกิดขึ้น

ไดเลย ซ่ึงการเคล่ือนที่น้ันขึ้นอยูกับวาจะใหปจจัยการผลิตตัวใด

เคล่ือนที่ โดยอาจจะเปน คน วัสดุ เครื่องจักร ตัวใดตัวหนึ่ง

เคลื่อนที่ หรือเคล่ือนที่ทุกตัว [3] 

 การขนสงภายในหรือการขนถายวัสดุตองคํานึงถึง 4 ปจจัย 

คือ การเคลื่อนที่ เวลา เน้ือที่ และปริมาณ เมื่อนําปจจัยทั้ง 4 ขอ

มารวมกันจะไดพื้นฐานของการขนถายวัสดุออกมา เพื่อใชในการ

ปรับปรุงองคกรในสวนของการขนถายหรือเคลื่อนยายวัสดุขณะ

ทําการผลิตจากแผนกหนึ่งไปยังอีกแผนกหน่ึง เพื่อลดระยะทาง 

ปริมาณการเคลื่อนยายใหไดมากที่สุด โดยแกไขกระบวนการที่

เปนคอขวดใหมีการไหลไดดีขึ้น 

 ในกรณีศึกษาการทํามะมวงกวนของกลุมวิสาหกิจชุมชนสตรี

แปรรูปผลไม  คณะผู วิจัยไดทํ าการเก็บรวบรวมขอมูล ใน

กระบวนการผลิตมะมวงกวนพบวา ในกระบวนการผลิตนั้น

ประสบปญหาในเรื่องของการขนถายวัสดุจากสถานที่ทําการบม

ไปทําการปอกเปลือก ซึ่งมีระยะทางทั้งหมด 25 เมตร โดยทํา

การขนถายมะมวงครั้งละ 2 ลัง ซึ่งมีความตองการทั้งหมด 900 

กิโลกรัมตอวัน และในขั้นตอนของการนํามะมวงไปทําการลาง

และเฉือนมีระยะทาง 10 เมตร โดยเสนทางที่ทําการขนถาย

มะมวงนั้นเปนไปอยางยากลําบากและไมมีอุปกรณชวยในการขน

ถาย 

 จากปญหาที่กลาวมาขางตนทําใหคณะผูวิจัยมีความสนใจที่

จะศึกษาวิจัยเรื่องการจัดการการขนสงภายในกระบวนการผลิต

มะมวงกวน เพื่อปรับปรุงระบบการขนสงภายในใหสะดวกและ

ลดเวลา ระยะทาง ในการขนถายมะมวงลง 

 

2. วัตถุประสงคการวจิัย 
2.1 เพื่อออกแบบการขนถายวัสดุภายในกระบวนการผลิต 

 

2.2 เพื่อเปรียบเทียบเวลาในกระบวนการขนถายวัสดุกอน

ปรับปรุงและหลังปรับปรุง 
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3. วิธีการดําเนินการวิจัย 

 การวิจัยเรื่องการจัดการการขนสงภายในกระบวนการผลิต

มะมวงกวน จัดทําข้ึนในพื้นที่ของกลุมวิสาหกิจชุมชนสตรีแปรรูป

ผลไม ในเรื่องของกระบวนการขนถายวัสดุภายในกระบวนการ

ผลิต 

 

3.1 สถานที่ดําเนินการวิจัย  

 กลุมวิสาหกิจชุมชนสตรีแปรรูปผลไม ต้ังอยูที่บานเลขที่ 4/2 

หมู 3 ตําบลปากนํ้า อําเภอบางคลา จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 

3.2 เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล 

3.2.1 ใบบันทึกการเก็บขอมูล 

  ใชสําหรับบันทึกรอบระยะทางและระยะเวลาการขนถาย

วัสดุในกระบวนการผลิตมะมวงกวนในการวิจัยในครั้งน้ีจะทําการ

บันทึกเวลา 2 สวนคือ การขนถายมะมวงจากสถานที่บมไปทํา

การปอกและการขนถายมะมวงจากการปอกไปทําการเฉือน  

3.2.2 ไดอะแกรมการเคลื่อนที่ (flow diagram) 

  เพื่อทําการบันทึกการเคลื่อนที่ของกระบวนการผลิต

มะมวงกวน และใชประกอบแผนภูมิการไหลของกระบวนการ

ผลิต (flow process chart)เพื่อใหงายตอการวิเคราะหการ

ทํางานและการเคลื่อนที่มากข้ึน 

3.2.3 แผนภูมิการไหลของกระบวนการผลิต (flow process 

chart) 

  ใชทําการบันทึกขั้นตอนการทํางานในกระบวนการผลิต

มะมวงกวน เพื่อจะนําขอมูลเวลาในการขนสงไปเปรียบเทียบ

เวลาในการทํางานกอนและหลังการปรังปรุง 

3.2.4 การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือวิจัย 

  นําแบบสอบถามฉบับรางเสนอตอผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน 

เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมและความถูกตอง พรอมทั้งของ

คําแนะนําเพื่อปรับปรุงใหถูกตองชัดเจนตามความมุงหมายของ

การ วิจัยโดยใชดัชนีความสอดคลอง ( Item Objective 

Congruence: IOC) ซึ่งผูวิจัยไดนําเครื่องมือวัดที่สรางขึ้นมาให

ผู เชี่ ยวชาญแตละทานตรวจสอบ  เ ม่ือไดผลคะแนนจาก

ผูเช่ียวชาญครบทุกทานแลว นําขอมูลที่ไดมาทําการคํานวณตอบ

สูตรหาคาดัชนีความสอดคลอง 

 

 สูตรหาคา  IOC =  

 

 โดย    IOC  หมายถึง  ดัชนีความสอดคลอง 

 R  หมายถึง  ผลรวมคะแนนของผูเชี่ยวชาญทั้งหมด 

 N หมายถึง  จํานวนผูตรวจสอบหรือผูเชี่ยวชาญ 

 

  ผลที่ไดจากการคํานวณ ควรมีคาดัชนีความสอดคลอง

มากกวาหรือเทากับ 0.6 ขึ้นไป จึงจะถือวาขอคําถามนั้นเอาไปใช

งานได สําหรับคาคะแนน IOC ที่ต่ํากวา 0.6 ผูวิจัยจะนําไป

ปรับปรุงแกไขแบบสอบถาม 

3.2.5 แบบสอบถามความพึงพอใจในการทําการขนถายวัสดุ

แบบใหม 

  เพื่อทําการสํารวจความพึงพอใจในเร่ืองของอุปกรณและ

วิธีการขนถายวัสดุแบบใหมวาผูปฏิบัติงานมีความพึงพอมากนอย

เพียงใดและเพื่อใหมั่นใจวาในการทําวิจัยเรื่องการจัดการการ

ขนสงภายในกระบวนการผลิตมะมวงกวนมีความเหมาะสมของ

อุปกรณและขั้นตอนการปฏิบัติงานเพียงใด 

 

คะแนน      ความหมาย 

 5 หมายถึง  มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด 

 4 หมายถึง  มีความเหมาะสมในระดับมาก 

 3 หมายถึง  มีความเหมาะสมในระดับปานกลาง 

 2 หมายถึง  มีความเหมาะสมในระดับนอย 

 1 หมายถึง  มีความเหมาะสมในระดับนอยที่สุด  

 

3.3 การเก็บรวบรวมขอมูล 

 ทําการรวบรวมขอมูล 

3.3.1 ลักษณะของพื้นที่ในกระบวนการผลิต 

3.3.2 อุปกรณที่ใชในการขนถาย 

3.3.3 วิธีการขนถายมะมวงเพื่อเขาสูกระบวนการผลิต 

3.3.4 เก็บขอมูลเวลาในการขนถายวัสดุของขบวนการผลิต

มะมวงกวนหลังการปรับปรุง 

  โดยใชการศึกษาเวลาในการทําการศึกษาขอมูลเวลาที่ได

หลังจากการปรับปรุง เพื่อนํามาเปรียบเทียบเวลากอนการ

ปรับปรุงและหลังการปรับปรุง 

 

4. การวิเคราะหขอมูล 

 การวิเคราะหขอมูลในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดนําขอมูลจาก

การเก็บรวบรวมขอมูลของวิธีการขนถายภายในกระบวนการN
R
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ผลิตมะมวงกวน และเขาไปทําการศึกษารูปแบบและวิธีการขน

ถายวัสดุ 

 

4.1 การศึกษาการทํางาน (Work Study) 

 เพื่อวิเคราะหการเคลื่อนที่และเวลาในการขนสงเพื่อปรับปรุง

และควบคุมการทํางานใหเหมาะสมย่ิงขึ้น 

4.1.1 การศึกษาการเคลื่อนที่ (Motion Study)  

  เพื่อวิเคราะหการขนถายวัสดุในกระบวนการผลิตมะมวง

กวน 

4.1.2 การศึกษาเวลา 

  เพื่อหาเวลาที่ใชในการขนถายวัสดุ 

4.1.3 แผนภูมิ 

  เพื่อวิเคราะหเวลาของการขนถายภายในกระบวนการ

ผลิต 

 

4.2 การเปรียบเทียบผลกอนและหลังการปรับปรุง 

4.2.1 แผนภูมิกระบวนการผลิต (flow process chart) 

  ใชแผนภูมิกระบวนการผลิต (flow process chart) 

เปรียบเทียบเวลากอนและหลังการปรับปรุง 

 

 
รูปที่ 1 แผนภูมิการไหลของกระบวนการผลิต  

(กอนการปรบัปรุง) 

 

 

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

4.2.2 รอยละ (Percentage)  

  เปนคาสถิติที่นิยมใชกันมาก โดยเปนการเปรียบเทียบ

ความถ่ี หรือจํานวนที่ตองการกับความถ่ีหรือจํานวนทั้งหมดที่

เทียบเปน 100    

4.2.3 คํานวณหาจํานวนรอบในการจับเวลา 

  ในงานวิจัยในครั้งนี้ผูวิจัยไดนําไปใชคํานวณหาจํานวน

รอบในการจับเวลาโดยการใชคาเฉล่ีย 

 

5. สรุปผลการวิจัย 
5.1 ผลสรุปขอมูลการวิจัยเรื่อง การจัดการการขนสงภายใน

กระบวนการผลิตมะมวงกวน กรณีศึกษา: กลุมวิสาหกิจชุมชน

สตรีแปรรูปผลไมเพื่อปรับปรุงรูปแบบการขนถายวัสดุและ

ออกแบบสรางอุปกรณที่ใชในการขนถายวัสดุเพื่อลดเวลาในการ

ขนถายวัสดุภายในกระบวนการผลิตมะมวงกวน เน่ืองจาก

ลักษณะวิธีการขนถายวัสดุแบบเดิมมีการใชระยะเวลามากและ

รูปแบบในการขนถายไมตรงตามหลักวิศวกรรม โดยทําการ

รวบรวมขอมูลเวลาการขนถายวัสดุ และไดทําการวิเคราะห

กิจกรรมดวยแผนภูมิและแผนผังกางปลา ผูวิจัยนําเคร่ืองมือการ

วิเคราะหปญหาดวยแผนผังกางปลาพบวา ปญหาของกิจกรรม

การขนถายวัสดุไมมีการใชอุปกรณที่ชวยในการขนถายอยาง

เหมาะสม โดยผูวิจัยไดทําการปรับปรุงกิจกรรมการขนถายของ

กิจกรรมการผลิตในกิจกรรมที่ 2 และกิจกรรมที่ 4 คือกิจกรรม

การขนถายมะมวงจากสถานที่บมไปทําการปอกเปลือกและ

กิจกรรมการนํามะมวงจากจุดปอกเปลือกไปทําการลางและเฉือน 

โดยใชแนวทางการปรับปรุงของหลักการ การขนถายวัสดุ 

(material handling) ในกิจกรรมการขนถายมะมวงจากสถานที่

บมไปทําการปอกเปลือกและนําหลักการ การศึกษาการเคลื่อนที่ 

(motion study) ในกิจกรรมการนํามะมวงจากจุดปอกไปทําการ

ลางและเฉือน ผลหลังการปรับปรุง 1) การขนถายมะมวงจาก

สถานที่บมไปทําการปอกเปลือก เวลาเดิม 37.36 นาที ผูวิจัยได

ทําการปรับปรุง โดยมีการเปลี่ยนอุปกรณขนถายวัสดุ จากเดิม

เปนรถเข็น (hand truck) ซึ่งทําการบรรทุกไดครั้งละ 2 ลัง 

เปลี่ยนเปน รถเข็นพาเลท (hand lift) ซึ่งทําการบรรทุกไดคร้ัง

ละ 6 ลัง ทําใหเวลาในการขนถายมะมวงจากสถานที่บมไปทํา

การปอกเปลือกเหลือ 14.05 นาที สามารถลดเวลากิจกรรมการ

ขนถายวัสดุลงไดคิดเปนรอยละ 62.39  
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5.2 การนํามะมวงจากจุดปอกเปลือกไปทําการลางและเฉือน 

เวลาเดิม 5.08 นาที โดยไมมีอุปกรณสําหรับชวยในการขนถาย 

ผูวิจัยไดทําการปรับปรุงโดยการออกแบบและสรางอุปกรณ

สําหรับชวยในการขนถาย โดยคํานึงถึงในดานของสถานที่และ

ความสะดวกเรียบรอยในการขนถายซ่ึงสามารถทําใหเวลาในการ

ทําการขนถายมะมวงที่ปอกเปลือกไปทําการลางและเฉือนลดลง

เหลือ 2.04 นาที สามารถลดเวลากิจกรรมการนํามะมวงจากจุด

ปอกเปลือกไปทําการลางและเฉือนลงไดคิดเปนรอยละ 59.84 

 

 
รูปที่ 2 แผนภูมิการไหลของกระบวนการผลิต  

(หลังการปรับปรุง) 

 

 สรุปเวลาในกระบวนการผลิตทั้งหมดนั้นจากเดิม 7,869.04 

นาที หลังจากทําการปรับปรุงแลวเปนเวลา 7,843.04 นาที 

ลดลงได 26 นาที หลังการปรับปรุงคิดเปนรอยละ 0.34 

 

6. อภิปรายผลการวิจัย 

6.1 การจัดการการขนสงภายในกระบวนการผลิตมะมวงกวนใน

ขั้นตอนของกิจกรรมการขนถายมะมวงจากสถานที่บมไปทําการ

ปอกเปลือกและการจัดการการขนสงภายในกระบวนการผลิต

มะมวงกวนในขั้นตอนของการนํามะมวงจากจุดปอกเปลือกไปทํา

การลางและเฉือน มี วิธีการอ่ืนทีหลากหลายผู วิ จัยตัดสินใจ

ปรับปรุงในแนวทางที่งายและใชเทคโนโลยีไมซับซอนและ

คาใชจายทีนอย 

 

6.2 การวิเคราะหหาแนวทางการแกปญหาผูวิจัยใชแผนผัง

กางปลาในการหาแนวทางการแกปญหาซึ่งเปนความเห็นของ

ผูวิจัยกับพนักงานทีมีสวนเก่ียวของในงานความเห็นอาจเปน

แนวคิดในชวงเวลาน้ันๆ ถาเวลาเปล่ียนอาจมีการเปลี่ยนแปลง

วิธีการเปนอยางอ่ืนเนื่องจากความคิดเปล่ียน 

 

6.3 การสรางอุปกรณสําหรับชวยในการขนถายจากจุดปอก

เปลือกไปทําการลางและเฉือนผูวิจัยใชเหล็กเปนวัสดุในการสราง

ถาเจาของธุรกิจเห็นวาอุปกรณสําหรับชวยในการขนถายทีผูวิจัย

ออกแบบเปนประโยชนและตองการใหอายุการใชงานของ

อุปกรณน้ีเปนเวลานานอาจเปล่ียนจากเหล็กเปนสเตนเลส 

 

7. ขอเสนอแนะ 
7.1 ควรมีการศึกษาการปรับปรุงการขนถายวัสดุในรูปแบบตางๆ 

เพื่อทําการปรับปรุงกับกิจกรรมอ่ืนๆ 

 

7.2 ควรมีการป รับปรุงอย างตอเนื่ องโดย รับขอเสนอจาก

หนวยงานอ่ืนหรือคําแนะนําจากพนักงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการทํางาน 

 

7.3 ควรมีการบํารุงรักษาอุปกรณที่ใชในการขนถายวัสดุอยาง

นอยเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อไมใหเกิดปญหาในขณะทําการขนถาย 

 

7.4 ในการวิจัยครั้งตอไปควรมีการศึกษาเวลามาตรฐานใน

กระบวนการผลิต 
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บทคัดยอ 
   การวิจัยเรื่อง “การศึกษาภูมิปญญาการทําผนังไมไผสาน เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรมขนาดเล็ก กรณีศึกษา: 

ชุมชนเทศบาล 11 ต.ทองผาภูมิ อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุร”ี มุงศึกษาในประเด็นเรื่อง ขั้นตอนการผลิต ปญหาในการผลิตและตนทุนใน

การผลิตผนังไมไผสานชุมชน และหาแนวทางในการพัฒนาขั้นตอนการผลิตใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น ดวยการประยุกตใชเทคโนโลยีการ

ผลิตสมัยใหมเพื่อตอยอดภูมิปญญา จากการศึกษาพบวาขั้นตอนการผลิตผนังไมไผสานที่เลือกศึกษามีการผลิตที่ทําดวยมือเปนหลัก ใช

เครื่องมือที่ชวยอํานวยความสะดวกนอย ใชเวลาในการผลิตนาน ผนังมีระดับนูนต่ําไมเสมอกันเน่ืองจากขอจํากัดในการลบขอปลองไผ 

และลายผนังมีขนาดที่ใหญเล็กปะปนกัน หากนําเครื่องจักรอันไดแก เครื่องผาเส้ียวไมไผ เครื่องลบขอปลองไผ เครื่องผาไผใหบาง และ

เครื่องสานแผนไมไผ มาประยุกตใชจะชวยใหผลิตผนังไมไผสานไดเร็วข้ึน และผนังไมไผสานจะมีเสนลายที่มีขนาดความกวางและความ

หนาที่เทากัน อีกทั้งยังทําใหชุมชนมีรายไดตอวันเพิ่มขึ้นจาก 160-200 บาท เปน 1,120-1,400 บาท 

คําสําคัญ: ภูมิปญญา, ผนังไมไผสาน, อําเภอทองผาภูม,ิ ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
 

Abstract 

   The research on “The Study of Wisdom on Bamboo Wall Manufacturing for the Development of Products 

from Small-Scale Industry. Case Study: Municipality Community 11, Thong Pha Phum Subdistrict, Thong Pha Phum 

District, Kanchanaburi Province” was aimed to explore the manufacturing process, manufacturing issues, the cost of 

community bamboo wall manufacturing; and to find guidelines on the development of the manufacturing for more 

efficiency. Modern manufacturing technology was manipulated to extend the wisdom. The findings indicated that the 

selected process mainly relied on handmade manufacturing, with less facilitators. The manufacturing basically took a long 

time to finish. Bamboo walls were uneven due to limitations of internode remove. And wall stripes are inconsistent in 

size. If machines are introduced and applied, i.e., bamboo splitters, bamboo internode removers, bamboo slicers, and 

bamboo weaving machines, the bamboo wall manufacturing will be faster and wall stripes will be equal in size for width 

as well as thickness. The community will also gain higher daily income from 160-200 baht up to 1,120-1,400 baht.  

Keywords: Wisdom, Bamboo wall, Thongphaphum district, Products industry 
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1. บทนํา 

จังหวัดกาญจนบุรี เปนจังหวัดที่ต้ังอยูทางทิศตะวันตกของ

ประเทศไทย มีเน้ือที่ทั้งหมด 19,510 ตร.กม. มีจํานวนพื้นที่ปา

ไมมากที่สุด จํานวน 14,633 ตร.กม. ปาไมในจังหวัดกาญจนบุรี 

มีลักษณะเปนปาเบญจพรรณ มีตนไมหลากหลายชนิด โดยมีตน

ไผเปนตนไมที่มีปริมาณมาก และสําคัญชนิดหนึ่ง ชาวบานมักนํา

ไผมาใชสรางบานเรือน หรือสรางผลิตภัณฑชุมชนเพื่อใชสวนตัว 

และจําหนาย ดังจะเห็นไดจากชุมชนในเขตอําเภอสังขละบุรี 

อําเภอ    ศรีสวัสดิ์ อําเภอไทรโยค และอําเภอทองผาภูมิ 

 จากการลงพื้นที่สํารวจพบชุมชนลาวซอยเทศบาล 11 ต.        

ทองผาภูมิ อ.ทองผาภูมิ ตั้งอยูในเขตเทศบาลอําเภอทองผาภูมิ

และอยูติดกับถนนสาย 3272 ซึ่งเปนถนนสายหลักของอําเภอ          

ทองผาภูมิ ชุมชนน้ีผลิตวัสดุที่ใชในการกอสรางเรือนไมไผดวยภูมิ

ปญญาและเทคโนโลยีทองถ่ิน โดยผลิตผนังไมไผสาน วัสดุมุง

หลังคาจากแฝกจําหนาย ซ่ึงใชภูมิปญญาที่สืบทอดตอกันมาเปน

เวลา 40 ป มีการผลิตที่ใชแรงงานคน และมือเปนหลัก และใช

เคร่ืองมือทองถิ่นในการผลิต ประกอบดวย มีดโตผาไผใหบาง 

และเครื่องผาเสี้ยวไมไผ  ทําใหไดแผนไผที่มีขนาดและความหนา

ที่ไมสมํ่าเสมอ รวมทั้งใชระยะเวลาในการแปรรูปทําเสนไผสาน

และสานผ นังต อแผ น เปน เ วลา  10 -1 2 ชั่ ว โม ง  ซ่ึ งหาก

เปรียบเทียบกับการใชเทคโนโลยีและเครื่องจักรในการแปรรูป

เสนไผ และสานผนังไผแลวคาดวาจะชวยเพิ่มประสิทธิภาพใน

การผลิตสูงขึ้น เร็วขึ้น และเพิ่มรายไดใหแกชุมชน 

 การวิจัยน้ีจึงเห็นความสําคัญที่จะศึกษาปญหาของการทํา

ผนังไมไผสานของชุมชน และหาแนวทางแกไขดวยการใช

เทคโนโลยีและเครื่องจักรสมัยใหมใหเหมาะสมกับชุมชน อันจะ

นําไปสูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตผนังไมไผสาน และเพิ่ม

รายไดใหแกชุมชน 

 

 
รูปที่ 1 ภาพถายทางอากาศแสดงตําแหนงชุมชนลาว ซอย

เทศบาล 11 ต.ทองผาภูมิ อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย 

2.1 เพื่อศึกษาข้ันตอนการผลิต ปญหาในการผลิตไมไผสาน และ

ตนทุน ในการผลิตของชาวชุมชนลาว ซอยเทศบาล 11 ต.ทองผา

ภูมิ อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 

 

2.2 เพื่อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาขั้นตอนการผลิตใหมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น ดวยการประยุกตใชเทคโนโลยีการผลิต

สมัยใหมเพื่อตอยอดภูมิปญญา  

 

3. วิธีดําเนินการวิจัย  
3.1 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

3.1.1 ทบทวนวรรณกรรม (Literature Review) ที่เกี่ยวของ

อุตสาหกรรมขนาดเล็ก, อุตสาหกรรมครัวเรือน, เทคโนโลยีและ

เครื่องจักรที่เก่ียวของกับการทําไมไผสาน 

3.1.2 สัมภาษณกลุมอาชีพทําผนังไมไผสาน ซ. เทศบาล 11 ต.

ทองผาภูมิ อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี เพื่อศึกษาขั้นตอนการผลิต 

ปญหา และตนทุนการผลิตผนังไมไผสาน 

 

3.2 การเก็บรวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูล 

3.2.1 สรุปขอมูลที่ไดจากการทบทวนวรรณกรรม เพื่อใชใน

การศึกษาข้ันตอนการผลิตผนังไมไผสาน และเทคโนโลยีและ

เครื่องจักรที่เหมาะสมในการทําไมไผสาน 

3.2.2 ทําตารางเปรียบเทียบข้ันตอนการผลิตจากภูมิปญญา

ของกลุมอาชีพทําผนังไมไผสานของชุมชนกรณีศึกษา กับ

เทคโนโลยีและเครื่องจักรที่ใชในการผลิตไมไผสาน ในประเด็น

ดาน ระยะเวลาในการทํางานและ ศึกษาเปรียบเทียบตนทุนใน

การผลิต 

 

4. ขอบเขตการวิจัย/สถานที่ทําการวิจัย 

4.1 อุตสาหกรรมขนาดเล็ก [1] 

 อุตสาหกรรมาขนาดเ ล็ก หมายถึง กิจการอุตสาหกรรม

ประเภทโรงงาน บริภัณฑ หัตถกรรม หรืออุตสาหกรรมใน

ครัวเรือน ที่มีเงินทุนจดทะเบียน หรือไดลงทุนไปในสินทรัพย

ประจําของกิจการนั้นๆ ไมเกิน 2,000,000 บาท 
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4.2 ลักษณะพื้นที่ที่วิจัย 

 กลุมเปาหมายของการวิจัย คือ ชุมชนลาว ซอยเทศบาล 11   

ต.ทองผาภูมิ อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี สาเหตุที่เลือกชุมขนน้ี 

เพราะเปนชุมชนที่อยูติดกับถนนสาย 3272 ซึ่งเปนถนนสายหลัก

ของอําเภอทองผาภูมิ ผลิตวัสดุที่ใชในการกอสรางเรือนไมไผดวย     

ภูมิปญญาและเทคโนโลยีทองถิ่นมาเปนเวลา 40 ป โดยผลิตผนัง

ไ ม ไ ผ ส า นจํ า หน า ย  โ ด ยผู ผ ลิ ต ใน ชุ มชน มี  2  ลั ก ษ ณ ะ 

ประกอบดวย แมบานของครอบครัว ที่ใช เวลาวางหลังจาก

ทํางานบาน  และผูสูงอายุในครอบครัว ที่มีเวลาวาง ทําผนังไมไผ

สานเปนอาชีพเสริม 

 

4.3 การผลิตผนังไมไผสานของชุมชนลาว ซอยเทศบาล 11 ต.

ทองผาภูมิ อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี [2] 

4.3.1 สั่งซ้ือลําไมไผ จากกลุมผูจําหนายลําไมไผ ซึ่งอยูในอําเภอ

ทองผาภูมิ โดยทําการเลือกไมไผที่มีอายุ 2-3 ป เพื่อทําผนัง

ขนาด 2.00x2.50 เมตร โดยในการผลิตผนังไมไผสาน 1 แผน 

จะใชไมไผขนาดยาว 2.00 เมตร 18 ทอน และ 2.50 เมตร 16 

ทอน  มีความหนาของลําอยูในชวง 1-2 ซม. ใชตนทุนในการ

สั่งซ้ือตอ 1 ชุด 230 บาท 

4.3.2 นําไมไผมาแตงดวยมีดโตบริเวณปลองใหเรียบ จากน้ันผา

เปนเสี้ยวจํานวน 4 เส้ียว ดวยเครื่องมือผาเส้ียว โดยทําการเอียง

ลําไผใหอยูในระดับอก แลวนําอุปกรณผาเสี้ยววางก่ึงกลางหนา

ตัดลําไผ จากนั้นใชมือกดกระแทกใหไมแตกออกเปนเส้ียว 

4.3.3 นําไมไผที่ผาเสี้ยวแลว วางราบกับพื้นบนแทนไม หรือ

เขียงไม แลวนําขวานมาบากไมแบบสุมเพื่อใหไมแผเปนแผนแบน 

แตยังคงยึดติดกันเสนแผนใหญ 

4.3.4 ผาไมไผในแนวตัดดวยมีดโตเพื่อลดความหนา โดยใหมี

ความหนาในชวง 3-5 มม. และตัดแตงขอไมใหเรียบ โดยไมไผ

หนึ่งเสี้ยวสามารถแยกออกไดเปน 2-3 แผน  

4.3.5 นําไผที่แปรรูปแลวตากแดดใหแหงพอสมควร แตไมให

แหงเกินไป ซ่ึงโดยปกติหากสภาพแดดปกติใชเวลาตากแดด 1 

วัน หากแหงเกินจะทําใหไผหักเสียหายขณะสาน 

4.3.6 นําไผที่ผานการตากแดดใหแหงพอสมควรแลวมาสาน

เปนผนังไมไผ โดยลวดลายของกลุมที่ทําการสํารวจน้ีผลิต 2 ลาย 

ประกอบดวย ลายดอกลําแพน และลายฟนปลา ดังแสดงในรูปที่ 

2 โดยผูผลิตจะผลิตผนังไมไผสานขนาด 2.00x2.50 เมตร โดยจะ

ใชเสนไผยาว 2 เมตร และ 2.5 เมตร จํานวนอยางละ 40-45 

เสน จําหนายในราคาแผนละ 270 บาท ใชเวลาในการทําตอ

แผนประมาณ 100-120 นาที 

 

        
 

รูปที่ 2 ภาพแสดงลักษณะลายผนังไมไผสาน (3.1) ลายลําแพน 

(3.2) ลายฟนปลา 

 

4.3.7 ยึดริมแตละดานของผนังไมไผสานดวยตอกไมไผขนาด

ยาว 30-40 ซม. หนา 4-6 มม. ดานละ 3-4 อันดวยการเสียบเขา

ไปที่ดานหลังขอบผนังแลวหักครึ่งเสียบวกกลับมาดานหนา แลว

ซอนปลายตอกเขาไปในชองรอยสาน 

 จะเห็นไดวาการทําผนังไมไผสานของชาวลาวที่เลือกศึกษา

นั้น ทุกข้ันตอนลวนแตเปนการทํางานดวยมือ (Manual) ทั้งสิ้น 

มีอุปกรณที่ชวยอํานวยความสะดวกเพียง 2 ชิ้น คือ เคร่ืองผา

เสี้ยวไผและมีดโต อีกทั้งขนาดของเสนไผที่ใชสานมีขนาดที่คละ

กันอยูในชวง 8-12 ซม. ทําใหรายละเอียดลาย (Pattern) มี

ลักษณะเทากันตามไปดวย และจากการสัมภาษณพบวาใน 1 วัน 

สามารถผลิตผนังไมไผสานได จํานวน 4-5 แผน เมื่อคํานวณ

ตนทุนกับราคาที่จําหนายพบวาจะไดรายได 160-200 บาท ตอ

วัน 

 

4.4 เทคโนโลยีและเครื่องจักรสมัยใหมที่ใชในการแปรรูปไผ 

 ในปจจุบันการแปรรูปไผเพื่อสรางเปนผลิตภัณฑอุตสา-หกร

รมในประเทศไทยพบวามีการแปรรูปไผเปนตะเกียบ และไมจิ้ม

ฟน สวนในตางประเทศพบวามีการทําอุตสาหกรรมการผลิตแผน

พื้นลามิเนตจากไมไผในประเทศโคลัมเบีย [3]   อุตสาหกรรม

การผลิตแผนไมไผสานในประเทศจีน โดยพบวามีเครื่องจักรที่มี

ลักษณะการทํางานสอดคลองกับขั้นตอนการผลิตผนังไมไผสาน 

ประกอบดวย  

4.4.1 เครื่องผาลําไผใหเปนเส้ียว พบในอุตสาหกรรมตะเกียบ 

ไมจิ้มฟน และอุตสาหกรรมแผนไมไผสาน มีคุณสมบัติผาไผลํา

กลมใหเปนเสี้ยว 6-8 เสี้ยว โดยอางอิงจากจุดกึ่งกลางลําไผ โดย

ในข้ันตอนนี้ใชเวลาในการผาเสี้ยวตอไมไผ 1 ทอน 4-6 วินาที 
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เครื่องจักรชนิดนี้มีราคา 93,960 บาท เปนเครื่องจักรที่ผลิตขึ้น

ในประเทศจีน 

4.4.2 เครื่องลบปลอง ขอไผ พบในอุตสาหกรรมแผนพื้นไผลามิ

เนต  และอุตสาหกรรมแผนไม ไผสาน เปนเครื่อง จักรที่มี

คุณสมบัติตัด ลบ ขอปลองฝงดานในไผ ดวยการต้ังไผใหดาน

กวางวางบนระนาบเครื่องแลวดันไมผานใบเลื่อยเพื่อตัดขอออก 

โดยในขั้นตอนนี้ใชเวลาในการทํางานตอไผ 1 เส้ียวยาว 2 เมตร 

4 วินาที เครื่องจักรชนิดนี้มีราคา 75,400 บาท เปนเครื่องจักรที่

ผลิตขึ้นในประเทศจีน 

4.4.3 เครื่องผาไผใหบาง พบในอุตสาหกรรมตะเกียบ ไมจิ้มฟน 

และอุตสาหกรรมแผนไมไผสาน เปนเครื่องจักรที่มีคุณสมบัติ ผา

ไผเสี้ยวใหมีความหนา 5-3 มม. โดยในข้ันตอนน้ีใชเวลาในการ

ทํางานตอไผ 1 เสน ยาว 2 เมตร 15 วินาที เครื่องจักรชนิดนี้มี

ราคา 243,963  บาท เปนเครื่องจักรที่ผลิตขึ้นในประเทศจีน 

4.4.4 เคร่ืองสานแผนไมไผ พบในอุตสาหกรรมแผนไมไผสาน 

เปนเครื่องจักรที่มีคุณสมบัติสานไผที่แปรรูปแลวใหเปนผืน ลาย

ฟนปลา โดยในขั้นตอนน้ีใชเวลาในการทํางานตอแผนไมไผสาน 

1 แผน ขนาด 2.00x2.50 เมตร 10 นาที เครื่องจักรชนิดนี้มี

ราคา 265,500 บาท เปนเครื่องจักรที่ผลิตขึ้นในประเทศจีน 

 เครื่องจักรเหลานี้มีคุณสมบัติที่สามารถแปรรูปไมไผให มี

ขนาด และความหนาที่ เท า กัน ซ่ึงจะชวยให รูปแบบลาย 

(Pattern) ของลายมีเปนระเบียบและตอเนื่องกันทั้งผืน แต

ขณะเดียวกันชุมชนจะตองลงทุนในการซื้อเครื่องจักรทั้ง 4 

ประเภท เปนจํานวนเงิน 678,823 บาท และเครื่องจักรเหลาน้ี

เปนเค ร่ืองจักรที่ใชสําหรับอุตสาหกรรมเฉพาะดาน หากจะ

นํามาใชในดานการแปรรูปทําผนังไมไผสานจะตองปรับปรุง

เครื่องจักรใหเหมาะสม เชน เครื่องผาเส้ียวไผจะตองปรับปรุง

เครื่องใหมีขนาดรองรับทอนไมไดสูงสุด 2.50 เมตร และเครื่อง

สานผนังไมไผจะตองปรับปรุงเครื่องใหมีขนาดรองรับการสาน

แผนผนังขนาด 2.00x2.50 เมตร  

 

  

  
รูปที่ 3 ภาพเครื่องจักรที่สามารถนํามาประยุกตใชกับการทําผนัง

ไมไผสานทั้ง 4 เครื่อง 

A: เครื่องผาลําไผใหเปนเส้ียว   B: เคร่ืองลบขอปลองไผ 

C: เครื่องผาไผใหบาง           D: เครื่องสานแผนไมไผ 

 

ตารางที่ 1 ตารางเปรียบเทียบระยะเวลาในการผลิตผนังไมไผสาน ระหวางการผลิตของชุมชนกับการผลิตดวยเครื่องจักร 

ลําดับที่ 

ขั้นตอนการผลิต

ของชุมชน ตอ 1 

แผน 

ระยะเวลาในการ

ผลิต 

ขั้นตอนการผลิตดวย

เครื่องจักร ตอ 1 แผน 

ระยะเวลาในการ

ผลิต 

เปรียบเทียบสัดสวน

เวลา 

1 แตงผิวไผ ผาเส้ียว 30 นาที ใชเครื่องผาเสี้ยวไผ 2 นาที 16 วินาท-ี 3 

นาที 24 วินาที 

2.94-3.91 เทา 

ใชเครื่องลบปลอง ขอไผ 5 นาที 24 วินาท-ี 6 

นาที 49 วินาที 

2 ทําแผนไผเพื่อสาน 150 นาท ี ใชเครื่องผาไผใหบาง 22 นาที 40 วินาที- 

25 นาที 30 วินาที 

5.88-6.62 เทา 

3 นําแผนไผผึ่งแดด 6 ชั่วโมง นําแผนไผผึ่งแดด 6 ช่ัวโมง 1 เทา 

4 สานผนังไมไผ 120 นาท ี ใชเครื่องสาน 10 นาที 12 เทา 

รวมเวลาในข้ันตอนที่ 1,2 และ 4 
300 นาท ี

  

40 นาที 20 วินาที- 

45 นาที 43 วินาที 

6.56-7.43 เทา 

A B 

C 

D 
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 จากการศึกษาเปรียบเทียบระยะเวลาในการผลิตผนังไมไผ

สานตอ 1 แผน ระหวางการผลิตของชุมชนกับการผลิตดวย

เครื่องจักร ต้ังแตการแตงผิวไผ ผาเส้ียว ถึงการสานผนังไมไผ 

พบวาระยะเวลาในการผลิตของชุมชนใชเวลาสูงกวาการผลิต

ดวยเครื่องจักร และหากเปรียบเทียบในชวงเวลา 1 วัน ชุมชน

สามารถผลิตผนังไมไผสานไดจํานวน 4-5 แผน มีรายได 160-

200 บาท แตการผลิตดวยเครื่องจักรสามารถผลิตไดจํานวน 

28-35 แผน ชวยใหมีรายไดเพิ่มข้ึนเปน 1,120-1,400 บาท 

อีกทั้งสามารถผลิตแผนผนังไผสานที่มีเสนลายขนาดเทากันทั้ง

แผน 

 

5. สรุปผลการศึกษา 
 จากการศึกษาข้ันตอนการผลิตผนังไมไผสานของชุมชน

พบวาเปนการผลิตที่ใชแรงงานคน มีการใชเครื่องมือที่ชวย

อํานวยความสะดวกประกอบดวยมีดโต และอุปกรณผาเสี้ยว

ไผ ทําใหไดผนังไมไผสานที่มีขนาดเสนที่คละกันอยูในชวง 8-

12 ซม. สงผลใหรูปแบบลาย (Pattern) มีลักษณะไมเทากัน 

แตหากนําเครื่องจักรที่ปรับปรุงมาจากอุตสาหกรรมดานการ

แปรรูปไผมาใชจะทําใหสามารถผลิตผนังไมไผสานไดมากขึ้น 

6.56-7.43 เทา อีกทั้งทําใหผนังไมไผสานมีเสนลายที่มีขนาด

เทากันทั้งแผน และชวยเพิ่มรายไดตอวันจากวันละ 160-200 

บาท เปน 1,120-1,400 บาท 

 

6. เอกสารอางอิง 
[1] สมชาย พวงเพิกศึก (2561, มิถุนายน 26). 

“อุตสาหกรรม”. [Slide]. สืบคนจาก 

http://www.academic.eng.chula.ac.th/Curriculum

/Industry%20final.pdf 

[2] หงี่ ไมมีนามสกุล. ‘ชางทําผนังไมไผสาน”. (26 เมษายน 

2561). สัมภาษณ. 

[3] Julian matiz. “Laminados de guadua bambu 

laminated bamboo”, Retrieved 8 June 2018, 

Retrieved from https://www.youtube.com/ 

 watch?v=xrc7-JQICPg 
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บทคัดยอ 

   เครื่องปนดินเผาถือเปนอีกหนึ่งในองคความรูที่เกิดจากภูมิปญญาของมนุษยในอดียที่บอกเลาถึงวิถีชีวิตประเพณีวัฒนธรรม

ความเชื่อผานออกมาในรูปแบบรปูทรงและลวดลายที่เปนเอกลักษณประจําทองถิ่นและจากลวดลายเหลานี้ทําใหเขาใจถึงเหตุและปจจัย

ที่สงผลตอวิถีชีวิตประเพณีวัฒนธรรมความเชื่อของแตละทองถ่ินไดเปนอยางดีจากที่กลาวมาขางตนน้ันผูศึกษาไดเล็งเห็นถึงความสําคัญ

ของการศึกษาเครื่องปนดินเผาจากแหลงเรียนรูทางโบราณคดบีานโปงตะขบจังหวัดสระบุรีและสามารถสรุปออกมาได 3 ประเด็นคือ 

ลักษณะทางวัฒนธรรมสมัยโบราณบานโปงตะขบ 1) รูปทรงเครื่องปนดินเผาบานโปงตะขบ 2)รปูแบบลวดลายเครื่องปนดินเผาบานโปง

ตะขบ 3) จากการศึกษาดังกลาวพบวาเครื่องปนดินเผาบานโปงตะขบจังหวัดสระบุรีนั้นมีลวดลายที่สวยงามเปนเอกลักษณและสะทอน

ถึงวิถีชีวิตของผูคนในอดีตไดอีกทางหน่ึง 

คําสําคัญ: เครื่องปนดินเผา,ภูมปญญา,เอกลักษณ 
 

Abstract 

   Pottery is one of knowledge from human in the past which is reflected lifestyle, culture and belief 

through local identity’s shapes and patterns. From above, I see how important of study about pottery from 

Department of Archaeology, Baan pong ta-kop in Saraburi which can be summarize in 3 categories 1. Shapes of 

pottery 2. Patterns of pottery3. From my study, I found that the pottery from baan pong ta-kob has a very 

unique and beautiful pattern which is reflected to the life of human in the past. 

Keywords: Pottery, wisdom, identity 

 

1. บทนํา 
 หัตถกรรมเครื่องปนดินเผาบานโปงตะขบจังหวัดสระบุรีเปน

อีกหน่ึงหลักฐานทางประวัติศาสตรที่บอกเลาถึงเร่ืองราวความ

เจริญทางดานวัฒนธรรม ประเพณี ความเช่ือ ของผูคนในอดีต

ผานออกมาในรูปแบบงานเครื่องปนดินเผาที่มีรูปทรงและ

ลวดลายเปนเอกลักษณประจําถ่ินและจากการศึกษาพบวา

เครื่องปนดินเผาที่ถูกขุดคนพบในบานโปรงตะขบจังหวัดสระบุรี

น้ันนอกจากจะ ใช เปน เครื่ อ ง มือเค ร่ืองใช ในการดํ า เนิ น

ชีวิตประจําวันนั้นยังถูกใชเปนเครื่อประดับและประกอบพิธี

กรรมการปลงศพ ดวยการนําเครื่องมือเครื่องใชของผูเสียชีวิตใส

ลงในเครื่องปนดินและฝงลงในหลุมศพของผูเสียชีวิตเพราะมี

ความเชื่อในชีวิตหลังความตายหรือในอีกลักษณะหนึ่งจะพบราง

ของเด็กทารกในเคร่ืองปนดินเผา 
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รูปที่1 โครงกระดูกขุดคนพบพรอมเคร่ืองปนดินเผา 

ที่มา: ธนัง ชาญกิจชัญโญ 

 

 จากผลการศึกษาพบวานอกจากเครื่องปนดินเผาไดถูกคนพบ

ในบริเวณบานโปรงตะขบจังหวัดสระบุรียังคนพบโบราณ

ศิลปวัตถุชนิดอ่ืนรวมอยูไดเชน 

 

 1. เครื่องมือหินขัด ไดพบขวานหินขัดขนาดเล็กสะเก็ดหินที่

แตกจากหินขัด สะเก็ดหินจากการทําขวานหินขัด และโกลน

เครื่องมือหินขัด กระจายอยูในหลุมขุดคน 

 

 
รูปที่2 หินขัดที่คนพบบริเวณหลุดขุด 

ที่มา: ธนัง ชาญกิจชัญโญ 

 

 2. ลูกปด สวนใหญเปนลูกปดแบบแผนผลมแบน ทําจาก

เปลือกหอยทะเล นอกจากนี้ มีลูกปดทีท่ําจากวัสดุอ่ืนไดแก หิน

ออนเขียว แลพเปลือกหอยกาบ โดยไดพบทั้งในชั้นการอยูอาศัย

สามัญ และช้ันที่ฝงศพคนสมัยโบราณ 

 

 
รูปที่3 ลูกปดทําจากเปลือกหอยทะเลพบในหลุมฝงศพ 

ที่มา : พิพิธภัณฑแหลงโบราณคดีบานโปงตะขบ 

2. ข้ันตอนการดําเนินงาน 

 จากการศึกษาหัตถกรรมเครื่องปนดินเผาจากแหลงเรียนรู

ทางโบราณคดีบานโปงตะขบจังหวัดสระบุรีผูศึกษาไดมีข้ันตอน

การศึกษาดังน้ี 

 1. ศึกษารวบรวมขอมูลเอกสารวิชาการ บทความ และ

งานวิจัยที่เก่ียวของ 

 2. ศึกษารวบรวมขอมูลภาคสนามในแหลงเรียนรูทาง

โบราณคดีบานโปงตะขบจังหวัดสระบุรี 

 3. นําภาพรูปทรงและลวดลายเครื่องปนดินเผาบานโปรง

ตะขบมาวิเคราะหเพื่อหาเอกลักษณ 

 

3. ลักษณะทางวัฒนธรรมสมัยโบราณบานโปงตะขบ 
 แหลงโบราณคดีโรงเรียนบานโปงตะขบเปนแหลงที่อยูอาศัย

ของคนสมัยโบราณยุคกอนประวัติศาสตร ที่อาจมีอายุประมาณ 

3,000 ปมาแลว 

 ประชากรสมัยโบราณกลุมนี้ เลือกตั้งถิ่นฐานอยูอาศัยในพื้นที่

ดอนใกลภูเขา และมีแหลงน้ํ า ธรรมชาติอยูติดกับพื้นที่ตั้ ง

บ านเ รื อน เปน ไป ได ว าคง เป น เพ ร าะพื้ นที่ มั ลักษ ณะ น้ี

ประกอบดวยระบบนิเวศยิ่ยหลายลักษณะ สามารถเอ้ืออํานวย

ตอการหาทรัพยกรสําหรับการดํารงชีวิตในชวงฟดูการตางๆ ของ

แตละปไดเปนอยางดี 

 เครื่องมือมีคมประเภทหลักของคนยุคกอนประวัติศาสตรที่

อาศัยอยูบริเวณแหลงโบราณคดีทําจากหิน เรียกรวมๆ วา ขวาน

หินขัดซึ่งจัดไดวาเปนเครื่องมือสารพัด หนาที่ขึ้นอยูกัลลักษณะ

การเขาดามเครื่องมือ ทําใหสามารถใชเปนไดทั้งมีด ขวานสิ่ว 

เสียม และจอบ เปนตน 

 อาหารสวนหนึ่งของประชากรกอนยุคประวัติศาสตรที่แหลง

โรงเรียนบานโปงตะขบไดแก เนื้อสัตวปาและสัตวน้ํานานาชนิดที่

ลาหรือหามาได พืชและผักปาก็คงเปนอาหารอีกประเภทหน่ึง

ของประชากรเหลานี้ดวย 

 เครื่องประดับประเภทลูกปดที่ทําจากเปลือหอย เปน

หลักฐานที่แสดงวาประชากรยุคกอนประวัติศาสตร ที่แหลง

โบราณคดีบานโปงตะขบ มีการติดตอสัมพันธและแลกเปล่ียน

ผลผลิตกับชุมชนรวมสัมย แหลงอ่ืนๆ ที่พบแลวมากมายในพื้นที่

ของลุมแมน้ําปาและพื้นที่ตอเน่ืองกันอันไดแก พื้นที่ลุมแมน้ํา

ลพบุรีและแมนํ้าเจาพระยา ประเพณีการปลงศพของคนยุคกอน

ประวัติศาสตร ที่แหลงโบราณคดีโรงเรียนบานโปรงตะขบ
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ประกอบดวย การฝงศพผูตายในหลุมรูปสี่เหล่ียมผืนผาขุดลึก

ประมาณ 30 เซนติเมตร แลวใชดินฉาบหนาเฉล่ีย ประมาณ 1 

เซนติเมตร ใหเปนผนังของหลุมศพทั้ง 4 ดาน ลักษณะคลายให

เปนโลงศพวางเคร่ืองปนดินเผา และเครื่องมือเครื่อใชในหลุมเพื่อ

เปนสิ่งของอุทิศในผูตาย (องคการบริหารสวนตําบลวังมวง. 

2555). แหลงเรียนรูทางโบราณคดีบานโปงตะขบตําบลวังมวง 

อําเภอวังมวงจังหวัดสระบุรี.  สระบุรี: องคการบริหารสวนตําบล

วังมวง) (แผนพับ) 

 

 
รูปที่4 หลุมฝงศพที่ขุดตนพบบริเวณโรงเรียนบานโปงตะขบ 

ที่มา : ธนัง ชาญกิจชัญโญ 

 

 จากการศึกษาลักษณะทางวัฒธรรมของแหลงเรียนรูทาง

โบร าณคดีบ านโป งตะขบทํา ให เร าท ราบถึ งความเจริญ

ทางดานวัฒธรรมและประเพณีต างๆผานทางการศึกษา

โบราณวัตถุ โบราณนิเวศวัตถุ และรองรอยกิจกรรมตางของ

มนุษยในบริเวณแหลงเรียนรูดังกลาวทําใหเราทราบถึงการมีอยู

จริงของชุมชนกอนประวัติศาสตรบานโปงตะขบและชุมชน

ดังกลาวก็มีความเจริญทั้งในการวัฒนธรรมประเพณีตางดังจะ

เห็นไดจากการคนพบโบราณวัตุตางๆที่มีความประณีตในการทํา

และมีรูปทรงและลวดลายที่งดงาม 

 ปจจุบัน โบราณวัตถุตางๆไดเก็บรวบรวมและจัดแสดงใน

พิพิธภัณฑสถานชุมชนบานโปงตะขบจังหวัดสระบุรีซึงต้ังอยูใน

โรงเรียนบายโปงตะขบ 

 

4. รูปทรงเครื่องปนดินเผาบานโปงตะขบ 
4.1 เครื่องปนดินเผาที่คนพบบริเวณแหลงขุดคนทางโบราณคดี

บานโปงตะขบจังหวัดสระบุรียุคกอนประวัติศาสตรมีลักษณะเปน

พานมีการตกแตงลวดลายดวยการเขียนสีและมีรอยที่เกิดจาก

การกดทับของเครื่องมือเพื่อใหเกิดลวดลาย 

 
รูปที่5 เครื่องปนดินเผารูปทรงพาน 

ที่มา : ธนัง ชาญกิจชัญโญ 

 

4.2 เครื่องปนดินเผารูปรูปทรงไหนยุคกอนประวัติศาสตรคนพบ

บริเวณแหลงขุดคนทางโบราณคดีบานโปงตะขบจังหวัดสระบุรี มี

ลักษณะเปนรูประฆัง มีรอยกดทับของเครื่องมือเพื่อใหเกิด

ลวดลาย 

 

 
รูปที่6 เครื่องปนดินเผารูปทรงระฆัง 

ที่มา : ธนัง ชาญกิจชัญโญ 

 

4.3 เครื่องปนดินเผารูปรูปทรงไหปากแคปยุคกอนประวัติศาสตร 

คนพบบริเวณแหลงขุดคนทางโบราณคดีบานโปงตะขบจังหวัด

สระบุรี มีลักษณะเปนรูปทรงไห มีการเขียนสีและมีรอยกดทับ

ของเครื่องมือเพื่อใหเกิดลวดลาย 
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รูปที่7 เครื่องปนดินเผารูปทรงไหปากแคบ 

ที่มา : ธนัง ชาญกิจชัญโญ 

 

 ดวยรูปทรงที่เปนเอกลักษณของเครื่องปนดินเผาบานโปง

ตะขบที่ถูกขุดคนพบนั้นทําใหเราทราบถึงวิถีชีวิตความเปนอยู

ของมนุษยยุคกอนประวัติศาสตรผานทางเครื่องปนดินเผารูปทรง

ตางๆที่ถูกผลิตขึ้นมาเพื่อใชในการประกอบพิธีกรรมหรือใชใน

การหุงหาอาหารเพื่อการดํารงชีพโดยสังเกตไดจากรูปทรงของ

เครื่องปนดินเผาที่มีลักษณะเฉพาะที่แตกตางกัน 

 

5. รูปแบบลวดลายเครื่องปนดินเผาบานโปงตะขบ 
 จากการศึกษารูปทรงของเคร่ืองปนดินเผาบานโปงตะขบนั้น

ทําใหเราทราบถึงเร่ืองราวตางๆในอดีตหรือสิ่งที่มนุษยยุคกอน

ประวัติศาสตรไดพบ เจอมาหรือสรางสรรค ข้ึนจากความคิด

สรางสรรคผานทางลวดลายบนตัวเครื่องปนดินเผาบานโปรง

ตะขบ 

 

 
รูปที่8 ลวดลายที่พบบนเคร่ืองปนดินเผารูปทรงพาน 

ที่มา : ธนัง ชาญกิจชัญโญ 

 

 
รูปที่9 ลวดลายที่พบบนเครื่องปนดินเผารูปไหปากแคบ 

ที่มา : ธนัง ชาญกิจชัญโญ 

 
รูปที่10 ลวดลายที่พบบนเคร่ืองปนดินเผารูปทรงระฆัง 

ที่มา : ธนัง ชาญกิจชัญโญ 

 

 ลวดลายตางๆที่พบเคร่ืองปนดินเผาบานโปงตะขบน้ันได

สะทอนถึงภูมิปญญาแลวความคิดสรางสรรคของมนุษยยุคกอน

ประวัติศาสตรไดเปนอยางดีทําใหเราทราบถึงเทคนิคและวิธีการ

ตางๆที่ใชในการสรางเครื่องปนดินเผารวมถึงรูปทรงและลวดลาย

ที่เปนเอกลักษณประจําถิ่นบงบอกถึงความเปนชุมชนยุคกอน

ประวัติศาสตรบานโปงตะขบไดเปนอยางดี 

 

6. ผลการศึกษา 
 จากการศึกษาพบวารปูทรงและลวดลายของเครื่องปนดินเผา

บานโปงตะขบนั้นมีเอกลักษณประจําถิ่นที่สวยงามและยังบอก

เลาเรื่องราวตางผานงานเครื่องปนดินเผาทําใหเราเขาใจถึงวิถี

ชีวิตและประเพณีที่เกิดขึ้นในชุมชนยุคกอนประวัติศาสตรบาน

โปงตะขบไดเปนอยางดี 

 

7. อภิปรายผลการศึกษา 

 จากการศึกษาและเก็บ รวบรวมขอ มูลของหัตถกรรม

เครื่องปนดินเผาจากแหลงเรียนรูทางโบราณคดีบานโปงตะขบ

จังหวัดสระบุรี 

 

7.1 ลักษณะทางวัฒนธรรมสมัยโบราณบานโปงตะขบเปนชุมชน

กอนประวัติศาสตรที่มีวัฒธรรมดังจะเห็นไดจากพิธีการปลงศพที่

รูปแบบชัดเจนสังเกตไดจากมีการฝงขาวของเครื่องใชของ

ผูเสียชีวิตเปนเปนการอุทิศใหผูเสียชีวิต 

 

7.2 รูปทรงเครื่องปนดินเผาบานโปงตะขบนั้นมี ลักษณะที่ มี

เอกลักษณเฉพาะเพื่อใชในพิธีกรรมตางๆและใชในการหุงหา

อาหารในการดํารงชีวิต 
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7.3 รูปแบบลวดลายเครื่องปนดินเผาบานโปงตะขบที่สื่อถึงภูมิ

ปญญาและเทคนิคที่ใชในการสรางเครื่องปนดินเผาที่มีความ

งดงามและเปนโบราณวัตถุที่ทรงคุณคาตอการศึกษามนุษยกอน

ประวัติศาสตรไดอีกทางหนึ่ง 

 

8. ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 

8.1 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบเคร่ืองปนดินเผาที่ถูกขุดคนพบ

จากแหลงอ่ืนประกอบดวย 

 

8.2 ควรมีการแบงยุคของรูปทรงและลวดลายที่ชัดเจน 
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The Development of kok Sedge Craft For Prefabricated wall 
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บทคัดยอ 
   โครงการวิจัยการพัฒนาฝาบานสําเร็จรูปจากงานหัตถกรรมกก มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาบริบทและการผลิตหัตถกรรมกก 

และเพื่อออกแบบและพัฒนาฝาบานสําเร็จรูปจากหัตถกรรมกก กลุมตําบลพรสําราญ  อําเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย  งานวิจัยมี

เปาหมายในการพัฒนาชุมชนโดยการพัฒนาฝาบานสําเร็จรูปจากงานหัตถกรรมกกใหเปนผลิตภัณฑสําหรับใชเปนทางเลือกของการ

กอสรางอาคาร  โดยกระบวนการวิจัยเปนการวิเคราะหศึกษาศักยภาพโดยรวมดานการผลิตเสื่อกกของชุมชนรวมถึงทฤษฏีและงานวิจัย

ที่เก่ียวของเพื่อนํามาวิเคราะหหาแนวทางการออกแบบและวิธีการผลิตที่เหมาะสมกับชุมชน ผลการวิจัยทําใหไดตัวอยางช้ินงานฝาบาน

สําเร็จรูปจากงานหัตกรรมกกจํานวน 52 ช้ินงาน   และนําไปประกอบเปนฝาบานในอาคารบานตัวอยาง เพื่อเปนการทดสอบการใชงาน

จริงรวมถึงเปนการถายทอดความรูและสาธิตขั้นตอนกระบวนการผลิตจนถึงการใชงานจริงใหชุมชนสามารถผลิตชิ้นงานฝาบาน

สําเร็จรูปจากงานหัตถกรรมกกไดดวยตนเอง   

คําสําคัญ: ฝาบานสําเร็จรูป, หัตถกรรมกก, เสื่อกก 
 

Abstract 
   The research project was the Development of Sedge Craft for Prefabricated wall. The objectives of the 

study were to study the context and production of sedge handicrafts. Design and develop of Sedge Craft for 

Prefabricated wall. Phon Samran Subdistrict, Khu Muang District, Buriram Province. The research aims to 

develop the community by developing a Sedge Craft for Prefabricated wall as a product for use as an alternative 

material for use in construction. The research process is an analysis of the overall potential of reed mats 

production. Include theories and related research to analyze design guidelines and production methods were 

appropriate to the community. The results of this study gave 54 specimens of prefabricated wall and use them 

to assembly the Sedge Craft for Prefabricated wall in the sample house. To test the Sedge Craft for Prefabricated 

wall in actual use, including the knowledge transfer and demonstration of the production process in the actual 

use, the community can produce the Sedge Craft for Prefabricated wall from handicraft by themselves. 

Keywords : Prefabricated wall, Kok Sedge Craft, reed mat 

 

1. บทนํา 
 ผลิตภัณฑหัตถกรรมจํานวนมากในปจจุบันนิยมผลิตจากวัสดุ

เสนใยของพืช โดยนําวัสดุเสนใยพืชไปผานกระบวนการถัก ทอ 

หรือสานเปนสิ่งของเครื่องใชตาง ๆ มีการพัฒนารูปแบบ

ผลิตภัณฑใหทันสมัยตามความตองการของตลาดทั้งในประเทศ

และตางประเทศ สงผลใหงานหัตถกรรมเสนใยพืชไดรับความ

นิยมสูงขึ้น และสรางรายไดใหผูผลิตจํานวนมากในแตละป ซ่ึง

กรณีดังกลาวสอดคลองกับกระแสโลกในปจจุบันที่หลายประเทศ

ใหความสนใจในผลิตภัณฑจากวัสดุธรรมชาติมากข้ึน จรรยา

วรรณ จรรยาธรรมและ ประทับใจ สิกขา [1] เชนงานหัตถกรรม
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จาก ปอ ปานศรนารายณ ผักตบชวา ตนออ ตนไผ เปนตน ซ่ึง

งานหัตถกรรมสวนใหญจะมุงเนนการพัฒนาพืชในทองถิ่นเปน

หลัก  สําหรับจังหวัดบุรีรัมยพบวาในพื้นที่ตําบลพรสําราญ 

อําเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย  เปนชุมชนเกษตรกรรม  มีการทํา

นาเปนอาชีพหลัก นอกจากเวลาทํานาชาวบานในชุมชนจะ

รวมตั วกั นมาทอเ ส่ือกกสําหรับ ใช ในครัว เรื อน   และนํา

ออกจําหนายเปนอาชีพเสริมสรางรายไดใหกับครอบครัว   

 วิถีการสรางที่อยูอาศัยของชาวอีสาน คือ การสรางเฮือนที่

พักอาศัย การสรางที่อยูอาศัยของชาวอีสานเปนแบบคอยเปน

คอยไปตามกําลังทรัพย อยูแบบพอเพียง มีกําลังทรัพยจึง

เพิ่มเติม ตอเติมเฮือนที่พักอาศัย ในการกอสรางหรือปรับปรุง

เฮือนที่พักอาศัยในภูมิภาคอีสานนั้นมีพัฒนาการอยางตอเน่ืองมา

นาน เปนภูมิปญญาที่บรรพบุรุษไดส่ังสมประสบการณ ลองผิด

ลองถูก จนรูปแบบทางสถาปตยกรรมที่พักอาศัยและวัสดุที่ใชใน

การกอสราง รวมทั้งเทคโนโลยีในการกอสรางนั้นมีความ

เหมาะสมกับสภาพแวดลอม เหมาะสมกับวิถีชีวิตการอยูอาศัย 

การพัฒนาในเร่ืองวัสดุทองถ่ินเปนหลัก เนื่องจากเปนวัสดุที่มี

ราคาตนทุนต่ํากวาวัสดุจากภายนอก รวมทั้งมีความเหมาะสมกับ

สภาพแวดลอมในพื้นที่มากกวา ชางทองถิ่นมีความชํานาญและมี

ความเขาใจในคุณลักษณะของวัสดุทองถิ่นไดดีกวา ยอมสงผลถึง

การพัฒนาอยางตอเนื่องและยั่งยืน  สกลชัย บุญปญจา [2] 

 จากการพัฒนาหัตถกรรมพืชทองถ่ินดังกลาว เมื่อพิจารณา

รวมกับการสรางบานเรือนของคนไทยภาคอีสานที่ใชวัสดุทองถิ่น 

จึงมีชุดโครงการวิจัยการออกแบบบานเพื่อการทองเที่ยวใน

ชุมชนดวยนวัตกรรมวัสดุพื้นถิ่น  ซึ่งคณะผูวิจัยมีความสนใจ

พัฒนาหัตถกรรมกก ของชุมชนในตําบลพรสําราญ  อําเภอคู

เมือง จังหวัดบุรีรัมย  ใหเปนฝาบานสําเร็จรูป เปนการเพิ่มมูลคา

ใหกับงานหัตถกรรมพื้นบาน  และตอยอดภูมิปญญาทองถิ่น  

อนุรักษหัตถกรรมทองถิ่น ใชทรัพยากรในทองถิ่นจากการสราง

ระบบนิเวศการเพาะปลูกตนกกนํามาแปรรูปเปนผลิตภัณฑ  เกิด

ความสมดุลของกระบวนการผลิตดานทรัพยากรวัตถุและ

ทรัพยากรแรงงานโดยมุงเนนการสรางงานหัตกรรมของกลุม

ผูสูงอายุ  ตําบลพรสําราญ  จังหวัดบุรีรัมย ใหเกิดการสราง

รายไดทางเศรษฐกิจ สูความม่ันคงและย่ังยืนของชุมชน 

 

 

 

2. วัตถุประสงคของบทความ 

 เพื่อออกแบบและพัฒนาฝาบานผนังสําเร็จรูปจากงาน

หัตถกรรมกก    

 

3. วิธีการวิจัย 
 วิจัยครั้งนี้มีวิธีการดําเนินการวิจัย เปน 5 ข้ันตอนหลัก ดังนี้ 

3.1 ศึกษากระบวนการผลิตหัตถกรรมและลักษณะเฉพาะของ

การผลิตหัตถกรรมของชุมชน 

 

3.2 การออกแบบและพัฒนาฝาบานสําเร็จรูปจากงาน     หัต

กรรมกก  โดยการศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ  

เพื่อวิเคราะหขอมูลและหาวิธีการผลิตที่เหมาะสมกับชุมชน 

 

3.3 นําช้ินงานตนแบบฝาบานสําเร็จรูป ไปสอบถามกับกลุม

ชาวบานกลุมตัวอยางเพื่อนํามาปรบัปรุง 

 

3.4 ทดลองผลิตช้ินงานจริงและนําไปสรางบานตัวอยางในพื้นที่

บริเวณชุมชน 

 

3.5 ถายทอดองคความรูที่ไดใหกับชุมชน 

 

4. ผลการวิจัย 

 ในการศึกษาการพัฒนาฝาบานสําเร็จรูปจากงานหัตถกรรม

กกครั้งน้ี  ไดนําผลิตภัณฑเสื่อกกจากชุมชน  และองคความรูจาก

งานวิจัยที่เกี่ยวของ  นํามาทดลองทําตนแบบฝาบานสําเร็จรูป

จากหัตถกรรมกก ซ่ึงไดผลการวิจัยตามระเบียบวิธีวิจัยที่เปนไป

ตามวัตถุประสงคของการวิจัย ดังตอไปนี้     

 

4.1 สรุปผลการวิเคราะหขอมูลและการออกแบบชิ้นงาน 

4.1.1 หนาที่ใชสอย จัดทําขี้นเพื่อเปนผนังฝาบานสําเร็จรูปที่

แปรรูปจากการทอเส่ือกกในชุมชน  

4.1.2 ความสวยงามของวัสดุ เกิดจากการทอเสื่อที่มีเอกลักษณ

เฉพาะของวัสดุและลวดลายแตละบุคคล  

4.1.3 ความปลอดภัย  ทําจากวัสดุธรรมชาติเปนหลัก  

4.1.4 ความสะดวกในการใชงาน ชิ้นงานมีขนาดตามความกวาง

ของเส่ือกก  สามารถนํามาประกอบเขากับโครงสรางของอาคาร
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ได  และไมควรมีขนาดใหญเกินไปเพื่อใหชุมชนสามารถผลิตเอง

ได ซึ่งในงานวิจัยนี้กําหนดขนาดไวไมเกิน 60X60 เซนติเมตร 

4.1.5 ความแข็งแรงของชิ้นงาน ที่คํานึงถึงความแข็งแรงของ

โครงสรางชิ้นงานเพื่อใหยึดเสื่อกกในแนวต้ังได  

4.1.6 ราคาตอชิ้นที่ไมควรสูงจนเกินไป ดังนั้นจึงตองคํานึงถึง

ตนทุนการผลิตทั้งวัสดุและอุปกรณรวมถึงกระบวนการผลิตที่ลด

ขั้นตอนใหนอยที่สุดเพื่อใหตนทุนของชิ้นงานมีราคาพอสมควร

กับผูบริโภค 

4.1.7 วัสดุในการผลิต ที่ตองคํานึงถึงวัสดุที่หางายในทองถิ่น  

ความรวดเร็วในการผลิต  การติดตั้งและเคลื่อนยายที่ตองมี

นํ้าหนักเบาสามารถแปรรูปไดงาย ดังนั้นโครงสรางของชิ้นงานจึง

เลือกใชไมประเภท ไมโครง ที่เปนเศษไมที่นํามาอัดเขาดวยกัน

เปนทอนไม  มีขายตามรานขายไมทั่วไปและราคาไมสูงเมื่อเทียบ

กับไมเนื้อแข็ง 

4.1.8 อุปกรณในการผลิต ตองเปนอุปกรณที่หาซื้อไดงาย  

ราคาไมแพง  ผูคนในชุมชนสามารถเรียนรูการใชงานไดโดยไม

ตองใชทักษะขั้นสูง  ไมมีความซับซอนในการใชงาน  ซึ่งใน

งานวิจัยน้ีไดเลือกใชอุปกรณดังตอไปนี้ 1.ฉากเหล็ก 90 องศา 2.

ดินสอ 3.ตลับเมตร 4.คัตเตอร 5.แม็กยิงบอรด 6.ปนตะปูไฟฟา 

7.เลื่อยฉลุไฟฟา  

4.1.9 กรรมวิธีการผลิต ที่คํานึงถึงผูผลิตในชุมชนเปนหลัก

เพื่อใหเหมาะสมกับศักยภาพของชุมชน  เชนการลดขั้นตอนการ

เขามุมของโครงสรางชิ้นงานที่เปน 45 องศา  เปนการตอชนกัน

เพื่อประหยัดเวลาในการผลิตและเหมาะกับศักยภาพของชุมชนที่

ผูผลิตเปนเยาวชน ผูสูงอายุ เปนตน ดังนั้นในงานวิจัยน้ีจึงไดสรุป

ขั้นตอนกรรมวิธีการผลิตดังรูป 

 

 
รูปที่1 สรุปขั้นตอนการผลิตช้ินงานฝาบานสําเร็จรูปจากงาน

หัตถกรรมกก 

 

   
รูปที่ 2 ฝาบานสําเร็จรูปจากงานหัตถกรรมกกดานหนา-หลัง 

 

4.1.10 การบํารุงซอมแซม ที่คํานึงถึงการทําความสะอาดไดงาย  

ดังน้ันช้ินงานจึงไดเคลือบผิวดวยน้ํายาเคลือบเงาใหสามารถทํา

ความสะอาดงายและทนทานตอสภาพอากาศ  

 

 
รูปที่3 ช้ินงานฝาบานสําเร็จรูปจากงานหัตถกรรมกกที่เคลือบเงา 

 

4.1.11 การขนสง ที่คํานึงถึงรูปรางของชิ้นงานที่มีขนาดไมใหญ

จนเกินไป  สามารถเคลื่อนยายดวยยานพาหนะหลายรูปแบบ    

 

4.2 การประกอบชิ้นงานเขากับอาคาร 

 ในการนําชิ้นงานติดตั้งกับอาคารตองยึดกับโครงคราวของตัว

อาคารที่มีระยะหาง ศูนยกลางถึ งศูนยกลางเปนระยะ 60 

เซนติเมตร และใชวิธีการยิงสกรูขนาด 2 นิ้ว ยิงผานมุมทั้งส่ีดาน

ของกรอบไมเพื่อยึดกับโครงคราวไมหรือโครงคราวเหล็กดังรูป 

    

 
รูปที่ 4 การติดต้ังแผนฝาผนังสําเร็จรูปจากงานหัตถกรรมกก 
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 หลังการติดตั้งถาโครงเคราไมไดตามขนาดที่กําหนดไวจะทํา

ใหเกิดชองวางระหวางแผนได  ดังน้ันจึงไดแกไขปญหาโดยการ

นําเส่ือกกมาตัดเปนชิ้นแลวใชแมกยิงบอรดยิงยึดกับโครงสราง

ชิ้นงานเพื่อปดชองวาง 

 

    
รูปที่ 5 การปดชองวางของแผนฝาผนังสําเร็จรูป 

 

4.3 ดานงบประมาณ 

 ในงานวิจัยครั้งน้ีไดสรุปการใชวัสดุอุปกรณเพื่อหาตนทุนใน

การผลิตชิ้นงานจากการคํานวณผลรวมของราคาตนทุนรวม

คาแรงในการผลิตชิ้นงานฝาผนังบานสําเร็จรูปจากงานหัตถกรรม

กกและนํามาคิดราคาเฉลี่ยตอจํานวนหนึ่งชิ้น   ซึ่งไดราคาตอ

หนึ่งชิ้นงานเปนราคา  200 บาทตอชิ้น 

 

4.4 ดานเวลา 

 ในงานวิจัยครั้งนี้ไดสรุประยะเวลาการผลิตช้ินงานตั้งแตการ

ตัดชิ้นงานกรอบไมจนถึงการเคลือบเงาชิ้นงาน ซ่ึงคิดสรุปเปน

งานฝาบานสําเร็จรูปจากงานหัตถกรรมกก  1 ช้ินตอ 1 ช่ัวโมง 

 

4.5 การเผยแพรความรูสูชุมชน     

 ในงานวิจัยนี้ไดมีการจัดทําชิ้นงานฝาผนังบานสําเร็จรูปจาก

หัตถกรรมกก  จํานวน 52 ชิ้นเพื่อใชในการประกอบเปนงาน

กอสรางอาคารจริง  เพื่อให ชุมชนไดเกิดความเขาใจในการ

นําไปใชและศึกษาผลกระทบเพื่อการพัฒนาชิ้นงานจากอาคาร

บานพักเพื่อผูสูงอายุในการกอสรางอาคารที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ

บุรีรัมย  ศูนยบริการวิชาการหนองขวาง  ดังรูป 

 

 
รูปที่ 6 การสาธิตผลิตชิ้นงานใหกับชุมชน 

 

 
รูปที่ 7 ชุมชนเย่ียมชมบานตัวอยางที่ประกอบขึ้นจากวัสดุ    

งานหัตถกรรมกกในชุมชน 

 
 

5. การอภิปรายผล หรือ การวิจารณและสรุป   

 จาก ก า ร พั ฒ น าชิ้ น ง าน ฝ าผ นั ง บ า นสํ า เ ร็ จ รู ป จ า ก             

งานหัตถกรรมกกจากจํานวน 1 ช้ินงานจนเปนฝาผนังบานใน

อาคารจริง  ในเบื้องตนพบวาการผลิตชิ้นงานมีจุดเดนที่ลวดลาย

ของเส่ือกกแตละชิ้นสามารถสรางคุณคาของชิ้นงานใหเกิดความ

สวยงามและมีเอกลักษณเฉพาะตัวได  และขอดีของช้ินงานที่

พัฒนาขึ้นไดมีการใชวัสดุที่มีมาตรฐานและสามารถหาซื้อไดตาม

รานคาประจําจังหวัด  มีวิธีการผลิตที่ ไมยุ งยากและมีความ

รวดเร็วเม่ือเกิดความชํานาญ  สามารถถายทอดความรูตอไดงาย  

ไมตองใชทักษะชางไมระดับสูง  และเน่ืองจากเสื่อกกเปนวัสดุ

ธรรมชาติที่มีการประสานกันทําใหผนังเส่ือกกเปนผนังที่มีการ

ระบายอากาศที่ดี  ไมอมความรอนไวในผนัง  ซึ่งในขอดีดานน้ี

สงผลใหเกิดขอดอยของชิ้นงานที่พบวาวัสดุประเภทเสื่อกกมี

ความออนและมีความบางตองใชไมคํ้าชวยดานหลังและเคลือบ

ดวยแล็กเกอรถึงจะมีความแข็งแรงขึ้น  ดังนั้นในการใชงาน

ภายนอกอาคารอาจพบปญหาในดานความคงทนและความ

ปลอดภัย  รวมถึงขอดอยในการติดตั้งกับโครงเคราที่เกิดชองโหว
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ขึ้นระหวางชิ้นงาน  ซึ่งตองนําปญหาที่เกิดขึ้นนี้นําไปพัฒนาใน

ขั้นตอนตอไป    

 

6. ขอเสนอแนะจากงานวิจัย 
6.1 ชุมชนควรมีการดึงเยาวชนเขามามีสวนรวมใหมากขึ้นเพื่อ

เปนการสืบสานภูมิปญญาการทอเส่ือกกและชวยเหลือกลุมใน

ดานเทคโนโลยีสมัยใหม 

 

6.2 ในงานวิจัยน้ีฝาผนังบานสําเร็จรูปจากงานหัตถกรรมกกมี

ความเหมาะสมกับงานตกแตงภายในอาคาร  เน่ืองจากขอจํากัด

ดานความออนและคงทนของวัสดุที่ยังไมสามารถปองกันผูอยู

อาศัยจากภูมิอากาศของประเทศเขตรอนชื้นไดอยางเต็มที่ 

 

6.3 ควรมีการพัฒนาช้ินงานฝาผนังบานสําเร็จรูปจากงาน

หัตถกรรมกกใหมีความคงทนแข็งแรงจนสามารถใชภายนอก

อาคารไดอยางถาวร 

6.4 ควรมีการคิดระบบโครงเคราที่สอดคลองกับฝาผนังสําเร็จรูป

จากงานหัตถกรรมกก เชน การใชโครงเคราเหล็กฉากที่มีแนวคิด

ในการติดตั้งฝาผนังสําเร็จรูปโดยไมตองใชสกรู  และสามารถ

ถอดเปล่ียนไดอยางงาย 
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Design and Development of Soil-Cement Bricks Mixed with Reed Scrap 
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บทคัดยอ 
   งานวิจัยเรื่องการออกแบบและพัฒนาอิฐดินซีเมนตผสมเศษกก  มีวัตถุประสงคเพื่อออกแบบและพัฒนาการผลิตอิฐดิน

ซีเมนต โดยใชวัสดุเศษกกที่เหลือทิ้งจากงานหัตถกรรมมาใชแทนการทิ้งสูสิ่งแวดลอมและเพื่อศึกษาคุณสมบัติเชิงกลของอิฐดินซีเมนตที่

ผลิตได โดยผูวิจัยนําดินลูกรังจากพื้นที่อําเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย และเศษกกจากชุมชนตําบลพรสําราญ อําเภอคูเมือง จังหวัด

บุรีรัมย มาทําการออกแบบสวนผสมทั้งหมด 21 สัดสวนผสม โดยแปรผันสัดสวนของปูนซีเมนตตอดินลูกรังเปน 1:4 1:5 1:6 1:7 และ 

1:8 และแปรผันสัดสวนของเศษกกตอน้ําหนักของปูนซีเมนตเปน 0.01 0.03 และ 0.05 เทา ผลจากการทดสอบในหองปฏิบัติการพบวา

สัดสวนที่เหมาะสมสําหรับการนําไปผลิตตนแบบคือสัดสวนปูนซีเมนตตอดินลูกรัง 1:5 เนื่องจากมีกําลังรับแรงอัดเปนไปตามมาตรฐาน

ผลิตภัณฑชุมชนอิฐบล็อกประสาน ทั้งนี้เมื่อนําสัดสวนดังกลาวไปผลิตตนแบบผลิตภัณฑอิฐดินซีเมนตผสมเศษกกแลวพบวา สัดสวนที่

เหมาะสมสําหรับการนําไปผลิตคือ 1 : 5 : 0.01 ซ่ึงจะไดผลิตภัณฑที่มีลักษณะผิวเรียบ มีเศษกกกระจายที่ผิวอยูประปราย และสัดสวน 

1 : 5 : 0.03 ซึ่งจะไดผลิตภัณฑที่มีลักษณะเศษกกกระจายอยูทั่วทั้งกอนอิฐ 

คําสําคัญ: อิฐดินซีเมนต อิฐบล็อกประสาน เศษกก การออกแบบและพัฒนา  
 

Abstract 

   This study has two main objectives including 1) to design and develop soil-cement brick blocks mixed 

with reed scraps from handicraft work in order to avoid releasing waste into the environment, and 2) to study the 

mechanical properties of reed scrap soil cement brick blocks that meet the standards of community products. 

The materials used in this study were lateritic soil from Koomueng District while the reed scraps were taken from 

the handicraft production group in Pornsamran Subdistruct, Koomueng District in Buriram Province. Twenty one 

mixing ratios of cement powder to lateritic soil were studied by varying the ratio of cement powder at 1:4 1:5 1:6 

1:7 and 1:8 and varying the proportions of reed scraps at 0.01 0.03 and 0.05 of cement weight. The results from 

laboratory tests show that the appropriate ratio of cement powder to lateritic soil is 1:5 because the samples 

have compressive strength that meets the requirements of the community product standard of soil cement brick 

blocks.  However, the recommended proportion of reed scraps mixed in soil cement prototype is 1:5:0.01 so as 

to produce smooth surface with reed scraps scattered sporadically while the mixing ratio of 1:5:0.03 is 

recommended for the different surface products with reed scraps scattered more evenly. 
Keywords: soil cement brick, reed scrap, design and development 
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1. บทนํา  

 อิฐดินซีเมนตหรืออิฐบล็อกประสาน เปนวัสดุกอสรางที่ไดรับ

ความนิยมในปจจุบันเนื่องดวยผลิตไดงาย ไมตองใชเชื้อเพลิงใน

การผลิต ชวยลดเวลาและคากอสรางได เมื่อเทียบกับอาคาร

ขนาดเดียวกันที่สรางดวยโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็กและผนัง

กอ อิฐฉาบปูน รวมถึง มีความงามจากสีธรรมชาติทําให ไม

จําเปนตองทาสีทับ ทั้งน้ีไดมีการศึกษาวิจัยพัฒนารูปแบบของอิฐ

ดินซีเมนตหรืออิฐบ ล็อกประสานโดยนําวัสดุที่ เหลือใชจาก

กระบวนการทางอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม เชน เถาลอย ฝุน

ในโรงโมหิน เถาและกะลาปาลมน้ํามัน เถาไมยางพารา และเยื่อ

กระดาษเหลือทิ้ง เปนตน มาใชเปนวัสดุผสมเพื่อศึกษาคุณสมบัติ

ทางกลและการถายเทความรอน [1] [2] [3] [4] [5] และ [6]  

ผูวิจัยจึงมีแนวความคิดในการนําวัสดุเศษเสื่อกกที่เหลือจาก

กระบวนการทางหัตถกรรมในชุมชนมาใชในการออกแบบและ

พัฒนาอิฐดินซีเมนตผสมเศษกกอันจะสงผลใหไดผลิตภัณฑใหมที่

สามารถแสดงอัตลักษณและสรางรายไดใหกับชุมชน  

 

2. วิธีทําการทดลอง 

2.1 วัสดุที่ใชในการทดลอง 

2.1.1 ปูนซีเมนต   

  ปูนซีเมนตที่ใชในงานวิจัยเปนปูนซีเมนตปอรตแลนด

ประเภทที่ 1 ขนาดบรรจุ 50 กิโลกรัมตอถุง  เนื้อปูนซีเมนตมี

ลักษณะเปนผงละเอียดไมเกาะกันเปนกอนและแหงสนิท  คา

ความถวงจําเพาะของปูนซีเมนตที่ใชมีคาประมาณ 3.14 

2.1.2 ดิน   

  ดินที่ใชในงานวิจัยนี้เปนดินเม็ดหยาบสีนํ้าตาลเขมปน

แสดจากพื้นที่อําเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย  ดินในสภาพทั่วไปจะ

มีการเกาะตัวกันอยางหลวม ๆ ดินจะถูกนํามาเขาเคร่ืองตีดินให

อนุภาคดินแยกตัวออกจากกันไมเกาะกันเปนกอน  จากน้ันจึง

นํามารอนผานตะแกรงเพื่อแยกหิน กรวด และอินทรียวัตถุออก 

และทําการทดสอบจําแนกดินตามขนาดอนุภาคเม็ดดินตาม

มาตรฐาน ASTMD422 [7] ไดผลดังรูปที่ 1 และเมื่อเปรียบเทียบ

กับขอกําหนดในมาตรฐานกระทรวงเกษตรแหงสหรัฐอเมริกา 

(USDA) พบวาเปนดินอินทรียวัตถุปนดินตะกอน (Silt Loam)   
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รูปที่ 1 เสนโคงความสัมพันธระหวางอนุภาคเม็ดดินและรอยละ

ผานตะแกรง 

 

 เม่ือทําการทดสอบหาพิกัดเหลวของดินตามมาตรฐาน ASTM 

D4318-84 [7] พบวาดินมีคาพิกัดเหลว L.L. เทากับ 18.6 ดัง

แสดงในรูปที่ 2 แตไมสามารถหาพิกัดพลาสติกไดเนื่องจากไม

สามารถปนเปนเสนขนาดเล็กตามมาตรฐาน ASTM D424-59 

[7] ทั้งนี้เมื่อทดสอบคาพิกัดการหดตัวตามมาตรฐาน ASTM 

D4943-08 [7] พบวาขีดจํากัดหดตัวของดินตัวอยาง S.L. เทากับ 

16.53 และคาอัตราสวนหดตัว (Shrinkage Ratio : S.R.) 

เทากับรอยละ 0.92   

 

 
รูปที่ 2 ผลการทดสอบการหาพิกัดเหลวของดิน 

 

 เม่ือทดสอบการบดอัดดิน ดวยคอนเหล็กตามมาตรฐาน 

ASTM D698 ดวยการบดอัดดินวิธีสูงกวามาตรฐาน (Modified 

Compaction Test) [7] พบวาความหนาแนนดินแหงสูงสุดของ

ดินไมผสมซีเมนตมีคาประมาณ 2.13 t/m3 มีคาปริมาณความชื้น

เหมาะสมที่รอยละ 7.5 การผสมซีเมนตปริมาณมากข้ึนทําให

ความหนาแนนแหงสูงสุดของดินเพิ่มขึ้นและลดลงเมื่อปริมาณสูง

เกินไป โดยความหนาแนนแหงของดินที่ผสมซีเมนตรอยละ 12.5 

มีความหนาแนนสูงที่สุด สวนดินที่ผสมซีเมนตรอยละ 16.7 และ

รอยละ 25 มีแนวโนมลดลงตามลําดับ แสดงดังรูปที่ 3 
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รูปที่ 3 ผลการทดสอบการบดอัดดินและดินผสมซีเมนต 

 
2.1.3 กกและเศษกก  

  เศษกกที่ใชมาจากการผลิตเสื่อกกซึ่งเปนผลิตภัณฑชุมชน

ในพื้นที่ตําบลพรสําราญ อําเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย  โดยตัด

เปนชิ้นเล็กๆ ความยาวประมาณ 1-1.5 ซม. ดังรูปที่ 4 

 

 
รูปที่ 4 เศษกกที่ตัดใหเปนช้ินขนาดเล็กเพื่อใชในงานวิจัย 

 

2.2 ขั้นตอนการทดลอง 

 ผูวิจัยไดดําเนินการทดลองตามขั้นตอนดังรูปที่ 5 ตั้งแตการ

จัดเตรียมวัสดุ ออกแบบอัตราสวนผสม และดําเนินการทดสอบ

คุณสมบัติของวัสดุผสมและอิฐดินซีเมนตที่ไดจากการออกแบบ

อัตราสวนผสมแลว และจัดทําตนแบบอิฐดินซีเมนตผสมเศษกก 
 

จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ และเคร่ืองมือ 
 

ออกแบบอัตราสวนผสม 
 

ดําเนินการทดสอบ 

- ทดสอบคุณสมบัติของวัสดุต้ังตนท้ังหมด 

- ทดสอบการบดอัดเพ่ือหาความหนาแนน/ปริมาณความชื้นเหมาะสม 

- ขึ้นรูปตัวอยางทดสอบในหองปฏิบัติการ 

- ทดสอบคุณสมบัติตัวอยางทดสอบ 
 

จัดทําตนแบบอิฐดินซีเมนตผสมเศษกก 

รูปที่ 5 ขั้นตอนการทดลอง 

2.2.1 อัตราสวนผสมและตัวอยางทดสอบ 

 ตัวอยางทดสอบดินซีเมนตผสมเศษกกที่ใชในงานวิจัยนี้ใช

สัดสวนผสมระหวางวัสดุอ่ืนเทียบกับซีเมนต  โดยแบงตัวอยาง

ทดสอบออกเปน 5 กลุมหลัก [8] แสดงในตารางที่ 1   

 

ตารางที่ 1 สัญลักษณตัวอยางทดสอบดินซีเมนตผสมเศษกก 

สัญลักษณ 
อัตราสวนผสม (อัตราสวนของนํ้าหนักซีเมนต) 

ซีเมนต : ดิน : เศษกก 

O 0 : 1 : 0 

A1 1 : 4 : 0 

A2 1 : 4 : 0.01 

A3 1 : 4 : 0.03 

A4 1 : 4 : 0.05 

B1 1 : 5 : 0 

B2 1 : 5 : 0.01 

B3 1 : 5 : 0.03 

B4 1 : 5 : 0.05 

C1 1 : 6 : 0 

C2 1 : 6 : 0.01 

C3 1 : 6 : 0.03 

C4 1 : 6 : 0.05 

D1 1 : 7 : 0 

D2 1 : 7 : 0.01 

D3 1 : 7 : 0.03 

D4 1 : 7 : 0.05 

E1 1 : 8 : 0 

E2 1 : 8 : 0.01 

E3 1 : 8 : 0.03 

E4 1 : 8 : 0.05 

 

 เม่ือไดอัตราสวนผสมแลวจึงทําการอัดขึ้นรูปตัวอยางทดสอบ

ขนาดเสนผาศูนยกลาง 5 ซม. สูง 10 ซม. ดังรูปที่ 6 ทําการ

ทดสอบการบดอัดวิธีสูงกวามาตรฐาน  

 

 
รูปที่ 6 ตัวอยางทดสอบดินซีเมนตผสมเศษกกที่ใชในงานวิจัย 
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3. ผลการทดลอง 

3.1 ผลการทดสอบกําลังอัด 

 จากการทดสอบการบดอัดแลวพบวาปริมาณเศษกกที่เพิ่มขึ้น

สงผลใหความหนาแนนบดอัดลดลง  อนึ่งปริมาณความชื้น

เหมาะสมจะมีคามากขึ้นเม่ือมีการเพิ่มปริมาณเศษกกและซีเมนต

มากข้ึน  โดยปริมาณเศษกกมีอิทธิพลตอปริมาณความชื้น

มากกวาปริมาณซีเมนต  แสดงในรูปที่ 7 

 

 
รูปที่ 7 เปรียบเทียบผลการทดสอบการบดอัดดินซีเมนต 

  

3.2 ผลการทดสอบการเปลี่ยนแปลงปริมาตร 

 การเปลี่ยนแปลงปริมาตรของทุกตัวอยางทดสอบภายหลัง

การแชน้ําเปนระยะเวลา 24 ช่ัวโมงมีคาระหวางรอยละ 0.02-

0.74 ซ่ึงถือวาเปลี่ยนแปลงนอย  และเม่ือเทียบเปนมิติของบล็อก

ประสานทั่วไปที่วางขายในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมยพบวามีคานอย

กวา 2 mm ผานเกณฑมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนบล็อกประสาน  

โดยตัวอยางทดสอบที่มีปริมาณเศษกกมากจะมีการขยายตัว

มากกวาที่ผสมเศษกกนอย แสดงดังรูปที่ 8 

 

 
รูปที่   การเปลี่ยนแปลงปริมาตรเม่ือนําตัวอยางทดสอบออกจาก

แบบเหลก็ 

3.3 ผลการทดสอบความหนาแนนและการดูดซึมน้ํา  

 ความหนาแนนที่ ใชในการอัด ข้ึนรูป ตัวอยางทดสอบดิน

ซีเมนตที่ไมผสมเศษกกมีคานอยกวาความหนาแนนที่ไดจากการ

ทดสอบการบดอัดในหองปฏิบัติการ ในขณะที่ดินซีเมนตที่ผสม

เศษกกใชพลังงานในการบดอัดนอยกวา จึงสามารถอัดขึ้นรูปจน

มีความหนาแนนใกลเคียงกับการบดอัดได  ทั้งน้ีตัวอยางทดสอบ

ที่มีปริมาณเศษกกมากมีความหนาแนนลดลง สวนในดานการดูด

ซึมน้ําน้ัน พบวาสวนผสมที่มีเศษกกผสมอยูนอยมีคาการดูดซึม

น้ํานอยกวาตัวอยางที่มีเศษกกในสัดสวนที่มากกวา  

 

3.4 ผลการทดสอบกําลังอัด 

 ผลการทดสอบกําลังอัดของตัวอยางทดสอบที่อัดข้ึนรูปใน

หองปฏิบัติการดวยอัตราสวนผสมตาง ๆ แสดงในรูปที่ 9 โดย

พบวาตัวอยางทดสอบสวนใหญมีคากําลังอัดสูงกวาขอกําหนด

บล็อกประสานชนิดไมรับน้ําหนักยกเวนชุด C4 D4 และ E4 ที่มี

คาตํ่ากวา 25 ksc [9] ทั้งนี้ปริมาณเศษกกที่เพิ่มขึ้นมีแนวโนมทํา

ใหกําลังอัดของตัวอยางทดสอบลดลงและการควบคุมคุณภาพทํา

ไดยากขึ้น 

 

 
รูปที่ 9  ผลการทดสอบกําลังอัดของตัวอยางทดสอบ 

 

3.5 ผลการจัดทําตนแบบอิฐดินซีเมนตผสมเศษกก 

 จากผลการทดสอบตัวอยางอิฐดินซีเมนตในอัตราสวนผสม

ตางๆ ผูวิจัยไดจัดทําตนแบบอิฐดินซีเมนตผสมเศษกกโดยเลือก

จากการทดสอบในหองปฏิบัติการพบวาสัดสวนที่ เหมาะสม

สําหรับการนําไปผลิตตนแบบคือสัดสวนปูนซีเมนตตอดินลูกรัง

เทากับ 1:5 เน่ืองจากมีกําลังรับแรงอัดเปนไปตามมาตรฐาน

ผลิตภัณฑชุมชนอิฐบล็อกประสาน โดยแปรผันปริมาณเศษกก 

0.01 และ 0.03 เทาของปูนซีเมนต แสดงดังรูปที่ 10 
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(ก)                                     (ข) 

รูปที่ 10 ตนแบบอิฐดินซีเมนตผสมเศษกก 

 (ก) สัดสวน 1 : 5 : 0.01   (ข) สัดสวน 1 : 5 : 0.03 

 

4. อภิปรายผลการทดลอง 
 จากผลการทดสอบตัวอยางอิฐดินซีเมนต ผสมเศษกก พบวา

อัตราสวนผสมดินซีเมนตผสมเศษกกที่มีความเหมาะสมสําหรับ

นําไปผลิตเปนบล็อกประสานควรมีปริมาณเศษกกระหวาง 0.01-

0.03 เนื่องจากสามารถอัดขึ้นรูปไดงายโดยไมจําเปนตองใช

พลังงานในการบดอัดสูงมากนัก สําหรับปริมาณซีเมนตที่ผสม

ขึ้นอยูกับคุณภาพของเครื่องมือที่ใชอัดขึ้นรูปผลิตและชนิดของ

ดิน  ถาหากเครื่องมือและดินที่ใชมีคุณภาพดีสามารถใชอัตรา

สวนผสมซีเมนตตอดินตั้งแต 1 : 8 ได แตถาหากเคร่ืองมือและ

ดินที่ใชมีคุณภาพไมดีควรใชอัตราสวนผสมซีเมนตตอดินข้ันตํ่า   

1 : 6    

 

5. สรุปผลการทดลอง 
 การนําเศษกกผสมเขาในดินซีเมนต สงผลใหความหนาแนน

ในการบดอัดนอยลง  การเปลี่ยนแปลงปริมาตรหลังจากแชนํ้า 

24 ช่ัวโมงมีคานอยเมื่อเทียบกับเกณฑมาตรฐานผลิตภัณฑอิฐ

บล็อกประสาน ใชพลังงานในการบดอัดนอยเหมาะสําหรับการ

อัดขึ้นรูปโดยไมตองใชแรงกระแทก และมีกําลังอัดอยูในเกณฑ

มาตรฐานผลิตภัณฑคอนกรีตบล็อกประสาน อันแสดงใหเห็นถึง

ความเปนไปไดในการนํามาพัฒนาเปนผลิตภัณฑเพื่อสรางรายได

ใหกับชุมชน 
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การออกแบบผลิตภัณฑชุดใสเครื่องหอมเซรามิกส สําหรับนวดอโรมา 

กรณีศึกษา บานไมหอม จังหวัดลพบุรี 

Design ceramic product set for aromatherapy massage 

Case study Ban mai hom Province Lop buri 

 
อิษฏ  รานอก และ ธิดารัตน  งามเลิศ 

 

แขนงออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

Email: Dewsuperdesign@gmail.com  

 

บทคัดยอ 

   การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัย มีวัตถุประสงค เพื่อออกแบบผลิตภัณฑชุดใสเครื่องหอมเซรามิกสสําหรับนวดอโรมา กรณีศึกษา ราน

บานไมหอม โดยการออกแบบเนนใชรูปทรงแบบโคงมน มีลวดลายพฤกษา คือ ดอกชวนชม รวมกับผีเสื้อ มาตกแตงลงบนผลิตภัณฑ

ดวยการแกะลวดลายแบบนูนตํ่า เพื่อสรางเอกลักษณใหสามารถบงบอกถึงราน บานไมหอมได ในการออกแบบผลิตภัณฑคร้ังนี้ ผูวิจัยได

เก็บขอมูลคร้ังที่ 1 โดยมีกลุมประชากร เปน บุคคลทั่วไป จํานวน 100 คน ผลการวิจัยพบวา ผลิตภัณฑใน 1 ชุด ควรประกอบไปดวย  

เตาน้ํามันหอมสามารถอุนลูกประคบได , ขวดใสนํ้ามันนวด,ภาชนะสําหรับผสมครีมสปา, ภาชนะสําหรับใสเทียนหอม และภาชนะ

สําหรับปกธูปหอมหรือวางกํายาน  ผูวิจัยไดเก็บขอมูลครั้งที่ 2 โดยมีกลุมประชากรเปนผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบและเซรามิกส ,ผู

ประกอบกิจการบานไมหอม จํานวน 6 คน คัดเลือกแบบจากออกแบบราง 2 มิติ จํานวน 5 แบบ ที่จะนํามาผลิตจริง จากคัดเลือก 

พบวา แบบที่ 2 มีคาเฉลี่ยสูงสุด ผลิตภัณฑมีรูปแบบเอกลักษณที่เหมาะสมกับบานไมหอม คาเฉลี่ยรวม 4.5 ผลิตภัณฑสามารถนํามา

ผลิตไดจริงในระบบอุตสาหกรรม คาเฉล่ียรวม 4.8 ดานประโยชนใชสอย มีความสะดวกตอการใชงานคาเฉลี่ยรวม 4.6 ผลิตภัณฑ

สามารถนํามาใชงานไดจริงในชีวิตประจําวันคาเฉลี่ยรวม 4.5 และ ผลิตภัณฑมีลวดลาย และ ความงาม คาเฉลี่ยรวม 4.6 หลังจาก

ผูเช่ียวชาญไดทําการคัดเลือกแบบที่ 2 แลว ผูเช่ียวชาญมีขอเสนอแนะ ใหมีการพัฒนาผลิตภัณฑเพิ่มเติม โดยทําการออกแบบราง 2 มิติ 

ครั้งที่ 2 จํานวน 3 รูปแบบ พบวา แบบที่ 2 B มีคาเฉลี่ยสูงสุด โดยทําการประเมิน 3 ดาน ไดแก ดานประโยชนใชสอย คาเฉลี่ยรวม 

3.8 อยูในระดับความพึงพอใจมาก ดานความงามคาเฉล่ียรวม 4.1 อยูในระดับความพึงพอใจมาก และ ดานการผลิตในเชิงอุตสาหกรรม 

3.4 อยูในระดับความพึงพอใจปานกลาง 

คําสําคัญ: ออกแบบผลิตภัณฑ, เซรามิกส, บานไมหอม, จังหวัดลพบุรี 
 

Abstract 

   The purposes of this dissertation were to Design ceramic product set for aromatherapy massage Case 

study Ban mai hom Province in Lop buri. The design highlights the geometric rounded shape. Floral design of a 

desert Rose design with butterflies decorated with low relief carving. To create an identity that can indicate the 

Ban mai hom. In this design Design ceramic product set. The researcher collected data 1 were selected as the 

tool for the data obtained from a survery of  100  people The research found that The results are that product is 

a 1 set. Oil burner and hot compress, Bottles of massage oil, spa cream containers, container candle. The 

researcher  collected data 2 The population is a specialist in the design and ceramics , Operator Ban mai hom at 

the  6 people recruitment to the actual sketch idea 2 D production. From the selection style is type 2 the 
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product has a unique identity average 4.5, Product can be produce in  the industry average 4.8, functional areas 

average 4.6, c be  used practically on the daily basis average 4.5, with pattern And aesthetic value average 4.6 

After The population is a specialist selection style is type 2. Experts have suggestions development additional 

product .sketch idea 2
nd

 2 types. Found that type 2 B the highest score .divided in to three functional areas .the 

average level of satisfaction with the functional product value of 3.8 level highest score. The average level of 

satisfaction with the aesthetic value of 4.1 level highest score .the average level of satisfaction. and industrial 

production. 3.4 level mediocre 

Keywords: Product Design, Ceramic products,Ban mai hom, Province Lop buri   

 

1. บทนํา 
  จังหวัดลพบุรี เปนเมืองแหงความหลากหลาย และ ความ

ตอเนื่องทางดานศิลปวัฒนธรรมยาวนานกวา 3,000 ป ตั้งแต

สมัยกอนประวัติศาสตรจนถึงปจจุบัน  ดานเศรษฐกิจจังหวัด

ลพบุรี ป 2553  พบวาจังหวัดลพบุรีมีมูลคาผลิตภัณฑมวลรวม

จังหวัด 67,817 ลานบาท สูงเปน อันดับที่ 27 ของประเทศ และ 

เพื่อใหการพัฒนาของจังหวัดมีความสอดคลองตอสถานการณ

และความตองการของประชาชนในพื้นที่อยางแทจริง  จังหวัดจึง

กําหนดทิศทางในการพัฒนาดวยการจัดแผนพัฒนาจังหวัด 4 ป 

(พ.ศ. 2557-2560) โดยการระดมความคิดเห็น การศึกษาถึง

สถานภาพและคุณลักษณะที่เปนจุดแข็ง (Strength) และ

จุดออน (Weakness) การวิเคราะหศักยภาพของจังหวัดลพบุรี 

พบวา การขาดการสรางมูลคาเพิ่มจากการประยุกตใชภูมิปญญา

ทองถิ่นในการพัฒนาและเพิ่มคุณคาผลิตภัณฑ ยังคงเปน หนึ่งใน

ปญหาที่มีผลตอเศรษฐกิจของจังหวัด (สํานักงานจังหวัดลพบุรี

,2556) โดยผลิตภัณฑประเภทเซรามิกส ถือเปนผลิตภัณฑหน่ึง

ในลพบุรี ที่ขาดการสนับสนุน และกําลังจะสูญหาย ที่ควรให

ความชวยเหลืออยางเรงดวน  

  ปจจุบันการทองเที่ยวเชิงสุขภาพของจังหวัดลพบุรี  รวมถึง

สถานบริการสปาทั้งในโรงแรมและรีสอรทนั้น กําลังไดรับความ

นิยมเปนอยางมาก เนื่องจากสภาพของสังคมที่เปลี่ยนแปลง 

ตลอดจนการแขงขันทางอาชีพในดานตางๆทําใหผูคน จํานวน

มากตกอยู ในสภาวะความเครียดเม่ือสะสมนานเขาก็จะผลตอ

รางกายและจิตใจ จนแสดงออกถึงอารมณไดในที่สุด การนวด

เปนการกิจกรรมสงเสริมสุขภาพอยางถูกวิธีตามหลักวิชาการและ

มีมาตรฐาน เชน การนวด/อบ/ประคบสมุนไพร การบริการสุว

คนธบําบัด (Aroma Therapy) และ วารีบําบัด (Water 

Therapy) ชวยสงเสริมใหรางกายรูสึกผอนคลายสงผลใหมี

สุขภาพจิตที่ดี เปนการเพิ่มพูนพละกําลังใหสมบรูณแข็งแรง ปรับ

สมดุลใหกับรางกาย (นฤมลวรรณ สุขไมตรี ,เยาวนาถ บางศรี

,2561,หนา22) การเขารับบริการตามศูนยสุขภาพหรือสถาน

บริการ สปานั้น จึงนับเปนทางเลือกหน่ึงที่สามารถสรางความ

ผอนคลายใหกับชีวิตได จากการลงพื้นที่สํารวจดานผลิตภัณฑ

เซรามิกสสําหรับการนวดสปา พบวา สวนใหญจะเปนการซื้อจาก

ทองตลาด แลวนํามาจัดเปนชุด ทําใหขาดเอกลักษณที่สามารถ

บงบอกความเปนเอกลักษณของสถานที่ใหบริการ และ ประเด็น

หน่ึงที่นาสนใจ จากการสอบถามเจาของธุรกิจสปา บานไมหอม

จังหวัดลพบุรี ไดกลาวถึง ผูใชบริการบางสวน ที่มาใชบริการ มี

ความสนใจที่จะซื้อชุดผลิตภัณฑ เพื่อนํามาใชเองที่บาน โดย

ตองการรูปแบบที่ไดแรงบันดาลใจจากธรรมชาติ มีความแตกตาง

และมีประโยชนใชสอยที่ดี ดังนั้นการตอยอดผลิตภัณฑประเภท

เซรามิกส เพื่อการพัฒนาและเพิ่มคุณคาผลิตภัณฑ  ตอง

เชื่อมโยงการออกแบบผลิตภัณฑเชิงพาณิชย ทั้งในประเด็นความ

งาม แรงบันดาลใจ และแนวคิดตางๆ เปนสําคัญ 

  จากสภาพปญหาดังกลาว ผูวิจัย จึงมีความสนใจที่จะทําการ

พัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑชุดใสเครื่องหอมเซรามิกส สําหรับ

นวดอโรมา โดยการศึกษาครั้งน้ีผูวิจัยไดเลือก บานไมหอม ตําบล

ปาตาล อําเภอเมือง จังหวัดลพบุรี จังหวัดลพบุรี เปนกรณีศึกษา 

เพราะเปนสถานบริการธุรกิจนวดสปาแบบรวมสมัย ที่ไดรับ

ความนิยมแหงหนึ่งในจังหวัด ที่มีรูปแบบทั้งการนวดแบบแผน

ไทย และการนวดแบบอโรมา จุดเดนของราน เนน ที่ความเปน

ธรรมชาติ โดยการปลูกไมหอมและไมประดับรอบบริเวณราน 

เชน ดอกชวนชม ดอกลีลาวดี เปนตน เพื่อสรางความรมรื่นและ

ผอนคลายแกผูมาใชบริการ แต ผลิตภัณฑที่ใชสําหรับนวดสปา

เปนผลิตภัณฑที่จัดซ้ือจากทองตลาด และ ไมมีเอกลักษณที่

สามารถที่บงบอกถึงบานไมหอม ดังนั้นการออกแบบ ควร

ออกแบบใหผลิตภัณฑมีความรวมสมัยเปนสําคัญ และ นํา
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เอกลักษณจุดเดนของรานมาตกแตงเพื่อสรางการจดจํา  โดยนํา

จุดเดนของรานคือ บรรยากาศโดยรอบที่มีดอกไม และ ความ

งดงามของผีเ ส้ือที่พบเห็นรอบบริเวณมาทําการตกแตงบน

ผลิตภัณฑ นอกจากนี้ การออกแบบเปนชุด ทําใหสามารถจัดเปน

ชุดผลิตภัณฑเพื่อการจําหนายแกผูตองการซ้ือนํากลับไปเปนใช

ตอหรือเปนของขวัญ ของที่ระลึก และของตกแตงในโอกาสตางๆ

ได  

 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย 

 เพื่อออกแบบผลิตภัณฑชุดใสเครื่องหอมเซรามิกส สําหรับ

นวดอโรมา กรณีศึกษา บานไมหอม จังหวัดลพบุรี  

 

3. ขอบเขตการวิจัย 

  เพื่อออกแบบผลิตภัณฑชุดใสเครื่องหอมเซรามิกสสําหรับ

นวดอโรมา โดยการออกแบบดวยการสรางเอกลักษณใหกับ บาน

ไมหอม ใน 1 ชุด ประกอบดวย เตานํ้ามันหอมสามารถอุนลูก

ประคบได ,ขวดน้ํามันหอม, ภาชนะสําหรับผสมครีมสปา, 

ภาชนะสําหรับใสเทียนหอม และ ภาชนะ ภาชนะสําหรับปกธูป

หอมหรือวางกํายาน โดยมีขอบเขตการออกแบบ ดังน้ี   

 

3.1 เตาน้ํามันหอม ที่สามารถอุนลูกประคบได แบงเปน 2สวน  

  สวนที่ 1 เตาน้ํามันหอม  

  สวนที่ 2 ฝาอุนลูกประคบ  

 

3.2 ขวดใสน้ํามันนวด จํานวน 1 ช้ิน  

 

3.3 ภาชนะสําหรับผสมครีมสปา จํานวน 1 ใบ  

 

3.4 ภาชนะสําหรับใสเทียนหอม จํานวน 1 ช้ิน  

 

3.5 ภาชนะสําหรับปกธูปหอม/วางกํายาน จํานวน 1 ช้ิน  

 

4. วิธีการดําเนินการวิจัย 

 ในการศึกษาแนวทางการออกแบบผลิตภัณฑชุดใสเครื่อง

หอมเซรามิกส สําหรับนวดอโรมา กรณีศึกษา บานไมหอม 

จังหวัดลพบุรี ผู วิจัยไดศึกษาคนควาขอมูลเบื้องตน เพื่อนํามา

กําหนดขอบเขตของการดําเนินการวิจัย ใหสามารถบรรลุ

วัตถุประสงคของโครงการวิจัย ทั้งน้ีผูวิจัยจึงไดกําหนดขั้นตอนใน

การดําเนินงานวิจัย ดังน้ี 

 

4.1 ศึกษาขอมูลดวยการลงพื้นที่สัมภาษณผูมีประสบการณ

ผลิตภัณฑใสเครื่องหอมในสปา และ เก็บขอมูลเอกลักษณ ที่มา

ของแนวความคิด หรือจุดเดน จากสถานที่จริง  

 

4.2 ศึกษารูปแบบผลิตภัณฑใสเครื่องหอมในสปา ในทองตลาด 

จากแหลงขอมูลตางๆ เชน หนังสือ บทความ อินเตอรเน็ต และ

งานวิจัยที่เก่ียวของ 

 

4.3 ศึกษาความตองการผลิตภัณฑชุดใสเครื่องหอมเซรามิกส

สําหรับนวดอโรมา โดยใชเครื่องมือเปนแบบสอบถาม 

 

4.4 ศึกษากระบวนการออกแบบผลิต ภัณฑเซรามิกส จาก

แหลงขอมูลตางๆ เชน หนังสือ บทความ อินเตอรเน็ต และ

งานวิจัยที่เก่ียวของ 

 

4.5 นําขอมูลที่ไดจากการเก็บขอมูล มาวิเคราะห แลวนํามาสราง

แบบสอบถาม โดยผานการตรวจสอบจากอาจารยที่ปรึกษา   

จากนั้น ทําการเก็บขอมูลแบบสอบถาม   

 โดยกลุมตัวอยางที่ผู วิจัยไดกําหนดเพื่อใหเปนขอมูลในการ

สํารวจการทําโครงการวิจัย มีดังตอไปน้ี 

4.5.1 กลุมประชาชนผูบริโภคทั่วไป จํานวน 100 คน 

4.5.2 กลุมผูเชี่ยวชาญ จํานวน 6 คน ดังตอไปน้ี 

  1. ผูเชี่ยวชาญทางดานการออกแบบและเซรามิกส 

จํานวน 5 คน 

  2. ผูประกอบการรานหรือเจาของกิจการสปาบานไม

หอม จํานวน 1 คน 

 

4.6 ทําการเก็บขอมูลแบบสอบถามกลุมประชาชนผูบริโภคทั่วไป 

จํานวน 100 คน วิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม โดยหา

คาเฉล่ียจากแบบสอบถาม โดยใชสูตรสถิติวิเคราะหคาเฉลี่ยจาก

แบบสอบถาม โดยใชสูตรการคํานวณดังตอไปนี้ 

 

สูตรการคํานวณ								
คะแนนรวม

จํานวน
				= 				

	∑fx
N  
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 แลวใชการวิเคราะหแบบประเมินโดยใชสูตรสถิติวิเคราะห

คาเฉลี่ยและแบงคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของ แบบสอบถามระดับ

ความพึงพอใจ 

 คะแนนเฉลี่ย 4.50-5.00 กําหนดอยูในเกณฑ ความพึงพอใจ

ในระดับมากที่สุด 

 คะแนนเฉลี่ย 3.50-4.49 กําหนดอยูในเกณฑ ความพึงพอใจ

ในระดับมาก 

 คะแนนเฉลี่ย 2.50-3.49 กําหนดอยูในเกณฑ ความพึงพอใจ

ในระดับปานกลาง 

 คะแนนเฉลี่ย 1.50-2.49 กําหนดอยูในเกณฑ ความพึงพอใจ

ในระดับนอย 

 คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.49 กําหนดอยูในเกณฑ ความพึงพอใจ

ในระดับนอยที่สุด 

 

4.7 เก็บรวบรวมแบบสอบขอมูลพื้นฐาน จากกลุมประชาชน

ผูบริโภคทั่วไป จํานวน 100 คน มาวิเคราะหหารอยละ และ

คาเฉลี่ย แลวนํามาสรุปผล 

 

4.8 นําขอมูลจากกลุมประชาชนผูบริโภคทั่วไป ที่ไดสรุปผลมาทํา

การออกแบบราง  2 มิติ คร้ังที่ 1 และ สรางแบบสอบถามเพื่อ

คัดเลือกรูปแบบ ประเมินโดยกลุมผูเชี่ยวชาญ จํานวน 6 คน มา

วิเคราะหหารอยละ และคาเฉล่ีย แลวนํามาสรุปผลใหเหลือ

รูปแบบเดียว  

  

4.9 ทําการพัฒนารูปแบบ ออกแบบราง  2 มิติ  ครั้งที่ 2 ตาม

คําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ และเขียนแบบเพื่อการผลิต  

 

4.10 ข้ันตอนกระบวนผลิตผลิตภัณฑเซรามิกส  

 

4.11 สรุปผลการวิจัย 

 

5. ผลการวิจัย 

 การออกแบบผลิตภัณฑชุดใสเครื่องหอมเซรามิกส สําหรับ

นวดอโรมา กรณีศึกษา บานไมหอม จังหวัดลพบุรี ครั้งน้ี ไดผาน

การกระบวนการ วิเคราะหขอมูลจากการคนควา การเก็บ

รวบรวมขอมูล และ การสอบถามความคิดเห็นของบุคคลทั่วไป

และผูเชี่ยวชาญ ไดผลการวิจัยตามขอบเขตการวิจัย ดังน้ี 

 

5.1 ผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามผูบริโภคทั่วไป 

 ในการทําวิจัยนี้  ผู วิจัยไดสร าง เครื่องมือ เพื่ อใชในการ

วิเคราะหขอมูลและคัดเลือกรูปแบบของ ชุดใสเครื่องหอมเซรา

มิกส จากกลุมประชากรที่เปนบุคคลทั่วไปจํานวน 100 คน โดย

ในแบบสอบถามไดมีการใหขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับประวัติความ

เปนมาของบานไมหอม รูปแบบการนวดสปา ผลิตภัณฑที่ใช 

และเอกลักษณของบานไมหอม ที่เปนกรณีศึกษาในการออกแบบ 

ครั้งน้ี 

 ผลการวิเคราะหขอมูล ครั้งที่ 1 ดานขอมูลทั่วไป พบวา

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 54  

สวนใหญ มีชวงอายุ 21-30 ป คิดเปนรอยละ 41 ทางดานระดับ

การศึกษาสวนใหญอยูในชวงปริญญาตรีคิดเปนรอยละ 44 สวน

ใหญประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนคิดเปนรอยละ 37 

และรายไดสวนใหญอยูในระดับ 10,001 – 20,000 บาท คิดเปน

รอยละ 62  

 ผลการวิเคราะหขอมูล ครั้งที่ 1 ดานขอมูลแนวทางรูปแบบ

ผลิตภัณฑความตองการเบื้องตน จากกลุมประชากรที่เปนบุคคล

ทั่วไปจํานวน 100 คน ความตองการที่มีผลตอการออกแบบ

ผลิตภัณฑพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญคิดวาการ

ออกแบบผลิตภัณฑชุดใสเครื่องหอมเซรามิกส สําหรับนวดอโรมา

ควรมีลักษณะรูปทรงแบบโคงมนคิดเปนรอยละ 69 ลวดลาย

พฤกษาที่ใชตกแตงบริเวณผลิตภัณฑนั้น ผูตอบแบบสอบถาม

สวนใหญไดเลือกลวดลายดอกชวนชมคิดเปนรอยละ 34 และ

รูปแบบการตกแตงลวดลายบนผลิตภัณฑผูตอบแบบสอบถาม

สวนใหญคิดวาควรตกแตงดวยการแกะลวดลายแบบนูนตํ่าคิด

เปนรอยละ 42   

 นําขอมูลจากกลุมประชาชนผูบริโภคทั่วไป ที่ไดสรุปผลมาทํา

การออกแบบราง 2 มิติ จํานวน 5 รูปแบบ เพื่อทําการสราง

แบบสอบถามผูเช่ียวชาญ  

 

5.2 ผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามผูเช่ียวชาญ 

  ในการทําวิจัยนี้  ผู วิจัยไดสร าง เครื่องมือ เพื่ อใชในการ

วิเคราะหขอมูลและคัดเลือกรูปแบบของ ชุดใสเครื่องหอมเซรา

มิกสสําหรับนวดอโรมา ออกแบบราง 2 มิติ ครั้งที่ 1 (รูปที่ 1-5)

โดยผูเช่ียวชาญเปนผูคัดเลือกรูปแบบ เพื่อนําไปผลิตผลงานจริง 

จํานวน 1 ชุด โดยผลการวิเคราะห พบวา แบบที่ 2 มีคาเฉลี่ย

สูงสุด ผลิตภัณฑมีรูปแบบเอกลักษณที่เหมาะสมกับบานไมหอม 

คาเฉลี่ยรวม 4.5 อยูในระดับความพึงพอใจมาก ผลิตภัณฑ
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สามารถนํามาผลิตไดจริงในระบบอุตสาหกรรม คาเฉล่ียรวม 4.8 

อยูในระดับความพึงพอใจมาก ผลิตภัณฑดานประโยชนใชสอย มี

ความสะดวกตอการใชงานคาเฉลี่ยรวม 4.6 อยูในระดับความพึง

พอใจมาก และ ผลิตภัณฑมีลวดลาย และ ความงาม คาเฉลี่ย

รวม 4.6 อยูในระดับความพึงพอใจมาก  

 หลังจากผู เชี่ย วชาญไดทํ าการคัด เ ลือกแบ บที่ 2  แลว 

ผูเชี่ยวชาญมีขอเสนอแนะ ใหมีการพัฒนาผลิตภัณฑ ปรับแกไข

ฝาอุนลูกประคบ รูปราง และ เพิ่มลวดลายฉลุของผีเสื้อบน

ผลิตภัณฑ โดยทําการออกแบบราง 2 มิติ ครั้งที่ 2 จํานวน 3 

รูปแบบ พบวา แบบที่ 2 B (รูปที่6) มีคาเฉลี่ยสูงสุด โดยทําการ

ประเมิน 3 ดาน ไดแก ดานประโยชนใชสอย คาเฉล่ียรวม 3.8 

อยูในระดับความพึงพอใจมาก ดานความงามคาเฉลี่ยรวม 4.1 

อยู ในระดับความพึงพอใจมาก และ ดานการผลิตในเ ชิง

อุตสาหกรรม 3.4 อยูในระดับความพึงพอใจปานกลาง 

 

 
รูปที่ 1 แสดงภาพรางผลิตภัณฑเซรามิกส แบบที่ 1 

 

 
รูปที่ 2 แสดงภาพรางผลิตภัณฑเซรามิกส แบบที่ 2 

 

 
รูปที่ 3 แสดงภาพรางผลิตภัณฑเซรามิกส แบบที่ 3 

 

 
รูปที่ 4 แสดงภาพรางผลิตภัณฑเซรามิกส แบบที่ 4 

 

 
รูปที่ 5 แสดงภาพรางผลิตภัณฑเซรามิกส แบบที่ 5 

 

 
รูปที่ 6 แสดงภาพรางผลิตภัณฑที่ผานการพัฒนาการออกแบบ

จากการออกแบบราง 2 มิติ คร้ังที่ 2 
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3. ผลการดําเนินการออกแบบ 

 ออกแบบผลิตภัณฑชุดใสเครื่องหอมเซรามิกส สําหรับนวดอ

โรมา กรณีศึกษา บานไมหอม จังหวัดลพบุรี ไดผลสรุปการ

ออกแบบ ดังนี้ ผลิตภัณฑ ใน 1 ชุด ประกอบดวย เตานํ้ามันหอม

สามารถอุนลูกประคบได ,ขวดนํ้ามันหอม, ภาชนะสําหรับผสม

ครีมสปา , ภาชนะสําหรับใสเทียนหอม และ ภาชนะ ภาชนะ

สําหรับปกธูปหอมหรือวางกํายาน  โดยมีแนวความคิดการ

ตกแตงแกะลวดลายนูนต่ํา จากดอกชวนชม และ  ลายฉลุของ

ผีเสื้อ นําไปสรางตนแบบในกระบวนการผลิตเซรามิกส (รูปที่ 7-

10) 

 

 
รูปที่ 7 แสดงภาพแผนภูมิกระบวนการผลิต 

 

 
รูปที่ 8 แสดงภาพการทําตนแบบผลิตภัณฑ 

 

 
รูปที่ 9 แสดงภาพตนแบบผลิตภัณฑ 

 

 
รูปที่ 10 แสดงภาพผลิตภัณฑที่เสร็จสมบรณู 

 

 

 

 

ทําตนแบบผลิตภัณฑ (Prototype) 

ทําแบบพิมพเพื่อใชสําหรับหลอนํ้าดิน (Mold making) 

ท้ิงใหพิมพหลอผลิตภัณฑแหง (Dry Mold) 

เตรียมน้ําดินสําหรับหลอในพิมพ (Clay Slip) 

การขึ้นรูปผลิตภัณฑโดยการหลอน้ําดิน (Slip Casting) 

ท้ิงใหผลิตภัณฑแหงและตกแตง (Dry and Finishing) 

เผาผลิตภัณฑคร้ังท่ี 1 (Biscuit Firing) 

ตกแตงลวดลาย (Painting & Decoration) 

ชุบ / พนเคลือบ (Glazing) 

เผาเคลือบ (Glaze Firing) 

ผลิตภัณฑสมบูรณ (Finish) 
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6. สรุปและอภิปรายผล 

 ผลการออกแบบออกแบบผลิตภัณฑชุดใสเครื่องหอมเซรา

มิกส สําหรับนวดอโรมา กรณีศึกษา บานไมหอม จังหวัดลพบุรี 

ไดผลตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว จากการประเมินและผลวิเคราะห

ขอมูลจากแบบสอบถาม สรุปทิศทางในการออกแบบผลิตภัณฑ

เปนไปทิศทางบวก มีเอกลักษณดอกชวนชมที่ส่ือถึงรานไมหอม

ได สามารถนําไปใชงานได โดยผลิตภัณฑสามารถเปนทางเลือก

ใหมใหแกผูบริโภคที่ตองการนําไปใชงาน สะสม และนําไปเปน

ของขวัญของทีระลึกได นอกจากน้ี เปนกรณีศึกษาการออกแบบ

ผลิตภัณฑเซรามิกสเพื่อใชเปนแนวทาง การพัฒนาศักยภาพ

ตอบสนองการทองเที่ยวและผลิตภัณฑในจังหวัดตามยุทธศาสตร

การพัฒนาจังหวัดลพบุรีได 

 

 

7. ขอเสนอแนะ 

7.1 ผลิตภัณฑควรมีบรรจุภัณฑสําหรับบรรจุผลิตภัณฑชุดใส

เครื่องหอมเซรามิกส เพื่อสะดวกแกการนําไปเปนของขวัญและ

การขนสง เพราะนอกจากเปนการปองกันการกระแทกแลว 

บรรจุภัณฑยังมีหนาที่ประชาสัมพันธผลิตภัณฑไปในตัวดวย 

 

7.2 ในการออกแบบครั้งตอไป ผู วิจัยมีความเห็นวาควรมีการ

ออกแบบชุดถาดรองเพิ่มเติมเพื่อใหเขาชุดกัน แต ควรมีการ

คํานวณในสวนงบประมาณ และความคุมคาในการผลิต 
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บทคัดยอ 

   การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาสภาพและปญหาการบริหารงานดานคลังสินคาของผูประกอบการกิจการ อําเภอ

เมือง จังหวัดกําแพงเพชร และ 2) เพื่อหาแนวทางพัฒนาการบริหารงานดานคลังสินคาของผูประกอบการกิจการ อําเภอเมือง จังหวัด

กําแพงเพชร จากการเก็บขอมูลของกลุมตัวอยาง ประกอบไปดวยสถานประกอบการดังนี้ 1) สถานประกอบการที่เกี่ยวกับวัสดุ กอสราง 

2) สถานประกอบการที่เกี่ยวกับเฟอรนิเจอร 3) สถานประกอบการที่เกี่ยวกับคาสง – คาปลีก 4) สถานประกอบการที่เกี่ยวกับ

เครื่องใชไฟฟา และ 5) สถานประกอบการที่เกี่ยวกับเกษตร และเคมีภัณฑ ซึ่งผลการวิจัยพบวาไมมีความรูทางดานโลจิสติกส และ

คลังสินคา จํานวน 17 กลุมตัวอยาง ซ่ึงกลุมตัวอยางในกลุมน้ีไมมีความรูทางดานโลจิสติกสเลย ทําใหการดําเนินงานของกิจการเปนไป

อยางไมราบร่ืนและใชเพียงประสบการณเปนตัวกําหนดการดําเนินกิจการ มีความรูแคเบื้องตนทางดานโลจิสติกส และไมมีความรู

ทางดานคลังสินคา จํานวน 2 กลุมตัวอยาง ซ่ึงกลุมตัวอยางนี้ไดใหขอมูลวามีความรูแคเบื้องตนเทาน้ัน โลจิสติกส คือ การทํางาน

เกี่ยวกับการขนสง และไมมีความรูที่เกี่ยวกับคลังสินคาเลย จากการศึกษาขอมูลของผูวิจัยพบวาการดําเนินกิจการของกลุมตัวอยางน้ีจะ

มีการจัดการดานการขนสงอยูบาง แตดานคลังสินคาไมมีการจัดการทําใหกิจการเกิดคาใชจายมากขึ้น และมีความรูเบื้องตนดาน       

โลจิสติกส และคลังสินคา จํานวน 3 กลุมตัวอยาง ซึ่ง 3 กลุมตัวอยางนี้เปนสถานประกอบการที่ผูจัดการหรือเจาของกิจการ ไดมีความรู

จากการศึกษา และมีการนําความรูมาใชในการดําเนินกิจการ โดยมีแนวทางในการแกไขปญหา คือ หนวยงานรัฐบาล หรือเอกชน ควรมี

ความรวมมือกัน เพื่อนําความรูทางดานโลจิสติกสเผยแพรใหกับสถานประกอบการไดทราบถึงประโยชนที่จะนําไปใชในการดําเนิน

กิจการ และเมื่อนําไปใชจะทําใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และสถานประกอบการควรที่จะมีความคิดใหม ควรที่จะยอมรับหรือรับฟง 

หรือหาขอมูลเพิ่มเติมสําหรับการดําเนินกิจการ เพื่อประโยชนของสถานประกอบการ 

คําสําคัญ: การบริหารงาน, คลังสินคา, ผูประกอบกิจการ 
 

Abstract 
   This research is intended 1) To study the condition and the problems of managing the warehouse of 

entrepreneurs, Mueang district, Kamphaeng Phet Province and 2) to the management of the Warehouse 

Entrepreneurs, Mueang District, Kamphaeng Phet Province. To store the data of the subject with the workplace as 

follows : 1) The Company About the construction materials. 2) The establishment of the furniture. 3) The about 

trade - Retail 4) The Company About the electrical appliances and 5) The establishment of the agricultural and 

Chemical Products. Research has found that does not have the knowledge of the logistics and warehousing of 17 

a subject which the subject in this group does not have the knowledge of the logistics and make the operation 
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of a not running smoothly and just the experience is the set of the Operations, have the knowledge just the 

introduction of the logistics and do not have the knowledge of the Warehouse the number 2 sample group that 

this subject to information that is only know only the preliminary Logistics is a function of the carrier and do not 

have the knowledge about the warehouse at all. The study of the research found that the operation of this 

subject will have to manage the transportation but the Warehouse does not make the business costs and a basic 

knowledge of logistics and warehousing the number 3 sample group that 3 This subject is that the manager or 

owner has the knowledge of the study and apply the knowledge to use in the business operation. the guidelines 

in the Edit the problem is that the government or the private sector should be working together to bring the 

knowledge of the distribution logistics services to be aware of the benefits that will be used in the conduct of 

business and when to use will cause the highest performance and the workplace should be a new idea should 

be to accept or to listen or find more information for the operation of the company for the benefit of the 

workplace. 

Keywords: Management, warehouse, Operators  

 

1. บทนํา 

 ในปจจุบันการจัดการสินคาคงคลังเปนกิจกรรมที่เกี่ยวของ

กับการถือครองสินคา ซึ่งเปนตนทุนทางโลจิสติกส คลังสินคาจึง

เปนกิจกรรมที่สําคัญของการจัดการโลจิสติกส รองจากกิจกรรม

ดานการขนสง โดยภารกิจและบทบาทหนาที่ของคลังสินคา

เกี่ยวของกับประสิทธิภาพในการใชประโยชนสูงสุดในพื้นที่ ตอ

ตนทุนรวม บทบาทของสินคาคงคลังจึงมีผลตอผลกําไรและ

ขาดทุนของธุรกิจอยางหลีกเลี่ยงไมได วัตถุประสงคหลักของการ

จัดการโซอุปทานโลจิสติกสก็เพื่อการลดตนทุนการถือครองสินคา

ใหมากที่สุด ซ่ึงเปาหมายของทุกธุรกิจก็ลวนตองการลดตนทุนใน

การถือครองสินคาภายใตการคงประสิทธิภาพตอการตอบสนอง

ความตองการของสินคาในการสงมอบสินคาแบบทันเวลา และ

เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการดําเนินงานสูงสุดธุรกิจจึงควรนํา

ทฤษฏีหรือกลยุทธในการจัดการคลังสินคามาใชในการดําเนิน

กิจการ [1] 

 ธนิต โสรัตน กลาววา การจัดการคลังสินคามีความสําคัญ

และจําเปนอยางยิ่ง โดยเฉพาะที่เกี่ยวของกันในดานการขนสง 

หรือโลจิสติกสถือวาเปนตนทุนที่สําคัญ องคกรขนาดใหญจะ

เล็งเห็นถึงความสําคัญของกระบวนการดานการขนสงหรือการ

บริหารสต็อก ไดแก การจัดการคลังสินคาและศูนยกระจาย

สินคา โดยกระบวนการทํางานในดานนี้จะสงผลโดยตรงตอ

ตนทุนโลจิสติกสและประสิทธิภาพ ในการตอบสนองลูกคาทั้งใน

ดานของเวลาในการดําเนินการ และคุณภาพมาตรฐานในการสง

มอบสินคาใหครบตามจํานวน และเปนไปอยางที่ลูกคาตองการ 

ดังนั้นการพัฒนาขีดความสามารถในการบ ริหารจัดการงาน

คลังสินคา โดยแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาคลังสินคาและ

ศูนยกระจายสินคา ควรเลือกใชวิธีในการลดตนทุน เพื่อยกระดับ

กระบวนการทํางานโลจิสติกสในดานคลังสินคา ผูวิจัยจึงสนใจที่

จะวิจัยและศึกษาการบริหารงานดานคลังสินคาของผูประกอบ

กิจการ อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร เพื่อหาแนวทางในการ

เพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงานดานคลังสินคา และเพื่อลด

ตนทุนใหกับผูประกอบกิจการสืบตอไป 

 

2. วัตถุประสงค  
2.1 เพื่อศึกษาสภาพและปญหาการบริหารงานดานคลังสินคา

ของผูประกอบการกิจการ อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร  

 

2.2 เพื่อหาแนวทางพัฒนาการบริหารงานดานคลังสินคาของ

ผูประกอบการกิจการ อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร 

 

3. ขอบเขตการวิจัย 

 การวิจัยครั้งน้ี ผู วิจัยไดกําหนดขอบเขต โดยแบงเปน 2 

ขั้นตอน ดังนี้ 
 

3.1 การวิเคราะหเอกสาร 

  ขอบเขตดานเนื้อหา ไดแก 1) ศึกษาการดําเนินกิจการ

หรือวิธีการปฏิบัติงานของผูประกอบการในอําเภอเมือง จังหวัด
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กําแพงเพชร และ  2) ศึกษาการดําเนินกิจการหรือวิธีการ

ปฏิบัติงานดานการจัดการคลังสินคา 

 

3.2 การสํารวจและเก็บขอมูลวิธีการดําเนินกิจการของผูประกอบ

กิจการในอําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร 

  ขอบเขตดานเนื้อหา ไดแก 1) ประวัติของกิจการ 2) 

ลักษณะของกิจการของผูประกอบการ 3) การดําเนินงานของผู

ประกอบกิจการ และ 4) การดําเนินงานดานคลังสินคาของผู

ประกอบกิจการ  

 

4. วิธีดําเนินงานวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาการบริหารงานดานคลังสินคา

ของผูประกอบกิจการ อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร เพื่อ

ศึกษาสภาพและปญหาการบ ริหารงานดานคลังสินคาของ

ผูประกอบการกิจการ อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร และเพื่อ

หา แนวทางพัฒ นากา รบริ หา ร งานด านคลั ง สิ นค าข อง

ผูประกอบการกิจการ อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร โดยมี

ระเบียบวิธีวิจัยดังตอไปน้ี 

 

4.1 ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ กิจการหรือ

ธุรกิจ ในอําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร ประกอบไปดวย 1) 

กิจการที่จําหนายสินคาประเภทวัสดุ กอสราง จํานวน 5 กลุม

ตัวอยาง 2) กิจการที่จําหนายสินคาประเภทเครื่องใชไฟฟา 

จํานวน 4 กลุมตัวอยาง 3) กิจการที่จําหนายสินคาประเภท

เฟอรนิเจอร จํานวน 5 กลุมตัวอยาง 4) กิจการที่จําหนายสินคา

ประเภทเกษตรและเคมีภัณฑ จํานวน 3 กลุมตัวอยาง และ      

5) กิจการที่จําหนายสินคาในรูปแบบการคาสง คาปลีก จํานวน 

5 กลุมตัวอยาง รวมกลุมตัวอยางทั้งสิ้นจํานวน 22 กลุมตัวอยาง 

 

4.2 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวม

ขอมูลครั้งนี้เปนแบบสัมภาษณและแบบสอบถามเก่ียวกับสภาพ

และปญหาการบริหารงานดานคลังสินคา แบงออกเปน 2 สวน 

คือ สวนที่  1 แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่ว ไปของ

ผูประกอบการ และความรูดานการบริหารคลังสินคา ดังนี้   1) 

แบบสอบถามขอมูลทั่วไป 2) แบบสอบถามเรื่องขอมูลการ

บริหารงาน และ 3) แบบสอบถามเรื่องความรูเรื่องคลังสินคา 

สวนที่ 2 แบบสัมภาษณสภาพและปญหาการบริหารงานดาน

คลังสินคา เพื่อหาแนวทางแกไขใหกับผูประกอบการ 

4.3 การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดทําการเก็บรวบรวมขอมูล

ดังน้ี 1) การเก็บรวบรวมขอมูลในการศึกษาจากแหลงขอมูลปฐม

ภูมิ โดยการใชเครื่องมือ คือ การสัมภาษณ      เชิงลึก ของผู

ประกอบกิจการ อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร เพื่อตอบ

คําถามและแสดงความคิดเห็น และ 2) การเก็บรวบรวมขอมูล

จากแหลงขอมูลทุติยภูมิ จากการคนควารวบรวมจาก หนังสือ 

บทความ วารสาร เอกสารประกอบการเรียน รายงานการศึกษา 

รายงานประจําปบริษัท และขอมูลทาง Internet ที่เปนแนวคิด

ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการบริหารงานดานคลังสินคา 

 

4.4 การวิเคราะหขอมูล ขอมูลที่รวบรวมไดในการศึกษาคนควา

เปนขอมูลเชิงคุณภาพ โดยการประเมินผลจากการสัมภาษณจาก

กลุมตัวอยางคือ ผูประกอบกิจการ อําเภอเมือง จังหวัด

กําแพงเพชร ที่ มีการบริหารงานดานคลังสินคา โดยการ

ประเมินผล คือ ใชการประเมินผลจากการสัมภาษณเชิงลึกกับ

ผูประกอบการ เพื่อทราบถึง กระบวนการในการบริหารงานดาน

คลังสินคา สภาพและปญหาที่เกิดขึ้น และสรุปคุณลักษณะของ

ขอมูลที่รวบรวมไดพรอมจัดทํารายงานโดยการนําขอมูลปฐมภูมิ

ที่ไดจากการสัมภาษณ 

 

5. ผลการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งน้ีเปนการศึกษาการบริหารงานดานคลังสินคา

ของผูประกอบกิจการ อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร เพื่อ

ศึกษาสภาพและปญหาการบริหารงานดานคลังสินคาของ

ผูประกอบการกิจการ อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร และเพื่อ

หา แนวทา งพัฒ นากา รบ ริหา ร งานด า นคลั งสิ นค าของ

ผูประกอบการกิจการ อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร ใน

การศึกษาขอมูลผูศึกษาไดแบงการวิเคราะหออกเปน 2 สวน 

ดังน้ี 

 สวนที ่1 ศึกษาขอมูลเกี่ยวกับความรูทั่วไปของผูประกอบการ 

และความรูดานการบริหารคลังสินคา ของผูประกอบการกิจการ 

อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร 

 สวนที ่2 ศึกษาขอมูลเกี่ยวกับสภาพและปญหาการบริหารงาน

ดานคลังสินคา เพื่อหาแนวทางแกไขใหกับผูประกอบการ ของ

ผูประกอบการกิจการ อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร 

 จากการเก็บขอมูลของสถานประกอบการจํานวน 22 กลุม

ตัวอยาง ประกอบไปดวยสถานประกอบการดังน้ี 1) สถาน

ประกอบการที่เกี่ยวกับวัสดุ กอสราง 2) สถานประกอบการที่
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เกี่ยวกับเฟอรนิเจอร 3) สถานประกอบการที่เกี่ยวกับคาสง – คา

ปลีก 4) สถานประกอบการที่เกี่ยวกับเคร่ืองใชไฟฟา และ       

5) สถานประกอบการที่เก่ียวกับเกษตร และเคมีภัณฑ ซ่ึงผูวิจัย

สามารถสรุปผลการรวบรวมขอมูลไดคือ 

 

5.1 ไมมีความรูทางดานโลจิสติกส และคลังสินคา จํานวน 17 

กลุมตัวอยาง ซึ่งกลุมตัวอยางในกลุมน้ีไมมีความรูทางดานโลจิ

สติกสเลย ทําใหการดําเนินงานของกิจการเปนไปอยางไมราบรื่น

และใชเพียงประสบการณเปนตัวกําหนดการดําเนินงานของ

กิจการเทานั้น 

 

5.2 มีความรูเบื้องตนทางดานโลจิสติกส และไมมีความรูทางดาน

คลังสินคา จํานวน 2 กลุมตัวอยาง ซึ่งกลุมตัวอยางน้ีไดใหขอมูล

วามีความรูแคเบื้องตนเทาน้ัน โลจิสติกส คือ การทํางานเกี่ยวกับ

การขนส ง  และไมมีความรูที่ เ ก่ียวกับคลั งสินคาเลย จาก

การศึกษาขอมูลของผูวิจัยพบวาการดําเนินกิจการของกลุม

ตัวอยางนี้จะมีการ จัดการด านการขนสงอยูบาง  แตด าน

คลังสินคาไมการจัดการทําใหกิจการเกิดคาใชจายมากขึ้น 

 

5.3 มีความรูเบื้องตนดานโลจิสติกส และคลังสินคา จํานวน 3 

กลุมตัวอยาง ซึ่ง 3 กลุมตัวอยางนี้เปนสถานประกอบการที่

ผูจัดการหรือเจาของกิจการ ไดมีความรูจากการศึกษา และมีการ

นําความรูมาใชในการดําเนินกิจการ 

 

 จากการลงพื้นที่ของผูวิจัยสามารถสรุปขอมูลของกลุม

ตัวอยางสวนใหญจะไมมีความรูทางดานโลจิสติกส และไมมี

ความรูทางดานคลังสินคา จึงทําใหเกิดผลเสียตอการดําเนิน

กิจการ ไมวาจะเปนเรื่องของคาใชจายในการจัดเก็บสินคา 

คาใชจายในการขนสง และตนทุนจมที่มีจํานวนที่สูงมาก ดังนั้น

ผูวิจัยจึงไดสรุปผลความรูดังตารางที่ 1 และสามารถสรุปการหา

แนวทางในการแกไขปญหาใหกับกิจการตางๆ ในอําเภอเมือง 

จังหวัดกําแพงเพชร เพื่อนําไปปรับใชในการดําเนินการได  

 

 

 

 

 

 

ตาราง 1 สรุปผลความรูดานโลจิสติกส และคลังสินคา 

 
 

 ซ่ึงผูวิจัยไดทําการสรุปไดวากลุมตัวอยางจํานวน 22 กลุม

ตัวอยาง ไมมีความรูทางดานโลจิสติกส จํานวน 17 กลุมตัวอยาง 

และมีความรูทางดานโลจิสติกส จํานวน 5 กลุมตัวอยาง ซ่ึงจาก

การสัมภาษณของผูวิ จัยตอกลุมตัวอยางที่มีความรูทางดาน     

โลจิสติกสพบวามีความรูเพียงเบื้องตนเทานั้น ซ่ึงยังไมใชสาระที่

สําคัญที่แทจริงของศาสตรทางดานโลจิสติกส และกลุมตัวอยาง

ทั้งหมดจํานวน 22 กลุมตัวอยาง ไมมีความรูทางดานการบริหาร

คลังสินคาเลย เนื่องจากการสัมภาษณจะพบวาคาใชจายที่สูงจะ

เปนเรื่องที่เ ก่ียวกับการสั่งซื้อสินคา การจัดเก็บสินคา ความ

เสียหายของสินคาที่เกิดจากการจัดเก็บ จํานวนสินคาที่เก็บไวใน

คลังสินคา เปนตน 

 

6. แนวทางในการแกไขปญหาดานโลจสิติกส และการ

บริหารคลังสินคา 

 จากการสัมภาษณของกลุมตัวอยางพบวากลุมตัวอยางมี

ความรูทางดานโลจิสติกสที่นอยมาก และจะทราบเพียงอยาง

เดียววาโลจิสติกส คือ ศาสตรที่เกี่ยวของกับการขนสง ในดาน

ความรูทางดานการบริหารคลังสินคาพบวากลุมตัวอยางไม มี

ความรูเลย ทําใหผูวิจัยจึงไดสรุปแนวทางการแกไขปญหาไดดังน้ี 

คือ 
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6.1 หนวยงานรัฐบาล หรือเอกชน ควรมีความรวมมือกัน เพื่อนํา

ความรูทางดานโลจิสติกสเผยแพรใหกับสถานประกอบการได

ทราบถึงประโยชนที่จะนําไปใชในการดําเนินกิจการ และเมื่อ

นําไปใชจะทําใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และทําการจัดประชุม 

หรืออบรมทางดานโลจิสติกสใหกับธุรกิจ เนื่องจากการดําเนิน

กิจการใหลุลวงไปดวยดีนั้น จําเปนตองใชงานทางดานโลจิสติกส

เขามาชวยในการดําเนินกิจการ เชน การลดตนทุนการสั่งซื้อ

สินคา การลดคาใชจายในการดําเนินงาน การลดตนทุนหือลด

คาใชจายในการขนสง รวมไปถึงการสงสินคาเพื่อตอบสนอง

ความตองการใหกับลูกคาไดอยางรวดเร็ว และควรนํากลยุทธ

ทางดานโลจิสติกสมาใชในการดําเนินกิจการ 

 

6.2 สถานประกอบการควรที่จะมีความคิดใหม ควรที่จะยอมรับ

หรือรับฟง หรือหาขอมูลเพิ่มเติมสําหรับการดําเนินกิจการ เพื่อ

ประโยชนของสถานประกอบการเอง ซึ่งในการดําเนินงาน

ทางดานศาสตรโลจิสติกส จะมีกลยุทธตางๆ ในการดําเนินงาน

ทางดานโลจิสติกส เปนจํานวนมากยกตัวอยางในงานวิจัยนี้เชน 

กลยุทธการเติมเต็มสินคา กลยุทธการลดตนทุน เปนตน 

 

7. อภิปรายผล 

 จากการศึกษาการบริหารงานดานคลังสินคาของผูประกอบ

กิจการ อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร สามารถอภิปรายผล

ดังตอไปนี้ 

กลุมตัวอยางจํานวน 22 กลุมตัวอยาง ไมมีความรูทางดาน โลจิ

สติกส จํานวน 17 กลุมตัวอยาง และมีความรูทางดาน      โลจิ

สติกส จํานวน 5 กลุมตัวอยาง ซึ่งจากการสัมภาษณของผูวิจัยตอ

กลุมตัวอยางที่มีความรูทางดานโลจิสติกสพบวามีความรูเพียง

เบื้องตนเทานั้น ซึ่งยังไมใชสาระที่สําคัญที่แทจริงของศาสตร

ทางดานโลจิสติกส และกลุมตัวอยางทั้งหมดจํานวน 22 กลุม

ตัวอยาง ไมมีความรูทางดานการบริหารคลังสินคาเลย เน่ืองจาก

การสัมภาษณจะพบวาคาใชจายที่สูงจะเปนเรื่องที่เก่ียวกับการ

สั่งซ้ือสินคา การจัดเก็บสินคา ความเสียหายของสินคาที่เกิดจาก

การจัดเก็บ จํานวนสินคาที่เก็บไวในคลังสินคา เปนตน ผูวิจัยจึง

ไดสรุปแนวทางการแกไขปญหาไดดังนี้ คือ 

 

7.1 ควรใหความรูทางดานโลจิสติกสแกประชาชนที่ประกอบ

กิจการ หรือธุรกิจ ที่มีการดําเนินกิจการทางดานคลังสินคา เพื่อ

ประโยชนและประสิทธิภาพในการดําเนินงานของกิจการ หรือ

ธุรกิจ  และยังสามารถชวยลดคาใชจาย ลดตนทุนในการ

ดําเนินงานของกิจการ หรือธุรกิจไดอีกดวย 

 

7.2 สถานประกอบการควรที่จะมีความคิดใหม ควรที่จะยอมรับ

หรือรับฟง หรือหาขอมูลเพิ่มเติมสําหรับการดําเนินกิจการ เพื่อ

ประโยชนของสถานประกอบการเอง ซึ่งในการดําเนินงาน

ทางดานศาสตรโลจิสติกส จะมีกลยุทธตางๆ ในการดําเนินงาน

ทางดานโลจิสติกส เปนจํานวนมากยกตัวอยางในงานวิจัยนี้เชน 

7.2.1 กลยุทธการเติมเต็มสินคา กลยุทธนี้จะเปนกลยุทธที่ใช

ศาสตรโลจิสติกสทางดานการคํานวณการพยากรณมาใชในการ

ดําเนินงาน โดยตองใหพนักงานเปนผูเช็คสต็อกของสินคา และ

ทําการพยากรณยอดขายสินคา แลวจึงตัดสินใจทําการส่ังซื้อ

สินคา ถานําการพยากรณมาใชในการดําเนินกิจการจะทําให

สามารถลดตนทุนในการส่ังซื้อคา ตนทุนการจัดเก็บสินคา และ

ตนทุนจมได 

7.2.2 กลยุทธการลดตนทุน ในสวนของการลดตนทุนทางราน

จะแบงเปน 

  - การลดตนทุนดานการขนสง จะใชการขนสงแบบทาง

เดียวกันไปดวยกันและการกําหนดวันที่จะสงใหเหมือนๆกัน

เพื่อใหสินคาที่จะทําการจัดสงน้ันเต็มคนรถไมเสียเที่ยวและจะสง

เฉพาะสถานที่ที่อยูใกลๆ รานเทานั้น สวนลูกคาที่อยูไกลลูกคา

จะตองนํารถมารับเอง 

  - การลดตนทุนภายในรานโดยการที่ เจาของรานมา

ทํางานกับบุคคลากรภายในรานและจะไดมีการทําบัญชีเพื่อให

เกิดการทํางานและกําไรในรานไดมากที่สุด 

  - การสํารวจตลาดวาสินคาไหนมีความตองการมาก หรือ

นอยอยางไร เพื่อเวลาสั่งสินคาจะไดขายไดหมดไมคาสต็อกและ

เปนการลดตนทุนในการดําเนินงานภายในรานไปในตัว 

  

8. บทสรุป 

 ผลการศึกษาครั้งน้ีทําใหผูศึกษาทราบถึงประเภทของกิจการ 

หรือธุรกิจ พบวากลุมตัวอยางสวนใหญเปนธุรกิจวัสดุ กอสราง, 

เฟอรนิเจอร และคาสง – คาปลีก จํานวน 5 กลุมตัวอยาง คิด

เปนรอยละ 22.70 ธุรกิจเครื่องใชไฟฟา จํานวน 4 กลุมตัวอยาง 

คิดเปนรอยละ 18.19 และธุรกิจเกษตร และเคมีภัณฑ จํานวน 3 

กลุมตัวอยาง คิดเปนรอยละ 13.71 ซึ่งผูวิจัยสามารถสรุปผลการ

รวบรวมขอมูล คือ สถานประกอบการไมมีความรูทางดาน      
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โลจิสติกส และคลังสินคา จํานวน 17 กลุมตัวอยาง ซึ่งกลุม

ตัวอยางในกลุมนี้มีมีความรูทางดานโลจิสติกสเลย ทําใหการ

ดําเ นินงานของ กิจการเปน ไปอยางไม ร าบ ร่ืนและใชแค

ป ร ะสบ การณ เป นตั วกํ าหน ดการดํ า เนิ นกิจการ  สถาน

ประกอบการมีความรูแคเบื้องตนทางดานโลจิสติกส และไมมี

ความรูทางดานคลังสินคา จํานวน 2 กลุมตัวอยาง ซึ่งกลุม

ตัวอยางนี้ไดใหขอมูลวามีความรูแคเบื้องตนเทานั้น โลจิสติกส 

คือ การทํางานเก่ียวกับการขนสง และไมมีความรูที่เกี่ยวกับ

คลังสินคาเลย จากการศึกษาขอมูลของผูวิจัยพบวาการดําเนิน

กิจการของกลุมตัวอยางน้ีจะมีการจัดการดานการขนสงอยูบาง 

แตดานคลังสินคาไมการจัดการทําใหกิจการเกิดคาใชจายมากขึ้น 

และสถานประกอบการมีความรูเบื้องตนดานโลจิสติกส และ

คลังสินคา จํานวน 3 กลุมตัวอยาง ซ่ึง 3 กลุมตัวอยางน้ีเปน

สถานประกอบการที่ผูจัดการหรือเจาของกิจการ ไดมีความรูจาก

การศึกษา และมีการนําความรูมาใชในการดําเนินกิจการ  

 

9. เอกสารอางอิง 
[1] ธนิต โสรัตน, “การประยุกตใชการจัดการโซอุปทาน             

 โลจิสติกส”, กรุงเทพมหานคร : บริษัท ประชุมทอง        

 พริ้นติ้ง กรุป จํากัด (พิมพครั้งที่ 1), 2550. 

[2] คํานาย อภิปรัชญากุล, หลักการจัการคลังสินคา,  

 กรุงเทพฯ : ซี.วาย.ซิซเทิม พริ๊นติ้ง (พิมพครั้งที่ 1), 2551. 

446



การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 4 

12-13 กรกฎาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร หนา 

 

การออกแบบและพัฒนาตูอบแหงปลาสลิดพลังงานแสงอาทิตยขนาดเล็ก 

Design and Development of a small solar cabinet dryer for drying fish 

 
วรวุฒิ  บุตรดี, ภาคิณ  มณีโชติ, กิตติพงศ  โคเซียน และ ตรีรัตน  ไพโรจน 

 

สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  

Email: ball_ccs04@hotmail.co.th 

 

บทคัดยอ 
   การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคออกแบบและพัฒนาตูอบแหงปลาสลิดดวยพลังงานแสงอาทิตยขนาดเล็ก การหาประสิทธิภาพ 

และการประเมินความพึงพอใจตอการใชงานตูอบแหงปลาสลิดดวยพลังงานแสงอาทิตยขนาดเล็ก กลุมตัวอยางที่นําตูอบแหงปลาสลิด

ดวยพลังงานแสงอาทิตยขนาดเล็กไปใชงาน คือ ชุมชนบานพราน ตําบลพรานกระตาย อําเภอพรานกระตาย จังหวัดกําแพงเพชร  ตูอบ

แหงปลาสลิดพลังงานแสงอาทิตยขนาดเล็ก มีขนาด กวาง 1 เมตร ยาว 1.20 เมตร  สูง 1.20 เมตร สามารถอบปลาสลิดไดประมาณ 6 

– 10 กิโลกรัม จากการหาประสิทธิภาพตูอบ พบวา อุณหภูมิภายในตูอบมีอุณหภูมิเฉล่ีย 54.3 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิภายนอก

เฉล่ีย 43.1 องศาเซลเซียส เมื่อทําการทดลองปลาสลิดในตูอบแหง เปรียบเทียบกับการตากแดดดวยธรรมชาติ โดยปลาสลิดที่ใชในตูอบ

แหงมีนํ้าหนักกอนอบเฉลี่ย 106.8 กรัม น้ําหนักปลาสลิดตากแดดดวยธรรมชาติมีน้ําหนักกอนตากเฉล่ีย 106.4 กรัม จากการทดลอง

ตากพรอมกันในชวงเวลา 14.00-15.00 น. พบวา ปลาสลิดที่ตากในตูอบแหงมีนํ้าหนักหายไปเฉลี่ย 9.8 กรัม และปลาสลิดที่ตากแดด

ดวยธรรมชาติน้ําหนักหายไปเฉลี่ย 4 กรัมจากการศึกษาความพึงพอใจตอการใชงานตูอบแหงปลาสลิดพลังงานแสงอาทิตยขนาดเล็ก

สรุปไดวา ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในตูอบแหงพลังงานแสงอาทิตยอยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ย 4.62 และ มีคาสวน

เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.15 

คําสําคัญ: ตูอบแหงพลังงานแสงอาทิตยขนาดเล็ก, ตูอบแหงปลาสลิด, แผนโพลีคารบอเนต 
 

Abstract 
   The purpose of this research was to produce and find the efficiency of small solar-assisted salmon driers. 

Finding efficiency and Satisfaction Assessment the use of small solar-powered salmon driers. The sample consisted of 

Community Ban Prathan villagers in Phran  Khratai sub-district,Phran  Khratai district, Khampangphet province. 

 Solar dryer having a size 1.0 m wide x 1.2 m long x 1.2 m high with the load capacity of 6-10 kg for fish ineach 

drying batch. The experimental result of drying fish with small solar dryer indicated that the average temperature 

inside the oven was 54.3 ˚c and temperature outside the oven was 43.1 ˚c. To compare the weight of drying fish with 

natural sunlight and drying fish with a small solar dryer at 2-3 p.m. the average weight of fish before drying fish with 

natural sunlight was 106.4 g  and weight of fish after drying was 102.4 g. These showed that the weight of drying fish 

with natural sunlight lost 4 grams. On the other side, the average weight of fish before drying fish with a small solar 

dryer was 106.8 g and weight of fish after drying was 97 g. These indicated that the weight of drying fish with a small 

solar dryer lost 5 g. To survey the satisfaction of the use of small solar dryer, it was found that the participants satisfy 

the solar dryer at the highest level with the mean of 4.62 and the standard deviation of 0.15. 

Keywords: Small Solar Dryers, Fisher Dryers, Polycarbonat
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1. บทนํา 

 การทําผลิตผลทางเกษตรใหแหงน้ัน เกษตรกรสวนใหญใชวิธี

ตากแดด และผึ่งลมเพื่อถนอมอาหาร แตในชวงฤดูฝนสภาพ

อากาศมีความชื้นสูง ทําใหไมสามารถตากแดด และผึ่งลมได

นอกจากนี้ยังมีปญหาเก่ียวกับความไมสะอาด เน่ืองจากมีฝุน

ละอองในขณะตาก และการรบกวนจากสัตวตางๆอีกทั้งยัง

กอให เกิด เชื้อรา ดังนั้น  จึงมีความจํา เปนที่จะตองอาศัย

เทคโนโลยีในการทําใหแหงโดยสรางเครื่องมือขึ้นใชสําหรับอบ

ผลิตผลทางเกษตรใหแหง จึงเรียกวิธีนี้วา การอบแหงและเรียก

ผลิตภัณฑที่ผลิตไดโดยวิธีน้ีวา ผลิตภัณฑอาหารอบแหง หลักใน

การทําอาหารอบแหง คือ จะตองไลนํ้าหรือความชื้นที่มีอยูใน

ผลิตผลการ เกษตรออกไป แตจะยังมีความชื้นเหลืออยู ใน

ผลิตภัณฑมากนอยแลวแตชิดของอาหาร [1] 

 การอบแหงปลาสลิดของชาวบานในปจจุบัน จะใชการตาก

แหงทําใหผลิตภัณฑไดผลชา และยังไมถูกสุขลักษณะ เพราะ

ผลิตผลที่ตากไมมีภาชนะปดทําใหมีการปนเปอนของฝุนละออง

เศษของวัสดุอ่ืนๆ อีกทั้งยังถูกรบกวนดวยแมลงและสัตวตางๆ 

ผูวิจัยจึงเห็นวานาจะมีการพัฒนาตูอบแหงปลาสลิดแบบกรีน

เฮาส ดวยพลังงานแสงอาทิตย เพื่อพัฒนาผลผลิตปลาสลิดใหได

คุณภาพ จะชวยยกระดับของโครงการหน่ึงผลิตภัณฑหนึ่งตําบล

ของรัฐบาลใหเปนที่นิยมของผูบริโภค ซึ่งจะสรางรายไดใหชุมชน

และสรางความเขมแข็งใหชุมชนอีกทางหน่ึง 

 

2. ขอบเขตการวิจัย 
2.1 ประชากรกลุมตัวอยาง  

 ที่ใชในการวิจัย ไดแก กลุมชาวบานผูสนใจ บานพราน ตําบล

พรานกระตาย อําเภอพรานกระตาย จังหวัดกําแพงเพชร 

 

2.2 ตัวแปร ไดแก  
  ตัวแปรตน ไดแก ตูอบพลังงานแสงอาทิตยขนาดเล็ก 
ตัวแปรตาม ไดแก คุณภาพของปลาสลิดอบแหง  

 

3. อุปกรณและวิธีการวจิยั 

3.1 อุปกรณและวัสดุที่ใชในการวิจัย 
3.1.1 ปลาสลิด 

 
รูปที่ 1 แสดงภาพปลาสลิดที่ใชในการวิจัย 

  

3.1.2 เครื่องบันทึกขอมูลอุณหภูม ิ

 
รูปที่ 2 ใชในการวัดอุณหภูมิสิ่งแวดลอมและอุณหภูมิของตูอบ 

  

3.1.3 เครื่องชั่งน้ําหนักสุญญากาศ 

 

 
 

รูปที่ 3 ใชในการช่ังน้ําหนักปลาสลิดกอนและหลังอบแหง 

 

3.1.4 ถุงพลาสติกซิปล็อค 

 

 
 

รูปที่ 4 ใชสําหรับบรรจุปลาสลิดที่ผานการอบแหงแลว 
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3.1.5 เครื่องวัดอุณหภูมิความรอน 

 

 
รูปที่ 5 ใชในการวัดความรอนภายในตูอบแหงปลา 

 

3.2 วิธีการดําเนินการวิจัย 

ศึกษาเอกสารและทฤษฎีที่เกี่ยวของ

ออกแบบตูอบปลาสลิดดวยพลังงานแสงอาทิตยขนาดเล็ก

สรางและทดสอบตูอบ

แหงปลาสลิดดวย

พลังงานแสงอาทิตย

ขนาดเล็ก

ทดลองเก็บขอมูล

วิเคราะหขอมูล

สรุปผลวิจัย

ปรับปรุงแกไขตูอบ

แหงปลาสลิดดวย

พลังงานแสงอาทิตย

 
รูปที่ 6 แสดงขั้นตอนการทางานวิจัย 

 

4. การออกแบบและสรางตูอบแหงปลาสลิดดวย

พลังงานแสงอาทิตยขนาดเล็ก 

 คณะผู วิ จัยไดออกแบบและสรางตูอบแหงปลาสลิดดวย

พลังงานแสงอาทิตยขนาดเล็กตามรูปแบบที่กําหนดไวดังตาราง

ตอไปน้ี 

 

 

 

 

ตารางที่ 1 แสดงข้ันตอนการสรางตูอบแหงปลาสลิดดวย

พลังงานแสงอาทิตยขนาดเล็ก [2],[4] 

ขั้นตอนในการสรางตูอบ

แหงปลาสลิดดวยพลังงาน

แสงอาทิตยขนาดเล็ก 

รูปประกอบการสรางตูอบแหงปลา

สลิดดวยพลังงานแสงอาทิตยขนาด

เล็ก 

1. ตัดเหล็กใหไดขนาดตาม

ตองการเชื่อมประกอบให

เปนโครงรางของตูอบแหง 

 
2. จะไดโครงของตูอบ 

 
3. ประกอบสวนประกอบ

ภายนอกโดยการติดแผน

พลาสติก 

 
4. เชื่อสวนประกอบภายในท่ี

เปนสวนของตะแกรง 

 
5. ประกอบสวนภายในโดย

การติดตะแกรงและติดพัด

ลมใหเรียบรอย 

 
6. ตกแตงรองรอยเพื่อความ

สวยงามและความเรียบรอย 

 
7. ตูอบแหงปลาสลิดท่ีพรอม

ใชงาน 
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4.1 การหาประสิทธิภาพของตูอบแหงปลาสลิดดวยพลังงาน

แสงอาทิตยขนาดเล็ก 

4.1.1 การวัดผลทางกายภาพดวยการสังเกต [3] 

 

 
รูปที่ 7 การตากปลาสลิดดวยการตากแดดแบบปกติกับการตาก

ปลาสลิดดวยตูอบแหงพลังงานแสงอาทิตยขนาดเล็ก 

 

 จากภาพที่ 7 เปรียบเทยีบการตากปลาสลิดดวยแบบปกติกับ

การตากปลาสลิดดวยตูอบแหงดวยพลังงานแสงอาทิตยขนาดเล็ก 

พบวาจากการตากแดด 1 ชั่วโมง จากเวลา 14.00-15.00 น.

อุณหภูมิภายนอกเฉลี่ย 43.1 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิภายใน

ตูอบแหงช้ันที่ 1 เฉล่ีย 54.3 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิภายใน

ตูอบแหงช้ันที่ 2 เฉล่ีย 54.3 องศาเซลเซียส จากการสังเกตทาง

กายภาพปลาสลิดที่ตากแดดแบบปกติพบวายังมีความชื้น มีฝุน

ละออง ทําใหปลามีกลิ่นเหม็น และปลาสลิดที่ตากจากตูอบแหง

ปลาสลิดดวยพลังงานแสงอาทิตยขนาดเล็ก พบวาสะอาด สีสัน

สวยงาม ปราศจากแมลงวันและฝุนละออง ทําใหปลาสลิดแหง

เร็วกวาการตากแดดแบบธรรมชาติ 

 และจากการสอบถามผูใช นางขวัญดาว ศรีสวัสดิ์ พบวาตูอบ

มีโครงสรางเหมาะสมกับการใชงาน ใชงายสะดวก ฝุนละอองไม

ตกลงในปลา ปลาแหงเร็วกวาการตากแดดแบบปกติ ปลาไมมี

กลิ่นเหม็น พอใจ นอกจากการตากปลา ยังสามารถนํามา

ประยุกตใชงานไดอีกหลากหลาย เชน การตากหมูแดดเดียว การ

ตากกลวยตาก เปนตน 

 

 
รูปที่ 8 การสอบถามผูใช 

 

4.1.2 การเปรียบเทียบอุณหภูมิภายในและภายนอกตูอบแหง

จากการอบปลาสลิดดวยพลังงานแสงอาทิตยขนาดเล็ก 

  ผลการทดสอบหาประสิทธิภาพของตูอบแหงปลาสลิดดวย

พลังงานแสงอาทิตยขนาดเล็กเพื่อเปรียบเทียบ อุณหภูมิแวดลอม

กับอุณหภูมิภายในตูอบแหงพลังงานแสงอาทิตยโดยทดสอบ

ตามลําดับ ใชเวลาในการทดสอบวันละ 8 ช่ัวโมง ตั้งแตเวลา 

08.00-16.00 น. ทดสอบจํานวน 3 วัน ทดสอบวันที่  

11-13 เมษายน พ.ศ. 2561 ณ สวนพลังงาน มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏกําแพงเพชร ผลจากการเก็บขอมูลทั้ง 3 วัน สามารถ

แสดงคาอุณหภูมิภายในตูอบแหงพลังงานแสงอาทิตย โดยสรุป

ไดดังกราฟตอไปนี้ 

 

 
รูปที่ 9 แสดงคาการวัดอุณหภูมิ วันที่ 11-13 เม.ย. 61 

 

 ผลการทดสอบหาประสิท ธิภาพของตูอบแหงปลาสลิด

พลังงานแสงอาทิตยขนาดเล็กเพื่อเปรียบเทียบอุณหภูมิแวดลอม

กับอุณหภูมิในตูอบแหงปลาสลิดพลังงานแสงอาทิตยขนาดเล็ก

โดยทดสอบตามลําดับ ใชเวลาทดสอบ 1 ชั่วโมง จากเวลา 

14.00-15.00 น.อุณหภูมิภายนอกเฉลี่ย 43.1 องศาเซลเซียส 

และอุณหภูมิภายในตูอบแหงช้ันที่ 1 เฉลี่ย 54.3 องศาเซลเซียส 

และอุณหภูมิภายในตูอบแหงช้ันที่ 2 เฉลี่ย 54.3 องศาเซลเซียส 

จากการสังเกตทางกายภาพปลาสลิดที่ตากแดดแบบปกติพบวา

ยังมีความชื้น มีฝุนละออง ทําใหปลามีกลิ่นเหม็น และปลาสลิดที่

ตากจากตูอบแหงปลาสลิดดวยพลังงานแสงอาทิตยขนาดเล็ก 

พบวาสะอาด สีสันสวยงาม ปราศจากแมลงวันและฝุนละออง ทํา

ใหปลาสลิดแหงเร็วกวาการตากแดดแบบธรรมชาติ เปนชวงที่

อุณหภูมิภายนอกและภายในสูง 
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4.1.3 การเปรียบเทียบการตากปลาสลิดดวยแสงแดดจาก

ธรรมชาติและตากดวยตูอบแหงปลาสลิดพลังงานแสงอาทิตย

ขนาดเล็ก 

 การทําวิจัยในคร้ังนี้ไดเปรียบเทียบการตากปลาสลิดโดย

วิธีการตากแสงแดดจากธรรมชาติและการตากปลาสลิดดวยตูอบ

แหงปลาสลิดพลังงานแสงอาทิตยขนาดเล็ก [6] โดยทําการ

ทดลองในวันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2561 ซึ่งจากการเก็บขอมูล

อุณหภูมิภายนอกและภายในปรากฏวา อุณหภูมิที่ดีที่สุดอยูใน

ชวงเวลา 13.00-15.00 น. ผูวิจัยจึงเลือกเก็บผลน้ําหนักปลาสลิด

ที่ตากดวยแสงแดดจากธรรมชาติและตากดวยตูอบพลังงาน

แสงอาทิตย ที่เวลา 14.00-15.00 น. 

 

ตารางที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบน้ําหนักปลาสลิดที่ตากดวย

แสงแดดจากธรรมชาติ [5] 
ปลา

สลิด 

นํ้าหนักกอน 

การตากแหง

(g) 

นํ้าหนักหลัง 

การตากแหง 

(g) 

นํ้าหนักที่

หายไป 

(g) 

ระยะเวลา 

ที่ตากแหง 

ตัวที่ 1 107 105 2 14.00-15.00 น. 

ตัวที่ 2 115 113 2 14.00-15.00 น. 

ตัวที่ 3 123 115 8 14.00-15.00 น. 

ตัวที่ 4 93 87 6 14.00-15.00 น. 

ตัวที่ 5 94 92 2 14.00-15.00 น. 

รวม 20  

เฉลี่ย 4  

 

ตารางที่ 3 แสดงการเปรียบเทียบน้ําหนักปลาสลิดที่ตากดวย

ตูอบพลังงานแสงอาทิตย 
ปลา 

สลิด 

นํ้าหนักกอน 

การตากแหง

(g) 

นํ้าหนักหลัง 

การตากแหง 

(g) 

นํ้าหนักที่

หายไป 

(g) 

ระยะเวลา 

ที่ตากแหง 

ตัวที่ 1 102 93 9 14.00-13.00 น. 

ตัวที่ 2 109 99 10 14.00-15.00 น. 

ตัวที่ 3 95 86 9 14.00-15.00 น. 

ตัวที่ 4 114 104 10 14.00-15.00 น. 

ตัวที่ 5 114 103 11 14.00-15.00 น. 

รวม 49  

เฉลี่ย 9.8  

 

 จากตารางพบวาการเปรียบเทียบนํ้าหนักปลาสลิดที่ตากดวย

แสงแดดจากธรรมชาติและตากดวยตูอบพลังงานแสงอาทิตย 

ในชวงเวลา 14.00-15.00 น. โดยการตากดวยแสงแดดจาก

ธรรมชาติมีนํ้าหนักกอนตากเฉลี่ย 106.4 กรัม น้ําหนักหลังตาก 

102.4 กรัม ซึ่งนํ้าหนักหายไป 4 กรัม และปลาสลิดที่ตากดวย

ตูอบแหงพลังงานแสงอาทิตยมีน้ําหนักเฉล่ียกอนตาก 106.8 

กรัม น้ําหนักหลังตาก 97 กรัม น้ําหนักที่หายไปเฉล่ีย 9.8 กรัม   

 ดังนั้นสรุปวาในเวลา 1 ชั่วโมง การตากปลาสลิดดวยตูอบ

แหงพลังงานแสงอาทิตยขนาดเล็กแหงมากกวาการตากปลาสลิด

จากธรรมชาติ อยู 5 กรัม  

 

5. ผลการวจิัย 

5.1 การออกแบบและสร า งตู อบ แห งปล าส ลิดพ ลั ง งาน

แสงอาทิตยขนาดเล็ก 

 โครงสรางทําจากแผนโพลีคารบอเนตมีความแข็งแรง 

ทนทาน เหมาะสมกับการใชงาน วัสดุอุปกรณหาซื้องาย   ใชงาน

งาย สามารถตากปลาสลิดแหงดี ปราศจากฝุนละอองและแมลง  

 

5.2 จากผลการทดสอบหาประสิทธิภาพของตูอบแหงปลาสลิด

พลังงานแสงอาทิตยขนาดเล็ก 

 - การตากปลาสลิดดวยแบบปกติกับการตากปลาสลิดดวย

ตูอบแหงดวยพลังงานแสงอาทิตยขนาดเล็ก พบวาจากการตาก

แดด 1 ช่ัวโมง จากเวลา 14.00–15.00 น.อุณหภูมิภายนอก

เฉลี่ย 43.1 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิภายในตูอบแหงชั้นที่ 1 

เฉลี่ย 54.3 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิภายในตูอบแหงชั้นที่ 2 

เฉลี่ย 54.3 องศาเซลเซียส จากการสังเกตทางกายภาพปลาสลิด

ที่ตากแดดแบบปกติพบวายังมีความชื้น มีฝุนละออง ทําใหปลามี

กล่ินเหม็น และปลาสลิดที่ต ากจากตูอบแหงปลาสลิดดวย

พลังงานแสงอาทิตยขนาดเล็ก พบวาสะอาด สี สันสวยงาม 

ปราศจากแมลงวันและฝุนละออง ทําใหปลาสลิดแหงเร็วกวาการ

ตากแดดแบบธรรมชาติ 

 - ผลการเปรียบเทียบอุณหภูมิแวดลอมกับอุณหภูมิในตูอบ

แหงปลาสลิดพลั งงานแสงอาทิตยขนาด เล็กโดยทดสอบ

ตามลําดับ ใชเวลาทดสอบ 1 ช่ัวโมง จากเวลา 14.00–15.00 น.

อุณหภูมิภายนอกเฉล่ีย 43.1 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิภายใน

ตูอบแหงชั้นที่ 1 เฉลี่ย 54.3 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิภายใน

ตูอบแหงชั้นที่ 2 เฉลี่ย 54.3 องศาเซลเซียส จากการสังเกตทาง

กายภาพปลาสลิดที่ตากแดดแบบปกติพบวายังมีความชื้น มีฝุน

ละออง ทําใหปลามีกลิ่นเหม็น และปลาสลิดที่ตากจากตูอบแหง

ปลาสลิดดวยพลังงานแสงอาทิตยขนาดเล็ก พบวาสะอาด สีสัน

สวยงาม ปราศจากแมลงวันและฝุนละออง ทําใหปลาสลิดแหง

เร็วกวาการตากแดดแบบธรรมชาติ เปนชวงที่อุณหภูมิภายนอก

และภายในสูง 
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 - ผลการเปรียบเทียบนํ้าหนักปลาสลิดที่ตากดวยแสงแดด

จากธรรมชาติและตากดวยตูอบพลังงานแสงอาทิตย ในชวงเวลา 

14.00-15.00 น. โดยการตากดวยแสงแดดจากธรรมชาติมี

นํ้าหนักกอนตากเฉลี่ย 106.4 กรัม นํ้าหนักหลังตาก 102.4 กรัม 

ซึ่งน้ําหนักหายไป 4 กรัม และปลาสลิดที่ตากดวยตูอบแหง

พลังงานแสงอาทิตยมีนํ้าหนักเฉลี่ยกอนตาก 106.8 กรัม น้ําหนัก

หลังตาก 97 กรัม นํ้าหนักที่หายไปเฉล่ีย 9.8 กรัม การตากปลา

สลิดดวยตูอบแหงพลังงานแสงอาทิตยขนาดเล็กแหงมากกวาการ

ตากปลาสลิดจากธรรมชาติ อยู 5 กรัม 

 

5.3 จากการศึกษาความพึงพอใจตอการใชงานตูอบแหงปลาสลิด

พลังงานแสงอาทิตยขนาดเล็ก 

 

 สรุปไดวา ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในตูอบแหง

พลังงานแสงอาทิตยอยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ย 4.62 สวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.15 
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สมบัติทางกายภาพของเนื้อดินจากดินตะกอนน้ําประปากับดินดํา 

สําหรับงานเครื่องปนดินเผา 

Physical Properties of Clay Bodies made up of Water Treatment Sludge  

and Ball Clay for Pottery 

 
สุทธิดา  การะเวก1 และ ศศิธร  คนทน2 

 
1สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 

2สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

Email: ksutthida@gmail.com 

 

บทคัดยอ 
   การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อทดสอบสมบัติทางกายภาพของเนื้อดินจากดินตะกอนนํ้าประปากับดินดํา สําหรับงาน

เครื่องปนดินเผา สวนผสมของเน้ือดินไดจากระบบไลนเบลนด จํานวน 9 สวนผสม ทดสอบสมบัติกอนและหลังเผาที่อุณหภูมิ 1200 

องศาเซลเซียส ไดแก ความเหนียว การหดตัว ความแข็งแรง และการดูดซึมน้ํา ผลการทดสอบ พบวา เนื้อดินมีความเหนียว สามารถขึ้น

รูปได เมื่อมีสวนผสมของดินดํารอยละ 60 ขึ้นไป คาการหดตัวกอนเผารอยละ 5.00-6.20 คาการหดตัวหลังเผารอยละ 12.50-19.00 

คาความแข็งแรงกอนเผา 0.37-1.05 MPa คาความแข็งแรงหลังเผา 6.09-11.39 MPa และคาการดูดซึมน้ํารอยละ 6.34-8.16 จัดเปน

เนื้อดินประเภทเอิรทเทนแวร 

คําสําคัญ: ดินตะกอนน้ําประปา, ดินดํา, สมบัติทางกายภาพ 
 

Abstract 
   This study aims to examine physical properties of bodies from sludge from water treatment plant and 

ball clays for pottery products. Line blends were used for 9 ratio tested their physical properties before and after 

firing at 1200°C. The test properties included plasticity, shrinkage, strength and water absorption. From the 

experiment, it was found that the mixed clay exhibits plasticity and cohesions, which can be molded easily when 

the mixture of ball clays is more than 60 percent. The shrinkage rate before firing was between 5.00 – 6.20 

percent whereas after firing, the value was between 12.50 – 19.00 percent. The clay strength before and after 

firing was 0.37 – 1.05 MPa and 6.09 – 11.39 respectively. Last of all, the water absorption rate was between 6.34 

– 8.16 percent. It can be classified as earthenware. 
Keywords: Sludge from water treatment plant, Ball clay, Physical properties 

 

1. บทนํา 

 ดินตะกอนนํ้าประปาเปนตะกอนที่เกิดจากกระบวนการผลิต

นํ้าประปา(ดังรูปที่ 1) โรงงานผลิตน้ําบางเขนผลิตนํ้าไดวันละ

ประมาณ 4,400,000 ลูกบาศกเมตร จะมีดินตะกอนทิ้งประมาณ 

110-154 ตันตอวัน [1] ดินตะกอนน้ําประปาจะถูกนําไปกําจัด

โดยการถมที่ การประปานครหลวง ตองจายเงินคาขุดตะกอนไป

ทิ้งปละไมนอยกวา 10 ลานบาท [2] เมื่อพิจารณาองคประกอบ

ทางเคมีของดินตะกอนนํ้าประปา [3] จะพบวามีซิลิกา และแร

เ หล็ ก ที่ ถู ก พั ด พ าม ากั บ น้ํ า  แล ะ อะ ลู มิ น าที่ ไ ด ม า จา ก 

Coagulation Process ที่ใช Alum ทําใหดินตะกอนนํ้าประปามี
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คว าม เหมาะสม ที่ จะนํ า ไป ใ ช อุ ต สาหกร รมต า ง ๆ เ ช น 

เครื่องปนดินเผา [4] อิฐมอญ [5] และกระเบื้องดินเผา [6]. เปน

ตน โดยสามารถใชดินตะกอนนํ้าประปาในปริมาณรอยละ 40-90 

ในเครื่องปนดินเผา รอยละ 40 ในอิฐมอญ และรอยละ 50-60 

ในกระเบื้องดินเผา ซึ่งขึ้นอยูกับสมบัติของดินตะกอนนํ้าประปา 

และมาตรฐานของผลิตภัณฑ 

 เครื่องปนดินเผาโดยทั่วไป แบงออกเปน 3 ชนิด โดยแบง

ตามลักษณะของเน้ือดิน และอุณหภูมิในการเผา คือ เนื้อดิน

เอิรทเทนแวร สโตนแวร และปอรสเลน วัตถุดิบที่ใชในการผลิต

เครื่องปนดินเผา ไดแก สารประกอบจําพวกหิน และดินที่เกิดขึ้น

ตามธรรมชาติ เคร่ืองปนดินเผาประเภทเอิรทเทนแวร สโตนแวร 

จะนิยมใชดินตามธรรมชาติ การใชดินตามธรรมชาติจะทําให

สมบัติของเน้ือดินไมคงที่ ขึ้นอยูกับชนิดและลักษณะของดิน  

เนื้อดินเอิรทเทนแวร มีความทึบแสง พรุนตัวหรือดูดซึมน้ําสูง 

ความแข็งแรงไมสูงมากนัก สวนเน้ือดินสโตนแวร มีเน้ือละเอียด 

เนื้อแกรง ความแข็งแรงสูง ดูดซึมน้ํา ไมเกินรอยละ 3  

 จากการศึกษาสมบัติเบื้องตนของดินตะกอนนํ้าประปา พบวา 

ดินตะกอนนํ้าประปามีเน้ือละเอียด มีความเหนียวนอยถึงปาน

กลาง ตองหมักดินตะกอนน้ําประปาใหนานๆ จึงจะทําใหดินมี

ความเหนียว สามารถนําไปปนขึ้นรูปไดงาย [7] ผูวิจัยจึงมี

แนวคิดในการนําดินตะกอนนํ้าประปาผสมกับดินดํา เพื่อเพิ่ม

ความเหนียว ชวยในการขึ้นรูปผลิตภัณฑ ใชการคํานวณอัตรา

สวนผสมดวยวิธีผสมวัตถุดิบทั้งสองชนิด ระบบไลนเบลนด (Line 

blend) ทดสอบสมบัติทางกายภาพกอนและหลังเผา ที่อุณหภูมิ 

1200 องศาเซลเซียส ไดแก การหดตัว ความแข็งแรง และการ

ดูดซึมน้ํา 
 

 
รูปที่ 1 ลานตากดินตะกอนน้ําประปา 

 

2. วิธีการวิจัย 

 เพื่อใหการวิจัยครั้งนี้บรรลุตามวัตถุประสงคที่ไดตั้งไวผูวิจัย

ไดแบงลําดับขั้นการวิจัยดังตอไปน้ี 

2.1 เตรียมสวนผสมของเนื้อดินที่ไดจากระบบไลนเบลนด จํานวน 

9 สวนผสม ดังตารางที่ 1 

 

ตารางที่ 1 สวนผสมของเนื้อดินจากระบบไลนเบลนด 

สวนผสม 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ดินตะกอน

(%) 

90 80 70 60 50 40 30 20 10 

ดินดํา (%) 10 20 30 40 50 60 70 80 90 

  

2.2 ช่ังสวนผสมตามตารางที่ 1 จากเคร่ืองชั่งนํ้าหนักแบบดิจิตอล 

ทศนิยม 2 ตําแหนง สวนผสมละ 2 กิโลกรัม คลุกเคลาสวนผสม

ใหเขาเปนเนื้อเดียวกันดวยมือ จากนั้นเติมนํ้ารอยละ 25-30 โดย

น้ําหนัก นวดผสมจนเปนเนื้อเดียวกันใชเวลาประมาณ 20 นาที 

 

2.3 ทดสอบความเหนียวดวยวิธีการโคงงอ โดยการคลึงดินเปน

เสน ตัดความยาว 6 เซนติเมตร จากนั้นจับปลายทั้งสองขางงอ

เขาหากัน สังเกตดูรอยแตกบริเวณสวนโคง หากรอยแตกเกิดขึ้น

แสดงวาเนื้อดินมีความเหนียวนอย 

 

2.4 นําสวนผสมขึ้น รูป เป นแท งทดสอบ  ขนาดกว าง  2.5 

เซนติเมตร ยาว 12 เซนติเมตร หนา 1.5 เซนติเมตร ขีดเสน

กลางยาว 10 เซนติเมตร ดังรูปที่ 2 จํานวน 15 แทง  

 

 

 

 

 

รูปที่ 2 ขนาดของแทงทดสอบ 

 

2.5 ผ่ึงแทงทดสอบใหแหงกอน แลวนํามาทดสอบสมบัติกอนเผา 

คือ การหดตัวเมื่อแหง ความแข็งแรงเม่ือแหง 

 

2.6 นําแทงทดสอบ ไปเผาที่อุณหภูมิ 1200 องศาเซลเซียส ดวย

เตาเผาชนิดใชไฟฟาเปนเชื้อเพลิง ใชอัตราการเพิ่มอุณหภูมิ คือ 

2.5 องศาเซลเซียสตอนาที แลวนําไปทดสอบสมบัติตางๆ ไดแก 

การหดตัวหลังเผา ความแข็งแรงหลังเผา และการดูดซึมน้ํา 

 

 

1.5 ซม. 

2.5 ซม. 12 ซม. 

10 ซม. 
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2.7 การทดสอบสมบัติกอนเผาของเนื้อดิน ไดแก 

 การหดตัวกอนเผา (Drying shrinkage) 

 วิธีทดสอบ โดยนําแทงทดสอบที่แหงแลวไปอบที่อุณหภูมิ  

110 องศาเซลเซียส เปนเวลา 12 ช่ัวโมง และวัดความยาวบันทึก

เปนความยาวเมื่อแหง (ซม.) แลวคํานวณตามสูตร 

 

 รอยละการหดตัวกอนเผา = Lp – Ld  

                                          Lp 

เมื่อ  Lp หมายถึง ความยาวหลังการขึ้นรูป (ซม.) 

      Ld หมายถึง ความยาวเม่ือแหง (ซม.) 

 

ความแข็งแรงกอนเผา (Drying strength) 

 วิธีทดสอบ 

 1. นําแทงทดสอบหลังอบแหงวัดขนาด ความกวาง และ

ความหนา ของชิ้นทดสอบ บันทึกคาเปน b และ d ตามลําดับ 

 2. นําชิ้นงานไปวัดดวยเครื่อง MOR TESTING MACHINE  

 3. บันทึกคา Load ที่ชิ้นงานหัก เปน (F) 

 4. คํานวณหาคา MOR (Three point bending) 

   MOR =   3FL   

          2bd2 

 เม่ือ F = แรงกดที่ทําใหแทงทดลองหัก (kgf)  

  L = ความกวางของบารอง (Span Length) ซึ่งควร

กําหนดใหมีความกวาง เปน 2/3 เทาของความยาวแทงทดสอบ 

(เซนติเมตร) 

  b = ความกวางของแทงทดสอบบริเวณที่หัก (เซนติเมตร) 

  d = ความหนาของแทงทดสอบบริเวณที่หัก (เซนติเมตร) 

  หนวย  = ksc(kgf/cm2), MPa 

 

2.8 การทดสอบสมบัติหลังเผาของเน้ือดิน ไดแก 

 การทดสอบรอยละการหดตัวหลังเผา (Firing shrinkage) 

 วิธีทดสอบ 

 1. นําแทงทดสอบที่แหง วัดความยาว บันทึกเปนความยาว

เมื่อแหง (ซม.) 

 2. นําแทงทดสอบ เผาที่อุณหภูมิ 1200 องศาเซลเซียส 

 3. วัดความยาวของชิ้นทดสอบหลังเผา บันทึกเปนความยาว

หลังเผา (ซม.) 

 4. คํานวณรอยละการหดตัวจากสูตร 

 

 รอยละการหดตัวหลังเผา = Ld – Lf x100  

                                          Ld 

เมื่อ  Ld หมายถึง ความยาวเมื่อแหง (ซม.) 

      Lf หมายถึง ความยาวหลังเผา (ซม.) 

 

การทดสอบคาความแข็งแรงหลังเผา (Firing strength) 

 วิธีทดสอบเหมือนกับการทดสอบความแข็งแรงกอนเผา 

(Drying strength) 

การทดสอบการดูดซึมน้ํา (Water absorption)  

 วิธีทดสอบ 

 1. นําแทงทดสอบที่ผานการเผาที่อุณหภูมิ 1200 องศา

เซลเซียสแลวมาชั่งนํ้าหนัก บันทึกเปน D (กรัม) 

 2. นําแทงทดสอบตมในหมออัดความดัน โดยแชในน้ําเดือด

เปนเวลา 5 ชั่วโมง ทิ้งไวใหเย็นลง และแชไวอีก 24 ชั่วโมง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3 ข้ันตอนการทําเน้ือดินจากดินตะกอนนํ้าประปากับดินดํา 

 

 3. นําแทงทดสอบขึ้นมาจากน้ํา ใชผาหมาดๆ ซับผิวชิ้น

ทดสอบใหทั่ว และชั่งน้ําหนัก บันทึกเปน W (กรัม) 

 

 

x100 

เตรียมวัตถุดิบ 

ชั่งสวนผสม 

นวดผสม 

ทดสอบความเหนียว 

ทําพิมพแทง

ทดสอบ ขึ้นรูปแทงทดสอบ 

ทดสอบสมบัติกอนเผา 

เผาท่ีอุณหภูมิ 1200 องศาเซลเซียส 

ทดสอบสมบัติหลังเผา 

วิเคราะหและสรุปผล 
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 4. คํานวณตามสูตร 

รอยละของการดูดซึมนํ้า     =    W – D x 100  

               D 

เมื่อ  W = นํ้าหนักหลังแชนํ้า 

  D = น้ําหนักกอนแชนํ้า 

 

2.9 วิเคราะหและสรุปผลการวิจัย 

 

3. ผลการวิจัย 

 จากการทดสอบเนื้อดินจากดินตะกอนนํ้าประปากับดินดําได

ทําการศึกษาสมบัติทางกายภาพของเนื้อดินกอนและหลังเผาที่

อุณหภูมิ 1200 องศาเซลเซียส ผูวิจัยไดแบงผลการทดสอบ

ดังตอไปนี้ 

 

3.1 ผลการทดสอบสมบัติความเหนียว  

 ผลการทดสอบความเหนียวของเนื้อดินจากดินตะกอน

นํ้าประปากับดินดํา แสดงผลการทดสอบดังรูปที่ 4 

 

 
รูปที่ 4 ลักษณะของตัวอยางการวิจัยหลังการทดสอบความ

เหนียวดวยวิธีการโคงงอ 

 

 จากการทดสอบความเหนียวของเนื้อดิน พบวา สวนผสมที่ 

1-5 เกิดรอยแตกและขาดออกจากกัน แสดงวาเน้ือดินมีความ

เหนียวนอย สวนผสมที่ 6-7 เกิดรอยแตกเล็กนอย แสดงวาเนื้อ

ดินมีความเหนียวปานกลาง และสวนผสมที่ 8-9 ไมเกิดรอยแตก

หรือขาดแยกออกจากกัน แสดงวาเน้ือดินมีความเหนียวดี 

 

3.2 ผลการทดสอบสมบัติการหดตัวกอนและหลังเผา  

 ผลการทดสอบสมบัติการหดตัวของเน้ือดินกอนและหลังเผา 

ที่อุณหภูมิ 1200 องศาเซลเซียส แสดงผลการทดสอบดังรูปที่ 5 

 

 
รูปที่ 5 ผลการทดสอบการหดตัวกอนและหลังเผา 

 

 จากการทดสอบคาการหดตัวกอนเผาและหลังเผาที่อุณหภูมิ 

1200 องศาเซลเซียส พบวา เนื้อดินมีคาการหดตัวกอนเผาและ

หลังเผาเพิ่มขึ้นเมื่อมีปริมาณดินดําเพิ่มขึ้น โดยเน้ือดินมีคาการ

หดตัวกอนเผาอยูระหวางรอยละ 5.00-6.20 คาการหดตัวสูงสุด 

คือ รอยละ 6.20 สวนผสมที่ 9 และคาการหดตัวต่ําสุด คือ รอย

ละ 5.00 สวนผสมที่ 1 คาการหดตัวหลังเผา พบวา เนื้อดินมีคา

การหดตัวอยูระหวางรอยละ 12.50-19.00 โดยมีคาการหดตัว

สูงสุด คือ รอยละ 19.00 สวนผสมที่ 9 และคาการหดตัวตํ่า คือ 

รอยละ 12.50 สวนผสมที่ 1   

 

3.3 ผลการทดสอบความแข็งแรง 

 ผลการทดสอบสมบัติคาความแข็งแรงของเน้ือดินกอนและ

หลังเผาที่อุณหภูมิ 1200 องศาเซลเซียส แสดงผลดังรูปที่ 6 

 

 
รูปที่ 6 ผลการทดสอบคาความแข็งแรงของเนื้อดิน 

 

 จากการทดสอบคาความแข็งแรงกอนเผาและหลังเผาของ

เนื้อดิน พบวา เนื้อดินมีคาความแข็งแรงกอนเผาและหลังเผา

เพิ่มขึ้นเมื่อมีปริมาณดินดําเพิ่มขึ้น โดยมีคาความแข็งแรงกอน

เผาอยูระหวาง 0.37-1.05 MPa คาความแข็งแรงสูงสุดอยูที่

สวนผสมที่ 9 คือ 1.05 MPa และคาความแข็งแรงตํ่าสุด คือ 

0.37 MPa คาความแข็งแรงหลังเผา พบวา เน้ือดินมีคาความ
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แข็งแรงอยูระหวาง 6.09-11.39 MPa โดยมีคาความแข็งแรง

สูงสุด คือ 11.39 MPa สวนผสมที่ 9 และคาความแข็งแรงต่ําสุด 

คือ 6.09 MPa สวนผสมที่ 1 

 

3.3 ผลการทดสอบการดูดซึมน้ํา 

 ผลการทดสอบสมบัติคาการดูดซึมน้ําของเน้ือดินหลังเผาที่

อุณหภูมิ 1200 องศาเซลเซียส แสดงผลดังรูปที่ 7 

 

 
รูปที่ 7 ผลการทดสอบคาการดูดซึมน้ําของเนื้อดิน 

 

 จากทดสอบคาการดูดซึมน้ําของเน้ือดิน พบวา เน้ือดินมีคา

การดูดซึมน้ําอยูระหวางรอยละ 6.34-8.16 โดยมีคาการดูดซึม

นํ้าลดลงเมื่อมีปริมาณดินดําเพิ่มข้ึน คาการดูดซึมนํ้าสูงสุด คือ 

รอยละ 8.16 สวนผสมที่ 1 และคาการดูดซึมนํ้าต่ําสุด คือ รอย

ละ 6.34 สวนผสมที่ 9  

 

4. อภิปรายผล 
 การผสมดินดําในเนื้อดิน มีผลทําใหเ น้ือดินมีความเหนียว

เพิ่มขึ้น โดยไพจิตร อ่ิงศิริวัฒน [8] ไดกลาวไววา ดินดําเปนดินที่

มีขนาดผลึกเม็ดละเอียดมาก อนุภาคของดินยึดเกาะกันไดดี มี

อินทรียสารที่มีโครงสรางคลายกับที่พบในถานหินลิกไนทเจือปน

อยู จึงทําใหดินชนิดนี้มีความเหนียว นอกจากความเหนียวแลว

ดินดํายังสงผลตอการหดตัวของเนื้อดิน โดยคาการหดตัวเพิ่มขึ้น

เมื่อมีปริมาณของดินดําในเนื้อดินเพิ่มข้ึน ดังประดุจฤดี  สารสิทธ์ิ 

[9] ไดกลาววา การหดตัวหลังเผามีองคประกอบที่สําคัญ คือ 

ชนิดของดิน ขนาดความละเอียดของดิน สารอินทรียที่อยูในดิน 

วิธีการขึ้นรูป และอุณหภูมิการเผา เมื่อนําดินไปผานการเผา 

สารอินทรียและน้ําในองคประกอบของโมเลกุล ตลอดจนสารที่

สลายตัวที่อุณหภูมิสูง เกิดการสลายตัวไป และมีการจัดเรียงตัว

ใหม อันมีผลทําใหขนาดของชิ้นงานลดลง นอกจากนี้อายุวัฒน 

สวางผล [10] ไดกลาววา ความเหนียวของดินมีความสัมพันธกับ

ความพรุนตัว และการหดตัวของดินดวย กลาวคือ ถาดินที่มี

ความเหนียวมาก เม็ดดินจะเล็ก ความพรุนตัวตํ่า และมีการหด

ตัวมาก แตถาดินที่มีความเหนียวนอย หรือไมมีความเหนียวเลย 

เม็ดดินจะใหญ ความพรุนตัวสูง และ มีการหดตัวนอยมาก 

หรือไมมีการหดตัวเลย ดังสวนผสมที่ 9 ประกอบดวยดินตะกอน

รอยละ 10 และดินดํารอยละ 90 มีความเหนียวมาก หดตัวสูง

รอยละ 19 และมีความพรุนตัวหรือการดูดซึมนํ้าต่ํารอยละ 6.34 

และสวนผสมที่ 1 ซึ่งมีดินตะกอนนํ้าประปารอยละ 90 ดินดํา

รอยละ 10 ไมมีความเหนียว หดตัวตํ่ารอยละ 12.5 และมีความ

พรุนตัวหรือการดูดซึมน้ําสูงรอยละ 8.16 ซึ่งสอดคลองดวย

เหตุผลเดียวกันกับการหดตัวกอนเผา  

 การทดสอบความแข็งแรงของเน้ือดินเปนสมบัติที่แสดงถึง

ความทนทานตอแรงกระทบหรือแรงกดที่กระทําตอดินที่ขึ้นรูป

แลว ดินที่มีความแข็งแรงกอนเผา จะไมเปราะงาย สามารถ

เคลื่อนยายไดโดยสะดวก โดยทั่วไปดินที่มีความเหนียวมากจะมี

ความแข็งแรงมากเมื่อขึ้นรูปและตากแหงแลว จากผลการ

ทดสอบเน้ือดินครั้งนี้พบวา เนื้อดินมีคาความแข็งแรงต่ําเ ม่ือมี

ปริมาณของดินตะกอนนํ้าประปาเพิ่มขึ้นซึ่งสอดคลองกับสุพิณ  

แสงสุข [11] ที่ไดศึกษาความแข็งแรงหลังเผาของเน้ือดินที่ผสม

ดินตะกอนนํ้าประปาในปริมาณรอยละ 10-30 (โดยน้ําหนัก) ซ่ึง

พบวา คาความแข็งแรงลดลงเมื่อมีปริมาณดินตะกอนนํ้าประปา

เพิ่มขึ้น 

 การดูดซึมนํ้าของเน้ือดิน เกิดจากรูพรุนของเน้ือดิน ซึ่งสงผล

โดยตรงกับความความแข็งแรงของเนื้อดิน เนื้อดินที่มีความ

แข็งแรงมาก สงผลใหมีคาการดูดซึมนํ้าต่ํา รูพรุนต่ํา ดังประดุจ

ฤดี สารสิทธ์ิ [9] ไดกลาววา ความแข็งแรงจะลดลงเมื่อเน้ือดินมี

ความพรุนตัวมากข้ึน ความแข็งแรงจะเพิ่มขึ้นเม่ือเนื้อดินมีรูพรุน

นอยลง จากการทดสอบคาการดูดซึมนํ้าและคาความแข็งแรง 

พบวา คาการดูดซึมน้ําสูงสุด คือ รอยละ 8.16 สวนผสมที่ 1 

ประกอบดวยดินตะกอนนํ้าประปารอยละ 90 และดินดํารอยละ 

10 ซ่ึงมีคาความแข็งแรงต่ําสุด คือ 6.09 MPa สวนคาการดูดซึม

น้ําต่ําสุด คือ รอยละ 6.34 สวนผสมที่  9 ประกอบดวยดิน

ตะกอนน้ําประปารอยละ 90 และดินดํารอยละ 10 ซึ่งมีคาความ

แข็งแรงสูงสุด คือ 11.39 MPa  
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5. สรุปผล 

 จากการทดสอบสมบัติทางกายภาพของเ น้ือดินจากดิน

ตะกอนน้ําประปากับดินดํา พบวา เ น้ือดินมีความเหนียว 

สามารถขึ้นรูปได เม่ือมีสวนผสมของดินดํารอยละ 60 ข้ึนไป 

สมบัติทางกายภาพของเน้ือดินกอนเผาและหลังเผาที่อุณหภูมิ 

1200 องศาเซลเซียส จํานวน 9 สวนผสม คือ คาการหดตัวกอน

เผารอยละ 5.00-6.20 คาการหดตัวหลังเผารอยละ 12.50-

19.00 คาความแข็งแรงกอนเผา 0.37-1.05 MPa คาความ

แข็งแรงหลังเผา 6.09-11.39 MPa และคาการดูดซึมน้ํารอยละ 

6.34-8.16 จัดเปนเนื้อดินประเภทเอิรทเทนแวร 
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บทคัดยอ 

   การวิจัยนี้เปนการออกแบบและทดลองเครื่องลดความชื้นในขาวเปลือกดวยพลังงานความรอนจากเตาชีวมวล โดยใชไฟจาก

เตาชีวมวลเผาถังเหล็กขนาดเล็กเพื่อเพิม่ความรอนของอากาศในถังเหล็ก แลวใชพัดลมดูดอากาศรอนจากถังเขาไปยังหองอบขาวเปลือก

เพื่อลดความช้ืนในเมล็ดขาว  จากการทดสอบเบื้องตนจากขาวเปลือกที่มีความชื้นในชวง 17%-18% ตัวอยางจํานวน 2 กลุม กลุมละ 

10 ชุด ชุดละ 10 กิโลกรัม พบวาเมื่อใหความรอนในชวง 40-45 องศาเซลเซียส  เวลา 10 นาที สามารถลดความชื้นของขาวใหอยู

ในชวง 14%-15% ไดเปนอยางดี แตถาใชอุณภูมิเกินกวา 45 องศาเซลเซียส ขาวจะมีความชื้นนอยเกินกวาที่ตลาดตองการ 

คําสําคัญ: เตาชีวมวล, เครื่องลดความช้ืนขาวเปลือก, ขาวเปลือก 

 

Abstract 
   This research aims to design and test the dehumidifier in the paddy by using biomass heat by using a 

fire from a biomass stove burns a small steel tank to heat the air in a steel tank. Then use a fan to flow the hot 

air to reduce the moisture in the grain. From the preliminary test in 2 groups each of 10 sets of 10 kg with the 

moisture content of the paddy was 17% -18%. When heated in the range of 40-45 °C for 10 minutes, the 

machine can reduce the moisture of the rice to 14% -15%. But when the temperature is over 45 °C, the moisture 

will be less than the market demand. 

Keywords: Biomass stove, Paddy dehumidifier, Rice paddy 

 

1. บทนํา 

 ประเทศไทยเปนประเทศที่มีการสงออกขาวสารเปนลําดับ

ตนๆของโลก ซ่ึงจากขอมูลของสมาคมผูคาขาวพบวาการสงออก

ขาวของไทยป 2560 สงออกไดถึง 11.48 ลานตัน ซึ่งเปนการ

สงออกสูงสุดในประวัติการณ โดยขยายตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 15.88 

จากปกอน รวมมูลคากวา 5,106 ลานดอลลารสหรัฐ ซึ่งยังเปน

รองอินเดีย แตความตองการขาวไทยในตลาดโลกโดยเฉพาะขาว

หอมมะลิถือวาไทยเปนผูนํารายของตลาดโลก  แตในทางกลับกัน

เกษตรกรที่ปลูกขาวเปนอาชีพหลักยังมีความเปนอยูที่ไมดีขึ้น 

เนื่องมากจากการขายขาวใหพอคาและโรงสีนั้นไมไดราคาตามที่

คาดหวังที่ควรจะเปน เพราะความชื้นที่มีสูงในชวงฤดูการเก็บ

เกี่ยว ซ่ึงโดยปกติขาวเปลือกหลังเก็บเก่ียวปกติจะมีความช้ืนอยูที่

ประมาณ 16%-20%  ทําใหเวลาจะสงขายเกษตรกรตองนําขาว

มาตากแดดเปนเวลา 2-3 วัน เพื่อลดความช้ืนใหอยูที่ประมาณ 

14-16% จึงจะขายไดราคา แตถาเปนการเก็บเกี่ยวในปลายฤดู

ฝนที่ยังมีฝนตกอยู ขาวก็จะมีความชื้นสูงถึงประมาณ 20-30% 

อาจตองตากนานเปนสัปดาหซ่ึงนอกจากจะเสียเวลาแลว การ

ปลอยใหขาวชื้นนาน ๆ ติดตอกันหลายวันยังทําใหคุณภาพของ

ขาวเสื่อมลง เมื่อนําไปขายจึงถูกกดราคาจนต่ําเปนเหตุให

ชาวบานจํานวนมากตองขาดทุนในการประกอบอาชีพตลอดมา  

 ดังนั้น ผูวิจัยจึงตระหนักและมีความสนใจที่จะออกแบบและ

พัฒนาเครื่องลดความชื้นขาวเปลือก โดยมุงเนนใหเปนเครื่องลด
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ความชื้นที่ใชพลังงานทดแทนในทองถิ่นหรือที่เรียกวาพลังงานชีว

มวล เชน พืชผลทางการเกษตร (agricultural crops) เศษวัสดุ

เหลือทิ้งการเกษตร (agricultural residues) ไมและเศษไม 

(wood and wood residues) หรือของเหลือจากจาก

อุตสาหกรรมและชุมชน รวมทั้งหากชุมชนมีเครื่องลดความชิ้นน้ี

ไปไวในแหลงชุมชนที่เพาะปลูกขาวเปนอาชีพหลัก จะทําให

เกษตรกรสามารถเพิ่มมูลคาขาวไดมากขึ้นดวยตนทุนที่ ตํ่าและ

สามารถดํารงอาชีพไดโดยไมตองกังวลในราคาขาวที่ขายวาจะได

ราคาที่ไมยุติธรรม รวมทั้งเปนการสนับสนุน "โครงการนาแปลง

ใหญ" ที่ภาครัฐกําลังการสนับสนุนของเกษตรกรทั้งในระดับ

จังหวัดนครราชสีมาและระดับประเทศเพื่อยกระดับความเปนอยู

ของเกษตรกรในระยะยาว 

 

2. งานวิจัยที่เกี่ยวของ  

 กริช เจียมจิโรจนและคณะ[1] ทําการศึกษาหาแนวทางใน

การแปรรูปขาวโดยใช กระบวนการอบแหงขาวกลอง ซึ่งทําการ

ทดลองอบแหงขาวกลองเปรียบเทียบกับการอบแหง ขาวเปลือก 

สภาวะของอุณหภูมิอากาศรอนที่ใชในการอบแหง 45°C, 55°C 

และ 65 °C อัตราการไหล อากาศจาเพาะของอากาศ 12 

m
3
/min-m

3
 ในการลดความชื้นขาวเปลือกที่ 22% MW เทียบ

กับการลด ความชื้นขาวกลองที่ไดจากการเตรียมขาวเปลือกที่

สภาวะเดียวกัน ใหเหลือ 14% MW จากการทดลอง พบวา 

ระยะเวลาการอบแหงลดความช้ืนของขาวกลองมีคานอยกวา

ระยะเวลาการอบแหงขาวเปลือก ตามปกติประมาณ 50-55% 

จากผลการทดสอบคุณภาพขาวสารที่ไดจากการอบแหงขาว

กลองในรูป ของปริมาณตนขาวและความขาวพบวา ปริมาณตน

ขาวที่ไดมีคาลดลงเมื่ออุณหภูมิการอบแหงสูงข้ึน ความขาวของ

ขาวสารที่ไดจากกระบวนการอบแหงขาวกลองมีคาเปล่ียนแปลง

เพียงเล็กนอย 

 จุฑามาส ภควัตบริรักษ [2] ทําการศึกษาสมรรถนะของปม

ความรอนที่ทางานรวมกับสารดูด ความชื้นชนิดแข็งที่ใชใน

กระบวนการอบแหง โดยสารดูดความช้ืนที่ ใชคือซิลิกาเจล 

จัดเรียงตัวเปน แผนสลับ (Baffle) วางขวางทางไหลของอากาศที่

เขาสูกระบวนการอบแหง เพื่อลดความชื้นของ อากาศ ตัวแปรที่

ทาการศึกษาไดแก ขนาดและจานวนแผนสารดูดความชื้นที่ใช 

อุณหภูมิ ความเร็วลม และความชื้นสัมพัทธของอากาศที่เขาสู

กระบวนการ ใชสารทางานคือ R-134 a ทาการความควบคุม 

ความเร็วรอบ การหมุนของคอมเพรสเซอรอยูในชวง 100-200 

rpm. สภาวะอากาศที่เขาสูกระบวนการ ถูกควบคุมใหอยูในชวง 

20-40°C ความชื้นสัมพัทธ 50-80% ความเร็วลม 1-2 m/s ทา

การศึกษาระบบที่ มีโครงสราง 2 ลักษณะ คือ แบบ A และ แบบ 

B ในระบบแบบ A น้ัน ไอนาจะถูกแยกออกจาก อากาศโดยการ

กล่ันตัวที่อีวาปอเรเตอร จากน้ันจะไดอากาศเย็นไปรับอากาศ

รอนที่คอนเดนเซอร จะได อากาศที่เขาหองอบแหงที่มีความชื้น

ต่ําในระบบแบบB อากาศจากภายนอกจะไดรับความรอนจาก 

คอนเดนเซอรและฮีทเตอรเทานั้นกอนที่จะเขาสูหองอบแหง และ

อีวาปอเรเตอรจะดึงความรอนและ ลดความชื้นสัมพัทธจาก

อากาศรอนที่ออกจากหองอบแหงพบวา ผลจากแบบจาลองมีคา

ไดใกลเคียง กับผลการทดลองอยูในชวงไมเกิน 10% จึงใชแบบ

จาลองดังกลาวในการทานายการประหยักพลังงาน จากการวิจัย

พบวามีการใสสารดูดความชื้นทางานรวมกับปมความรอนใน

โครงสรางแบบ B ที่ใชใน การวิจัย สงผลใหสามารถใชพบ

พลังงานโดยรวมไดต่ําลง โดยการสับเปลี่ยนสารดูดความช้ืนทุกๆ 

30 นาที 

 พิสิษฏ มณีโชติ และคณะ [3] ไดศึกษาเกี่ยวกับ การพัฒนา 

และเผยแพรเทคโนโลยีเครื่องอบแหงพ ลังงานแสงอาทิตย 

รวมกับพลังงานความรอนจากชีวมวลเพื่อการแปรรูปผลิตผลทาง

การเกษตร ในการทดสอบจะทดสอบสมรรถนะการทางานของ

ระบบฯ เพื่อหาประสิทธิภาพเชิงความรอนของตัวรับรังสีดวง

อาทิตย การกระจายของอุณหภูมิภายในอุโมงคอบแหงที่มีความ

รอนจากพลังงานชีวมวลรวม โดยใชขดทอทองแดงเปนตัว

แลกเปลี่ยนความรอน จากผลการวิเคราะหพบวาประสิทธิภาพ

เชิงความรอนของแผงรับรังสีดวงอาทิตยมีคาเทากับ 50.4% ขด

ทอทองแดงที่มีนารอนอุณหภูมิเฉล่ีย 55.0 – 60.0 °C ไหลผาน

ภายในอุโมงคอบแหงสามารถชวยเพิ่มอุณหภูมิภายในอุโมงค

อบแหงโดยเฉล่ีย 2.5 – 5.0 °C สามารถใชอบแหงผลิตภัณฑได

หลายระดับอุณหภูมิและเหมาะที่ทาการเผยแพรให กับกลุม

เกษตรกรและผูสนใจทั่วไปที่ตองการแปรรูปผลิตผลทาง

การเกษตรเพื่อลดการใชพลังงานในการอบแหงปจจุบันลง เชน 

LPG น้ํามัน และไฟฟา 

 จงจิตร หิรัญลาภ[4] ไดประดิษฐเครื่องอบแหงพลังงาน

แสงอาทิตยเปนเครื่องอบแหงแบบตู ชนิดถาดอยูกับที่ มีการไหล

ของอากาศในลักษณะตั้งฉากกับถาด และใชระบบอากาศ

ไหลเวียนกลับ มีโครงสรางเปนโลหะ มีฉนวนปองกันการสูญเสีย

ความรอนโดยใชพลังงาน จากแสงอาทิตยเปนหลักแตหากไมมี
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แสงอาทิตยหรือแสงอาทิตยไมเพียงพอจะใชความรอนจากขด

ลวดความรอนไฟฟา (heater) เขามาทดแทน 

 

3. วิธีทําการทดลอง  
 ในวัตถุประสงคหลักในการวิจัยคร้ังนี้เปนการออกแบบเครื่อง

ลดความชื้นขาวเปลือกโดยใชแนวคิด 2 อยางเปนสําคัญ คือ งาย

ในการใชงาน และ งายตอการซอมบํารุง ดังนั้นจึงจําเปนที่

จะตองออกแบบใหชิ้นสวนตาง ๆ งายตอเมื่อจําเปนตองจัดหาใน

อนาคต ซ่ึงรายละเอียดในการออกแบบอุปการณและวิธีการ

ทดลองมีดังนี้ 

 

3.1 โครงสราง 

 โครงสรางของเครื่องลดความชื้นทาดวยเหล็กฉาก ขนาด 2 

น้ิว ทาการเช่ือมยึดติดกันเพื่อใหมีความแข็งแรงในการยึดติด

อุปกรณตาง ๆ โดยตัวโครงสรางออกแบบใหมีขนาด กวาง 1 

เมตร ยาว 2 เมตร สูง 2 เมตร ภายในบรรจุดวยตะแกรงรูกลม 

ขนาด 2 มม. กวาง 88 ซม.ยาว 1.72 ซม. จํานวน 4 ชั้น เพื่อให

ความรอนสามารถผานรูตะแกรงไดอยางสะดวก แลวทําการติด

แผนฉนวนกันความรอนดานขางเพื่อปองกันการสูญเสียความ

รอน  

 

 
รูปที่ 1 โครงสรางเคร่ืองลดความชื้นที่ออกแบบโดยเนนการหา

อุปกรณที่หาไดงาย และไมซับซอน 

 

3.2 เตาชีวมวล 

 เตาชีวมวลจะใชในการเผาถังเหล็กขนาดเล็กที่ทําการเจาะ

และเชื่อมเสนลวดแผนเขาไปในถัง เพื่อเปนการนําความรอนจาก

ภายนอกเขาไปทําใหอากาศในทอรอนขึ้น จากนั้นใหพัดลมดูด

อากาศรอนเขาไปในหองอบเพื่อไลความชื้นของขาว โดยความ

รอนที่เหลือจากหองอบขาวจะมีการตอทอวนกลับมาใชใหมอีก

ครั้งเพื่อลดการใชเช้ือเพลิง แสดงดังรูปที่ 2 

 
รูปที่ 2 รปูเตาชีวมวล 

 

3.3 ระบบควบคุม 

 ระบบควบคุมของเครื่องอบความชื้น จะแบงออกจากกัน

แบบอิสระเพื่อความงายตอการตั้งคาที่เหมาะสมกับความชื้นของ

ขาวที่มีมากนอยตางกัน คือ การควบคุมความเร็วของมอเตอรที่

สงกําลังไปยังชั้นตะแกรงเขยาขาวเปลือก และความเร็วของพัด

ลมดูดอากาศ 

 

3.4 กลุมตัวอยาง  

 ในการทดสอบจะใชขาวเปลือกที่มีความชื้นประมาณ 17% - 

18% จํานวน 10 ตัวอยาง ๆ ละ 10 กิโลกรัม โดยใชเวลา 10 

นาที โดยควบคุมตัวแปรตนในการทดสอบที่อุณหภูมิหองอบเปน 

2 ชวงคือ ชวง อุณหภูมิ 40-45 องศาเซลเซียส  และ ชวง

อุณหภูมิ 45-50องศาเซลเซียส  แลวทําการวัดคาความชื้นที่

ลดลงเปรียบเทียบกอนและหลังเขาเครื่อง ซึ่งการควบคุม

อุณหภูมิในหองอบน้ันจะเปนการควบคุมความเร็วของพัดลมดูด

อากาศ โดยถาอุณภูมิในหองอบสูงกวาชวงอุณภูมิที่กําหนดจะทํา

การเพิ่มความเร็วในการดูดอากาศออกจากหองอบเพื่อใหอุณภูมิ

ลดลง ในทางกลับกันหากอุณภูมิตํ่ากวาที่กําหนด ก็ลดความเร็ว

ของพัดลมลง เพื่อใหอุณภูมิในหองอบสูงขึ้น 

 
รูปที่ 3 การทดสอบลดความชื้นที่อุณหภูมิตาง ๆ 
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4. ผลการทดลองและอภิปรายผล 

 จากผลการทดลองที่ไดจากในหัวขอที่ 3 น้ันพบวา ในชวง

อุณหภูมิ 40-45 องศาเซลเซียส  โดยใชเวลาในการอบ 10 นาที

น้ันสามารถลดความชื้นของขาวจากชวงความช้ืน 17-18% ให

เหลือที่ 14.1-14.8% ได ซึ่งความชื้นในชวงนี้เปนที่ตองการของ

ผูรับซื้อโดยไมมีการหักนํ้าหนักขาวแตอยางใด สวนการทดสอบที่

ชวงอุณหภูมิ 45-50 องศาเซลเซียส นั้น พบวาหลังขาวเปลือกมี

ความช้ืนอยูในชวง 11.9 – 12.8% ซึ่งมีความช้ืนนอยเกินไป 

สงผลตอคุณภาพของขาวเปลือก จึงไมเหมาะตอการใชอุณหภูมิ

ในชวงดังกลาว ซึ่งในการทดสอบครั้งน้ีเชื้อเพลิงที่ใชในการให

ความรอนในเตาชีวมวลนั้น จะใชเศษวัสดุจากการเกษตรมาใช

ทั้งหมด  

 ผลที่ไดจากการทดสอบเครื่องลดความชื้นขาวเปลือกโดยใช

พลังงานความรอนจากเตาชีวมวลน้ี สามารถลดความชื้นของ

ขาวเปลือกใหอยูในความชื้นที่เปนความตองการของตลาดคือที่

ความชื้นในชวง 14-15% แตอยางไรก็ดีเครื่องนี้ยังมีความจําเปน

ที่ตองมีการทดสอบกลุมตัวอยางเพิ่มเติมในชวงระดับความชื้น

และชนิดของขาวที่แตกตางกัน เพื่อความแมนยําที่มากย่ิงขึ้น 

รวมถึงการเพิ่มตัวแปรตนอ่ืนๆเชน ความเร็วรอบพัดลมดูด

อากาศ และความเร็วของรอบมอเตอรที่ใชเขยาตะแกรง เปนตน 
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การประยุกตใชแบบจําลองสมดุลน้ําทาในลุมน้ําปตตานีตอนลาง 

The application of water balance model in Pattani lower-basin 

 
ศัลยชัย ใจสมทุร1, ธราพงษ พัฒนศักด์ิภิญโญ1 และ อัจฉรา แปงโมง2 

 
1สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 

2สาขาวิศวกรรมทรัพยากรน้ํา คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

Email: sunchaijaisamutku@gmail.com  

 

บทคัดยอ 
   งานวิจัยน้ีนําเสนอการศึกษาสมดุลน้ําทาลุมน้ําปตตานีตอนลางโดยใชแบบจําลอง MIKE BASIN ซึ่งพื้นที่ลุมน้ําปตตานี

ตอนลางมีพื้นที่ลุมนํ้าประมาณ 1,681.4 ตารางกิโลเมตร เปนพื้นที่หนึ่งที่นาสนใจในดานปญหาการขาดแคลนทรัพยากรนํ้า โดยเฉพาะ

อยางยิ่งตองใชนํ้าปริมาณมากในการรักษาสมดุลนิเวศทายนํ้า 696 ลานลูกบาศกเมตรตอป ในการศึกษานี้ไดทําการจําลองโครงขายลํา

นํ้าบนพื้นที่ลุมน้ําข้ึนมา และใสขอมูลอนุกรมเวลาของปริมาณนํ้าทา ป พ.ศ.2549-2558 ทําการสอบเทียบแบบจําลองชนิดรายวัน (พ.ศ.

2549-2551) และศึกษาสมดุลนํ้าในลุมน้ําที่สภาพปจจุบัน พ.ศ.2558 ผลการสอบเทียบแบบจําลองดวยปริมาณน้ําทาที่สถานี X.40A ได

คา R2 เทากับ 0.75 ซ่ึงอยูในเกณฑพึงพอใจ และผลการศึกษาสมดุลน้ําทาพบวาในป พ.ศ.2558 ลุมน้ําปตตานีตอนลางมีปริมาณนํ้าทา

รายป 1,421.3 ลานลูกบาศกเมตร มีปริมาณความตองการใชน้ําชลประทาน นํ้าเพื่อการอุปโภคบริโภค การปศุสัตว และรักษาระบบ

นิเวศทายน้ํา รวมทั้งหมด 1,719.9 ลานลูกบาศกเมตร ดังน้ันจึงมีปริมาณการขาดแคลนน้ํารวม 298.6 ลานลูกบาศกเมตร โดยสวนใหญ

เปนการขาดแคลนน้ําเพื่อรักษาสมดุลนิเวศทายน้ํา 219.6 ลานลูกบาศกเมตร คิดเปนรอยละ 73 ของการขาดแคลนน้ํา รองลงมาการ

ขาดแคลนนํ้าชลประทาน 78.8 ลานลูกบาศกเมตร คิดเปนรอยละ 26  

คําสําคัญ: สมดุลนํ้า, ลุมนํ้าปตตานีตอนลาง, การขาดแคลนนํ้า  
 

Abstract 
   The research water balance in Pattani lower-basin demonstrated the application of MIKE BASIN. Pattani 

lower-Basin, there was drainage area of 1,681.4 km2. This one area interested in issue water deficit, especially 

water use in an ecological balance 696 million cubic meters per year. In research, collected data, set network 

basin model and then input runoff time series year 2006-2015. The available daily runoff data for calibrated 

model 3 years (2006 – 2008) and analyzed water balance in 2015. The result of calibration daily runoff at station 

X.40A show coefficient of determination (R2) was 0.75 which was satisfied. And the result of water balance in 

2015, annual runoff in Pattani lower-basin was 1,421.3 million cubic meters. Summation of water use for irrigation 

area 576.8 km2, water use for consumption, livestock and ecological balance total 1,719.9 million cubic meters. 

So there was amount water deficit 298.6 million cubic meters. Almost water deficit was an ecological balance 

amount 219.6 million cubic meters or 73 percentage of water deficit and the minor for irrigation amount 78.8 

million cubic meters or 26 percentage of water deficit. 

Keywords: water balance, Pattani lower-basin, water deficit  

 

 

463



การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 4 

12-13 กรกฎาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร หนา 

 

1. บทนํา   

 น้ํา คือ ทรัพยากรธรรมชาติหนึ่ง คือปจจัยสี่อยางหนึ่งใน

การดํารงชีพของมนุษย กลาวคือเปนอาหารหลักอยางหน่ึง 

เ น่ือง จากการ เ ปลี่ ย นแป ลงต า งๆของ โลก  อาทิ  การ

เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ-ภาวะโลกรอน การเปลี่ยนแปลง

การใชประโยชนที่ดิน ทําใหประเทศทั่วโลกตางใหความสําคัญ

ในการพัฒนาทรัพยากรน้ํา ประเทศไทยก็ใหความสําคัญการ

พัฒนาท รัพยากรน้ํา เนื่องจากตองใชนํ้าในการขับเคล่ือน

เศรษฐกิจของประเทศ และการดํารงชีพของประชาชน ไดแก 

ดานเกษตรกรรม ปลูกขาว มันสําปะหลัง ดานอุปโภค-บริโภค 

รักษาสมดุลนิเวศทายน้ํา ด านการปศุสัตว  และดานการ

ทองเที่ยว เนื่องจากน้ําเปนทรัพยากรที่ ใชในปริมาณมาก 

หลากหลายกิจกรรม ปญหาการแขลนนํ้าก็ยังคงพบในทุกๆป 

ทั่วภูมิภาคของประเทศไทย สรางความเดือดรอน 

 ลุมนํ้าปตตานีตอนลางเปนลุมนํ้าหน่ึงที่พบปญหาการขาด

แคลนน้ํา โดยพบวาจะตองใชนํ้าในการรักษาสมดุลนิเวศทาย

นํ้า 696 ลานลูกบาศกเมตรตอป [1] ซึ่งเปนปริมาณน้ําที่มาก

เมื่อเปรียบเทียบกับลุมน้ําตางๆในประเทศโดยภาพรวม ทั้งน้ี

เนื่องจากมีแมนํ้าปตตานีเปนแมนํ้าสายหลักที่ไหลลงสูทะเล

อาวไทย ดังน้ันจึงตองใชนํ้าในการผลักดันนํ้าเค็มในปริมาณ

มาก ลุมน้ําปตตานีตอนลางเปนลุมนํ้าที่ตอเนื่องมาจากลุมนํ้า

ปตตานีตอนบน โดยนับต้ังแตทายเข่ือนบางลางที่ปลอยนํ้าลงสู

แมน้ําปตตานี ไหลผานอําเภอเมืองปตตานี และลงสูทะเลอาว

ไทยระยะทาง 210 กิโลเมตร  [2] พื้นที่ ลุ ม นํ้าประมาณ 

1,681.4 ตารางกิโลเมตร ลักษณะภูมิประเทศเปนพื้นที่ราบลุม 

บริ เวณรอบๆขอบเขตลุมน้ํามีความสูงจากระดับน้ําทะเล 

1,175 เมตร สวนหน่ึงเปนเขตเทือกเขาสันกลาคีรี แสดงดังรูป

ที่ 1 ครอบคลุมจังหวัดปตตานีและยะลา มีการใชนํ้าในลุมนํ้า

หลากหลายกิจกรรม ไดแก เกษตรชลประทาน อุปโภค-บริโภค 

ปศุสัตว รักษานิเวศทายน้ํา พื้นที่ชลประทานที่สําคัญ คือ 

โคร งการส งน้ํ าและบํารุ งรักษาปตตานี  และ โครงการ

ชลประทานหนองปู รวมพื้นที่ 576.8 ตารางกิโลเมตร ดังนั้น

ลุมน้ําปตตานีจึงเปนลุมน้ําหนึ่งที่นาสนใจ จึงไดทําการศึกษา

สมดุลน้ําทาลุมนํ้าปตตานีตอนลางโดยประยุกตใชแบบจําลอง

สมดุลน้ํา  

 
รูปที่ 1 แผนที่แสดงขอบเขตพื้นที่ลุมน้ําปตตานีตอนลาง 

 

 ศึกษาปริมาณน้ําทาที่สภาพปจจุบัน โดยสรางแบบจําลอง 

MIKE BASIN นําขอมูลปริมาณน้ําทาในอดีตอางอิงปริมาณ

น้ําทาสภาพปจจุบัน ผลที่ ไดจากการจําลองสมดุลน้ําคือ

ปริมาณการขาดแคลนนํ้า แบบจําลอง MIKE BASIN คือ 

แบบจําลองทางคณิตศาสตร พัฒนาโดย DHI-Water and 

Environment ประเทศเดนมารก ใชศึกษาวิเคราะหศักยภาพ

การพัฒนาแหลงนํ้า วิเคราะหสมดุลของอางเก็บนํ้า-ลุมน้ํา ซึ่ง

สมารถปอนขอมูลและเรียกแกไขขอมูลบนคอมพิวเตอร 

ทํางานรวมกับโปรแกรมภูมิศาสตรสารสนเทศ (GIS) แสดงผล

ในรูปของแผนที่สภาพภูมิประเทศประกอบกับโครงขายลุมน้ํา 

 

 
รูปที่ 2  ผังการทํางานของแบบจําลอง MIKE BASIN  
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2. ขอบเขตการวิจัย 

2.1 ขอมูลปริมาณน้ําทาที่นําเขาในแบบจําลอง ใชขอมูลการ

ปลอยน้ําจากเขื่อนบางลางป พ.ศ. 2549-2558 

 

2.2 ในการสรางแบบจําลองสมดุลน้ําดวย MIKE BASIN ใชการ

สอบเทียบแบบจําลอง (calibration) ดวยปริมาณนํ้าทาชนิด

รายวันที่สถานี X.40A บานทาสาป ป พ.ศ. 2549-2551 

 

2.3 วิเคราะหผลสมดุลน้ําที่สภาพปจจุบันคือป พ.ศ. 2558 

 

2.4 ศึกษาวิ จัย โดยยึ ดแม นํ้าปตตานีเปนแมน้ํ าสายหลัก

ครอบคลุม 33 ตําบล ไมคํานึงถึงแมน้ําสายรอง (side flow) 

 

2.5 ใชคาสัมประสิทธ์ิในการตัดสินใจสอบเทียบแบบจําลอง 

 สัมประสิทธ์ิในการตัดสินใจ (Coefficient of Determination; 

R2) คือ สัดสวนที่ตัวแปรอิสระ (X) สามารถอธิบายการ

เปลี่ยนแปลงของตัวแปรตาม (Y) นิยมนํามาวิเคราะหความ

แมนยําของแบบจําลอง R
2
 มีคาระหวาง 0-1 ถา R

2
 เขาใกล 1 

แสดงวา X สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของ Y ไดดีมาก 

แตถา R
2
 เขาใกล 0 แสดงวา X อธิบายการเปล่ียนแปลงของ 

Y ไดนอย [3] โดยคา R2 หาไดจากสมการ 

 

 
 

 O คือ คาจากการวัดจริง  

 P คือ คาการคํานวณจากแบบจําลอง 

  คือ คาเฉลี่ยจากการวัดจริง 

   คือ คาเฉล่ียคํานวณจากแบบจําลอง 

 

 

 

 

 

 

3. วัสดุ อุปกรณและวิธีการวิจัย 

3.1 วัสดุอุปกรณ 

 

ตารางที่ 1 วัสดุอุปกรณที่ใชในการศึกษาแบบจําลองสมดุลนํ้า 

วัสดุอุปกรณ จํานวน / ป 

1. เครื่องคอมพิวเตอร  1 ชุด 

2. ชุดแบบจําลอง MIKE BASIN ทํางาน

รวมกับโปรแกรม GIS 

1 ชุด 

3. โปรแกรม Microsoft Excel 1 ชุด 

4. ชุดขอมูล GIS ไดแก ลุมน้ํา เสนลํานํ้า 

ตําแหนงเขื่อน ตําแหนงโครงการชลประทาน 

ลักษณะเปน Shape file (.shp) 

1 ชุด 

 

5. ขอมูลนํ้าทารายวันของเขื่อนบางลาง  2549-2558 

6. ขอมูลจํานวนประชากร ปศุสัตว เกษตร

ชลประทาน การใชนํ้าสมดุลนิเวศทายน้ํา 

1 ชุด 

  

3.2 วิธีการวิจัย 

 1. คํานวณการใชน้ําทั้งหมด จากขอมูลจํานวนประชากร 

จํานวนปศุสัตว โดยใชเกณฑการใชน้ําแสดงในตารางที่ 2 [4]  

 

ตารางที่ 2 อัตราการใชน้ําปศุสัตว อุปโภค-บริโภค 

ปศุสัตว  - วัว 50 ลิตร/ตัว/วัน 

           - ควาย 50 ลิตร/ตัว/วัน 

           - หมู 20 ลิตร/ตัว/วัน 

           - เปด-ไก 0.5 ลิตร/ตัว/วัน 

           - มา 40 ลิตร/ตัว/วัน 

           - แพะ 6 ลิตร/ตัว/วัน 

อุปโภค - บรโิภค 
 

- เทศบาลนคร 250 ลิตร/คน/วัน 

- เทศบาลเมือง 200 ลิตร/คน/วัน 

- เทศบาลตําบล 120 ลิตร/คน/วัน 

- นอกเขตเทศบาล 50 ลิตร/คน/วัน 

  

 การใชน้ําโครงการชลประทาน 2 พื้นที่โครงการ 576.8 

ตารางกิโลเมตร การใชนํ้าสมดุลนิเวศทายน้ําของลุมน้ําปตตานี

ตอนลาง 22.07 ลูกบาศกเมตรตอวินาที  
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 2. สรางแบบจําลอง MIKE BASIN โดยอางอิงจากขอมูล 

GIS ลุมน้ําปตตานีตอนลาง จากน้ันลากเสนโครงขายลําน้ําที่จะ

ใชในการวิเคราะหสมดุลน้ํา 

 3. กําหนดตําแหนง (node) โครงขาย ไดแก จุดรับนํ้า 

(Inflow) จุดใชน้ํา (water use) และจุดน้ําออก (outlet) [5] 

แสดงในรูปที่ 3 

 4. ใสขอมูลอนุกรมเวลาชนิดรายวัน พ.ศ.2549-2558  

ไดแก น้ําทาไหลเขา ความตองการใชน้ําในแตละตําบล การใช

นํ้าโครงการชลประทาน การใชน้ําสมดุลนิเวศทายนํ้า  

 5. เริ่มจําลอง (Run model) โดยเลือกกลุมของการ

แสดงผลปริมาณการขาดแคลนนํ้า  

 6. สอ บ เ ที ยบ แบ บ จํ าล อ ง  ( calibration)  คื อ กา ร

ตรวจสอบแบบจําลอง MIKE BASIN สามารถจําลองแบบลุม

น้ําศึกษาไดใกลเคียงถูกตองหรือไมโดยเปรียบเทียบจาก

ปริมาณน้ําทาที่ ไหลผานจุดใดจุดหน่ึง (ผลตรวจวัดจริงใน

สนาม) เทียบกับปริมาณน้ําทาจากแบบจําลองที่จุดเดียวกัน 

(ผลโมเดล) ในการวิจัย น้ีเลือกใชคา R2 ในกาสอบเทียบ

แบบจําลอง 

 

 

 

 
รูปที่ 3  การสรางโครงขายลํานํ้าโดยอางอิงขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตร 

 

 ระยะเวลาสอบเทียบ 1 ม.ค. 2549 ถึง 31 มี.ค. 2551 

(821 วัน) สอบเทียบที่สถานี X.40A ผลที่ไดแสดงคา R
2
 เพื่อ

ตรวจสอบวาแบบจําลองมีความนาเชื่อถือหรือไม 

 7. Run แบบจําลองที่สภาพปจจุบัน พ.ศ.2558  

 8. วิเคราะหและสรุปผลปริมาณน้ําทาในลุมน้ําปตตานี

ตอนลาง และปริมาณการขาดแคลนนํ้า 

 

4. ผลการวิจัย 
4.1 จากการจําลองสมดุลนํ้า MIKE BASIN โดยใชขอมูล

สารสนเทศภูมิศาสตรสรางโครงขายการจายน้ําในแตละตําบล 

พบวามีความถูกตอง ใกลเคียงสภาพความเปนจริง โดยมี

สวนประกอบดังตอไปนี้  

 1. Catchment ปริมาณนํ้าทาที่ไหลเขาลุมน้ําปตตานี

ตอนลาง จํานวน 1 Catchment 

 2. Water use node อุปโภค-บริโภค และปศุสัตว ผาน

พื้นที่ 33 ตําบล จํานวน 33 node 

 3. Water use node เกษตรกรรม ไดแก โครงการสงน้ํา

และบํารุงรักษาปตตานี และโครงการหนองปู จํานวน 2 node 

 4. Water use node รักษาระบบนิเวศทายน้ํา จํานวน 1 

node 

 5. Digitize reach หรือเสนลําน้ํา ลากจากจุดน้ําไหลเขา 

inlet บริเวณจุดปลอยน้ําเข่ือนบางลาง เช่ือมตอเปนโครงขาย

ไปสูจุดนํ้าออก outlet บริเวณปากแมนํ้าปตตานีลงสูอาวไทย 

จํานวน 1 reach 
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4.2 ผลการสอบเทียบแบบจําลอง ดวยปริมาณน้ําทารายวัน 1 

ม.ค. 2549 ถึง 31 มี.ค. 2551 เปรียบเทียบกับปริมาณน้ําทาที่

สถานี X.40A ไดคาสัมประสิทธ์ิแสดงการตัดสินใจ R2 เทากับ 

0.75 ซ่ึงอยูในเกณฑพึงพอใจแสดงในรูปที่ 4 และรูปที่ 5 

 

 
รูปที่ 4  คา R

2
 ที่ไดจากการสอบเทียบแบบจําลอง 

 

 
รูปที่ 5  กราฟปริมาณนํ้าทาจากการสอบเทียบบบจําลอง

กับคาตรวจวัดที่สถานี X.40A 

 

4.3 ผลการศึกษาพบวาปริมาณน้ําทาที่ไหลผาน 33 ตําบล 

ปริมาณน้ําทาที่ไหลผานพื้นที่ชลประทาน 2 โครงการ และ

ปริมาณนํ้าที่ใชเพื่อการรักษาสมดุลนิเวศทายน้ํา ยังไมเพียงพอ

ตอความตองการใชนํ้าในแตละกิจกรรม โดยมีปริมาณการขาด

แคลนน้ําเพื่อการรักษาสมดุลนิเวศทายนํ้าสูงสุด 219.6 ลาน

ลูกบาศกเมตรตอป แสดงในตารางที่ 3 

 

ตารางที่ 3 ผลการศึกษาสมดุลน้ําที่สภาพปจจุบัน พ.ศ.2558  

(หนวย : ลานลูกบาศกเมตรตอป) 

จุดใชนํ้าในลุมนํ้า

ปตตานีตอนลาง 

ปริมาณ

นํ้าทาท่ี

ผานจุด 

ความตองการ

ใชนํ้าอุปโภค-

บริโภค 

ปศุสัตว 

เกษตรกรรม 

ปริมาณการ

ขาดแคลน

นํ้า 

ต.เข่ือนบางลาง 0.2311 0.2321 0.0010 

ต.บาเจาะ 0.0866 0.0875 0.0010 

ตารางที่ 3 ผลการศึกษาสมดุลนํ้าที่สภาพปจจุบัน พ.ศ.2558  

(หนวย : ลานลูกบาศกเมตรตอป) (ตอ) 

จุดใชนํ้าในลุมนํ้า

ปตตานีตอนลาง 

ปริมาณ

นํ้าทาท่ี

ผานจุด  

ความตองการ

ใชนํ้าอุปโภค-

บริโภค  

ปศุสัตว 

เกษตรกรรม  

ปริมาณการ

ขาดแคลน

นํ้า  

ต.บันนังสตา 0.2311 0.1928 0.0010 

ต.ตล่ิงชัน 0.1976 0.1998 0.0022 

ต.หวยกระทิง 0.0599 0.0606 0.0007 

ต.ตาเนาะปูเตะ 0.1160 0.1173 0.0013 

ต.สะเอะ 0.1095 0.1107 0.0012 

ต.กรงปนัง 0.1481 0.1496 0.0016 

ต.ปุโรง 0.0784 0.0793 0.0009 

ต.บันนังสตา 0.1095 0.1107 0.0012 

ต.สะเตง 0.1481 0.1496 0.0016 

ต.ทาสาป 0.1481 0.1496 0.0016 

ต.เขาตูม 0.2540 0.2568 0.0028 

ต.ยุโป 0.0881 0.0891 0.0010 

ต.ตาเชะ 0.2311 0.1928 0.0010 

ต.เมาะมาวี 0.0558 0.0564 0.0006 

ต.มวงเตี้ย 0.0690 0.0698 0.0008 

ต.กระโด 0.0627 0.0634 0.0007 

ต.ปตูมุดี 0.0739 0.0747 0.0008 

ต.คลองใหม 0.0809 0.0818 0.0009 

ต.ยะรัง 0.0991 0.1002 0.0011 

ต.ยาบี 0.0605 0.0612 0.0007 

ต.ประจัน 0.1110 0.1122 0.0012 

ต.ปุยุด 0.0950 0.1135 0.0186 

ต.บาราเฮาะ 0.0912 0.1091 0.0178 

ต.ตะลุโบะ 0.1119 0.1338 0.0219 

ต.ปะกะฮะรัง 0.0796 0.0951 0.0156 

ต.รูสะมีแล 0.1233 0.1474 0.0241 

ต.ลิปะสะโง 0.0133 0.0159 0.0026 

ต.จะบังตีกอ 0.1119 0.1338 0.0219 

ต.อาเนาะรู 0.1119 0.1338 0.0219 

ต.สะบารัง 0.0950 0.1135 0.0186 

ต.บานา 0.2745 0.3282 0.0537 

ชลประทาน

หนองปู 
40.9170 41.1897 0.2727 
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ตารางที่ 3 ผลการศึกษาสมดุลน้ําที่สภาพปจจุบัน พ.ศ.2558   

(หนวย : ลานลูกบาศกเมตรตอป) (ตอ) 

จุดใชนํ้าในลุมนํ้า

ปตตานีตอนลาง 

ปริมาณ

นํ้าทาท่ี

ผานจุด  

ความตองการ

ใชนํ้าอุปโภค-

บริโภค ปศุสัตว 

เกษตรกรรม  

ปริมาณการ

ขาดแคลน

นํ้า  

โครงการสงนํ้า

และบํารุงรักษา

ปตตานี 

900.077 978.588 78.510 

นิเวศทายนํ้า 476.358 695.9995 219.6415 

 

ตารางที่ 4 ผลสมดุลน้ําทารายปตอความตองการใชน้ํา  

ปริมาณ

นํ้าทารายป  

ความตองการใชนํ้า (ลาน ลบ.ม.) 

เกษตรกรรม

ชลประทาน 

อุปโภคบริโภค  

ปศุสัตว สมดุล

นิเวศทายนํ้า 

รวมทุก

กิจกรรม 

1,421.30 1,019.80 700.1 1,719.90 

 

 จากตารางที่  4 เ ม่ือสรุปโดยรวมพบวาลุมนํ้าปตตานี

ตอนลางมีปริมาณนํ้าทารายป 1,421.3 ลานลูกบาศกเมตร มี

ปริมาณความตองการใชน้ํารวมทุกกิจกรรม 1,719.9 ลาน

ลูกบาศกเมตร 

 

ตารางที่ 5  ผลปริมาณการขาดแคลนน้ํา 

เกษตรกรรม

ชลประทาน 

อุปโภคบริโภค ปศุสัตว 

สมดุลนิเวศทายน้ํา 

รวมทุก

กิจกรรม 

78.8 219.9 298.7 

 

 และจากตารางที่ 5 ผลจากแบบจําลองสรุปผลการขาด

แคลนน้ําโดยรวม 298.7 ลานลูกบาศกเมตร โดยสวนใหญเปน

การขาดแคลนน้ําเพื่อรักษาสมดุลนิเวศทายนํ้า 219.6 ลาน

ลูกบาศกเมตร คิดเปนรอยละ 73.5 ของการขาดแคลนนํ้า 

รองลงมาการขาดแคลนนํ้าเกษตรกรรมชลประทาน 78.8 ลาน

ลูกบาศกเมตร คิดเปนรอยละ 26.4  

 

 

 

 

6. สรุปและอภิปรายผล 

 การประยุกตใชแบบจําลองสมดุลน้ําทาในลุมน้ําปตตานี

ตอนลาง พบวาลุมน้ําปตตานีตอนลาง ยังมีทรัพยากรน้ําไม

เพียงพอตอความตองการ แตทั้งนี้และทั้งนั้นทรัพยากรน้ําใน

ลุมน้ําสวนใหญมาจากปริมาณฝนที่ตกในพื้นที่ลุมน้ําตลอดทั้งป 

โดยเก็บกักไวใชงานในเข่ือนกักเก็บนํ้า อาจกลาวไดวาปญหา

การขาดแคลนนํ้าในพื้นที่ลุมน้ําเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของ

โลก การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศทําใหฝนตกไมตรงตาม

ฤดูกาล และสงที่ควบคูกันคือการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าที่

มีอยูอยางจํากัดใหเพียงพอตอความตองการใหมากที่สุด   

 

7. เอกสารอางอิง 
[1] กรมทรัพยากรน้ํา. 2549. โครงการจัดทําแผนรวมการ
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การศึกษาสวนผสมท่ีเหมาะสมสําหรับซีเมนตเพสตผสมเสนใยออย 

เพ่ือนําไปใชในงานกอสราง 

A Study on Suitable Ingredients for Cement Paste Mixed  

with Bagasse used in Construction 

 
เอกสทิธ์ิ  เทียนมาศ, ดํารงค  เฉยปญญา, พัชรีรัต  หารไชย 
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บทคัดยอ 
   การศึกษาสวนผสมที่เหมาะสมสําหรับซีเมนตเพสตผสมเสนใยออยเพื่อนําไปใชในงานกอสราง โดยเสนใยออยที่ ใชเปน 

เศษวัสดุที่เหลือทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม มีความยาวประมาณ 2.00 – 2.50 เซนติเมตร และมีคาการดูดซึมน้ําอยูที่รอยละ 188.53 

ใชเสนใยออยรอยละ 0, 1, 2.5, 5, 7.5 และ 10 โดยน้ําหนักของปูนซีเมนต กําหนดอัตราสวนนํ้าตอซีเมนต (W/C) จากคาการไหลแผ

เทากับรอยละ 110 5 ทําการทดสอบสมบัติทางกายภาพและสมบัติทางกล ไดแก การดูดซึมน้ํา ความหนาแนน กําลังรับแรงอัด และ

กําลังรับแรงดัดตามมาตรฐาน ASTM จากผลการทดสอบ พบวา ซีเมนตเพสตผสมเสนใยออยในอัตราสวนรอยละ 1 และ 2.5 มีสมบัติ

ทางกายภาพ และทางกลตามมาตรฐานที่กําหนด โดยคากําลังรับแรงดัดมีคาเทากับ 45 และ 41 กก./ตร.ซม. ตามลําดับ ซ่ึงมากกวา

ตัวอยางควบคุม (37 กก./ตร.ซม.) จึงเหมาะสมที่จะนําไปประยุกตใชในงานกอสรางที่เนนการรับกําลังดัดตอไป 

คําสําคัญ: ซีเมนตเพสต, เสนใยออย, กําลังดัด 
 

Abstract 

   This study aims to investigate suitable ingredients for cement paste mixed with bagasse used in 

construction. In this case, the bagasse used in this study was the waste from industrial factory which contained 

2.00 - 2.50 cm length. It had water absorption ratio at 188.53. The bagasse was used for 0, 1, 2.5, 5, 7.5 and 10 

percentage (%) by weight of cement. Determining the water to cement ratio (W/C) from the flow test,  

it can be shown at 110  5. Additionally, when testing physical and mechanical properties, including water 

absorption, density, compressive strength and flexural strength based on ASTM standard. The results shows that, 

the cement paste mixed with bagasse in the ratio 1% and 2.5% contained the physical and mechanical 

properties as the determination of the standard. The flexural strength were 45 and 41 kg/cm
2
 respectively which 

higher than the control sample (37 kg/cm2). Therefore, this was proved that it is suitable to use in the 

construction that focusing on the flexural strength. 

Keywords: Cement paste, Bagasse, Flexural Strength 
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1. บทนํา 

  ออยถือเปนพืชเศรษฐกิจอันดับตนๆ ของประเทศไทย 

รองลงมาจาก ขาว ยางพารา มันสําปะหลัง มีพื้นที่ปลูกอยูหลาย

ลานไร สามารถปลูกไดทั่วทุกภาคของประเทศไทย ออยเปนพืช

เศรษฐกิจหลักที่สําคัญของประเทศตามยุทธศาสตรสินคาเปนพืช

เศรษฐกิจ 4 สินคา และออยถือเปนพืชเศรษฐกิจหลักของจังหวัด

กําแพงเพชร เพราะประชาชน นิยมปลูกกันมาก ดวยตนทุนการ

ปลูกออยถาเทียบกับขาวแลว ถือวามีตนทุนการปลูกนอยกวา

มาก นอกจากนี้ในจังหวัดกําแพงเพชรและจังหวัดใกลเคียงยังมี

โรงงานอุตสาหกรรมในการแปรรูปออยคอนขางมาก จึงทําให

ประชาชนนิยมปลูกเพื่อสงขายใหกลับโรงงานอุตสาหกรรม เมื่อ

ถึงกระบวนการผลิตก็จะดูดเอาน้ําหวานจากออยไป จนเหลือ

กากใยไว บางครั้งก็จะนํากากใยไปทําเชือ้เพลิงผลิตกระแสไฟฟา 

หรือไมก็เผาทําลายทิ้ง ทําใหเกิดมลพิษทางอากาศ และไมเกิดผล

กําไรเทาที่ควร 

  ซีเมนตเพสตผสมเสนใยธรรมชาติ เปนนวัตกรรมหน่ึงที่มี

นักวิจัยไดออกแบบและพัฒนางานวิจัยมาแลวอยางมากมาย เชน 

ไฟเบอรซีเมนตผสมเสนใยธรรมชาติจากเสนใยมะพราวและ 

เสนใยปาลม [1] สมบัติเชิงกลของซีเมนตเพสตเสริมเสนใย

ตาลโตนด [2] การพัฒนาแผนใยไมอัดซีเมนตจากการประยุกตใช

เสนใยธรรมชาติจากกากมะพราวและตนขาวโพด [3] ซึ่งงานวิจัย

เหลานี้เปนการนําเสนใยธรรมชาติมาใช 

  ดังที่กลาวมาขางตน ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะนําเสนใยออย

ซึ่งเปนวัสดุเหลือทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมที่พบไดมากใน

จังหวัดกําแพงเพชร และจังหวัดใกลเคียง มาผสมกับซีเมนต

เพสตเพื่อหาสวนผสมที่เหมาะสมที่สุด สําหรับนํามาประยุกตใช

ในงานกอสราง รวมทั้งเปนการลดมลพิษที่เกิดจากเศษออยไดอีก

ทางหน่ึง 

 

2. วิธีดําเนินการทดลอง 

2.1 วัสดุที่ใช 

 เสนใยออย หรือ กากออย (Bagasse) เปนเศษวัสดุที่เหลือทิ้ง

จากโรงงานอุตสาหกรรม โดยเสนใยออยที่ใชจะนํามาลางดวยนํ้า

สะอาด และผานการตมในนํ้าเดือดเปนเวลา 6 ช่ัวโมง หลังจาก

น้ันอบใหแหงเพื่อเปนการปรับสภาพผิวของเสนใย [1] ซ่ึง

ลักษณะของเสนใยที่ไดจะมีความยาวประมาณ 2.00 เซนติเมตร 

ดังรูปที่ 2 และมีคาการดูดซึมนํ้าอยูที่รอยละ 188.53 [4]  

 

 

 

 

 

 

 
  

  ก) กลองถายรูป   ข) กลองจุลทรรศน 

รูปที่ 1 ภาพถายเสนใยออยที่ใชในการทดสอบ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2 ความยาวของเสนใยออย 

 

2.2 การเตรียมอัตราสวนผสม 

 วัสดุที่ใชในการศึกษาประกอบดวย ปูนซีเมนตปอรตแลนด

ประเภทที่ 1 (ตราชาง) น้ําสะอาด และเสนใยออย ทําการผสม

ซีเมนตเพสตตามสวนผสมดังในตารางที่ 1 

 

ตารางที่ 1 สัดสวนผสมของซีเมนตเพสตที่ใชในการศึกษา 

ตัวอยาง

ทดสอบ 

เสนใยออย 

(รอยละ) 

ปูนซีเมนต 

(กรัม) 

น้ํา 

(กรัม) 

น้ําหนักเสนใย

ออย(กรัม) 

OPC 0 1,000 330 0 

C-1 1.0 1,000 340 10 

C-2.5 2.5 1,000 360 25 

C-5 5.0 1,000 380 50 

C-7.5 7.5 1,000 400 75 

C-10 10.0 1,000 450 100 

หมายเหตุ :  

  OPC  หมายถึง  ซีเมนตเพสตมาตรฐาน 

  C-XX หมายถึง  ซีเมนตเพสตผสมเสนใยออยในอัตราสวน 

        รอยละ 1.0, 2.5, 5.0, 7.5 และ 10.0 
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   โดยเริ่มจากการนําปูนซีเมนตมาผสมกับน้ําในอัตราสวนนํ้า

ตอซีเมนต (W/C) เทากับ 0.33 – 0.45 (ผลการทดสอบจากคา

การไหลแผเทากับรอยละ 110  5) จากน้ันจึงนําเสนใยออยมา

ผสมในอัตราสวนรอยละ 0, 1.0, 2.5, 5, 7.5 และ 10 โดย

นํ้าหนักของปูนซีเมนต แลวจึงนําซีเมนตเพสตไปขึ้นรูปในแบบ

ตามขนาดสําหรับการทดสอบตามมาตรฐานตาง ๆ 
 

2.3 วิธีการทดสอบ 

  การทดสอบสมบัติทางกายภาพของซีเมนตเพสตเปนไปตาม

มาตรฐาน ASTM C20-00 (ASTM.2006a) [1] ทําการศึกษาการ

ดูดซึมนํ้า (Water Absorption) และความหนาแนน (Bulk 

Density) ของซีเมนตเพสตผสมเสนใยออย ทําการทดสอบที่อายุ

การบม 28 วัน ชุดตัวอยางละ 6 กอน โดยนํากอนตัวอยางขึ้น

จากนํ้าแลวใชผาแหงซับนํ้า และทําการชั่งนํ้าหนักแบบหมาด 

(Saturated Weight, SW )  หลังจากน้ันจึงนํากอนตัวอยาง

ทั้งหมดเขาตูอบที่ อุณหภูมิ 110 องศาเซลเซียส เปนเวลา  

24 ช่ัวโมง และชั่งนํ้าหนักแหง (Dry Weight, DW )  
 

    
%% 100 S D

D
Water Absorptio

W
x

W
n

W 
        (1) 

 

  การทดสอบสมบัติเชิงกล ทําการทดสอบกําลังรับแรงอัดของ

ซีเมนตเพสตตามมาตรฐาน ASTM C109  (ASTM, 2006b) ที่

อายุ 3, 7 และ 28 วัน โดยใช ตัวอยางขนาด 5.0x5.0x5.0 

เซนติเมตร และการทดสอบกําลังรับแรงดัดของซีเมนตเพสตตาม

มาตรฐาน ASTM C 348-02 ที่อายุ 3, 7 และ 28 วัน โดยใช

ตัวอยางขนาด 4.0x4.0x16.0 เซนติเมตร เพื่อพิจารณาสัดสวน

ผสมของซีเมนตเพสตที่เหมาะสม  
 

 

 

 

 

 

 

  ก) 5.0x5.0x5.0 cm.  ข) 4.0x4.0x16.0 cm. 

รูปที่ 3 ตัวอยางที่ใชในการทดสอบ ก) สําหรับทดสอบกําลังอัด 

และ ข) สําหรับทดสอบกําลังดัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก) กําลังอัด                        ข) กําลังดัด 

รูปที่ 4 วิธีการทดสอบตามมาตรฐาน ASTM 

 

3. ผลการวจิัย 
3.1 สมบัตทิางกายภาพ 

 จากผลการทดสอบการดูดซึมนํ้าดังรูปที่ 4 พบวา คาการดูด

ซึมน้ํามีแนวโนมแปรผันตรงกับปริมาณเสนใยออยที่เพิ่มขึ้น โดย

ตัวอยางทดสอบ OPC, C-1, C-2.5, C-5, C-7.5 และ C-10 มีคา

การดูดซึมน้ําเทากับรอยละ 6.06, 10.07, 13.79, 22.49, 28.54 

และ 29.53 ตามลําดับ เนื่องจากเสนใยออยเปนเสนใยจาก

ธรรมชาติมีการดูดซึมน้ําสูง เม่ือนํามาผสมกับซีเมนตเพสตแลว 

ทําใหตัวอยางทดสอบที่ไดมีคาการดูดซึมนํ้าสูงตามไปดวย [1-2, 

5] โดยตัวอยางทดสอบ C-1 และ C-2.5 มีคาการดูดซึมน้ํา

ใกลเคียงกับตัวอยางทดสอบควบคุม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 4 ผลของเสนใยออยที่มีตอพฤติกรรมการดูดซึมน้ํา 

 

 ในขณะที่คาความหนาแนนที่ไดจะมีแนวโนมแปรผกผันกับ

ปริมาณเสนใยออยที่เพิ่มขึ้น โดยตัวอยางทดสอบ OPC, C-1,  

C-2.5, C-5, C-7.5 และ C-10 มีคาความหนาแนนเทากับ 1.97, 

1.84, 1.70, 1.47, 1.32 และ 1.27 ตัน/ลบ.ม. ตามลําดับ  
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รูปที่ 5 ผลของเสนใยออยที่มีตอพฤติกรรมความหนาแนน 

 

 จากรูปที่ 5 แสดงใหเห็นวาปริมาณเสนใยออยที่เพิ่มข้ึนจะ

สงผลใหคาน้ําหนัก และความหนาแนนมีคาต่ําลง เนื่องจาก 

เสนใยออยมีความหนาแนนที่ต่ํากวาปูนซีเมนต เมื่อนํามาผสมกับ

ซีเมนตเพสตแลว ปริมาณเสนใยออยจะเขาไปกระจายอยูใน

โครงสราง (รูปที่ 6 ภาพตัดขวางของตัวอยางทดสอบที่ผสมเสน

ใยออยในสัดสวนตาง ๆ) ปริมาณเสนใยออยที่เพิ่มขึ้น จะสงผลให

ตัวอยางทดสอบที่ไดมีคานํ้าหนักและความหนาแนนตํ่าลงตามไป

ดวย [1-2, 5] 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

    

 

 

รูปที่ 6 ภาพตัดขวางของซีเมนตเพสตผสมเสนใยออย  

ในอัตราสวนตาง ๆ ที่อายุการบม 28 วัน 

 

 

3.2 สมบัตทิางกล 

 จากผลการทดสอบกําลังรับแรงอัดดังรูปที่ 7 พบวา ซีเมนต

เพสตผสมเสนใยออยในทุกสัดสวนผสมมีการพัฒนากําลังอัด

อยางตอเนื่องตามอายุการบม เน่ืองจากปฏิกิริยาไฮเดรชั่นที่

เกิดขึ้นทําใหโครงสรางของซีเมนตเพสต มีความแข็งแรงขึ้น  

เมื่อทําการพิจารณาที่อายุการบม 28 วัน พบวา ตัวอยางทดสอบ 

OPC, C-1, C-2.5, C-5, C-7.5 และ C-10 มีคากําลังอัดเทากับ 

295, 215, 103, 53, 20 และ 17 กก./ตร.ซม. ตามลําดับ 

เนื่องจากเสนใยออยไมมีสมบัติในการรับแรงอัด เมื่อใสใน

ปริมาณที่เพิ่มข้ึนจะสงผลใหคากําลังอัดมีคาต่ําลง [1-2, 5]  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 7 ผลการทดสอบกําลังอัดซีเมนตเพสตผสมเสนใยออย 

 

  ในขณะที่ผลการทดสอบกําลังรับแรงดัดดังรูปที่ 8 พบวา 

ซีเมนตเพสตผสมเสนใยออยในทุกสัดสวนผสมมีการพัฒนากําลัง

ดัดอยางตอเนื่องตามอายุการบม เมื่อทําการพิจารณาที่อายุการ

บม 28 วัน พบวา ตัวอยางทดสอบ OPC, C-1, C-2.5, C-5,  

C-7.5 และ C-10 มีคากําลังดัดเทากับ 37, 45, 41, 23, 18 และ  

14 กก./ตร.ซม. ตามลําดับ โดยซีเมนตเพสตผสมเสนใยออยที่

สัดสวนผสมรอยละ 1 และ 2.5 (C-1 และ C-2.5) มีการพัฒนา

กําลังดัดดีกวาตัวอยางทดสอบควบคุม (OPC) เนื่องจากเสนใย

ออยมีสมบัติในการรับแรงดึง เมื่อผสมเขากับซีเมนตเพสตจะเขา

ไปกระจายตัวอยูในโครงสรางสงผลใหสามารถรับแรงดัดได

เพิ่มขึ้น นอกจากน้ียังไปชวยเพิ่มความยืดหยุนและความเหนียว

ใหแกตัวอยางทดสอบอีกดวย [2, 5] 

 อยางไรก็ตามถาทําการเพิ่มป ริมาณเสนใยออยมากกวา 

รอยละ 5 ขึ้นไปจะสงผลใหคากําลังดัดที่ไดมีคาต่ํากวาตัวอยาง

ทดสอบควบคุม  

 

472



การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 4 

12-13 กรกฎาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร หนา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 8 ผลการทดสอบกําลังดัดซีเมนตเพสตผสมเสนใยออย 

 

4. สรุปผลการวิจัย 
  จากผลการทดสอบ การศึกษาสวนผสมที่เหมาะสมสําหรับ

ซีเมนตเพสตผสมเสนใยออยเพื่อนําไปใชในงานกอสราง พบวา 

ปริมาณเสนใยออยที่เพิ่มขึ้นสงผลใหคากําลังรับแรงอัด และ

ความหนาแนนมีคาลดลง ในขณะที่คาการดูดซึมน้ํามีคาสูงขึ้น 

นอกจากน้ีซีเมนตเพสตผสมเสนใยออยในอัตราสวนรอยละ 1 

และ 2.5 มีคากําลังรับแรงดัดที่มากกวาตัวอยางทดสอบควบคุม 

ดังนั้น ซีเมนตเพสตผสมเสนใยออยในอัตราสวนรอยละ 1 และ 

2.5 มีความเหมาะสมที่จะนําไปประยุกตใชในงานกอสรางที่เนน

การรับกําลังดัดตอไป  

 

5. ขอเสนอแนะ 

   ผูวิจัยควรทําการศึกษาสมบัติอ่ืน ๆ เพิ่มเติม ไดแก การยืด-

หดตัว ความทนทาน การศึกษาโครงสราง และองคประกอบทาง

เคมี ฯ นอกจากน้ีควรศึกษาเปรียบเทียบกับเสนใยธรรมชาติชนิด

อ่ืน ๆ เพื่อเปนแนวทางในการใชเสนใยธรรมชาติที่มีในทองถิ่นได

อยางเหมาะสม 

 

6. กิตติกรรมประกาศ 

 ผูวิจัยขอขอบพระคุณ บริษัท แมสอดพลังงานสะอาด จํากัด 

ที่ใหความอนุเคราะหเสนใยออย สาขาเทคโนโลยีกอสราง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรที่ใหความอนุเคราะหในการใช

หองปฏิบัติการเพื่อทําการทดสอบ ผูวิจัยหวังเปนอยางยิ่งวา

งานวิจัยน้ีจะเปนประโยชนในการพัฒนาวัสดุกอสรางตอไป 
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บทคัดยอ 

   การปาดหนาปูนเปนหน่ึงในงานที่มีความสําคัญในการกอสราง ซึ่งโดยทั่วไปการปาดหนาปูนจะตองใชแรงงานที่มีความ

เชี่ยวชาญเพื่อใหงานออกมามีความเรียบรอยและมีความสมบูรณ นอกจากนี้การปาดหนาปูนยังเปนงานที่ตองใชเวลาการทํางานที่มาก 

ดังนั้นเพื่อใหงานปาดหนาปูนไดมาตรฐานและลดเวลาในการกอสราง ในงานวิจัยนี้จึงมุงเนนถึงการพัฒนาเครื่องมือเพื่อใชในการปาด

หนาปูนซีเมนต ซึ่งเครื่องปาดหนาปูนจะชวยลดระยะเวลาในการทํางาน ลดจํานวนแรงงาน รวมถึงระดับที่ไดจากการปาดหนาปูนดวย

เคร่ืองยังใหความแมนยําดานระดับ และความเรียบของพื้นผิวที่ดีขึ้น โดยในการศึกษาจะมุงเนนการสรางเคร ื่องฉาบตนแบบเพื่อ

แตงหนาปูนในแนวราบ เพื่อนําไปประยุกตใชในงานฉาบแตงพื้นบาน พื้นอาคารเรียน ตลอดจนถึงพื้นถนนคอนกรีตไดในอนาคต 

คําสําคัญ: การปาดหนาปูน, งานฉาบแตงปูน  

 

Abstract 
   The process of mortar plastering is the important activity in a part of the construction. Normally, the 

process of plastering was conducted by the expertise labor in order to obtain the complete of plastering work. 

Moreover, the duration of plastering work was taking a long time for construction. Therefore, this study focused 

on the development of the surface cement smoother equipment. In order to obtain the completion of 

plastering work and reduced the construction time. The plastering equipment can decrease the construction 

time, the number of laborers. Including to the level of mortar surface which conducted by this equipment can 

precise the level of mortar surface and obtain the smooth surface. This study has developed the prototype of 

the surface cement smoother equipment for plastering mortar in the horizontal plane. This equipment can be 

applied to construction floor of the house, floor of the school building, including to the pavement of concrete 

road in the future.  

Keywords: Mortar plastering, Surface cement smoother 

 

1. บทนํา (Introduction) 

ปจจุบันประเทศไทยเริ่มมีการพัฒนา และการเจริญเติบโต

ดานธุรกิจอสังหาริมทรัพย โดยเฉพาะงานกอสรางบาน ที่อยู

อาศัย รวมไปถึงงานถนนและงานระบบสาธารณูปโภคตางๆ  

ดวยการเจริญเติบโตของประชากรและที่อยูอาศัยอยางรวดเร็ว 

สงผลใหความตองการในดานที่อยูอาศัยเพิ่มมากข้ึน งานกอฉาบ

ปูน งานแตงผิวหนาปูน จัดเปนหนึ่งในประเภทของงานกอสรางที่

มีสําคัญ และตองการความประณีตในการทํางาน สงผลตอ

ระยะเวลาในการกอสราง เนื่องจากเปนงานที่ลาชา และตองใช

ประสบการณ ความชํานาญ ตลอดจนถึงแรงงานกอสราง ที่
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คอนขางลดจํานวนลงในยุคปจจุบัน การพัฒนาตนแบบเครื่อง

ปาดหนาปูน  จึงเปนอีกแนวทางหนึ่งในการสรางเคร่ืองมือชวย

ทุนแรงในการปาดแตงผิวหนาปูน ลดระยะเวลาในการทํางานลด

แรงงานคนในงานกอสราง และเพิ่มประสิทธิภาพในการฉาบแตง

พื้นผิวปูนใหดีย่ิงขึ้น สงผลใหงานฉาบสําเร็จไดรวดเร็วมากข้ึน ทํา

ใหปูนยึดเกาะพื้นผิวไดดี เปนอีกแนวทางหน่ึงในการลดตนทุน

งานก อสร า ง  ช วย ให ลดระยะเวลา ในการทํา ง าน  เพิ่ ม

ประสิทธิภาพในงานฉาบปูนกอสราง สามารถพัฒนาตนแบบเพื่อ

ประยุกตใชกับงานกอสรางฉาบแตงพื้นผิวพื้น และพื้นผิวถนน

งานกอสรางไดในลําดับตอไป 

  

2. ขอบเขตการวิจัย (Materials and Methods) 
2.1 ตนแบบเครื่องฉาบแตงปูนแนวราบขนาด 95x45 ซม. 

 

2.2 เครื่องตนแบบสามารถใชฉาบแตงปูนบริเวณพื้นที่ที่มีพื้นที่

จํากัดได 

 

3. วัสดุ อุปกรณ และวิธีการวิจัย 

3.1 ตนแบบเครื่องปาดปูน 

  1) ทําแบบรางตนแบบเครื่องปาดหนาปูนซีเมนตโดยแบง

ชิ้นสวนออกเปน 2 สวน คือ 1. โครงเครื่องสวนฐาน ทําหนาที่

รองรับช้ินสวนปาดผิวหนาปูน ผูวิจัยสรางโครงตนแบบดวยเหล็ก

กลอง ขนาด 2x2 cm ประกอบยึดติดกันดวยลวดเชื่อมเหล็ก 

(รูปที่ 1) และโครงตนแบบสวนใบปาดแตงผิว (รูปที่ 2) 

 

 
รูปที่ 1 โครงตนแบบสวนฐาน 

 

 
รูปที่ 2 โครงตนแบบสวนใบปาดแตงผิว 

  2) วั ต ถุ ดิ บ สํ า หรั บ ท ด ล อ ง ง าน ฉ าบ  เ พื่ อ ท ด ส อ บ

ประสิทธิภาพเครื่องปาดปูน โดยมีการทดสอบปูกระเบื้องและ

ตรวจสอบความเรียบไดระนาบดวยไมระดับ วัสดุที่ใชในการผสม

ปูน ประกอบดวย 

- ปูนซีเมนตปอรตแลนด ประเภทที่ 1  

- ทรายหยาบสะอาด 

- มวลรวมหยาบ 

- นํ้าสะอาด 

 

3.2 วิธีการวิจัย 

  ศึกษาขอมูลตนแบบการพัฒนาเครื่องปาดหนาปูนซีเมนต  

 ผูวิจัยทําการศึกษาวิธีการทํางาน กลไกการทํางานของเครื่อง

ปาดปูน จากการศึกษาวิธีการฉาบปูนทําการศึกษาวิธีการฉาบปูน 

ขั้นตอนการฉาบปูนเบื้องตน เพื่อทําการวิเคราะหแนวทางการ

พัฒนาเครื่ องปาดปูนตนแบบ  รายละเ อียดที่ทําการศึกษา

ประกอบดวย 

 1) การเตรียมสวนผสมปูนฉาบ 

  การเตรียมพื้นผิวในการฉาบปูน ในกรณีเปนผนังกออิฐ

หรือผนังคอนกรีต ตองทําความสะอาดพื้นผิวที่จะฉาบใหสะอาด 

แลวจึงลาดน้ําบริเวณพื้นผิวที่ตองการฉาบเพื่อปองกันการดูดน้ํา

ปูนฉาบจากผนัง โดยทิ้งระยะเวลาหางกัน 48 ชั่วโมง และทิ้งไว

ใหแหงสนิท สัดสวนของปูนกอที่ใชในงานกอสราง แบงตาม

ประเภทการใชงาน ดังแสดงในตารางที่ 1 

 

ตารางที่ 1 สวนผสมปูนฉาบในงานกอสราง 

ประเภทปูนฉาบ อัตราสวนผสม (โดยปริมาตร) 

ปูนท่ัวไป ซีเมนต  

 1 

ปูนขาว 

 1 

ทรายหยาบ 

 2 

ปูนผสมปูกระเบ้ือง ซีเมนต   

1 

 ทรายละเอียด 

 2 

ปู น ฉ า บ ผิ ว ห น า

ภายใน 

ซีเมนต  

 1 

ปูนขาว 

2
11  

ทรายหยาบ 

2
12  

ปู น ฉ า บ ผิ ว ห น า

ภายนอก 
ซีเมนต  

1  

1 

ปูนขาว  

1 

2 

ทรายหยาบ 

5 

6 

ปูนฉาบกันน้ํา ซีเมนต  

1  

 

 

ทรายละเอียด 

1 
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 ซึ่งในสวนผสมที่ใชในงานวิจัย เปนสูตรสวนผสมสําหรับปูน

แบบผิวหนาภายใน โดยใชสวนผสม ปูนซีเมนต: ปูนขาว: ทราย

หยาบ ในอัตราสวน 1:2:6 ในการทดสอบประสิทธิภาพเครื่อง

ปาดปูน 

 

 2) เทคนิควิธีการฉาบปูน 

  - งานฉาบปูน การฉาบปูนในงานกอสราง เม่ือจําแนก

ตามลักษณะการทํางาน แบงออกเปน 2 ประเภท คืองานฉาบปูน

ในแนวราบ เชน งานฉาบแตงพื้นทองพื้น งานฉาบแตงพื้นผิว

ถนน และงานฉาบปูนแนวดิ่ง เชนงานฉาบแตงผิวขางเสา คาน 

ผนัง ขั้นตอนการฉาบปูน [1] แบงออกเปน 2 ขั้นตอน คือ 

  a. ฉาบปูนรองพื้น หลังการจับเส้ียมปูนที่ตั้งเหลี่ยมไดระดับ ทํา

การรดน้ําผนังใหเปยกจนชุม กอนปูนฉาบเริ่มแข็งใหขัดผิวหนา

ผิวปูนใหเปยกอยูเสมอ เปนเวลา 48 ช่ัวโมง และทิ้งไวใหแหง

กอน 7 วัน จึงทําการฉาบปูนตกแตงได  

  b. ฉาบปูนตกแตง กอนฉาบปูนตกแตงใหรดน้ําที่ผนังปูนให

เปยกกอนฉาบตกแตงผิว ปูนฉาบตกแตงจะมีความหนา 5 

มิลลิเมตร ในกรณีปูนฉาบขัดมันตองฉาบแตงใหไดระดับกอนทํา

การขัดมันผิวหนาคอนกรีต ตองรดน้ําบริเวณผิวปูนตลอด 48 

ชั่วโมงเพื่อปองกันการดูดนํ้าปูน  

  - การแตงหนาผิวคอนกรีตที่ถูกตอง [2] การฉาบแตง

ผิวหนาคอนกรีตใหประสานเปนเนื้อเดียวกัน ไมควรแตงพื้นผิว

ทันทีหลังการเทปูน ควรสังเกตบริเวณผิวปูนจนเม่ือสังเกตพบวา

ไมมีการเยิ้มนํ้าบริเวณผิวหนาคอนกรีต หรือมีน้ําบริเวณพื้นผิว

นอยที่สุด จึงทําการแตงผิวหนาคอนกรีตเมื่อคอนกรีตเริ่มเกิดการ

แข็งตัว ซึ่งเม่ือแตงผิวคอนกรีตเร็วเกินไป จะสงผลทําใหคอนกรีต

บริเวณผิวหนาความแข็งแรงลดลง และเกิดการหลุดลอนไดงาย 

 

 
รูปที่ 3 การแตงหนาผิวคอนกรีต 

(คูมืองานคอนกรีต, Online) 

 

 3) ปญหาที่เกิดขึ้นในงานฉาบปูนที่ไมมีคุณภาพ 

  - รอยราว แตกลายงา การเกิดรอยแตกลายงาบริเวณ

พื้นผิวผนัง เกิดจากการแตงผิวหนาผิวปูนฉาบที่เร็วเกินไป เมื่อ

ปูนฉาบแหงกอใหเกิดการหดตัวของปูนเพิ่มมากขึ้น แกไขไดดวย

การรดน้ําผนังใหมีความชุม และไมปรับแตงผิวผนังเร็วเกินไป ซ่ึง

รอยแตกจะเกิดขึ้นบนพื้นผิวปูนฉาบ ซีเมนตเพสต มอรตาร หรือ

คอนกรีต 

 

 
รูปที่ 4 รอยแตกราวลายงา 

(สืบศักดิ์ พรหมบญุ และชูเลิศ จิตเจือจุน, วารสารคอนกรีต) [3] 

 

  - รอยราวเปนช้ันๆ เกิดจากการผสมปูนฉาบเหลวมาก

เกินไป ในกรณีที่ผนังไมเกิดการหลุดรอน สามารถแกไขไดดวย

การโปวยิปซัมใหทั่วผิวหนากอนการทาสี หรือในกรณีที่ฉาบหนา

เกิน 2 เซนติเมตร แบงฉาบเปนชั้นๆ ความหนาไมเกิน 1.5 ซม. 

หรือฉาบรองพื้นดวยปูนเค็มเหลวกอนแลวจึงทาสีทับตามปรกติ 

  - รอยราว แตกแบบ 3 แฉก เกิดจากผนังสกปรก มีฝุน

จับมาก ทําใหปูนฉาบไมเกาะผนัง หรือสวนผสมปูนฉาบแหงมาก

เกินไป ทําใหเกิดการดูดซึมระหวางผนังกับปูนฉาบมากเกินไป 

และเกิดจากการใชอัตราสวนผสมปูนไมถูกตอง จึงทําใหเกิดการ

หดตัวของปูนมาก และเกิดรอยแตกราว 

 4) ปญหาในการฉาบแตงผิวหนาคอนกรีตในงานกอสราง   

  การหลุดรอนของคอนกรีต (Scaling)  [4] เกิดข้ึนใน

คอนกรีตที่พึ่งเทใหมซ่ึงมีการใชงานในชวงเวลาหน่ึง สาเหตุใน

การเกิดปญหาคือ การเลือกใชคอนกรีตไมถูกกับประเภทของงาน 

หรือการมีน้ําในสวนผสมของคอนกรีตมากเกินไป สงผลให

ผิวหนาคอนกรีตไมแข็งแรง รวมไปถึงการแตงผิวหนาคอนกรีตที่

เร็ วเ กินกอนคอนกรีตเยิ้ มน้ําขึ้นมาที่ผิ วเ ต็มที่  ส งผลใหน้ํา

ยอนกลับเขาไปในเน้ือคอนกรีต ประกอบกับการใชน้ําผสมที่ไม

476



การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 4 

12-13 กรกฎาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร หนา 

 

สะอาด และไมมีการปองกันที่พื้นผิวหนาคอนกรีต สงผลให

ผิวหนาคอนกรีตขาดความแข็งแรง  

 

 
รูปที่ 5 ลักษณะพื้นหลุดรอนเปนเกล็ดปลา 

 

 
รูปที่ 6 ลักษณะการหลุดรอนของพื้นที่คอนกรีตไมจับตัวกัน 

(การเก็บงานแกไขกอสราง, 2557) 

 

 ผูวิจัยทําการศึกษารวบรวมขอมูลพื้นฐานในดานการฉาบปูน 

สวนผสมปูนฉาบ และเทคนิควิธีการฉาบปูน เพื่อพัฒนาตนแบบ

เคร่ืองปาดหนาปูนซีเมนต กําหนดเปาหมายการสรางตนแบบ 

ขอบเขตการทํางาน โดยเร่ิมตนการรางตนแบบและชิ้นสวนตางๆ

ในกระดาษ เพื่อใหไดชิ้นสวนตางๆตามที่ดองการ และสราง

แนวทางในการดําเนินงาน ดังแสดงในรูปที่ 7 

 
รูปที่ 7 ขั้นตอนการออกแบบชิ้นสวนเครื่องปาดปูน 

 

จัดเตรียมอุปกรณสําหรับการทําตนแบบเครื่องฉาบปูนซีเมนต 

 ผูวิจัยและคณะ ไดทําการออกแบบโครงสรางตนแบบเครื่อง

ปาดปูนสําหรับงานแนวราบ และทําการเขียนแบบโครงสราง 

โดยใชองคความรูรายวิชาเขียนแบบวิศวกรรมโยธา ในการเขียน

ตนแบบ เครื่ องปาดปูน  ตลอดจนถึงชิ้นสวนต างๆที่ ใช ใน

เครื่องตนแบบ ทั้งน้ีรายการวัสดุ สามารถแสดงไดดังตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 รายละเอียดวัสดุ 

ลําดับ รายการวัสดุ จํานวน หนวย 

1 

 

2 

 

 

 

 

 

3 

 

4 

5 

เหล็กกลองขนาด 2x2 cm 

โครงหลักขาตั้ง 

- ขาตั้งโครงหลัก 20 cm 

- โครงหลักดานกวาง 45 cm 

- โครงหลักดานยาว 95 cm 

- โครงหลักดามปาด 

- โครงดาม 26 cm 

- โครงดามจับ 45 cm 

เหล็กแผน ความหนา 5 mm 

ขนาด 45x8 ซม. 

สีทาเครื่อง 

ลวดเชื่อม 

 

 

4 

2 

2 

 

4 

2 

1 

 

1 

 

 

ทอน 

ทอน 

ทอน 

 

ทอน 

ทอน 

แผน 

 

กระปอง 
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 หลังจากนั้น ดําเนินการสรางโครงสรางตนแบบเครื่องปาด

ปูนโดยใชเหล็กฉากและไมระดับเพื่อตรวจสอบคาระดับที่

เหมาะสมกอนทําการเชื่อมยึดโครงเหล็กทั้งหมดดวยลวดเชื่อม 

 

 
รูปที่ 8 โครงสรางเคร่ืองปาดคอนกรีตแนวราบ 

 

3.2.1 การออกแบบการทดลองและการทดสอบ 

  การสรางโครงสรางเครื่องปาดปูนในระยะเวลาในการ

ดําเนินการ 3 สัปดาห หลังจากน้ันทําการทดสอบประสิทธิภาพ

เครื่องปาดปูนในการใชงานจริงโดยหาประสิทธิภาพและผลการ

ทดลองเพื่อนําไปใชในการวิเคราะหประสิทธิภาพการทํางาน ซ่ึง

ในการทดลองไดทําการทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องปาดปูน  

 โดยเลือกใชสวนผสมปูนฉาบสําหรับผิวหนาคอนกรีตภายนอก 

อัตราสวน ปูนซีเมนต 1 สวน : ปูนขาว 2 สวน: ทรายหยาบ 6 

สวน หลังจากน้ันดําเนินการผสมปูน สําหรับขั้นตอนการทดลอง 

มีดังนี้ 

 1) ผสมปูนฉาบ อัตราสวนผสม ปูนซีเมนต 1 สวน : ปูนขาว 

2 สวน: ทรายหยาบ 6 สวน 

 2) ทดสอบปาดปูนดวยเครื่องตนแบบ และจับเวลาการ

ทํางาน บันทึกขอมูลลงใน โดยการปาดปูนแตละครั้งใชพื้นที่ 

30x60 ตารางเซนติเมตร  
 3) วิเคราะหประสิทธิผลเครื่องปาดปูน ส่ิงที่ควรปรับแกเพื่อ

การพัฒนาประสิทธิภาพเครื่องปาดปูน 

 

2. ผลการวิจัย (Results) 
2.1 ผลการทดสอบประสิทธิภาพเครื่องปาดปูนฉาบ 

 ผลการทดสอบประสิทธิภาพเครื่องปาดปูนโดยการจับเวลา

ตอพื้นที่การฉาบ 30x60 ตารางเซนติเมตร จํานวน 5 ครั้ง พบวา

เวลาที่ใชในการปาดปูนเฉลี่ย อยูที่ 3.00 นาที ดังแสดงในตาราง

ที่ 3 ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับการฉาบปูนดวยแรงงานคน พบวา

ระยะเวลาที่ใชโดยเฉล่ีย 5.23 นาทีตอ 30x60 ตารางเซนติเมตร 

ดังแสดงในตารางที่ 4  

 

ตารางที่ 3 ขอมูลการทดสอบการฉาบดวยเครื่องปาดปูนฉาบ 

พื้นที่  1 ตารางเมตร 

ครั้งที่ 1 2 3 4 5 เฉลี่ย 

เวลา (นาที) 3.13 2.56 3.03 3.22 3.05 3.00 

 

ตารางที่ 4 ขอมูลการทดสอบการฉาบดวยแรงงานคน  พื้นที่  1 

ตารางเมตร 

ครั้งที่ 1 2 3 4 5 เฉลี่ย 

เวลา (นาที) 5.25 5.03 5.41 5.32 5.15 5.23 
 

   
รูปที่ 9 การทดสอบปาดปูนปูกระเบื้องดวยอุปกรณ 

 

   
รูปที่ 10 การทดสอบปาดปูนปูกระเบื้องดวยมือ 

 

2.2 ผลการทดสอบปริมาณการใชปูน 

 ผลการทดสอบประสิทธิภาพเครื่องปาดปูนโดยการจับเวลา

ตอพื้นที่การฉาบ 30x60 ตารางเซนติเมตร จํานวน 5 ครั้ง พบวา 

ปริมาณการใชปนูซีเมนต เม่ือเปรียบเทียบการปาดปูนดวยเครื่อง

ปาดปูน กับการปาดปูนดวยมือเพื่อการติดตั้งกระเบื้อง พบวา 

ปริมาณการใชปูนซีเมนตมีคาใกลเคียงกัน 
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3. วิจารณ อภิปรายผล (Discussion) 

 การทดสอบประสิท ธิภาพเครื่องปาดปูน ในครั้งแรกไม

สามารถบันทึกเก็บผลการทดสอบได เนื่องจากเคร่ืองปาดปูนเกิด

การติดขัด ทําใหการปาดปูนไมสม่ําเสมอ คณะผูวิจัยจึงทําการ

รวบรวมผลเพื่อหาแนวทางปรับปรุงแกไข ซ่ึงปญหาที่พบในการ

ทดสอบ พบวาแผนเหล็กที่ใชในการปาดคอนกรีต แมจะมีผิว

เรียบสมํ่าเสมอ แตยังฉาบปูนไดไมเรียบมากนัก เม่ือเปรียบเทียบ

กับการปาดแตงปูนดวยมือ จากตารางที่ 3 และตารางที่ 4 พบวา

เคร่ืองปาดปูนจะใชระยะเวลาในการปาดปูนฉาบนอยกวาการ

ปาดปูนดวยมือ ดังแสดงในกราฟที่ 1  

0

1

2

3

4

5

6

คร้ังที่ 1 คร้ังที่ 2 คร้ังที่ 3 คร้ังที่ 4 คร้ังที่ 5

เวลาโดยเคร่ือง เวลาโดยคน

กราฟท่ี 1 การเปรียบเทียบระหวางการใชเคร่ืองปาดปูนและคน 
 
 จากกราฟที่  1 พบวาการปาดปูนดวยแรงงานคนจะใช

ระยะเวลาในการปาดปูนมากกวาการใชเครื่องปาดปูน ที่รอยละ 

43 แสดงใหเห็นถึงประสิทธิภาพของเคร่ืองมือที่สามารถชวยเพิ่ม

ประสิทธิภาพการทํางานที่ดีกวาแรงงานคนตามวัตถุประสงคที่ได

กําหนดไว 

 

4. บทสรุป (Conclusion) 
 จากการสรางเครื่องตนแบบปาดปูน พบวาเครื่องมือที่

ทําการศึกษาสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการปาดปูน ลดตนทุน

การใชแรงงานคน จากการทดสอบเครื่องมือปาดปูน พบวา

เคร่ืองปาดปูนสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานที่เร็วขึ้น 

สามารถลดระยะเวลาการทํางาน จากแรงงานคน 5.23 นาที อยู

ที่ 3.00 นาที ทั้งน้ีการใชเครื่องปาดปูนใหมีประสิทธิภาพ ขึ้นกับ

ความเหมาะสมของผูชํานาญในการใชงาน 

5. ขอเสนอแนะ 

 เครื่องปาดปูนมีขอจํากัดในการใชงาน โดยเฉพาะในพื้นที่การ

ทํางานที่มีขนาดใหญ เนื่องจากขนาดของเครื่องมือที่มีขนาดเล็ก 

ซึ่งในการปาดปูนแตละครั้งควรผสมปูนฉาบใหมีสัดสวนที่

เหมาะสม และมีประสิทธิภาพในการทํางาน สามารถยึดเกาะ

กระเบื้องไดดียิ่งข้ึน 
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การเปรียบเทียบเกณฑการประเมินอาคารเขียวระหวางประเทศไทยและตางประเทศ 

Comparison of Green Building Evaluation Criteria between Thailand  

and Global Trend  
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บทคัดยอ 

   บทความน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาหลักเกณฑการประเมินอาคารเขียวของประเทศไทยและตางประเทศ โดยทําการ

ทบทวนเอกสารที่เกี่ยวของกับเกณฑการประเมินอาคารเขียวและสถานการณลาสุดจากตางประเทศ เปรียบเทียบเกณฑการประเมิน

มาตรฐานอาคารเขียวตางประเทศจํานวน 4 เกณฑและเกณฑของประเทศไทย ไดแก CASBEE LEED BREEAM GBTool และ TREES 

และการดําเนินงานดานอาคารเขียวของภูมิภาคตางๆ จากนั้นสรุปเชิงพรรณนาความ เพื่อใหทราบถึงหลักเกณฑการประเมินตางๆ ที่

เกี่ยวของ ผลการศึกษา พบวา เกณฑการประเมินสวนใหญเนนการใชวัสดุทรัพยากร การใชพลังงาน สภาพแวดลอมภายในอาคารและ

ภายนอกอาคาร นอกจากนี้ยังมีการพิจารณาดานการใชนํ้า นวัตกรรม และการรักษาสิ่งแวดลอม และจากการดําเนินงานดานอาคาร

เขียวของภูมิภาคตางๆ ในปที่ผานมา มีความกาวหนาอยางมาก โดยเฉพาะอยางย่ิง การใหความสําคัญกับการสรางเครือขายระหวาง

ประเทศตางๆ ในภูมิภาค 

คําสําคัญ: อาคารเขียว, เกณฑการประเมินอาคารเขียว, LEED, CASBEE, TREES 
 

Abstract 

   This article aimed to study criteria of green building assessment in Thai context and those of other 

countries. Documentary review which related to green building evaluation criteria and recent international 

situation was carried out. The criteria of green building assessment of Thailand; TREES was compared with the 

criteria from other 4 countries including CASBEE, LEED, BREEAM, and GBTool and the green building 

implementation of the various regions. Then descriptive summary of the evaluation criteria was concluded. The 

results showed that most of the criteria were focused on the use of natural resources energy consumption, 

indoor and outdoor environment, water use, innovation and environmental protection were also considered. 

Data from the various regions showed that the implementation of the green building had a good progress during 

the past year especially the focusing on creating regional networks among the countries in the region. 

Keywords : Green Building, Criteria for Green Building, LEED, TEEAM, TREES 

 

1. บทนํา 
 อาคารเ ขียวเพื่อสภาวะแวดลอมการประหยัดพลังงาน 

(Green Building) มีการกลาวถึงมานานในตางประเทศ 

โดยเฉพาะประเทศในโซนยุโรปและสหรัฐอเมริกา เน่ืองจากการ

ตระหนักวาการกอสรางอาคารไดสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม จึง

ตองการออกแบบอาคารใหเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม โดยใช

นวัตกรรมใหมๆ ในป 1999 สหรัฐอเมริกา ไดมีการจัดตั้งกลุม 

World Green Building Council (World GBC) ข้ึน โดย

480



การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 4 

12-13 กรกฎาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร หนา 

 

ปจจุบันมีสมาชิกกวา 165 ประเทศทั่วโลก (U.S. Green 

Building Council, 2561) มาตรฐานที่วาดวยเรื่องของอาคาร

เขียวมีมากกวาหนึ่งมาตรฐาน ตามแตองคกรดานส่ิงแวดลอมของ

ชาตินั้นๆ จะเปนผูกําหนดโดยมาตรฐานที่ไดรับการยอมรับอยาง

แพรหลายและถูกนํามาใชเปนพื้นฐานอางอิงในการพัฒนา

มาตรฐานรุนใหมคือ มาตรฐานอาคารเขียวของสภา อาคารเขียว

แหงสหรัฐอเมริกา (US Green Building Council) หรือที่เรียก

กันวา มาตรฐานแบบประเมินอาคารLEED (Leadership in 

Energy & Environmental Design) จากรายงานประจําปของ 

World Green Building Council 2016/2017 รายงานจํานวน

พื้นที่อาคารเขียวทั่วโลกกวา 1.24 พันลานตารางเมตร มีสมาชิก

จํานวน 49,000 ราย โดยเปนสมาชิกที่เปนบริษัท 25,000 ราย 

และ เปนสมาชิกอิสระ 24,000 ราย (World Green Building 

Council, 2016/2017) การศึกษาน้ีเปนการทบทวนเอกสารที่

เกี่ยวของกับเกณฑการประเมินอาคารเขียวและสถานการณ

ลาสุดจากภูมิภาคตางๆ ในตางประเทศ โดยเปรียบเทียบเกณฑ

การประเมินมาตรฐานอาคารเขียวตางประเทศจํานวน 4 เกณฑ 

ไดแก CASBEE LEED BREEAM และ GBTool และเกณฑของ

ประเทศไทย คือ TREES 

 

2. วิธีการวิจัย 
 การศึกษานี้เปนการทบทวนเอกสารที่เกี่ยวของกับเกณฑการ

ประเมินอาคารเขียวและสถานการณลาสุดจากภูมิภาคตางๆ ใน

ตางประเทศ และเกณฑของประเทศไทย คือ TREES นอกจากน้ี 

ยังไดศึกษาการดําเนินงานดานอาคารเขียวของภูมิภาคตางๆ 

ไดแก ทวีปแอฟริกา ทวีปอเมริกา ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟก ทวีป

ยุโรป และตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ จากนั้นสรุปผล

การศึกษาเชิงพรรณนาความ เพื่อใหทราบถึงหลักเกณฑการ

ประเมินตางๆ ที่เกี่ยวของ และทราบสถานการณลาสุดของการ

ดําเนินงานอาคารเขียวรายงานประจําปของ World Green 

Building Council 2016/2017 และเอกสารรายงานอ่ืนที่

เกี่ยวของ 

 

3. ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยการศึกษาเกณฑการประเมินอาคารเขียว มี

รายละเอียด ดังน้ี 

 

3.1 เกณฑมาตรฐานอาคารเขียวที่ใชในประเทศตางๆ 

 การออกแบบหรือปรับป รุงอาคารใหเปนอาคารเขียว มี

แนวโนมการออกแบบอาคารไมวาจะเปนสํานักงาน โรงงาน

คอนโดมิเนียม โรงพยาบาล และโรงเรียน ปจจุบันจึงมักถูก

ออกแบบโดยใชเกณฑอาคารเขียว (Green  Building  

Criterion) ในอดีตมีการพัฒนาเกณฑอาคารเ ขียวมาจาก

ตางประเทศและมีการนําเกณฑในตางประเทศที่เปนที่แพรหลาย

ยอมรับ เชน เกณฑ LEED  BREEAM GreenStar CASBEE เปน

ตน เกณฑเหลานี้ถูกเลือกและนํามาดัดแปลงใชตามลักษณะภูมิ

ประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ กฏระเบียบที่ใชในการออกแบบแต

ละประเทศจะตางกัน ดังนั้น เกณฑบางเกณฑจะตองนํามา

ประยุกตและใชใหเหมาะสมรวมทั้งพัฒนาขึ้นมาเปนเกณฑใหม

ของแตละประเทศ เชน ในประเทศไทยมีการพัฒนาเกณฑ 

TREES ของสถาบันอาคารเขียวขึ้น ซ่ึงพัฒนาจากเกณฑ LEED 

เพื่อใชสําหรับโครงการตางๆ ในประเทศไทย โดยเปนความ

รวมมือกันระหวางสภาสถาปนิกสยาม และวิศวกรรมสถานแหง

ประเทศไทย นอกจากนี้ ยังมีเกณฑของกรมควบคุมมลพิษ 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ซึ่งเปนเกณฑที่

พัฒนามาจากเกณฑ LEED เชนกัน และเกณฑของกระทรวง

พลังงาน จุดมุงหมายของเกณฑเพื่อนําไปใชในภาครัฐ เปนตน 

อยางไรก็ตามเกณฑตางๆ ที่มีใชในปจจุบันมักจะใหความสําคัญ

กับองคประกอบหลักคลายกัน เชน การใชพลังงาน สภาวะ

แวดลอมภายในอาคาร การใชนํ้า การใชวัสดุ การพัฒนาพื้นที่

ภายนอกอาคารอยางย่ังยืน เปนตน สําหรับเกณฑมาตรฐาน

อาคารเขียวที่ใชในแตละประเทศ มีรายชื่อดังแสดงในตารางที่ 1 

 

ตารางที่ 1 รายช่ือเกณฑมาตรฐานอาคารเขียวที่ใชในแตละ

ประเทศ 

ชื่อเกณฑมาตรฐานอาคารเขียว ประเทศ 

World Green Building Council นานาชาติ 

Leadership in Energy and 

Environmental Design (LEED) 
สหรัฐอเมริกา 

Building Research Establishment 

Environmental Assessment 

Method (BREEAM) 

สหราช

อาณาจักร 

Comprehensive Assessment 

System for Building Environ-

mental Efficiency (CASBEE) 

ญีปุ่น 
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ตารางที่ 1 รายช่ือเกณฑมาตรฐานอาคารเขียวที่ใชในแตละ

ประเทศ (ตอ) 

ช่ือเกณฑมาตรฐานอาคารเขียว ประเทศ 

Green Building Tool (GBTool)  แคนาดา 

DGNB (The German Sustainable 

Building Council) 
เยอรมนี 

The National Australian Built Envir- 

onment Rating System (NABERS)  

ออสเตรเลีย 

 

China Green Building Network จีน 

Green Rating for Integrated Habitat 

Assessment (GRIHA) 
อินเดีย 

Dutch Green Building Council (DGBC), 

BREEAM Netherlands 
เนเธอรแลนด 

New Zealand Green Building Council 

(NZ GBC) 
นิวซีแลนด 

Environmental Classification–Promise ฟนแลนด 

Haute Qualité Environnementale (HQE) ฝรั่งเศส 

GreenMark สิงคโปร 

Korean Green Building Council (KGBC) เกาหลี 

Thai's Rating of Energy and Environ-

mental Sustainability (TREES) 
ไทย 

 

 การศึกษาอาคารเขียวในปจจุบัน เปนการศึกษาเชิงการ

จัดการและมีเกณฑมาตรฐานตางๆ ที่ใชในแตละประเทศ โดย

มาตรฐานแตละประเทศจะมีรูปแบบการประเมิน แบงออกเปน 

6 – 9 เกณฑ ข้ึนอยูกับบริบทของการจัดการในประเทศน้ันๆ 

ลักษณะของเกณฑมาตรฐานตางๆ จะมุงเนนในดานทรัพยากร

และวัสดุ โดยควบคุมตั้งแตการออกนโยบายขององคกรโดย

ผูบริหารองคกร การจัดการพลังงานรวมถึงอุปกรณไฟฟา การ

บริหารผังบริเวณพื้นที่โครงการ การจัดการสภาพแวดลอมทั้ง

ภายในและภายนอก การใชน้ํา การสงเสริมนวัตกรรมที่จะชวย

การเปนอาคารเขียวได (จุฑามาศ สิทธิชัยและวิสาขา ภูจินดา, 

2559) ตารางที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบดัชนีเกณฑมาตรฐาน

อาคารเขียวของประเทศไทย (TREES) และเกณฑมาตรฐานจาก

ประเทศตางๆ ที่เปนที่รูจักและยอมรับกันอยางแพรหลาย ไดแก 

CASBEE LEED BREEAM GB Tool  

 

ตารางที่ 2 ดัชนีเกณฑมาตรฐานอาคารเขียวในแตละประเทศ 

ดัชนีประเมิน 

CA

SBE

E 

LEED 
BRE

EAM 

GB 

Tool 
TREES 

สภาพแวดลอมใน

อาคาร 

     

ภู มิ ทั ศ น น อ ก

อาคาร 

     

คุณภาพของการ

บริการ (Quality 

of  Service)   

     

พลังงาน      

ท รั พ ย ากรแ ล ะ

วัสดุ 

     

สิ่งแวดลอมนอก

ขอบเขตที่ดิน 

     

การวางแผนการ

ใชที่ดิน 

     

การใชน้ํา      

คุณภาพอา- กาศ

ในอาคาร 

     

น วั ต ก ร ร ม ก า ร

กอสราง 

     

มล พิ ษ ส่ิ ง แ วด -

ลอมที่เกิดขึ้น 

     

เศรษฐกิจ      

การบริหารจัดการ

อาคาร 

     

สุขภาพและความ

เปนอยู 

     

การขนสง      

นิเวศวิทยา      

ค ว า ม สํ า คั ญ

เ ร ง ด ว น ข อ ง

ภูมิภาค 
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3.2 การดําเนินงานของอาคารเขียวตามภูมิภาคตางๆ ใน

ตางประเทศ 

 จากกระแสอาคารเขียวที่กําลังทวีความสําคัญเพิ่มมากขึ้น 

องคกรชั้นนําจากภูมิภาคตางๆ ในตางประเทศ มีความคืบหนา

ลาสุดของการ ดําเนินงานดานอาคารเขียว ในป 2560 ซ่ึง

ประกอบดวย จํานวนสาขาของสภาอาคารเขียว (GBCs) จํานวน

พนักงานของสภาอาคารเขียว (GBC staff) จํานวนบริษัทที่เขา

รวมโครงการอาคารเขียว (Member companies) และจํานวน

พันธมิตรเครือขายในภูมิภาค (Regional Partners) แสดงใน

ตารางที่ 3 

 

ตารางที่ 3 ขอมูลการดําเนินงานดานอาคารเขียวของภูมิภาค

ตางๆ ในป 2560 (World Green Building Council, 

2016/2017) 

Region GBCs 
GBC 

staff 

Member 

companies 

Regional 

Partners 

ทวีปแอฟริกา 8 30 1,176 - 

ทวีปอเมริกา 16 419 14,446 2 

ภูมิภาคเอเชีย-

แปซฟิก 
15 181 4,701 3 

ทวีปยุโรป 25 127 4,058 8 

ตะวันออกกลาง

และแอฟริกา

เหนือ 

9 20 304 1 

  

3.2.1 ทวีปแอฟริกา  

  เปนทวีปที่มีการเพิ่มขึ้นของจํานวนประชากรอยาง

รวดเร็ว จากปจจุบันที่มีประชากรราว 1.216 พันลานคน (พ.ศ.

2559) คาดวาภายใน พ.ศ.2573 จํานวนประชากรในเมืองจะ

เพิ่มข้ึนอีก 350 ลานคน และใน พ.ศ.2593 ประชากรของ

แอฟริกาจะเพิ่ม ข้ึน เปน 2.4 พันลานคน (World Green 

Building Council, 2016/2017) ภูมิภาคนี้ประสบปญหาดาน

อาหาร น้ําสะอาด ระบบสุขาภิบาล ระบบสุขภาพ และความไม

ม่ันคงทางเศรษฐกิจ ดังนั้น จึงมีความพยายามในการแกไขปญหา

ดังกลาว โดยในป 2559/60 GBCs ได เขามาพัฒนาและ

ดําเนินการสนับสนุนการรับรองอาคารเขียวและผลิตภัณฑสีเขียว 

ตลอดจนการสนับสนุนรัฐบาลในประเทศในภูมิภาคเพื่อพัฒนา

เกณฑมาตรฐานอาคารเขียวสูกรอบการกํากับดูแลระดับชาติ 

นําไปสูการกอต้ังเครือขายในภูมิภาคแอฟริกาที่ไดจัดตั้งข้ึนใน

เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2560 ในเมืองไนโรบี ประเทศเคนยา 

แมวาโครงการอาคารเขียวในภูมิภาคนี้จะยังอยูชวงของการ

เริ่มตน แตการพัฒนาโครงการอาคารเขียวในปที่ผานมา (พ.ศ.

2559) แสดงใหเห็นการเติบโตที่รวดเร็วของเครือขาย ที่มีการซ่ึง

สนับสนุนยุทธศาตรของสหประชาชาติ ในการนําไปสูการลด

ปริมาณคารบอนและนําไปสูการเพิ่มข้ึนอยางมีนัยสําคัญของการ

พัฒนาอาคารเขียวในทวีป 

3.2.2 ทวีปอเมริกา  

  เกณฑอาคารเขียวที่แพรหลายและนิยมนํามาปรับใชใน

การประเมินอาคารเขียวทั้งในระดับชาติและในระดับทองถ่ินใน

สหรัฐอเมริกา คือ เกณฑมาตรฐานอาคารเขียวสหรัฐอเมริกา 

(LEED) จัดทําโดยสภาอาคารเขียวสหรัฐอเมริกา โดยนําเสนอ

หลักการสําหรับการออกแบบอาคารที่กําลังจะกอสรางข้ึนมาใหม

หรือการออกแบบอาคารที่กําลังจะไดรับการปรับปรุง ในหลาย

มลรัฐในสหรัฐอเมริกาจะกําหนดมาตรการจูงใจใหภาครัฐและ

ภาคเอกชนที่ดําเนินโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพยหรือสิ่งปลูก

สรางที่กอสรางข้ึนมาใหมหรือปรับปรุง หันมากอสรางอาคาร

เขียว เชน มาตรการลดหยอนภาษี และมาตรการลดดอกเบี้ย

ของสถาบันทางการเงิน ความสําเร็จที่สําคัญในการดําเนินงาน

ดานอาคารเขียวในทวีปอเมริกา คือ การสรางเครือขายในป 

2559/2560 ที่ไดรับการสนับสนุนเพิ่มขึ้นจากภาคเอกชน จึงเปน

แบบอยางที่ดีที่จะใหบริการการสนับสนุนและแลกเป ล่ียน

ประสบการณเกี่ยวกับอาคารเขียวในอเมริกา 

3.2.3 ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟก 

  ทิศทางอาคารเขียวมีแนวโนมเติบโตอยางกาวกระโดดทั้ง

ในเอเชีย และออสเตรเลีย อาคารและโรงงานตางๆ มุงเนนการ

ลดใชพลังงานทําใหมีความตองการเทคโนโลยี และสินคาดาน

ประหยัดพลังงานที่สูงขึ้น (กรุงเทพธุรกิจ, 2557) ในประเทศ

อาเซียนนั้นจะมุงเนนไปทั้งอาคารเกา และใหม ซ่ึงภาครัฐและ

หนวยงานที่เกี่ยวของไดมีการออกนโยบายสนับสนุนการเติบโต

ของอาคารเขียวอยางตอเน่ือง ในเดือนมกราคม 2560 มีการ

แตงตั้งผูนํา GBCs คนแรกในภูมิภาค ซ่ึงมีบทบาทสําคัญในการ

พัฒนายุทธศาสตรที่แข็งแกรงสําหรับภูมิภาคที่ชัดเจนยิ่งขึ้น 

สอดคลองกับกลยุทธองคกรที่กวางขึ้น นอกจากนี้ สภาอาคาร

เขียวระดับภูมิภาค ไดมีสวนรวมในโครงการ Advancing Net 

Zero ของ WorldGBC รวมถึง GBC ออสเตรเลีย ซึ่งเปนผูนําใน

483



การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 4 

12-13 กรกฎาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร หนา 

 

การเปดตัวโครงการรับรองอาคารเปนศูนย (net zero) ที่เปน

อาคารผลิตพลังงานจากเช้ือเพลิงหมุนเวียนที่ไมมีมลพิษ กับ

รัฐบาลออสเตรเลีย โดยเครือขายภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟก ไดจัดต้ัง

กลุมงาน Advancing Net Zero Regional เพื่อชวยให GBCs 

ทํางานรวมกับภาคธุรกิจรัฐบาลและผูที่มีบทบาทสําคัญอ่ืนๆ 

เพื่อใหบรรลุภารกิจอาคารคารบอนเปนศูนย ในประเทศของตน

ภายใน พ.ศ.2593  

3.2.4 ทวีปยุโรป  

  รัฐ หนวยงานของรัฐ องคกรวิชาชีพดานวิศวกรรม และ

ดานสถาปตยกรรมของหลายประเทศในทวีปยุโรป ไดสรางกรอบ

การประเมินอาคารและโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพยตางๆ 

ผานการกําหนดมาตรฐานอาคารเขียว เชน เกณฑมาตรฐาน 

BREEAM เพื่อใหประเทศสมาชิกจัดทํากฎหมายภายในประเทศ

ของตน ใหเปนไปในแนวทางเดียว และกอใหเกิดการบูรณาการ

มาตรฐานอาคารเ ขียวภายในกลุมประเทศสมาชิก ไดแก 

ขอบังคับสหภาพยุโรปวาดวยประสิทธิภาพพลังงานของอาคาร 

ไดเสนอเกณฑสําคัญหลายประการที่สรางมาตรฐานอาคารเขียว

ของประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน 

เชน เกณฑการรับรองประสิทธิภาพพลังงานของอาคาร โดย

อสังหาริมทรัพยประเภทอาคารหรือส่ิงปลูกสรางที่มีเนื้อที่ขนาด

ใหญกวา 500 ตร.ม ตองผานการรับรอง Energy Performance 

Certificate (EPC) กอนที่จะกอสราง ปรับปรุงหรือใหเชา เปน

ตน (ปดิเทพ อยูยืนยง, 2557) 

3.2.5 ตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ (MENA)  

  ภูมิภาคนี้ ไดรับผลกระทบเชิงลบอยางมาก จากการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เน่ืองจากขาดแหลงนํ้าธรรมชาติ 

ปญหาทางการเมือง ความไรเสถียรภาพ และความขัดแยงที่

เกิดขึ้นมากมาย ดวยเหตุน้ี เครือขายภูมิภาคของ MENA จึงมี

ความพยายามในการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ ลด

ผลกระทบเชิงลบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ

สนับสนุนการฟนฟูอยางยั่งยืนในพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบจาก

ปญหาดังกลาว สําหรับทิศทางการดําเนินงานดานอาคารเขียว 

ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2560 มีการแตงต้ังผูนําภูมิภาค ซึ่งชวย

ประสานงานระหวางสมาชิกเครือขายและเพิ่มความรวมมือ

ระหวางสภาอาคารเขียว นอกจากนี้ ยังมีการประชุมระดับ

ภูมิภาคที่ เมืองดูไบ ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2560 เปนการ

ประชุมที่มีผูเขารวมงานจากสมาชิก GBCs จํานวนทั้งสิ้น 9 แหง 

ในภูมิภาค โดยเนนความสําคัญของความรวมมือกันของสมาชิก

เครือขายอาคารเขียว และผลประโยชนรวมกันในภูมิภาค 

 

4. สรุป 
 กระแสรักษสิ่งแวดลอม ไดเขามามีบทบาทมากขึ้นในโลกของ

ธุรกิจ โดยเฉพาะแวดวงอสังหาริมทรัพย ที่นอกจากความ

เหมาะสมของสถานที่และการออกแบบแลว จุดหนึ่งที่ไมควร

มองขาม คือ การออกแบบอาคารเขียว หรือ Green Building  

อาคารที่ประหยัดพลังงานและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ซึ่งมีการ

กําหนดมาตรการตางๆ ทําใหเกิดการประหยัดพลังงานในพื้นที่

ชุมชนเมืองและลดภาวะโลกรอนในระดับภูมิภาค จากการศึกษา

เปรียบเทียบเกณฑการประเมินอาคารเขียว พบวา เกณฑสวน

ใหญเนนการใชวัสดุทรัพยากร การใชพลังงาน สภาพแวดลอม

ภายในอาคารและภายนอกอาคาร นอกจากน้ียังมีการพิจารณา

ดานการใชน้ํา นวัตกรรม และการรักษาสิ่งแวดลอม และจากการ

ดําเนินงานดานอาคารเขียวของภูมิภาคตางๆ ในปที่ผานมา มี

ความกาวหนาอยางมาก โดยเฉพาะอยางยิ่ง การใหความสําคัญ

กับการสรางเครือขายระหวางประเทศตางๆ ในภูมิภาค 
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ระบบนํ้าหมุนเวียนอัตโนมัติสําหรับผักไฮโดรโปนิกสแบบประหยัดพลังงาน 

Automatic Recirculating Water System for Energy-Saving Hydroponics 

 
นิวดี  คลังสีดา, อษัฎางค  บุญศรี, อัษฎาง  ขันชาลี และ นายนัมพล มาลานนท 

 

สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  

Email: nivadee@gmail.com 

 

บทคัดยอ 

   งานวิจัยนี้เปนระบบน้ําหมุนเวียนอัตโนมัติสําหรับผักไฮโดรโปนิกสแบบประหยัดพลังงาน ระบบน้ําหมุนเวียนอัตโนมัติถูก

ออกแบบโดยใชถังพักน้ําไวดานบนแลวปลอยลงมา เพื่อเพิ่มอายุการใชงานของอุปกรณและประหยัดพลังงาน จากการศึกษาการปลูก

ผักไฮโดรโปนิกสสามารถทําในระบบนํ้านิ่งและนํ้าวนได โดยใชลูกลอยไฟฟา เปนสวิตซปดเปดระบบการทํางานอัตโนมัติ ปม DC ขนาด 

36 วัตต ทําหนาที่สูบนํ้าขึ้นไวในถังดานบนที่จะปลอยนํ้ามาหมุนเวียนในการหลอเลี้ยงผักไฮโดรโปนิกส กังหันปนน้ําแบบกนหอย ทํา

หนาที่สูบน้ําไวในถังดานบนและชวยยืดเวลาการทํางานของปม DC ขนาด 36 วัตต 22 นาที โดยในกลองควบคุมประกอบดวย Breaker 

Switching ในการแปลงกระแสไฟฟาใชกับปม DC ขนาด 36 วัตต เพื่อใหระบบนํ้าหมุนเวียนอัตโนมัติมีการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ 

จากการทดสอบระบบน้ําหมุนเวียนอัตโนมัติพบวาระบบน้ําหมุนเวียนอัตโนมัติ สามารถหมุนเวียนน้ําในการปลูกผักไฮโดรโปนิกสได

ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งสามารถประหยัดคาไฟฟาและจากผลของการเจริญเติบโตของผักไฮโดรโปนิกสระหวางทําการทดลอง ผักไฮโดรโป

นิกสสามารถเจริญเติบโตในระบบไดเปนอยางดี 

คําสําคัญ: อัตโนมัติ, ผักไฮโดรโปนิกส, ประหยัดพลังงาน 
 

Abstract 

   This research shows automatic recirculating water system for energy saving hydroponics vegetables.           

The automatic circulating water system was designed by using water tank with dropping water to increase the 

service life of the device and save energy. From the study hydroponics vegetables can be made in the system, 

the water still and whirlpool by using float switch to control their systems. DC 36 Watt water pump was used to 

pump water up to a tank that will let the water circulate in hydroponics vegetable spiral spinning water turbine 

was used to pump water up to tank at the top and extent the operation time of the DC 36 Watt pump for 22 

minutes. In the control box contains a Breaker Switching to convert currant for a DC 36 Watt pump so that the 

automatic system can work effectively. From the test of the circulating water system it founds that the 

automatic system can circulate water for hydroponics vegetables throughout 24 hours, which can save electricity 

and hydroponics grow very well form the trial. 

Keywords: Automatic, Hydroponics, Energy-saving 
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1. บทนํา 

1.1 ความสําคัญและความเปนมา 

 ในปจจุบันประเทศไทยตระหนักถึงการขาดแคลนพลังงานใน

อนาคต เน่ืองดวยการเพิ่มขึ้นของประชากรในประเทศไทยอยาง

รวดเ ร็ วและ  การพัฒนาท างดานเศรษฐกิจ [1] ทั้ ง ใน

ภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม ในสวนมากประเทศไทยทํา

เกษตรกรรม โดยการปลูกพืช ไร นา สวน ฯลฯ จึงทําใหการใช 

พลังงานในประเทศไทย[2]  ทางดานเกษตรกรรมแบบสิ้นเปลือง 

ดังนั้นประเทศไทยจึงมีการคนควาหานวัตกรรมใหมๆมาใชใน

ทางดานเกษตรกรรม[3] เพื่อเปนการประหยัดพลังงาน ใน

ประเทศและคิดคนการปลูกพืชแบบใหมในการประหยัดพลังงาน 

เชน ผักไฮโดรโปนิกส [4] 

 การปลูกผักไฮโดรโปนิกส เปนการปลูกผักโดยไมใชดิน และ

อาจเรียกอีกอยางวา “ผักไรดิน” ก็ได [5] ถือวาเปนการปลูกพืช

แบบใหมที่กําลังนิยมในตอนนี้ เน่ืองจากการปลูกผักไฮโดรโป

นิกสจะชวยประหยัดพื้นที่ในการปลูกและไมปนเปอนสารเคมี

ตางๆ ในดิน ในการปลูกผักไฮโดรโปนิกสจําเปนตองใชการหมุน

วนของนํ้าในการปลูกผักและยังตองน้ําตลอดเวลา ซึ่งในการหมุน

วนของน้ํานั้นจําเปนตองใชปมน้ําในการสูบน้ําไปหลอเล้ียงผัก 

ปมจึงจําเปนในการใชไฟฟาเปนตัวขับเคลื่อนทําใหการปลูกผัก

ไฮโดรโปนิกสมีคาใชจายในดานพลังงานที่คอนขางมาก 

 ดังนั้น ผูวิจัยไดศึกษามีแนวทางเก่ียวกับกังหันปนน้ําแบบกน

หอยไมใชพลังงาน โดยนําไปประยุกตใชกับการปลูกผักไฮโดรโป

นิกส เพื่อชวยในการประหยัดการใชไฟฟา และลดคาใชจายใน

ครัวเรือน ซ่ึงการปลูกผักไฮโดรโปนิกสจะตองใชนํ้าไหลตลอด 24 

ชั่วโมงเพื่อที่ผักไฮโดรโปนิกสจะไดรับออกซิเจนและสารอาหาร

ในนํ้าตลอดเวลา ซ่ึงเปนผลใหผักไฮโดรโปนิกสเจริญเติบโต การ

ออกแบบเบื้องตนดวยการสรางอางนํ้าเพื่อเก็บน้ําและสูบนํ้าขึ้น

ไปที่ถังดานบนแลวถูกปลอยมาหลอเลี้ยงผัก โดยกังหันปนนํ้า

แบบกนหอยสําหรับรดน้ําผักไฮโดรโปนิกสและไดนําน้ําที่ไหล

ออกมาจากทอทําการหมุนกันหัน โดยการทําน้ําหมุนเวียน หรือ 

วนน้ํากลับมาใชใหม เพื่อไมเปนการสิ้นเปลืองในการใชนํ้าในการ

รดผักไฮโดรโปนิกส 

 

1.2 วัตถุประสงคการทําวิจัย 

1.2.1 เพื่อออกแบบและสรางระบบ นํ้าหมุนเวียนอัตโนมัติ

สําหรับรดนํ้าผักไฮโดรโปนิกส  

1.2.2 เพื่อหาประสิทธิภาพระบบน้ําหมุนเวียนอัตโนมัติสําหรับ

รดนํ้าผักไฮโดรโปนิกส 

 

1.3 สมมุติฐานของงานวิจัย 

 การออกแบบและพัฒนาระบบนํ้าหมุนเวียนอัตโนมัติในการ

ปลูกผักไฮโดรโปนิกสสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

1.4 ประโยชนที่ไดรับ 

1.4.1 สามารถนําขอมูลความรูที่จากการศึกษาทดลองไป

เผยแพรใหเกิดประโยชนและสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได 

1.4.2 สามารถทําใหนํ้าไหลวนโดยลดการใชพลังงานไฟฟาและ

ประหยัดคาใชจาย 

1.4.3 สามารถทําใหการทํางานของระบบสูบนํ้ารดผักไฮโดรโป

นิกสลดลง 

 

1.5 นิยามศัพทเฉพาะ 

1.5.1 ไฮโดรโปนิกส (Hydroponics) เปนการปลูกผักกาด โดย

ไมใชดิน นับเปนวิธีการใหมในการปลูกพืช โดยเฉพาะการปลูก

ผักและพืชที่ใชเปนอาหาร เนื่องจากประหยัดพื้นที่  และไม

ปนเปอนกับสารเคมีตาง ๆ ในดิน ทําใหไดพืชผักที่สะอาดเปน

อาหารและในปจจุบันน้ียังมีการปลูกพืชไรดินไดหลายอยางอีก

ดวย  

1.5.2 กังหันนํ้ากนหอย มีใชมาตั้งแตยุคที่ไมมีไฟฟา เปนการ

เปล่ียนพลังงานจลน (น้ําไหลหมุนกังหัน)กังหันนํ้ากนหอยตักน้ํา

เมื่อหัวตักจุมลงไปในนํ้า แตเม่ือพนนํ้าแลว มีอากาศตามเขาไป

และทําใหมีการเพิ่มแรงดันของนํ้าและสามารถนํานํ้าจากที่ต่ําไป

ที่สูงได 

1.5.3 ปมนํ้า เปนอุปกรณสําหรับสงนํ้าหรือถายเทของเหลว

จากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง หรือ หมุนเวียนนํ้าหรือของเหลวให

ผสมกันในบริเวณจํากัดขนาด 12 V 
 

2. ขอบเขตการวิจัย 
2.1 ทําการออกแบบโดยใชโปรแกรม Sketch Up โดยออกแบบ

มีขนาดพื้นที่วาง 2.4 ตารางเมตร และสามารถติดตั้งและ

เคลื่อนที่ได ออกแบบถังน้ําขนาด 50 ลิตร ใหสูงกวาระดับพื้น 

1.6 เมตร มีกันหันขนาดเสนผาศูนยกลาง 1.2 เมตร มีใบพัดเปน

กระบวยขนาดเสนผานศูนยกลาง 0.06 เมตร  

487



การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 4 

12-13 กรกฎาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร หนา 

 

2.2 การสรางระบบนํ้าหมุนเวียนอัตโนมัติ โดยมีการทํางานสลับ 

2 ระบบ น้ําผานทอ PVC ขนาด 5.08 เซนติเมตร และเจาะรู

ขนาด 2.54 เซนติเมตร เพื่อปลูกผักไฮโดรโปนิกส 
2.3 หาประสิทธิภาพการทดสอบระบบดวยการจับเวลาการ

ทํางานของระบบ 
 

3. อุปกรณและวิธีการวิจัย 

3.1 อุปกรณ 

สายยาง, กรวย, ทอพีวีซี, ถังนํ้า, โครงเหล็ก, โรตารี่ยูเนี่ยน, 

กังหันนํ้า 

 

3.2 วิธีการดําเนินงานวิจัย 

ศึกษาทฤษฎีและงานวิจยัทีเกียวข้อง

เลือกแบบระบบนําหมุนเว ียนทีมีประสิทธิภาพดีทีสดุ

ออกแบบระบบนําหมุนเวียนอัตโนมติั

ทดสอบประสิทธิภาพ

นําไปปลูกผกัไฮโดรโปนิกส์

สรุปผลการทดลองระบบนําหมุนเวียนอตัโนมัติ

ใช่

ไม่ใช่

ปรับปรุงและแก้ไข

หาจุดคุ้มทุนของระบบนําหมนุเวียนอัตโนมตัิ

ทดสอบระบบนําหมุนเวียน ปรับปรุงและแก้ไข

ออกแบบระบบนําหมุนเว ียน

 
 

รูปที่ 1 วิธีการดําเนินงานวิจัย 

 

 ขั้นตอนการทํางานของกังหันน้ํากนหอยแบบไมใชพลังงาน 
กังหันสูบนํ้าไปหลอเลี้ยงผักไฮโดรโปนิกส ซึ่งสามารถสูบน้ําหลอ

เลี้ยงผักไฮโดรโปนิกสไดตลอดเวลาการทํางานของกังหันกนหอย

แบบไมใชพลังงาน(Free Energy) คือ กังหันนํ้ากนหอยสูบนํ้า

ตลอดเวลา และน้ําที่ถูกสูบขึ้นไปจะเก็บไวในถังน้ําอีกที เพื่อนํ้า

ในถังจะถูกปลอยลงมาเพื่อหลอเลี้ยงผักไฮโดรโปนิกส และรางผัก

ไฮโดรโปนิกสจะมีปลายทอเพื่อปลอยน้ําออกและน้ําที่ถูกปลอย

ออกมาจะกลับมาลงที่ถังน้ําที่มีกังหันและน้ําที่ตกลงจะใหถูก

กังหันพอดีและจะทําใหกังหันทํางานเพื่อใหกังหันทําการสูบน้ํา

ขึ้นไปเก็บไวในถังและจะปลอยลงมา ซึ่งระบบนี้จะทํางานแบบน้ี

ตลอดเวลาหรือเปนการนําน้ําหมุนเวียน โดยที่จะไมใชนํ้าแบบ

สิ้นเปลืองในการรดน้ําผักไฮโดรโปนิกสและยังเปนการใชพลังงาน

แบบไมสิ้นเปลืองหรือเปนการประหยัดพลังงาน 

 
รูปที่ 2 ข้ันตอนการทํางานของกังหันน้ํากนหอยแบบไมใช

พลังงาน (Free Energy) 
 

4. การทดลอง 

4.1 แบบกังหันปนนํ้าแบบกนหอย สําหรับรดน้ําผักไฮโดรโปนิกส 

 

 
รูปที่ 3 แบบกังหันปนน้ําแบบกนหอยสําหรับรดน้ําผักไฮโดรโป

นิกส 
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รูปที่ 4 แบบกังหันปนนํ้าแบบกนหอยสําหรับรดนํ้า 

ผักไฮโดรโปนิกส 

 

 
 

รูปที่ 5 แสดงระบบสูบนํ้าแบบควบคุมปริมาณน้ําในถัง 
 

4.2 การทดสอบกังหันปนน้ําแบบกนหอยสําหรับรดน้ําผักไฮโดร

โปนิกส 

 

ตารางที่ 1 ตารางการเปรียบเทยีบระบบสบูนํ้า ระหวางการใช

กังหันและมีปมมาชวยกังหัน 

ระบบสูบนํ้า ปลอยนํ้า

ผานระบบ

(นาที) 

จํานวนคร้ัง

ท่ีปมทํางาน

ตอ1วัน 

วิธีการ

ดําเนินการ ปม กังหันฯ 

  38 38 จับเวลาและเก็บ

ขอมูล 

  60 24 จับเวลาและเก็บ

ขอมูล 

 

 ตารางที่ 1 เปนการเปรียบเทียบระหวางระบบสูบน้ําธรรมดา

และการนําระบบสูบน้ําแบบกังหันปนน้ําแบบกนหอยเขามาชวย

ในระบบ พบวาเวลาสูบนํ้าลงในถัง โดยใชระบบกังหันปนน้ําแบบ

กนหอยมาชวยจะประหยัดเวลา 21 นาที การเปรียบเทียบตอ

ครั้งพบวาเมื่อมีระบบกังหันฯ มาชวย ปมจะทํางานนอยลง 14 

ครั้งตอ 1 วัน คิดเปนรอยละ 63 และจะเห็นไดวาการทํางานของ

ปมในระบบจาก 3 ช่ัวโมง 12 นาทีตอวัน ลดเหลือเพียง 2 

ชั่วโมงตอวัน ซึ่งจะประหยัดคาไฟฟามากกวาเดิม 
 

5. ผลการวจิัย 
 ระบบกังหันปนนํ้าแบบกนหอยในการปลูกผักไฮโดรโปนิกส 

โดยการออกแบบและสรางกังหันปนน้ําแบบกนหอยและทําราง

ผักไฮโดรโปนิกส คือ ระบบมี เบรกเกอร ขนาด 20 A เปนสวิต

ตัดไฟฟา ลูกลอยไฟฟา 220 V สวิตชิ่งขนาด 60 W , 5 A ในการ

แปลงกระแสไฟฟา ปมนํ้า DC ขนาด 36 W คอยทําหนาที่ดูดนํ้า

เพื่อไปไวในถังพักในการปลอยมาหลอเล้ียงผักไฮโดรโปนิกส ใน

การควบคุมที่ภายในกลองประกอบดวย เบรกเกอร และ สวิตช่ิง 

ในการควบคุมการทํางานของระบบไฟฟา และคอยแปลง

กระแสไฟฟาเพื่อใหระบบปมนํ้า36 W ทํางาน และกังหันปนนํ้า

แบบกนหอยทํางานและดูดน้ําขึ้นไปไวที่ถัง ปลอยลงมาหลอเลี้ยง

ชุดผักไฮโดรโปนิกสจํานวน 10 ตน ที่มีการปรับการไหลของน้ํา 

เพื่อใหระบบการสูบน้ําของปมจะทํางาน 1 ชั่วโมงตอการดูดน้ํา 

5 นาที โดยมีลูกลอยไฟฟาเปนสวิตชตัดไฟจากการทดสอบ

ประสิทธิภาพการดูดนํ้าของกังหันปนน้ําแบบกนหอยในการปลูก

ผักไฮโดรโปนิกสสามารถทํางาน 24 ชั่วโมง ระบบกังหันปนน้ํา

แบบกนหอยในการปลูกผักไฮโดรโปนิกสสามารถดูดนํ้า 1.35 

ลิตร/นาที เม่ือนํ้าทีปลอยหลอเล้ียงผักไฮโดรนิกสหมดปมนํ้าจะ

ทําการดูดน้ําข้ึนไปไวในถัง 50 ลิตร    ทุก ๆ 1 ชั่วโมงน้ําเต็มถัง 

5 นาที เพื่อใหระบบกังหันปนน้ําแบบกนหอยสามารถทํางานได

อยางเต็มประสิทธิภาพและประหยัดคาไฟฟาได 6 บาทตอเดือน 

 

5.1 สรุปผลและขอเสนอแนะ 

 การวิจัยเร่ือง ระบบนํ้าหมุนเวียนอัตโนมัติสําหรับผักไฮโดรโป

นิกสแบบประหยัดพลังงาน มีจุดประสงคเพื่อออกแบบและสราง

กันหันปนน้ําแบบกนหอยสําหรับรดผักไฮโดรโปนิกสและเพื่อหา

ประสิทธิภาพการสูบนํ้าของกังหันปนน้ําแบบกนหอย จากการ

วิจัยในครั้งนี้โดยการศึกษาหาขอมูลเรื่องของกังหันกนหอยและ

เรื่องผักไฮโดรโปนิกส จึงไดนํามาประยุกตใชกับผักไฮโดรโปนิกส 

โดยทําการออกแบบและสรางเครื่องกังหันปนน้ําแบบกนหอย

พรอมกับรางผักไฮโดรโปนิกสและทําการเก็บขอมูลจากกังหันปน

น้ําแบบกนหอยและปลูกผักไฮโดรโปนิกส ปญหาและอุปสรรค

สวนของรางปลูกผักไฮโดรโปนิกสติดตั้งแบบขนานกับพื้นทําให
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นํ้าไหลในระบบชา ถาปรับแกไขใหรางปลูกผักไฮโดรโปนิกสมี

ความเอียงจากพื้น น้ําที่ไหลในระบบอาจหมุนเวียนไดเ ร็วขึ้น 

ดังนั้นควร มีการติดต้ังระบบแผงโซลาเซลลเพื่อทดแทนการใช

ไฟฟาในครัวเรือนและเพิ่มจํานวนรางปลูกผักไฮโดรโปนิกส 
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การพัฒนาเครื่องผลิตไฟฟาจากลมระบายความรอนของชุดคอนเดนเซอร 

สําหรับชารจแบตเตอรี่สํารอง 

Development of the Electric Generator Machine from condenser  

for Charging Power Bank 

 
เทพ  เกื้อทวกีุล, นิวดี  คลังสีดา, ศิลา  เถาตะมะ และ ทรงเกียรติ  วารีคีร ี

 

โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีพลังงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

Email: therasak_e@hotmail.com 

 

บทคัดยอ 

   ในงานวิจัยนี้ผู วิจัยไดทําการออกแบบและพัฒนาเครื่องผลิตกระแสไฟฟาจากลมระบายความรอนของชุดคอนเดนเซอร

เครื่องปรับอากาศสําหรับชารจแบตเตอรี่สํารอง โดยโครงสรางของเครื่องผลิตกระแสไฟฟาประกอบดวย ชุดยึดตัวถังรับลม มีขนาดฐาน

ต้ังกวาง 80 เซนติเมตร ความสูงของขาตั้ง 20 เซนติเมตร ขนาดของโครงสรางสําหรับใสชองบังคับลมกวาง 57 เซนติเมตร สูง 73 

เซนติเมตร ยาว 60 เซนติเมตร ชองบังคับลมมีความกวางเสนผานศูนยกลาง 27 เซนติเมตร มีความยาว 60 เซนติเมตร ที่เหมาะสําหรับ

ลมระบายความรอนจากชุดคอนเดนเซอรของเคร่ืองปรับอากาศยี่หอ Fusion และพัดลมระบายความรอนคอมพิวเตอรจํานวน 12 ตัว 

ขนาด 2.5 โวลตดีซี 0.2 แอมป แบงออกเปน 2 ชุดๆ ละ 6 ตัว และ มีกลองควบคุมการชารจจํานวน 2 กลอง และมีชองสําหรับเสียบ

สาย USB จํานวน 4 ชองสําหรับชารจแบตเตอร่ีสํารอง  จากผลการทดสอบเคร่ืองผลิตกระแสไฟฟาจากลมระบายความรอนของชุด

คอนเดนเซอรเคร่ืองปรับอากาศสามารถชารจประจุไฟฟาเก็บแบตเตอรี่สํารองขนาด 3.7 โวลต มีแรงดันที่ชารจ 5 โวลตมีกระแสไฟฟา

ในการชารจเทากับ 0.2 แอมป และใชเวลาในการชารจแบตเตอรี่แบตเตอรี่สํารองจนเต็ม เทากับ 7 ชั่วโมง 25 นาที ดังนั้นเครื่องผลิต

กระแสไฟฟาจากลมระบายความรอนของชุดคอนเดนเซอรเครื่องปรับอากาศสามารถนําไปใชสําหรับชารจแบตเตอรี่แบตเตอรี่ สํารอง 

และโทรศัพทมือถือในตึกคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรไดอยางมีประสิทธิภาพ 

คําสําคัญ: เครื่องกําเนิดไฟฟา, พัดลมระบายความรอน, แบตเตอรี่สํารอง  
  

Abstract 

   In this research, the electric generator machine was design and developed for charging power bank. The 

base structure of the electric generator machine of 80 cm x 20 cm, structure of the force winds of, wide 57 cm x 60 

cm x 73 cm, and diameter box of the wind are 27 cm x 60 cm for cooling air from the air compressor brands. 

The brand of the cooling fan used in this research is Fusion. This design used 12 cooling sans of computer 

cooling fan, 2.5 volts DC, 0.2 A. The fans were separated into 2 sets; each set contains 6 fans and 1 chargers of 2 

USB. Then, these designs of the electric generator machine are 4 USB chargers for charging power bank. The 

measurement result of the electric generator machine for charging power bank. Its can see that, the voltage charging of 

5 Volt, current charging of 0.2 A, and time charging of the power banks fully used equal 7 hours and 25 minutes. 

Therefore, the electric generator machine can used to charge power bank and battery of smart phone in faculty of 

industrial Technology, Kamphaeng Phet Rajabhat University. 

Keywords: Electricity generator, Cooling fan, Power bank 
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1. บทนํา 

 สถานการณโลกในปจจุบันตองยอมรับวาทุกประเทศกําลัง

ประสบปญหาดานทรัพยากรธรรมชาติที่ลดนอยลง อันเกิดจาก

ทรัพยากรในประเทศไมเพียงพอ และข้ึนอยูกับปจจัยหลายๆ 

ดานทั้งการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การบริโภคใชสอยที่เกิน

พอดี และปญหาทรัพยากรธรรมชาตินับวันยิ่งทวีความรุนแรง

เพิ่มมากขึ้น [1] ปญหาที่ชัดเจนที่สุดในตอนน้ีคือ วิกฤตการณ

ดานพลังงานไฟฟา ยิ่งม นุษยมีการใชสอยทรัพยากรอยาง

ฟุมเฟอย ทรัพยากรที่มีอยูก็จะลดนอยลงไป จึงเปนความสําคัญ

อย างยิ่ งที่ มนุ ษยบน โลกจะตอ งต ระหนักและ ต่ืนตั วกั บ

สถานการณที่จะเกิดข้ึน การแสวงหาพลังงานทดแทนเพื่อใชสอย

ในอ นาค ต  แ ล ะสิ่ ง สํ า คัญ ที่ ต อ ง ต ร ะหนั ก แล ะ ใ ช สอ ย

ทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน [2] 

 ดังนั้นการคิดคนและหาพลังงานทดแทนใหมๆ เพื่อนํามาใช

ทดแทนพลังงานในปจจุบัน จากการเปลี่ยนแปลงดานสภาพ

อากาศ สงผลประเทศไทยมีอากาศที่รอนข้ึน ทําใหประชากรตอง

เปดเคร่ืองปรับอากาศมากข้ึน เชน บาน ที่พักอาศัยมีภาระ

คาใชจายไฟฟามากข้ึน ดังน้ันจึงมีนักวิจัยได ทําการศึกษาพัฒนา 

เครื่องตนแบบเพื่อผลิตพลังงานไฟฟาดวยพลังงานลมจากพัดลม

ระบายความรอนของเครื่องปรับอากาศ [3] และทําการการ

ประยุ กตก ารใช ลมระบายความรอนจากคอนเดน เซอร

เครื่ องปรับอากาศมาผลิตผลิต ไฟฟาแรงดันและสามารถ

เคล่ือนยายไดสําหรับบรรจุแบตเตอรี่ 12 โวลต [4]  

 จ าก กา ร ลง พื้ น ที่ ใ น คณ ะ เ ท ค โ น โ ล ยี อุ ต ส าหก รร ม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร พบวามีเครื่องปรับอากาศอยู

มากมายที่ไมไดใชประโยชน ดังนั้น คณะผูศึกษาจึงมีแนวคิดที่จะ

ออกแบบและสรางเครื่องกําเนิดไฟฟากระแสตรงจากลมความ

รอนเครื่องปรับอากาศขึ้นมาเพื่อนํามาใชชารจแบตเตอรี่สํารอง

สําหรับบุคลากรของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย

ราชภัฏกําแพงเพชร  

 

2. วัตถุประสงค 

 เพื่อออกแบบและสรางเครื่องผลิตกระแสไฟฟาจากลม

ระบายความรอนของเครื่องปรับอากาศ 

 

 

 

3. อุปกรณและวิธีการวิจัย 

3.1 อุปกรณ 

 

อุปกรณ จํานวน 

พัดลมระบายความรอนคอมพิวเตอร

จํานวน 12 ตัว ขนาด 2.5 โวลตดีซี 0.2 

แอมป  

12 ตัว 

ถังใสน้ํามีความกวางเสนผานศูนยกลางที่ 

27×60 เซนติเมตร 

1 ตัว 

เหล็กกลองขนาด 2×2 เซนติเมตร  1 ชุด 

แบตเตอรรี่ 12 โวลต 1 ตัว  

สายชารจ USB 1 เสน 

 

3.2 โครงสรางของเครื่องผลิตไฟฟาจากคอนเดนเซอร

เครื่องปรบัอากาศ 

 

 
รูปที่ 1 โครงสรางของเครื่องผลิตไฟฟาจากชุดคอนเดนเซอร

เครื่องปรบัอากาศ ดานหนา 

 

 
 

รูปที่ 2 โครงสรางของเครื่องผลิตไฟฟาจากพัดลมระบายความ

รอนของชุดคอนเดนเซอร ดานขาง 
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รูปที่ 3 วงจรเครื่องผลิตไฟฟาจากพัดลมระบายความรอนของชุด

คอนเดนเซอร 

 

 
รูปที่ 4 วงจรเครื่องผลิตไฟฟาจากพัดลมระบายความรอนของชุด

คอนเดนเซอร 

 

ศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ

ทดสอบกําลังผลิตไฟฟาของพัดลมระบายความร อน

เลือกพัดลมระบายความรอนรที่เขากับลมระบายความรอนของชุด

คอนเดนเซอร

ออกแบบโครงสรางในการติดต่ังพ ัดลมระบายความรอนให

ไดลมจากคอนเดนเซอร มากท่ีสุด

ทดสอบการผลิตไฟฟา

ของพัดลมระบายความรอน

นําไปทดสอบกับลมระบายความรอนของชุดคอนเดนเซอร

ทําการเก็บขอมูล

สรุปผลการทดลอง

ผาน

ไมผาน

ปรับปร ุงแกไข

 
รูปที่ 5 วิธีการดําเนินการวิจัย 

4. ผลการทดลอง 

 จากการพัฒนาเครื่องผลิตกระแสไฟฟาจากลมระบายความ

รอนของชุดคอนเดนเซอร เครื่องป รับอากาศสําหรับชารจ

แบตเตอรี่สํารอง และนําเครื่องที่สรางเสร็จแลวมาทดลอง โดย

ผลที่ไดแสดงดังรูปที่ 5 

 

4.1 แรงดันจากมอเตอรระบายความรอนและแรงดันการชารจ

ของแบตเตอรี่สํารอง   

 

 
รูปที่ 6 แรงดันจากพัดลมระบายความรอนและแรงดันการชารจ

ของแบตเตอรี่สํารอง 

 

 จากกราฟในรูปที่ 6 พบวากังหันลมเฉลี่ยหมุนที่ความเร็วลม

ของชุดคอนเดนเซอรเครื่องปรับอากาศ 6.2 เมตร/วินาที แรงดัน

จากมอเตอรระบายความรอน จะมีแรงดัน 12-13 โวลต และ 

แรงดันจากวงจรควบคุมแรงดันการชารจเฉลี่ยกระแสตรง 5 

โวลต ใหคากระแสที่ประมาณ 0.1 - 0.2 แอมแปร ใชระยะเวลา 

7 ชั่วโมง 25 นาที ในการชารจแบตเตอรี่ขนาด 3.7 โวลตจนเต็ม 

  

4.2 กระแสไฟฟาของเครื่องปรับอากาศ ขณะที่ติดต่ังและไมได

ติดตั้งเครื่องผลิตไฟฟาเขากับชุดคอนเดนเซอร 

 

 
รูปที่ 7 กระแสไฟฟาของเครื่องปรบัอากาศ ขณะที่ติดตั่งและ

ไมไดติดต้ังเครื่องผลิตไฟฟาเขากับชุดคอนเดนเซอร 
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จากกราฟในรูปที่ 7 จะเห็นวาปริมาณของกระแสไฟฟาจาก

คอนเดนเซอรเคร่ืองปรับอากาศขณะไมไดตอกับชุดผลิตไฟฟามี

ปริมาณในการใชไฟเทากับ 4.45 แอมแปร และปริมาณในการใช

ไฟของคอนเดนเซอรขณะตอกับชุดผลิตไฟฟาเทากับ 4.50 

แอมแปร ในการที่นําชุดผลิตกระแสไฟฟามาติดต้ังกับตัวระบาย

ความรอนคอนเดนเซอรเครื่องปรับอากาศพบวาไมมีการสงผล

กระทบตอการทํางานของคอนเดนเซอรเครื่องปรับอากาศ 

 

5. สรุปผลการทดลองและขอเสนอแนะ  

 การพัฒนาเคร่ืองผลิตไฟฟาจากลมระบายความรอนของ

เคร่ืองปรับอากาศสําหรับชารจแบตเตอรี่สํารอง จากผลการ

ทดลองพบวา เคร่ืองผลิตกระแสไฟฟาจากลมระบายความรอน

ของเครื่องปรับอากาศสามารถชารจประจุไฟฟาเก็บแบตเตอรี่

สํารอง ขนาด 3.7 โวลต มีแรงดันที่ชารจ 5 โวลตมีกระแสในการ

ชารจเทากับ 0.2 แอมป และใชเวลาในการชารจแบตเตอรี่

แบตเตอรี่สํารองจนเต็ม เทากับ 7 ช่ัวโมง 25 นาที ดังน้ันเครื่อง

ผลิตกระแสไฟฟาจากลมระบายความรอนของชุดคอนเดนเซอร

เครื่องป รับอากาศสามารถนําไปใชสําหรับชารจแบตเตอรี่

แบตเตอรี่สํารอง และโทรศัพทมือถือภายในตึกคณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

อยางไรก็ตาม การชารจแบตเตอรรี่ใชเวลาคอนขางนานใน

การชารจแบตเตอรี่จนเต็ม ดังนั้น อาจใชพัดลมระบายความรอน

ที่มีขนาดใหญกวาเพื่อรับลมมากขึ้น 
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การเปรยีบเทียบประสิทธิภาพถานอดัแทงจากใบออยดวยตวัประสานดนิเหนียวกับแปงมัน 

 The Efficiency Comparison of Charcoal Briquettes from Sugarcane Leaf 

Binder with Clay and Starch. 
 

ภาคิณ  มณีโชต,ิ จารุกิตต์ิ  พิบลูนฤดม, อนุชา  เอี่ยมพงษ และ นัฐพล  ปลื้มวงค 
 

สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  
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บทคัดยอ 

   งานวิจัยนี้เปนการศึกษาตัวประสานดวยดินเหนียวในการทําถานอัดแทงจากใบออยและชานออย  มุงเนนการหาอัตราสวนที่

เหมาะสมของดินเหนียวในการทําถานอัดแทงใบออย และซานออย เพื่อหาประสิทธิภาพของถานอัดแทงโดยใชสวนผสมจากดินเหนียว

เปนตัวประสานเปรียบเทียบกับถานอัดแทงที่ใชแปงมันเปนตัวประสาน และวิเคราะหความคุมคาทางเศรษฐศาสตรในการทําถานอัด

แทงจากดินเหนียวเปนตัวประสาน  ซึ่งเปนวัตถุดิบที่ไดมาจากเกษตรกรที่ปลูกออยในจังหวัดกําแพงเพชร และใบออยกับชานออยที่

ไดมาจากชุมชนหมูบานน้ําดิบมะพราว ตําบลทาไม อําเภอพรานกระตาย จังหวัดกําแพงเพชร ผลวิจัย พบวา อัตราสวนที่เหมาะสมของ

ดินเหนียวในการทําถานอัดแทงใบออยและซานออย พบวา อัตราสวนผสมตัวอยางที่ 1 ดีที่สุด คือ อัตราสวน ใบออยและชานออย 

70%, นํ้า 10% และดินเหนียว 20% มีคาความรอน 17,805 J/g คือคาความรอนที่สูงสุดจาก 5 ตัวอยาง และพบวา ถานอัดแทงจาก

ใบออยและชานออย โดยใชสวนผสมจากแปงมันเปนตัวประสานอัตราสวนผสมตัวอยางที่ 1 คือ ใบออยและชาน ออย 70%, นํ้า 10% 

และแปงมันสําปะหลัง  20%  มีคาความรอน 19,285 J/g ซึ่งสูงที่สุดใน ตัวอยางอัตราสวนผสมทั้งหมดจากทั้ง 5 ตัวอยาง  การ

วิเคราะหความคุมคาทางเศรษฐศาสตรในการทําถานอัดแทงใบออยและซานออย พบวาไมมีคาใชจายจากดินเหนียวเปนสวนผสมการทํา

ถานอัดแทงจากใบออยและชานออยตอป  

คําสําคัญ:ตัวประสานดินเหนียว, ใบออยและชานออย, ถานอัดแทง 
 

Abstract 

   The study aim to binder from clay and starch for made charcoal briquettes from sugarcane leaves and 

bagasse. The optimum ratio of clay to made charcoal briquettes from sugar canes. The efficiency of sugar cane 

and bagasse charcoal used clay mixtures was investigated and the economic cost-effectiveness of made sugar, 

cane and bagasse was investigated using clay mix. Raw materials from sugarcane farmers in Kamphaengphet and 

sugar cane leaves and bagasse derived from within the community, Ban Namdib Mapraw village, Tambon Tha 

Mai Praen kra tai district Khampangphet. The results showed that the optimum ratio of clay for making charcoal 

briquettes from sugar cane leaves was found that the charcoal briquettes from cane leaves and sugarcane 

bagasse was composed of clay and tapioca starch. As a chorus Sample 1 was 70% cane and bagasse, 10% water 

and 20% clay. For example, the ratio of all ingredients from all five samples, the thermal efficiency of the 

charcoal from the cane and sugarcane bagasse, is shown in Table 5. It was found that the sample rate 1 was the 

thermal efficiency of the compacted coal. Analysis of economic value in making cane and bagasse it is found 

that clay was not cost for used mixture of charcoal briquettes from sugarcane leaves and bagasse per year. 

Keywords: clay, charcoal, sugarcane and bagasse  
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1. บทนํา 

 ปญหาการขาดแคลนพลังงาน และราคาน้ํามันที่ปรับตัวสูง

อยางตอเนื่องในปจจุบันนับเปนปญหาระดับโลก ดังน้ันการลด

ปริมาณการใชพลังงานที่ใชแลวหมดไป หรือพลังงานสิ้นเปลือง 

เปนวิธีการหนึ่งที่ชวยชะลอปญหาการขาดแคลนเชื้อเพ ลิง

นอกจากน้ียังชวยลดมลพิษที่เกิดจากการเผาไหมเชื้อเพลิงน้ันๆ 

ไดแก กาคารบอนไดออกไซด ซึ่งเปนกาซเรือนกระจกที่ทําใหเกิด

ปญหาสภาวะโลกรอน ปจจุบันการใชพลังงานหมุนเวียน ไดแก 

ลม น้ําแสงอาทิตย คลื่นและชีวมวลจึงมีแนวโนมสิ่งมีชีวิตหรือ

เปนองคประกอบของส่ิงมีชีวิตหรืออินทรียตางๆ เชน ไมยืนตน

พืชที่มีสวนประกอบเปนแปงและนํ้าตาล วัชพืชบกและน้ํา ของ

เสียจากโรงงานที่เกี่ยวเนื่องกับการทําการเกษตร มูลสัตว 

ตลอดจนขยะที่มีอยูทั่วไป พลังงานชีวมวล หมายถึง พลังงานที่

ไดจากชีวมวลโดยอาศัยกระบวนการที่ทําใหเกิดการแตกตัวของ

อินทรียสารที่อยูในชีวมวลและผลิตพลังงานออกมา พลังงาน    

ชีวมวลจัดเปนพลังงานการหมุนประเภทหนึ่งโดยเปนการใช

พลังงานจากแสงอาทิตยทางออม พืชที่มีคลอโรฟลลจับเปน

พลังงานแสงอาทิตยแลวเปลี่ยนเปนพลังงานเคมีเพื่อไปใชในการ

สรางอาหารจากคารบอนไดออกไซดและนํ้า กระบวนการ

ดังกลาวเรียกวาการสังเคราะหแสง วัฏจักรของการผลิตพืชหรือ

ชีวมวลเปน วัฏจักรหมุนเวียน ดังนั้นไมวาจะนําพืชไปไวใชเปน

อาหารหรือพลังงานตลอดก็ตาม ถาปริมาณการใชสมดุลกับการ

เกิดชีวมวลใหมเราจะมีชีวมวลไวใชตลอดไปแตแนวทางดังกลาว

อาศัยธรรมชาติเพียงอยางเดียวไมได เน่ืองจากจํานวนประชากร

ในโลกมีเพิ่มมากขึ้น จึงมีการจัดการของมนุษยเพื่อเรงการผลิต

ชีวมวลใหเพียงพอกับความตองการ เปนตนเพิ่มขึ้น เช้ือเพลิงอัด

แทงเปนพลังงานหมุนเวียนประเภทหน่ึงที่ไดรับความสนใจใน

ปจจุบันโดย[1]พลังงานชีวมวล (Biomass) หมายถึง สิ่งที่ไดจาก

สิ่งมีชีวิต [2]ประเทศไทยไดมีการพัฒนาการใชพลังงานแปรรูป 

แบบตางๆมาอยางตอเน่ืองพอรองรับกับอัตราการเพิ่มปริมาณ

การใชพลังงาน ซึ่งมีการอัตราเพิ่มอัตราเฉลี่ยปริมาณรอยละ 10 

ตอปตามอัตราขยายตัวของเศรษฐกิจ ภาคพลังงานเปนอีกภาค

หนึ่งที่มีอัตราการนําเขาตอปสูง จากรายงานทางดานพลังงาน 

(กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน ป 2558) ในป 

2558 ประเทศไทยมาการใชพลังงานเพิ่มขึ้นอยางตอเน่ืองเปนป

ที่ 6 โดยเพิ่มจากป 2557 รอยละ 8.8 คิดเปนปริมาณรวมทั้งสิ้น 

61,262 พันตันเทียบเทานํ้ามันดิบ แบงออกเปนการใชพลังงาน

ในเชิงพาณิชยซึ่งประกอบดวยนํ้ามันสําเร็จรูป กาซธรรมชาติ 

ถานหินและไฟฟา เปนสัดสวนรอยละ82.8 เพิ่มขึ้นรอยละ 9.0 

และที่เหลืออีกรอยละ 17.2 เปนการใชพลังงานหมุนเวียน

ประเภทฟน ถานแกลบและกากออยเพิ่มขึ้นรอยละ 7.8 จะเห็น

ไดวาในสวนของพลังงานหมุนเวียนยังคงมีการใชเฉพาะฟนที่

ไดมาจากการตัดตนไมทั่วไปเพียงเทานั้น แตประเทศไทยยังมี

เศษวัสดุเหลือทิ้งอีกมากมายสามาถนํามาใชเปนเช้ือเพลิงได 

ดังน้ันการใชพลังงานอยางประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงสุดจึง

เปนสิ่งสําคัญจังหวัดกําแพงเพชรเปนจังหวัดที่ประกอบอาชีพ

เกษตรกรรมเปนสวนใหญมีผลผลิตจากการเกษตรมากมายที่

สามารถนํามาสรางเศรษฐกิจชุมชนและเปนประโยชนตอการ

ดํารงชีพของชุมชนออยเปนพืชเศรษฐกิจที่สามารถสรางรายได

ใหกับจังหวัดกําแพงเพชรเปนอยางมากสังเกตจากโรงงานน้ําตาล 

สมาคมคมชาวไรออย โดยใบออยและชานออยเปนชิ้นสวนที่

เหลือจากการทําประโยชนที่ถูกทิ้งกองเหมือนขยะรอวันยอย

สลาย หรือเผาทิ้ง ขยะชีวมวลดั งกลาวสามารถนํามาเปน

สวนผสมของถานอัดแท งได  ซ่ึงการป ลูกอ อยในจั งหวัด

กําแพงเพชรมีประมาณ 450,000 ไร [3] 

 จากความสําคัญดังกลาว ผูวิจัยจึงทําการศึกษาถานอัดแทง

ใบออยและซานออยดวยตัวประสานดินเหนียวเปนตัวประสาน 

เพื่อศึกษาหาคาพลังงานความรอนและหาประสิทธิภาพตางๆ 

ของถานอัดแทง เพื่อชวยลดปญหาการตัดไมทําลายปา โดยการ

นําถานอัดแทงที่ผลิตไดมาทดแทนถานไมและสามารถชวยลด

ปญหาสภาวะโลกรอนไดดวยและเปนอีกหนึ่งทางเลือกในการ

เลือกใชถานและเปนการใชเศษวัสดุเหลือใชที่มีอยูไดอยางมี

คุณคา 

 

2. ขอบเขตการวิจัย 

2.1 ตัวแปรตน ไดแก สวนผสมดินเหนียวในถานอัดแทงจากใบ

ออยและชานออย 

 

2.2 ตัวแปรตาม ไดแก คุณสมบัติถานอัดแทงจากใบออยและชาน

ออย คาความรอนของถานอัดแทงจากใบออยและชานออยโดย

ใชสวนผสมจากดินเหนียว 
 

3. อุปกรณและวิธีการวิจัย 

3.1 อุปกรณ ปรอทวัดอุณหภูมิ,เครื่องอัดถานดวยมือ, เตาชีวมวล

, อุปกรณช่ังตวง 
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3.2 วิธีการดําเนินงานวิจัย 

 

 
 

 
รูปที่ 1 ถานอัดแทงใบออยและซานออยดวยตัวประสานดิน         

เหนียว 

 

4. การทดลอง 

 

ตารางที่ 1 หาประสิทธิภาพประสิทธิภาพพลังงานความรอนดวย

การตมนํ้า 

 
 
 จากการคํานวณการหาคาพลังงานความรอนดวยการตมนํ้า

การนําถานอัดแทงจากใบออยและชานออยทั้ง 5 ตัวอยาง มาทํา

การทดลอง โดย นํ้าหนักของถานอัดแทงทั้ง 5 ตัวอยาง มี หนัก 

100 กรัม  น้ําหนักของน้ําที่ใชในการทดลอง 600 กรัมอุณหภูมิ

น้ํากอนตม 33 องศาเซลเซียส, อุณหภูมิน้ําเดือด 100 องศาซล

เซียส ทั้งหมดเทากัน จะตางกันที่อุณหภูมิน้ําสุดทายจํานวนครั้ง

ที่นํ้าเดือด, คาความรอนของถานอัดแทง ตามตารางดังตอไปนี้ 

 

     หาไดจากสูตร  Q =  mc t 

 เม่ือ Q  =  คาพลังงานความรอน 

m = มวลของนํ้า 

c  =  ความรอนจําเพาะของน้ํา1 Cal/g =  4.2 J/g 

t  =  อุณหภูมิน้ําเดือด 100 °C – อุณหภูมิน้ํากอน

ตม 33 °C  

ตมน้ําคร้ังที ่1 

แทนคาสูตร Q1 = (600 * 1 * (100 - 33))  

        = 40,200 Cal/g 

แปลงเปนจูล  = 40,200/4.2 

                     Q1 = 9,571 J/g 

ตมน้ําคร้ังที่ 2 

แทนคาสูตร         Q2   = (600 * 1 * (85 - 

33))  

    Q   = 31,200 Cal/g 

              แปลงเปนจูล               =   31,200/4.2 

                                    Q2    =   7,428  J/g 

     คาพลังงานความรอนดวยการตมน้ํา  = Q1+Q2 

                                           =  9,571+7,428 

                                     Q2  =16,999 J/g 

 

 
รูปที่ 2 กราฟแสดงการหาคาความรอนของถานอัดแทงจากใบ

ออยและชานออยโดยตัวประสานดินเหนียวและแปงมัน 
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ตารางที่ 2 แสดงการหาคาความรอนของถานอัดแทงจากใบ    

ออยและชานออยโดยตัวประสานดินเหนียวและแปงมันไดจาก

การวิเคราะหโดยหองปฏิบัติการฟสิกส  คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม [4] 

 
 

 จากตารางที่ 1 พบวา ผลการหาคาความรอนของถานอัดจน 

ถานอัดแทงจากใบออยและชานออยโดยใชสวนผสมจากดิน

เหนียวเปนตัวประสาน อัตราสวนผสมตัวอยางที่ 1 คือ ใบออย

และชาน ออย 70%, นํ้า 10% และดินเหนียว 20%  มีคาความ

รอนเพียง 17,805 J/g ซ่ึงสูงที่สุดใน ตัวอยางอัตราสวนผสม

ทั้งหมดจากทั้ง 5 ตัวอยาง และพบวา ถานอัดแทงจากใบออย

และชานออยโดยใชสวนผสมจากแปงมันเปนตัวประสานอัตรา

สวนผสมตัวอยางที่ 1 คือ ใบออยและชาน ออย 70%, น้ํา 10% 

และแปงมันสําปะหลัง  20%  มีคาความรอน 19,285 J/g ซึ่งสูง

ที่สุดใน ตัวอยางอัตราสวนผสมทั้งหมดจากทั้ง 5 ตัวอยาง และ

ในการการวิเคราะหความคุมคาทางเศรษฐศาสตรในการทําถาน

อัดแทงใบออยและซานออย ดวยตัวประสานแปงมัน ถาทําถาน

วันละ 20 กิโลกรัม  1 ปจะเสียคาแปงมันเปนจํานวนเงิน 7,200 

บาท/ป  สวนการทําถานอัดแทงจากตัวประสานดินเหนียว ถาทํา

ถานวันละ 20 กิโลกรัม  1 ปจะไมเสียคาใชจายเลยหรือเทากับ  

0 บาท 

 

5. ผลการวิจัย 

 ผลการเปรียบเทียบการทําถานอัดแทงจากใบออยดวยตัว

ประสานดินเหนียวกับแปงมันอัตราสวนที่ดีที่สุดของตัวประสาน

ดวยดินเหนียวกับแปงมัน เปนอัตราสวนเดียวกันคือ ใบออยและ

ชาน ออย 70%, นํ้า 10% และดินเหนียว 20% ใหคาความรอน  

17,805 J/g  กับใบออยและชานออย 70%, น้ํา 10% และแปง

มัน 20% ใหคาความรอน 19285 J/g ซึ่งคาความรอนของตัว

ประสานดวยแปงมันสูงกวาตัวประสานดวยดินเหนียว(วิเคราะห

โดยหองปฏิบัติการฟสิกส  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม) การวิเคราะหความคุมคาทาง

เศรษฐศาสตรในการทําถานอัดแทงใบออยและซานออยดวยตัว

ประสานดินเหนียวเปนสวนผสมไมมีคาใชจายเลยเพราะหาได

ตามแถวบาน สามารถนําไปใชตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงได 

 

5.1 ปญหาและอุปสรรค 

5.1.1 ใบออยและชานออย ที่นํามาใชจะมีชวงเวลาในการเก็บ

ตามฤดูกาล 

5.1.2 ในการตากแหงถานอัดแทง  ไมควรตากชวงฤดูฝน 

เนื่องจากตองนําถ านอัดแทงออกมาตากกลางแจง เพื่ อลด

ความชื้นของถานอัดแทง 

 

5.2 ขอเสนอแนะ 

5.2.1 การใชถานอัดแทงจากใบออยและชานออยโดยใช

สวนผสมจากดินเหนียวเปนตัวประสาน เพื่อใหมีประสิทธิภาพสูง

ควรมีการนําไปใชกับเตาชีวมวล ซึ่งจะ   ใหความรอนสูงกวาเตา

ทั่วไป 

5.2.2 ควรใชเครื่องอัดถานอัดแทงแทนการใชเครื่องอัดแทง

แบบมือ เพื่อความหนาแนนของถานอัดแทง 

5.2.3 ดินเหนียวที่ เปนตัวประสานที่ ใชในงานวิจัยนี้  ยัง มี

คุณสมบัติไม ดีพอ เนื่องจากทนความรอนและทําใหไฟไมมี

ประสิทธิภาพสูงได 
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การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเศรษฐศาสตรมหภาคดวยเทคนิคการสอนท่ี

หลากหลายเพ่ือสงเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะหอยางมีเหตุผล 

The Development of Macro Economic Instructional Model to Entrance 

Analytical Season Thinking Ability. 
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บทคัดยอ 

   การศึกษาวิจัยค ร้ังนี้ มี วัตถุประสงคเพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเศรษฐศาสตรมหภาคและเพื่อสงเสริม

ความสามารถในการคิดวิเคราะหอยางมีเหตุผล เพื่อวัดประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอนเศรษฐศาสตรมหภาค เพื่อสงเสริม

ความสามารถในการคิดวิเคราะหโดยการเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนและหลังการใช

รูปแบบการเรียนการสอนเศรษฐศาสตรมหภาคจํานวน 30 คน เปนประชากรที่ใชในการศึกษาและใชคาความถ่ี (Frequency) คา S.D 

ในการวิเคราะหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ผลการศึกษาพบวา จากการที่อาจารยผูสอนใชเทคเนคการเรียนการสอนที่หลากหลาย ทําให

นักศึกษามีทักษะการคิดวิเคราะหหลังใชสูงกวากอนใชเทคนิคการเรียนการสอนที่หลากหลายเทากับรอยละ 60.70/52.35 และมีคา

ดัชนีวัดประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนดวยเทคนิคการการสอนที่หลากหลายเทากับ 0.175 

คําสําคัญ: เศรษฐศาสตรมหภาค, ทักษะการคิดวิเคราะห, การจัดการเรียนการสอน 
 

Abstract 

   The purpose of the research study was to develop learning and teaching of Macroeconomics in order 

to promote analytical skill reasonably. In order to measure efficiency of the learning and teaching of 

Macroeconomics, thus, analytical skill was compared between results of before and after applying the learning 

and teaching of Macroeconomics. the 30 registered students for this subject in the 1st semester of 2017 were the 

population of the study. Frequency and standard deviation were applied in the study in order to analyze. The 

result was found that a teacher who used various teaching techniques helped the students had higher 

percentage of analytical skill than before at 60.70/52.35. Followed by the effectiveness index of the learning and 

teaching management with various teaching techniques equaled to 0.175. 

Keywords: Macroeconomics, Analytical skill, Learning and Teaching Management 

 

1. บทนํา 

 การศึกษาในยุค Thailand 4.0 นั้น นอกจากจะเปน

การศึกษาเพื่อเตรียมความพรอมใหกับคนแลว ยังเปนการศึกษา

ในยุคผลิตภาพ คือ การศึกษาในยุคเทคโนโลยีที่ เนนการ 

Creative และ Innovation และเปนยุคที่เนนสรางใหคนไทย

และเด็กไทยสามารถคิดเองได การศึกษารูปแบบดังกลาว

สามารถพบเห็นไดในหลายประเทศอาทิ การพัฒนาการศึกษา

ของประเทศสิงคโปร ซ่ึงไดเริ่มปฏิรูปการศึกษาเมื่อป ค.ศ.1959 

โดยกระทรวงศึกษาธิการสิงคโปรไดกําหนดนโยบาย 2 ภาษา 

(Bilingual Policy) โดยหลักการสําคัญดานการศึกษาของ
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สิงคโปร คือ การใชภาษาอังกฤษเปนภาษาของการศึกษา การใช

วิทยาศาสตรเพื่อศึกษาเรียนรูสิ่งตางๆ การใชคณิตศาสตรเพื่อ

พัฒนาความสามารถทางสติปญญา/ดานการคิด การใชเหตุผล 

และหลักสูตรวิชาคณิตศาสตรที่ เนนการแกปญหา การคิด

วิเคราะห(นวรัตน รามสูตและบัลลังก โรหิตเสถียร, 2559) 

แนวทางดังกลาวน้ีประเทศไทยไดนํ ามาดําเนินการปฏิรูป

การศึกษาสูนโยบาย Thailand 4.0 อยางเปนรูปธรรมในหลายดาน 

เชน การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษใหเปนหัวใจสําคัญในการ

สื่อสารกับนานาชาติ การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห เปนตน  

 จากประสบการณการสอนในรายวิชาเศรษฐศาสตรมหภาคที่

ผานมาพบวา นักศึกษายังขาดทักษะในการ คิด วิเคราะห

สถานการณตางๆ โดยเฉพาะสถานการณที่เกี่ยวของกับเศรษฐกิจ

ของประเทศ ตัวเลขเศรษฐกิจตางๆ โดยขาดทักษะกระบวนการ

คิด การใหเหตุผลและการเช่ือมโยง สงผลใหการเรียนรู ใน

รายวิชาเศรษฐศาสตรมหภาคเปนไปอยางยากลําบาก ผูวิจัยใน

ฐานะที่เปนอาจารยสอนวิขาเศรษฐศาสตรมหภาค จึงมีแนวคิด

ในการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนที่หลากหลาย ไม

วาจะเปน การเรียนการสอนแบบบรรยาย การเรียนการสอน

แบบอภิปรายกลุมยอย การ เรียนการสอนแบบ วิเคราะห

สถานการณจําลอง เพื่อใช เปนเครื่องมือในการกระ ตุนให

นักศึกษารูจักหาคําตอบ พูดคุย ซักถาม และไมเกิดความนาเบื่อ

ระหวางมีการเรียนการสอน และเปนการฝกทักษะกระบวนการ

คิดวิเคราะห การประมวลผลการเรียนรู  ตลอดจนสามารถ

เชื่อมโยงความรูเหลานั้นสูชีวิตประจําวันได ผานการศึกษาวิจัย

เรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเศรษฐศาสตรมหภาค

ดวยเทคนิคการสอนที่หลากหลายเพื่อสงเสริมความสามารถใน

การคิดวิเคราะหอยางมีเหตุผล  

 

2. ขอบเขตของการศึกษาวิจัย 
2.1 ขอบเขตดานประชากร 

นักศึกษาที่ลงทะเบยีนเรียนในรายวิชาเศรษฐศาสตรมหภาค 

ภาคการศึกษาที่ 1/2560 

 

2.2 ขอบเขตดานกลุมตัวอยาง 

นักศึกษาที่ลงทะเบยีนเรียนในรายวิชาเศรษฐศาตรมหภาค 

ประจําภาคการศึกษาที่ 1/2560 รหัสนักศึกษา 5814201 

จํานวน 30 คน  

 

2.3 ขอบเขตดานเวลา 

 ปการศึกษา 2560 

 

3. วิธีการวิจัย 
3.1 เครื่องมือที่ใชในการศึกษาคือ  

 ก. คูมือการเรียนการสอนรายวิชาเศรษฐศาสตรมหภาค 

 ข. แผนการเรียนการสอนรายวิชาเศรษฐศาสตรมหภาค 

 ค. แบบทดสอบความรูเก่ียวกับเศรษฐศาสตรมหภาค 

 ง. กร ณี ศึ กษ า เ พื่ อ วัด ทั กษ ะ การ คิ ด วิ เ ค ร าะ ห ท า ง

เศรษฐศาสตรมหภาค  

 

3.2 การเก็บรวบรวมขอมูล 

 1. จัดการเรียนการสอนตามตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (มคอ.3) และดําเนินการเก็บคะแน

ในอตละบทเรียนยอย 
 2. เก็บขอมูลเก่ียวกับการวิเคราะหสถานการณหลังจากที่

นักศึกษาไดศึกษาเน้ือหาจบส้ินแลว โดยแบงการจัดเก็บขอมูล 2 

ครั้งคือ  
  2.1 กอนใชเทคนิคการเรียนการสอนที่หลากหลาย 
  2.2 หลังใชเทคนิคการเรียนการสอนที่หลากหลาย 
 3. จัดกลุมขอมูล และดําเนินการวิเคราะหขอมูล 

 
3.3 การวิเคราะหขอมูล 
 1. วิเคราะหหาคาสถิติพื้นฐานไดแก การหาคาเฉลี่ยของ

คะแนนและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 2. วิเคราะหหาคาดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนการ

สอนฯ ประจําภาคการศึกษาที่ 1/2560  

ดัชนีประสิทธิผล = (A -B)/(C-B) 

โดย 

A = คะแนนรวมจากแบบฝกหัดหลังใชเทคนิคการเรียนการ

สอนที่หลากหลาย 

B = คะแนนรวมจากแบบฝกหัดกอนใชเทคนิคการเรียนการ

สอนที่หลากหลาย 

C = ผลคูณของคะแนนเต็มกับจํานวนคน 
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4. ผลการวิจัย 

 การศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน

เศรษฐศาสตรมหภาคเพื่อสง เสริมความสามารถในการคิด

วิเคราะหอยางมีเหตุผลสามารถนําเสนอผลการศึกษาไดทั้งหมด  

2 หัวขอ ตามวัตถุประสงคของการศึกษาดังนี้ 

 

4.1 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเศรษฐศาสตรมหภาค

เพื่อสงเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะหอยางมีเหตุผล 

 เพื่อตอบวัตถุประสงคขอที่ 1 คือ เพื่อพัฒนารูปแบบการ

เรียนการสอนเศรษฐศาสตรมหภาคเพื่อสงเสริมความสามารถใน

การคิดวิเคราะหอยางมีเหตุผลผูศึกษาจึงตองมีเครื่องมือที่ใชใน

การศึกษาดวยกันทั้งหมด 4 เคร่ืองมือ คือ  

 ก. คูมือการเรียนการสอนรายวิชาเศรษฐศาสตรมหภาค  

เพื่อใหสอดคลองตามวัตถุประสงคของการจัดการเรียนการ

สอนผูวิจัยใชเอกสารประกอบการสอนซ่ึงแตงโดยผศ.ราตรี สิทธิ

พงษและผศ.ชาลี ตระกูล มีเน้ือหาทั้งส้ินจํานวน 8 บท คือ  

บทที่ 1 ขอบเขตของเศรษฐศาสตร  

บทที่ 2 บัญชีรายไดประชาชาติ  

บทที่ 3 การคํานวณรายไดประชาชาติดุลยภาพ  

บทที่ 4 การกําหนดรายไดประชาชาติ  

บทที่ 5 การเงินและนโยบายการเงิน  

บทที่ 6 การคลังและนโยบายการคลัง  

บทที่ 7 การคาและการเงินระหวางประเทศ  

บทที่ 8 เงินเฟอเงินฝดและวัฏจักรธุรกิจ 

 ข. แผนการเรียนการสอนรายวิชาเศรษฐศาตรมหภาค  

 เพื่อใหการเรียนการสอนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ผูสอน

จึงตอง มีกรอบ ในการสอนโดยใชกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (มคอ.3) เปนกรอบในการรียนการสอน 

 ค. แบบทดสอบความรูรายวิชาเศรษฐศาสตรมหภาค 

 แบบทดสอบความรูเศรษฐศาสตรมหภาคแบงออกเปน 2 

แบบ คือ แบบอัตนัยซ่ึงมีจํานวนทั้งสิ้น 72 ขอ และแบบปรนัย 4 

ตัวเลือก อีกจํานวน 90 ขอ ซึ่งแบบทดสอบดังกลาวใชทดสอบ

ความรูของนักศึกษาเมื่อจบการศึกษาในแตละบท เพื่อชวยให

นักศึกษาไดทบทวนความรูและฝกทักษะการคิดวิเคราะห 

 

4.2 เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเศรษฐศาสตรมหภาค

เพื่อสงเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะหอยางมีเหตุผล 

 เพื่อตอบวัตถุประสงคขอที่ 2 คือ เพื่อวัดประสิทธิผลของ

รูปแบบการเรียนการสอนเศรษฐศาสตรมหภาคเพื่อสงเสริม

ความสามารถในการคิดวิเคราะห คือ เปรียบเทียบความสามารถ

ในการคิดวิเคราะห ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนและหลังการใช

รูปแบบการ เรียนการสอนเศรษฐศาสตรมหภาค ซ่ึง มีผล

การศึกษาดังน้ี 

 ก. แบบฝกหัดวัดการคิดวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรมหภาค 

 ในการ ศึกษาทางดานเศรษฐศาสตรมหภาค น้ันมักจะ

เกี่ยวของกับการดําเนินนโยบายทางดานเศรษฐกิจของภาครัฐไม

วาจะเปนนโยบายทางดานการเงิน นโยบายทางดานการคลัง

รวมถึงการเจริญเติบโตของรายไดประชาชาติ ดังน้ัน เพื่อให

นักศึกษาสามารถมีทักษะในการวิเคราะหผลที่เกิดขึ้นจากการใช

นโยบายของภาครัฐตอสภาวะความเปนไปทางดานเศรษฐกิจ 

เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการศึกษา ผูวิจัยจึงมีวิธีการ

เรียนการสอนดังนี้ 

ก. เทคนิคการสอนโดยวิธีการบรรยาย 

ข. เทคนิคการสอนแบบการอภิปรายกลุมยอย 

ค. เทคนิคการสอนการเรียนรูแบบรวมมือ 

ง. เทคนิคการสอนแบบแผนผังความคิด 

จ. เทคนิคการสอนแบบกรณีศึกษา 

 การศึกษาดังกลาวทําใหทักษะการวิเคราะหของนักศึกษามี

ผลดังนี้ 

ตารางที่ 1 คาดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนดวยเทคนิคการการสอนที่หลากหลายของนักศึกษาในรายวิชา

เศรษฐศาสตรมหภาค 

จํานวน 

(คน) 
คะแนนเต็ม 

คะแนน รอยละ 
E.I 

กอนใช หลังใช กอนใช หลังใช 

30 30 471.14 546.34 52.35 60.70 0.175 

ที่มา : จากการคํานวณ 
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 จากตารางที่ 1 การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชา

เศรษฐศาสตรมหภาคเพื่อเพิ่มทักษะการคิดวิเคราะหโดยการ

จัดการเรียนการสอนดวยเทคนิคการการสอนที่หลากหลาย 

พบวา คะแนนหลังใชเทคนิคการเรียนการสอนที่หลากหลายมี

คะแนน เฉลี่ ยสู งกว ากอน ใช เทคนิคการ เ รียนการสอนที่

หลากหลาย 60.70/52.35 อยางมีนัยยะสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.01 และมีคาดัชนีประสิทธิผลจากการดําเนินการเรียนรูเทากับ 

0.175 แสดงวานักเรียนมีความรูเพิ่มขึ้น 0.175 หรือคิดเปนรอย

ละ 17.50 ซ่ึงสามารถสรุปผลการศึกษาไดวา เทคนิคการเรียน

การสอนดังกลาว นักศึกษามีผลการเรียนหลังใชเทคนิคดังกลาว

มากกวากอนใชเทคนิคการเรียนการสอนที่หลากหลาย โดยมีสูตร

ในการคํานวณดังน้ี  

 

ดัชนีประสิทธิผล  =   

ดัชนีประสิทธิผล  =   

   =  0.175 

โดย 

A = คะแนนรวมจากแบบฝกหัดหลังใชเทคนิคการเรียนการสอน

ที่หลากหลาย 

B = คะแนนรวมจากแบบฝกหัดกอนใชเทคนิคการเรียนการสอน

ที่หลากหลาย 

C = ผลคูณของคะแนนเต็มกับจํานวนคน 

 

6. สรุปผลการวิจัย 

 จากการ ศึกษาการพัฒนารูป แบบการ เรียนการสอน

เศรษฐศาสตรมหภาคเพื่อสง เสริมความสามารถในการคิด

วิเคราะหอยางมีเหตุผลประกอบไปดวย คูมือการเรียนการสอน

รายวิชาเศรษฐศาสตรมหภาค แผนการเรียนการสอนรายวิชา

เศรษฐศาตรมหภาค แบบทดสอบความรูเศรษฐศาสตรมหภาค 

แบบวัดเจตคติตอรายวิชาเศรษฐศาสตรมหภาคและแบบวัด

ทักษะการวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรมหภาค มาใชเปนเคร่ืองมือ

ในการศึกษา พบวา  

 ก. คูมือการเรียนการสอนรายวิชาเศรษฐศาสตรมหภาคใน

การศึกษาครั้งนี้ น้ันผูศึกษาไดใชหนังสือเรื่องเศรษฐศาสตรมห

ภาคซ่ึงแตงโดยผูชวยศาสตราจารยราตรี สิทธิพงษ และผูชวย

ศาสตราจารยชาลี ตระกูล เปนหลักที่ใชในการเรียนการสอนและ

ใชหนังสือซึ่งแตงโดยรองศาสตราจารยวันรักษ มิ่งมณีนาคิน มา

ใชเปนเอกสารประกอบการสอน 

 ข. แผนการเรียนการสอนรายวิชาเศรษฐศาตรมหภาคเพื่อให

การเรียนการสอนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ผูสอนจึงสอนตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (มคอ.3) 

รายวิชาเศรษฐศาสตรมหภาค ประจําภาคการศึกษาที่ 1/2560 

เปนกรอบหลักในการดําเนินการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มทักษะการ

คิดวิเคราะหของนักศึกษา 

 ค. แบบทดสอบความรูเศรษฐศาสตรมหภาคแบบทดสอบ

ความรูเศรษฐศาสตรมหภาคแบงออกเปน 2 แบบ คือ แบบ

อัตนัยและแบบปรนัย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อชวยใหนักศึกษาได

ทบทวนความรูและฝกทักษะการคิดวิเคราะห  

 ง. แบบฝกหัดการคิดวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรมหภาค 

รูปแบบการเรียนการสอนที่มีเปาประสงคเพื่อฝกทักษะการคิด

วิเคราะหของนักศึกษาในครั้งน้ีนั้น อาจารยผูสอนไดใชเทคนิค

การเรียนการสอนที่หลากหลาย ไมวาจะเปน เทคนิคการสอน

โดยวิธีการบรรยาย เทคนิคการสอนแบบการอภิปรายกลุมยอย 

เทคนิคการสอนการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิคการสอนแบบ

แผนผังความคิดและเทคนิคการสอนแบบกรณีศึกษา ผล

การศึกษาจากการวัดคาดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนการ

สอนดวยเทคนิคการการสอนที่หลากหลายของนักศึกษาใน

รายวิชาเศรษฐศาสตรมหภาค มีคาดัชนีเทากับ 0.175 ซึ่ง

สามารถสรุปผลการศึกษาไดวา เทคนิคการเรียนการสอน

ดังกลาว นักศึกษามีผลการเรียนหลังใชเทคนิคดังกลาวมากกวา

กอนใชเทคนิคการเรียนการสอนที่หลากหลาย 

 

7. อภิปรายผลการศึกษา 

 ในการศึกษาครั้ง น้ีทําใหทราบวาดวยเทคนิคการสอนที่

หลากหลายมีสวนชวยในการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหของ

นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาเศรษฐศาสตรมหภาคป

การศึกษา 1/2560 นอกจากในการศึกษาดังกลาวแลว ยังมี

การศึกษาในอีกหลากหลายรูปแบบที่ทําใหทราบวาการเรียนการ

สอนที่หลากหลายโดยเนนการบูรณาการ มีสวนชวยในการเพิ่ม

ทักษะการคิดวิเคราะหตั้งแตนักเรียนในระดับช้ันประถมศึกษา 

มัธยมศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษา ซึ่งผลการศึกษาดังกลาวแสดง

ในการศึกษาของธีรวุฒิ โศภิษฐิกุล(ธีรวุฒิ โศภิษฐิกุล, 2547) และ

การศึกษาของสุจิตรา เขียวสี(สุจิตรา เขียวสี, 2550) ซึ่งเนนการ

เรียนการสอนในรูปแบบการรวมมือกันเรียนรูในรายวิชากลุม
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สังคมศาสตร ระ ดับ อุดมศึ กษา  ซ่ึ งผลการศึ กษาออกมา

เชน เดียวกับการศึกษาของผู วิ จัย ในครั้ ง น้ี  แตนอกจากผล

การศึกษาดานประสิท ธิผลของการ เรียนการสอนแลวนั้น 

การศึกษาของทั้งสองทานยังชี้ใหเห็นวาการเรียนการสอนแบบ

เนนการรวมมือ ยังสงผลใหนักศึกษามีความรับผิดชอบตอตนเอง

และตอกลุม การเรียนรูดวยตนเอง ความเปนผูนําการรูจักและ

ตระหนักในคุณคาของตัวเองดวย นอกจากวิธีการเรียนการสอน

แบบเนนการรวมมือแลวการเรียนการสอนแบบผสมผสานของ

ชลีนุช คนซื่อ (ชลีนุช คนซื่อ, 2553) โดยใชกิจกรรมการเรียน

การสอนแบบ offline จํานวน 3 กิจกรรมไดแก แบบชี้แนะแบบ

บรรยายและโครงงาน ผลการศึกษาพบวา ประสิทธิภาพของ

กิจกรรมการเรียนรูแบบผสมผสานมีคาสูงกวาเกณฑผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนของกลุมทดลองระหวางกอนเรียนและหลังเรียน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01 เชนเดียวกับการศึกษาที่ผาน 

การศึกษาในระดับอุดมศึกษา อาทิ การศึกษาการพัฒนาคูมือการ

จัดการเรียนการสอนเศรษฐศาสตรสิ่งแวดลอมแบบบูรณาการ 

สําหรับนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคามของพัชทิชา 

กุลสุวรรณ(พัชทิชา กุลสุวรรณ, 2558) โดยเนนการเรียนรูแบบ

บูรณาการโดยใชคูมือการเรียนการสอนที่จัดทําขึ้น ผลการศึกษา

ยังพบอีกวา คูมือการเรียนการสอนที่จัดทําขึ้นนั้นมีประสิทธิภาพ

เหมาะสมกับนิสิต เนื่องจากหลังใชคูมือนิสิตมีความรูเกี่ยวกับ

เศ ร ษ ฐศาสต ร สิ่ ง แ ว ดล อ มแล ะ เ จตคติ ต อการอ นุ รั ก ษ

ทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มสูงขึ้นจากกระบวนการเรียนการสอนที่

เนนการบูรณาการ  

 ดัง น้ันจึงสามารถสรุปไดวา การเรียนการสอนที่มีความ

หลากหลายมีสวนชวยในการเพิ่มทักษะการคิดวิเคราะหใหกับ

นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา อาทิ เทคนิคการเรียนการสอนแบบ

รวมมือ เทคนิคการเรียนการสอนแบบผสมผสาน หรือแมแต

เทคนิคการเรียนการสอนแบบบูรณาการ เพื่อใหการเรียนการ

สอนมีประสิทธิภาพเพิ่มสูงขึ้นอาจารยผูสอนควรจะนําวิธีการ

เรียนการสอนนอกจากการบรรยายมาใชกับการเรียนการสอนใน

ระดับอุดมศึกษามากขึ้น 
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มหาสารคาม. 

[5] สุจิตรา เขียวศรี. (2550). การพัฒนารปูแบบการเรียนการ

สอน เนนการรวมมือกันเรียนรูรายวิชากลุมสังคมศาสตร

ระดบัอุดมศึกษา. กรุงเทพมหานครฯ: ดุษฎีบณัฑิต สาขา

เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย.  

 

504



การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 4 

12-13 กรกฎาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร หนา 

 

การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูโดยใชกิจกรรมการเรียนรูแบบปญหาเปนฐาน  

เรื่อง ปริมาณสัมพันธ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 

The Development Learning Management Plan Using PBL Activity of  

Stoichiometry for Matthayomsuksa 4 Students of Bungsamphanwittayakom School 
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2คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 
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บทคัดยอ 
   การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูโดยใชกิจกรรมการเรียนรูแบบปญหาเปนฐาน เรื่อง ปริมาณสัมพันธ 

สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ รอยละ 75/75 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรยีน และ

หลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่ไดรับการสอนโดยใชกิจกรรมการเรียนรูแบบปญหาเปนฐาน เรื่องปริมาณสัมพันธ และ 

3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่ไดรับการสอนโดยใชกิจกรรมการเรียนรูแบบปญหาเปนฐาน

กับการสอนแบบปกติ กลุมตัวอยางที่ใชเปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 

โดยเลือกกลุมตัวอยาง 2 กลุม แบบเจาะจงใหเปนกลุมทดลอง และ กลุมควบคุม สถิติพื้นฐานที่ใชวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย ( x ), 

รอยละ, สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ สถิติที่ใชทดสอบสมมติฐาน ไดแก t-test for Dependent Samples และ t-test for 

Independent Samples ผลการวิจัยพบวา 1) แผนการจัดการเรียนรูโดยใชกิจกรรมการเรียนรูแบบปญหาเปนฐาน เรื่อง ปริมาณสัมพันธ 

มีประสิทธิภาพ 82.50/80.23 เปนไปตามเกณฑที่กําหนด 75/75, 2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่ไดรับการสอนโดยใชกิจกรรมการเรียนรูแบบปญหาเปนฐาน เร่ือง ปริมาณสัมพันธ พบวานักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย

หลังเรียนสูงกวาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 3) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่ไดรับการสอนโดย

ใชกิจกรรมการเรียนรูแบบปญหาเปนฐานกับการสอนแบบปกติมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

คําสําคัญ: การจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน, ปริมาณสัมพันธ, ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 

Abstract 

   The purposes of this research were 1) to develop a learning management plan using Problem-based learning 

activity of stoichiometry for Matthayomsuksa IV students, effectiveness is according to 75/75 criteria, 2) to compare the 

academic achievement of Matthayomsuksa IV students between before and after learning with Problem-based learning 

activity of Stoichiometry, and 3) to compare the achievement of Matthayomsuksa IV students who were taught by using 

Problem-based learning activities with normal learning. The samples, Matthayomsuksa IV students in the second semester 

of the academic year 2017 in Bungsamphanwittayakom School, were chosen through purposive sampling and were 

divided into two groups: the experimental group and the control group. The statistics were used to analyze data included 

mean ( x ), percentage and standard deviation (S.D.), and to test the hypothesis included t-test for Dependent Samples 

and t-test for Independent Samples. The results of the research were as follows: 1) The learning management plan using 
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Problem-based learning activity of stoichiometry for Matthayomsuksa IV students had the level of efficiency at 

82.50/80.23, which complied with 75/75 criteria, 2) The academic achievement of Matthayomsuksa IV students after 

learning through Problem-based learning activity was significantly higher than before learning at the level of .05 and 

3) The academic achievement of the students from the experimental group and the control group was significantly 

different at the level of .05. 

Keywords: Problem-based learning, Stoichiometry, Achievement 

 

1. บทนํา 

 การจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ควรเปนการจัดการเรียนรู

ที่ชวยใหนักเรียนไดเตรียมตัวเพื่อใช ชีวิตในโลกที่ เปนจริงเนน

การศึกษาตลอดชีวิตดวยวิธีการที่มีความยืดหยุนมีการกระตุน และ

จูงใจใหผูเรียนไดฝกคิด และแสวงหาความรูดวยตนเองครูตองมี

ความสามารถในการออกแบบและอํานวยความสะดวกตอการเรียนรู

ของผูเรียนโดยใหผูเรียนแสวงหาความรูผานการเรียนรู จาก

การปฏิบัติโดยจัดการจัดการเรียนรูดวยกระบวนการสืบเสาะความรู 

การจัดการเรียนรูแบบโครงงานเปนฐาน (project-based learning) 

หรือ การเรียนรูแบบปญหาเปนฐาน (problem-based learning) 

รวมทั้งสงเสริมใหนักเรียนสามารถเรียนรู และทํางานแบบรวมมือ 

[1] ปญหาของผูเรียนวิชาวิทยาศาสตรระดับช้ันมัธยมศึกษา คือ 

ผูเรียนสวนมากขาดความเขาใจในหลักการทฤษฎีทางวิทยาศาสตร 

รองลงมาขาดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร และขาดทักษะ

ในการปฏิบติัการทดลอง [2] ลักษณะสําคัญของการจัดการเรียนรู

แบบใชปญหาเปนฐาน ตองมีสถานการณที่เปนปญหาและเร่ิมตน

การจัดกระบวนการเรียนรูดวยการใชปญหาเปนตัวกระตุนใหเกิด

กระบวนการเรียนรูปญหาที่นํามาใชในการจัดกระบวนการเรียนรู 

ควรเปนปญหาที่เกิดขึ้นพบเห็นไดในชีวิตจริงของผูเรียนหรือ

มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นจริง ผูเรียนเรียนรูโดยการนําตนเอง (Self-

Directed Learning) คนหา และแสวงหาความรูคําตอบดวยตนเอง 

บริหารเวลาเอง คัดเลือกวิธีการเรียนรู และประสบการณการเรียนรู 

รวมทั้งประเมินผลการเรียนรูดวยตนเอง ผูเรียนเรียนรูเปนกลุมยอย

เพื่อประโยชนในการคนหาความรูขอมูลรวมกัน เปนการพัฒนา

ทักษะการแกปญหาดวยเหตุและผล ฝกใหผูเรียนมีทักษะในการ

รับสงขอมูล เรียนรูเก่ียวกับความแตกตางระหวางบุคคล และฝก

การจัดระบบตนเองเพื่อพัฒนาความสามารถในการทํางานรวมกัน

เปนทีม ความรูคําตอบที่ไดมีความหลากหลาย องคความรูจะผาน

การวิเคราะหโดยผูเรียน มีการสังเคราะห และตัดสินใจรวมกัน 

ความรูที่ เกิด ข้ึนจากการเรียนรูจะได มาภายหลังจากผาน

กระบวนการเรียนรู โดยใชปญหาเปนฐาน ซึ่งมีขั้นตอนการ

จัดการเรียนรูดังนี้ ขั้นที่ 1 กําหนดปญหา เปนข้ันที่ผูสอนจัด

สถานการณตางๆ กระตุนใหผูเรียนเกิดความสนใจ และมองเห็น

ปญหา สามารถกําหนดสิ่งที่เปนปญหาที่ผูเรียนอยากรูอยากเรียน

ได และเ กิดความสนใจที่จะคนหาคําตอบ ขั้นที่ 2 ทําความ

เขาใจกับปญหา ผูเรียนจะตองทําความเขาใจปญหาที่ตองการ

เรียนรู ซ่ึงผูเรียนจะตองอธิบายสิ่งตางๆ ที่เก่ียวของกับปญหาได 

ขั้นที่ 3 ดําเนินการศึกษาคนควา ผูเรียนกําหนดสิ่งที่ตองเรียน 

ดําเนินการศึกษาคนควาดวยตนเองดวยวิธีการหลากหลาย ขั้นที่ 4 

สังเคราะหความรู เปนขั้นที่ผูเรียนนําความรูที่คนความาแลกเปลี่ยน

เรียนรูรวมกัน อภิปรายผลและสังเคราะหความรูที่ไดมาวามี

ความเหมาะสมหรือไมเพียงใด ขั้นที่ 5 สรุปและประเมินคาของ

คําตอบ ผู เรียนแตละกลุมสรุปผลงานของกลุมตนเอง และ

ประเมินผลงานวาขอมูลที่ศึกษาคนความีความเหมาะสมหรือไม

เพียงใด โดยพยายามตรวจสอบแนวคิดภายในกลุมของตนเอง

อยางอิสระ ทุกกลุมชวยกันสรุปองคความรูในภาพรวมของปญหา

อีกครั้ง ขั้นที่ 6 นําเสนอและประเมินผลงาน ผูเรียนนําขอมูล

ที่ไดมาจัดระบบองคความรูและนําเสนอเปนผลงานในรูปแบบที่ 

หลากหลาย ผูเรียนทุกกลุมรวมทั้งผูที่เก่ียวของกับปญหารวมกัน

ประเมินผลงาน [3] กระบวนการแกปญหานั้นตองการใหผูเรียน

สามารถใชท ักษะการคิดขั้นสูง ในวิชาเคมีตองอาศัยทักษะ

การแกปญหาโดยเฉพาะการคํานวณเกี่ยวกับโจทยปญหาเคมี

ที่จะตองอาศัยทั้งความรูความเขาใจ และหลักการที่เก่ียวของมาใช

ในการแกโจทยปญหา เมื่อพิจารณาหนวยการเรียนวิชาเคมี 

พบวา เรื่อง ปริมาณสัมพันธ เปนเ ร่ืองที่นักเรียนเขาใจไดยาก

เนื่องจากมีการคํานวณเกี่ยวกับปริมาณสาร และความสัมพันธ

ของปริมาณกับจํานวนอนุภาคของสาร และปริมาตรของแกส 

การคํานวณเกี่ยวกับสารละลาย การคํานวณเก่ียวกับสูตรและ

สมการ เคมี และการคํานวณปริมาณสารจากปฏิกิริยาเค มี 

ปญหาของการเรียนวิชาเคมี เร่ือง ปริมาณสัมพันธ คือนักเรียนไม

สามารถกําหนดส่ิงที่เปนปญหาในโจทยที่จะตองหาคําตอบ ทํา
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ความเขาใจกับปญหาและอธิบายสิ่งที่เกี่ยวของกับโจทยปญหา

ไมได ดังนั้นผูวิจัยจึงใชการจัดการเรียนรูแบบปญหาเปนฐาน เรื่อง 

ปริมาณสัมพันธ  กับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  4 เพื่ อให

นักเรียนมองเห็นปญหา คนหาขอมูลเพื่อใหเขาใจกลไกของตัว

ปญหา และสามารถกําหนดสิ่งที่เปนปญหาที่ผูเรียนอยากรูอยาก

เรียนได เกิดความสนใจที่จะแสวงหาความรูและคําตอบ สามารถ

สรางองคความรูผานกระบวนการคิดดวยการแกปญหา ซึ่งจะ

สงผลใหนักเรียนมีความสามารถในการเรียนรูเรื่อง ปริมาณสัมพันธ 

ไดดีขึ้น โดยพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูโดยใชกิจกรรมการเรียนรู

แบบ ปญหาเป นฐาน เ รื่ อ ง  ป ริ ม าณ สัมพันธ  ศ ึกษ า หา

ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู และศึกษาผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ในภาคเรียนที่ 2 

ปการศึกษา 2560 

 

2. ขอบเขตของการวิจัย 

2.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง  

 ประชากร ที่เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 

ปการศึกษา 2560 โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม ใชกลุมตัวอยาง 

2 กลุมตัวอยาง โดยไดจากการเลือกกลุมตัวอยางมา 2 กลุม 

(purposive sampling) ใหเปนกลุมทดลองและกลุมควบคุม 

จํานวน 2 หองเรียน หองเรียนละ 32 คน โดยหองเรียนที่ 1 เปน

กลุมทดลอง ไดรับการสอนโดยใชกิจกรรมการเ ร ียน รูแบบ

ปญหาเปนฐาน และ หองเรียนที่ 2 เป นกลุมควบคุม ไดรับ

การสอนแบบปกติ 

 

2.2 เน้ือหาในการวิจยั 

 การวิจัยครั้งนี้เป นเนื้อหาวิชาเคมี เรื ่อง ปริมาณสัมพันธ 

ใชหนวยการเรียนตามหนังสือเรียน เคมี 2 สสวท. ประกอบดวย

เรื่องยอย ไดแก มวลอะตอม โมล สารละลาย สมบัติบางประการ

ของสารละลาย การคํานวณเกี่ยวกับสูตรเคมี สมการเคมี และ

มวลของสารในสมการเคมี และ การคํานวณปริมาณสารใน

ปฏิกิริยาเคมี จํานวน 7 เรื่อง 

 

2.3 ระยะเวลาที่ใชในการวิจัย 

 ระยะเวลาในการวิจัยครั้งน้ี คือ ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 

2560 ใชเวลา 5 สัปดาห รวม 15 คาบ 

 

3. วิธีดําเนินการวิจัย 

3.1 ระเบียบวิธีวิจัย 

 การวิจัยน้ีเปนการวิจัยก่ึงทดลองแบบ Non-Randomized 

Control–Group Pretest Posttest Design [4] มีกลุมตัวอยาง 

2 กลุม โดยเปนกลุมทดลอง และกลุมควบคุม ทําการทดสอบ

กอนเรียนและหลังเรียนของทั้งสองกลุม มีแบบแผนการทดลอง 

ดังแสดงใน ตารางที่ 1  

 

ตารางที่ 1 แบบแผนการวิจัยก่ึงทดลองแบบ Non-Randomized 

Control–Group Pretest Posttest Design 

Group Pretest Treatment Posttest 

E 

C 

T1 

T1 

X 

- 

T2 

T2 

 

3.2 ข้ันตอนการวิจัย 

 ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามลําดับ  ดัง น้ี 

กอนการทดลองผูวิจัยไดดําเนินการทดสอบกอนเรียน (Pre-test) 

ดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกับนักเรียนกลุม

ทดลองและก ลุ มค วบคุ มร ะหว า งการทดลอง ผู วิ จัย เป น

ผูดําเนินการจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูโดย

ใชกิจกรรมการเรียนรูแบบปญหาเปนฐาน เรื่อง ปริมาณสัมพันธ 

ใหกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/3 ซ่ึงเปนกลุมทดลอง และ

เก็บคะแนนจากการทํากิจกรรม การทําแบบฝกหัด และ การทํา

แบบทดสอบสอบยอย และสอนแบบปกติก ับนักเร ียนชั ้น

มัธยมศึกษาปที่ 4/1 ซึ่งเปนกลุมควบคุม และเก็บคะแนนจาก

การทําแบบฝกหัด การทําแบบทดสอบสอบยอย จํานวน 7 เรื่อง 

เปนระยะเวลา 5 สัปดาห จากนั้นผูวิจัยไดนําแบบทดสอบวัด 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนชุดเดิมไปทดสอบหลังเรียน (Post-test) 

กับนักเรียนกลุมทดลองและกลุมควบคุม และนําผลไปวิเคราะห 

 

3.3 การรวบรวมขอมูล 

 เครื่ อง มือที่ ใช ในการ เก็บ รวบรวมขอมูลในการวิจัย น้ี 

ประกอบดวย (1) แผนการจัดการเรียนรูโดยใชกิจกรรมการ

เรียนรูแบบปญหาเปนฐาน เรื่อง ปริมาณสัมพันธ ประกอบดวย

เรื่องยอย ไดแก มวลอะตอม โมล สารละลาย สมบัติบางประการ

ของสารละลาย การคํานวณเก่ียวกับสูตรเคมี สมการเคมีและ

มวลของสารในสมการเคมี การคํานวณปริมาณสารในปฏิกิริยา
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เคมี จํานวน 7 เรื่อง โดยมีคาดัชนีความสอดคลองอยูระหวาง 

0.80–1.00 หาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรูโดยเทียบ

กับเกณฑ 75/75 (2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

วิชาเคมี เรื่อง ปริมาณสัมพันธ แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 

จํานวน 40 ขอ มีคาดัชนีความสอดคลองอยูระหวาง 0.80–1.00 

มีคาความยากงายอยูระหวาง 0.38–0.63 มีคาอํานาจจําแนกอยู

ระหวาง 0.25–0.65 และคาความเช่ือมั่นของแบบทดสอบทั้ง

ฉบับเทากับ 0.90 

 

3.4 การวิเคราะหขอมูล 

 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลในการวิจัยนี้ ประกอบดวย 

(1) หาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรูโดยใชกิจกรรม

การเรียนรูแบบปญหาเปนฐาน ใชสูตร E1/E2 เทียบกับเกณฑ 

75/75 (2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียน และ

หลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่ไดรับการสอนโดย

ใชกิจกรรมการเรียนรูแบบปญหาเปนฐาน เรื่องปริมาณสัมพันธ 

โดยใชสถิติ t-test for Dependent Samples (3) เปรียบเทียบ

ผลสัมฤท ธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 

ที่ไดรับการสอนโดยใชกิจกรรมการเรียนรูแบบปญหาเปนฐาน

กับการสอนแบบปกติโดยใชสถิติ t-test for Independent 

Samples 

 

4. ผลการวจิัย 
4.1 จากการทดลองหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรูโดย

ใชกิจกรรมการเรียนรูแบบปญหาเปนฐาน เรื่อง ปริมาณสัมพันธ 

โดยการเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียรอยละระหวางเรียนรวมทั้งสิ้น 

7 เร่ือง กับคะแนนเฉล่ียรอยละหลังเรียน ใชสูตร E1/E2 เทียบกับ

เกณฑ 75/75 แผนการจัดการเรียนรูโดยใชกิจกรรมการเรียนรู

แบบปญหาเปนฐาน มีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑรอยละ 75/75 

ปรากฏผลดัง ตารางที่ 2 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะหการหาประสิทธ์ิภาพของแผนการจัดการเรียนรูโดยใชกิจกรรมการเรียนรูแบบปญหาเปนฐาน  

  เร่ือง ปริมาณสัมพันธ ตามเกณฑ 75/75 

รายการ 
คะแนนระหวางเรียน คะแนนสอบ 

หลังเรียน 1 2 3 4 5 6 7 รวม 

คะแนนเต็ม 30 30 30 30 30 30 30 210 40 

คะแนนเฉลี่ย 26.84 25.31 26.41 24.88 23.25 22.81 23.75 173.25 32.09 

คะแนนเฉลี่ยรอยละ 89.47 84.37 88.03 82.93 77.50 76.03 79.17 82.50 80.23 

E1/E2 E1 =  82.50 E2 =  80.23 

 

 จากตารางที ่ 2 พบวา แผนการจัดการเร ียนรู โดยใช

กิจกรรมการเรียนรูแบบปญหาเปนฐาน เรื่อง ปริมาณสัมพันธ 

มีคา E1 เทากับ 82.50 และ E2 เทากับ  80.23 มีประสิทธิภาพ 

E1/E2 เทากับ 82.50/80.23 ตามเกณฑที่กําหนดไว 75/75 

4.2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียน และ

หลังเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่ไดรับการสอนโดย

ใชกิจกรรมการเรียนรูแบบปญหาเปนฐาน เร่ืองปริมาณสัมพันธ 

โดยมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกวากอนเรียน ปรากฏผลดัง

ตารางที่ 3 
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ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 กอนเรียน และหลังเรียน ที่ไดรับการสอน 

โดยใชกิจกรรมการเรียนรูแบบปญหาเปนฐาน 

 

 

 

 

 

 

 จากตารางที่ 3 พบวานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่ไดรับ

การสอนโดยใชกิจกรรมการเรียนรูแบบปญหาเปนฐาน เรื่อง 

ปริมาณสัมพันธ มีคะแนนเฉล่ียหลังเรียนเทากับ 32.09 และมี

คะแนนเฉล่ียกอนเรียน เทากับ 16.21 สูงกวาอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05 

 

 (3) การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 4 ที่ไดรับการสอนโดยใชกิจกรรมการเรียนรูแบบ

ปญหาเปนฐานกับการสอนแบบปกติ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ของนักเร ียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 4 ที่ไดร ับการสอนโดยใช

กิจกรรมการเรียนรูแบบปญหาเปนฐานมีคะแนนเฉลี่ยสูงกวา

การสอนแบบปกติ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ .05 ปรากฏผลดัง ตารางที่ 4  

 

ตารางที ่4 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่ไดรับการสอนโดยใชกิจกรรมการเรียนรู 

  แบบปญหาเปนฐานกับการสอนแบบปกต ิ

 

 

 

 

 

 จากตารางที่ 4 ผลการวิเคราะหขอมูลการเปรียบเทียบ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 กลุม

ทดลองไดรับการสอนโดยใชกิจกรรมการเรียนรูแบบปญหาเปนฐาน

มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 32.09 และกลุมควบคุมไดรับการสอน

แบบปกติมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 30.09 มีความแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

5. สรุปและอภิปรายผลการวจิัย 
 จากการวิจัยการจัดการเรียนรูโดยใชกิจกรรมการเรียนรูแบบ

ปญหาเปนฐาน เ ร่ือง ปริมาณสัมพันธ พบวามีประสิทธิภาพ 

82.50/80.23 ซึ่งเปนไปตามเกณฑประสิทธิภาพที่ ต้ังไว คือ 

75/75 สอดคลองกับ  [5] ที่ได วิ จัยเรื่อง การเปรียบ เทียบ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร

วิชาเคมี เรื่อง ปริมาณสัมพันธ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 

ระหวางการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบซิปปาและแบบปญหา

เปนฐาน พบวา การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบปญหาเปนฐานมี

ประสิทธิภาพ 84.03/83.81 เปนไปตามเกณฑ 75/75 ดาน

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่

ไดรับการสอนโดยใชกิจกรรมการเรียนรูแบบปญหาเปนฐาน เรื่อง 

ปริมาณสัมพันธ พบวาคะแนนเฉล่ียหลังเรียนสูงกวากอนเรียน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคลองกับ [6] ที่ไดวิจัย

เรื่อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถ

ในการแกปญหาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่ไดรับ

การจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน พบวา นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนเฉลี่ยกอนเรียนและหลังเรียนแตกตางอยางมีนัยสําคัญ 

(p < 0.05) โดยหลังเรียนสูงกวากอนเรียนในทุกหัวขอเน้ือหา ดาน

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่

ไดรับการสอนโดยใชกิจกรรมการเรียนรูแบบปญหาเปนฐานกับ

การสอนแบบปกต ิแตกต างกันอย างมีนัยสําคัญทางสถ ิต ิที่

กิจกรรมการเรียนรู

แบบปญหาเปนฐาน 
N คะแนนเต็ม x  S.D. t p 

กอนเรียน 32 40 16.21 2.13 -35.400* .000 

หลังเรียน 32 40 32.09 2.80   

กลุม N คะแนนเต็ม x  S.D. t p 

กลุมทดลอง 32 40 32.09 2.80 2.727* 0.008 

กลุมควบคุม 32 40 30.09 3.05   
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ระดับ .05 โดยกลุมทดลองมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 32.09 และ

กลุมควบคุมมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 30.09  ซึ่งกลุมตัวอยางทั้ง

สองกลุมเปนนักเรียนที่มีระดับความสามารถในการเรียนเทากัน

จึงมีคะแนนเฉลี่ยตางกันไมมาก โดยการจัดการเร ียนรู แบบ

ปญหาเปนฐานเนนการใชเหตุผลในการพิจารณาขอมูลทีค่นควาผาน

กระบวนการคิดแกปญหา การรวบรวบขอเท็จจริงตางๆ เพื่อมา

ตรวจสอบและสรุปเปนองคความรู สงผลใหมีความเขาใจในการ

เรียน เร่ือง ปริมาณสัมพันธ ไดดีข้ึน สอดคลองกับ [7] ที่ไดวิจัย

เรื่อง การจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน เพื่อพัฒนาการให

เหตุผลทางวิทยาศาสตรในวิชาเคมีพื้นฐาน ของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 4 พบวา นักเรียนมีการใหเหตุผลทางวิทยาศาสตร

หลังเรียนดวยการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานสูงกวากอน

เรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดบั .05  ผลการศึกษาวิจัยครั้งน้ี 

สรุปไดวาการจัดการเรียนรูโดยใชกิจกรรมการเรียนรูแบบปญหา

เปนฐาน เรื่อง ปริมาณสัมพันธ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปที่ 4 โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

สงผลใหนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น 

 

6. ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 
6.1 การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบปญหาเปนฐาน สําหรับเรื่อง 

ปริมาณสัมพันธ ผูสอนจะตองอธิบายใหผูเรียนเขาใจถึงหลักการ

คํานวณ ทฤษฎีที่เก่ียวของที่ผูเรียนจําเปนตองสืบคนเจาะลึกลง

ไปในหลักการเพื่อนํามาประยุกตใชใหเหมาะสมกับปญหาและ

สถานการณในชีวิตจริง และผูสอนควรใหความสําคัญกับการพัฒนา

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยการใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติดวยตนเอง 

และฝกฝนการคิดแกโจทยปญหาเพิ่มเติมจากขอสอบวัดความถนัด

ทางดานวิชาชีพและวิชาการเพื่อจะเปนประโยชนกับนักเรียนในการ

เรียนระดับสูงขึ้น  

 

6.2 ควรใชเทคนิคอ่ืนๆ ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู เพื่อใหมี

ความหลากหลาย เหมาะสมกับเน้ือหาและความสนใจของผูเรียน 

เชน การเรียนรูจากการใชคําถาม การเรียนรูจากการฟง และ

แสดงเหตุผลเพื ่ออภิปรายใหไดข อสรุป การเร ียนจากการ

ปฏิบัติจริงเพื่อคนพบขอสรุป เปนตน 
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การวิเคราะหศักยภาพเชิงพื้นท่ีแหลงฝงกลบขยะจังหวัดนาน 
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บทคัดยอ 
   การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหศักยภาพเชิงพื้นที่แหลงฝงกลบขยะที่เหมาะสมเพื่อสรางความตระหนักสําหรับ

การขับเคลื่อนภาคีเครือขายองคกรปกครองสวนทองถิ่นสูชุมชนจัดการเรียนรู  โดยใชเกณฑในการคัดเลือกพื้นที่ฝงกลบขยะมูลฝอย    

ของกรมควบคุมมลพิษ ป พ.ศ. 2552 เปนหลัก ทั้งหมด 13 ตัวแปร และการวิเคราะหศักยภาพเชิงพื้นที่แหลงฝงกลบขยะที่เหมาะสม

ดวยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (Geographic Information System: GIS) โดยวิธีการ Weight-Rating รวมกับการตรวจสอบพื้นที่

ศักยภาพจากการลงพื้นที่จริงรวมกับการเปดเวทีประชาคมรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ ตัวแทนจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น        

และตัวแทนคนในชุมชนทองถ่ินในจังหวัดนานจํานวน 196 คน ผลการศึกษาพบวา จังหวัดนานมีพื้นที่เหมาะสมเปนแหลงฝงกลบขยะ

ทั้งหมด 198,775 ไร ซ่ึงถาจังหวัดนานยังมีการผลิตขยะในปริมาณเทากับปจจุบัน พื้นที่ในเขตอําเภอเมืองนาน 11,763 ไร และอําเภอ   

ภูเพียง 13,269 ไร รวมทั้งสิ้น 25,031 ไร ซึ่งเปนอําเภอที่มีพื้นที่ราบและสามารถขนขยะมูลฝอยไปยังแหลงฝงกลบไดสะดวกที่สุด       

ซึ่งเปนขอสรุปจากการลงพื้นที่จริงรวมกับการเปดเวทีประชาคม โดยพื้นที่ที่มีศักยภาพเหมาะสมเปนแหลงฝงกลบขยะเขตอําเภอเมือง

นาน และ อําเภอภูเพียงจะถูกเปดทั้งหมดภายในระยะเวลา 25 ป และ 28 ป ตามลําดับ 

คําสําคัญ:  ศักยภาพเชิงพื้นที ่แหลงฝงกลบขยะ ชุมชนจัดการเรียนรู 
 

Abstract 

   This study aims to analyze the spatial potential sources of suitable landfill to generate awareness      

for driving the consortium network local community learning by using 13 the criteria in the selection area 
(Pollution Control Department, 2009) and spatial analysis of the potential sources of landfill by geographic 

information system (GIS) and weight-rating method in conjunction with the monitoring area. The potential from 

real space combined with the open stage community, in cooperation with the relevant agencies. Representatives 

from local governments and local community representatives 196 people in Nan province. The study found that 

the province's area is the source of all landfill 198,775 Rai. If Nan province is also producing waste in quantity      

is equal to the current. Areas in the district, the area in Nan district is 11,763 rai and the Phu - Phiang district is 

only 13,269 rai, totaling 25,031 rai, which is the district's area and to transport waste to the landfill source. which 
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is concluded from real space combined with the open stage community. The potential areas for landfill sites     

in Nan and Nan districts will be all open in 25 years and 28 years, respectively. 

Keywords: Spatial potential,  Suitable landfill, local community learning 

 

1. ที่มาและความสําคัญ 
 จังหวัดนานมีพื้นที่ทั้งหมด 15 อําเภอ 98 ตําบล มีองคกร

ปกครองสวนท องถิ่น  (อปท . ) รวมจํ านวน  100 แห ง 

ประกอบดวย องคการบริหารสวนจังหวัด จํานวน 1 แห ง 

เทศบาลเมือง จํานวน 1 แหง เทศบาลตําบล จํานวน 19 แหง 

องคการบริหารสวนตําบล จํานวน 79 แหง มีสถานที่กําจัดขยะ

มูลฝอยที่ถูกหลักสุขาภิบาลจํานวน 2 แหง คือ เทศบาลเมืองนาน 

และเทศบาลตําบลทาวังผา โดยมีปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นใน

เขตองคกรปกครองสวนทองถ่ินในพื้นที่จังหวัดนาน มีจํานวน

ทั้งสิ้น 456 ตัน/วัน [1] จังหวัดนานมีประชากร 479,838 คน 

(สถิติป 2560) ซ่ึงเปนจังหวัดที่มีจํานวนประชากรเบาบางเปน

อันดับ 3 ของประเทศ แตเม่ือคํานวณปริมาณขยะเทียบกับ

จํานวนประชากรแลวพบวา มีปริมาณขยะ 0.95 กิโลกรัม/คน/

วัน ซ่ึงนโยบายการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนของประเทศ

ไทยมีเปาหมายในการที่จะ ควบคุมอัตราการผลิตขยะมูลฝอยให

มีไมเกิน 1 กิโลกรัม/คน/วัน [2] จากปริมาณขยะถึงแมจะไมเกิน

อัตราการควบคุมตามเปาหมาย แตถาเทียบกับจํานวนประชากร

ที่มีอยูจํานวนไมมากแตการผลิตขยะไดในจํานวนดังกลาว ถาไมมี

การสรางความตระหนักดวยการเห็นขอมูลที่เปนจริงรวมกัน      

และไมมีการบริหารจัดการในครัวเรือนเพื่อลดปริมาณขยะ            

จากตนทางแลว จากสภาพภูมิประเทศที่เปนพื้นที่ภูเขา เขตปา

สงวน และการเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดดวยเรื่ องการ

ทองเที่ยวเปนหลัก รวมทั้งการใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเขา

มาเปนกําลังสําคัญในการขับเคลื่อนเรื่องตางๆ ในพื้นที่ ซึ่งตอง

อาศัยขอมูลจากงานวิจัยที่วิเคราะหศักยภาพเชิงพื้นที่แหลงฝง

กลบขยะจังหวัดนานเขาไปรวมเปนตัวคุณในการแกไขปญหา

ดังกลาว ถาไมมีการดําเนินการอยางเปนรูปธรรมที่ชัดเจน

ปริมาณขยะจะสงผลตอสุขภาวะและเศรษฐกิจของคนในชุมชน

ทองถิ่นเปนอยางมาก 

 

2. วัตถุประสงค 

 เพื่ อ วิ เ ค ร าะหศั กยภาพ เชิ งพื้ นที่ แ หล ง ฝ ง กล บขยะ              

ที่เหมาะสมเพื่อสรางความตระหนักสําหรับการขับเคลื่อนภาคี

เครือขายมหาวิทยาลัยคูความรวมมือองคกรปกครองสวนทองถิ่น

สูชุมชนจัดการเรียนรู 

 

3. ขอบเขต 

3.1 ขอบเขตเชิงพื้นที่   

 วิเคราะหศักยภาพเชิงพื้นที่แหลงฝงกลบขยะที่เหมาะสมใน

พื้นที่จังหวัดนาน 

3.2 ขอบเขตเชิงเนื้อหา 

3.2.1 ศึกษา เฉพาะดานกายภาพที่ เ ก่ียวขอ งในการหา    

ศักยภาพเชิงพื้นที่แหลงฝงกลบขยะที่เหมาะสมโดยใชเกณฑ      

ในการคัดเลือกพื้นที่ฝงกลบขยะมูลฝอยของกรมควบคุมมลพิษ     

ป พ.ศ. 2552 เปนหลัก รวมทั้งเพิ่ม ลด และดัดแปลงบางปจจัย

เพื่อใหเขากับขอจากัดของขอมูลที่ ใชในการศึกษา ทั้งหมด        

13 ตัวแปร 

 

ตารางที่ 1 ตัวแปรวิเคราะหศักยภาพเชิงพื้นที่แหลงฝงกลบขยะ              

ที่เหมาะสม [3] 

ปจจัย 
เกณฑ 

(Rating Value) 

คาน้ําหนัก 

(weight value) 

ช้ันลุมน้ํา ไมอยูในเขตลุมน้ําช้ันที่ 1 

และ 2 

0.0625 

พื้นที่อนุรักษ ไมอยูในเขตพื้นที่อนุรักษ 0.03 

แนวเขตชุมชน หางจากแนวเขตชุมชนไม

นอยกวา 1 กิโลเมตร 

0.025 

แหลงน้ํา หางจากแหลงน้ําผิวดิน 

แหลงน้ําสาธารณะ ไม

นอยกวา 700 เมตร 

0.0625 

โบราณสถาน หางจากเขตโบราณสถาน

ไมนอยกวา 1 กิโลเมตร 

0.025 

ถนน หางจากถนนสายหลักไม

นอยกวา 300 เมตร 

0.025 

การใช

ประโยชนที่ดิน 

รกรางวางเปลาไมมีการใช

ประโยชนที่ดิน 

0.0625 
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ตารางที่ 1 ตัวแปรวิเคราะหศักยภาพเชิงพื้นที่แหลงฝงกลบขยะ              

ที่เหมาะสม [3] (ตอ) 

ปจจัย 
เกณฑ 

(Rating Value) 

คาน้ําหนัก 

(weight value) 

ลักษณะดิน ดินลูกรัง  0.03 

สมรรถนะ

ดิน 
มีความอุดมสมบูรณต่ํา 0.03 

บอน้ํา

บาดาล 

หางจากบอนํ้าบาดาลไม

นอยกวา 300 เมตร 
0.0625 

รอยเล่ือน 
ไมอยูในตําแหนงของรอย

เลื่อน     (1 กิโลเมตร) 
0.025 

พื้นทีเ่สี่ยง

ภัย 

ไมอยูในพื้นที่เสี่ยงนํ้าทวม 

ดินถลม 
0.0625 

ความชัน ความชันไมเกินรอยละ 3 0.0625 

 

3.2.2 การ วิเคราะห ศักยภาพเชิ งพื้นที่ แหลงฝงกลบขยะ              

ที่เหมาะสม ประกอบดวย 2 ขั้นตอนหลัก คือ (1) การวิเคราะห

ศักยภาพพื้นที่ เหมาะสมดวยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 

(Geographic Information System: GIS) โดยวิธีการ Weight-

Rating และ (2) ตรวจสอบพื้นที่ศักยภาพจากการลงพื้นที่จริง      

รวมกับการเปดเวทีประชาคมรวมกับหนวยงานที่ เกี่ยวของ 

ตัวแทนจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และตัวแทนคนในชุมชน

ทองถิ่นในจังหวัดนานจํานวน 196 คน 

 

4. นิยามศัพทเฉพาะ 
 วิเคราะหศักยภาพเชิงพื้นที่แหลงฝงกลบขยะ หมายถึง       

การใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) โดยวิธีการ Weight-

Rating วิเคราะหศักยภาพเชิงพื้นที่จากตัวแปร 13 ตัวแปร      

และไดพื้นทีเหมาะสมในการสรางแหลงฝงกลบขยะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

 
รูปที่ 1 กรอบแนวคิดวิจัย 

 

 

 

ศึกษาขอกําหนดและเกณฑท่ีใชในการเลือกพื้นท่ีฝงกลบขยะมูลฝอย 

เกณฑในการเลือกพ้ืนท่ี 

กําหนดขอมูลท่ีใชและรวบรวมขอมูล 

ขอมูลปฐมภูมิ ขอมูลทุติยภูมิ 

ขอมูลท่ีใชในการทําฐานขอมูล 

จัดทําฐานขอมูล และวิเคราะหศักยภาพเชิงพื้นท่ี 

แหลงฝงกลบขยะท่ีเหมาะสมดวย GIS 

นําเขาขอมูล 

วิเคราะหขอมูล 

วางซอนขอมูล 

พ้ืนท่ีเหมาะสมเบ้ืองตน 

ตรวจสอบพื้นท่ีเหมาะสมในภาคสนามและจัดเวทีประชาคม 

คัดเลือกพื้นท่ีเหมาะสม 

คํานวณระยะเวลาการเปดพื้นท่ีเหมาะสม

เทียบกับปริมาณขยะในปจจุบัน 

ขอมูลเพื่อสรางความตระหนักสําหรับการ

ขับเคลื่อนภาคีเครือขายองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นสูชุมชนจัดการเรียนรู 
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6. วิธีดําเนินการวิจัย 

 ขั้นตอนการจัดทําฐานขอมูลและวิเคราะหหาพื้นที่มีศักยภาพ 

 มีลําดับขั้นตอนดังนี้ 

 

6.1 การนําเขาขอมูลหรือปจจัยตามเกณฑของกรมควบคุมมลพิษ 

ป พ.ศ. 2552 เปนหลักรวมทั้งเพิ่ม ลด และดัดแปลงบางปจจัย

บางสวนภายใตขอจากัดบางประการ ลงในโปรแกรมประยุกต

ทางดานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 

 

6.2 การวิเคราะหขอมูลโดนนาปจจัยตาง ๆ มาจัดกลุมใหม โดย

ใหมีศักยภาพดานลบหรือไมเหมาะสมในการฝงกลบขยะมูลฝอย

กอนทั้งหมด โดยนําปจจัยสวนหน่ึงมา Buffer หรือการกันระยะ

ใหไดตามเงื่อนไขที่กําหนด และนําปจจัยอีกสวนทําการจัดชั้น

ขอมูลใหม (Reclassify) ตามเงือ่นไขที่กําหนด และทําการวิธีการ 

Weight-Rating วิเคราะหศักยภาพเชิงพื้นที่จากตัวแปร 13 ตัว

แปร          

6.3 ตรวจสอบพื้นที่ศักยภาพเบื้องตนในภาคสนาม เพื่อคัดเลือก

และจัดลําดับพื้นที่ 

 

7. ผลการวจิัย 

 ผลการ วิ เคราะหศักยภาพ เ ชิงพื้นที่แหล งฝ งกลบขยะ              

ที่เหมาะสมในรูปที่ 2 แสดงถึงบริเวณพื้นที่เหมาะสมในแตละ

อําเภอของจังหวัดนาน โดยพื้นที่สวนใหญจะอยูบริเวณกลางๆ 

ของจังหวัดนาน เ น่ืองจากเปนพื้นที่ที่ มีความลาดชันนอย       

และไมอยูในพื้นที่ปาสงวน 

 ผลการวิจัยเม่ือวิเคราะหแยกพื้นที่เหมาะสมในแตละอําเภอ

และดําเนินการคํานวณระยะเวลาการเปดพื้นที่เหมาะสมเทียบ

กับปริมาณขยะในปจจุบัน ผลการวิเคราะหพบวาจังหวัดนานมี

พื้นที่เหมาะสมตอการทําบอฝงกลบขยะจํานวน 318.04 ตาราง

กิโลเมตร (198,775 ไร) โดยมีพื้นทีเหมาะสมมากที่สุดอยูที่

อําเภอเวียงสา จํานวน 119.88 ตารางกิโลเมตร (74,925 ไร) 

และมีพื้นที่ เหมาะสมจํานวนนอยที่สุดอยูที่อําเภอเฉลิมพระ

เกียรติ 0.16 ตารางกิโลเมตร (100 ไร) ซึ่งถาจังหวัดนานยังมีการ

ผลิตขยะมูลฝอยในปริมาณเทากับปจจุบันจะสงผลใหมีขยะ      

มูลฝอยถูกนํามาสูบอฝงกลบขยะ โดยจะสงผลใหพื้นที่เหมาะสม

ของบอฝงกลบขยะจังหวัดนานจะถูกเปดและเต็มในทุกพื้นที่

ชวงเวลา 426 ป รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 2 

 
รูปที่ 2 ศักยภาพเชิงพื้นที่แหลงฝงกลบขยะที่เหมาะสม 

 

ตารางที่  2 พื้นที่ เหมาะสมสําหรับเปดบอฝงกลบขยะและ

ระยะเวลาบอฝงกลบเต็ม 

อําเภอ 

พ้ืนที ่

เหมาะสม 

(ตร.กม.) 

พ้ืนที่

เหมาะสม 

(ไร) 

บอฝงกลบ 

ขยะเต็ม 

(ป) 

นานอย 29.05 18,156 39 

ปว 20.09 12,556 27 

ทาวังผา 26.79 16,744 36 

เวียงสา 119.88 74,925 160 

ทุงชาง 8.6 5,375 12 

เชียงกลาง 12.41 7,756 17 

นาหมื่น 2.15 1,344 3 

สันติสุข 2.91 1,819 4 

บอเกลือ 4.25 2,656 6 

สองแคว 29.55 18,469 40 

ภูเพียง 21.23 13,269 28 

เฉลิมพระเกียรติ 0.16 100 0 

เมืองนาน 18.82 11,763 25 

แมจริม 3.28 2,050 4 

บานหลวง 18.87 11,794 25 

รวม 318.04 198,775 426 
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 โดยเฉพาะในพื้นที่ของอําเภอเมืองนานและอําเภอ    ภูเพียง

ซึ่งผลจากการลงพื้นที่ตรวจสอบพื้นที่เหมาะสม  ในภาคสนาม

ดวยการลงไปสํารวจจริงในพื้นที่จังหวัดนาน  และดําเนินการเก็บ

ขอมูลมาวิเคราะหรวมกับผลการทําแผนที่เหมาะสมที่วิเคราะห

ได รวมทั้งไดจัดเวทีประชาคมรวมกับหนวยงานที่ เกี่ยวของ 

ตัวแทนจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และตัวแทนคนในชุมชน

ทองถิ่นในจังหวัดนาน ผลจากเวทีประชาคมไดเลือกพื้นที่

เหมาะสมใน 2 พื้นที่ คือพื้นที่ในเขตอําเภอเมืองนาน 11,763 ไร 

และอําเภอภูเพียง 13,269 ไร รวมทั้งสิ้น 25,031 ไร เปน 2 

พื้นที่แรกที่จะเปดบอขยะ ถาเกิดสถานการณที่บอฝงกลบที่มีอยู

เต็มและมีความจําเปนตองเปดบอฝงกลบในพื้นใหมโดยเหตุผลที่

เลือก 2 อําเภอดังกลาวเน่ืองจากเปนอําเภอที่มีพื้นที่ราบและเปน

พื้นที่ศูนยกลางที่สามารถขนขยะมูลฝอยไปยังแหลงฝงกลบที่

เลือกไดสะดวกที่สุด โดยถาปริมาณขยะมูลฝอยที่เขาสูบอยังมี

ปริมาณเทาในปจจุบัน พื้นที่เหมาะสมของอําเภอเมืองนานและ

อําเภอภูเพียงจะถูกเปดและเต็มทั้งหมดภายในระยะเวลา 25 

และ 28 ป ตามลําดับ  

 จากผลการวิเคราะหขอมูลดังกลาวผูวิจัยไดนําขอมูล  เพื่อใช

ในการสรางความตระหนักเก่ียวกับการจัดการขยะ  ในระดับ

ครัวเรือนเพื่อเปนการลดขยะตั้งแตตนทาง โดยขอมูลดังกลาวได

ถูกนําใชสําหรับการขับเคลื่อนภาคีเครือขายองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นสูชุมชนจัดการเรียนรูในพื้นที่ตนแบบ ตําบลปาคา อําเภอ

ทาวังผา จังหวัดนาน จากการออกแบบ การทํางานรวมกับ

องคการบริหารสวนตําบลปาคา (อบต.ปาคา)และเครือขาย

องคกรปกครองสวนทองถิ่นกับภาคีที่เกี่ยวของต้ังแตเริ่มตนทําให

เกิดการนําขอ มูลจากงานวิจัย เข าไป เปน เครื่ องมือ ในการ

พัฒนาการจัดการขยะแบบมีสวนรวมซึ่งเปนโครงการพัฒนาของ 

อบต.ผลจากการเก็บขอมูลของ อบต.ปาคา หลังจากการนําใช

ขอมูลรวมกับการพัฒนาวิทยากรแกนนําตามรูปแบบที่สรางขึ้น 

พบวา คนในชุมชนมีความรู ความเขาใจ และเห็นความสําคัญใน

การ  คัดแยกขยะมากขึ้นทําใหปริมาณขยะของ อบต.ปาคา มี

จํานวนลดลงจาก 1,682 กิโลกรัม/สัปดาห  ในป 2559 เหลือ 

1,047 กิโลกรัม/สัปดาห (ลดลง 37.75%) ซึ่งมากกวารอยละ 5 

เมื่อเทียบกับป 2559 สามารถตอบการบริหารจัดการขยะมูล

ฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ไดอยางเปนรูปธรรม รวมทั้ง อบต.

ปาคา ยังสามารถลดจํานวนที่รถว่ิงไปเก็บขยะจาก 4 วัน เหลือ

เพียง 3 วัน ทําให อบต. มีตนทุนการเก็บขยะลดลงประมาณ 

125,000 บาท/ป (รอยละ 25) [4] 

8. สรุปผลการดําเนินงาน   

 จังหวัดนานมีพื้นที่เหมาะสมเปนแหลงฝงกลบขยะทั้งหมด 

318.04 ตารางกิโลเมตร (98,775 ไร) โดยในพื้นที่อําเภอเวียง

สามีพื้นที่เหมาะสมมากที่สุด 119.88 ตารางกิโลเมตร (74,925 

ไร )  และอําเภอเฉลิมพระเกียรติ มีพื้นที่ เหมาะสมจํานวน        

นอยที่สุด คือ 0.16 ตารางกิโลเมตร (100 ไร) จากเวทีประชาคม

ผลสรุปไดวา ถาบอฝงกลบในจังหวัดนานที่มีอยูเ ต็มและยังมี

ปริมาณขยะที่เขาสูบอมีปริมาณเทากับปจจุบัน จะสงผลใหพื้นที่

ในเขตอําเภอเมืองนาน 11,763 ไร และอําเภอภูเพียง 13,269 

ไร รวมทั้งสิ้น 25,031 ไร ซึ่งเปน 2 พื้นที่ที่เวทีประชาคมได      

เลือกใหเปนพื้นที่ที่จะเปดบอขยะเปน 2 อันดับแรก โดยบอใน    

2 พื้นที่ จะเต็มในระยะเวลา 25 ป และ 28 ป ตามลําดับ   

 

9. อภิปรายผล 

 จากงานวิจัที่ดําเนินการประยุกตระบบสารสนเทศภูมิศาสตร

เพื่อหาพื้นที่เหมาะสมสําหรับการฝงกลบขยะมูลฝอยในแตละ

พื้นที่ผลการศึกษาพบวาสวนมากของงานวิจัยโดยใชเกณฑหลัก 

13 ตัวแปรในการคัดเลือกพื้นที่ฝงกลบขยะมูลฝอยของกรม

ควบคุมมลพิษป พ.ศ. 2552 เปนหลัก แตมีการเพิ่มเติมหรือลด

ตัวแปรที่มีความสําคัญตามบริบทของแตละพื้นที่และตรวจสอบ

ในภาคสนามเพื่อคัดเลือกและจัดลําดับเหมือนกันทุกงานวิจัย 

สําหรับการวิเคราะหพื้นที่เหมาะสมบอฝงกลบขยะจังหวัดแพรได

มีการเพิ่มตัวแปรอีก 7 ตัวแปร เชน ระยะหางจากฟารม 

ระยะหางจากแหลงแร เปนตน ผลการศึกษาพบวาพื้นที่ทางทิศ

ตะวันออกเฉียงใตของบานใหมศรีภูมิ มีความเหมาะสมที่สุด [6] 

สําหรับในภาคใตของประเทศไทยไดมีการใชเกณฑหลัก 13 ตัว

และเพิ่มตัวแปร 1 ตัวแปรคือ น้ําใตดินเพื่อใชในการวิเคราะห 

ผลการศึกษาพบวาพื้นที่เหมาะสมอยูในจังหวัดสุราษฎรานีและ

นครศรีธรรมราช [7] จังหวัดบุรีรัมย ไดวิเคราะหพื้นที่เหมาะสม

สําหรับบอฝงกลบขยะโดยใชตัวแปร 11 ตัว นอยกวาเกณของ

กรมควบคุมมลพิษ โดยไดตัดตัวแปรชั้นลุมน้ําและพื้นที่เสี่ยงภัย

ออกจากการวิเคราะห โดยผลการศึกษาพบวา บริเวณตําบล

หนองบัวโคก อําเภอลําปลายมาศ เปนพื้นที่ที่เหมาะสมมากที่สุด

ในการสรางบอฝงกลบขยะ [8] งานวิจัยสวนมากจะใหความ

สนใจเฉพาะความเหมาะสมทางดานกายภาพของพื้นที่แต

งานวิจัยช้ินน้ีไดประยุกตใชตัวแปรดานกายภาพดําเนินการการ

ตรวจสอบในภาคสนามเพื่อคัดเลือก จัดลําดับ รวมกับการเพิ่ม
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กระบวนการประเมินความเหมาะสมทางดานสังคม โดยมีการ

เปดเวทีประชาคมรวมกับหนวยงานที่เ ก่ียวของ ตัวแทนจาก

องคกรปกครองสวนทองถิ่น และตัวแทนคนในชุมชนทองถิ่นใน

จังหวัดนานเพื่อเลือกพื้นที่ที่ เหมาะสมที่ สุด ซ่ึงการเพิ่มเติม

กระบวนการทางสังคมดังกลาว ตรงกับขอเสนอแนะในงานวิจัยที่

ระบุวาในการประเมินความเหมาะสมในการเลือกพื้นที่เปดบอฝง

กลบขยะควรมีการมีสวนรวมและการรับฟงขอคิดเห็นของ

ประชนในพื้นที่ [6] 

 

10.ขอเสนอแนะ 
10.1การจัดทําขอมูลเพื่อชวยใหคนพื้นที่มองภาพเดียวกันมี

ความสําคัญตอการขับเคลื่อนและวางแผนในการบริหารจัดการ

ขยะในพื้นที่ สิ่งที่สําคัญที่สุดที่จะสรุปวาพื้นที่ไหนเหมาะสมควรมี

การ คืนขอมูลแกคนในพื้นที่ และหนวยงานที่มีส วนในการ

รับผิดชอบ 

10.2 การวิเคราะหศักยภาพเชิงพื้นที่แหลงฝงกลบขยะ  ใน

ปจจุบันควรเพิ่มการวิเคราะหทางดานขอกฏหมายหรือแนว

ทางการจัดการขยะในประเทศไทยเขามาเปนตัวแปรเพิ่มเติม     

ในการวิเคราะหศักภาพของพื้นที ่
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สาขาอุตสากรรมศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

Email: tada-comedang@hotmail.com 
บทคัดยอ 

   โครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงคประยุกตใชการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเพื่อการประยุกตวิศวกรรมในการเกษตร            

ณ ต.ชองสาริกา อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี โดยเก็บขอมูลจากการจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรูรวมกัน เครื่องมือที ่ใชในการวิจัย ไดแก               

แบบสํารวจชุมชน การสนทนากลุม แบบสัมภาษณ และการจัดทําโครงการอบรมเพื่อแกไขปญหา การวิเคราะหขอมูลใชการวิเคราะห

เนื้อหาเชิงพรรณนา และผลการประเมินความพึงพอใจในการมีสวนรวมมีคาเฉล่ียรวมในระดับดี (4.28) 

คําสําคัญ: การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม 
 

Abstract 

   This research study aimed to apply the process of participatory action research (PAR) for applied 

engineering in agricultural at Chong Sarika sub district, Phatthana Nikom district, Lop Buri. The participating 

peoples were advised and trained to collect, share, and analyze data collectively. Research instruments are 

community survey forms, focus group discussion, interview, and problem solving training project. Data were 

analyzed descriptively. The result of satisfaction rating on the research activities was good (4.28). 

Keywords: Participatory Action Research (PAR) 

 

1. คํานํา 

 จากอดี ตจนถึงปจ จุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี             

มีการสนับสนุนใหการบริการวิชาการแกบุคคลภายนอกโดยใช

อาจารยภายในมหาวิทยาลัยเปนผูถายทอดตามความถนัด             

และความเช่ียวชาญของแตละคณะไปชวยเหลือสังคม ดวยใน

ปงบประมาณ 2561 ทางมหาวิทยาลัยไดมีนโยบายใหโจทยใน

การใหบริการวิชาการ ดวยการใชหลักการทําวิจัยแบบมีสวนรวม

ของชุมชน และนําความรูจากการเรียนการสอนมาบูรณาการ               

ในพื้นที่ชุมชนในเขตจังหวัดลพบุรี 

 จากการศึกษาขอมูลบรรยายสรุปของทางจังหวัดลพบุรี 

พบวาจังหวัดลพบุรีตั้งอยูในเขตรอน สภาวะอากาศโดยทั่วไป

รอนอบอาวเกือบตลอดป อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปมีคาประมาณ 27 

องศาเซลเซียส อยางไรก็ตามอุณหภูมิจะมีความแตกตางกันไปใน

แตละพื้นที่และฤดูกาล ในชวงฤดูรอนอุณหภูมิสูงสุดในตอนบาย 

ปกติจะสูงถึงเกือบ 40 องศาเซลเซียส หรือมากกวานั้น ในชวง

เดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม รวมไปจนถึงจังหวัดลพบุรีมีพื้นที่

การเกษตรถึง 2.5 ลานไรเศษ [1] เกษตรอัจฉริยะเปนรูปแบบ

หน่ึงของการนําเทคโนโลยีมาประยุกตใชในการทําเกษตร โดยมี

จุดมุงหมายเพื่อลดคาใชจาย ลดเวลาการทํางาน ควบคุมคุณภาพ 

และต รวจติ ดตามผลิตผลทางการ เกษตรสอดคลอ งกั บ

ยุทธศาสตรของชาติที่เนนการนํานวัตกรรมมาใชในการทํางาน 

ซึ่งเปนรูปแบบของการเกษตรที่สามารถทําใหคนรุนใหมหันมาทํา

ธุรกิจการเกษตรใหมากขึ้น ซ่ึงกําลังเปนที่ตองการของประเทศ
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อยางมากและเพื่อสรางบุคลากรที่ มีความรูดานการเกษตร

อัจฉริยะ 

 จากการสนทนากลุมรวมกับทีมวิจัย ชุมชนชองสาริกา               

ต.ชองสาริกา อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี เมื่อวันที่ 10 มกราคม 

2561 เพื่อพูดคุยเก่ียวกับปญหาในชุมชน พรอมทั้งการที่ไดลง

พื้นที่ศึกษาชุมชนแลวพบวา ชุมชนชองสาริกาประสบปญหา

มากมายซ่ึงบางปญหาเปนปญหาใหญที่ชาวบานเดือนรอนกัน

มากและมีปญหาเล็กๆ ตามมา ซึ่งจากความคิดเห็นของชาวบาน

ไดนําเสนอปญหาหลายเรื่อง จากการจัดลําดับปญหา และความ

ตองการของชุมชน สามารถสรุปปญหาหลักที่ไดดังนี้ คือ ปญหา

หนี้สิน ปญหารายไดไมเพียงพอตอครอบครัว ปญหาผูสูงอายุ 

และปญหาดานการเกษตรในชุมชน ซึ่งปญหาในแตละขอที่กลาว

มาตางเปนปญหาสําคัญที่ตองการการแกไข และทีมวิจัยมีความ

คิดเห็นตรงกันวาปญหาเกษตรในชุมชน เปนปญหาที่จําเปน

เรงดวน ควรตองไดรับการแกไข และเปนปญหาที่ไมเกินขีด

ความสามารถของคนในชุมชน จึงไดเลือกประเด็นปญหาเกษตร

ในชุมชน ดังน้ันทางสาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม จึงมีความสนใจที่จะใหครู นักเรียน และประชาชน 

ต.ชองสาริกา อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี  มีความรู เ ก่ียวกับ

การเกษตร 4.0 โดยเฉพาะอยางย่ิงเกี่ยวกับการใชพ ลังงาน

ทดแทน ซึ่งตรงกับวิสัยทัศนของจังหวัด ในป 2555 คือ “ฐาน

การผลิตอาหาร และพลังงานสะอาดระดับโลก มุงสูเมืองนาอยู” 

[2] เพื่อแกปญหาเกษตรในชุมชน โดยไดติดตอกับองคการ

บริหารสวนตําบลชองสาริกา และไดความรวมมือเปนอยางดี 

โดยตองการที่จะใหทีมวิจัยทําการอบรมครู นักเรียน และ

ประชาชน เกี่ยวกับการประยุกตวิศวกรรมในการเกษตร โดยใช

โรงเรียนโรงเรียนวัดมณีศรีโสภณ เปนศูนยกลางในการเรียนรู 

และสรางตนแบบเพื่อใหผูที่สนใจสามารถมาศึกษาไดตอไป  

  

2. อุปกรณและวิธีการ 

 งานวิจัยชิ้นนี้ใชวิธีการวิจัยแบบผสมผสาน (mixed method 

research) ในการรวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูล โดยผูวิจัย

ไดคัดเลือกกลุมตัวอยางจากชุมชนชองสาริกา ต.ชองสาริกา          

อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี ซ่ึงผูวิจัยเห็นวาเปนชุมชนชองสาริกาที่มี

ความเขมแข็ง และมีความมุงมั่นที่จะพัฒนาระบบการเกษตร

รวมกันกับนักวิจัยเพื่อนําไปสูการเพิ่มผลผลิต รวมถึงลดการใช

พลังงาน สําหรับเครื่องมือที่ ใชในการวิจัย คือ การวิจัยเชิง

ปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (participatory action research) 

และการจัดทําแปลงสาธิต (demonstration field) เพื่อสราง 

รวมรวม วิเคราะห และสังเคราะห จนชุมชนชองสาริกาสามารถ

ผลิตสินคาเกษตรเพิ่มขึ้นไดอยางมีประสิทธิภาพ และปลอดภัยได

ดวยตนเอง โดยแผนของการวิจัยจัดขึ้นตามความตองการของ

ชุมชน ซ่ึงมีกิจกรรมดังนี้ 

 กิจกรรมที่ 1 การจัดประชุมทีมวิจัย และผูมีสวนเกี่ยวของกับ

งานวิจัยทั้งหมด เพื่อชี้แจงกิจกรรมการดําเนินงานตางๆ รวมถึง

ชุมชนไดมีสวนรวมในการกําหนดโครงการวิจัยใหเปนไปใน

ทิศทาง กําหนดเปาหมายใหชัดเจน รวมทั้งกําหนดบทบาทหนาที่

ใหแกทีมวิจัย และประเมินความรูความเขาใจในกระบวนการ

ทั้งหมดของทีมงาน 

 กิจกรรมที่ 2 การจัดทําแปลงสาธิต โดยใชโรงเรียนโรงเรียน

วัดมณีศรีโสภณ เปนศูนยกลางในการเรียนรู และสรางตนแบบ

ชุดฝกอบรมการประยุกตวิศวกรรมในการเกษตร โดยใชพลังงาน

ทดแทน และชุดควบ คุมที่ทํ า งานโดยใชไฟฟาจากเซลล

แสงอาทิตย 

 กิจกรรมที่ 3 จัดเวทีอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู ในหัวขอ “การ

ประยุกตวิศวกรรมในการเกษตร” เพื่อใชในการบํารุงดูแลรักษา

พืชผัก จัดการระบบการดูแลพืชผักใหเปนระบบอัตโนมัติ การลด

ตนทุนในการออกแบบระบบ รวมไปจนถึงการดูแลรักษาระบบ

เบื้องตน และแลกเปล่ียนความรูประสบการณ รวมถึงปญหาและ

อุปสรรคที่เกิดขึ้น 

 กิจกรรมที่ 4 จัดเวทีสรุปองคความรู “การประยุกตวิศวกรรม

ในการเกษตร” เพื่อรวบรวมและเรียบเรียงแนวทางปฏิบัติ

ทั้งหมดที่ไดมาจากการปฏิบัติ และประสบการณของผูเขารวม 

 

3. ผลการศึกษา 

 ผลจากการจัด เวทีแลกเปลี่ ยนเรียนรู ในการประยุกต

วิศวกรรมในการเกษตร ทั้ง 4 กิจกรรม มีดังนี้ 

 กิจกรรมที่ 1 การจัดประชุมทีมวิจัย (รูปที่ 1) พบวาคนใน

ชุมชนสวนใหญยังไมทราบถึงระบบการเกษตร 4.0 รวมไปจนถึง

การใชพลังงานทดแทน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และลดตนทุนใน

การผลิตสินคาเกษตร รวมถึงทีมวิจัยไดทราบความคาดหวังของ

ชุมชนตอโครงการวิจัยเพื่อตองเพิ่มผลผลิต มีการผลิตที่ไมยุงยาก 

ลดตนทุนการใชสารเคมีทางการเกษตร ตองการจัดทําแปลง

สาธิตที่สามารถเรียนรู ปฏิบัติไดจริง และมีการแลกเป ล่ียน

ความรู เพื่อเพิ่มพื้นที่การผลิตพืชผักใหมากขึ้นในชุมชนชอง

สาริกา 
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รูปที่ 1 การประชุมทีมวิจัย 

 

 
รูปที่ 2 การสรางแปลงสาธิต และชุดฝกอบรมระบบจายนํ้าดวยโซลาเซลลทํางานแบบอัตโนมัติ 

 

 กิจกรรมที่ 2 การจัดทําแปลงสาธิตปลูกพืชผัก (รูปที ่2) ชุม

ชมชนไดแลกเปลี่ยนเรียนรูในข้ันตอน และวิธีการเก็บขอมูล

ระดบัแปลงที่ไดรับแนวทางจากกิจกรรมที่ 1 โดยสมาชิก              

ของชุมชนรวมกันจัดทําแปลงสาธิตในพื้นที่ และเก็บรวบรวม

ขอมูลผลผลิตเฉล่ีย และไดเรียนรูวิธีการเก็บขอมูลในเบื้องตน 

 กิจกรรมที่  3 จัดเวทีแลกเป ล่ียนเรียนรู และอบรมการ

ประยุกตวิศวกรรมในการเกษตร (รูปที่ 3) พบวาการเพิ่มผลผลิต

และลดตนทุนพืชผัก ตองอาศัยเทคโนโลยีเขามาชวยลดเวลา 

และตนทุนการผลิตไมสูงมาก เพื่อลดรายจายจากการใชไฟฟาใน

ระบบการจายนํ้าทางการเกษตร จากการแลกเปล่ียนเรียนรู

รวมกันพบวา การใชระบบจายนํ้าอัตโนมัติดวยโซลาเซลลดีกวา 

ซึ่งเกษตรกรจะประหยัดเวลา คาใชจาย และมีเวลาปลูกพืชผัก

ชนิดอ่ืนๆ ไดเพิ่มข้ึน 

 กิจกรรมที่ 4 จัดเวทีสรุปองคความรู “การประยุกตวิศวกรรม

ในการเกษตร” (รูปที่ 4) พบวาการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูการ

ผลิตพืชผักโดยอาศัยหลักการทางวิศวกรรม ทําใหชุมชนเขาใจถึง

การเกษตร 4.0 ซ่ึงเปนการเปลี่ยนแปลงจากเกษตรแบบดั้งเดิม 

ขามไปสูเกษตรยุคใหม ซึ่งมุงเนนไปทางบริหารและการจัดการ

รายละเอียดตางๆ ดวยเทคโนโลยียุคใหม นอกจากน้ีตองนําเอา

เทคโนโลยีเขามาชวยในการจัดการ เชน เซ็นเซอรวัดความช้ืนใน

ดิน, เซ็นเซอรวัดอุณหภูมิ, เซ็นเซอรวัดคุณภาพของดิน เปนตน 

เพื่อชวยบรรเทาความเสียหายจากการปลูกแลวผลผลิตเสีย 
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รูปที่ 3 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู และอบรมการประยุกต

วิศวกรรมในการเกษตร 

 

 
รูปที่ 4 จัดเวทีสรปุองคความรู “การประยุกตวิศวกรรมใน

การเกษตร” 

 

 การจัดทําแปลงสาธิต  และชุดฝกอบรมการประ ยุกต

วิศวกรรมในการเกษตร ทําใหชุมชนไดความรูในการวางแผน 

การปลูกพืชผัก การเลือกชนิดพืชผักที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่

และเรียนรูในการประมาณการผลผลิตที่จะไดรับ เพื่อเปนขอมูล

ในการพิจารณาการวางแผนการปลูกตอไป รวมถึงสามารถนํา

เทคโนโลยีไปใชกับการปลูกพืชชนิดอ่ืนๆ ถือวาเปนองคความรูที่

สําคัญสําหรับการทําเกษตร 4.0 ซ่ึงผูที่เขารวมแลกเปลี่ยนเรียนรู

ไดตระหนักถึงความสําคัญการเกษตร 4.0 ซึ่งตองเปนวิถีทาง

การเกษตรซ่ึงไมทําลายธรรมชาติหรือมนุษย ตองมีความยั่งยืน

รวมทั้งพึ่งพาอาศัยจากธรรมชาติอยางแทจริง คนที่ไดชื่อวาเปน 

Smart Farmer จะตองเช่ือมโลกกับธุรกิจไดดวยตัวเอง และ 

Smart Farmer ตองมีความรูความเขาใจเริ่มต้ังแตกระบวนการ

ผลิต, การบริหารจัดการ, มีความเขาใจในธรรมชาติ, เขาใจ

เทคโนโลยี ทั้งนี้เพื่อใหเกษตรกรรมของไทยมีศักยภาพเพิ่มมาก

ขึ้นกวาที่เคยเปนมา 

 สําหรับผลการประเมินภาพรวมของกิจกรรมในโครงการวิจัย

นี้อยูในระดับดี เทากับ 4.28 (ตารางที่ 1) จากคาเฉล่ียระดับ

ความคิดเห็นในแตละกิจกรรม โดยใชเกณฑ ดังนี้ 4.51 - 5.00 

หมายถึง ระดับดีมาก 3.51 - 4.50 หมายถึง ระดับดี 2.51 - 

3.50 หมายถึง ระดับปานกลาง 1.51 - 2.50 หมายถึง ระดับ

นอย 1.00 - 1.50 หมายถึง ระดับนอยมาก โดยชุมชนยอมรับ

วิ ธี ก า ร ป ฏิ บั ติ ก า ร แ บ บ มี ส ว น ร ว ม ใ น แ ต ล ะ กิ จ ก ร ร ม                

เพื่อนําไปสูการบริหารจัดการแปลงสาธิตรวมกัน 

 

ตารางที่ 1 ผลการประเมินภาพรวมของกิจกรรม 

กิจกรรม คาเฉลี่ย ความหมาย 

1. การจัดประชุมทีมวิจัย 4.14 ดี 

2. การจัดทําแปลงสาธิต 4.53 ดีมาก 

3. จัดเวทีอบรมแลกเปล่ียนเรียนรู 4.24 ดี 

4. จัดเวทีสรุปองคความรู 4.21 ดี 

รวม 4.28 ดี 

 

4. อภปิรายผล 
 กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม เปนกลไก           

ที่สามารถสรางองคความรูที่สําคัญในการพัฒนาการเกษตร

รวมกับ ชุมชน สําหรับการผลิตพืชผักของชุมชนชองสาริกา               

ต.ชองสาริกา อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี เปนอีกองคความรูหน่ึง

หน่ึงที่กระบวนการมีสวนรวมนั้น สามารถหลอมรวมความคิด           

ดั่งเดิม หรือลดความเปนปจเจกบุคคลลง และสรางสรรค              

แนวทางการแกไขปญหา หรือแนวทางพัฒนาขับเคล่ือนไปใน

ทิศทางเดียวกัน [3] สําหรับการใชแปลงสาธิตรวมกับการจัด

กิจกร รมในรูป แบบ การฝกอบรมเป นเครื่ องมือที่ สํา คัญ           

ตอกระบวนการมีสวนรวม [4] มีสวนชวยสงเสริมใหเกิด

กระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู การมีสวนรวม การแสดงความ

คิดเห็น และเกิดการพัฒนาจากองคความรูเดิมนําไปสูผลลัพธ

จากการปฏิบัติที่เห็นอยางเปนรูปธรรม เกิดเปนทักษะที่มีรูปแบบ

520



การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 4 

12-13 กรกฎาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร หนา 

 

เฉพาะเจาะจงมากข้ึน ส งผลตอการขับเคลื่ อนตางๆ เชน                

การวางแผน การตัดสินใจ ความสามัคคีเปนนํ้าหน่ึงใจเดียวกัน 

และทิศทางการพัฒนาของกลุมเกษตรกรในอนาคต นอกจากน้ี

สมาชิกลุมยังไดนาความรู และแนวปฏิบัติที่ไดรับจากแปลงสาธิต

ไปปลูกพืชผักภายในครัวเรือนของตนเอง เพื่อสรางความม่ันคง

ทางอาหาร และความยั่งยืนสูชุมชนทองถิ่น อีกทั้งผูนํากลุมยังมี

ความมุงม่ันที่เรียนรูพยายามสรางกลุมใหเปนสังคมแหงการ

เรียนรูอยางย่ังยืนในอนาคต และมีการทบทวนสถานการณใน

กลุมใหเปนปจจุบันอยูเสมอ [5] ดังนั้นวิธีการปฏิบัติการแบบ          

มีสวนรวมโดยใชแปลงสาธิต รวมกับการจัดฝกอบรมจึงเปน

แนวทางหน่ึงที่จะนําพาความสําเร็จมาสูชุมชน สําหรับการ

ดําเนินการของกลุมชุมชนในอนาคต หากมีความเขมแข็งมากขึ้น

จนสามารถพัฒนาเปนศูนยเรียนรูของชุมชน อาจใชรูปแบบการ

ปฏิบัติการแบบมีสวนรวมโดยใชแปลงสาธิตที่สรางขึ้นเปน

เคร่ืองมือ รวมกับหลักการเกษตรกรรมยั่งยืน และการเกษตร 

4.0 [6] เพื่อขยายผลเปนตนแบบการทําเกษตรโดยใชเทคโนโลยี

ใหกับชุมชนอ่ืนๆ ตอไปในอนาคต 

 

5. สรุป 

 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม รวมกับการจัดทํา

แปลงสาธิต และจัดอบรมวิศวกรรมในการเกษตร เพื่อการทํา

เกษตรของชุมชนชองสาริกา ต.ชองสาริกา อ.พัฒนานิคม                

จ.ลพบุรี บรรลุตามวัตถุประสงคของการวิจัย ซึ่งผลการประเมิน

ภาพรวมของกิจกรรมในโครงการวิจัยน้ีอยูในระดับดี (4.28)        

โดยชุมชนยอมรับวิธีการปฏิบัติการแบบมีสวนรวมในการพัฒนา

บริหารจัดการแปลงสาธิตรวมกัน จึงเปนเครื่องมือสําคัญที่จะ

นําพาความสําเร็จมาสูชุมชน ในการทําเกษตรไดอยางแทจริง 

สําหรับขอเสนอแนะเพิ่มเติม เกษตรกรมีความตองการเรียนรูใน

ดานการซอมบํารุงชุดวิศวกรรมในการเกษตร โดยเสนอใหผูวิจัย

จัดหาวิทยากรมาใหความรูในการวิจัยครั้งตอไป สําหรับขอ

คนพบของนักวิจัย คือ ชุมชนชองสาริกามีความเชื่อม่ันในความ

เปนผูนําของผูนําชุมชมชน ที่มีความเขาใจในการบริหารงาน 

และตระหนักถึงเทคโนโลยี จึงเปนการสรางความเขมแข็งใหกับ

ชุมชนชองสาริกา และมีความสําคัญตอการพัฒนาศักยภาพใน

กระบวนการเรียนรู และความสัมพันธที่ดีภายในชุมชนตอไปได

ในอนาคต 
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การศึกษาอัตราสวนความปลอดภัยของเสาเข็มตอก ดวยสูตร Danish  

ในมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 

  The Study of Safety Factor of Driven Pile by Danish Formula in Valaya 
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จังหวัปทุมธานี 

Email: tarapnge43@yahoo.com 

 

บทคัดยอ  
   วัตถุประสงคของงานวิจัยนี้เพื่อศึกษาความสามารถในการรับ นํ้าหนักบรรทุกประลัยของเสาเข็มตอก 2 โครงการ คือ

โครงการอาคารเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณฯและ และ โครงการอาคารเรียนรวม 6 ช้ัน  โดยใชสูตร Danish 

และหาการรับนํ้าหนักบรรทุกปลอดภัยดวยอัตราสวนความปลอดภัยเทากับ 2.5, 3.0, 3.25, 3.5, 4 และ 4.5 ผลน้ําหนักบรรทุก

ปลอดภัยที่คํานวณไดน้ีจะนํามาเทียบกับผลทดสอบเสาเข็มโดยวิธีสถิตยศาสตร (static pile load test) คาน้ําหนักบรรทุกปลอดภัย

ของเสาเข็มของโครงการอาคารเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณและโครงการอาคารเรียนรวม 6 ชั้น  ดวย คา

นํ้าหนักบรรทุกปลอดภัยที่คํานวณไดจากสูตร  Danish ใหผลใกลเคียงกับผลทดสอบเสาเข็มโดยวิธีสถิตยศาสตร (static pile load 

test) ดวยการใชอัตราสวนความปลอดภัยระหวาง 4 ถึง 4.5 และ  3.25 ถึง 3.5 ตามลําดับ  

คําสําคัญ: สูตรของ Danish formula, เสาเข็มตอก    
 

Abstract 
   The purpose of this research are to study ultimate load carrying capacity of driven  pile two project as 

The Demonstration School of Valaya Alongkorn Rajabhat University and Learning Center Building using Danish 

formula and to obtain safe load carrying capacity with safety factor of 2.5, 3.0, 3.25, 3.5, 4.0, and 4.5. The results 

of the study will then be compared to the static pile load test. The safe pile carrying loads with the safety factor 

of The Demonstration School of Valaya Alongkorn Rajabhat University and Learning Center Building with safe pile 

carrying capacity load using Danish formula provide closer results to static pile load test with the safety factor 

between 4-4.5 and 3.25-3.5 respectively. 

Keywords: Danish formula, Driven Pile 

 

1. บทนํา 
 เสาเข็มตอก (Driven Pile) มีการใชงานในประเทศไทย

แพรหลายมา มากวา 50 ป ในปจจุบันฐานรากเสาเข็มตอก

เหลานั้นยังคงใชงานไดอยางมั่นคง ฐานรากเสาเข็มตอกยังคงเปน

ที่นิยมเลือกใชมาจนถึงทุกวันนี้ สวนหนึ่งมาจากความม่ันคง

แข็งแรงที่เชื่อถือไดตรวจสอบไดงาย และมีคาใชจายในการ

กอสรางต่ําการพัฒนาเทคโนโลยีในการกอสรางและติดต้ังเสาเข็ม

ตอกมีมาอยางตอเนื่องจนถึงปจจุบัน ทั้งในเรื่องรูปแบบเสาเข็มที่

เปล่ียนจากไมมาเปนเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.), เสาเข็ม

คอนกรีตอัดแรง(คอร.) และเสาเข็มกลมแรงเหว่ียง (Circular 

Spun Pile) ที่ มีขนาดหนาตัดและความยาวเพิ่มขึ้น มี

ประสิทธิภาพ และความคงทนสูง  เสาเข็มตอกที่ใชศึกษานี้ คือ
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เสาเข็มตอกของ 2 โครงการคือ    โครงการอาคารเรียนโรงเรียน

สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณฯ คลองหลวง ปทุมธานี 

เปนเสาเข็มคอนกรีตอัดแรงสี่เหล่ียมตันขนาด 0.35 ม. X 0.35 

ม. ยาวประมาณ 18-20 เมตร [2] รับนํ้าหนักปลอดภัย 50 ตัน

ตอตน และ โครงการอาคารเรียนรวม 6 ชั้น  เสาเข็มคอนกรีตอัด

แรงรูปตัวไอขนาด  0.40 ม. X 0.40 ม. รับน้ําหนักปลอดภัย 60

ตันตอตน ยาว 21เมตร จํานวน 50 ตน 

 การกอสรางเสาเข็มตอกหรือที่เรียกวา “Driven Pile” มี

ขั้นตอนการดําเนินการเปนลําดับเร่ิมตั้งแตการสํารวจ ลักษณะ

ชั้นดินไปจนกระทั่งเสร็จสิ้นการตอกเสาเข็มและการควบคุม

คุณภาพ สรุปไดดังนี้ ข้ันตอนการดําเนินการงานเสาเข็มตอก [4] 

 

1.1 การสํารวจสภาพและลักษณะชั้นดิน 

 

1.2 การออกแบบและเลือกใชเสาเข็ม 

 

1.3 การผลิตและขนสงเสาเข็ม 

 

1.4 การกําหนดเงื่อนไขในการควบคุมการตอกเสาเข็ม 

 

1.5 การตอกและการควบคุมคุณภาพขณะตอก 

 

1.6 การควบคุมคุณภาพเสาเข็มที่ตอกแลว 

 การควบคุมคุณภาพเสาเข็มที่ตอกแลวเสร็จคือการทดสอ

นํ้าหนักบรรทุกจะเปนผลทดสอบเสาเข็มโดยวิธีสถิตยศาสตร 

(Static pile load test) หรือผลทดสอบเสาเข็มโดยวิธี

พลศาสตร (Dynamic load test )ก็ได พิสูจนวาเสาเข็มรับ

นํ้าหนักบรรทุกไดจริง 

 ในสวน กําหนดเงื่อนไขในการควบคุมการตอกเสาเข็ม มีสูตร

หลายแบบใหใช เชน Hiley, Janbu และ Gate  ที่ผานผูรับจาง

งานเสาเข็มตอกนิยมเลือกเสนอใชสูตรของ Danish มักมีขอ

สงสัย ถกเถียงกันเสมอวาอัตราสวนความปลอดภัย ที่เหมาะสม

ปลอดภัย เปนเทาใดในการกําหนดเงื่อนไขในการควบคุมการ

ตอกเสาเข็ม การวิจัยนี้เปนการศึกษาขอมูลการเสาเข็มทดสอบ 

คาระยะจม10ครั้งสุดทาย จํานวน  50 ตน  2 โครงการ แลว

นํามาคํานวณ  ความสามารถในการรับน้ําหนักบรรทุกของ

เสาเข็มตอกโดยสูตรของ Danish และนําผลมาเปรียบเทียบกับ

ผลทดสอบผลทดสอบเสาเข็มโดยวิธีสถิตยศาสตร (Static pile 

load test) เพื่อศึกษา อัตราสวนความปลอดภัย  ที่เหมาะสม

ถูกตองปลอดภัย และใชการควบการควบคุมงานคุณภาพขณะ

ตอกเสาเข็มของมหาวิทยาลัยฯตอไป 

 

2. วัตถุประสงคของการวจิัย 

2.1 เพื่อศึกษาความสามารถในการรับน้ําหนักบรรทุกประลัย 

และการรับ นํ้าหนักบรรทุกปลอดภัยของเสาเข็มตอก ดวย

อัตราสวนความปลอดภัยเทากับ 2.5, 3.0, 3.25, 3.5, 4 และ 

4.5 โดยสูตรของ Danish formula  

 

2.2 เพื่อศึกษาอัตราสวนความปลอดภัยสูตรของ Danish ที่ใหผล

การคํานวณน้ําหนักบรรทุกปลอดภัยใกลเคียงสอดคลองกับ

ผลทดสอบเสาเข็มโดยวิธีสถิตยศาสตร (static pile load test) 

มากที่สุด 

 

3. ขอบเขตการวจิยั 
3.1 เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงสี่เหลี่ยมตันขนาด 0.35 ม. X 0.35 

ม. รับนํ้าหนักปลอดภัย 50 ตันตอตน ยาว 18 เมตร จํานวน 50 

ตน 

 

3.2 เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงรูปตัวไอขนาด 0.40 ม. X 0.40 ม. 

รับน้ําหนักปลอดภัย 60 ตันตอตน ยาว 21เมตร จํานวน 50 ตน 

 

3.3 เสาเข็มในโครงการอาคารเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย

ราชภัฏวไลยอลงกรณฯ และอาคารเรียนรวม6ชั้น 

 

3.4 วิธีตอกเสาเข็มโดยใชปนจั่นยกลูกตุมข้ึนสูงแลวปลอยใหตก

กระทบที่หัวเสาเข็ม (drop hammer)   

 

4. วิธีดําเนินการวจิยั 

4.1 ตรวจสอบน้ําหนักลูกตุม ใหไดคาที่ถูกตองแมนยํา โดยนําไป

ชั่งดวยเครื่องชั่งรถบรรทุกแลวบันทึกคา 

 

4.2 ปนจั่นยกลูกตุมขึ้นสูงแลวปลอยใหตกกระทบที่หัวเสาเข็ม 

ควบคุมระยะยกของลูกตุม ใหไดตามที่กําหนด  
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4.3 บันทึกคาในสนามระยะที่หัวเสาเข็มยุบตัวตอการตอกหน่ึง

ครั้งโดยคิดเฉลี่ยจากการตอก10 ครั้งสุดทาย ทั้งหมด 100 ตน 

 

4.4 นําคาในสนามทีไดมา คํานวณน้ําหนักบรรทุกประลัย โดย 

สูตร Danish และหาคานํ้าหนักบรรทุก ปลอดภัยของเสาเข็ม แต

ละอัตราสวนความปลอดภัย และเปรียบเทียบผลในสนามกับ

ทดสอบเสาเข็มโดยวิธีสถิตยศาสตร (static pile load test) 

 

 
รูปที่ 1 เสาเข็มตอกดวยปนจั่นยกลูกตุมปลอยใหตกกระทบที่หัว

เสาเข็ม (drop hammer) 
 

5. ทฤษฎีที่เกี่ยวของและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 สูตรการตอกเสาเข็ม (pile driving formula)  ไดจากนํา

หลักการพื้นฐานของกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันและหลักงานและ

พลังงาน  มาประยุกตใช เปนการประมาณกําลังรับนํ้าหนักของ

เสาเข็มในขณะที่ทําการตอกโดยใชขอมูลจากการตอก เสาเข็ม

ไดแก น้ําหนักของตุม ความสูงที่ยก และระยะที่เสาเข็มจมลงเมื่อ

ตอก วัสดุรองหัวเสาเข็ม ในการทํางานจะวัดระยะที่เสาเข็มจมลง

เมื่อตอกสิบครั้ง แลวนาคามาเฉล่ียเพื่อหาคาที่จมตัวตอการตอก

หนึ่งคร้ัง การใชสูตรการตอกเสาเข็มจะใชในการควบคุมการตอก

เสาเข็ม   เพื่อใชในเปนเกณฑในการควบคุมการตอกเสาเข็ม 

และ ใชควบคุมการตอกมิใหหนวยแรงในเสาเข็มไมให สูง

จนกระทั่งจนกระทั่งเสาเข็มชํารุด[1] จะใชควบคุมจํานวนครั้ง

ของการตอกตอระยะจมที่แนนอนเชน 30 ซม. ในกรณีที่มีชั้นดิน

แข็งมาก แทรกอยู จะทาใหตอกไมลงซึ่งจะสังเกตไดจากจานวน

ครั้งของการตอกเพิ่มสูงขึ้น[1 ] ใชตรวจสอบชั้นดินที่ปลายเข็ม

ในขณะตอก ในการตอกเสาเข็มจะตองใชจํานวนครั้งของการ 

ตอกเพิ่มขึ้นตามระยะเสาเข็มที่จมลงเน่ืองจากจะตองเอาชนะ

แรงเสียดทานผิวและแรงตานปลายเข็ม[1]  แตถาจํานวนคร้ัง

ของการตอกเพิ่มขึ้นมากอยางทันทีแสดงวาปลายเข็มเคลื่อนเขาสู 

ชั้นดินที่แข็งกวาและ  ถาจํานวนคร้ังของการตอกลดลงอยาง

รวดเร็วอาจเกิด จากปลายเสาเข็ม เคลื่อนเขาสูช้ันดินออนหรือ

เสาเข็มอาจหัก สูตรที่ใชในที่นี้เสนอการคํานวณ โดยใช สูตร ของ 

Danish [6]   อัตราสวนความปลอดภัย (Safety factor) แนะนํา

ใหใชคือ  3-6  [6] 
 

     Danish formula   
 

              
 

 Qu = น้ําหนักบรรทุกประลัยของเสาเข็ม (ultimate load 

carrying capacity) 

 Qa = น้ําหนักบรรทุกปลอดภัยของเสาเข็ม (safe load 

carrying capacity) 

 FS = อัตราสวนความปลอดภัย (safety factor) 

 s = ระยะที่หัวเสาเข็มยุบตัวตอการตอกหน่ึงครั้งโดยคิดเฉลี่ย

จากการตอก 10 ครั้งสุดทาย  

 W = นํ้าหนักลูกตุม  

 H = ระยะยก  

 E = คาโมดูลัสของคอนกรีต   

 A = พื้นที่หนาตัดเสาเข็ม   

 L = ความยาวเสาเข็ม  

 e =ประสิทธิภาพของปนจั่น 

 

 การทดสอบเสาเข็มโดยวิธีสถิตยศาสตรน้ีใหผลที่นาเชื่อถือ  

เนื่องจากมีพฤติกรรมใกลกับเสาเข็มตอนรับนํ้าหนักจริง จึงใชวิธี

นี้เปนหลักในการเปรียบเทียบ  การทดสอบเสาเข็มโดยวิธี

สถิตยศาสตร (static pile  load test) เปนการทดสอบกําลังรับ

น้ําหนัก  ของเสาเข็มเมื่อตอกเสร็จ จะทําการทดสอบจริงใน

สนาม การทดสอบเปนการรับแรงกดตามแกนเสาเข็ม ซ่ึงการ

ทดสอบจะเปนการยืนยันวาเสาเข็มที่ทดสอบนั้นสามารถรับแรง

กดตามที่ไดออกแบบไวได แลวจะทําการทดสอบดวยน้ําหนัก

บรรทุก 2.5 เทา ของนํ้าหนักปลอดภัย น้ําหนักบรรทุกสูงสุดใน

โครงการนี้ คือ 125ตัน จากขอมูลการทดสอบ โดยวิธีผลทดสอบ
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เสาเข็มโดยวิธีสถิตยศาสตร (static pile load test) ไดผล

ดังนี้คือ     

 ผลการทดสอบเสาเข็มโดยวิธีสถิตยศาสตรโครงการอาคาร

เรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณฯ  ที่

นํ้าหนักบรรทุก 125 ตัน เสาเข็มทรุดตัวไป 7.40 มม. และถอน

นํ้าหนักบรรทุกออกหมดแลว เสาเข็มคืนตัวกลับ 4.71 มม. และ

ทรุดถาวรตัวไป 2.69 มม.[3] ดังนั้นสรุปไดวาเสาเข็ม 30x30 

ยาวประมาณ 18 เมตร รับนํ้าหนักปลอดภัย 50 ตันตอได [3]  

 จากงานวิจัยที่ผานมา สุเวช และคณะ[5] เปนการวิจัย

ประเมินกําลังประลัยเสาเข็มตอกในสนามจากสูตร hiley  ชนิด

ปนจั่นยกลูกตุมขึ้นสูงแลวปลอยใหตกกระทบที่ หัวเสาเข็ม 

ทดสอบเสาเข็มจํานวนสีเหล่ียม35x35 ยาว 24เมตร 50 ตน  

และ 40x40  ยาว24 เมตร  50 ตน ศึกษาความแมนยําของสูตร  

hiley  เทียบกับผล pile load test พบวา กําลังประลัยของ

เสาเข็มตอกมีองคประกอบหลายอยาง ที่ทําใหเกิดความคาด

เคล่ือนสูง จึงควรใชดวยความระมัดระวังในการใชพิกัดคาความ

ปลอดภัย  ควรใชกัดคาความปลอดภัยไมนอยกวา 4 

 

6. ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

6.1 จากตารางที่  1 โครงการอาคารเ รียนโร งเ รียนสา ธิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณฯ ความสามารถในการรับ

นํ้าหนักบรรทุกปลอดภัยของ Danish formula ที่อัตราสวน

ความปลอดภัย 2.5, 3.0, 3.25, 3.5, 4.0 และ  4.5  ไดคาเฉล่ีย 

90.69,  75.58, 66.45 64.78, 56.58 และ 50.39 ตันตามลําดับ     

และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน   14.82, 13.25, 12.21, 10.59, 

9.27และ 8.24ตามลําดับ จะเห็นวาที่อัตราสวนความปลอดภัย  

2.5, 3.0, 3.25, 3.5 ใหคาสูงกวาผลโดยวิธีสถิตยศาสตร (static 

pile load test)  30-81เปอรเซ็นตซ่ึงอยูดานไมปลอดภัย  ที่

อัตราสวนความปลอดภัย  4.0  ใหคาสูงกวาโดยวิธีสถิตยศาสตร 

13เปอรเซ็นต และที่อัตราสวนความปลอดภัย 4.5 จะใหคาเฉลี่ย 

50.39 ตันก็ตามแตมีจํานวนถึง 26 ตนใหคาต่ํากวาผลโดยวิธี

สถิตยศาสตร (static pile load test) ซ่ึงอยูดานปลอดภัย  การ

ใชสูตรตองพิจารณารายงานผลเจาะสํารวจดินประกอบดวยเสมอ 

 

6.2 จากรูปที่ 2 โครงการอาคารเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย

ราชภัฏวไลยอลงกรณฯจะเห็นวา อัตราสวนความปลอดภัย 

(safety factor) ของ Danish formula ที่ใหผลใกลเคียง

สอดคลองกับผลทดสอบเสาเข็มโดยวิธีสถิตยศาสตร (static pile 

load test) ที่เหมาะสมปลอดภัย คือ 4 ถึง4.5    

 

6.3 จากตารางที่ 2โครงการอาคารเรียนรวม6ช้ัน  ความสามารถ

ในการรับน้ําหนักบรรทุกปลอดภัยของ Danish formula ที่

อัตราสวนความปลอดภัย 2.5, 3.0, 3.25, 3.5, 4.0 และ  4.5  

ไดคาเฉลี่ย84.27, 70.22, 64.82, 60.19, 52.67,และ 46.82 ตัน

ตามลําดับ และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3.963.32 3.04, 2.83, 

2.47 และ 2.20  ตามลําดับ จะเห็นวาที่ อัตราสวนความ

ปลอดภัย  2.5, 3.0, 3.25 ใหคาสูงกวาผลโดยวิธีสถิตยศาสตร 

(static pile load test)  8-40เปอรเซ็นตซึ่งอยูดานไมปลอดภัย  

ที่ อั ต รา สว นคว ามปลอดภัย   3.5  ให ค า สู ง กว า โด ย วิ ธี

สถิตยศาสตร 0.3เปอรเซ็นต  

 

6.4 จากรู ปที่  3โครงการอาคาร เ รียนร วม6ช้ัน จะเ ห็นว า 

อัตราสวนความปลอดภัย (safety factor) ของ Danish 

formula ที่ใหผลใกลเคียงสอดคลองกับผลทดสอบเสาเข็มโดยวิธี

สถิตยศาสตร (static pile load test) ที่เหมาะสมปลอดภัย คือ 

3.25 ถึง3.5    

 

6.5 โครงการอาคารเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย

อลงกรณฯ ใชอัตราสวนนํ้าหนักเสาเข็ม สี่เหลี่ยมตันขนาด 0.35 

ม. X 0.35 ม. ยาว 18 เมตร ตอน้ําหนักลูกตุม 5.7 ตัน เทากับ 

0.928   และโครงการอาคารเรียนรวม 6 ช้ัน ใช อัตราสวน

น้ําหนักเสาเข็มคอนกรีตอัดแรงรูปตัวไอขนาด 0.40 ม. X 0.40 

ม.ยาว 21 เมตร ตอน้ําหนักลูกตุม 8.7 ตัน เทากับ 1.42  จะเห็น

วาเ ม่ือใช อัตราสวนนํ้าหนักเสาเข็มตอน้ําหนักลูกตุ มสู งขึ้น   

อัตราสวนความปลอดภัย safety factor) ของ Danish 

formula จะนอย 

 

7. สรุป 
7.1 อัตราสวนความปลอดภัยโครงการคือ โครงการอาคารเรียน

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณฯ ของ Danish 

formula ที่ใกลเคียงสอดคลองกับผลทดสอบเสาเข็มโดยวิธี

สถิตยศาสตร (Static pile load test) ในโครงการนี้ควรใช

ระหวาง 4 ถึง 4.5      
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7.2 อัตราสวนความปลอดภัยโครงการอาคารเรียนรวม 6 ชั้น 

ของ Danish formula ที่ใกลเคียงสอดคลองกับผลทดสอบ

เสาเข็มโดยวิธีสถิตยศาสตร (Static pile load test) ใน

โครงการน้ีควรใชระหวาง 3.25 ถึง 3.5   

 

7.3 อัตราสวนความปลอดภัย ของ Danish formula ที่ 2.5 ที่

ผูรับจางงานเสาเข็มตอกเสนอ ไมควรใช 

 

7.4 เมื่ ออัตราสวน นํ้าหนัก เสาเ ข็มตอน้ํ าหนักลูกตุ มสูงขึ้ น

อัตราสวนความปลอดภัย (safety factor) ที่ใชคํานวณของ 

Danish formula จะนอยลง 

 

7.5 การใชสูตร Danish ตองพิจารณารายงานผลเจาะสํารวจดิน

ประกอบดวยเสมอในการตอกและระดับของปลายเสาเข็ม 

 

8.  ขอเสนอแนะ 
8.1 เพิ่มจํานวนเสาเข็มและรูปแบบเสาเข็มที่ใชวิจัยใหมากข้ึน     

 

8.2 ศึกษาขอมูลเพิ่มเติมของโครงการกอสรางอ่ืน  
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รูปที่ 2 กราฟความสัมพันธนํ้าหนักปลอดภัย จาก Danish formula กับ เสาเข็มทั้ง 50 ตน 

 

 
รูปที่ 3 กราฟความสัมพันธนํ้าหนักปลอดภัย จาก Danish formula กับ เสาเข็มทั้ง 50 ตน 

 

ตารางที่ 1 คาเฉลี่ยน้ําหนักปลอดภัย  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  Qa/static pile load test  โครงการอาคารเรียนโรงเรียนสาธิต 

 

S  

(ซม /

ครั้ง) 

Qu 

Qa STATIC 

LOAD 

TEST 
FS=2.5 FS=3 FS=3.25 FS=3.5 FS=4 FS=4.5 

คาเฉลี่ย 0.521 227.96 90.69 75.58 66.45 64.78 56.68 50.39 50 

คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.113 18.76 14.82 13.25 12.21 10.59 9.27 8.24 50 

Qa/static pile load 

test 
  1.81 1.51 1.32 1.30 1.13 1.01 50 

 

ตารางที่ 2 คาเฉลี่ยน้ําหนักปลอดภัย  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  Qa/static pile load test  โครงการอาคารเรียนรวม 6 ช้ัน  

 

S  

(ซม /

ครั้ง) 

Qu 

Qa STATIC 

LOAD 

TEST 
FS=2.5 FS=3 FS=3.25 FS=3.5 FS=4 FS=4.5 

คาเฉลี่ย 0.271 210.68 84.27 70.22 64.82 60.19 52.67 46.82 60 

คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.050 9.91 3.96 3.30 3.04 2.83 2.47 2.20 60 

Qa/static pile load 

test 
  1.40 1.17 1.08 1.00 0.87 0.78 60 
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เปรียบเทียบการลดการหดตัวของเนื้อดินพื้นบาน ดวยการผสมกร็อกและทราย 

Comparison of Shrinkage Reduction of Local Red Clay with a Mixture  

of Grog and Sand. 
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บทคัดยอ 

   การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อเปรยีบเทียบการใชกร็อกและทราย ผสมกับเน้ือดินพื้นบานเพื่อลดการหดตัวของเนื้อดิน  

คํานวณคาดวยวิธี ไลดเบลนด (Line Blend) เปรยีบเทียบสมบตัิทางกายภาพกอนเผา จากนั้นนําแทงทดสอบไปเผาที่อุณหภูมิ 900 

องศาเซลเซียส บรรยากาศออกซิเดชัน ผลการทดสอบพบวาเน้ือดินพื้นบานผสมกร็อกสามารถขึ้นรูปไดดีกวาการเนื้อดินพื้นบานผสม

ทรายละเอียด อัตราสวนการใชกร็อกผสมในเน้ือดินพื้นบานอยูที่ 10 - 60 เปอรเซ็นตโดยมีความแข็งแรงมากกวาเนื้อดินพื้นบานผสม

ทรายละเอียด การผสมกร็อกในเน้ือดินพื้นบานไมมีผลตอสีของเนื้อดินหลังเผา 

คําสําคัญ: ดินพื้นบาน, ไลดเบลนด, กร็อก  
 

Abstract 

   This research aims to compare the use of grog and sand mixing with local red clay to 

reduce clay shrinkage. Line blends were used for comparing physical properties before burning, 

after that the test rods were incinerated at 900 °C. From the experimental results, it was found 

that the texture of local red clay mixed with grog can mold better than the texture of the clay 

mixed with sand. The ratio of the grog mixture in the local red clay is between 10 - 60 percent, 

which is stronger than that of the clay mixed with sand. Besides, the mixture of grog and local red 

clay did not affect the clay color of the after burning. 

Keywords : Local Red Clay, Line Blend, Grog 

 

1. บทนํา 

 บานมอนเขาแกวจังหวัดลําปางเปนชุมชนที่ยังมีการทํา

เคร่ืองปนดินเผาแบบ ด่ังเดิม ใชดินพื้นบานมาทําการขึ้นรูป

ภาชนะหมอดิน กระถางปลูกตนไม และของตกแตงสวน การทํา

เครื่องปนดินเผาจะทํากันในครัวเรือนใชดินพื้นบานผสมกับทราย

เพื่อใหเนื้อดินมีการหดตัวมากเกินไปโดยทําการปนขึ้นรูป ผึงให

แหงแลวทําการเผาดวยการสุมไมบนภาชนะคลุมดวยข้ีเถาแลว

เผา ใชเวลาเผาประมาณ 1 วัน ลักษณะของภาชนะที่ไดจะมีสี

น้ําตาลแดง เนื้อดินหยาบ มีความพรุนตัวสูง จากการเผาแตละ

ครั้งจะมีภาชนะแตกหรือราวประมาณ 5-10 เปอรเซ็นตโดย

ภาชนะที่แตกจะนําไปทิ้งหรือถมที ไมไดนํามาใชประโยชนและ

เปนขยะที่ไมมีการยอยสลาย จากการสํารวจพื้นที่โดยรอบหมู

บานจะพบเศษภาชนะที่ชาวบานนํามาทิ้งเปนจํานวนมาก ผูวิจัย

จริงมีความคิดที่จะนําเอาเศษภาชนะที่แตกราวจาการเผามาทํา

เปน กร็อกแทนการใชทรายผสมในเนื้อดินเพื่อที่จะไดลดปริมาณ

เศษภาชนะที่เปนของเสียใหสามารถนํามาใชประโยชนตอไป 
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2. วิธีการวิจัย 

 เพื่อใหการวิจัยครั้งน้ีบรรลุวัตถุประสงคที่ไดต้ังไวผูวิจัยไดแบง

ลําดับข้ันตอนไวดังตอไปนี้ 

 

2.1 คํานวณเนื้อดินดวยวิธีไลดเบลนด 11 อัตราสวนผสม โดย

เตรียมวัตถุดิบจากดินพื้นบานรอนผานตะแกรง 80 เมช เตรียม

กร็อกดวยการนําเศษภาชนะดินเผาที่แตกมาบดใหมีความ

ละเอียดรอนผานตะแกรง 60 เมช ทรายแมนํ้ารอนผานตะแกรง

60 เมช ประกอบดวยชุดที่ 1 ดินพื้นบาน ผสมกร็อกกําหนดเปน

อัตราสวนที่ G 1- G10 และชุดที่ 2 ดินพื้นบานผสมทรายกําหนด

เปน S 1 - S10 และกําหนดใหจุดที่ 1 เปนจุดที่ใชดินพื้นบาน

เพียงอยางเดียวไมไดผสมทรายและกร็อกลงไป  เพื่อใช เปน

จุดอางอิงหรือเปรียบเทียบในการวิจัย 

 

2.2 ชั่งอัตราสวนผสมที่ไดจากการคํานวณอัตราสวนผสมละ 

1500 กรัม 
 

ตารางที่ 1 อัตราสวนของเนื้อดินพื้นบานผสมกร็อก 

อัตราสวนผสมที่  ดินพ้ืนบาน กร็อก 

1 100 - 

G1 90 10 

G2 80 20 

G3 70 30 

G4 60 40 

G5 50 50 

G6 40 60 

G7 30 70 

G8 20 80 

G9 10 90 

G10 - 100 

 

ตารางที่ 2 อัตราสวนของเนื้อดินพื้นบานผสมทราย 

อัตราสวนผสมที่  ดินพ้ืนบาน ทราย 

1 100 - 

S1 90 10 

S2 80 20 

S3 70 30 

S4 60 40 

ตารางที่ 2 อัตราสวนของเนื้อดินพื้นบานผสมทราย (ตอ) 

อัตราสวนผสมที่  ดินพื้นบาน ทราย 

S5 50 50 

S6 40 60 

S7 30 70 

S8 20 80 

S9 10 90 

S10 - 100 

 

2.3 นําอัตราสวนผสมที่ไดจากการคํานวณมาผสมนํ้าและทําการ

นวดดินทิ้งไว 1 คืนจาก นั้นนําเน้ือดินไปทดสอบสมบัติทาง 

กายภาพกอนเผา จดบันทึกคาที่ได 

 

2.4 นําแท งทดสอบ เผาที่ อุณหภูมิ 900 องศาเซลเ ซียส 

บรรยากาศออกซิเดชัน ใชระยะเวลาในการเผา 8 ชั่วโมง จากนั้น

นําแทงทดสอบมาทดสอบสมบัติทางกายภาพหลังเผา   

 

2.5 วิเคราะห สรุปและอภิปรายผล 

 
รูปที่ 1 แผนผังการวิจัย 

 

3. ผลการวิจัย 

 หลังจากนําเนื้อดินพื้นบานผสมกร็อกและผสมทราย นํามา

ทดสอบสมบัติทางกายภาพกอนเผาไดคาดังแสดงในตาราง 3 

และตาราง 4 
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ตารางที่ 3 ผลทดสอบสมบัติทางกายภาพกอนเผาของดินพื้น 

บานผสมกร็อก 

อัตราสวน 

ผสมที ่
ความเหนียว สี 

การหดตัว 

(%) 

1 ดีมาก น้ําตาลออน 8.07 

G1 ดี น้ําตาลออน 7.69 

G2 ดี น้ําตาลออน 7.35 

G3 ปานกลาง น้ําตาล 6.96 

G4 นอย น้ําตาล 5.78 

G5 นอย น้ําตาล 4.92 

G6 นอยมาก น้ําตาล 4.34 

G7 นอยมาก น้ําตาล 3.51 

G8 นอยมาก น้ําตาล 3.79 

G9 นอยมาก น้ําตาล 2.08 

G10 - - - 

*อัตราสวนผสมที่ G 10 ไมสามารถข้ึนรูปได 

 

 ผลจากการทดสอบสมบัติทางกายภาพกอนเผาของดิน

พื้นบานผสมกร็อกพบวาเมื่อเติมปริมาณกร็อกเพิ่มมากขึ้นความ

เหนียวของเนื้อดินลดลง สีของเนื้อดินเมื่อเพิ่มปริมาณของกร็อก

มากขึ้นสีของเน้ือดินจะเข็มขึ้นตามลําดับ การหดตัวกอนเผาของ

เนื้อดินพบวาเม่ือเติมกร็อกลงไปเพิ่มมากขึ้นการหดตัวจะลดลง

โดยมีคาการหดตัวมากสุดคืออัตราสวนผสมที่ G1 มีคาการหดตัว

ที่ 7.69 เปอรเซ็นต และคาการหดตัวต่ําสุดคืออัตราสวนผสมที่ 

G9 โดยมีคาการหดตัวที่ 2.08 เปอรเซ็นต 

 

ตารางที่ 4 ผลทดสอบสมบัติทางกายภาพกอนเผาของ ดิน

พื้นบานผสมทราย 

อัตราสวน 

ผสมที่ 
ความเหนียว สี 

การหดตัว

(%) 

1 ดีมาก น้ําตาลออน 8.07 

S1 ดี น้ําตาลออน 8.01 

S2 ปานกลาง น้ําตาลออน 7.93 

S3 นอย น้ําตาลออน 5.39 

S4 นอย น้ําตาลออน 4.85 

S5 นอยมาก น้ําตาลออน 3.72 

S6 - น้ําตาลออน 3.68 

S7 - น้ําตาลออน 3.05 

ตารางที่ 4 ผลทดสอบสมบัติทางกายภาพกอนเผาของ ดิน

พื้นบานผสมทราย (ตอ) 

อัตราสวน 

ผสมที่ 
ความเหนียว สี 

การหดตัว

(%) 

S8 - - - 

S9 - - - 

S10 - - - 

*อัตราสวนผสมที่ S8 – S10 ไมสามารถข้ึนรูปได 

 

 ผลจากการทดสอบสมบัติทางกายภาพกอนเผาของดิน

พื้นบานผสมทรายพบวาเมื่อเพิ่มปริมาณทรายมากข้ึนความ

เหนียวของเนื้อดินมีคาลดลง สีของเนื้อดินเมื่อเพิ่มปริมาณของ

ทรายมากขึ้น สีของเนื้อดินไมมีการเปลี่ยนแปลง การหดตัวกอน

เผาของเน้ือดินพบวาเม่ือเพิ่มปริมาณทรายมากขึ้นมีผลทําใหคา

การหดตัวของเนื้อดินลดลง  อัตราสวนผสมที่มีคาการหดตัว

สูงสุดคือ S1 มีคาการหดตัวที ่8.01 เปอรเซ็นต อัตราสวนที่มีคา

การตํ่าสุดคือ S7 มีคาการหดตัวที ่3.05 เปอรเซ็นต และเมื่อเพิ่ม

ปริมาณทรายมากกวา 50 เปอรเซ็นตไมสามารถคลึงดินใหเปน

เสนและทําการขดเปนวงกลมเพื่อทดสอบความเหนียวได 

 

ตารางที่ 5 ผลทดสอบสมบัติทางกายภาพหลังเผา 900 องศา

เซลเซียส ของดินพื้นบานผสมกร็อก 

อัตราสวน 

ผสมที่ 
สี 

การหด

ตัว 

(%) 

การดูด

ซึมน้ํา 

(%) 

ความ

แข็งแรง 

(MPa) 

1 น้ําตาลเขม 12.02 4.07 22.39 

G1 น้ําตาล 9.71 3.78 23.51 

G2 น้ําตาล 9.52 3.79 21.04 

G3 น้ําตาล 9.20 3.91 18.35 

G4 น้ําตาล 8.22 3.12 13.46 

G5 น้ําตาล 6.94 4.38 10.86 

G6 น้ําตาล 6.10 4.97 8.47 

G7 น้ําตาล 5.30 5.39 6.26 

G8 น้ําตาล 2.84 5.53 4.58 

G9 น้ําตาล 1.92 6.78 3.43 

G10 - -  - 

*อัตราสวนผสมที่ G 10 ไมสามารถข้ึนรูปได 
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 ผลจากการทดสอบสมบัติทางกายภาพหลังเผาที่อุณหภูมิ 

900 องศาเซลเซียส ของเนื้อดินพื้นบานผสมกร็อก สีของเน้ือดิน

หลังเผาจะเปนสีเดียวกันคือสีน้ําตาล การหดตัวของเน้ือดินหลัง

เผาพบวาเม่ือเพิ่มกร็อกปริมาณมากขึ้นการหดตัวจะนอยลงอัตรา

สวนผสมที่คาการหดตัวตํ่าสุดคืออัตราสวนที่ G9 มีคาการหดตัว  

1.92 เปอรเซ็นต คาการหดตัวสูงสุดคืออัตราสวนผสมที่ G1 มีคา

การหดตัว 9.71 เปอรเซ็นต การดูดซึมนํ้าเมื่อเพิ่มปริมาณ กร็อก

มากขึ้นคาการดูดซึมน้ํามากขึ้นตามลําดับคาการดูดซึมนํ้าสูงสุด

คืออัตราสวนผสมที่ G9 มีคาการดูดซึมนํ้าที่ 6.78 เปอรเซ็นต คา

การดูดซึมน้ําตํ่าสุดคืออัตราสวนผสมที่ G1 มีคาการดูดซึมน้ําที่ 

3.78 เปอรเซ็นต    คาความแข็งแรงของเนื้อดินพื้นบานผสม

กร็อก พบวาคาความแข็งแรงจะลดลงเม่ือเพิ่มปริมาณ กร็อกมาก

ขึ้น คาความแข็งแรงสูงสุดไดแกอัตราสวนผสมที่ G1 มีคาความ

แข็งแรง 23.51 MPa คาความแข็งแรงตํ่าสุดไดแกอัตราสวนผสม

ที่ G9 มีคาความแข็งแรง 3.43 MPa  

 
ตารางที่ 6 ผลทดสอบสมบัติทางกายภาพหลังเผา 900 องศา

เซลเซียส ของดินพื้นบานผสมทราย 

อัตราสวน 

ผสมที ่
สี 

การหด

ตัว 

(%) 

การดูด 

ซึมน้ํา 

(%) 

ความ

แข็งแรง 

(MPa) 

1 นํ้าตาลเขม 12.002 4.07 22.39 

S1 น้ําตาล 9.30 3.21 23.03 

S2 น้ําตาล 8.01 3.47 12.01 

S3 น้ําตาล 7.70 3.95 11.00 

S4 น้ําตาล 7.45 4.13 8.42 

S5 น้ําตาล 6.24 4.78 7.11 

S6 น้ําตาล 4.40 5.25 4.14 

S7 นํ้าตาออน 3.50 5.69 1.58 

S8 - - - - 

S9 - - - - 

S10 - - - - 

*อัตราสวนผสมที่ S8 - 10 ไมสามารถขึ้นรูปได 

 

 ผลจากการทดสอบสมบัติทางกายภาพหลังเผาที่อุณหภูมิ  

900 องศาเซลเซียส ของเน้ือดินพื้นบานผสมทรายสีของเน้ือดิน

หลังเผาจะเปนสีนํ้าตาลและนํ้าตาลออน การหดตัวของเน้ือดิน

หลังเผาพบวาเม่ือเติม ทรายปริมาณมากข้ึนการหดตัวจะนอยลง

อัตราสวนผสมที่คาการหดตัวต่ําสุดคืออัตราสวน S7 มีคาการหด

ตัวที่  3.50  เปอรเซ็นตคาการหดตัวสูงสุดคืออัตราสวนผสมที่ 

S1 มีคาการหดตัวที่ 9.30 เปอรเซ็นต การดูดซึมนํ้าเมื่อเพิ่ม

ปริมาณทรายมากขึ้นคาการดูดซึมนํ้าจะเพิ่มมากขึ้นตามลําดับคา

การดูดซึมนํ้าสูงสุดคืออัตราสวนผสมที่ S7 มีคาการดูดซึมนํ้าที่ 

5.69 เปอรเซ็นต คาการดูดซึมน้ําตํ่าสุดคืออัตราสวนผสมที่ S1 มี

คาการดูดซึมนํ้าที่ 3.21 เปอรเซ็นต คาความแข็งแรงของเนื้อดิน

วัดจากคา Bearing Strength พื้นบานผสมทราย พบวาคาความ

แข็งแรงจะลดลงเมื่อเพิ่มปริมาณทรายเพิ่มมากขึ้น คาความ

แข็งแรงมากสุดไดแกอัตราสวนผสมที่ S1 มีคาความแข็งแรง 

23.03 MPa คาความแข็งแรงต่ําสุดไดแกอัตราสวนผสมที่ S7 มี

คาความแข็งแรง 1.58 MPa  
 

4. อภิปรายผลและสรุปผล 

4.1 อภิปรายผล จากการทดสอบสมบัติทางกายภาพของเนื้อดิน

พื้นบานผสมกร็อก และเน้ือดินพื้นบานผสมทราย ความเหนียว

ของเนื้อดินพื้นบานอัตราสวนผสมที่ 1 ซึ่งเปนดินพื้นบานเพียง

อยางเดียว เมื่อนํามาทดสอบความเหนียวจะมีความเหนียวดีมาก

เนื่องจากเนื้อดินพื้นบานมีเน้ือละเอียดมีขนาดอนุภาคที่เล็กเปน

ดินที่มีการหดตัวเม่ือแหงประมาณ 12-17 เปอรเซ็นต[1]และเมื่อ

เพิ่มปริมาณของกร็อกและเพิ่มทรายในเน้ือดินพื้นบานใหมากขึ้น

นํามาทดสอบความเหนียวดวยการคลึงเปนเสนใหมีความยาว 10 

cm.แลวขดเปนวงกลม เนื้อดินพื้นบานจะมีความเหนียวลดลง

เมื่อเพิ่มปริมาณกร็อกและทรายเพิ่มมากขึ้นและไมสามารถคลึง

เปนเสนไดเมื่อปริมาณทรายเกิน 50 เปอรเซ็นต และกร็อก

มากกวา 90 เปอรเซ็นต เนื่องจากทรายและกร็อกที่เพิ่มในเนื้อ

ดินพื้นบานเปนวัตถุดิบที่ไมมีความเหนียวทรายมีจุดหลอมตัวที่

สูง กร็อกคือเนื้อดินที่ผานการเผาแลวนํามาบดใหละเอียดจึงไมมี

ความเหนียวเหมือนกัน สีของเนื้อดินพื้นบานเม่ือผสมกับทราย

และผสมกับกร็อก พบวาสีกอนเผาของเนื้อดินผสมทรายกอนเผา

สีนํ้าตาลออน เน่ืองจากทรายเปนวัตถุดิบที่ออกสีขาวออกครีม ๆ 

เมื่อเติมลงไปเนื้อดินพื้นบานสีนํ้าตาลทําใหสีไมเปล่ียนแปลงทั้ง

กอนเผาและหลังเผา สําหรับเนื้อดินพื้นบานผสมกร็อกนั้นเมื่อ

เติมปริมาณนอย ไมเกิน 20 เปอรเซ็นต จะไมผลตอสีของเนื้อดิน

กอนเผาแตเมื่อเพิ่มปริมาณมากวา 30 เปอรเซ็นตจะเริ่มมีผลทํา

ให สีของเนื้อดินเริ่มมีสีเขมขึ้นตามลําดับ  เนื่องจากกร็อกที่

เพิ่มขึ้นในเนื้อดินพื้นบานน้ันมาจากสีของกร็อกที่มีสีน้ําตาลเขม 

เนื่องจากกร็อกคือเศษภาชนะดินเผาพื้นบานที่แตกราวนํามาบด
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ใหมีความละเอียดสีหลังเผาของเนื้อดินพื้นบานหลังผานการเผา

แลวจะมีสีเขาเนื่องจากดินพื้นบานเปนเน้ือดินที่มีวัตถุดิบTiO2  

,Fe2O3 เจือปนอยูในเนื้อดิน [2] การหดตัวของเนื้อดินจะมี 2 

ระยะ คือ หดตัวกอนเผา และและหดตัวหลังเผา พบวาดิน

พื้นบานผสมทรายและดินพื้นบานผสม กร็อกจะมีการหดตัว

ลดลงเมื่อเพิ่มปริมาณทรายและกร็อกลงไปในเน้ือดินเพิ่มมากขึ้น

ทั้งการหดตัวกอนเผาและการหดตัวหลังเผา    ทรายและกร็อกที่

เพิ่มเขาไปในเนื้อดินพื้นบานเปนวัตถุดิบที่ไมมีความเหนียวการ

หดตัวเกิดจากปริมาณของสารอินทรีที่อยูในวัตถุดิบและน้ํา มี

การระเหยไปเมื่อผานการตากแหงและเผา[3] การดูดซึมน้ําเม่ือ

เพิ่มปริมาณของทรายและ  กร็อกลงในเน้ือดินพื้นบานพบวาคา

การดูดซึมนํ้าของเนื้อดินพื้นบานที่ผสมทรายจะมีคาการดูดซึมนํ้า

เพิ่มขึ้นเมื่อปริมาณของทรายเพิ่มขึ้นและเนื้อดินพื้นบานที่ผสม 

กร็อกลงไปในเนื้อดินพื้นบานมีคาการดูดซึมนํ้าเพิ่มขึ้นนอยกวา

ตามลําดับ กร็อกที่ผสมในเนื้อดินพื้นบานเปนวัตถุดิบที่มีจุดสุขตัว

เทากับเนื้อดินพื้นบานเมื่อผสมในเน้ือดินพื้นบานจึงไมมีผลตอ

การหลอมตัวและไมเปนตัวที่ทําใหเนื้อดินทนไฟเพิ่มสูงข้ึน การ

ดูดซึมน้ําของเนื้อดินเปนคุณสมบัติที่ชวยทําใหทราบถึงการเผาถึง

จุดสุกตัวของเนื้อดินหรือไม[3] แข็งแรงของเนื้อดิน เมื่อผสม

ทรายลงในเนื้อดินพื้นบานพบวาความแข็งแรงของเน้ือดินจะมีคา

ลดลงตามลําดับเน่ืองจากทรายเปนวัตถุดิบที่มีเนื้อหยาบมีขนาด

อนุภาคใหญการเพิ่มกร็อกลงในเนื้อดินพื้นบานทําใหคาความ

แข็งแรงของเนื้อดินลดลงเชนกัน เนื้อดินพื้นบานเพียงอยางเดียว

โดยไมเติมทรายหรือกร็อกลงอัตราสวนผสมที่ 1 มีคาความ

แข็งแรงใกลเคียงกับการคาความแข็งแรงสูงสุด 23.51 MPa 

อัตราสวนผสมที่ G1 เนื้อดินพื้นบานมีขนาดอนุภาคเม็ดดินที่มี

ความละเอียดจะมีคาความแข็งแรงสูงและมีความเหนียวสูง[4] 

  

4.2 สรุปผล 

 จากการเปรียบเทียบการใชกร็อกและทราย ผสมกับเน้ือดิน

พื้นบานเพื่อลดการหดตัวของเน้ือดินและทําการทดสอบสมบัติ

ทางกายภาพพบวา   สามารถนํากร็อกที่ เปนเศษภาชนะ

เครื่องปนดินเผาที่แตกมาทําการบดใหมีความละเอียดและผสม

กับเน้ือดินพื้นบานใชงานไดดีกวาการใชทรายผสมในเนื้อดิน

พื้นบานโดยสามรถใชปริมาณของกร็อกไดในชวง   10 - 30 

เปอรเซ็นต ถาเพิ่มปริมาณกร็อกมากกวาน้ีจะทําใหความแข็งแรง

ตํ่าไมเหมาะในการนําไปใช และเปนการลดปริมาณขยะจากการ

ทํางานเคร่ืองปนดินเผาไดอีกทางหนึ่งดวย 
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บทคัดยอ 
   งานวิจัยน้ีเปนการศึกษา  รอยตอแบบเปยก (Wet joint) ของคานคอนกรีตเสริมเหล็กสําเร็จรูป และนําไปหลอใชงาน   

พรอมติดต้ังในสนามจริง พบวารอยตอแบบเปยกที่ออกแบบรับโมเมนตลบไดมีความแข็งแรงปลอดภัย สวนปญหาอุปสรรคการติดตั้ง

และวิธีแกใข การยกวางไดงายคือ เหล็กเสริมบนและลางไมควรเกิน 4 เสน  ที่รองรับบาของเสาไมนอยกวา 4 cm ผิวของคานที่ขาดไว

ควรทําใหหยาบเพื่อใหรอยตอเปนจุดตอแข็งเก็รง (Rigid joint) ซึ่งทําใหเสถียรภาพโดยรวมของโครงสรางมีความแข็งแรง 

คําสําคัญ: รอยตอแบบเปยก, คานคอนกรีตเสริมเหล็กสําเร็จรูป 

 

Abstract 

   This research aims to study the Wet Joints of Precast Concrete Beams in order to cast and 

install at the real construction site. We found the wet joints that be designed for negative bending 

moment capability is strong and sufficient safety. The obstacles of its installation shall be easily to 

solve if providing the top and bottom of reinforcement not exceed than 4 bars and also providing 

the seat support covering of column not less than 4 cm. the surface of joint beams shall be 

provided as roughness surface in order to have the rigid joint aiming for the strong of the overall 

stability of the structure. 
Keywords: Wet joints, Precast Concrete Beams 

 

1. บทนํา 
 คอนกรีตสําเร็จรูปมีการใชตั้งแตสงครามโลกครั้งที่1 [4]. ใน

ประเทศไทยมาหลายสิบประบบคานเสาสําเร็จรูปกับระบบผนัง

รับแรงมีการใชอยางแพรหลายเพราะในปจจุบันแรงงานในการ

กอสรางมีราคาแพงและหาไดยากในการกอสราง   ระบบชิ้นสวน

คอนกรีตสําเร็จรูป จึงเปนทางเลือกหนึ่ง  ขอพิจารณาสําคัญที่สุด

คือ การออกแบบรอยตอของโครงสราง[3] ซึ่งมี 2 รูปแบบคือ 

รอยตอแบบแหง (Dry joint) และรอยตอแบบเปยก (Wet joint) 

โดยรอยตอแบบแหงจะทํางานงาย โดยไมตองเตรียมเหล็กหรือ

ผูกเหล็กบริเวณรอยตอ ไมสกปรกขณะทํางานและหลังทํางาน 

แตอาจมีคาใชจายในการเชื่อมตอจุดมากกวาการทํารอยตอแบบ

เปยก รอยตอแบบเปยก (Wet joint) ของคานคอนกรีตเสริม

เหล็กสําเร็จรูปคือ รอยตอของคานคอนกรีตเสริมเหล็กสําเร็จรูป

สองชิ้นสวนที่ นํามาประกอบกันโดยมีเหล็กเสริมของคานหรือ

เหล็กเดือยเปนเหล็กเสริมของรอยตอ แลวเทคอนกรีตประสาน

ในรอยตอขณะกอสรางโดยเปนที่ สังเกตวารอยตอระหวางคาน

ประเภทดังกลาวอาจขาดความปลอดภัยในแงของการใชงาน 

เนื่องจากการเทคอนกรีตในสวนของรอยตอ ซ่ึงเปนคนละสวน

หรือไมเปนเน้ือเดียวกันกับตัวคาน 

 ดังนั้นบทความฉบับน้ี  สนใจพฤติกรรมการรับโมเมนตดัด

ของรอยตอแบบเปยกของคานคอนกรีตเสริมเหล็กสําเร็จรูป 

เพื่อใหการใชรอยตอแบบเปยกที่มีกําลังรับแรงดัด ระบบคาน
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สําเร็จรูปที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใหรับโมเมนตลบได ซึ่งตางจากระบบ

ที่ใชงานอยูโดยทั่วไป กลาวคือระบบที่ใชอยางแพรหลายน้ันถูก

ออกแบบมาใหเปนรอยตออยางงายแบบ (Simple  Support)  

ซึ่งไมสามารถรับโมเมนตลบได ระบบรอยตอที่ถูกนําเสนอใน

บทความนี้มีความประสงคที่จะใหรอยตอเปนจุดตอแข็งเก็รง 

(Rigid joint) ซึ่งทําใหเสถียรภาพโดยรวมของโครงสรางมีความ

แข็งแรงปลอดภัยมากที่สุดปจจุบันไดมีการนําระบบกอสราง

ชิ้นนสวนคอนกรีตสําเร็จรูป (Precast concrete) มาใชใน

อุตสาหกรรมการกอสรางในประเทศไทยอยางแพรหลาย โดย

สามารถลดระยะเวลาและตนทุนคากอสรางของโครงการลงได 

เมื่อเปรียบเทียบกับระบบการกอสรางแบบหลอในที่ 

 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย 

2.1 เพื่อออกแบบรอยตอของคานคอนกรีตสําเร็จรูปเพื่อใหรับ

โมเมนตลบได 

 

2.2 เพื่อศึกษาปญหาอุปสรรคการติดตั้งของคาน  

 

2.3 เพื่อใหโครงสรางมีความแข็งแรงปลอดภัยมากที่สุด 

 

 

 

 

 
รูปที่ 1 รอยตอแบบเปยกคานคอนกรีตสําเร็จรูปของงานวิจัย 

 

 
รูปที่ 2 Shop  Drawing ของคานคอนกรีตสําเร็จรูป 

 

3. ขอบเขตการวจิยั 

3.1 ศึกษาและทบทวนข อมูลจากเอกสาร วิ จัยที่ เกี่ยวข อง

ออกแบบรอยตอเปยกของคานคอนกรีต 

 

3.2 คานคอนกรีตเสริมเหล็กสําเร็จรูขนาด0.25X0.ชวงพาด 5 

เมตรโดยเทคอนกรีตขาดไว ยาว120 และ ลึก 15 cm ทั้ง2 ดาน 

ของรอยตอ 

 

3.3 เสาเปนแบบหลอในที่ ทํางานหลอปกติทั่วไป 

 

4. วิธีดําเนินการวิจัย 

4.1 ออกแบบรอยตอของคานคอนกรีตสําเร็จรูป รูปที่ 1 

 

4.2 ทํา Shop Drawing ของคานคอนกรีตสําเร็จรูป รูปที่ 2 

 

4.3 การหลอคานคอนกรีตสําเร็จรูป รูปที่ 3 

4.4 การยกติดต้ังคานคอนกรีตสําเร็จรูปติดตั้ง รูปที่ 5และรูปที่ 6 

 

5. ทฤษฎีที่เกี่ยวของและงานวิจัยที่เกี่ยวขอ 
 จากงานวิจัยทีผ่านมา [2] ภาคิณ ลอยเจริญและ เกรียงศักดิ

แกวกุลชัย คานคอนกรีตเสริมเหล็กสําเร็จรูปที่ใชรอยตอแบบ

เปยกเชื่ อมตอระหวางคานสองตัว จากการทดสอบและ

เปรียบเทียบกับผลทดสอบของคานคอนกรีตเสริมเหล็กที 

กอสรางดวยวิธีปกติพบวา รอยตอแบบเปยกไมมีผลตอกําลังรับ

โมเมนตดัดของคานคอนกรีตเสริมเหล็กสําเร็จรูปในกรณีทีมีเหล็ก
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เสริมรับแรงดึงยาวตอเนืองสําหรับรอยตอที มีเหล็กเสริมรับแรง

ดึงที ใชการเช่ือมทาบ [3]จักษดา ธํารงวุฒิ ศึกษาพฤติกรรมการ

รับแรงและลักษณะการวิบัติของรอยตอของคานคอนกรีตอัดแรง

บางสวนสําเร็จรูปและของคานคอนกรีตเสริมเหล็กสําเร็จรูป จาก

การทดสอบพบวา ในชวงแรกตัวอยางมีพฤติกรรมรับแรงแบบ

เชิงเสนถึงคาประมาณ 75-80% 

 

6. ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

6.1 ได shop Drawingของคานคอนกรีตสําเร็จรูปและ หลอคาน

คอนกรีตสําเร็จรูปแสดงใน รูปที่ 1 และรูปที่ 2 

 

6.2 ไดรอยตอแบบเปยก (Wet joint)ของคานคอนกรีตสําเร็จรูป

รับโมเมนตลบได โดยคานคอนกรีตเสริมเหล็กสําเร็จรูปมีรอยตอ

ของคานคอนกรีตเสริมเหล็กสําเร็จรูปสองชิ้นสวนที่ นํามา

ประกอบกัน โดยเทคอนกรีตขาดไว ยาว120 และ ลึก 15 cm 

ทั้ง2 ดาน ของรอยตอ แลวเทคอนกรีตประสานในรอยตอขณะ

กอสราง รอยตอระหวางคานประเภทดังกลาวมีความปลอดภัย

ในแงของการใชงาน เน่ืองจากการเทคอนกรีตในสวนของรอยตอ 

ซึ่งเปนคนละสวนเปนเน้ือเดียวกันแตมีเหล็กปลอกและ ความ

หยายของผิวสัมผัสกับตัวคานทําใหมีคุณสมบัติเชิงประกอบ จึงมี

กําลังรับแรงดัดไดดี  

 

6.3 หลอคานคอนกรีตสําเร็จรูปดังรูปบมรอ ใหคอนกรึตพัฒนา

กําลังอัด 3 วันแลวยกออกจากแบบหลอ 

 

 
รูปที่3 การหลอคานคอนกรีตสําเร็จรูป 

 

 

 
รูปที ่4 การเตรียมรอยตอแบบเปยก (Wet joint) ของาน

คอนกรีตสําเร็จรูป 

 

6.4 ปญหาอุปสรรคการติดตั้งของคานที่พบคือ 

 เหล็กเสริมบนและลางไมควรเกิน 4 เสนจะทําใหติดต้ังไดงาย 

ทีรองรับบาของเสาตองไมนอยกวา 4 cm เวลาวางคานทําไดงาย 

ผิวของคานที่ขาดไวควรทําใหหยาบ ควรทําตํ่าแหนงหูยกไวที่ 

0.2 ของชวงคานทั้งสองดาน 

 

 
รูปที่5 การยกติดต้ังคานคอนกรีตสําเร็จรูป 

 

7. สรุป  

7.1 รอยตอที่ ได เปนไปตามเพื่อออกแบบรอยตอของคาน

คอนกรีตสําเร็จรูปเพื่อใหรับโมเมนตลบได  
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7.2 ปญหาอุปสรรคการติดต้ังของคานเหล็กเสริมบนและลางไม

ควรเกิน 4 เสนจะทําใหติดตั้งไดงายทีรองรับบาของเสาตองไม

นอยกวา 4 cm เวลาวางคานทําไดงาย 

 

 
รูปที่ 6 การติดต้ังคานคอนกรีตสําเร็จรูป 

 

7.3 ผิวของคานที่ขาดไวควรทําใหหยาบ ควรทําต่ําแหนงหูยกไวที่ 

0.2 ของชวงคานทั้งสองดาน 

 ไดรอยตอโครงสรางมีความแข็งแรงปลอดภัยมาก ตาม

มาตรฐานACI และ วส.ท รอยตอดังกลาวน้ีถูกนําไปกอสรางจริง

ของอาคารของกองทัพเรือ กรมยุทธโยธาเปนอาคาร 2 ช้ันพื้นที่ 

10000 ตารางเมตรจํานวน 4 หลังปจจุบันโครงการดังกลาวได

เสร็จลุลวงมาเปนเวลา 3 ปแลวและใชงานไดบรรลุวัตถุประสงค

ทุกประการไมพบปญหารอยแตกราวหรือปญหาอ่ืน 

 

 
รูปที่7 รอยตอเปยก(Wet joint) ของคานสําเร็จรูปที่เทเรียบรอย 

แลว 

 

 

8. ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 

8.1 ควรทําการทดสอบกําลังดัด กําลังเฉือนของคานคอนกรีต 

เสริมเหล็กสําเร็จรูป 

 

8.2 ควรศึกษาขนาดรอบหยาบของผิวคานคอนกรีตเสริมเหล็ก

สําเร็จรูปที่เทขาดไว 

 

9. เอกสารอางอิง 

[1] กรรณ คําลือ และสิทธิชัย แสงอาทิตย, 2548. “พฤติกรรม

ของคานคอนกรีตเสริมเหล็กสําเร็จรูปแบบอัดแรงบางสวน

ภายใตแรงกระทําตามขวาง”, การประชุมวิชาการวิศวกรรม

โยธาแหงชาติ ครั้งที่ 10, ชลบุรี. STR58-63. 

 [2] จักษดา ธํารงวุฒิ กรรณ คําลือ สิทธิชัย แสงอาทิตยวินัย มณี

รัตน , “การทดสอบเพื่อศึกษาพฤติกรรมทางกลของรอยตอ

ของคานคอนกรีตสําเร็จรูป”,  การประชุมวิชาการวิศวกรรม

โยธาแหงชาติครั้งที่ ๑๒ โรงแรมอมรินทรลากูน จ.พิษณุโลก 

2-4 พฤษภาคม 2550 

[3] ภาคิณ ลอยเจริญและ เกรียงศักดิแกวกุลชัย , “พฤติกรรม

รอยตอแบบเปยกของคานคอนกรีตเสริมเหล็กสําเร็จรูป

ภายใตการดัด”, การประชุมวิชาการคอนกรีตประจําป ครั้งที่

6 Annual Concrete Conference 6 

[4] สภาวิศวกร ,“การกอสรางโครงสรางสําเร็จรูป (Precast 

Concrete Structure) “ 

[5] A.M. HAAS. 1983. Precast Concrete Design and 

Applications. Applied Science Publisher. London 

and New York,  

[6] Canadian Prestress Concrete Institute. 1982. 

MetricDesign Manual Precast and Prestressed 

Concrete, 1st. edition. 

[7] Kim S. Elliott Precast Concrete Structures, Second 

Edition, 2
Nd

 

 

 

536



การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 4 

12-13 กรกฎาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร หนา 

 

การพัฒนาเตาปงยางดวยแผนซิลิกอนคารไบด 

The Development of Roaster with Silicon Carbide Plates 

 
ภาคิณ  มณีโชติ, เทพ  เกือ้ทวกีุล, วสันต  ทาจวง และ ภคกุล  อินทรงาม 

 
สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

Email: ball_ccs04@hotmail.co.th 

 

บทคัดยอ 
   งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาเตาปงยางดวยแผนซิลิกอนคารไบด และเพื่อหาประสิทธิภาพเตาปงยางดวยแผน

ซิลิกอนคารไบดโดยทําการเปรียบเทียบการยางหมูกับเตาแบบธรรมดาปริมาณหมูใชในการทดลอง 500 กรัมและปริมาณถาน 500 

กรัมเทากันทั้งสองเตาจากการทดสอบวัดอุณหภูมิดวยการจุดเตาทั้ง 2 เตา ในเวลาพรอมกันพบวาอุณหภูมิของเตาปงยางดวยแผน

ซิลิกอนคารไบดมีอุณหภูมิเฉลี่ย 183.4 องศาเซลเซียสและเตาปงยางแบบธรรมดามีอุณหภูมิเฉลี่ย 166.7 องศาเซลเซียสจากการ

ทดสอบทางกายภาพของหมูที่ยางดวยเตาทั้งสองชนิดพบวาหมูที่ยางดวยเตาปงยางดวยซิลิกอนคารไบดมีลักษณะของผิวสีนํ้าตาลสุก

อยางสมํ่าเสมอสวนลักษณะหมูที่ยางดวยเตาแบบธรรมดามีสีผิวเหลืองและไหมคณะผูวิจัยไดนําหมูที่ยางดวยเตาทั้งสองชนิดใหคณะ

อาจารยและนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฎกําแพงเพชรจํานวน 20 คนรับประทานและสัมภาษณพบวา

หมูที่ยางดวยเตาแผนซิลิกอนคารไบดมีความนุมกวาหมูที่ยางดวยเตาแบบธรรมดาทั้งนี้การยางดวยเตาปงยางแผนซิลิกอนคารไบด

สามารถผลิตนํ้ามันหมูเฉลี่ย10 ซีซีตอการยางหมู 500 กรัม 

คําสําคัญ: ซิลิกอนคารไบด, เตาปงยาง, ประสิทธิภาพ 
 

Abstract 
   The purpose of this research was to development  roaster with silicon carbide and to determine the 

efficiency of the roaster with silicon carbide. The amount of pigs used in the experiment was 500 grams and the 

amount of charcoal 500 grams was the same. Both furnaces were tested at the burner at the same time. The 

temperature of the roaster with silicon carbide temperature was the average temperature is 166.7 oC and the 

oven is 183.4 oC. Physical testing of pigs with both types of furnace found that pigs roasted with roastered 

sausage with silicon carbide had a uniform brownish-brown appearance. The study was conducted by a team of 

20 industrial and university students from Kamphaengphet Rajabhat University. Lahore It was found that the roast 

with a silicon carbide burner was softer than that of a traditional tortoise roast. The roastered roast with a silicon 

carbide grinder could produce 10 ml. per 500 g roast pork. 

Keywords: Silicon Carbide, Roaster, Efficiency 
 

1. บทนํา 

 เตาปงยางหมายถึง ปงหมายถึงการทําอาหารใหสุกโดยวาง

ของสิ่งน้ันไวเหนือไฟไฟไมแรงนัก การปงตองปงใหผิวสุกเกรียม

หรือกรอบ เชน การปงขาวตัง การปงกลวย การยาง หมายถึง 

การทําอาหารใหสุกโดยวางอาหารไวเหนือไฟออนๆหมั่นกลับไป

กลับมาจนขางในสุกและขางนอกออนนุมหรือแหงกรอบตองใช

เวลานานพอสมควรจึงจะไดอาหารที่มีลักษณะรสชาติดี เชน การ

ยางปลา ยางเน้ือสัตวตางๆ [1] แผนซิลิกอนคารไบดคือโลหะ
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และโลหะอัลลอยดมีสมบัติที่ เปนประโยชนตองานทางดาน

วิศวกรรมเปนอยางมาก  ดังนั้นจึงถูกใชอยางกวางขวางในงาน

ออกแบบทางวิศวกรรมเหล็กและอัลลอยดของเหล็กโดยสวน

ใหญคือเหล็กกลาซ่ึงเปนผลิตภัณฑหลักที่ถูกผลิตขึ้นมากถึง90%

ของผลผลิตโลหะทั้งหมดเน่ืองจากมีความแข็งแรงความทนตอ

แรงกระแทกและมีความเหนียวสูงนอกจากนี้ยังมีราคาถูกกวา

เมื่อเทียบกับโลหะอ่ืนๆ [2] รังสีอินฟราเรดมีช่ือเรียกอีกชื่อ

วา รังสีใตแดง หรือรังสีความรอน เปนคลื่นแมเหล็กไฟฟาที่มี

ความยาวคล่ืนอยูระหวางคลื่นวิทยุและแสงมีความถี่ในชวง 

1011 – 1014 เฮิรตซ มีความถี่ในชวงเดียวกับไมโครเวฟมีความ 

ยาวคลื่นอยูระหวางแสงสีแดงกับคลื่นวิทยุสสารทุกชนิดที่มี

อุณหภูมิอยูระหวาง -200 องศาเซลเซียสถึง 4,000 องศา

เซลเซียส [3] การปงยางอาหารตองใชกลไก การถายเทความ

รอนทั้ง 3 ชนิด คือการนําความรอน การพาความรอน และการ

แผรังสี เพราะในความเปนจริง การถายเทความรอนทั้ง 3 ชนิด 

อาจเกิดข้ึนพรอมพรอมกัน [4] เซรามิก(ceramic)เซรามิกมีราก

ศัพทมาจากภาษากรีกkeramosมีความหมายวาสิ่งที่ถูกเผาใน

อดีตวัสดุเซรามิกที่มีการใชงานมากที่สุดคือเซรามิกด้ังเดิมทํามา

จากวัสดุหลักคือดินเหนียวโดยในชวงแรกเรียกผลิตภัณฑ

ประเภทนี้วาไชนาแวร [5]  

 ผูวิจัยไดคิดคนการพัฒนาเตาปงยางดวยแผนซิลิกอนคารไบด

ชวยใหการยางมีประสิทธิภาพดีขึ้น อุณหภูมิสม่ําเสมอ หมูนุมขึ้น

และไดนํ้ามันจากการยางไปทํานํ้ามันไบโอดีเซล ลดการเกิดไขมัน

สะสมจากการทานปงยางโดยใชแผนซิลิกอนคารไบดเปนแผนที่

ทําจากเซรามิกซทนความรอนเปนตัวกระจายความรอนไดดีและ

จากการออกแบบเตาน้ํามันในการยางจะถูกเก็บเขาชองเก็บ

นํ้ามัน ไมหยดลงถาน ไมทําใหเกิดควันเหมือนเตายางแบบ

ธรรมดา 

 

2. ขอบเขตการวิจัย 

2.1 ใช ถัง 100 ลิต ร1 ถัง ขนาดความสูง  81 เซนติ เมตร 

เสนผาศูนยกลาง 44 เซนติเมตรใชถานเปนเช้ือเพลิงในการปง

ยางแผนซิลิกอนคาร ไบดขนาดกวาง 40 เซนติ เ มตรยาว          

35 เซ นติ เ มต ร  ณ  สวนพลั ง ง าน  มหา วิท ยาลั ย รา ชภั ฎ

กําแพงเพชร 

 

2.2 หาและเปรียบเทียบประสิทธิภาพ จากการวัดอุณหภูมิ จาก

แผนซิลิกอนคารไบดและเตาปงยางแบบธรรมดา  

3. อุปกรณและวิธีการวิจัย 

 อุปกรณที่ใชในการวิจัย 

เครื่องบันทึกขอมูลอุณหภูมิ (Data logger) 

 

 
รูปที่ 1 เครื่องบันทึกขอมูลอุณหภูมิ 

 

 การทํางาน ใชในการวัดอุณหภูมิความรอนที่เตาปงยางดวย

สายเทอรโมคัพเปล (Type k) วัดจากแผนซิลิกอนคารไบดเตาปง

ยางแบบธรรมดาวัดจากปากเตาแบบธรรมดา 

 

4. ข้ันตอนการทํางานวิจัย 

 
รูปที่ 2 แสดงขั้นตอนการทํางานวิจัย 
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5. ผลการทดลอง 

5.1 แบบเตาปงยาง 

5.1.1 เตาปงยางดวยแผนซิลิกอนคารไบด แสดงดังรูปที่ 3 

 

 
รูปที่ 3 เตาปงยาดวยแผนซิลิกอนคารไบด 

 

5.1.2 เตาปงยางแบบธรรมดา แสดงดังรูปที่ 4 

 

 
รูปที่ 4 แสดงเตาปงยางแบบธรรมดา 

 

5.2 การวัดผลจากการสังเกตทางกายภาพ 

 จากการปงยางของเนื้อหมูที่ใชในการทดลองเตาปงยางจาก

แผนซิลิกอนคารไบดกับเตาปงยางแบบธรรมดา เตาปงยางจาก

แผนซิลิกอนคารไบดเน้ือหมูมีการสุกที่สมํ่าเสมอเกิดควันเพียง

เล็กนอยสวนเตาปงยางแบบธรรมดาเกิดการไหมตามเนื้อหมูเกิด

ควันไฟลุกและเนื้อหมูยังสุกไมสม่ําเสมอ 

 

 

 

 

 

 

 

 
รูปที่ 5 การปงยางดวยแผนซิลิกอนคารไบด 

 

 
รูปที่ 6 แสดงการปงยางดวยเตาธรรมดา 

 

5.3 การเก็บขอมูล 

 

 
รูปที่ 7 นํ้ามันที่ไดจากการปงยางหมู 500 กรัม 
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รูปที่ 8 กราฟแสดงคาความรอนเฉลี่ย 

 

 คาเฉลี่ยความรอนจากการทําการทดลองทั้ง หมด 7 คร้ัง เตา

ปงยางจากแผนซิลิกอนคารไบดใหคาความรอนอยูที่ 183.4 °C  

เตาปงยางแบบธรรมดาใหคาคาวมรอนอยูที่ 166.7 °C   

 

5. ผลการวจิัย 

 จากการทดสอบประสิทธิภาพการทดลองเตาปงยางจากแผน

ซิลิกอนคารไบดกับเตาปงยางแบบธรรมดา สามารถสรุปไดดังน้ี 

เตาปงยางจากแผนซิลิกอนคารไบดใหความรอนสูงกวาเตา

ธรรมดาโดยใหความรอนที่ 183.4 °C  เตาปงยางแบบธรรมดาให

ความรอนที่ 166.7 °C  เตาปงยางจากแผนซิลิกอนคารไบดยังใช

งานไดยาวนานกวาเตาปงยางแบบธรรมดาจากการวัดปริมาณ

ถานที่ใชในการทําการทดลองแตละ เตาปงยางจากแผนซิลิกอน

คารไบดไดนํ้ามัน 10 CC. จากการปงยางหมู 500 กรัม ซ่ึง

สามารถนําไปทําน้ํามันไบโอดีเซลได 

 

6. เอกสารอางอิง 
[1] สุทธิพร เนียมหอม

 
และเอนก สุขเจริญ 2557 “การพัฒนา

ประสทิธิภาพของเตาชีวมวลโดยใชแบบจําลองพลศาสตร

ของไหลเชิงคํานวณ”, สืบคนเม่ือ 13 มกราคม 2560 

[2] ธีรศาสตร คณาศรี,และคณะ2555 “การพัฒนาเตาอบยางไก

ดวยความรอนจากเตาถาน”,สืบคนเมื่อ 13 มกราคม 2560 

สืบคนจาก

http://www.tsus.co.th/product_detail.php?id=5. 

[3] สุรจอม ลิ้มสุวรรณ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร อําเภอเมือง 

จังหวัดสุรินทร 32000 

[4] สุขอังคณา ลี คณะวิศวกรรมศาสตรมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี 

34190  2553 “การเพิ่มประสทิธิภาพของกระบวนการผลิต

เตาซุปเปอรอ้ัง โล”,สืบคนเมื่อ 20 มกราคม 2560  

[5] ผูชวยศาสตราจารยธีรเวท ฐิติกุลและผูชวยศาสตราจารย

สุจิน สุนีย 2554 อาจปรุ “การออกแบบและพัฒนาเตายางที่

ใชถานอัดแทงเปนเชื้อเพลิง” สืบคนเม่ือ 20 มกราคม 2560 
[6] รศ. วนิดา รัตนมณี 2554 “การออกแบบและสรางเตาอบ

ผลิตผลทางเกษตร”ครั้งที่2 , หนา 236-258,สืบคนเมื่อ 20 

มกราคม 2560 

 

 

 

 

 

540



การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 4 

12-13 กรกฎาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร หนา 

 

การพัฒนารูปแบบการใชกาซชีวภาพแบบถัง 200 ลิตร ชุมชนบานโคกหมอ  

จังหวัดกําแพงเพชร 

The Development of 200-liter Biogas Tank at Community Ban Khok Mor  
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บทคัดยอ 

   งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อหารูปแบบการพัฒนาการใชกาซชีวภาพจากถัง 200 ลิตร ชุมชนบานโคกหมอ จังหวัดกําแพงเพชร

อยางยั่งยืน โดยการสํารวจทรัพยากรในการทํากาซชีวภาพของชุมชนชุมชนบานโคกหมอ จังหวัดกําแพงเพชรและติดตามผล ผลสํารวจ

ศักยภาพทรัพยากรในการทํากาซชีวภาพ พบวาชุมชนมีความตองการเทคโนโลยีกาซชีวภาพ สวนใหญทําอาหารรับประทานเอง คิดเปน

รอยละ 93.3 เศษอาหารที่เหลือจากการรับประทานประมาณ ครึ่งกิโลกรัม คิดเปนรอยละ 53.3 สวนใหญ ซื้ออาหาร 1 อยางตอวัน คิด

เปนรอยละ 50 ประชากรสามารถผลิตกาซชีวภาพแทนกาซหุงตมได คิดเปนรอยละ 40 ตองการทดลองใช คิดเปนรอยละ 33.3 ซ่ึงเศษ

อาหารครึ่งกิโลกรัมไมเพียงพอตอการทํากาซชีวภาพในครัวเรือน จึงหารูปแบบการใชทรัพยากรมาผลิตกาซชีวรูปที่เหมาะสมกับชุมชน

โดยการมีสวนรวมขององคการบริหารสวนตําบลทาขุนราม นําผักสดจากตลาด มาใหกับชุมชนเพื่อทําการผลิตกาซชีวภาพ โดยมีทาง

โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีพลังงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร มาฝกอบรมใหความรู การใช

เทคโนโลยีกาซชีวภาพ ที่เหมาะสมตามแนวหลักเศรษฐกิจพอเพียงกับชุมชนบานโคกหมอ  

คําสําคัญ: กาซชีวภาพ, มูลสัตว, ขยะเศษอาหาร, การคัดแยกขยะเศษอาหาร 
 

Abstract 
   This research aims to the development of 200-liter biogas tank at community Ban Khok Mor, Kamphaeng Phet 

province Sustainable by exploring the resources in biogas at community Ban Khok Mor, Kamphaeng Phet province and 

followed up. The survey potential resources to made biogas found that this community need biogas technology. The 

most of families cooked by themselves were 93.3% and they made waste food about half kilograms per family 

accounted for 53.3%. The families bought 1 food per day accounted for 50% of the population. The population can 

produce biogas instead of natural gas had 40%. Some families wanted to try 33.3%. Then half kilogram of food waste 

was not enough for household biogas. Therefore, finding ways of using resources to produce biogas properly for 

community by the involvement of the Tha Khun Ram Subdistrict Administrative Organization bring fresh vegetables from 

the market Come to the community to produce biogas by Energy technology program Faculty of Industrial technology 

Kamphaengphet Rajabhat University came to training on using of biogas technology suitable for Sufficient economy at 

Ban Khok Mor Community. 

Keywords: Biogas, Dung, garbage, waste separation 
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1. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 ชุมชนบานโคกหมอ จังหวัดกําแพงเพชรไดมีการจัดโครงการ

เศรษฐกิจพอเพียงและสนใจเทคโนโลยีกาซชีวภาพ เพื่อลดตนทุนการใช

กาซหุงตมแบบเดิมมาปรับเปล่ียนเปนการใชกาซชีวรูปที่ชุมชนผลิตเอง 

ซึ่งทางชุมชนขาดความรูดานการใชเทคโนโลยี ชุมชนจึงไดปรึกษากับ

องคการบริหารสวนตําบลทาขุนรามใหเชิญโปรแกรมวิชาเทคโนโลยี

พลังงานมาสอนการใชเทคโนโลยีและรวมหารูปแบบการใชกาซชีวรูปที่

เหมาะสมกับชุมชนโดยไดมีการประชุม จัดวางแผนเพื่อหาแนวทางการ

สนับสนุน การศึกษาศักยภาพทรัพยากรในการทํากาซชีวภาพในตําบล

ทาขุนรามเพื่อใหเกิดประโยชนกับชุมชนมากที่สุด ผู วิจัยจึงสํารวจ

ศักยภาพในการทํากาซชีวภาพของชุมชน จากการสํารวจพบวา ตําบล

ทาขุนราม อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร  ประกอบอาชีพดาน

เกษตรกรรมและรับจางทั่วไปเปนสวนใหญ  ไมมีฟารมเล้ียงสัตว ไมมี

ศักยภาพเพียงพอในการทํากาซชีวภาพในชุมชน องคการบริหารสวน

ตําบลทาขุนรามจึงชวยหาทรัพยากรรอบๆ ชุมชนเพื่อมาทํากาซชีวภาพ

ใหกับชุมชน จึงได เศษผักจากตลาดสดทาขุนรามมาเปนทรัพยากรใน

การทํากาซชีวภาพ ซ่ึงผักสดในตลาด ทิ้งไมเปนที่ สงกลิ่นเหม็นเนา การ

กําจัดเศษผักจึงเปนประโยชนชวยลดการเนาเหม็นในชุมชน ผูวิจัยจึงมี

ความสนใจเปนอยางยิ่งในการนําเศษผักมาทํากาซชีภาพและเพื่อ

ถายทอดเทคโนโลยีกาซชีวภาพจากเศษผักในตลาดสดมาสรางรูปแบบ

การใชกาซชีวภาพแบบถัง 200 ลิตร ชุมชนบานโคกหมอ จังหวัด

กําแพงเพชรที่ย่ังยืน 

 

2. วัตถุประสงค 
 เพื่อสํารวจทรัพยากรใชในการผลิตกาซชีวภาพแบบถัง 200 

ลิตรสําหรับชุมชนบานโคกหมอ 

 เพื่อพัฒนารูปแบบที่มีความเหมาะสมในการผลิตกาซชีวภาพ

แบบถัง  200 ลิตรสําหรับชุมชนบานโคกหมอ 

 

3. นิยามศัทพ 

 กาซชีวภาพ หมายถึงกาซที่เกิดจากมูลสัตว หรือสารอินทรีย

ตางๆ ถูกยอยสลายโดยเช้ือจุลินทรียในสภาพไมมีอากาศ ทําให

เกิดกาซขึ้น ซ่ึงกาซที่เกิดขึ้นเปนกาซที่ผสมกันระหวางกาซชนิด

ตางๆ ไดแก มีเทนกาซคารบอนไดออกไซดกาซไนโตรเจน และ

กาซไฮโดรเจนซัลไฟตแตสวนใหญแลวจะประกอบดวยกาซมีเทน

เปนหลัก ซึ่งมีคุณสมบัติติดไฟได 

 มูลสัตว  หมายถึงมูลสัตว สวนใหญเปนของแข็งประกอบไป

ดวยเศษของพืชและสัตว ซึ่งเปนอาหารที่สัตวกินเขาไปแลวไม

สามารถยอยหรือนําไปใชประโยชนไดหมด จึงเหลือเปนกากที่

สัตว ขับถ ายออกมา โดย เศษอาหาร เหลานี้ ได มีการผาน

กระบวนการยอยสลายไปในบางสวนแลวตามทางเดินอาหาร 

สวนที่เปนมูลสัตวจึงอุดมไปดวยธาตุอาหารชนิดตางๆ 

 ขยะเศษอาหาร หมายถึง ขยะเศษอาหารที่เหลือทิ้งจาก

ครัวเรือน จากอาหารที่เหลือจากการรับประทานเปนขยะที่เนา

เสียสงกลิ่นเนาเหม็น และเปนที่สะสมของเชื้อโรค อินทรียวัตถุที่

ยอยสลายเนาเปอยงาย มีความชื้นสูงและสงกล่ินเหม็นไดรวดเร็ว 

 

4. วิธกีารดําเนินการวจิัย 
 

 
รูปที่ 1 วิธีการดําเนินงานวิจัย 

 

5. เครื่องมือที่ใชในงานวจิัย           

 แบบสํารวจทรัพยากรใชในการผลิตกาซชีวภาพแบบถัง 200 

ลิตรสําหรับชุมชนบานโคกหมอสําหรับ ชุมชนบานโคกหมอ 

จังหวัดกําแพงเพชร ในจํานวน 300 คน  
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 แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจในการใชเทคโนโลยีกาซ

ชีวภาพแบบถัง 200 ลิตรสําหรับชุมชนบานโคกหมอ จังหวัด

กําแพงเพชร เพื่อประเมินความคิดเห็นของการศึกษาการทําถัง

หมักกาซชีวภาพ กระบวนการผลิต การใช และแนวทางในการ

ถายทอดเทคโนโลยีกาซชีวภาพจากขยะเปยก จํานวน 30 คน 

 

6. ผลการวจิัย 
6.1 ผลสํารวจศักยภาพทรัพยากรในการทํากาซชีวภาพตําบลทา

ขุนราม พบวาชุมชนมีความตองการเทคโนโลยีกาซชีวภาพ ผล

การสํารวจจากผูตอบแบบสอบถามคือสวนใหญทําอาหาร

รับประทานเอง คิดเปนรอยละ 93.3 เศษอาหารที่เหลือจากการ

รับประทานประมาณ ครึ่งกิโลกรัม คิดเปนรอยละ 53.3 สวน

ใหญซื้ออาหาร 1 อยางตอวัน คิดเปนรอยละ 50 ประชากร

สามารถผลิตกาซชีวภาพแทนกาซหุงตมได คิดเปนรอยละ 40 

ตองการทดลองใช คิดเปนรอยละ 33.3 ซ่ึงเศษอาหารครึ่ง

กิโลกรัมไมเพียงพอตอการทํากาซชีวภาพในครัวเรือน 

รูปแบบการใชเทคโนโลยีกาซชีวภาพแบบถัง 200 ลิตรแบบ

ยั่งยืน 

 

 
รูปที่ 2 แนวคิดการพัฒนารูปแบบการใชกาซชีวภาพแบบถัง 

200ลิตร 

  

6.2 ความรวมมือรวมใจกอเกิดเทคโนโลยีกาซชีวรูปที่ย่ังยืน เริ่ม

จากการประชาคมกันในหมูบาน มีตัวแทนในหมูบานกับองคการ

บริหารสวนตําบลทาขุนราม และโปรแกรมวิชาเทคโนโลยี

พลังงาน ไดมีการพูดคุยหาแนวทางการหาทรัพยากรมาผลิตกาซ

ชีวภาพใหเหมาะสมกับชุมชนโดยองคการบริหารสวนตําบลทา

ขุนราม นําผักสดจากตลาด มาใหกับชุมชนเพื่อทําการผลิตกาซ

ชีวภาพ และโดยมีทางโปรแกรมเทคโนโลยีพลังงาน   คณะ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรอบรม

ใหความรู การใชเทคโนโลยีกาซชีวภาพ ที่เหมาะสมตามแนว

หลักเศรษฐกิจพอเพียงกับชุมชนบานโคกหมอซึ่งหลักสําคัญที่จะ

ทําใหเทคโนโลยีน้ียั่งยืนคือ 

        - ทรัพยากรในการนํามาผลิตกาซชีวภาพ 

        - ความรูความเขาใจเทคโนโลยีกาซชีวภาพ 

        - ยึดมั่นตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

        - ตองมีการสงเสริมจากองคกรทองถิ่น 

 

6.3 ผลการประเมินความพึงพอใจในการอบรมการสรางถังหมักกาซชี

ภาพ 

 
รูปที่ 3 แสดงการจัดอบรมเทคโนโลยีกาซชีวภาพ 

 

 ผลการวิเคราะหจากการอบรมคือ ความรูไปใชมีความเหมาะสม 

ระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.23  คิดเปนรอยละ 55 เมื่อ

พิจารณาเปนรายการเรียงลําดับมาจากมากไปหานอย  ความรูที่ไดรับ

มาประยุกตสรางถังหมักกาซชีวภาพเองไดที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.53  

คิดเปนรอยละ 57 ทานมีความพึงพอใจในการจัดอบรมครั้งนี้ มี

คาเฉลี่ยเทากับ 4.40  คิดเปนรอยละ  61 มีความรูความเขาใจเก่ียวกับ

การนําเศษอาหารที่จะนํามาหมักวาแบบไหนใชไดหรือใชไมได มี

คาเฉล่ียเทากับ 4.30  คิดเปนรอยละ  59 สามารถใชกาซชีวภาพใน

การทําอาหารไดอยางถูกวิธี มีคาเฉล่ียเทากับ 4.20 คิดเปนรอยละ 58 

เทคโนโลยีกาซชีวภาพสามารถลดตนทุนการใชกาซหุงตมไดจริง  มี

คาเฉลี่ยเทากับ 4.17 คิดเปนรอยละ 57 ทานสามารถถายทอดความรู

เร่ืองกาซชีวภาพไปบอกตอใหคนอ่ืน  มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.03 คิดเปน

รอยละ 56 และสามารถแกไขปญหาจากการหมักกาซชีวภาพ มี

คาเฉลี่ยเทากบั 3.39 คิดเปนรอยละ  55 

 

 
รูปที่ 4 อบรมการสรางถังหมักกาซชีวภาพ 
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รูปที่ 5 การออกแบบเทคโนโลยีกาซชีวภาพ ถัง200ลิตร  

แบบถังหมัก 1 ถังและถังเก็บกาซ 2 ถัง 

 

 
รูปที่ 6 แสดงเทคโนโลยีกาซชีวภาพ ถัง200ลิตร แบบถังหมัก 1 ถัง

และถังเก็บกาซ 2 ถัง เสร็จสมบูรณ 

 

7. สรุปผลการวิจัย 

7.1 จากการลงพื้นที่สํารวจศักยภาพทรัพยากรในการทํากาซชีวภาพ

ตําบลทาขุนราม พบวาชุมชนไมมีศักยภาพในการผลิตกาซชีวภาพ แต

ดวยความรวมมือจากองคการสวนตําบลทาขุนรามไดนําผักสดจาก

ตลาดสดทาขุนรามมาให ชุมชนจึงสามารถทํากาซชีวภาพในครัวเรือน

ได 

 

7.2 รูปแบบการพัฒนาการใชเทคโนโลยีกาซชีวภาพจะไมมีทางยั่งยืนถา

ขาดการรวมมือรวมใจกันจากชุมชน องคการบริหารสวนตําบลทาขุน

ราม และโปรแกรมเทคโนโลยีพลังงานซึ่งสวน 

สําคัญที่จะทําใหเทคโนโลยีน้ียั่งยืนคือ 

7.2.1 ทรัพยากรในการนํามาผลิตกาซชีวภาพ 

7.2.2 ความรูความเขาใจเทคโนโลยีกาซชีวภาพ 

7.2.3 ยึดมั่นตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

7.2.4 ตองมีการสงเสริมจากองคกรทองถ่ิน 

 

7.3 ผลการอบรมและประเมินความพึงพอใจในการสรางเทคโนโลยีกาซ

ชีวภาพจากการลงพื้นที่ติดตามการใชเทคโนโลยีกาซชีวภาพ มีความ

ประสบความสําเร็จใชงานจริง คิดเปนรอยละ 83.3 และการประเมิน

ความพึงใจในดานวิทยากร มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด คิดเปน

รอยละ 86.6 ดานการนําความรูไปใชมีระดับความพึงพอใจมาก คิด

เปนรอยละ 55 ของประชากรชุมชนบานโคกหมอมีระดับความพึง

พอใจในการใชเทคโนโลยีกาซชีวภาพมากที่สุด 

 

 
รูปที่ 7 การติดตามผลและประเมินความพึงพอใจ 
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บทคัดยอ 

   งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อเสนอแนะแนวทางการแกไขการใชแสงสวางในหองเรียน โดยการจําลองรูปแบบการใชแสง

สวางในหองเรียนภายใตสภาพทองฟา mixed sky , overcast sky  และ clear sky ในโปรแกรม Dialux4.9 โดยทําการศึกษาหองเรียน

ตัวอยางทั้งหมด 5 หอง จากการสํารวจและเก็บขอมูลพบวาหองเรียนตัวอยางมีปญหาในเร่ืองของแสงธรรมชาติที่ไมเพียงพอและแสง

ประดิษฐที่มากเกินไปเม่ือมีการใชงานรวมกันทั้งแสงธรรมชาติและแสงประดิษฐสงผลใหมีการใชแสงสวางที่เกินความจําเปนสงผลตอ

คาใชจายดานพลังงานแสงสวางและมีสภาพแวดลอมที่ไมเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน จากการทดลองและปรับปรุงแกไขผัง

ไฟฟาสองสวางภายในหองเรียนดวยโปรแกรมDialux4.9 กําหนดคาความสวางตํ่าสุดที่ 300 lux พบวาสามารถลดจํานวนการใช

หลอดไฟลงได โดยRoom1และRoom2 ลดลง 60% Room3 ลดลง 40% และRoom4-5 ลดลง 46.66% จากการใชงานที่มีอยูใน

ปจจุบัน 

คําสําคัญ: แสงธรรมชาติ, แสงประดษิฐ 
 

Abstract 

   This research is intended to approach was to use light in the classroom. By simulation model using 

lighting in classrooms under overcast skies, the sky and the sky mixed clear sky in program Dialux4.9 studies 

classroom examples all 5 rooms from surveys and collect data, found that the classrooms, example an issue of 

not enough natural light, and the light dash, Impressionist.Too much when sa are sharing both natural light and 

artificial light as a result of using extra lighting affect lighting energy costs and the environment is not suitable for 

teaching. Trial and improvement was the chart of internal lighting classrooms with Dialux 4.9. Configure a 

minimum brightness 300 lux, found that the number of bulbs can be reduced down by 1 Room and 2 Room 

reduced by 60% and 40% decrease in Room3 Room 4-5. 46.66% decrease from the applications that are 

currently available. 

Keywords: daylighting, artificial ligh
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1. บทนํา 

 ปจจุบันหนวยงานตางๆใหความสํา คัญกับกระแสการ

ประหยัดพลังงานอยางกวางขวาง โดยมีการนําแนวคิดตางๆมา

ใชในการลดการใชพลังงานดานการออกแบบก็มีแนวคิดการ

ออกแบบเพื่อประหยัดพลังงานในอาคาร ทั้งดานการออกแบบ

รูปแบบสถาปตยกรรม ผูออกแบบอาคารตองคํานึงถึงการ

ออกแบบอาคารใหมีประสิทธิภาพสูงในการใชพลังงานโดยมีการ

ออกแบบและเลือกใชระบบเปลือกอาคาร ระบบปรับอากาศ

ระบบไฟฟาสองสวางและระบบ อ่ืนๆที่ เกี่ยวของกับการใช

พลังงานที่ เหมาะสม [1]  งานวิจัยนี้จึงทําการศึกษาอาคาร

ตัวอยางเพื่อหาแนวทางในการลดการใชพลังงานดานแสงสวาง 

โดยทําการศึกษารูปแบบอาคารเรียนหองเรียนสาขาเทคโนโลยี

โยธาและสถาปต ยกร รม คณะเท คโนโลยี อุต สาหกรรม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครซึ่ง จากการศึกษาหองเรียน

ตัวอยางทั้ง 5 หอง พบวามีปญหาเร่ืองการใชแสงสวางใน

หองเรียน บางพื้นที่มีการใชแสงธรรมชาติมากจนเกินไปทําให

เกิดปญหาเรื่องแสงบาดตา บางหองถาใชแสงธรรมชาติอยาง

เดียวปริมาณแสงไมเพียงพอตอการใชงาน บางหองมีการใชแสง

ประดิษฐมากเกินไปทําใหสิ้นเปลืองพลังงานดานไฟฟาแสงสวาง 

ซึ่งเกณฑมาตรฐานปริมานแสงสวางในหองเรียนอยูที่ 300-500 

lux [2].  จึงมีความสนใจศึกษาและปรับปรุงรูปแบบการใชแสง

ธรรมชาติและแสงประดิษฐในหองเรียนสาขาเทคโนโลยีโยธา/

สถาปตยกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราช

ภัฏสกลนคร เพื่อเปนการลดคาใชจายและประหยัดพลังงานดาน

ไฟฟาสองสวางและเปนแนวทางในการใชแสงธรรมชาติและแสง

ประดิษฐในหองเรียนอยางมีประสิทธิภาพเหมาะสมตอการ

จัดการเรียนการสอน 

 

2. ขอบเขตการวิจัย 

 ศึกษารูปแบบการใชแสงธรรมชาติและแสงประดิษฐใน

หองเ รียนรวมสาขาเทคโนโลยีโยธา/สถาปตยกรรม คณะ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยการ

วัดคาจริงในสถานที่จริงเพื่อทําการวิเคราะหคาความสวางวา

เพียงพอตอการใชงานหรือไม 

 จําลองรูปแบบหองเรียนจริงลงในโปรแกรมDialux4.9

เปรียบเทียบระหวางคาแสงจริงกับคาแสงที่จําลองในโปรแกรม

Dialux4.9โดยกําหนดวันเวลาที่ใชในการจําลองและเปรียบเทียบ

ภายใตรูปแบบทองฟา Mixed sky , Overcast sky และ Clear 

sky 

 

3. วิธีการวิจัย 
3.1 ศึกษาสภาพปญหาการใชงานดานแสงสวางของหองเรียน

รวม สาขาเทคโนโลยีโยธาและสถาปตยกรรม คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร วัดคาแสงในสถานที่

จริงโดยกําหนดจุดวัดคาแสงที่จุดตัดทุกระยะ1เมตรตามความ

กวางและความยาวของหองและวัดสูงจากพื้นหองที่ระนาบ

ทํางาน 0.75 เมตร ดวยเครื่องมือวัดความเขมของแสงซึ่งอานคา

เปน ลักซ หรือฟุตแคนเดิล [3]  

 

 
รูปที่ 1 เครื่องตรวจวัดปริมาณแสง รุน INS-DX-200-DIGITAL ที่

ใชตรวจวัดปริมาณแสงหองตัวอยาง 

 

 
รูปที่ 2 ตัวอยางการใชแสงธรรมชาติรวมกับแสงประดิษฐให

หองเรียนสาขาวิชาเทคโนโลยีโยธาและสถาปตยกรรม 
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3.2 จําลองหองเรียนที่ทําการศึกษาในโปรแกรม Dialux4.9  

 

 
รูปที่ 3 ตัวอยางการจําลองหองเรียนในโปรแกรม Dialux 4.9 

 

3.3 เปรยีบเทียบรปูแบบการใชแสงธรรมชาติและแสงประดิษฐใน

เวลาเดียวกันภายใตสภาพทองฟาแบบ Mixed sky , Overcast 

sky และ Clear sky  

 

 
รูปที่ 4 เปรียบเทียบการตั้งคาการใชแสงธรรมชาติและแสง

ประดิษฐในชวงเวลาเดียวกันภายใตสภาพทองฟาแบบ Mixed 

sky , Overcast sky และ Clear sky  ในโปรแกรมDialux4.9 

 

3.4 ทําการออกแบบปรบัปรุงใหมีสภาพแวดลอมดานแสงสวางที่

เหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน  

 

 
รูปที่ 5 เปรียบเทียบการต้ังคาปรบัปรุงการใชแสงธรรมชาติและ

แสงประดษิฐในชวงเวลาเดียวกันภายใตสภาพทองฟาแบบ 

Mixed sky , Overcast sky และ Clear sky 

3.5 เปลี่ยบเทียบรปูแบบการใชแสงสวางและปริมานแสงสวางที่

เหมาะสมตอการใชงานในโปรแกรม Dialux 4.9 

 

 
รูปที่ 6 ตัวอยางการจําลองตําแหนงลอดไฟในหองเรียนกอน

ปรบัปรุงในโปรแกรม Dialux4.9 

 

 
รูปที่ 7 ตัวอยางการจําลองตําแหนงลอดไฟในหองเรียนหลัง

ปรบัปรุงในโปรแกรม Dialux4.9 
 

4. ผลการทดลอง 
 จากการทดลองจําลองหองเรียน รูปแบบการใชแสงสวาง

และตั้งคาปรับปรุงแกไขรูปแบบการใชแสงสวางในโปรแกรม 

Dialux4.9 ใหมีคาความสวางที่ความเหมาะสมตอการจัดการ

เรียนการสอน ไดผลการทดลองดังน้ี 

 

 
รูปที่ 8 เปรียบเทียบการใชแสงสวางในRoom1 ภายใตทองฟา

แบบ mixed sky 
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รูปที่ 9 เปรียบเทียบการใชแสงสวางในRoom1 ภายใตทองฟา

แบบ Overcast sky 

 

 
รูปที่ 10 เปรียบเทียบการใชแสงสวางในRoom1 ภายใตทองฟา

แบบ Clear sky 

 

 จากผลการทดลองจะเห็นไดวาการใชแสงธรรมชาติใน 

Room1 ภายใตสภาพทองฟา mixed sky และ overcast sky 

จะมีปริมานแสงธรรมชาติที่ไมเพียงพอ แตภายใตสภาพทองฟา 

clear sky จะมีปริมาณแสงธรรมชาติที่มากเกินไป การใชแสง

ประดิษฐภายใตสภาพทองฟา mixed sky overcast sky  และ 

clear sky จะมีปริมานแสงที่มากเกินไปและเมื่อมีการปรับปรุง

รูปแบบการใชแสงสวางทั้งแสงธรรมชาติและแสงประดิษฐภายใต

สภาพทองฟา mixed skyจะไดปริมานแสงที่เหมาะสมอยูที่500-

1,000 lux ภายใตสภาพทองฟา overcast sky จะไดปริมาน

แสงที่เหมาะสมอยูที่400-600 lux และภายใตสภาพทองฟา 

clear skyจะไดปริมานแสงที่เหมาะสมอยูที่800-1,400 lux ดัง

แสดงในรูปที่8 รูปที่9 และรูปที่10 

 
รูปที่ 11 เปรียบเทียบการใชแสงสวางในRoom2 ภายใตทองฟา

แบบ mixed sky 

 

 
รูปที่ 12 เปรียบเทียบการใชแสงสวางในRoom2 ภายใตทองฟา

แบบ Overcast sky 

 

 
รูปที่ 13 เปรียบเทียบการใชแสงสวางในRoom2 ภายใตทองฟา

แบบ Clear sky 

 

 จากผลการทดลองจะเห็นไดวาการใชแสงธรรมชาติใน 

Room2 ภายใตสภาพทองฟา mixed sky และ overcast sky จะมีปริ

มานแสงธรรมชาติที่ไมเพียงพอ แตภายใตสภาพทองฟา clear sky 

จะมีปริมาณแสงธรรมชาติที่มากเกินไป การใชแสงประดิษฐ

ภายใตสภาพทองฟา mixed sky overcast sky  และ clear sky จะมี

ปริมานแสงที่มากเกินไปและเมื่อมีการปรับปรุงรูปแบบการใช
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แสงสวางทั้งแสงธรรมชาติและแสงประดิษฐภายใตสภาพทองฟา 

mixed skyจะไดปริมานแสงที่เหมาะสมอยูที่390-1,400 lux ภายใต

สภาพทองฟา overcast sky จะไดปริมานแสงที่เหมาะสมอยูที่320-

520 lux และภายใตสภาพทองฟา clear skyจะไดปริมานแสงที่

เหมาะสมอยูที่400-1,800 lux ดังแสดงในรูปที่11 รูปที่12 และรูปที่
13 

 

 
รูปที่ 14 เปรียบเทียบการใชแสงสวางในRoom3 ภายใตทองฟา

แบบ mixed sky 

 

 
รูปที่ 15 เปรียบเทียบการใชแสงสวางในRoom3 ภายใตทองฟา

แบบ Overcast sky 

 

 
รูปที่ 16 เปรียบเทียบการใชแสงสวางในRoom3 ภายใตทองฟา

แบบ Clear sky 

จากผลการทดลองจะเห็นไดวาการใชแสงธรรมชาติใน Room3 

ภายใตสภาพทองฟา mixed sky และ overcast sky จะมีปริ

มานแสงธรรมชาติที่ไมเพียงพอ แตภายใตสภาพทองฟา clear 

sky จะมีปริมาณแสงธรรมชาติที่มากเกินไป การใชแสงประดษิฐ

ภายใตสภาพทองฟา mixed sky overcast sky  และ clear 

sky จะมีปริมานแสงที่มากเกินไปและเมื่อมีการปรับปรุงรปูแบบ

การใชแสงสวางทั้งแสงธรรมชาติและแสงประดิษฐภายใตสภาพ

ทองฟา mixed skyจะไดปริมานแสงที่เหมาะสมอยูที่400-1,280 

lux ภายใตสภาพทองฟา overcast sky จะไดปริมานแสงที่

เหมาะสมอยูที่320-780 lux และภายใตสภาพทองฟา clear 

skyจะไดปริมานแสงที่เหมาะสมอยูที่400-1,800 lux ดังแสดงใน

รูปที1่4 รปูที1่5 และรูปที่ 16 
 

 
รูปที่ 17 เปรียบเทียบการใชแสงสวางในRoom4-5 ภายใต

ทองฟาแบบ mixed sky 

 

 
รูปที่ 18 เปรียบเทียบการใชแสงสวางในRoom4-5 ภายใต

ทองฟาแบบ Overcast sky 
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รูปที่ 19 เปรียบเทียบการใชแสงสวางในRoom4-5 ภายใต

ทองฟาแบบ Clear sky 

 

 จากผลการทดลองจะเห็นไดวาการใชแสงธรรมชาติใน 

Room4-5 ภายใตสภาพทองฟา mixed sky และ overcast 

sky จะมีปริมานแสงธรรมชาติที่ไมเพียงพอ แตภายใตสภาพ

ทองฟา clear sky จะมีปริมาณแสงธรรมชาติที่มากเกินไป การ

ใชแสงประดิษฐภายใตสภาพทองฟา mixed sky overcast sky  

และ clear sky จะมีปริมานแสงที่มากเกินไปและและเมื่อมีการ

ปรับปรุงรูปแบบการใชแสงสวางทั้งแสงธรรมชาติและแสง

ประดิษฐภายใตสภาพทองฟา mixed skyจะไดปริมานแสงที่

เหมาะสมอยูที่320-720 lux ภายใตสภาพทองฟา overcast sky 

จะไดปริมานแสงที่เหมาะสมอยูที่320-820 lux และภายใต

สภาพทองฟา clear skyจะไดปริมานแสงที่เหมาะสมอยูที่380-

820 lux ดังแสดงในรูปที่17 รูปที่18 และรูปที่19 
 

5. สรุป 
 จากการศึกษาพบวาการใชแสงธรรมชาติและแสงประดิษฐใน

หองเรียนสาขาเทคโนโลยีโยธา/สถาปตยกรรม คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ในปจจุบันนั้นการใช

แสงธรรมชาติเพียงอยางเดียวปริมาณแสงไมเพียงพอตอการใช

งานและเม่ือมีการใชแสงประดิษฐรวมกับแสงธรรมชาติก็ทําใหมี

ปริมานแสงที่เกินความจําเปน สงผลใหสิ้นเปลืองคาใชจายดาน

พลังงานไฟฟาสองสวางการปรับปรุงรูปแบบการใชแสงธรรมชาติ

และแสงประดิษฐโดยการจัดตําแหนงหลอดไฟใหมใหมีปริมาน

แสงสวางที่ เหมาะสมตอการเรียนการสอนโดยใชโปรแกรม

Dialux4.9 พบวา Room1จากผังไฟฟาสองสวางเดิมใชหลอดไฟ

ทั้งหมด 15 หลอด หลังจากปรับปรุง ใชหลอดไฟทั้งหมด 6หลอด 

ลดการใชหลอดไฟลงได 9 หลอด คิดเปน 60%  Room2จากผัง

ไฟฟาสองสวางเดิมใชหลอดไฟทั้งหมด 20 หลอด หลังจาก

ปรับปรุง ใชหลอดไฟทั้งหมด 8 หลอด ลดการใชหลอดไฟลงได 12 

หลอด คิดเปน 60%   Room3จากผังไฟฟาสองสวางเดิมใช

หลอดไฟทั้งหมด 10 หลอด หลังจากปรับปรุง ใชหลอดไฟทั้งหมด 

6 หลอด ลดการใชหลอดไฟลงได  4 หลอด คิดเปน 40%  

Room4-5 จากผังไฟฟาสองสวางเดิมใชหลอดไฟทั้งหมด 15 

หลอด หลังจากปรับปรุง ใชหลอดไฟทั้งหมด 8 หลอด ลดการใช

หลอดไฟลงได 7 หลอด คิดเปน 46.66%   โปรแกรมDialux4.9 

สามารถชวยในเรื่องของการคํานวณปริมาณแสงสวางที่เพียงพอ

ตอการใชงานและมีสภาพแวดลอมที่มีความเหมาะสมตอการ

จัดการเรียนการสอนจึงเปนอีกแนวทางหน่ึงที่ในการประหยัด

พลังงานและลดการใชพลังงานไฟฟาแสงสวางได 
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การประยุกตใชวิธีการความสอดคลองกันเพื่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาดานการกอสราง 

Application of concordance method for decision making in purchasing 

construction products 

 
ธวัชระพงษ  วงศสกลุ และ สุดารัตน  ปนะภา 

 

สาขาวิชาเทคโนโลยีกอสราง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย 
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บทคัดยอ 
   การตัดสินใจที่ดีอาจตองมีการประชุมระดมความคิดจากบุคคลที่เกี่ยวของ ผูเชี่ยวชาญซึ่งอาจมีหลายคนและหลายฝาย 

บทความน้ีนําเสนอแนวคิดและวิธีการวิเคราะหการตัดสินใจแบบหลายหลักเกณฑ ดวยวิธีการความสอดคลองกัน รวมกับการวิเคราะห

คาถวงนํ้าหนักแบบกลุม พบวาวิธีการความสอดคลองกันสามารถนํามาใชกับการตัดสินใจแบบกลุมไดเปนอยางดี แตการนําไปใชควร

ตองระมัดระวังเก่ียวกับ การแปลงคาขอมูลคุณลักษณะเปนคะแนนมาตรฐานควรมีการศึกษาหาวิธีการที่เหมาะสมและสอดคลองกับ

ธรรมชาติของตัวขอมูล การใหคาถวงน้ําหนักของบุคคลที่ตองมีความเขาใจในเกณฑการใหคาถวงน้ําหนักเปนอยางดี การเตรียมขอมูล

คุณลักษณะตองมีการกําหนดกฎเกณฑใหเพียงพอและครอบคลุม อยางไรก็ตามวิธีการความสอดคลองกันจะมีความยุงยากในการ

เปรียบเทียบกันในแตละข้ันตอนที่อาจทําใหเกิดขอผิดพลาดได ดังน้ันจึงตองมีความระมัดระวังเปนพิเศษในการวิเคราะห โดยใน

การศึกษานี้ไดยกตัวอยางการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาดานการกอสรางมาพิจารณา 5 ปจจัย คือ ดานราคา (C1) ความสวยงามทันสมัย 

(C2) การบริการ (C3) ความสะดวกในการติดต้ัง (C4) และ มีสวนประกอบสําคัญที่ตองการ (C5) ประกอบการศึกษา   

คําสําคัญ: การตัดสินใจแบบหลายหลักเกณฑ การใหคาถวงนํ้าหนักหลักเกณฑ ความสอดคลองกัน การเปรียบเทียบเปนคู 
 

Abstract 
   Good decisions may require a brainstorming session with participators and experts who have multiple 

and multiple parties. This article presents concepts and methods of multi-criteria decision analysis using 

concordance method with group weighted analysis. The concordance method can be applied to group decision 

making but the implementation should be careful about conversion of attribute data into standard scores should 

be studied to find the appropriate method and correspond to the nature of the data, the weighting of a person 

who needs to understand the weighting criteria is very good and preparation of attribute information requires 

sufficient and comprehensive. However, the concordance method will be difficult to compare in each step that 

can cause an error. Therefore, it requires extra caution in the analysis. In this study, we have decided to buy 

construction products 5 factors: price (C1), beautiful and modern (C2), service (C3), easy to install (C4) and the 

product contains essential ingredients (C5) to study. 

Keywords: MCDM, Criterion Weighting, Concordance, Pairwise Comparison 
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1. บทนํา 

 การตัดสินใจเปนสิ่งสําคัญที่ชี้ใหเห็นความสามารถของบุคคล 

ผูตัดสินใจที่ประสบความสําเร็จตองมีกระบวนการคิดและ

ตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ [1] ในชีวิตประจําวันคนเรามีเร่ืองตอง

ตัดสินใจมากมาย บางครั้งเปนเรื่องทั่วไปไมซับซอนการตัดสินใจ

สามารถทําไดอยางรวดเร็วเพราะอาจไมมีผลกระทบอะไรมาก

หากเกิดความผิดพลาด แตหากการตัดสินใจในเรื่องสําคัญ เชน 

เกี่ยวของกับการลงทุนที่สูง เกี่ยวของกับคนจํานวนมากและผลที่

ตามมาอาจเลวรายถาตัดสินใจผิดพลาด การตัดสินใจแตละครั้ง

อาจตองมีการประชุมระดมความคิดของบุคคลที่ เกี่ยวของ 

ความเห็นผูเชี่ยวชาญซึ่งอาจมีหลายคนและหลายฝาย เพื่อ

กําหนดเกณฑในการตัดสินใจ กําหนดทางเลือกเพื่อวิเคราะห

อยางรอบดาน และหาทางเลือกที่ดีที่สุด [2] วิธีการความ

สอดคลองกัน (Concordance Methods) เปนวิธีการหนึ่งของ

การตัดสินใจแบบหลายปจจัย (MADM: Multi-Attribute 

Decision Making) ซ่ึงเปนวิธีการเปรียบเทียบทางเลือก 

(Alternative) ตามปจจัยที่นํามาพิจารณา โดยทุกทางเลือกจะ

ถูกนํามาเปรียบเทียบกัน ปจจัยใดมีความเหมาะสมมากกวาจะ

นําคาถวงน้ําหนักของทางเลือกน้ันมาพิจารณาและนําคาคะแนน

มารวมดันเพื่อจัดลําดับความเหมาะสมตอไป บทความนี้จะเสนอ

กระบวนการตัดสินใจที่มีที่เก่ียวของกับทางเลือก (Alternatives) 

และ ผูเกี่ยวของ (Participators) หลายฝาย โดยยกตัวอยาง

การศึกษากับการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาดานการกอสราง 

ปจจุบั นวัส ดุหรื อผ ลิต ภัณฑด านการก อสร า ง มีความ

หลากหลายทั้งคุณภาพและราคา ทําใหเกิดความยากลําบาก

อยางมากในการเลือกซื้อ นอกจากน้ันในบางสถานการณของการ

เลือกซ้ือยังมีการกําหนดเปาหมาย (Goal) หรือจุดมุงหมาย 

(Objective) ไวหลายอยาง โดยตองตัดสินใจจากความเห็นของ

บุคคลหรื อผู เชี่ ย วช าญหลายฝาย  การตัด สินใจ ดังกล าว

จําเปนตองมีวิธีการสังเคราะหรวมกันของหลายเปาหมายและ

หลายความคิดอยางเหมาะสม เพื่อใหไดสินคาที่ดีมีคุณภาพตรง

ตามตองการ การศึกษาน้ีจะนําเสนอวิธีการความสอดคลองกัน 

เพื่อใชในการวิเคราะหตัดสินใจโดยศึกษาเก่ียวกับการเลือกซื้อ

สินคาดานการกอสรางที่มีหลายเปาหมาย รวมกับมุมมอง

ความคิดของหลากหลายบุคคล เพื่อหาทางเลือกที่ดีที่สุดหรือ

ทางเลือกที่ชื่นชอบที่สุดตอไป  

 

2. ขอบเขตการวจิยั 

 การศึกษาครั้งน้ีมุงศึกษาวิธีการความสอดคลองกันเพื่อการ

ตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาทางการกอสราง โดยกําหนดปจจัยในการ

พิจารณา 5 ดาน ไดแก ดานราคา (C1) ความสวยงามทันสมัย 

(C2) การบริการ (C3) ความสะดวกในการติดตั้ง (C4) และ มี

สวนประกอบสําคัญที่ตองการ (C5) รวมกันกับผูเชี่ยวชาญ 4 

ฝาย ไดแก 1) ผูรับเหมา 2) วิศวกร 3) สถาปนิก และ 4) 

พนักงานขายวัสดุกอสราง  

 

3. วิธกีารวจิยั 
 การตัดสินใจแบบกลุมหรือมีผูรวมตัดสินใจหลากหลาย 

(Multiple Decision Maker) สามารถทําได 2 วิธี [3] คือ 1) 

ความคิดเห็นเหมือนกันภายในกลุมก็สามารถใชคาถวงน้ําหนักที่

แสดงถึงความชอบของกลุมมาใชในการกําหนดหลักเกณฑ และ 

2) ผูตัดสินใจใหความสําคัญตอปจจัยที่นํามาพิจารณาแตกตาง

กันสามารถประเมินคาถวงน้ําหนักแยกแตละบุคคล (หรือกลุม

ยอย) จากนั้นจึงสรุปรวมกัน ซึ่งการตัดสินใจแบบกลุมนี้สามารถ

ทําไดดวยวิธีการความสอดคลองกัน โดยมีวิธีการดังน้ี 

 

3.1 กําหนดเมทริกซขอมูลเ ชิงคุณลักษณะ ซึ่งจะแสดงดวย

ความสัมพันธของปจจัยที่นํามาพิจารณาและทางเลือกหรือย่ีหอ

สินคาดังแสดงใน ตารางที่ 1  

 

ตารางที ่1 ตารางที่เมทริกซขอมูลเชิงคุณลักษณะ   

 ปจจัย1 ปจจัย2 ปจจัย3 … ปจจัย n 

ย่ีหอ 1 X11 X12 X13  X1n 

ย่ีหอ 2 X21 X22 X23  X2n 

ย่ีหอ 3 X31 X32 X33  X3n 

…      

ย่ีหอ 5 Xm1 Xm2 Xm3  Xmn 

X คือ คาคะแนนสําหรับแตละทางเลือกหรือขอมูลคุณลักษณะ 

m คือ ทางเลือกหรือย่ีหอ วัสดุ มีต้ังแต 1 ถึง m  

n คือ ปจจัยท่ีนํามาพิจารณามีคาต้ังแต 1 ถึง n 

 

3.2 การแปลงคาขอมูลเชิงคุณลักษณะใหเปนคามาตรฐาน 

(Standardize) โดยในการศึกษาน้ีจะใชหลักเกณฑกําไรหรือย่ิง

มากยิ่งดี (Benefit criterion) และหลักเกณฑตนทุนหรือยิ่งนอย

ยิ่งดี (Cost Criterion) ในการคํานวณคาคะแนนมาตรฐาน ซ่ึง
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สามารถคํานวณจากสมการในรูปที่ 1 โดยกําหนดให X’  คือ คา

คะแนนมาตรฐาน X  คือ คาขอมูลเชิงคุณลักษณะ Xmax คือคา

ขอมูลเชิงคุณลักษณะที่มากที่สุด  และ Xmin คือคาขอมูลเชิง

คุณลักษณะที่นอยที่สุด  

 

 
รูปที่ 1 สมการแปลงคาขอมูลเชิงคุณลักษณะใหเปนคามาตรฐาน  

 

3.3 ใหคาถวงนํ้าหนักของปจจัยที่นํามาพิจารณา ในการศึกษาน้ี

จะกําหนดคาถวงนํ้าหนัก จากวิธีการเปรียบเทียบคูของวิธีการ

ความสอดคลอง จากทุกๆปจจัยโดยผูมีสวนรวมหลายฝาย ไดแก 

1) ผูรับเหมา 2) วิศวกร 3) สถาปนิก และ 4) พนักงานขายวัสดุ

กอสราง ซึ่งวิธีการสามารถนําความคิดของหลายบุคคลมารวมกัน

ไดเปนอยางด ี 

 

3.4 สรางเมทริกซคาความสอดคลองกันโดยเปรียบเทียบความ

สอดคลองทีละคูของทางเลือก 

 

3.5 รวมคะแนนตามแนวนอนสําหรับแตละทางเลือก 

 

3.6 จัดทําลําดับของทางเลือก โดยทางเลือกที่มีคะแนนมากที่สุด

ถือเปนทางเลือกที่ดีที่สุด 

 

4. ผลการวจิัย  

4.1 การศึกษาครั้งนี้ไดกําหนดปจจัยที่นํามาพิจารณา 5 ปจจัย 

จากขอมูลเชิงคุณลักษณะของสินคาประเภทหน่ึงที่ตองการ

ตัดสินใจเลือกซื้อ เม่ือสรางเมทริกซ ความสัมพันธของปจจัย 

ดานราคา (C1) ความสวยงามทันสมัย (C2) การบริการ (C3) 

ความสะดวกในการติดตั้ง (C4) และ มีสวนประกอบสําคัญที่

ตองการ (C5) ของแตละยี่หอสินคา ไดผลดัง ตารางที่ 2  

 

 

 

 

 

 

ตารางที ่2  ตารางที่ขอมูลเชิงคุณลักษณะของวัสดุแตละย่ีหอ  

  C1 C2 C3 C4 C5 

ย่ีหอ 1 2,400 5* 5* 4* 5* 

ย่ีหอ 2 2,345 4* 4* 5* 5* 

ย่ีหอ 3 1,900 4* 3* 3* 4* 

ย่ีหอ 4 2,000 3* 4* 4* 5* 

ย่ีหอ 5 2,200 4* 5* 4* 5* 

* คือ ระดับความพอใจดานตางๆตอสินคาย่ีหอน้ัน  

5* = พอใจมากที่สุด, 4* = พอใจมาก, 3* = พอใจปานกลาง,  

2* = พอใจนอย และ 1* = พอใจนอยที่สุด  

 

4.2 ทําการแปลงคาขอมูลเชิงคุณลักษณะใหเปนคาคะแนน

มาตรฐานโดยกําหนดใชหลักเกณฑตนทุนในปจจัย C1 เนื่องจาก

มีเปนปจจัยดานราคาซึ่งมีลักษณะย่ิงนอยยิ่งดี และ หลักเกณฑ

กําไรกับปจจัย C2, C3, C4 และ C5 เนื่องจากมีเปนปจจัยดาน

ความพอใจซึ่งมีลักษณะยิ่งมากยิ่งดี ไดผลดัง ตารางที่ 3  

 

ตารางที่ 3 ตารางที่ค าคะแนนมาตรฐานของขอมูล เชิง

คุณลักษณะและคาถวงนํ้าหนัก 

  C1 C2 C3 C4 C5 

ย่ีหอ 1 0.00 1.00 1.00 0.50 1.00 

ย่ีหอ 2 0.11 0.50 0.50 1.00 1.00 

ย่ีหอ 3 1.00 0.50 0.00 0.00 0.00 

ย่ีหอ 4 0.80 0.00 0.50 0.50 1.00 

ย่ีหอ 5 0.40 0.50 1.00 0.50 1.00 

Weight 0.205 0.205 0.333 0.154 0.103 

 

4.3 ใหคาถวงน้ําหนักของปจจัยที่นํามาพิจารณา ในการศึกษาน้ี

จะทําการประเมินปจจัยสําคัญของการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคา 5 

ดาน โดยการตัดสินใจน้ีใชผูตัดสินใจรวมกันจํานวน 8 คน 

ประกอบดวย ผูรับเหมา 2 คน วิศวกร 2 คน สถาปนิก 2 คน 

และ พนักงานขายวัสดุกอสราง 2 คน รวมทั้งหมด 8 คน ซึ่งเมื่อ

ผูตัดสินใจทั้งหมดไดทําการเปรียบเทียบคูเพื่อใหคาความสําคัญ

ของปจจัยแลวสามารถสรุปผลไดตาม ตารางที่ 4 

 

 

 

 

X’ = 
ష

ೌೣష X’ = 
ೌೣష

ೌೣష 

Benefit Criterion Cost Criterion 
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ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบคู 5 ปจจัยจากผูตัดสินใจ 8 คน 

 C1 C2 C3 C4 C5 รวม 

C1 - 4 4 4 4 16 

C2 4 - 2 4 6 16 

C3 4 6 - 8 8 26 

C4 2 4 0 - 6 12 

C5 4 2 0 2 - 8 

 

 จากตารางที่ 4 แสดงใหเห็นขอมูลของจํานวนผูตัดสินใจที่

กําหนดใหปจจัยที่นํามาเทียบคูกันปจจัยหน่ึงสําคัญกวาอีกปจจัย

หนึ่ง ยกตัวอยางเชน ในแถวที่ 1 จะมีจํานวนผูที่ใหปจจัย C1 

สําคัญกวาปจจัย C2, C3, C4 และ C5 จํานวน 4, 4, 4 และ 4 

คน ตามลําดับ จากน้ันนําผลรวมของการเปรียบเทียบคูแตละ

แถวหารดวยคา Range ซึ่งคํานวณไดจากสมการ nk – k เม่ือ

กําหนดให n หมายถึงจํานวนปจจัยที่นํามาพิจารณา และ k 

หมายถึง จํานวนของผูตัดสินใจ ดังนั้นเม่ือ n = 5 และ k = 8 คา 

Range จะเทากับ 32 โดยผลการหารจะถูกทํา Normalize เม่ือ

รวมกันแลวจะมีคาเทากับ 1 ดังแสดงใน ตารางที่ 5 

 

ตารางที ่5 การประเมินคาถวงน้ําหนักโดยการเปรียบเทียบ 

 รวม รวม/Range Weight 

C1 16 16/32=0.500 0.205 

C2 16 16/32=0.500 0.205 

C3 26 26/32=0.813 0.333 

C4 12 12/32=0.375 0.154 

C5 8 8/32=0.250 0.103 

  รวม=2.438  

 

4.4 การเปรียบเทียบคูความเหมาะสม 5 ย่ีหอ สามารถทําไดโดย

พิจารณาจาก ตารางที่ 3 ซึ่งจะเปรียบเทียบทีละย่ีหอและไดผล

การวิเคราะหดัง ตารางที่ 6, 7, 8, 9 และ 10 ตามลําดับ 

 จาก ตารางที่ 6 เมื่อนําคาคะแนนยี่หอ 1 กับ ยี่หอ 2, 3, 4 

และ 5 เปรียบเทียบกันทีละปจจัยพบวา 

ปจจัย C1 ยี่หอ 1 มีคะแนน < ยี่หอ 2  ไดคาถวงน้ําหนัก 0.000 

ปจจัย C2 ยี่หอ 1 มีคะแนน > ยี่หอ 2  ไดคาถวงน้ําหนัก 0.205 

ปจจัย C3 ยี่หอ 1 มีคะแนน > ยี่หอ 2  ไดคาถวงน้ําหนัก 0.333 

ปจจัย C4 ยี่หอ 1 มีคะแนน < ยี่หอ 2  ไดคาถวงน้ําหนัก 0.000 

ปจจัย C5 ยี่หอ 1 มีคะแนน = ยี่หอ 2  ไดคาถวงน้ําหนัก 0.000 

ผมรวมของคาถวงนํ้าหนักจะเทากับ 0.538  

 จากตัวอยางการเปรียบเทียบคู ของยี่หอ 1 กับ ยี่หอ 2, 3, 4 

และ 5 ในกรณีของ ย่ีหอ 2 เทียบ ยี่หอ 1, 3, 4 และ 5 ย่ีหอ 3 

เทียบ ยี่หอ 1, 2, 4 และ 5  ยี่หอ 4 เทียบ ยี่หอ 1, 2, 3 และ 5 

และยี่หอ 5 เทียบ ย่ีหอ 1, 2, 3 และ 4 จะถูกดําเนินการตอไป

ตามลําดับ ซึ่งจะไดผลดัง ตารางที่ 6, 7, 8 และ 9 ตามลําดับ 

 

ตารางที่ 6 การเปรียบเทยีบความเหมาะสม 5 ปจจัย ยี่หอ 1 

เทียบ ยี่หอ 2, 3, 4 และ 5 

 C1 C2 C3 C4 C5 รวม 

ย่ีหอ 1 - - - - - - 

ย่ีหอ 2 0.000 0.205 0.333 0.000 0.000 0.538 

ย่ีหอ 3 0.000 0.205 0.333 0.154 0.103 0.795 

ย่ีหอ 4 0.000 0.205 0.333 0.000 0.000 0.538 

ย่ีหอ 5 0.000 0.205 0.000 0.000 0.000 0.205 

 

ตารางที่ 7 การเปรียบเทยีบความเหมาะสม 5 ปจจัย ยี่หอ 2 

เทียบ ยี่หอ 1, 3, 4 และ 5  

 C1 C2 C3 C4 C5 รวม 

ย่ีหอ 1 0.205 0.000 0.000 0.154 0.000 0.359 

ย่ีหอ 2 - - - - - - 

ย่ีหอ 3 0.000 0.000 0.333 0.154 0.103 0.590 

ย่ีหอ 4 0.000 0.205 0.000 0.154 0.000 0.359 

ย่ีหอ 5 0.000 0.000 0.000 0.154 0.000 0.154 

 

ตารางที่ 8 การเปรียบเทยีบความเหมาะสม 5 ปจจัย ยี่หอ 3 

เทียบ ยี่หอ 1, 2, 4 และ 5   

 C1 C2 C3 C4 C5 รวม 

ย่ีหอ 1 0.205 0.000 0.000 0.000 0.000 0.205 

ย่ีหอ 2 0.205 0.000 0.000 0.000 0.000 0.205 

ย่ีหอ 3 - - - - - - 

ย่ีหอ 4 0.205 0.205 0.000 0.000 0.000 0.410 

ย่ีหอ 5 0.205 0.000 0.000 0.000 0.000 0.205 
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ตารางที ่9 การเปรียบเทยีบความเหมาะสม 5 ปจจัย ยี่หอ 4 

เทียบ ยี่หอ 1, 2, 3 และ 5   

 C1 C2 C3 C4 C5 รวม 

ย่ีหอ 1 0.205 0.000 0.000 0.000 0.000 0.205 

ย่ีหอ 2 0.205 0.000 0.000 0.000 0.000 0.205 

ย่ีหอ 3 0.000 0.000 0.333 0.154 0.103 0.590 

ย่ีหอ 4 - - - - - - 

ย่ีหอ 5 0.205 0.000 0.000 0.000 0.000 0.205 

 

ตารางที ่10 การเปรียบเทยีบความเหมาะสม 5 ปจจัย ย่ีหอ 5 

เทียบ ยี่หอ 1, 2, 3 และ 4   

 C1 C2 C3 C4 C5 รวม 

ย่ีหอ 1 0.205 0.000 0.000 0.000 0.000 0.205 

ย่ีหอ 2 0.205 0.000 0.333 0.000 0.000 0.538 

ย่ีหอ 3 0.000 0.000 0.333 0.154 0.103 0.590 

ย่ีหอ 4 0.000 0.205 0.333 0.000 0.000 0.538 

ย่ีหอ 5 - - - - - - 

 

4.4 สรา ง เมทริกซ ค าความสอดคล อง กันโดย เทียบความ

สอดคลองทีละคูของทางเลือก จากการนําขอมูลผลรวมตามแถว 

(Rows) ของตารางการเปรียบเทียบในข้ันตอนที่ผานมา ( ตาราง

ที่ 5, 6, 7, 8 และ 9) สามารถนํามาสราง ตารางเมทริกซของคา

ความสอดคลองกัน ( ตารางที่ 11) และเมื่อรวมคาถวงน้ําหนักใน 

ตารางตามแนวนอนอีกครั้ง จะสามารถจัดลําดับทางเลือกไดดัง

แสดงใน ตารางที่ 11 

 

ตารางที่ 11 เมตริกของคาความสอดคลองกัน 

  ย่ีหอ 1 ย่ีหอ 2 ย่ีหอ 3 ย่ีหอ 4 ย่ีหอ 5 รวม ลําดับ 

ย่ีหอ 1 - 0.538 0.795 0.538 0.205 2.076 1 

ย่ีหอ 2 0.359 - 0.590 0.359 0.154 1.462 3 

ย่ีหอ 3 0.205 0.205 - 0.41 0.205 1.025 5 

ย่ีหอ 4 0.205 0.205 0.59 - 0.205 1.205 4 

ย่ีหอ 5 0.205 0.538 0.59 0.538 - 1.871 2 

 

5. สรุปและอภิปรายผล  
 การตัดสินใจแบบหลายหลักเกณฑเปนเทคนิคหนึ่งที่ถูก

นํามาใชในการแกไขปญหาในหลายสาขาซึ่ งประกอบดวย

ลักษณะปญหาของการตัดสินใจ 2 ประเภท [4] คือปญหาแบบที่

มีผูตัดสินใจคนเดียว (Single decision maker Problem) และ

ปญหาที่มีการตัดสินใจแบบกลุม (Group decision maker 

problem) ภายหลังจากการระบุปญหาการหา การกําหนด

ทางเลือก ขอมูลของทางเลือกจะถูกทําการประเมินเพื่อเลือก

ทางเลือกที่ดีที่สุด ซึ่งจะพบปญหาสําคัญ 2 ประการ [2, 3, 4] 

คือ การเลือกใชสเกลในการประเมินคาปจจัยที่เหมาะสมและการ

กําหนดคาถวงนํ้าหนักของปจจัย วิธีการประเมินคาปจจัย

สามารถทําได 2 วิธีคือ หลักการหลักเกณฑกําไร (Benefit 

Criterion) และหลักเกณฑตนทุน (Cost Criterion) ซึ่งเปนการ

กําหนดคาสเกลแบบ Linear scale อยางไรก็ตามการกําหนด

สเกลสามารถทําได อีก วิ ธีคื อ Value/Utility Function 

Approach แล ะ ในส ว นขอ งก าร กํ าหนดค าถ ว ง นํ้ าหนั ก 

(Criterion Weighting) ซ่ึงสามารถทําไดหลายวิธี เชน วิธีการ

จัดลําดับ (Ranking Method) วิธีการจัดระดับ (Rating) วิธี

เปรียบเทียบเปนคู (Pairwise Comparison Method) และการ

วิเคราะหแบบไดอยางเสียอยาง (Trade-off Analysis) จาก

การศึกษาแนวคิด ข้ันตอน และวิธีการคํานวณ ของวิธีการความ

สอดคลองกันเพื่อนํามาใชในการวิเคราะหและตัดสินใจแบบมี

สวนรวมกันหลายฝาย สามารถอภิปรายผลไดตามประเด็นตางๆ 

มีดังนี้ 

5.1 การแปลงคาขอมูลคุณลักษณะเปนคะแนนมาตรฐานควรมี

การศึกษาหาวิธีการที่เหมาะสมและสอดคลองกับธรรมชาติของ

ตัวขอมูล คืออยูในชวง 0-1 เพื่อที่จะไดคะแนนที่สะทอนถึงความ

เหมาะสมของแตละปจจัยที่สุด  

 

5.2 การใหคาถวงน้ําหนักของแตละบุคคลเปนการใหคาตาม

ความชอบ ความรู และประสบการณ ของบุคคลนั้นคําตอบที่ได

จึงอาจมีความแปรปรวน การนําคาถวงนํ้าหนักมาใชรวมกันจึงมี

ความสําคัญ การศึกษานี้ไดนําวิธี Concordance Methods มา

ใชวิเคราะหรวมกันของการใหถวงนํ้าหนักที่แตกตางกันในแตละ

บุคคล ซึ่งชวยลดความลําเอียง (bias) ของผูตัดสินใจได และ

สามารถนําไปใชกับวิธีการตัดสินใจทั่วไป เชน การรวมแบบถวง

ถวงน้ําหนักอยางงาย (SAW) กระบวนการวิเคราะหแบบลําดับ

ชั้น (AHP) และ เทคนิคเรียงลําดับตามอุดมคติ (TOPSIS) เพื่อ

เพิ่มความถูกตองและการยอมรับในการตัดสินใจ 

 

5.3 การใหคาถวงนํ้าหนักของผูตัดสินใจหรือผูเชี่ยวชาญตองมี

ความเที่ยงตรง สมเหตุสมผล โดยผูตัดสินใจตองมีความเขาใจใน
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เกณฑการใหคาถวงน้ําหนักซึ่งตองมีการกําหนดใหชัดเจนและ

ควรมาจากหลายฝายไมใชเพียงกลุมคนจากฝายเดียวหรือเปน

กลุมใดกลุมหนึ่งจึงจะสงผลใหการตัดสินใจที่ไดมีความเหมาะสม

สามารถนําไปใชได 

 

5.4 การเตรียมขอมูลคุณลักษณะตองมีการกําหนดกฎเกณฑให

เพียงพอและครอบคลุมซึ่งในการศึกษานี้มุงศึกษาวิธีการตัดสินใจ

แบบมีสวนรวมกันแบบกลุมเปนสําคัญ จึงอาจมีปจจัยสําคัญที่ยัง

ไมไดนํามาวิเคราะหรวมดวย 

 

5.5 ควรนําผลการศึกษาที่ไดไปตรวจสอบกับการตัดสินใจเลือก

ซื้อสินคาชนิดอ่ืนๆ เพื่อยืนยันวาผลการศึกษาที่ไดถูกตองและ

เชื่อถือไดของวิธีการความสอดคลองกัน 

 

6. ขอเสนอแนะ 
 ในอุตสาหกรรมการกอสรางการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาหรือ

วัสดุ การเลือกผูรับเหมาชวง (Sub-contractors) มีสําคัญตอ

คุณภาพงานและผลกําไรของการลงทุน การคนหาทางเลือกที่ดี

ที่สุดของการตัดสินใจอยางรอบดานจากหลายมุมมองของผูมี

สวนรวมจึงมีความสําคัญเปนอยางย่ิง วิธีการความสอดคลองเปน

อีกทางเลือกหน่ึงที่สามารถนํามาประยุกตใชกับการตัดสินใจได

เปนอยางดี ในการศึกษาคร้ังนี้เปนการศึกษาการประยุกตใช

เทคนิคความสอดคลองกันเพียงดานเดียว ดังน้ันในการนําไปใช

กับการตัดสินใจกับสภาพความเปนจริงซ่ึงมีจํานวนมากน้ันอาจ

เปนไปไดยาก ซ่ึงในการศึกษาครั้งตอไปควรมีการศึกษาการ

ประยุกตใชอยางเปนระบบรวมการตัดสินใจจํานวนมาก หรือ 

พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อชวยใหการตัดสินใจไดอยาง

รวดเร็วตอไป ซึ่งจะชวยใหการบริหารจัดการงานกอสราง

สามารถทําไดอยางมีประสิทธิภาพและกอใหเกิดผลตอบแทนตอ

ทุกฝายสูงสุดรวมกัน 
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บทคัดยอ 

   การสํารวจสถาปตยกรรมพื้นถ่ิน บูรณาการการเรียนรู  : กรณีศึกษา อุโบสถพื้นถิ่นวัดสนวนใน จังหวัดบุรีรัมย มี

วัตถุประสงคเพื่อ1)เพ่ือศึกษาประวัติความเปนมา ศึกษาลักษณะทางสถาปตยกรรมของอุโบสถพ้ืนถ่ิน วัดสนวนใน อําเภอหวย

ราช จังหวัดบุรีรัมย โดยการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ 2) เพื่อจัดทําส่ือนําเสนอทางสถาปตยกรรม นําเสนอและมอบผลงาน

ตอชุมชน และ 3)นําเสนอผลของการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการที่มีตอความตระหนักถึงความสําคัญสถาปตยกรรมพื้นถ่ินของชุมชน

สนวนใน อําเภอหวยราช จังหวัดบุรีรัมย จากการสํารวจความคิดเห็นชุมชน29 คน พบวาชุมชนมีพึงพอใจในภาพรวมผลงานของ

นักศึกษามาก (x̄ =4.14)  ชุมชนมีสวนรวมในการดําเนินโครงการมาก(x̄ =3.93)  ชุมชนมีสวนรวมในการประเมินผลความสําเร็จ (x̄ 

=4.03)และชุมชนสนับสนุนการดําเนินการมาก(x̄ =4.31)เม่ือนําผลงานสื่อทางสถาปตยกรรม ไปนําเสนอตอชุมชน พบวาชุมชนมีความ

พึงพอใจตอผลงานระดับมาก คาเฉลี่ยต้ังแต (x̄ =4.10-4.48)    ในการดําเนินการครั้งน้ีทําใหชุมชนบานสนวนในตระหนักถึงคุณคา

อุโบสถพื้นถิ่นมาก (x̄ =4.14) ชุมชนเกิดแรงจูงใจในและแนวทางการอนุรักษอุโบสถ ระดับมาก (x̄ =4.29) และเห็นวาผลงานของ

นักศึกษามีประโยชนตอชุมชน ระดับมาก (x̄ =4.24) สรุปไดวาเน่ืองจากชุมชนมีสวนรวมในกระบวนการสํารวจอุโบสถวัดสนวนใน

รวมกับนักศึกษา ชุมชนมีสวนรวมประเมินผลงานนักศึกษา ทําใหชุมชนตระหนักถึงความสําคัญและคุณคา  

คําสําคัญ: สถาปตยกรรมพื้นถิ่น, การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ, อุโบสถพื้นถ่ินวัดสนวนใน 
 

Abstract 
   Surveying Vernacular Architecture by The Integrated Leaning: Case study Ubosot in WatSanuan-nai, 

Buriram province. It aimed to present the effect of integrated learning towards the awareness of the importance 

of vernacular architecture of the community Sanuan-nai. Effects of integrated learning from questionnaire of 29 

sampling found satisfaction in the work of students (x̄ =4.14) community participation in the project (x̄ =3.93) 

community participated in the evaluation (x̄ =4.03). and the community supporting operations (x̄ =4.31)  .After 

presented the architectural media to a Community, it was found that the community satisfaction (x̄ =4.10-4.48) 

The community realized the value of vernacular (x̄ =4.14) community's motivation and guidelines for the 

conservation (x̄ =4.29) and that the work of students is beneficial to the community level (x̄ =4.24) concluded 
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that due to participation in the community in survey process With students, participation evaluation. The 

community is aware of the importance and value.  

Keywords: Vernacular architecture, The integrated leaning, Ubosot in WatSanuan-nai  

 

1. บทนํา 
 การเรียนการสอนบัณฑิตในศตวรรษที่  21 ที่ มีลักษณะ

ความรูมีอยูทวมทนที่นักศึกษาสามารถสืบคนได  ผูสอนควรสอน

วิธีการแสวงหาความรู ไมใชสอนความรู โดยเนนการเรียนรูที่เนน

ผู เ รียนเปนสําคัญ   เช น การ เ รียนรูจ ากปญหา เป นฐ าน 

(Problem Based Learning : PBL)  การเรียนรูจากโครงงาน 

(Project Based Learning)   การเรียนรูแบบแสวงหาความรูได

ดวยตนเอง (Self-Study)   การเรียนรูที่เนนการวิจัยเพื่อสราง

องคความรู (Research- based Leaning) การเรียนรูจากการ

ทํางาน (work-base Leaning) [1] เปนตน  สาขาวิชา

เทคโนโลยีสถาปตยกรรมไดการจัดการศึกษาและเรียนรูแบบ

บูรณาการระหวางรายวิชาในหลักสูตร จํานวน 6 วิชา ดังน้ี

วิช าก าร เขี ยนแบบก อสร า ง  2, วิ ชากา รแสดงแบ บท าง

สถาปตยกรรมดวยคอมพิวเตอร1, วิชาการแสดงแบบทาง

สถาปตยกรรมดวยคอมพิวเตอร3,วิชาการออกแบบเว็บไซดเพื่อ

การ นําเสนอทางสถาปตยกรรม, วิชาเตรียมงานวิจัยทาง

สถาปตยกรรม,วิชาการอนุรักษสถาปตยกรรมและชุมชน โดย

การทํางานรวมกันของนักศึกษาตางชั้นปที่รวมคน ความสามารถ

และทักษะที่หลากหลาย [2] 

 เม่ือพิจารณาถึงสถาปตยกรรมพื้นถิ่นซึ่งเปนมรดกที่มีคุณคา

ทางประวัติศาสตร  คุณคาทางศิลปะสถาปตยกรรม  และคุณคา

ทางจิตใจ สถาปตยกรรมบงบอกถึงนัยสําคัญของลักษณะรูปแบบ

ทางศิลปะในชีวิตประจําวันของประชากรและเปนมรดกสําหรับ

อนาคตของคนรุนตอไป [3] มีการเปล่ียนแปลงไปตามยุคสมัย ซึ่ง

อาจเกิดจากไมเขาใจในคุณคาและเอกลักษณของสถาปตยกรรม 

หรือตองการสรางอาคารใหมที่ดูสวยงามยิ่งใหญกวาเดิม จึงทําให

ทําลายลักษณะเฉพาะของทองถ่ินที่เปนมรดกตกทอดมา  ดังนั้น

สถาปตยกรรมพื้นถิ่นจึงเปนภูมิปญญาที่ควรใชเปนขอมูลในการ

เรียนรูผานการสรางทักษะการเรียนรูของนักศึกษา   คณะผูวิจัย

จึงดําเนินโครงการสํารวจสถาปตยกรรมพื้นถ่ิน ภายใตการเรียนรู

แบบบูรณาการ : กรณีศึกษา อุโบสถพื้นถิ่นวัดสนวนใน จังหวัด

บุรีรัมย ซ่ึงเปนการดําเนินโครงการอยางมีสวนรวมกับชุมชนบาน

สนวนใน ตามแนวคิดการมีสวนรวมกับชุมชน[4] 

 วัตถุประสงคของการวิจัยนี้คือ 1)เพื่อศึกษาประวัติความ

เปนมา ศึกษาลักษณะทางสถาปตยกรรมของโบสถพื้นถ่ิน วัด

สนวนใน อําเภอหวยราช จังหวัดบุรีรัมย โดยการจัดการเรียนรู

แบบบูรณาการ 2) เพื่อจัดทําสื่อนําเสนอทางสถาปตยกรรมพื้น

ถิ่น นําเสนอและมอบผลงานตอชุมชน 3)นําเสนอผลของการ

จัดการเรียนรูแบบบูรณาการที่มีตอความตระหนักถึงความสําคัญ

สถาปตยกรรมพื้นถิ่นของชุมชนสนวนใน อําเภอหวยราช จังหวัด

บุรีรัมย 

 

2. วิธีการดําเนินงานวิจัย 

2.1 ข้ันตอนการรวบรวมขอมูลสถาปตยกรรมพื้นถิ่น  

 การศึกษ าป ระ วัติ ค วามเป นมา  ศึ กษา ลักษ ณะทาง

สถาป ต ยก รร ม อุ โบ สถ วัด สนวนใน ตามวิ ธีการ ศึ กษ า

สถาปตยกรรมพื้นถิ่น โดยใชการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ 

รายวิชาเตรียมงานวิจัยทางสถาปตยกรรม และ รายวิชาการ

อนุรักษสถาปตยกรรมและชุมชน โดยการมีสวนรวมกับชุมชน

บานสนวนใน เชนการศึกษาจากเอกสารในชุมชน  การสัมภาษณ

เจาะลึก  และการสนทนากลุมจากผูนํา  ผูอาวุโส คนในชุมชน 

การสํารวจ รังวัดอุโบสถวัดสนวนใน ขั้นตอนน้ีนักวิจัยและ

นักศึกษาในกลุมเขาไปอาศัยในวัดสนวนใน เพื่อทําการรวบรวม

ขอมูลตางๆเปนระยะเวลา 1 สัปดาห  

 

2.2 ข้ันตอนการจัดทําสื่อทางสถาปตยกรรม   

 ใชการจดัการเรียนรูแบบบูรณาการ รายวิชาการเขียนแบบ

กอสร าง  2,  วิชาการแสดงแบบทางสถาป ตยกรรมด วย

คอมพิวเตอร 1, วิชาการแสดงแบบทางสถาปตยกรรมดวย

คอมพิวเตอร 3, วิชาการออกแบบเว็บไซดเพื่อการนําเสนอทาง

สถาปตยกรรม สรางส่ือนําเสนอทางสถาปตยกรรม เพื่อนําเสนอ

ขอมูลอุโบสถวัดสนวนใน ประกอบดวย เอกสารขอมูลชุมชนบาน

สนวนใน ปายนิเทศขอมูล แบบสถาปตยกรรมอุโบสถวัดสนวนใน 

หุนจําลองอุโบสถวัดสนวนในเสมือนจริง สื่อวิดิทัศน เว็บไซด 

 เปนการปฏิบั ติงานภายในเวลาเรียนที่หองป ฏิบัติการ

สถาปตยกรรม และนําผลงานขั้นตนไปตรวจสอบความถูกตอง

กับอาจารยที่ปรึกษาและชุมชน 
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2.3 ขั้นตอนการนําเสนอผลงานสื่อทางสถาปตยกรรม 

 มีวิธีการดําเ นินงานวิจัยโดย จัดเวทีนําเสนอผลงานการ

ออกแบบและจัดนิทรรศการตอชุมชน  และผูใชประโยชนจาก

งานวิจัย เพื่อใหชุมชนนํารวมตรวจสอบความถูกตองและนําไปใช

ประโยชน  

 

3. เครื่องมือในการวิจัย 

 เพื่อทราบความตระหนักถึงความสําคัญสถาปตยกรรมพื้นถิ่น

ของชุมชนสนวนใน ดังน้ันจึงมีเครื่องมือในการวิจัย ดังน้ี 

 

3.1 การ ศึกษ าปร ะ วัติ ความเป นมา  ศึก ษาลั กษณ ะท าง

สถาปตยกรรม อุโบสถวัดสนวนใน ใชการสัมภาษณเจาะลึก และ

การสนทนากลุมจากผูนํา ผูอาวุโส คนในชุมชน การสํารวจ รังวัด

อุโบสถวัดสนวนใน 

 

3.2 ขั้นตอนการ รวบรวมขอมู ลสถาปตยกรรมพื้ นถิ่น  ใช

แบบสอบถามความเห็นของการดําเนินการศึกษาสถาปตยกรรม

พื้นถ่ินโดยการเรียนรูแบบบูรณาการที่มีสวนรวมกับชุมชน 

 

3.3 ขั้นตอนการนําเสนอผลงานสื่อทางสถาปตยกรรมตอชุมชน 

ใชแบบสอบถามความเห็นที่มีตอผลงานที่นักศึกษาไดจัดทําขึ้น

และนําเสนอตอชุมชน 

 

3.4 แบบสอบถามความเห็นของชุมชนที่ มีตอการอนุ รักษ

สถาปตยกรรมพื้นถิ่นจากการดําเนินการเรียนรูแบบบูรณาการ  

 

4. ผลการวิจัย 
4.1 การรวบรวมขอมูลสถาปตยกรรมพื้นถิ่น 

 ผูวิจัยไดลงพื้นที่เพื่อแนะนําโครงการพรอมทั้งทําความเขาใจ

กระบวนการเก็บขอมูลอุโบสถวัดสนวนใน กับกลุมตัวอยางคือ

ผูนําชุมชน เจาของอาคาร ผูอาวุโส ชาวชุมชนในการใหขอมูล

ประวัติ ชุมชน ประวัติวัดสนวนใน ในดานบริบททางสังคม 

วัฒนธรรม การรังวัด สํารวจอาคาร 

 ชุมชนบานสนวนในมีการมีสวนรวมใน ข้ันการวางแผน  

วิธีการ  แนวทางการสํารวจอุโบสถ  รวมถึงแนะนําผูที่สามารถให

ขอมูลตางๆของบริบทชุมชนและสถาปตยกรรมพื้นถ่ิน 

 
รูปที่ 1 ผูวิจัยลงพื้นที่วัดสนวนในและขอความรวมมือกับชุมชน 

 

4.2 การจัดทําส่ือทางสถาปตยกรรม 

 นั กศึ ก ษ าดํ า เ นิ นก า ร ทํ าสื่ อ ท า ง สถ าป ต ย ก ร ร ม  ที่

หองปฏิบัติการ พรอมนําเสนอผลการสํารวจและผลการทําสื่อ

ทางสถาปตยกรรมใหกับอาจารยที่ผูสอนในรายวิชาทั้ง 6 วิชา  

 

 
รูปที่ 2 ภาพ3มิติ แสดงสภาพปจจุบันของอุโบสถ 

 

 
รูปที่ 3 ภาพ3มิติแสดงประวัติการบูรณะอุโบสถ 
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รูปที่ 4 แบบสถาปตยกรรมพื้นถ่ิน 

 

 
รูปที่ 5 ปายนิเทศขอมูลสถาปตยกรรมพื้นถ่ิน 

 

 
รูปที่ 6 การนําเสนอขอมูลและสื่อทางสถาปตยกรรม 

 

4.3 การนําเสนอผลงานสื่อทางสถาปตยกรรม 

 การนําเสนอผลงานสื่อทางสถาปตยกรรม เพื่อคืนขอมูล

ใหกับชุมชนบานสนวนใน กลุมเปาหมายคือ ชุมชนมีสวนรวมใน

การประเมินผลการดําเนินงาน  เมื่อมอบผลงานใหกับชุมชน

ไดรับประโยชนจากการดําเนินโครงการครั้งนี้ 

 
รูปที่ 6 การนําเสนอขอมูลและส่ือทางสถาปตยกรรมใหกับชุมชน 

 

4.4 การประเมินผลที่เกิดขึ้นกับชุมชนบานสนวน 

 จากวัตถุประสงคของบทความน้ีเพื่อเปนการนําเสนอผลของ

การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการที่ มีตอความตระหนักถึง

ความสําคัญสถาปตยกรรมพื้นถิ่นของชุมชนสนวนใน อําเภอหวย

ราช จังหวัดบุรีรัมย ผู วิจัยจึงดําเนินการสอบถามกลุมตัวอยาง

จํานวน 29 คน ประกอบดวยผูนําชุมชน เจาของอาคาร ชาว

ชุ ม ช นบ า นส นวน ในที่ มี ส วนร วม ใ นก าร สํ า ร วจ ข อมู ล

สถาปตยกรรมพื้นถิ่น รวมไปถึงผูที่เขาฟงการนําเสนอผลงาน มี

ผลจากการสํารวจความคิดเห็นดังนี้ 

4.4.1 ความเห็นของการดําเนินการศึกษาสถาปตยกรรมพื้นถิ่น

โดยการเรียนรูแบบบูรณาการที่มีสวนรวมกับชุมชน 

  ประเมินผลความเห็นชุมชนที่มีตอการดําเนินการศึกษา

สถาปตยกรรมพื้นถิ่นโดยการเรียนรูแบบบูรณาการดังน้ี ชุมชนมี

ความพึงพอใจในภาพรวมของการปฏิบัติงานระดับมาก (x̄ 

=4.14) ชุมชนมีความพึงพอใจในภาพรวมตอผลงานในระดับมาก 

(x̄ =4.14) ชุมชนมีสวนรวมในการดําเนินโครงการบูรณาการน้ี 

ระดับมาก ( x̄ =3.93) ชุมชนมีสวนรวมในการประเ มินผล

ความสําเร็จของโครงการ ระดับมาก ( x̄ =4.03) และชุมชน

สนับสนุนให มีการจั ดการ เ รียนการสอนแบบ เ รียนรู จาก

สถาปตยกรรมพื้นถิ่นในชุมชน ระดับมาก (x̄ =4.31) 
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4.4.2 ความเห็นที่มีตอผลงานที่ นักศึกษาได จัดทําข้ึนและ

นําเสนอตอชุมชน 

  พบวาความเห็นของผลงานที่นักศึกษาไดจัดทําขึ้นและ

นําเสนอตอชุมชน ที่มีเนื้อหาสาระ และความครบถวนถูกตอง

และความนาสนใจของ  เอกสารขอมูลชุมชนบานสนวนใน ปาย

นิเทศขอมูล แบบสถาปตยกรรมอุโบสถวัดสนวนใน หุนจําลอง

อุโบสถวัดสนวนในเสมือนจริง สื่อวิดิทัศนและ เว็บไซด สวนใหญ

มีความเห็นอยูในระดับมาก คาเฉลี่ยตั้งแต (x̄ =4.10-4.48) มี

ความเห็นเก่ียวกับปายขอมูลมีการออกแบบที่สวยงามเขาใจงาย 

อยูในระดับมากที่สุด (x̄ =4.55) 

4.4.3 ความเห็นของชุมชนที่มีตอการอนุรักษสถาปตยกรรมพื้น

ถิ่นจากการดําเนินการเรียนรูแบบบูรณาการ 

  พบวาแสดงผลการประเมินความเห็นของชุมชนที่มีตอที่มี

ตอการอนุรักษสถาปตยกรรมพื้นถ่ิน ในประเด็นชุมชนเกิดความ

ตระหนักและใหความสําคัญในการอนุรักษสถาปตยกรรมพื้นถิ่น

ระดับมาก (x̄ =4.14) ชุมชนเกิดแรงจูงใจและแนวทางในการ

อนุรักษสถาปตยกรรมพื้นถิ่น  อยูในระดับมาก (x̄ =4.29) ชุมชน

สามารถใชประโยชนจากผลงานของนักศึกษาได ระดับมาก    

(x̄ =4.24) 

 
 

5. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

 ชุมชนมีความพึงพอใจในภาพรวมของการปฏิบัติงานของ

นักศึกษามาก เน่ืองจากนักศึกษาใชเวลา 1 สัปดาหในการเขา

พื้นที่ไปอาศัยอยูในชุมชน โดยไดรับความอนุเคราะหจากวัด

สนวนใน และชาวชุมชนใหที่พัก รวมถึงนักศึกษารวมกิจกรรม

บําเพ็ญประโยชนตอชุมชนและวัด ชุมชนมีพึงพอใจในภาพรวม

ตอผลงานของนักศึกษามาก เนื่องจากชุมชนมีสวนรวมในการ

ดําเนินโครงการต้ังแตการใหขอมูลประวัติการกอต้ังชุมชน สภาพ

ทางสังคมวัฒนธรรม ประวัติการสรางวัด ประวัติการสรางอุโบสถ 

การบูรณะซอมแซม การสํารวจ รังวัด ชุมชนจะไดประโยชน 

อยางไรบางทําใหชุมชนคาดหวังผลงานที่จะเปนประโยชนตอ

ชุมชน จึงสนับสนุนใหมีการจัดการเรียนการสอนแบบเรียนรูจาก

สถาปตยกรรมพื้นถิ่นในชุมชน และชุมชนมีสวนรวมในการ

ประเมินผลความสําเร็จของโครงการ 

 ในดานผลงานของนักศึกษาจากการบูรณาการการเรียนรู 

สรุปไดวา  

5.1 ขอมูลที่จัดทําแผนปายนิเทศนําเสนอขอมูล ชุมชนมีความ

พอใจระดับมาก ในเร่ืองของขอมูลสามารถใหเ น้ือหาสาระ 

ครบถวน แผน มีขอมูลที่ เพียงพอและเหมาะสม สวนความ

สวยงามของแผนปายนิเทศมีความเห็นวาเหมาะสมมากที่สุด  

 

5.2 ส่ือวิดีโอนําเสนอขอมูล พบวาชุมชนมีความพึงพอใจระดับ

มาก เนื่องจากสื่อมีเนื้อหาครบถวน สื่อความหมายไดเขาใจ มี

ความนาสนใจในการนําเสนอ 

 

5.3 แบบทางสถาปตยกรรม พบวาชุมชนมีความพึงพอใจระดับ

มาก เน่ืองจากแบบอาคารมีความถูกตอง มีรายละเอียดครบถวน

สามารถนําไปใชงานได 

 

5.4 หุนจําลองทางสถาปตยกรรม พบวาชุมชนมีความพึงพอใจตอ

ผลงานระดับมาก เนื่องจากมีความสวยงาม มีสัดสวนที่ใกลเคียง 

หุนจําลองมีความเสมือนอาคารสภาพปจจุบันจริง 

 

5.5 เว็บไซตนําเสนอลักษณะทางสถาปตยกรรม พบวาชุมชน

พอใจมากเน่ืองจากมีความครบถวนของเนื้อหา เขาถึงไดงายและ

นําเสนอไดนาสนใจ 

 

 ดั ง น้ั นผล การ พั ฒ นา นักศึ ก ษ า ใหทั ก ษ ะการ สํ า ร ว จ

สถาป ต ยกร รมพื้ นถิ่ น น้ั นดํ า เนิ นกา ร  ตามขั้ นตอน ของ

กระบวนการวิจัยดานสถาปตยกรรมพื้นถิ่นที่เริ่มจากการศึกษา

บริบทของชุมชนทั้งดานประวัติศาสตรการต้ังถิ่นฐาน สภาพ

ภูมิศาสตร ภูมิอากาศ สภาพสังคมวัฒนธรรม ศาสนา ความเชื่อ 

และสภาพเศรษฐกิจชุมชน ทําการสํารวจ รังวัด เขียนรางภาพ 

ประกอบถายภาพ  ลักษณะทางกายภาพของอาคารแลวนําไป

เขียนแบบละเอียด ไดแก ผังบริเวณ แปลน รูปตัด รูปดาน และ

รูปสามมิติเพื่อนําไปวิเคราะหหาเน้ือที่ใชสอย  วิเคราะหหา

ความสัมพันธของเนื้อที่ใชสอยและวิเคราะหระบบโครงสราง 

การศึกษาถึงระบบวิธีการกอสราง  การศึกษาถึงคติความเช่ือที่

ผูกพันกับรูปทรงอาคาร  การศึกษาเพื่อการอนุรักษมรดกทาง

วัฒนธรรมของแตละทองถิ่น ซึ่งสอดคลองกับแนวทางการสํารวจ

อาคารเพื่อการอนุรักษ [5] 

 ผลที่เกิดข้ึนกับชุมชนดานการอนุรักษสรุปไดวา การดําเนิน

โครงการสํารวจสถาปตยกรรมพื้นถิ่นน้ี ทําใหชุมชนเกิดความ

ตระหนัก เกิดแรงจูงใจและใหความสําคัญตออุโบสถวัดสนวน
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มาก ชุมชนจะนําผลงานของนักศึกษาไปใชประโยชนไดในระดับ

มาก โดยชุมชนมีสวนรวมทําใหชุมชนตระหนักถึงความสําคัญ

และคุณคาของอุโบสถพื้นถิ่นของชุมชน รวมทั้งการสํารวจอุโบสถ

วัดสนวนในมีผลการสํารวจสภาพปจจุบันและการชํารุดเสียหาย 

ซึ่งมีการเสนอแนะแนวทางการบูรณะทําใหชุมชนเกิดแนวทางใน

การดําเนินการซอมแซมตอไป และขอมูลที่ไดจากการสํารวจครั้ง

น้ีชุมชนสามารถนําไปใชประโยชนเปนขอมูลประวัติศาสตรชุมชน 

ประวัติศาสตรวัดซ่ึงเปนประโยชนตอชนรุนตอไปได 

 

6. ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 
6.1 จากผลการดํา เนินงานพบวาภาพรวมของการศ ึกษา

สถาปตยกรรมพื้นถิ่น ภายใตการเรียนรูแบบบูรณาทําใหชุมชน

ไดขอมูลสถาปตยกรรมพื้นถิ่นไปใชประโยชนตอไป สรางความ

ตระหนักถึงความสําคัญของสถาปตยกรรมพื้นถิ ่นของชุมชน 

และชุมชนมีแนวคิดในการอนุรักษสถาปตยกรรมพื้นถิ่น ดังนั้น

ผูว ิจ ัยจึงเห ็นวา ควรม ีการสํารวจสถาป ตยกรรมพื ้นถิ ่นที ่มี

คุณคาภายใตการเรียนรูแบบบูรณาการในพื้นที่อ่ืนๆดวย เพื่อ

เปนการตอยอดการอนุรักษสถาปตยกรรมพื้นถ่ินตอไป 

 

6.2 การเรียนรูแบบบูรณาการเปนกระบวนการที่พัฒนานักศึกษา 

ในดานการวิจัยทางสถาปตยกรรม ทําใหนักศึกษามีทักษะในการ

คิด วิเคราะหและสืบคนขอมูล จึงควรดําเนินการตอไปและฝก

ทักษะนักศึกษาในดานอ่ืนๆเชน การทํางานเปนกลุม การ

วางแผนการทํางาน เพื่อใหไดผลงานที่สมบูรณ 
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บทคัดยอ 
   บทความนี้นําเสนออิทธิพลของซีเมนตตอดัชนีคุณสมบัติและพฤติกรรมการอัดตัวของดินเหนียวบวมตัวสูงผสมซีเมนตปน

ใหม ดินเหนียวตัวอยางเปนดินเหนียวพลาสติกซิตี้สูงถูกนํามาผสมซีเมนตที่ปริมาณซีเมนตตาง ๆ และนํามาปนใหมภายหลังจากอายุบม

ครบ 28 วัน โดยการผสมน้ําที่คาความช้ืนที่ดัชนีเหลว จากนั้นจึงนํามาทดสอบหาคาดัชนีคุณสมบัติและทดสอบการอัดตัวคายน้ําหน่ึงมิติ

เพื่อศึกษาพฤติกรรมการอัดตัว จากผลการทดสอบพบวาเมื่อปริมาณซีเมนตเพิ่มข้ึนความถวงจําเพาะและอัตราสวนการบวมตัวอิสระ

ของดินเหนียวผสมซีเมนตปนใหมลดลง พิกัดเหลวมีแนวโนมเพิ่มสูงข้ึนในชวงปริมาณซีเมนตนอยกวาปริมาณที่เหมาะสม (C เทากับรอย

ละ 20) พิกัดพลาสติกมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้น ดินซีเมนตปนใหมเสถียรอยูไดที่อัตราสวนโพรงที่สูงกวาดินที่ไมไดปรับปรุงดวยซีเมนต โดยมี

คาเพิ่มข้ึนตามปริมาณซีเมนตที่ผสมจนถึงปริมาณซีเมนตที่เหมาะสม  

คําสําคัญ: พฤติกรรมการอัดตัว, การปรับปรุงดวยซีเมนต, ดินเหนียวปนใหม, ดินเหนียวบวมตัวสูง 
 

Abstract 

   This paper presents the influence of cement on the index properties and compression behavior of 

remolded cement-treated high swelling clay. The high plasticity clays were prepared under different cement 

contents. Then the most of them were remolded after 28 days of curing by remixing with additional water at the 

same liquidity index. The index properties tests were performed on the remolded cement-treated samples as 

well as the compression behaviors of the remolded cement-treated samples were investigated under the one-

dimensional consolidation. Based on the experimental data, it is seen that the specific gravity and free swell 

index of remolded cement-treated clay decreases linearly. The liquid and plastic limits of cement-treated clays 

go up with the increasing cement content up to the optimal cement content (C = 20 percent). The void ratio of 

remolded cement-treated clay can be stable above its intrinsic state line (ISL) of uncemented clay. The void 

ratio increases with cement content up to the optimal cement content. 

Keywords: Compression behavior, Cement stabilization, Remolded clay, High plasticity clay 
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1. บทนํา 

 ดัชนีคุณสมบัติและพฤติกรรมการอัดตัวของดินที่ไดจากการ

ทดสอบการอัดตัวคายน้ํามีความสําคัญยิ่งตอการวิเคราะหและ

ออกแบบโครงสรางทางดานวิศวกรรมปฐพี [1] ปจจุบันการ

ปรับปรุงคุณสมบัติเชิงกลของดินเหนียวออนดวยซีเมนตเปนที่

นิยมใชอยางแพรหลาย ดินเหนียวออนเม่ือปรับปรุงดวยซีเมนต

แลวจะมีกําลังอัดสูงขึ้นและการอัดตัวต่ําลงเนื่องจากผลของ

พันธะเช่ือมประสาน (Cementation bond) เชนเดียวกับดินที่มี

พั น ธ ะ เ ช่ื อม ป ระ ส าน ที่ เ กิ ด ต าม ธ ร ร ม ชา ติ  ( Naturally 

structured clay) อยางไรก็ตามพันธะเชื่อมประสานของดิน

เหนียวตามธรรมชาติมีแรงยึดเหนี่ยวต่ํากวาพันธะเชื่อมประสาน

จากซีเมนตมาก ดังจะเห็นไดจากดินซีเมนตเมื่อนํามาปนใหมหรือ

ทําลายพันธะดวยการเพิ่มปริมาณความชื้นและใหพลังงานในการ

บดยอยจะไมสามารถทําใหดินซีเมนตกลับมามีสภาพเหมือนดิน

เหนียวตามธรรมชาติกอนการปรับปรุงดวยซีเมนตได ดวยเหตุน้ี

พฤติกรรมทางวิศวกรรมและดัชนีคุณสมบัติของดินผสมซีเมนต

ปนใหมจึงแตกตางจากดินไรพันธะเช่ือมประสานปนใหมอยาง

สิ้นเชิง รวมทั้งเม่ือปรับปรุงดินดวยซีเมนตแลวนํามาปนใหมคา

ดัชนีพลาสติกของดินซีเมนตปนใหมมีคาลดลง อยางมีนัยสําคัญ

โดยตรงกับปริมาณซีเมนตที่ใชในการปรับปรุง [2,3]  ดัชนี

คุณสมบัติและพฤติกรรมการอัดตัวขึ้นอยูกับโครงสรางของดิน 

(Soil structure) สําหรับดินพันธะเช่ือมประสานธรรมชาติปน

ใหมการอัดตัวคายนํ้าของดินจะอยูบนเสนสถานะเน้ือแท [4,5] 

Nagaraj et al. [4] ทําการวิเคราะหการอัดตัวคายน้ําของดิน

เหนียวปนใหม จากการศึกษาพบวาความสัมพันธระหวาง

อัตราสวนโพรงเปนฟงกชันโดยตรงกับล็อกกาลิทึมของความเคน

ประสิทธิผลในแนวดิ่ง '(log )v  โดยที่ความชันขึ้นอยูกับประเภท

และชนิดของดิน  

 อยางไรก็ตาม ถึงแมวางานวิจัยของนักวิจัยขางตนไดศึกษา

อิทธิพลของซีเมนตตอดัชนีคุณสมบัติและพฤติกรรมการอัดตัว

ของดินเหนียวปนใหม แตยังไมมีการยืนยันไดวาผลการศึกษา

ดังกลาวจะนํามาใชอธิบายพฤติกรรมทางวิศวกรรมของดิน

เหนียวบวมตัวสูงผสมซีเมนตปนใหม ดวยเหตุนี้ งานวิจัยนี้จึงมี

วัตถุประสงคเพื่อศึกษาอิทธิพลของซีเมนตตอดัชนีคุณสมบัติและ

พฤติกรรมการอัดตัวของดินเหนียวที่มีความเปนพลาสติกสูง 

ความรูพื้นฐานที่ เปนที่ยอมรับและนํามาใชเปนแนวทางใน

การศึกษาในบทความน้ีนําเสนอโดย Sridharan et al [6,7] ซึ่ง

ไดทําการศึกษาและพบวากลไกที่ควบคุมความสมารถในการยุบ

อัดตัว (Compressibility) และพิกัดเหลว (Liquid limit, LL) 

ของดินเบนโทไนทหรือดินมอนทมอริโลไนท คือความหนาของ

ชั้นประจุกระจายตัว (Thickness of diffuse double layer) 

 

2. วิธีทําการทดลอง 
 ดินที่นํามาทดสอบในครั้งน้ีเปนดินเบนโทไนทเกรดการคา 

(Commercial grade) ภายใตชื่อทางการคา “Mac-Gel” ของ

บริษัท Thai Nippon chemical industry เนื้อดินมีลักษณะ

เปนดินเม็ดละเอียดสีแดงอมน้ําตาล แสดงดังรูปที่ 1 ดินเหนียว

ตัวอยางมีคาพิกัดเหลวและพิกัดพลาสติก (Plastic limit, PL) 

เทากับ 510 เปอรเซ็นต และ 53 เปอรเซ็นต ตามลําดับ ความ

ถวงจําเพาะ (Specific gravity, GS) เทากับ 2.94 และดัชนีการ

บวมตัวอิสระ (Free swell ratio, FSR) เทากับ 5.78 จัดเปนดิน

บวมตัวสูง (High  swelling clay) ตามวิธีการจําแนกดินของ 

Prakash and Sridharan [8]  และเปนดินเหนียวที่มีสภาพ

ความเปนพลาสติกสูง (High plasticity clay, CH) ตามการ

จําแนกดินในระบบเอกภาพ (USCS) ซีเมนตใชซีเมนตปอรต

แลนดประเภท 1 (ปูนอินทรีเพชร) มีความถวงจําเพาะเทากับ 

3.15 ตัวอยางดินเหนียวดังกลาวถูกนํามาปรับปรุงคุณสมบัติทาง

วิศวกรรมดวยซีเมนต ปริมาณความช้ืนของดินตัวอยางถูกปรับให

มีคาดัชนีสภาพความเหลว (Liquidity index , LI) เทากับ 2.0 

กอนผสมกับซีเมนต ปริมาณซีเมนตที่ใชผสมอยูระหวาง 0 ถึง 50 

เปอรเซ็นตของนํ้าหนักดินแหง เมื่อผสมดินตัวอยางกับซีเมนตเขา

กัน ดีดวย เค รื่ อ งกวนแลวจึ ง เทลงในแบบหล อและบ มที่

อุณหภูมิหองเปนเวลา 28 วัน เมื่อครบอายุบมตามกําหนดจึงนํา

กอนตัวอยางมาทําการปนใหมโดยการทํากอนตัวอยางใหแตก

ออกจนมีขนาดเล็กผานตะแกรงเบอร 4 แลวจึงนําเขาเครื่องกวน

ตัวอยางที่ปริมาณความชื้นที่ดัชนีเหลวเทากับ 1.0 [1] จากนั้นนํา

ตัวอย างที่ป นใหม ของแตละสวนผสมมาท ดสอบหาดัช นี

คุณสมบัติ ไดแก พิกัดอัตเตอรเบิรก (Atterberg’s limits), 

ความถวงจําเพาะ และ ดัชนีการบวมตัวอิสระ ทดสอบตามวิธี

ของ Prakash and Sridharan [8] รวมทั้งทดสอบการอัดตัว

คายน้ําแบบหน่ึงมิติตามมาตรฐาน ASTM D 2435 [9] 
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รูปที่ 1 ลักษณะทางกายภาพของดินตัวอยาง 

 

3. ผลการทดลองและอภิปรายผลการทดลอง 
 เปนที่ทราบโดยทั่วไปวาสารประกอบหลักในปูนซีเมนตปอรต

แลนด ประเภท 1 ประกอบดวย ไตรแคลเซียมซิลิเกต (C3S), ได

แคลเซียมซิลิเกต (C2S), ไตรแคลเซียมอลูมิเนต (C3A) และเต

ตระแคลเซียมอลูมิโนเฟอรไรท (C4AF) (C =Ca, S=SiO2, 

A=Al2O3 และ F=Fe2O3)  โดยแคลเซียมซิลิเกตเม่ือทําปฏิกิริยา

กับนํ้าที่อยูในดินจะกอใหเกิดสารประกอบ แคลเซียมซิลิเกตไฮ

เดรต (CSH) และแคลเซียมไฮดรอกไซด (Ca (OH) 2) [10]  โดย

แคลเซียมซิลิเกตไฮเดรตจะเปนตัวประสานระหวางอนุภาคของ

ดิน สวนแคลเซียมไฮดรอกไซดจะแตกตัวและเกิดการแลกเปลี่ยน

ประจุบวก (Cation Exchange) ระหวางแคลเซียมไอออน 

(Ca
2+

) กับประจุบวกที่อยูรอบๆอนุภาคของแผนดินเหนียว (Clay 

platelet) รวมทั้งเกิดปฏิกิริยาปอซโซลานิคกับซิลิกอนไอออน 

(Si4+) และอลูมิเนียมไอออน (Al3+) ที่หลุดออกมาจากแผนดิน

เหนียวอีกดวย [11]  อยางไรก็ตาม การแลกเปล่ียนประจุบวกจะ

เกิดและเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาอันสั้นกอนการเกิดปฏิกิริยา

ปอซโซลานิค [12]    

 

3.1 อิทธิพลของซีเมนตตอดัชนีคุณสมบัติ 

 รูปที่ 2 แสดงความสัมพันธระหวางคาความถวงจําเพาะและ

ปริมาณซีเมนตที่ใชปรับปรุงคุณสมบัติทางวิศวกรรม จากผลการ

ทดสอบพบวา เม่ือปริมาณซีเมนตเพิ่มสูงข้ึนคาความถวงจําเพาะ

มีแนวโนมลดลง โดยลดลงประมาณ 23 เปอรเซ็นต เม่ือเพิ่ม

ปริมาณซีเมนตจาก 0 เปน 50 เปอรเซ็นต ทั้งน้ีอาจเนื่องมาจาก

ผลของปฏิกิริยาทางเคมีระหวางซีเมนตกับแรอลูมินา (Alumina) 

และซิลิกา (Silica) ที่มีอยูในแผนของอนุภาคดินเหนียว ทําให

คุณสมบัติทางกายภาพของดินซีเมนตเปลี่ยนไปจากเดิมอยาง

สิ้นเชิง สงผลตอคาความถวงจําเพาะมีคาลดลงในที่สุด 
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รูปที่ 2 ความสัมพันธระหวางความถวงจําเพาะ 

กับซีเมนต 

 

 รูปที่ 3 แสดงความสัมพันธระหวางอัตราสวนการบวมตัว

อิสระและปริมาณซีเมนต จากผลการทดสอบพบวาเม่ือปริมาณ

ซีเมนตมากขึ้นคาอัตราสวนการบวมตัวอิสระมีแนวโนมลดลง 

โดยลดถึง 83 เปอรเซ็นต ในชวงการปรับปรุงดวยซีเมนตจาก 0 

ถึง 50 เปอรเซ็นต ทั้งน้ีเน่ืองจากคุณสมบัติพื้นฐานและคุณสมบัติ

วิศวกรรมของดินเบนโทไนทถูกควบคุมโดยชั้นความหนาของ

ประจุกระจายตัว (Diffuse double layer) ดังนั้นเมื่อปริมาณ

ซีเมนตในสวนผสมเพิ่มสูงข้ึน จะทําใหความเขมขนของประจุ

บวกของแคลเซียไออนจากปฏิกิริยาไฮเดรชั่นเพิ่มสูงขึ้นตาม 

สงผลใหความหนาของประจุกระจายตัวลดลง ทําใหแผนดิน

เหนียวเขาใกลกันและรวมตัวกัน สงผลใหความสามารถในการ

ดูดซับน้ําลดลง ดวยเหตุน้ีเองดินจึงบวมตัวไดนอยลงในที่สุด 
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รูปที่ 3 ความสัมพันธระหวางอัตราสวนการบวมตัวอิสระ 

กับปริมาณซีเมนต 
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 อยางไรก็ตาม จากกราฟแสดงผลการทดสอบ (รูปที่ 2 และ 

3) ยังแสดงใหเห็นถึงอัตราการลดลงของคาความถวงจําเพาะและ

อัตราสวนการบวมตัวอิสระของดินที่ปรับปรุงดวยซีเมนตปริมาณ

ตํ่า (0 ถึง 20 เปอรเซ็นต) จะมีอัตราการลดลงนอยกวาดินที่

ปรับปรุงดวยซีเมนตปริมาณสูง (มากกวา 20 เปอรเซ็นต) อาจ

เปนไปไดวาการปรับปรุงดินดวยซีเมนตปริมาณตํ่า อิทธิพลของ

ปฏิกิริยาไฮเดรช่ันที่มีตอดินยังเกิดไมมาก จึงทําใหโครงสรางหรือ

ลักษณะทางกายภาพของดินเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กนอย สงผลให

คาความถวงจําเพาะและอัตราสวนการบวมตัวอิสระมีอัตราการ

ลดลงไมมาก ซึ่งตรงกันขามกับดินที่ผสมซีเมนตปริมาณสูง  

 รูปที่ 4 แสดงความสัมพันธระหวางพิกัดอัตเตอรเบิรกและ

ปริมาณซีเมนต จากผลการทดสอบพบวาเม่ือปริมาณซีเมนตเพิ่ม

สูงขึ้นคาพิ กัดเหลวมีแนวโนมลดลง โดยลดลงประมาณ 45 

เปอรเซ็นต เมื่อเพิ่มปริมาณซีเมนตจาก 0 เปน 50 เปอรเซ็นต 

อยางไรก็ตามพิกัดเหลวมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นในชวงปริมาณ

ซีเมนตนอยกวาปริมาณเหมาะสม (20 เปอรเซ็นต) หลังจากนั้น

เมื่อปริมาณซีเมนตเพิ่มสูงขึ้นพิกัดเหลวกลับมีคาลดลง โดยมี

อัตราการลดลงถึง 55 เปอรเซ็นต เม่ือปริมาณซีเมนตเพิ่มจาก 

20 เปอรเซ็นต เปน 50 เปอรเซ็นต นอกจากน้ียังพบวาพิกัด

พลาสติกมีคาเปลี่ยนแปลงเล็กนอยในชวงการปรับปรุงดินดวย

ซีเมนตปริมาณตํ่ากวา 10 เปอรเซ็นต แตเม่ือปริมาณซีเมนตเพิ่ม

สูงขึ้นพิกัดพลาสติกมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นโดยเพิ่มข้ึนถึง 264 

เปอรเซ็นต  หลังจากเพิ่มปริมาณซีเมนตจาก 10 เปน 50 

เปอรเซ็นต 
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รูปที่ 4 ความสัมพันธระหวางพิกัดอัตเตอรเบิรก 

กับปริมาณซีเมนต 

 

 การเปลี่ยนแปลงของพิกัดอัตเตอรเบิรกของดินซีเมนตเปน

ผลมาจากอิทธิพลของปฏิกิริยาไฮเดรช่ัน (Hydration Reaction)  

อันไดแก ผลิตภัณฑที่เกิดจากปฏิกิริยาข้ันแรก (Primary) และ

ขั้นที่สอง (Secondary) หรือปฏิกิริยาปอซโซลานิค รวมถึงการ

แลกเปลี่ยนประจุบวกของแคลเซียมไอออนของดินซีเมนต [11, 

13, 14, 15] เนื่องจากกลไกที่ควบคุมพิกัดเหลวของดินเบนโท

ไนท คือชั้นความหนาของประจุกระจายตัว ดังน้ันในชวงการ

ปรับปรุงดินดวยซีเมนตปริมาณต่ํา (0 -10 เปอรเซ็นต) คาพิกัด

เหลวมีแนวโนมลดลง เนื่องจากอนุภาคดินไดรับอิทธิพลจากการ

ลดลงของชั้นความหนาของชั้นประจุกระจายตัวมากกวาอิทธิพล

ของผลิตภัณฑจากปฏิกิยาปฏิกิริยาไฮเดรชั่นและปอซโซลานิคที่มี

ตอโครงสรางของดิน ดวยเหตุน้ีเองพิกัดเหลวจึงมีคาลดลงในที่สุด 

อยางไรก็ตาม เมื่อเพิ่มปริมาณซีเมนตสูงข้ึน (20 เปอรเซ็นต) 

พิกัดเหลวของดินซีเมนตกลับไดอิทธิพลรวมระหวางผลิตภัณฑที่

ไดจ ากป ฏิกิริยาไฮเดรชั่นและปอซโซลานิค  รวมทั้ งการ

แลกเปลี่ยนประจุบวกที่พอเหมาะ จึงทําใหพิกัดเหลวมีคาเพิ่ม

สูงข้ึนตาม อยางไรก็ตาม เมื่อปริมาณซีเมนตเพิ่มมากยิ่งขึ้น ผลที่

ตามมาของปฏิกิริยาดังกลาวจะทําใหช้ันความหนาของช้ันประจุ

กระจายตัวลดลงเปนอยางมาก ดังเห็นไดจากความสัมพันธ

ระหวางอัตราสวนการบวมตัวอิสระกับปริมาณซีเมนตในรูปที่ 3  

ดวยเหตุน้ีเองพิกัดเหลวจึงมีคาลดลงอยางมากเม่ือปริมาณซีเมนต

มากกวาปริมาณเหมาะสม ตลอดจนการเพิ่มของปริมาณซีเมนต

ในชวงปริมาณซีเมนตต่ํา ยังสงผลใหพิกัดพลาสติกมีแนวโนม

เปล่ียนแปลงเล็กนอยเชนเดียวกับพิกัดเหลว และมีแนวโนมเพิ่ม

สูงขึ้นอยางมากตอการ เพิ่มปริมาณซีเมนตที่มากขึ้น ทั้ง น้ี

เนื่องจากพิกัดพลาสติกถูกควบคุมโดยคุณสมบัติทางกายภาพ

ของเม็ดดิน [16] จึงอาจกลาวไดวา โครงสรางของดินซีเมนตมี

การเปลี่ยนแปลงอยางมากเมื่อปริมาณซีเมนตมากกวาปริมาณ

เหมาะสม 

 รูปที่ 5 แสดงความสัมพันธระหวางพิกัดเหลวและดัชนีสภาพ

พลาสติกของดินเหนียวที่ป รับปรุงดวยซีเมนตที่ปริมาณตางๆ 

จากผลการทดสอบพบวาเมื่อเพิ่มปริมาณซีเมนตเปน 10 

เปอรเซ็นต สภาพความเปนพลาสติกของดินซีเมนตมีแนวโนม

ลดลง และเพิ่มสูงขึ้นเม่ือเพิ่มปริมาณซีเมนตเปน 20 เปอรเซ็นต 

รวมทั้งความสัมพันธดังกลาวอยูระหวางเสน U-Line กับเสน A-

Line อยางไรก็ตาม เม่ือปริมาณซีเมนตเพิ่มสูงย่ิงขึ้น ( 30 และ 

50 เปอรเซ็นต) ความสัมพันธดังกลาวมีแนวโนมลดต่ําลงมาอยูใต

เสน A-Line ทั้งน้ีอาจเนื่องมาจากเมื่อปริมาณซีเมนตเพิ่มสูงขึ้น
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จะเกิดการลดลงของชั้นความหนาของประจุกระจายตัว รวมทั้ง

ผลของปฏิกิริยาไฮเดรชั่นและปอซโซลานิคทําใหอนุภาคดิน

ซีเมนตรวมตัวกันเปนกลุมกอนที่ใหญขึ้น [17] สงผลใหคุณสมบัติ

ทางกายภาพของดิน (ขนาดของเม็ดดิน) เปลี่ยนไปจากเดิมอยาง

สิ้นเชิง โดยเปลี่ยนจากดินเหนียวเปนดินตะกอนที่มีสภาพความ

เปนพลาสติกสูง (MH) 
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รูปที่ 5 ความสัมพันธระหวางพิกัดเหลวและดัชนีสภาพพลาสติก 

 

3.2 อิทธิพลของซีเมนตตอคุณสมบัติการอัดตัวคายน้ํา 

 รูปที่ 6 แสดงความสัมพันธระหวางอัตราสวนโพรงและความ

เคนประสิทธิผลในแนวด่ิงจากการทดสอบการอัดตัวคายน้ําแบบ

หนึ่งมิติ จากผลการทดสอบแสดงใหเห็นวาดินซีเมนตปนใหม

สามารถเสถียรอยูไดที่อัตราสวนโพรงที่สูงกวาดินเหนียวไมผสม

ซีเ มนตภาย ใต นํ้าหนักกดทับที่ เท ากัน  เ น่ื องจากผลของ

ปฎิกิริยาไฮเดรช้ันและปอซโซลานิค รวมทั้งการลดลงของชั้น

ความหนาของประจุกระจายตัว ทําใหอนุภาคดินรวมตัวกันเปน

กลุมกอนใหญข้ึน สงผลใหกําลังตานทานแรงเฉือนของดินซีเมนต

สูงขึ้นตาม ตลอดจนการรวมตัวเปนกลุมกอนนี้ยังคงอยูและไม

สลายไปแมจะผานการปนใหมที่ปริมาณความช้ืนที่ดัชนีเหลวแลว

ก็ตาม ดวยเหตุนี้เองดินผสมซีเมนตปนใหมจึงสามารถเสถียรอยู

ไดที่อัตราสวนโพรงที่สูงกวาเสนสถานะเน้ือแท 

 อยางไรก็ตามพฤติกรรมการอัดตัวคายนํ้ามีแนวโนมเสถียรอยู

ไดที่ อัตราสวนโพรงที่สูง ข้ึนโดยตรงกับป ริมาณซีเมนตที่ใช

ปรับปรุงในชวงปริมาณต่ํากวาปริมาณเหมาะสม (20 เปอรเซ็นต) 

ถึงแมวาปริมาณซีเมนตที่สูงขึ้นจะทําใหช้ันความหนาของประจุ

กระจายตัวลดลง แตผลิตภัณฑที่ไดจากปฎิกิริยาไฮเดรชั่นและ

ปอสโซลานิคกลับเพิ่มขึ้นตามปริมาณซีเมนต ดวยเหตุนี้เองดินจึง

เสถียรอยู ไดที่ อัตราสวนโพรงที่ สูงขึ้นเ ม่ือ ดินถูกปรับปรุ ง

คุณสมบัติดวยซีเมนตที่นอยกวาปริมาณเหมาะสม ถึงแมวาการ

ลดลงของชั้นประจุกระจายตัวยังคงลดลงอยางตอเนื่องตามการ

เพิ่มปริมาณซีเมนต แตผลิตภัณฑที่ไดจากปฎิกิริยาไฮเดรชั่นและ

ปอสโซลานิคกลับเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่อง  แตเน่ืองจากพฤติกรรม

การอัดตัวคายนํ้าของดินเบนโทไนทถูกควบคุมโดยช้ันความหนา

ของประจุกระจายตัว จึงสงผลใหดินซี เมนตเสถียรอยู ไดที่

อัตราสวนโพรงที่ลดต่ําลง เม่ือปริมาณซีเมนตมากกวาปริมาณ

ซีเมนตเหมาะสม 
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รูปที่ 6 ความสัมพันธระหวางอัตราสวนโพรงและความเคน

ประสทิธิผลในแนวดิ่ง 

 

4. สรุปผลการทดลอง 

 จากการศึกษาอิทธิพลของซีเมนตตอดัชนีคุณสมบัติและการ

อัดตัวของดินเบนโทไนทผสมซีเมนตปนใหมสามารถสรุปไดดังน้ี 

 

4.1 ความถวงจําเพาะและอัตราสวนการบวมตัวอิสระมีคาลดลง

เมื่อปริมาณซีเมนตมากขึ้น โดยมีอัตราการลดลงไมมากในชวง

ปริมาณซีเมนตนอยกวาปริมาณเหมาะสม หลังจากน้ันเมื่อเพิ่ม

ปริมาณซีเมนตมากขึ้นอัตราการลดลงมีแนวโนมลดลงอยางมาก

โดยปริมาณซีเมนตที่เหมาะสมเทากับ  20 เปอรเซ็นต 

 

4.2 พิกัดเหลวมีแนวโนมเพิ่มสูงข้ึนในชวงปริมาณซีเมนตนอยกวา

ปริมาณที่เหมาะสม หลังจากนั้นเมื่อเพิ่มปริมาณซีเมนตพิกัด

เหลวจะมีคาลดลง อยางไรก็ตามพิกัดพลาสติกมีแนวโนมเพิ่ม

สูงข้ึนเมื่อปริมาณซีเมนตมากขึ้น 
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4.3 สภาพความเปนพลาสติกของดินซีเมนตมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้น

ตามการเพิ่มข้ึนของปริมาณซีเมนตในชวงปริมาณซีเมนตต่ํากวา

ปริมาณซีเมนตที่เหมาะสม หลังจากน้ันเม่ือเพิ่มปริมาณซีเมนต

ทําใหคุณสมบัติทางกลของดินเหนียวเปลี่ยนไปเปนดินตะกอน 

 

4.4 เม่ือปริมาณซีเมนตเพิ่มสูงขึ้นดินซีเมนตจะเสถียรอยูไดที่

อัตราสวนโพรงที่สูงกวาดินที่ไมไดปรับปรุงดวยซีเมนตภายใต

ความเคนกดทับเดียวกัน โดยจะสูงข้ึนตามปริมาณซีเมนตที่ผสม

จนถึงปริมาณซีเมนตที่เหมาะสม หลังจากน้ันเม่ือปริมาณซีเมนต

เพิ่มสูงข้ึนดินจะเสถียรอยูไดที่อัตราสวนโพรงที่ลดตํ่าลง  
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บทคัดยอ 

   การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมของชุมชนครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อหาแนวปฏิบัติที่เหมาะสมในการจัดการและลด

ปริมาณขยะในครัวเรือน และเพื่อขยายผลแนวปฏิบัติการลดปริมาณขยะสะสมในครัวเรือนของชุมชนตําบลเมืองบัว อําเภอชุมพลบุรี 

จังหวัดสุรินทร  โดยดําเนินการ 4 ข้ันตอน คือ (1) เตรียมการ ดานบุคลากร พื้นที่ และหนวยงานที่เก่ียวของ (2) เก็บรวบรวมขอมูลและ

วิเคราะหขอมูล (3) ประชุมเชิงปฏิบัติการเรียนรูรวมกันเพื่อสังเคราะหขอมูลหาแนวทางการแกปญหาและรูปแบบแนวทางการปฏิบัติที่

ดีในการจัดการขยะ และ (4)ติดตามผล ประเมินผล ถอดบทเรียนและสรุปผล ดําเนินการวิจัยโดยใชเครื่องมือการวิจัยอยางหลากหลาย 

ไดแก การสังเกต สัมภาษณ แบบสอบถาม จัดเวทีประชุมชาวบาน การสนทนากลุม ถอดบทเรียน และสรุปบทเรียน ผลการวิจัยพบวา 

รูปแบบแนวทางการจัดการขยะที่เหมาะสมในครัวเรือน คือ การสงเสริมใหปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใชสินคาอุปโภคและบริโภคที่

เปนขยะ อบรมใหมีความรูในการจัดการขยะในครัวเรือน เพิ่มทักษะในดานการแปรรูปและสรางมูลคาเพิ่มขยะ รวมถึงการสงเสริมให

ชาวบานมีบทบาทในการจัดการตนเองรวมกันในชุมชน ดานการขยายผลแนวปฏิบัติการลดปริมาณขยะสะสมในครัวเรือนของชุมชน

ตําบลเมืองบัว เนนการใหผูนําชุมชนมีโอกาสไดแลกเปลี่ยนเรียนรูกันในพื้นที่หรือชุมชนที่ประสบความสําเร็จ     มีการกํากับ ติดตาม 

เพื่อนําผลจากการเรียนรูมาวางแผนกิจกรรมหรือโครงการทั้งในระยะสั้นและระยะยาว นอกจากนี้ชุมชนตนแบบของตําบลเมืองบัวได

เปนตัวแทนอําเภอเพื่อนําเสนอผลงานดานการจัดการขยะและการจัดการตนเอง แสดงใหเห็นถึงแรงกระตุนใหเกิดการขยายผลตาม

เปาหมายของตําบลที่จะดําเนินการใหครบทุกหมูบาน 

คําสําคัญ: การจัดการขยะ ชุมชนจัดการตนเอง การวิจัยแบบมีสวนรวม 
 

Abstract 

   This participatory action research aimed to find the appropriate practices for household waste 

management and waste reduction in Muangbua Subdistrict, Chumpolburi District, Surin Province, and to extend 

the result to others areas. There were 4 steps of research actions which were; (1) preparing research area and 

researcher team, (2) data collection and data analysis, (3) having workshop to synthesize the data in order to find 

the appropriate practices, and (4) following, evaluating, and summarized lesson-learn. Research techniques 

included observation, interview, questionnaire, workshop, focus group meeting, lesson learned, and lesson 

summary. The result showed that appropriate practices for household waste management and waste reduction 
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in Muangbua Subdistrict were (1) to promote area members’ behaviors on using consumer products which 

produce less waste, (2) to raise awareness and knowledge of waste separation before disposal, (3) to promote 

the waste recycling products in order to add value and raise members’ income, and (4) to raise members’ rules 

and roles for the self-management within the community. In order to extend the appropriate practice result to 

other areas to create the sustainable waste management and self-management community, It is recommended 

that (1) the community leaders should have chances and be able to learn from other good practices, (2) the 

short and long term project planning should be set by community member’s participation, and (3) the waste 

management activities should be created and continued to motivate and raise awareness of the household 

members. 

Keywords: Waste Management, Community Self-Management, Participatory Action Research 

 

1. บทนํา 
 ขยะมูลฝอยสงผลกระทบตอส่ิงแวดลอมและสุขภาพอนามัย

ของประชาชน ทําใหทุกภาคสวนที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและภาค

ประชาชนตางตระหนักถึงปญหาดังกลาว ดั งแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 ซึ่งได

กําหนดยุทธศาสตรการเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพื่อการ

พัฒนาอยางย่ังยืน มีเปาหมายเพื่อสรางคุณภาพส่ิงแวดลอมที่ดี 

ลดมลพิษ และลดผลกระทบตอสุขภาพของประชาชนและระบบ

นิเวศ โดยใหความสําคัญกับการจัดการขยะมูลฝอยและของเสีย

อันตรายอยางถูกตองและมีสัดสวนการนําไปใชประโยชนอยาง

เหมาะสม [1] ซึ่งในทองถ่ินเองก็ตระหนักถึงความสําคัญและ

เตรียมความพรอมในการแกปญหาในระดับชุมชน ดังเชน ชุมชน

ตําบลเมืองบัว อําเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร ซึ่งไดเขารวม

โครงการกับสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ 

(สสส.) และมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมยเพื่อดําเนินการวิจัยเชิง

ปฏิบัติการแบบมีสวนรวมของชุมชนเพื่อแกไขปญหาดังกลาว  

 

2. ขอบเขตการวิจัย 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อหาแนวปฏิบัติที่เหมาะสมในการ

จัดการขยะในครัวเรือนและเพื่อขยายผลแนวปฏิบัติการลด

ปริมาณขยะสะสมในครัวเรือนของชุมชนตําบลเมืองบัว อําเภอ

ชุมพลบุ รี  จั งหวัดสุรินทร  ดําเนินการในเดือนมกราคม – 

ธันวาคม 2560 โดยศึกษาดานบริบทพื้นที่เกี่ยวกับการจัดการ

ขยะจากตนทาง กลางทาง และปลายทาง ศึกษาความตองการ

และแนวทางแกปญหารวมกับชุมชน รวบรวม วิเคราะหและ

สังเคราะหขอมูล เพื่อหาขอตกลงและหาแนวปฏิบัติรวมกันใน  

ชุมชน รวมถึงการขยายผลในหมูบานอ่ืนๆ ทั่วทั้งตําบล  

3. วิธีการวิจัย 
3.1 ข้ันตอนการดําเนินการวิจัย 

 ผูวิจัยไดออกแบบและดําเนินการวิจัยตามขั้นตอนดังตอไปนี้  

3.1.1 เตรียมการดานทีมวิจัย โดยการเตรียมทีมนักวิจัย เตรียม

ชุมชน และเตรียมเครื่องมือและเก็บขอมูล  

3.1.2 เก็บรวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูล โดยการศึกษาดู

งานในพื้นที่ และถอดบทเรียน  

3.1.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการสังเคราะหแนวทางแกปญหาและ

แนวทางการปฏิบัติที่ดีในการจัดการขยะตนทางจากครัวเรือน 

แสดงกิจกรรมในรูปที่ 1 และ 2  

3.1.4 ติดตามผล ประเมินผล สรุปผล และถอดบทเรียน 

 

 
รูปที่ 1 การทํากิจกรรมสนทนากลุมและแลกเปลี่ยนเรียนรูดาน

การจัดการขยะ อบต.เมืองบัว 

 

 
รูปที่ 2 การศึกษาดูงานเตาเผาขยะชุมชนที่ ตําบลหนองทุม     

อําเภอวาปปทุม จังหวัดมหาสารคาม 
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3.2 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

 การศึกษาวิจัยนี้ เปนการวิจัยเชิงคุณภาพแบบพรรณนา 

เพื่อใหการดําเนินวิจัยสามารถวัดไดทั้งในดานพฤติกรรมและ

รูปธรรมจึงใชเครื่องมือการวิจัยหลายวิธี ไดแก 

3.2.1 การสังเกต (Observation) ใชเก็บขอมูลบริบทพื้นที่

ชุมชน ดานกายภาพ ของสิ่งแวดลอม ขยะมูลฝอยและพฤติกรรม

ของชุมชน และสรุปประเด็นแบบเชิงพรรณนา  

3.2.2 แบบสัมภาษณ (Interview) เปนแบบสัมภาษณแบบเชิง

ลึกรายประเด็นแบบไมมีโครงสราง ใชเก็บขอมูลดานบริบทชุมชน

ซึ่งเปนขอมูลทั่วไป และแบบมีโครงสรางใชถามภาพรวมของ

กิจกรรมการวิจัย ซึ่งใชเก็บหลังจากการฝกอบรมเชิงปฏิบัติและ

การถอดบทเรียน หลังจากที่มีการทดลองการเปลี่ยนแปลงที่เกิด

ขึ้นกับชุมชน วิเคราะหขอมูลโดยสรุปประเด็นแบบเชิงพรรณนา 

3.2.3 การสนทนากลุม (Focus group) เปนการจัดกิจกรรม

รวมกลุม พูดคุย สนทนาในประเด็น ความคิดเห็น ขอเสนอแนะ 

การแกปญหา แนวทางการแกปญหาและการวิจารณ ตลอดจน

แนวทางการพัฒนาเพื่อความย่ังยืน ใช เก็บขอมูล ทั้งระยะ

เตรียมการ ระยะปฏิบัติการ ระยะประเมินผลและระยะรับ

ผลประโยชน ที่ เกิดขึ้นตอชุมชนโดยรวมในดานสังคมและ

สิ่งแวดลอม วิเคราะหขอมูลโดยการสรุปประเด็นเชิงพรรณนา 

3.2.4 แบบสอบถาม (Questionnaire) เปนแบบสอบถามที่

สรางขึ้นสําหรับใชเก็บขอมูลดานการจัดการขยะในครัวเรือนกอน

การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการและใชประเมินความรูความเขาใจใน

การฝกอบรม 

3.2.5 กิจกรรมถอดบทเรียน เปนกิจกรรมที่ดําเนินการศึกษาแต

ละประเด็นหรือกิจกรรมเสร็จสิ้น โดยรวมกันถอดบทเรียน 

เกี่ยวกับความรู ความเขาใจ ความคิดเห็น ขอเสนอแนะ แนว

ป ฏิบั ติ แนวท าง พั ฒ นา ค วามป ระทั บ ใ จที่ เ กิ ด ขึ้ น จ าก

กระบวนการวิจัยทั้งหมด สรุปเปนรายประเด็นและบรรยายเชิง

พรรณนา 

 

4. บริบทของพ้ืนที่ศึกษา 

4.1 บรบิททั่วไปดานการจัดการขยะ 

 ประชาชนในพื้นที่และผูรับผิดชอบในองคการบริหารสวน

ตําบลมีความต้ังใจและรับนโยบายขับเคลื่อนใหการจัดการขยะ

เปนเปาหมายสําคัญที่จะทําใหเปนตําบลตนแบบได มีหมูบาน

โนนกลาง หมูที่ 2 เปนหมูบานตนแบบดานการจัดการตนเองที่ดี 

โดยใชกลไกของชุมชนในการขับเคลื่อนดานการจัดการขยะและ

การจัดสภาพแวดลอมในพื้นที่ไดอยางดี และมีประสิทธิภาพ 

สมาชิกในชุมชนมีสวนรวมในการวางแผน รวมกําหนดนโยบาย มี

การกํากับดูแลและแกปญหาดวยตนเองได นอกจากนี้ อบต.เมือง

บัวมีนโยบายและสงเสริม สรางแรงจูงใจใหกับทุกหมูบานได

ศึกษาจากหมูบานตนแบบและนําไปประยุกตกับบริบทพื้นที่ของ

ตน มีการวางแผนการจัดกิจกรรมในลักษณะตางๆ เพื่อสงเสริม

การจัดการขยะและสรางจิตสํานึกที่ดี เชน การจัดกิจกรรมตลาด

นัดขยะ ผาปาขยะ การจัดกิจกรรมรักษาสิ่งแวดลอม หนาบาน

นามอง การจัดกิจกรรมการใชเช้ือเพลิงจากขยะอินทรีย เปนตน  

 

4.2 ปจจัยเงื่อนไขและบริบทสูความสําเร็จ 

 ผูวิจัยไดสังเคราะหและสรุปสถานการณดานการจัดการขยะ

ของชุมชนไดเปนสองประเด็น คือ ปจจัยเงื่อนไข และบรบิทสู

ความสําเร็จ ดังนี้ 

4.2.1 ปจจัยเงื่อนไข 

  (1) ประชาชน มีพื้นฐาน ความรู ความเขาใจ และความ

ตระหนักในปญหาขยะแตกตางกัน  

  (2) งบประมาณดําเนินการในระดับตําบลมีอยางจํากัด 

  (3) สมาชิกในชุมชนมีบทบาทคอนขางนอย กิจกรรมโดย

สวนใหญยังตองขับเคลื่อนดวยผูนําชุมชน  

  (4) หนวยงานระดับตําบล (อบต.) ยังขาดการบูรณาการ

โครงการโดยการวางแผนทั้งระยะสั้นและระยะยาว 

  (5) สมาชิกในชุมชนยังตองการวิทยากรเพื่อชวยกระตุน

หรือสงเสริมความเขาใจในดานการจัดการขยะในครัวเรือน 

4.2.2 บริบทสูความสําเร็จ 

  (1) มีชุมชนหมูบานตนแบบ ซ่ึงมีความเขมแข็งของชุมชน 

และมีกิจกรรมการจัดการขยะในครัวเรือนที่มีประสิทธิภาพ 

  (2) มีการขับเคล่ือนโดยยุทธศาสตรและนโยบายของ

จังหวัดเพื่อเปนจังหวัดปลอดขยะ 

  (3) ทีมงานผูรับผิดชอบงานใน อบต.มีความมุงมั่นและ

กระตือรือรนเพื่อผลักดันสูความสําเร็จ 

  (4) มีแนวปฏิบัติและนโยบายใชกระบวนการสรางเสริม

พลังความเขมแข็ง และกิจกรรมการแขงขันกับพื้นที่อ่ืนๆ รวมถึง

พื้นที่รวมตําบล เพื่อเปนการกระตุนใหครัวเรือนสนใจการจัดการ

ขยะ 

  (5) อบต.มีนโยบายที่จะเปนตนแบบดานชุมชนเขมแข็ง

และการจัดการขยะครัวเรือนอยางสมบูรณแบบในระดับตําบล 
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  (6) ผูนําและตัวแทนชุมชนที่ เขารวมกิจกรรมมีความ

กระตือรือรนในการขับเคล่ือนเพื่อนําไปสูการจัดการขยะ 

  (7) ผูนําระดับบริหารของอบต. ใหความสําคัญกับการ

บริหารจัดการขยะ รวมถึงโครงการดานการสรางความเขมแข็ง

ในชุมชนอยางจริงจัง เชน โครงการโรงเรียนผูสูงอายุ เปนตน 

  (8) รูปแบบการจัดการขยะที่เปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไป 

เชน การลดปริมาณการใช การคัดแยก การแปรรูป การนํา

กลับมาใชใหม เปนตน สามารถนํามาประยุกตใชในพื้นที่ได 

  (9) มีการคัดแยกขยะเพื่อกําจัดจากพื้นที่โดยการขาย 

  (10) นโยบายรัฐบาลในดานการจัดการขยะในพื้นที่สงผล

ใหมีงบประมาณสนับสนุนอยางตอเน่ืองและจากหลายหนวยงาน 

เชน สสส สํานักงานสิ่งแวดลอมจังหวัด ยุทธศาสตรจังหวัด เปน

ตน 

  (11) ความกาวหนาทางเทคโนโลยีการส่ือสาร สงเสริม

การประสานงานและการดําเนินกิจกรรมระหวางสมาชิกใน

ชุมชน 

 

5. ผลการดําเนินงานวจิัย 

 จากการดําเนินงานตามแผนการวิจัย สามารถสรุปไดดังนี้ 

 

5.1 แนวทางการจัดการปญหาการจัดการขยะในครัวเรือน  

5.1.1 ปรับเปล่ียนพฤติกรรมการใชสินคาอุปโภคและบริโภค 

โดยเฉพาะครัวเรือนที่ต้ังอยูในชุมชนที่มีลักษณะคลายสังคมเมือง 

เนื่องจากการจับจายใชสอยและการคมนาคมสูตัวเมืองสะดวก

รวดเร็ว ชุมชนควรไดรับการสงเสริมดานความรูความเขาใจในการ

เลือกบริโภคเพื่อลดปริมาณขยะตั้งแตตนทาง ปรับพฤติกรรมและ

สรางจิตสํานึกการดูแลรักษาสิ่งแวดลอมใหกับชุมชน  

5.1.2 ชุมชนควรไดรับการสนับสนุนและสงเสริมความรูดานการ

คัดแยกขยะภายในครัวเรือนอยางเหมาะสม โดยหนวยงานภาครัฐ

ที่รับผิดชอบ อาจสงเสริมใหมีการจัดทําหรือจัดหาถังแยกขยะใน

แตละครัวเรือน มีการสรางกลไกของชุมชนเพื่อใหเกิดการสราง

แรงจูงใจในการปรับพฤติกรรม 

5.1.3 อบต.เมืองบัวควรมีสวนสนับสนุนการจัดการขยะใน

ครัวเรือน โดยเฉพาะในดานการจัดการขยะที่ไมสามารถกําจัดทิ้ง

ไดเองในครัวเรือน จัดหาพื้นที่สาธารณะสําหรับการกําจัดหรือฝง

กลบ รวมถึงมีพื้นที่เฉพาะสําหรับรวบรวมขยะพิษเปนจุดสําคัญ

เพื่อรวบรวมนําไปกําจัดตอไป 

5.1.4 อบต.เ มืองบัวควรสงเสริมใหมีการแปรรูปและสราง

มูลคาเพิ่มใหกับขยะที่เหลือทิ้ง เหลือใช หรือนํากลับมาใชใหม 

โดยบูรณาการกับโครงการหรือกิจกรรมตามนโยบายหลักของ

หนวยงาน เชน การสรางเสริมสุขภาวะของผูสูงอายุ การสงเสริม

รายไดเกษตรกร หรือการจัดผาปาขยะเพื่อเปนการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม เปนตน  

5.1.5 แตละชุมชนควรสงเสริมใหสมาชิก มีสวนรวมในการ

รับทราบปญหา วิเคราะหสถานการณตางๆ ในพื้นที่ เพื่อหาแนว

ทางการจัดการตนเอง โดยอาจสรางกฎ กติกา และกลไกชุมชน

เพื่อใหเกิดการขับเคลื่อนและนําสูผลการปฏิบัติงานจัดการขยะที่

ดีและเหมาะสมของแตละพื้นที่  

5.1.6 สมาชิกในครัวเรือนและตัวแทนชุมชนควรได รับการ

สนับสนุนใหเขารวมกิจกรรมหรือแลกเปล่ียนเรียนรูกับเครือขาย

ภายนอกทั้งในระดับหมูบาน ตําบล อําเภอ หรือจังหวัด เพื่อ

กอใหเกิดแนวคิดหรือกิจกรรมสรางสรรคอันสอดคลองกับบริบท

พื้นที่ของตน 

 

5.2 ดานการขยายผลแนวปฏิบัติการลดปริมาณขยะสะสมใน

ครัวเรือน 

 จากชุมชนตนแบบจากบานโนนกลาง หมูที่ 2 ซ่ึงมีความ

เขมแข็งในดานการจัดการตนเองเปนกลุมขับเคลื่อนขยายไปยัง

หมูบานอ่ืนๆ ไดอีก เชน บานหนองไผ หมูที่ 4 แสดงในรูปที่ 3 

โดยสามารถสรุปแนวทางไดดังนี้ 

5.2.1 สงเสริมใหสมาชิกหรือผูนําชุมชนที่มีวิสัยทัศนและความ

ตั้งใจที่แนวแนมีโอกาสไดแลกเปลี่ยนเรียนรูกับพื้นที่หรือชุมชนที่

ประสบความสําเร็จ โดยการเขารวมในกิจกรรมตาง ๆ เชน การ

อบรมเพิ่มพูนความรู การแลกเปลี่ยนเรียนรู แสดงความคิดเห็น 

และการศึกษาดูงาน เปนตน  

5.2.2 มีการกํากับใหสมาชิกหรือผูนําชุมชนนําผลจากการเรียนรู

มาวางแผนกิจกรรมหรือโครงการทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 

โดยการมีสวนรวมของสมาชิกในชุมชน เพื่อใหเกิดความตระหนัก

ถึงปญหาและความสําคัญของการดําเนินการแกไขปญหา และมี

แรงจูง ใจในการปรับทัศนคติ พฤติกรรม ห รือมีแนวคิดที่

สรางสรรคในการดําเนินการ โดยสรางกฎ กติกา หรือสัญญา

ประชาคมรวมกัน เพื่อเปนกลไกอยางหนึ่งในการผลักดันให

กิจกรรมหรือโครงการบรรลุเปาหมายได  

5.2.3 หนวยงานสนับสนุน องคการบริหารสวนตําบลหรือ

หนวยงานอ่ืนๆ ควรสนับสนุนดานความรูความเขาใจในเรื่องการ
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บริหารจัดการขยะ การลดปริมาณขยะในทุกขั้นตอน ตั้งแตการ

ปรับพฤติกรรมการกอใหเกิดขยะ การคัดแยกขยะในครัวเรือน 

การนําขยะมาแปรรูปหรือเพิ่มมูลคา การกําจัดขยะอยางถูกวิธี 

รวมถึงการสรางแรงจูงใจใหกับชุมชนเพื่อใหสามารถดําเนินการได

อยางตอเนื่องดวยตนเอง และสามารถสรางความเขมแข็งใหกับ

ชุมชนอยางย่ังยืนได 

 

 
รูปที่ 3 กิจกรรมขบวนแหผาปาขยะ หมูบานเมืองไผ 

 

6. อภิปรายผลการวิจัย  
6.1 รูปแบบแนวทางการจัดการขยะที่เหมาะสมในครัวเรือน  

 การปรับพฤติกรรมดานการจัดการขยะ และการสงเสริม

ความรูความเขาใจในการคัดแยกขยะแตละครัวเรือน เปน

แนวทางสํา คัญที่จ ะทําใหป ริมาณขยะในพื้ นที่ ลดลง ลด

งบประมาณในการจัดเก็บและนําไปกําจัด รวมถึงปญหาดาน

สภาพแวดลอมในพื้นที่ และดานการสนับสนุนสงเสริมจาก

หนวยงานองคการบริหารสวนตําบล การสรางเครือขายกับ

หนวยงานในพื้นที่และหนวยงานภายนอก สอดคลองกับงานวิจัย

ดานการจัดการขยะโดยการมีสวนรวมของชุมชนที่ดําเนินในพื้นที่

ตางๆ [2] [3] และสอดคลองกับแนวคิดการมีสวนรวม [4] 

 

6.2 การขยายผลแนวปฏิบัติก ารลดปริมาณขยะสะสมใน

ครัวเรือน 

 การสงเสริมใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางตัวแทน

สมาชิกหรือผูนําในชุมชนที่มีวิสัยทัศนและความตั้งใจจริงจังใน

การดําเนินการขับ เคลื่อนดานการลดปริมาณขยะสะสมใน

ครัวเรือนโดยการเขารวมในกิจกรรมตาง ๆ เชน การอบรม

เพิ่มพูนความรู การแลกเปลี่ยนเรียนรู แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

การศึกษาดูงาน สอดคลองกับศาสตรของพระราชาในดานการ

ระเบิดจากภายใน อันหมายถึง การจะทําการใดๆ ตองเร่ิมจาก

คนที่เก่ียวของเสียกอน ตองสรางความเขมแข็งจากภายในใหเกิด

ความเขาใจและอยากทํา ไมใชการสั่งใหทํา คนไมเขาใจก็อาจจะ

ไมทําก็เปนได ในการทํางานนั้นอาจจะตองคุยหรือประชุมกับ

ลูกนอง เพื่อนรวมงาน หรือคนในทีมเสียกอน เพื่อใหทราบถึง

เปาหมายและวิธีการตอไป [5]  

 

7. ขอเสนอแนะ 

7.1 ใชจุดแข็งของชุมชนเปนกลไกในการขับเคล่ือน ขยายผล โดย

เปนวิทยากรถายทอดและนําปฏิบัติการจัดการขยะใหกับ

บานเมืองไผ หมูที่ 4 และหมูอ่ืนๆ จนครบทุกหมูบาน 

 

7.2 สรางแรงจูงใจในรูปแบบการประกวด ใหรางวัล การแขงขัน 

และมอบเกียรติบัตรเพื่อเปนขวัญและกําลังใจ 

 

7.3 อบต. ควรติดตามและประเมินผลทุกรอบปหรือรอบสองป 
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บทคัดยอ 

   บทความน้ีมีวัตถุประสงคเพื่ออธิบายสถานภาพผลงานวิชาการการศึกษาสถาปตยกรรมพื้นถ่ินในจังหวัดบุรีรัมย ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ผานการศึกษาจากตัวอยางผลงานวิชาการที่มีการเผยแพรต้ังแต พ.ศ. 2533-2561 จํานวน 20 

รายการ ประกอบดวย หนังสือวิชาการ รายงานการวิจัย บทความ รายงานสืบเน่ืองจากการประชุม และวิทยานิพนธ  โดยนําเสนอผล

การวิเคราะหขอมูลดวยการบรรยาย เพื่อแสดงใหเห็นภาพรวม และสาระสําคัญของการศึกษาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน  ผลการศึกษา

พบวาในชวงเกือบ 3 ทศวรรษที่ผานมา การผลิตผลงานวิชาการในจังหวัดบุรีรัมยยังมีจํานวนจํากัด สวนใหญเปนนักวิชาการในพื้นที่ 

โดยมีเนื้อหาสาระในประเด็น 3 ประเด็นหลัก คือ การกอรูปของสถาปตยกรรมพื้นถิ่น การอนุรักษ และเทคโนโลยีอาคาร ทั้งน้ี ผลลัพธ

ที่ไดจากการศึกษาดังกลาวผูที่สนใจสามารถใชประโยชนเปนขอมูลพื้นฐานในการสืบคน อางอิง และการต้ังประเด็นในการศึกษา

สถาปตยกรรมพื้นถิ่นในจังหวัดบุรีรัมยที่ยังมีชองวางตอไป 

คําสําคัญ: สถาปตยกรรม, สถาปตยกรรมพื้นถ่ิน, บุรีรัมย 
 

Abstract 

   This article aims to explain a status of academic outputs in vernacular architecture study in Buri Ram 

Province, northeast of Thailand. The review of this article is based on 20 samples of academic outputs published 

during 1990-2018 A.D., i.e. texts, research reports, articles, conference proceedings and thesis, then to present all 

analyzed data by description and to demonstrate an overview and a substantial of study from the past till now. 

The results have shown that during a few decades the academic outputs Most of the scholars in the local. There 

are various study approaches which can be categorized into 3 main contents, namely vernacular architecture 

formation, conservation and building technology. The outcome of this article is useful as the database for search, 

reference and development of research question for anyone interested. which also includes the next gap 

Keyword: Architecture,  Vernacular Architecture,  Buri Ram 

 

1. บทนํา 

 ส ถ าป ต ยก ร รม พื้ นถิ่ นมี คํ าที่ ผู ก เ รี ย งกั น จาก คํ า ว า 

“สถาปตยกรรม” และคําวา “พื้นถ่ิน” ซ่ึงมีนักวิชาการหลายคน

ไดอธิบายความหมายของคําดังกลาวและคําที่เก่ียวเน่ือง โดย

สุภาวดี เชื้อพราหมณ และอรศิริ ปาณินท [1] ไดนําเสนอ

ความหมายของคําที่เก่ียวของจากนักวิชาการ และเอกสารที่

หลากหลาย ดังนี้  

 พื้นถ่ิน หมายถึง เฉพาะถ่ิน และมีกลุมคําที่ใช ไดแก Local 

หมายถึ ง ทองถ่ิน ที่ สัมพันธกับพื้นที่อยูอาศัย Vernacular 

หมายถึง ภาษาถิ่น หรือการ ส่ือความหมายถึงพื้น ถ่ิน และ 
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Indigenous หมายถึง พื้นเมือง แตเนนที่คนมากกวา สวนคําที่

เกี่ยวของทั้ง Folk, Primitive, Traditional นั้นแสดงลักษณะ

ความเปนชาวบานที่เรียบงาย หยาบ ไมซับซอน เปนของด้ังเดิมที่

สั่งสมมา  เมื่อพิจารณาคําวา “พื้นถิ่น” หมายถึง พื้นฐาน + ถิ่น

ที่อยู  เพื่อใชชี วิต หรือกลาววาเปนการตอบสนองชีวิตดวย

ปจจัยพื้นฐานในถิ่นน้ัน ดังน้ัน พื้นถิ่นจึงสะทอนความเปนพื้นฐาน

ในชีวิตชาวบานและสัมพันธกับพื้นที่นั้น อาจกลาวไดวา วิถีชีวิต

พื้นถ่ิน (Local Living) เปนการดําเนินชีวิต หรือการใชชีวิตของ

ชาวบานที่มีปฏิสัมพันธระหวางคน สังคมและสภาพแวดลอมในที่

น้ัน โดยมีลักษณะไมคงที่ อาจเปลี่ยนแปลงตามเหตุปจจัยที่

กระทบโดยเฉพาะจากการกระทําของมนุษย ซ่ึงเปนลักษณะการ

ปฏิสัมพันธ   

 ดังน้ัน สถาปตยกรรมพื้นถิ่น (Vernacular Architecture) 

จึงหมายถึง สถาปตยกรรมที่ส่ือความหมายของพื้นถิ่น สรางโดย

คนทองถิ่น และเปนของคนในทองถ่ินน้ัน  เปนสถาปตยกรรมที่

ไมจําเปนตองมีสถาปนิก  และเปนวิถีชาวบานที่สะทอนความ

ตอ งการ  ความปรารถนา  ความ ช่ืนชอบ ความฝนและ

คุณลักษณะทางกายภาพอยางตรงไปตรงมา ไมสามารถแยกจาก

บริบททองถิ่น การดําเนินชีวิต และความเชื่อได  สถาปตยกรรม

พื้นถ่ินจึงเปนสิ่งกอสรางที่มนุษยสรางข้ึนโดยมีลักษณะแตกตาง

กันไปตามสภาพแวดลอมในแตละท องถิ่น  รูป แบบของ

สิ่งกอสรางอาจมีการพัฒนาไปจากรูปแบบเดิมไปตามเหตุปจจัยที่

เปล่ียนแปลง เชน วิถีชีวิต เทคโนโลยีดานวัสดุและการกอสราง 

รสนิยม ฯลฯ  แตการพัฒนาน้ันยอมเพื่อสนองความตองการให

เหมาะสมกับการดําเนินชีวิต โดยใชวัสดุกอสรางที่หามาไดตาม

ทองถ่ินน้ัน ๆ การกอสรางเปนการชวยเหลือกันภายในชุมชน 

จากบุคคลทุกเพศทุกวัยทั้งเด็ก ผูหญิง คนหนุมสาว หรือผูสูงอายุ

ซึ่งบุคคลเหลานั้น อาจเปนผูมีประสบการณทางการกอสราง

หรือไมมีก็ได การทํางานรวมกันภายในชุมชนน้ีเปนเสมือนการ

ถายทอดประสบการณ วัฒนธรรม วิถีชีวิต เรื่องราวตาง ๆ ของ

ชุมชนอยางเปนธรรมชาติ  

 นอกจากน้ี มีนักวิชาการหลายคนไดใหความหมายของ

สถาปตยกรรมพื้นถิ่นไว เชน  

 อนุวิทย เจริญศุภกุล [2] ใหความหมายวาเปนสถาปตยกรรม

แบบประเพณีที่ดํารงอยูในชุมชนพื้นถิ่น สวนใหญจะเปนงาน

สถาปตยกรรมที่ใชประกอบอาชีพและอยูอาศัยของผูที่มีอาชีพ

ทางกสิกรรม เชน กระตอบเฝาทุง ยุงขาว โรงตมเกลือ ฯลฯ 

จนถึงเรือนพักอาศัยแบบตาง ๆ บางครั้งรวมถึงศาสนสถานที่

ชาวบานไดออกแบบและกอสร างตามความจํา เปน ตาม

ความหมายที่ตนเขาใจ โดยมิใชแบบแผนของสถาปตยกรรมแบบ

ประเพณีไทยโดยตรง เปนงานออกแบบและประดิษฐคิดคน

วิธีการแกปญหาพื้นฐานในปจจัยส่ีสวนหน่ึง (เพิงพัก) ที่เกิดจาก

กําลั งส ติปญญากับองคป ระกอบที่ อํ านวยประโยชน ใน

สภาวการณที่มีอยูอยางแทจริง 

 วิโรฒ  ศรีสุโร [3] ใหความหมายวา สถาปตยกรรมถือกําเนิด

ขึ้นมาจากภูมิปญญาของชุมชนที่มิไดอยูในเมืองหลวง สวนใหญ

จะอยูตามภูมิภาคตาง ๆ อันเปนชนบทหางไกลจากความเจริญ

ทางวัตถุธรรม ดังเชนสถาปตยกรรมพื้นถิ่นของภาคอีสานอัน

กวางใหญ สถาปตยกรรมพื้นถิ่นของภาคใต และสถาปตยกรรม

พื้นถิ่นของภาคเหนือ เปนตน อิทธิพลตาง ๆ ที่หลอหลอมใหชาง

หรือสถาปนิกพื้นบาน แตละภูมิภาคเหลาน้ันไดสรางสรรคผลงาน

ออกมา ยอมมีขอแตกตางกันออกไปตามสภาพแวดลอมของแต

ละทองถ่ิน ซึ่งพอจําแนกถึงอิทธิพลเหลานั้น ไดแก อิทธิพลทาง

สภาพภูมิประเทศ อิทธิพลทางเผาชน อิทธิพลทางความเชื่อและ

ศาสนา อิทธิพลทางสภาพเศรษฐกิจ อิทธิพลทางวัสดุและ

อุปกรณการกอสรางอยางไรก็ตาม เมื่อไดวิเคราะหลงไปสูปฐม

เหตุของผลงานสถาปตยกรรมพื้นถิ่นของแตละภูมิภาคเหลานั้น

แลว จะเห็นความสําคัญที่เปนจุดเดนรวมกันประการหน่ึง คือ

การสรางที่มุงเนนใหมีประโยชนใชสอยมากกวาความงาม ซ่ึงเปน

อุดมคติโดยทั่วไปของงานศิลปะพื้นบานทุกแขนง อาทิ งานปน 

ทอ หลอ ถัก จักสานตาง ๆ เปนตน ในทางสถาปตยกรรมก็เฉก

เชนเดียวกัน การมุงเนนเอาประโยชนใชสอย (Function) มาเปน

หลักสําคัญกอนความงามน้ัน จึงกอใหเกิดรูปแบบสถาปตยกรรม

ที่คลายคลึงกัน ถึงแมวาภูมิประเทศจะอยูหางไกลกันก็ตาม 

สถาปตยกรรมพื้นถิ่นคือสถาปตยกรรมของสามัญชน หรือ

ชาวบาน และหมายรวมถึงสถาปตยกรรมทุกประเภท ทั้งอาคาร

พักอาศัย ทั้งช่ัวคราวและถาวร อาคารสําหรับอาชีพ เชน ยุงขาว 

โรงเก็บของ โรงสี โรงปนหมอ ฯลฯ ทั้งอาคารสาธารณะ วัดวา

อารามในชุมชน ศาลากลางบาน ศาลาทาน้ํา ศาลาริมทาง ฯลฯ 

 ธ า ด า  สุ ท ธิ ธ ร ร ม  [4] ใ ห ค ว า ม หม า ย ว า ห ม า ย ถึ ง 

สถาปตยกรรมเฉพาะถ่ินที่ ที่ตั้งอยูบนพื้นฐานหรือบ ริบทที่

แตกตางกัน ไมวาจะเปนดานสภาพแวดลอม สังคม วัฒนธรรม 

และภู มิปญญาของแตละก ลุ มชน อันเป นผลทํ าให เ กิ ด

สถาปตยกรรมที่มีอัตลักษณเฉพาะตัว สถาปตยกรรมพื้นถิ่น จึงมี

ปรากฏอยูในทุกประเทศและซอกมุมทั่วโลกที่มีมนุษยอาศัยอยู 

เปนสถาปตยกรรมของคนทั่วไปหรือสามัญชนเปนสวนใหญ  

577
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เพราะสรางขึ้นจากบริบทดานที่ตั้งและส่ิงแวดลอม  การนําวัสดุ

ทองถ่ินมาใชกอสรางเปนหลักมากกวาการซื้อหาวัสดุสําเร็จรูป

จากภายนอกแลวนํามากอสรางโดยใชแรงงานและภูมิปญญาใน

ทองถ่ิน หากชุมชนใดหางไกลจากการปะทะสังสรรคกับสังคม

ภายนอก รูปแบบสถาปตยกรรมพื้นถิ่นจะแสดงถึงรูปแบบตน

กําเนิดของชนเผาน้ัน ซึ่งตอมารูปแบบอาจไดรับอิทธิพลจาก

ภายนอก แตเมื่อมีการนําแนวคิดไปกอสรางในบริบทที่ต้ังและ

สังคมวัฒนธรรมที่มีรากฐานอยูแลวในทองถ่ิน รูปแบบก็มักไดรับ

การประยุกตหรือพัฒนาขึ้นเปนรูปแบบใหม ๆ 

 คณะสถาปตยกรรมศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 

วิทยาเขตเจาคุณทหารลาดกระบัง [5] ใหความหมายวาหมายถึง 

สิ่งกอสรางตาง ๆ ตลอดจนสภาพแวดลอมทางกายภาพที่มนุษย

สร า งขึ้น ในแตละทองถิ่นที่ มีลั กษณะแตกตาง กันไปตาม

สภาพแวดลอมเพื่อสนองความตองการของชุมชนนั้น ๆ เปน

รูปแบบเฉพาะทองถ่ิน อันเกิดจากการวมตัวเปนชุมชนของสังคม

เกษตรกรรมสมัยกอนในยุคแรกเริ่มนั้นจะตองประกอบดวย

เงื่อนไขหลายประการซึ่งมีความสัมพันธเกี่ยวของกันเปนวงจรที่

ตองมีการปรับปรุงแกไขและพัฒนาตอเนื่องกันเปนเวลายาวนาน 

จนสามารถขจัดความขัดแยงของปญหาตาง ๆ จากเงื่อนไข

เหลานั้นไดเกิดเปนระเบียบแบบแผน ขอบังคับ  ตลอดจนคติ

ความเชื่อที่สมาชิกของสังคมยึดถือเพื่อการอยูรวมกันอยางมีวินัย

และใหสังคมดํารงอยูไดในลักษณะที่ตองปรับใหสอดคลองกับ

ธรรมชาติแวดลอมที่เปลี่ยนไป ฉะนั้น สภาพทางกายภาพที่

มนุษยสรางขึ้นอันเปนผลจากการแกปญหาการดําเนินชี วิต 

ตลอดจนลักษณะหมูบานที่ประกอบดวยบานพักอาศัย อาคาร

สาธารณะและสถานที่ที่เปนศูนยกลางของชุมชนชนิดตาง ๆ 

ตลอดจนเสนทางสัญจร เปนตน ลวนเปนส่ิงสะทอนใหเห็นถึง

เงื่อนไขและรูปแบบของการดํารงชีวิตและการจัดระเบียบทาง

สังคมของแตละภูมิภาคที่แตกตางกันออกไป สื่อความหมายที่

แสดงเอกลักษณของชุมชน แมแตชุมชนที่อยูในภูมิภาคเดียวกัน  

หากแตความเชื่อถือบางประการที่ตางกันก็ยังผลใหเอกลักษณ

ของแตละชุมชนตางกันไปไดอีก   

 ในชวงแรกสถาปตยกรรมพื้นถ่ินซ่ึงที่อยูอาศัยของชุมชนนั้น 

ไมไดรับการยอมรับในวงวิชาการวิชาชีพทางสถาปตยกรรมวามี

คุณคา แตภายหลังไดใหความสําคัญแกอาคารพื้นถ่ิน ถึงกับ

ยกร ะดั บ ใ ห เ ป นส ถาป ต ย กร รมที่ ป ร าศ จากสถ าป นิ ก 

(Architecture without Architect) เนื่องจากการดําเนินชีวิตที่

ผานมาในอดีตจนถึงปจจุบันของมนุษยยอมมีทั้งสุขและทุกข เมื่อ

หวนรําลึกถึงเหตุการณที่ผานมาประสบการณเหลานั้นทําใหชีวิต

ในปจจุบันมีความหมาย และสรางความหวังที่จะดําเนินชีวิตอัน

สดใสตอไปในอนาคต เหตุการณที่ผานมานั้นเองทําใหมนุษยมี

จิตใจผูกพันตอสถานที่ (Sense of Place) ที่ตนเคยดํารงชีวิตมา

อยางแนนแฟน จนเกิดความรูสึกยึดถือเอาสถานที่น้ันเปนถิ่นของ

ตน เปนบานเกิดเมืองนอน (Sense of Belonging)  ทําใหงาน

สถาปตยกรรม ซ่ึง เปนสิ่ งที่ มนุษยสร า งขึ้น จึงกอใหเกิ ด

ความหมายตอมนุษย บางสิ่งก็กลายเปนสัญลักษณที่มนุษย

ผูกพัน (วิวัฒน  เตมียพันธ [6]) 

 จากการทบทวนเอกสารขางตนสามารถนิยามความหมาย

ของสถาปตยกรรมพื้นถิ่นวาเปนส่ิงกอสรางรวมถึงสภาพแวดลอม

ทางกายภาพที่มนุษยสรางขึ้นในแตละทองถิ่นที่มีลักษณะ

แตกตางกันเพื่อสนองความตองการเงื่อนไขปจจัยของชุมชนนั้น

จนเปน รูปแบบเฉพาะทองถิ่นที่สอดคลอง กับบริบทดาน

สภาพแวดลอม สังคมและวัฒนธรรม สั่งสมเปนแบบแผนภูมิ

ปญญาที่สื่อความหมายที่แสดงเอกลักษณของแตละชุมชน  

สามารถแบงประเภทเปน 1) อาคารพักอาศัย และอาคารสําหรับ

ประกอบอาชีพ 2) ศาสนคาร 3) อาคารสาธารณะ ซึ่ง

สถาปตยกรรมพื้นถิ่นมีจุดสําคัญ คือ การมุงเนนประโยชนใชสอย

มากกวาความงาม  เน่ืองจากสถาปตยกรรมพื้นถิ่นเปนผลิตผล

ทางวัฒนธรรมที่ชนแตละถิ่นฐานสรางข้ึนเพื่อเอาชนะธรรมชาติ 

และอยูกับธรรมชาติ ทําใหการศึกษาสถาปตยกรรมพื้นถ่ินไม

สามารถศึกษาที่ตัวสถาปตยกรรมพื้นถิ่นอยางเดียว แตตองศึกษา

บริบทแวดลอมสถาปตยกรรมทั้งดานประวัติศาสตรการต้ังถิ่น

ฐาน ภูมิศาสตร สังคมวัฒนธรรม ชาติพันธุ เพื่อสรางความเขาใจ

ถึงการกอรูป และความเปล่ียนแปลงของสถาปตยกรรมพื้นถิ่น

นั้น  ดังนั้น การศึกษาสถานภาพการศึกษาสถาปตยกรรมพื้นถิ่น

จึงจําเปนตองมีการศึกษาบริบทแวดลอมสถาปตยกรรมดวย 

บทความวิชาการนี้มีวัตถุประสงคในการทบทวน ศึกษาผลงาน

ทางวิชาการจากตํารา หนังสือ ผลงานวิชาการ งานวิจัยที่

เกี่ยวของกับสถาปตยกรรมพื้นถิ่นในจังหวัดบุรีรัมย  

 

2. การศึกษาดานสถาปตยกรรมพ้ืนถิ่นในจังหวัด

บุรีรัมย 
 ผลงานวิชาการที่เกี่ยวของกับสถาปตยกรรมพื้นถิ่นในจังหวัด

บุรีรัมย พบจํานวน 18 รายการ ไดแก 
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ราวป พ.ศ. 2533 หนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมศิลปกรรมทองถิ่น

จังหวัดบุรีรัมย [7] ศึกษาสถาปตยกรรมทองถ่ินจังหวัดบุรีรัมยใน

ประเด็นที่ตั้ ง  และลักษณะทางสถาปตยกรรมโดยสังเขป 

ประกอบการบันทึกภาพถาย แบงเปนบานพักอาศัย จํานวน 7 

หลัง และศาสนคาร จํานวน 12 หลัง ใน 8 อําเภอ 

 ดนัย  นิลสกุล [8] ศึกษาการอนุรักษตึกดินในอีสานใต โดยมี

การสํารวจตึกดิน ในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย จํานวน 2 หลัง 

จากการอพยพของชาวจีนแตจ๋ิวเขามาในจังหวัดบุรีรัมยในชวง

สมัยรัชกาลที่ 5 กอนการสรางทางรถไฟจากนครราชสีมา-

บุรีรัมย ชาวจีนเหลานี้ ไดสรางตึกดินขึ้นเพื่อใช เปนรานคา

จําหนายสินคา และพักอาศัย  ไดแก 1) ตึกดินของนางผอง  โช

รัมย ที่ต้ังริมถนนจิระ อายุของอาคารมากกวา 100 ป ลักษณะ

เปนอาคารเรือนแถวจํานวน 13 หอง แบงเปน 8 หอง และ 5 

หอง โดยมีทางเขาสําหรับเกวียนบรรทุกสินคาระหวางอาคารทั้ง

สอง ดานหลังของตึกดินเปนยุงขาว ลักษณะของอาคารเปน

อาคาร 2 ชั้น โครงสรางไม  ผนังกออิฐดินดิบใชกั้นพื้นที่ภายใน

ชั้นลาง หลังคามุงสังกะสี และ 2) ตึกดินของนายรักเขียว  แซต้ัง 

ที่ตั้งริมถนนจิระ อายุของอาคารมากกวา 100 ป ลักษณะเปน

อาคารชั้นเดียว มีชั้นลอย ขนาด 2 หอง (หองละ 2 ชวงเสา) 

โครงสรางผนังกออิฐดินดิบผสมกับโครงสรางไม ผังอาคารขนาด 

14x14.5 เมตร สรางโดยคนงานชาวเขมร 

 สมมาตร  ผลเกิด [9] ศึกษาวิถีครอบครัวและชุมชนชาติพันธุ

ไทยสวย บานดงกระทิง ตําบลบานดาน อําเภอเมือง จังหวัด

บุรีรัมย โดยศึกษาบานพื้นถ่ิน 3 รูปแบบ ไดแก 1) กระทอมฝาไม

ขัดแตะใบยางหรือใบพลวง 2) บานชั้นเดียวใตถุนสูง ฝาไม

กระดาน 3) บานแฝดช้ันเดียวใตถุนสูง 

 สมบัติ  ประจญศานต [10] ศึกษาสภาพการอนุรักษอุโบสถ

พื้นถ่ิน จังหวัดบุรีรัมย โดยการสํารวจและศึกษาลักษณะทาง

กายภาพของอุโบสถพื้นถิ่น จํานวน 13 หลัง ใน 6 อําเภอ  

จากการศึกษาอุโบสถพื้นถิ่น จํานวน 13 หลังพบวา สวนใหญมี

อายุของอาคารตั้ งแต  51  ป ขึ้น ไป   โด ยมีลั กษณะทาง

สถาปตยกรรมที่สําคัญ คือเปนอุโบสถพื้นบานชั้นเดียว สวนใหญ

เปนอุโบสถทึบ  มีผังพื้น 5 ลักษณะ ไดแก แบบทรงโรง แบบทรง

โรงมีเสารวมใน แบบทรงโรงมีเสารวมในและระเบียง  แบบทรง

โรงมีเสารวมในและลานประทักษิณ และแบบมีมุขหนา มุขหลัง

และลานประทักษิณ โดยมีขนาด 3 หอง หรือ 5 หอง จะพบ

ขนาด 5 หองเปนสวนมาก  นิยมยกพื้นอาคารสูงกวาระดับดิน  

รูปทรงของหลังคามีความสัมพันธกับผังพื้นและขนาดของอาคาร

แตละหลัง  ทั้งหลังคาทรงจั่วเปด  ทรงจั่วปดมีปกนก ทรงจั่วมี

มุขประเจิด ทรงจั่วปดมีปกนก กันสาดและหลังคาคลุมระเบียง  

สภาพอาคารจําแนกเปน 3 กลุมใหญ ไดแก 1) สภาพทรุดโทรม

มากรอวันเสื่อมสภาพ ขาดการดูแลรักษา  2) สภาพใชงานไดมี

การชํารุดบางสวน  และ 3) สภาพใชงานไดดี  ไดรับการบูรณะ  

โดยผูวิจัยไดเผยแพรนําเสนอบทความในการประชุมวิชาการเรื่อง 

“สภาพการอนุรักษอุโบสถพื้นถ่ินในจังหวัดบุรีรัมย.” [11] 

 ฉัตร สืบสําราญ [12]  ศึกษาการคงอยูของพุทธศาสนา ใน

การรับรู ของชาวบานจากภาพจิตรกรรมฝาผนังอุโบสถวัดทา

เรียบ พบวา บานหนองหวา ตําบลนาโพธ์ิ อําเภอนาโพธ์ิ จังหวัด

บุรีรัมย เปนชุมชนที่ตั้งของวัดทาเรียบ ประกอบดวย ประชากร  

ราว 1,021 คน หรือจํานวน  208  หลังคาเรือน มีความสัมพันธ

กับวัดทาเรียบในหลายลักษณะ ทั้งเปนสถานที่ประกอบพิธีกรรม

ทางศาสนา เปนศูนยกลางของนัดการประชุมชาวบาน  เป นจุด

นัดหมาย ในการประกอบกิจกรรมสวนรวมของหมูบานมาโดย

ตลอด และไดวิเคราะหการรับรูของชาวบานเปนสองสวน  คือ  

การรับรูในสถานะที่ภาพจิตรกรรมเปนทัศนศิลปและการรับรู ใน

สถานะ ที่ภาพจิตรกรรมเปนพุทธศาสนคติ  ที่มีโครงเรื่องหลักที่

ประกอบเปนภาพ จิตรกรรมฝาผนังน้ัน ประกอบดวย เร่ืองราว

ทางพุทธศาสนา  พุทธประวัติ  อดีตพุทธ  ชาดก  โลกสัณฐาน 

เรื่องจักรวาลตามคติไตรภูมิ และวรรณกรรมที่เกี่ยวเน่ืองกับ 

พุทธศาสนา 

 ชวลิต  อธิปตยกุล [13] ศึกษาฮูปแตมอีสาน โดยมีการศึกษา

อุโบสถพื้นถิ่นในจังหวัดบุรีรัมยจํานวน 2 อาคาร ไดแก อุโบสถ

วัดบรมคงคา อําเภอพุทไธสง สรางขึ้นในป พ.ศ. 2467-2469 ไม

ปรากฏนามชางเขียนฮูปแตม  ซึ่งฮูปแตมภายนอกอาคารเรื่อง

พระมาลัยเสด็จสวรรค ไหวพระเจดียจุฬามณี และนรกภูมิตาม

แบบที่ชางเขียนนิยมเขียนในอีสาน คือเรื่องพระมาลัยหม่ืนมาลัย

แสด และอุโบสถวัดทาเรียบ อําเภอนาโพธ์ิ สรางข้ึนในป พ.ศ. 

2455-2457 ตอมาในป พ.ศ. 2520 มีชางเขียนฮูป แตม ภาพ

พุทธประวัติ พระมาลัย อดีตพระพุทธเจา สินไช สุวรรณหงส 

เทพชุมนุม เมขลา รามสูร คือนายสิงห  วงศวาด และตอมาในป 

พ.ศ. 2520 มีการเขียนซอมโดยนายสุเทพ  สิงหมนัส 

 สมบัติ  ประจญศานต, วิสาข แฝงเวียง และพิพัฒน  ประจญ

ศานต [14] ศึกษาภูมิปญญาทองถิ่นในการออกแบบอุโบสถพื้น

ถิ่นที่สรางสภาวะสบายจากกรณีศึกษาอุโบสถในจังหวัดบุรีรัมย

จํานวน 3 หลัง ไดแก อุโบสถวัดขุนกอง อําเภอนางรอง  อุโบสถ

วัดชัยมงคล อําเภอประโคนชัยและอุโบสถวัดหนองบัวเจาปา 
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อํา เภอสตึก โดยสามารถอธิบายความตามหลักการทาง

สถาปตยกรรม เชน การวางผังโดยทิศทางการวางตําแหนงของ

อาคารในแนวทิศเหนือ-ใต  ใหดานแคบของอาคารต้ังรับทิศ

ตะวันออก-ตะวันตก ชวยลดพื้นที่เปลือกอาคารที่สะสมความ

รอนดานทิศตะวันออก-ตะวันตก  รูปทรงของหลังคา เลือก

รูปทรงของหลังคาที่ลดพื้นที่ที่รับแดด เชน หลังคาจ่ัว หลังคา

สองชั้นทรงสูง ชวยลดปริมาณการไหลผานของความรอนไดดี ใช

ที่วางของอากาศใตหลังคาเปนตัวปองกันความรอน  รูปทรงของ

อาคารแบบแคบตื้นและมีลักษณะการจัดพื้นที่วางภายในอาคาร 

เปนโถงโลงเพื่อใหอากาศถายเทสะดวก และการออกแบบชอง

เปดกําหนดทิศทางของชองเปดลมเขาบนผนัง และชองเปดใหลม

ออกบนผนังดานตรงกันขามกันทําใหใหมีการระบายอากาศที่ลม

พัดผานไดโดยตรง (Cross  Ventilation) มีชองทางที่อากาศ

เคล่ือนเขาไปในอาคารและมีชองทางที่ทําใหอากาศเคลื่อนออก

ตรงกัน โดยผูวิจัยไดเผยแพรบทความเรื่อง “Local Wisdom in 

Designing Vernacular Buddhist Holy Temples that 

Creating the Thermal Comfort : case study of Khun 

Kong temple’s Sim in Nang Rong district, BuriRam 

province” [15]  “สภาวะนาสบายในสิมวัดหนองบัวเจาปา” 

[16] และ “สภาวะนาสบายในสิมอีสาน” [17] 

 อัศวิณีย  หวานจริง [18]   ไดเรียบเรียงการบูรณะวัดมณี

จันทร บานมะเฟอง ตําบลมะเฟอง อําเภอพุท ไธสง จังหวัด

บุรีรัมย โดยอธิบายถึงเทคนิค และขั้นตอนการประกอบสรางงาน

สรางสรรคการประดับกระจกสีบนผนังภายนอก ของอุโบสถวัด

มณีจันทร ซึ่งเปนเทคนิคใหม คือ ตัดกระจกสีเปนชิ้นสวนตาม

กายวิภาคของคน สรางเปนเรื่องราวทางพุทธศาสนา ประวัติการ

กอตั้งเมืองพุทไธสง การสรางวัด เหตุการณสําคัญของชุมชน 

และเหตุการณพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ป 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนาง

เจาสิริกิติ์ เสด็จออกสีหบัญชรของพระที่นั่งอนันตสมาคม เปนตน 

 ชวลิต  อธิปตยกุล [19] ศึกษาอุโบสถรูปแบบฝมือชางญวน 

161 หลังในภาคอีสาน โดยมีการศึกษาอุโบสถวัดหนองบัวเจาปา 

อําเภอสตึก การทําหลังคาซอน 2 ชั้น 2 ตับ รวมถึงการทํามุข

หนาลด คือแบบมาตรฐานอุโบสถ แบบ ค. และมีลวดลายการ

ประดับโดยรอบทั้งหมด คือแหลงรวมรูปแบบที่เคยปรากฏการ

ปนประดับมาทั้งหมดในอีสานถูกรวมนํามาไวที่อุโบสถหลังนี้ 

 ชวลิต  อธิปตยกุล [20] ศึกษาอุโบสถที่ชางญวนสรางใน

อีสาน โดยมีการศึกษาอุโบสถวัดหนองบัวเจาปา อําเภอสตึก 

ระบุวาการทําซุมวงโคงและการประดับมีชองหนาตาง-ประตู

สี่เหล่ียมผืนผาภายในกรอบซุมวงโคง สวนลวดลายการประดับได

สะทอนถึงรสนิยมสุนทรียภาพของฝมือชางญวน ลวดลายการ

ประดับโดยรอบทั้งหมด คือแหลงรวมรูปแบบที่เคยปรากฏการ

ปนประดับมาทั้งหมดในอีสานถูกรวมนํามาไวที่อุโบสถหลังนี้ เชน 

พานรองรัฐธรรมนูญ หนากาล และอ่ืน ๆ  เปนตน 

 สมบัติ  ประจญศานต , วิสาข  แฝงเวียง และพิพัฒน  

ประจญศานต [21] ศึกษาวิจัยภูมิปญญาการวางทิศทางอาคาร

อุโบสถพื้นถ่ินจํานวน 3 หลังในจังหวัดบุรีรัมย ไดแก อุโบสถวัด

บรมคงคา  อําเภอพุทไธสง  อุโบสถวัดมณีจันทร อําเภอพุทไธสง  

และอุโบสถวัดทาเรียบ อําเภอนาโพธ์ิ พบวา ภูมิปญญาทองถิ่น

ในการวางทิศทางอุโบสถอีสานใหหันหนาไปทางทิศตะวันออก

เปนผลดีตอสภาวะสบายของอาคาร ทําใหดานแคบของอาคาร

ตั้งรับกับทิศตะวันออก-ทิศตะวันตกที่ชวยลดปริมาณแสงอาทิตย

ที่สองไปยังพื้นที่ผนังของอาคาร เม่ือผนังดานแคบมีพื้นที่นอย

กวาดานยาว ทําใหเกิดการสะสมความรอนในปริมาณนอยกวา 

และผนังทิศตะวันตกเปนผนังทึบหลังพระพุทธรูปประธานอาคาร 

ไมมีชองเปดทําใหไมมีปริมาณแสงอาทิตยที่จะสองเขาไปทําให

เกิดความรอนภายในอาคาร สวนดานยาวของอาคารซึ่งโดยปกติ

จะเปนชองเปดที่สามารถรับลมทางทิศเหนือ-ทิศใต จึงกลาวไดวา

สภาวะสบายในอุโบสถเ กิดจากการภูมิปญญาในการออกแบบ

สถาปตยกรรมในการวางทิศทางอาคารรวมกับปจจัยอ่ืน โดย

ผูวิจัยไดเผยแพรบทความเรื่อง “The study of thermal 

comfort of  I-san Vernacular Buddhist Holy Temples 

(Sims) in BuriRam Province” [22] 

 สมบัติ  ประจญศานต [23] ศึกษาวิจัยภูมิปญญาการกําหนด

พื้นที่ภายในอุโบสถพื้นถิ่นในภาคอีสาน โดยมีการศึกษาจาก

อุโบสถพื้นถิ่นในจังหวัดบุรีรัมยจํานวน 2 อาคาร ไดแก อุโบสถ

วัดสระแก อําเภอนาโพธ์ิ และอุโบสถวัดหลักศิลา อําเภอบาน

ใหมไชยพจน พบวา จากพุทธบัญญัติเก่ียวกับสีมาที่พระสงฆจะ

พึงกระทําสังฆกรรมนั้นจะตองกําหนดเขตสีมาหามไมใหสมมุติ

สีมาเล็กเกินไป จนไมสามารถบรรจุภิกษุ 21 รูป น่ังหัตถบาสได 

มีผลตอการกําหนดพื้นที่ใชสอยภายในอุโบสถ ในการวิจัยครั้งน้ี

จึงไดทําการรวบรวมขอมูลภาคสนามโดยการวัดระยะการน่ังของ

ภิกษุ เสนอแนะใหใชระยะการน่ังของภิกษุที่คาเปอรเซ็นไทลที่ 

95 ไดระยะการนั่งของภิกษุ กวาง 800 มิลลิเมตร ยาว 1,067.5 

มิลลิเมตร รวมพื้นที่นั่ง 0.854 ตารางเมตร รวมระยะหัตถบาสไม

เกิน 500 มิลลิเมตร ไดพื้นที่นั่ง 1.38 ตารางเมตรตอรูป (รวม
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ระยะหัตถบาสและระยะกราบ) จากนั้นนํามาคํานวณเผื่อระยะ 

ทางสัญจร รอยละ 30  รวมเปนพื้นที่ใชสอยข้ันตํ่า 1.794 ตาราง

เมตรตอรูป ดังนั้น สรุปไดวาในการสรางอุโบสถ ควรมีพื้นที่

ภายในไมนอยกวา 38 ตารางเมตร เพื่อประกอบสังฆกรรมที่

บรรจุภิกษุ 21 รูป นั่งหัตถบาสได  ทั้งนี้ รูปแบบของผังการน่ัง

ของภิกษุในแตละสังฆกรรมเปนธรรมเนียมปฏิบัติ และขึ้นกับ

ปจจัยหลายประการ เชน ขนาดและรูปรางของอุโบสถ จํานวน

สงฆและสมณศักดิ์ของสงฆที่รวมพิธีในคราวนั้น  ธรรมเนียมนิยม

ของแตละทองถิ่นซึ่งปจจัยเหลานี้ทําใหมีการพิจารณาจัดรูปแบบ

การนั่งที่ตางออกไปได โดยผูวิจัยไดเผยแพรบทความเร่ือง “การ

กําหนดขนาดพื้นที่สังฆกรรมตามพุทธบัญญัติ” [24] 

 ปยชนม  สังขศักดา, สมบัติ  ประจญศานต, กฤษณ  ปตาทะ

สังข  และวิสาข   แฝงเ วียง  [25] ศึกษาวิจัยการสํารวจ

สถาปต ยกรรมพื้น ถ่ินภาย ใตการ เ รียนรู แ บบบูรณาการ 

กรณีศึกษาอุโบสถวัดกลางนางรอง จังหวัดบุรีรัมย พบวา อุโบสถ

กอสรางขึ้นเม่ือป พ.ศ. 2474 ปมะแม โครงสรางไม ผนังกออิฐ

ถือปูน สวนโครงหลังคาเปนไมเนื้อแข็งมุงกระเบื้องวาว อุโบสถ

ทรงโรงแบบมีเสารวมใน ขนาด 5 หอง มีมุขดานหนาและมุข

ดานหลัง อาคารตั้งบนลานประทักษิณ มีกําแพงแกวลอมรอบ ผัง

พื้นของอุโบสถเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผาขนาดกวางประมาณ 8.970 

เมตร  ยาวประมาณ 15.40  เมตร  บัว หลังคาทรงจั่ว มีลักษณะ

จั่วซอนชั้น ๆ ละ 2 ตับ ไดรับการบูรณะในป พ.ศ. 2559 เพื่อใช

เปนวิหาร เน่ืองจากวัดไดสรางอุโบสถหลังใหม เพื่อใชประกอบ

สังฆกรรม การเรียนรูแบบบูรณาการตามโครงการนี้ไดสร าง

ความตระหนักถึงความสําคัญของสถาปตยกรรมพื้นถิ่นของ

ชุมชน และชุมชนมีแนวคิดในการอนุรักษสถาปตยกรรมพื้นถิ่น 

 สมบัติ  ประจญศานต [26] นําเสนอประวัติอาคาร ลักษณะ

ทางสถาปตยกรรม และคุณคาของอุโบสถพื้นถ่ินในจังหวัด

บุรีรัมย จํานวน 9 หลัง ไดแก อุโบสถวัดทาเรียบ วัดบรมคงคา 

วัดมณีจันทร วัดหลักศิลา วัดสระแก วัดหนองบัวเจาปา วัดชัย

มงคล วัดขุนกอง วัดกลางนางรอง  

 การศึกษาดานสถาปตยกรรมพื้นถ่ินในจังหวัดบุรีรัมย ตั้งแตป 

พ.ศ. 2533-2561 พบวา เปนการศึกษาเปนกรณีศึกษา สามารถ

ระบุจํานวนรายการของผลงานทางวิชาการจําแนกตามที่ตั้งของ

อาคารที่ศึกษาในแตละอําเภอในจั งหวัดบุรี รัมย  ไดแก  มี

การ ศึกษาสถาปตยกรรมพื้นถิ่นที่ ตั้ งอยูที่อํ าเภอนาโพ ธ์ิ 7 

รายการ อําเภอบานใหมไชยพจน 2 รายการ อําเภอพุทไธสง 12 

รายการ อําเภอสตึก 10 รายการ อําเภอลําปลายมาศ 1 รายการ 

อําเภอเมือง 5 รายการ อําเภอหวยราช 2 รายการ อําเภอ

นางรอง 6 รายการ อําเภอประโคนชัย 12 รายการ และอําเภอ

ปะคํา 4 รายการ ดังรูปที่  1 ในประ เด็นการกอ รูปของ

สถาปตยกรรม คิดเปนรอยละ 53 การอนุรักษ คิดเปนรอยละ 

28 และเทคโนโลยีอาคาร คิดเปนรอยละ 19 ดังรูปที่ 2 แต

การศึกษาดังกลาวไมครอบคลุมพื้นที่ทั้งจังหวัดบุรีรัมย และขาด

ฐานขอมูลสถาปตยกรรมพื้นถิ่นในจังหวัดบุรีรัมยที่เปนระบบ 

สอดคลองกับการศึกษาของธนิศร  เสถียรนาม และนพดล  ต้ัง

สกุล [27] ที่ศึกษาสถานภาพผลงานวิชาการการศึกษาเรือนพื้น

ถิ่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ตั้งแต พ.ศ. 

2527-2558 ระบุวามีการศึกษาในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมยนอย พบ

เพียง 2 ผลงาน คิดเปนรอยละ 1.3 จากจํานวน 156 ผลงาน ซ่ึง

เปนการศึกษาเรือนพื้นถิ่นของกลุมชาติพันธุ ไทลาว/ อีสาน 

จํานวน 1 ผลงาน ชาวมอญ/เขมร จํานวน 1 ผลงาน และ    

ชาติพันธุอ่ืน 2 ผลงาน โดยมีเน้ือหาสาระเกี่ยวกับการอนุรักษ 

การกอรูปเรือนพื้นถ่ิน และเปนประเด็นขามศาสตรวิชา  

 

        
รูปที่ 1 จํานวนผลงานทางวิชาการ (รายการ) จําแนกตามอําเภอ

ในจังหวัดบุรีรัมย 

 

 
รูปที่ 2 สัดสวนประเด็นการศึกษาสถาปตยกรรมพื้นถิ่น ใน

จังหวัดบุรีรัมยของผลงานทางวิชาการ 

7 

1

7
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3. สรุป 

 สถานภาพผลงานวิชาการการศึกษาสถาปตยกรรมพื้นถิ่นใน

จังหวัดบุรีรัมย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ผาน

การศึกษาจากตัวอยางผลงานวิชาการที่มีการเผยแพรต้ังแต พ.ศ. 

2533-2561 พบทั้งสิ้นจํานวน 20 รายการ ประกอบดวย 

หนังสือวิชาการ รายงานการวิจัย บทความ รายงานสืบเน่ืองจาก

การประชุม และวิทยานิพนธ  ผลการศึกษาพบวาในชวงเกือบ 3 

ทศวรรษที่ผานมา การผลิตผลงานวิชาการในจังหวัดบุรีรัมยยังมี

จํานวนจํากัด สวนใหญเปนนักวิชาการในพื้นที ่โดยมีเน้ือหาสาระ

ในประเด็น 3 ประเด็นหลัก คือ การกอรูปของสถาปตยกรรมพื้น

ถิ่น การอนุรักษ และเทคโนโลยีอาคาร สวนใหญเปนการศึกษา

จากกรณีศึกษา ขาดการศึกษาขอมูลสถาปตยกรรมพื้นถ่ินที่

ครอบคลุมทั้งจังหวัด จึงเสนอแนะใหมีการสํารวจและจัดทําฐาน 

ขอมูลสถาปตยกรรมพื้นถ่ินจังหวัดบุรีรัมย ซึ่งจะเปนประโยชน

ทางวิชาการ การอนุรักษ และหาแนวทางในการใชประโยชนโดย

นําสถาปตยกรรมพื้นถ่ินที่มีคุณคาเหลานั้นมาสรางมูลคาทาง

เศรษฐกิจตอไป 
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บทคัดยอ 
   การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคหลักเพื่อตรวจสอบหาความตรงเชิงโครงสรางของรูปแบบความพึงพอใจการปฏิบัติงานของผูใช

บัณฑิตสาขาเทคโนโลยีกอสราง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมยผานแบบจําลองการวัด ตัวแปรในการวิจัย

พิจารณาผานแนวคิดการกําหนดมาตรฐานผลการเรียนรูซึ่งเปนผลผลิตและผลลัพธของการจัดการศึกษาที่ สํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษากําหนด กลุมตัวอยางผูใชบัณฑิตไดจากการเลือกกลุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจงภายใตเงื่อนไข คือ เปนผูใชงานบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีกอสราง ปการศึกษา 2557 - 2559  จํานวน 45 ราย เทคนิคที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ การวิเคราะห

องคประกอบเชิงสํารวจ และการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันผานการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสรางดวยแบบจําลองการวัด ผล

การวิเคราะหพบวา ตัวแปรที่มีน้ําหนักความสําคัญมากที่สุด คือ (1) องคประกอบดานความรูความสามารถทางวิชาการและการนําไป

ประยุกตใช รองลงมา คือ (2) องคประกอบดานทักษะวิชาชีพและจิตสํานึก (3) องคประกอบดานการปฏิสัมพันธและความฉลาดทาง

อารมณ (4) องคประกอบดานการแสดงออกถึงความมุงม่ันและความรับผิดชอบ และ (5) องคประกอบดานทัศนคติและการเคารพ

กฎระเบียบ ตามลําดับ โดยที่นํ้าหนักองคประกอบทั้งหมดมีคาเปนบวก ขนาดต้ังแต 0.96 0.90 0.86 0.86 และ 0.77 ตามลําดับ แสดง

วา ตัวแปรทั้ง 5 ตัว เปนตัวบงชี้ความพึงพอใจการปฏิบัติงานของผูใชบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีกอสราง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมยไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

คําสําคัญ: แบบจําลองการวัด,  ความพึงพอใจการปฏิบัติงานของผูใชบัณฑิต, บัณฑิตสาขาเทคโนโลยีการกอสราง, คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย 

Abstract 
   The main objectives of this study was to investigate the construct validity of a measurement scale for 

employers’ satisfaction for graduated students from Construction Technology Department, Faculty of Industrial 

Technology, Buriram Rajabhat University, when considering standardization of learning outcomes concept of the 

Higher Education Commission. The sampling was performed using the purposive sampling technique with specific 

condition which were employers of graduated students (year 2014 – 2016) with working experience at least one 

year. A total of 45 employers completed the questionnaires. An exploratory factor analysis method was used to 

explore the factors, while a confirmatory factor analysis and measurement modeling procedure were performed 
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to assess the factor structure. The results indicate that (1) academic acknowledge & capability and appliance is 

the most important determinant of the employers’ satisfaction for graduated students, followed by (2) 

vocational skill and realization (3) interaction and emotional quotient (4) expression in diligence and 

responsibility and (5) attitude and regulation. The constructed reliability estimates of the five factors were 0.96, 

0.90, 0.86, 0.86 and 0.77, respectively. It is therefore, recommended that the five factors are important 

determinants of the employers’ satisfaction for graduated students from Construction Technology Department, 

Faculty of Industrial Technology, Buriram Rajabhat University with statistical significance.  

Keywords: Measurement model, Employers’ satisfaction for graduated students, Graduated students from 

Construction Technology Department, Faculty of Industrial Technology, Buriram Rajabhat University 

 

1. บทนํา 
 จากสภาพการณในปจจุบัน ขีดความสามารถดานแรงงาน

ของประเทศไทยกระเตื้องขึ้น สอดคลองกับกรอบยุทธศาสตร

ชาติในระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579) ตามนโยบายของ

รัฐบาลและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 

(พ.ศ. 2560 – 2564) ซึ่งกระทรวงแรงงานไดกําหนดแนวทางใน

การดําเนินงานเพื่อขับเคลื่อนกรอบยุทธศาสตรการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย และแผนแมบทพัฒนาแรงงานไทยในระยะ 5 ป 

(พ.ศ. 2560 – 2544) โดยหน่ึงในสิบเปาหมายการดําเนินงาน

หลัก คือ การมุงเรงพัฒนาแรงงานสู Thailand 4.0 [1] ในขณะ

ที่ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กําหนดกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ โดยมุงเนนที่ผลการ

เรียนรูของผูเรียนเพื่อประกันคุณภาพของบัณฑิตและสื่อสารให

ผูเก่ียวของไดเขาใจและม่ันใจถึงกระบวนการผลิตบัณฑิต โดย

กําหนดมาตรฐานผลการเรียนรู (domains of learning) ซึ่งเปน

ผลผลิตและผลลัพธของการจัดการศึกษาไว 5 ดาน ไดแก (1) 

ดานคุณธรรม จริยธรรม (2) ดานความรู (3) ดานทักษะทาง

ปญญา (4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ และ (5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ

สื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ [2]  

 ในสวนบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีการกอสร าง  คณะ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย พบวา มี

จํานวนบัณทิตที่สําเร็จการศึกษาและในจํานวนน้ีมีงานทําครบทุก

คนโดย 3 ปยอนหลัง (พ.ศ. 2557 – 2559) มีจํานวนทั้งสิ้น 63 

คน เพื่อใหไดมโนทัศนรูปแบบของผลสําเร็จของการผลิตบัณฑิต 

ในการวิจัยนี้จึงมุงศึกษารูปแบบความพึงพอใจการปฏิบัติงานของ

ผูใชบัณฑิต โดยกําหนดนิยามปฏิบัติการของรูปแบบความพึง

พอใจการปฏิบัติงานของผูใชบัณฑิต คือ ความรูสึกยอมรับ พอใจ

ในการปฏิบัติงาน ของผูบังคับบัญชาในหนวยงานที่บัณฑิต

ปฏิบั ติ งานอยู โด ยพิจ ารณาต าม คุณลักษณะของบัณ ฑิต 

นอกจากนี้ การประเมินผลสําเร็จของการผลิตบัณฑิตนี้ ยังเปน

สวนหนึ่งของการประเ มินคุณภาพการศึกษาของสาขาวิชา

เทคโนโลยีกอสราง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย

ราชภัฏบุรีรัมย โดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน

คุณภาพการศึกษา (สมศ.) ดานการผลิตบัณฑิตตามตัวบงช้ี ดาน

คุณภาพบัณฑิตปริญญาตรี  ตามกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ

ระดับอุดมศึกษา ทั้งนี้เพื่อใหการผลิตบัณฑิตเปนไปอยางมี

ประสิท ธิภาพตอบสนองตอความตองการของสังคมและ

ตลาดแรงงานในสภาพปจจุบันที่สถาบันการศึกษาในฐานะที่เปน

สถ าบัน ฝ า ยผลิ ต  ค ว รผลิ ตบัณ ฑิ ตที่มี อ งค ค ว ามรู แ ล ะ

ความสามารถที่สอดคลองกับสวนราชการและภาคธุรกิจกอสราง 

กอใหเกิดคําถามการวิจัยวา “แบบจําลองการวัดความพึงพอใจ

ของผูใชบัณฑิตที่มีตอการปฏิบัติงานของบัณฑิตสาขาเทคโนโลยี

กอสราง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ

บุรีรัมยมีลักษณะอยางไร” โดยองคประกอบ คาน้ําหนักของ

องคประกอบที่คนพบจะทาํใหทราบแนวคิดเพื่อเปนประโยชนตอ

การนําไปปรับปรุงหลักสูตรที่สอดคลองกับความตองการของผูใช

บัณฑิตและสอดคลองกับแนวคิดดานคุณภาพแรงงานในเชิง

นโยบายของประเทศ 

 

2. วัตถุประสงควิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาลักษณะความตรงเชิง

โครงสราง (constructed validity) ของแบบจําลองการวัด

รูปแบบความพึงพอใจการปฏิบัติงานของผูใชบัณฑิตสาขา

เทคโนโลยีกอสราง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย

ราชภัฏบุรีรัมย และระดับความสําคัญขององคประกอบ 
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3. ระเบียบวิธีวิจัย 

3.1 กลุมตัวอยางและการเก็บขอมูล  

 การกําหนดคุณลักษณะของประชากรผูใชบัณฑิตในการวิจัย

น้ี คือ ผูใชบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีกอสรางภายใตเงื่อนไขการ

เลือกกลุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง โดยกําหนดเงื่อนไขจาก

บัณฑิตเพื่อกําหนดกลุมตัวอยางผูใชบัณฑิต ดังน้ี  

3.1.1 บัณฑิต: เปนบัณฑิตที่จบการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร

บัณฑิต (เทคโนโลยีกอสราง) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย ปการศึกษา 2557 – 2559 จํานวน

รวมทั้งส้ิน 63 คน  

3.1.2 อายุงานของบัณฑิต: ตองปฏิบัติงานอยูในหนวยงาน

ปจจุบัน โดยมีอายุงานไมนอยกวา 1 ป มีจํานวนรวมทั้งสิ้น 60 

คน 

3.1.3 ผูใชบัณฑิต: เปนผูบังคับบัญชาในหนวยงานที่บัณฑิต

ปฏิบัติงานอยู มีจํานวนรวมทั้งสิ้น 60 คน 

  กลุมตัวอยางผูใชบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถาม มีจํานวน

ทั้งสิ้น 45 คน คิดเปนรอยละ 75 ของจํานวนกลุมตัวอยางผูใช

บัณฑิตทั้งหมดในการวิจัย น้ี โดยมีขอมูลภูมิหลังที่สําคัญ ดัง

ตารางที่ 1  

 

ตารางที่ 1 ขอมูลภูมิหลังของกลุมตัวอยางผูใชบัณฑิตสาขาวิชา

เทคโนโล ยีกา รก อสร า ง  ค ณะ เทคโนโล ยี อุต สาหกรรม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย 

ขอมูลภูมิหลังผูใชบัณฑิต จํานวน 

(คน)  

คิดเปนรอย

ละ 

1. ตําแหนงของผูใชบัณฑิต 

    1.1 ผูอํานวยการ 

    1.2 ผูจัดการ 

 

7 

8 

 

15.6 

17.8 

    1.3 หัวหนาฝาย 

    1.4 ผูบังคบับญัชาช้ันตน 

    1.5 เจาของกิจการ 

2. ประเภทของหนวยงาน 

8 

18 

4 

17.8 

40.0 

8.9 

    2.1 ราชการ 

    2.2 รัฐวิสาหกิจ 

    2.3 เอกชน 

10 

2 

33 

22.2 

4.4 

73.3 

 

 

3.2 การกําหนดตัวแปร 

 ตัวแปรขอคําถามในงานวิจัยน้ีพัฒนามาจากแนวคิดการ

กําหนดมาตรฐานผลการเรียนรูซึ่งเปนผลผลิตและผลลัพธของ

การจัดการศึกษาซึ่ง สกอ.  กําหนดไว 5 ดาน คือ (1) ดาน

คุณธรรม จริยธรรม (2) ดานความรู (3) ดานทักษะทางปญญา 

(4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

(5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ และเพิ่มเติม คือ (6) ดานหลักสูตรและ

การสอน ตามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญจากการตรวจสอบ

ความตรงเชิงเนื้อหา (content validity) โดยการนําตัวแปรขอ

คําถามพรอมรายละเอียดเก่ียวกับการวิจัย วัตถุประสงคการวิจัย 

กรอบตัวแปร นิยามคําศัพทเฉพาะ และขอมูลจากการทบทวน

วรรณกรรมไปใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน ซึ่งมีคุณวุฒิและ

ประสบการณที่ เก่ียวของจากภาครัฐและภาควิชาการ เพื่อ

ตรวจสอบคุณภาพของตัวแปรดานความตรงเชิงเน้ือหา โดย

พิจารณาความสอดคลองและความเหมาะสมของตัวเชิง

คุณลักษณะเปนรายขอในการศึกษารูปแบบความพึงพอใจการ

ปฏิบัติงานของผูใชบัณฑิตวาเหมาะสมหรือไมเหมาะสม เพื่อหา

คาดัชนีความสอดคลองภายในขอคําถาม (Index Conference: 

IC) ของตัวแปรขอคําถามโดยเปรียบ เทียบผลตามเกณฑ

มาตรฐานความเที่ยงตรงดัชนีความสอดคลองของแบบจําลอง

ดัชนีวัดผลสําเร็จตามทัศนะของ Gruber & Johnson [3] 

 การเก็บขอมูลใชแบบสอบถาม จําแนกเปน 2 สวน คือ (1) 

ขอมูลภูมิหลังของผูใชบัณฑิต และ (2) แบบสอบถามแบบมาตร

ประมาณคา 5 ระดับ ในตัวแปรขอคําถามเกี่ยวกับความพึงพอใจ

การปฏิบัติงานของผูใชบัณฑิต จํานวน 32 ตัวแปร ที่รวมกลุมกัน

ในเบื้องตนตามแนวคิดของ สกอ. รายละเอียดตามตารางที่ 2 

 

ตารางที่ 2 การกําหนดช่ือตัวแปรขอคําถาม (ตัวแปรสังเกตได)

ลักษณะความพึงพอใจการปฏิบัติงานของผูใชบัณฑิตสาขา

เทคโนโลยีกอสราง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย

ราชภัฏบุรีรัมย 

ตัวแปรขอคําถาม 
ช่ือตัว

แปร 

1. ดานคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ

ในวิชาชีพ 

        

  1.1 มีทัศนคติที่ดีตอการทํางาน var1 

  1.2 มีความเสียสละ มีจิตสาธารณะ var2 
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ตารางที่ 2 การกําหนดชื่อตัวแปรขอคําถาม (ตัวแปรสังเกตได)

ลักษณะความพึงพอใจการปฏิบัติงานของผูใชบัณฑิตสาขา

เทคโนโลยีกอสราง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย

ราชภัฏบุรีรัมย (ตอ) 

ตัวแปรขอคําถาม 
ช่ือตัว

แปร 

  1.3 มีความมุงม่ัน ขยันหมั่นเพียร var3 

  1.4 มีความออนนอม มีสัมมาคารวะ var4 

  1.5 มีวินัย เคารพกฎระเบียบ ขอบังคบั

ขององคกร 
var5 

  1.6 มีความซื่อสัตย var6 

  1.7 มีความรับผิดชอบ var7 

2. ดานความรูความสามารถทางวิชาการและ

วิชาชีพ 
 

  2.1 มีความรูความชํานาญในสาขาวิชาที่

เรียน 
var8 

  2.2 มีความสามารถในการประยุกตความรู

มาใชปฏิบัติงานจริง 
var9 

  2.3 สามารถนําเทคโนโลยีพื้นฐานไป

พัฒนา/แกปญหางานได 
var10 

  2.4 มีความรู ความเขาใจในวิชาชีพและ

งานที่รับผิดชอบ 
var11 

  2.5 มีความรูเทาทันความกาวหนาทาง

วิทยาการ 
var12 

  2.6 มีความสามารถในการบริหารจัดการ var13 

3. ดานเชาวปญญาที่สงผลตอการปฏิบัติงาน  

  3.1 สามารถคิดวิเคราะหแกปญหาอยาง

เปนระบบ 
var14 

  3.2 สามารถเชื่อมโยงบูรณาการหลัก

ทฤษฎีมาใชกับงาน 
var15 

  3.3 สามารถแกปญหาเฉพาะหนา var16 

  3.4 มีความสามารถในการรับรู/เรียนรูงาน var17 

  3.5 มีความสามารถในการนําเสนอผลงาน var18 

  3.6 มีความคิดริเริ่มสรางสรรค var19 

4. ดานปฏิสัมพันธกับผูรวมงาน  

  4.1 สามารถทํางานเปนทีมรวมกับผูอ่ืนได var20 

 

ตารางที่ 2 การกําหนดช่ือตัวแปรขอคําถาม (ตัวแปรสังเกตได)

ลักษณะความพึงพอใจการปฏิบัติงานของผูใชบัณฑิตสาขา

เทคโนโลยีกอสราง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย

ราชภัฏบุรีรัมย (ตอ) 

ตัวแปรขอคําถาม 
ช่ือตัว

แปร 

  4.2 รับฟงความคิดเห็นและการใหความ

รวมมือ 
var21 

  4.3 มีทักษะการประสานงานทั้งระดับบน

และระดับลาง 
var22 

  4.4 มีความฉลาดทางอารมณ รูจักควบคุม

อารมณ 
var23 

  4.5 รูจักปรับตัวและมีมนุษยสัมพันธ var24 

  4.6 มีความประพฤติสุภาพเรียบรอย var25 

5. ดานการสื่อสารและใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  

  5.1 สามารถสื่อสารและกลาแสดงออก var26 

  5.2 สามารถพูด เขียน นําเสนอ เปน

ภาษาไทยไดด ี
var27 

  5.3 สามารถพูด อาน เขียนภาษาอังกฤษ

ในระดับพื้นฐานได 
var28 

  5.4 มีความรอบรูเทคโนโลยีสารสนเทศ

และนําไปประยุกตใช 
var29 

  5.5 สามารถบูรณาการความคิดดาน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช

กับงานวิชาชีพ  

var30 

  5.6 สามารถใชเทคโนโลยีพื้นฐานทางสถิติ

และคณิตศาสตรเพื่อวิเคราะหและนําเสนอ 
var31 

6. ดานหลักสูตรและการสอน  

  6.1 หลักสูตร สาขาวิชาที่บณัฑิตสําเร็จ

การศึกษามีความเหมาะสม 
var32 

 

4. การวิเคราะหขอมูล 

4.1 การวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ 

 การวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ (exploratory factor 

analysis) เพื่อศึกษาโครงสรางความสัมพันธระหวางตัวแปรเพื่อ

สรางปจจัยรวมโดยใช วิธีสกัดองคประกอบแบบวิธีวิเคราะห

องคประกอบหลัก (Principal Component Analysis: PCA) 
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รวมกับการหมุนแบบตั้งฉากดวยวิธีแวริแมกซ (Varimax) เพื่อให

ไดองคประกอบที่เปนอิสระ ผลการตรวจสอบขอตกลงความ

เหมาะสมของเมทริกซสหสัมพันธในภาพรวมเบื้องตน ปรากฏ

ตามตารางที่ 3 

 

ตารางที่ 3 การตรวจสอบขอตกลงเบื้องตนความเหมาะสมของ

เมทริกซสหสัมพันธในภาพรวม 
วิธีการทดสอบ ผลการทดสอบ  

Kasier-Meyer-Olkin measure of sampling adequacy .731        

Bartlett’s Test of Sphericity           Approx. Chi-square 1695.191 

                                                 Df. 496 

                                                 Sig. .000 

 

 จากตารางที่ 3 การตรวจสอบพบวา คา KMO ซ่ึงใชประเมิน

ความเหมาะสมของขอมูลมีคาเทากับ 0.731 ซ่ึงมากกวา 0.50 

แสดงวาเทคนิคการวิเคราะหองคประกอบเหมาะสมกับขอมูลที่มี

อยู [4] และผลการทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปรดวย 

Bartlett’s Test of Sphericity มีคาเทากับ 1695.191 ตัวแปร

มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่  เทากับ 0.000 

แสดงวาเมทริกซสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางตัวแปรแตกตาง

จากเมทริกซเอกลักษณอยางมีนัยสําคัญ ตัวแปรในการวิเคราะห

ขอมูลมีความสัมพันธกันเพียงพอ  

 

ตารางที่ 4 คาความแปรปรวนที่ไดจากการสกัดองคประกอบที่มี

คามากกวาหน่ึงและคาความแปรปรวนทั้งหมดที่อธิบายได 

คาความแปรปรวนเดิมที่สามารถอธิบายได (Eigenvalues) 

องคประกอบ ผลรวม รอยละของ 

ความแปรปรวน 

รอยละของ 

ความแปรปรวนสะสม 

1 18.037 56.365 56.365 

2 2.210 6.905 63.271 

3 1.677 5.241 68.512 

4 1.346 4.207 72.719 

5 1.124 3.513 76.232 

  

 จากตารางที่  4  พบวา การระบุจํ านวนองคป ระกอบ 

คาไอเกนที่มีคามากกวา 1 และคารอยละความแปรปรวนสะสม

เทากับ 76.232 ซึ่งมากกวารอยละ 60 สอดคลองกับเกณฑที่

ระบุ จึงสามารถสรุปไดวาองคประกอบมุขสําคัญที่สกัดไดนั้น

ครอบคลุมประเด็นที่ทําการศึกษา [5] 

 

ตารางที่ 5 ตัวแปรแฝงความพึงพอใจการปฏิบัติงานของผูใช

บัณฑิตหลังการหมุนแบบมุมฉากดวยวิธีแวริแมกซ (Varimax) 

ตัวแปร องคประกอบ 

1 2 3 4 5 

var30 .804 .206  .203 .175 

var29 .780 .160 .178 .176  

var13 .756 .172 .443 .147  

var12 .738 .341 .153 .283  

var31 .693 .238 .389 .179  

var18 .691 .238 .296 .298  

var28 .666 .150 .147   

var22 .651 .557 .224 .104  

var15 .619 .267 .543 .246 .211 

var10 .618 .369 .328  .112 

var9 .513 .273 .525 .209 .195 

var16 .511 .395 .455  .300 

var8 .499 .388 .381 .201  

var25 .137 .819 .119 .293  

var24 .315 .757 .193 .230 -.154 

var20 .298 .750 .307 .160 .221 

var21 .476 .709 .186 .254 .199 

var4 .139 .609 .314 .440  

var23 .455 .589 .174  .177 

var19 .517 .539 .378 .242 .313 

var14 .459 .245 .728 .188 .149 

var2  .452 .635 .387 .123 

var27 .440  .626 .217 -.283 

var17 .302 .545 .573 .231  

var32 .496 .451 .571  .224 

var11 .439 .351 .529 .330 .199 

var6 .230 .220  .878  

var5  .262 .179 .786 .148 

var1 .265 .207 .412 .764  

var3 .364 .333 .293 .279 .627 

var26 .500 .181  .434 .563 

var7 .547 .169 .148 .486 .553 
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 องคประกอบที่ 1 “ดานความรูความสามารถทางวิชาการ

และการนําไปประยุกตใช” (acad.app) ซึ่งบรรยายดวยตัวแปร

ขอคําถาม 13 ตัวแปร ประกอบดวยตัวแปรขอคําถามจาก 2 นัย 

คือ นัยดานความรูความสามารถทางวิชาการ และนัยดานการ

นําไปประยุกตใช 

 องคประกอบที่ 2 “ดานการปฏิสัมพันธและความฉลาดทาง

อารมณ” (inter.eq) ซ่ึงบรรยายดวยตัวแปรขอคําถาม 13 ตัว

แปร  

 องคประกอบที่  3 “ดานทักษะวิชาชีพและจิตสํานึก” 

(voca.rea) ซึ่งบรรยายดวยตัวแปรขอคําถาม 6 ตัวแปร 

 องคประกอบที่ 4 “ดานทัศนคติและการเคารพกฎระเบียบ” 

(atti.reg) ซ่ึงบรรยายดวยตัวแปรขอคําถาม 3 ตัวแปร 

 องคประกอบที่ 5 “ดานการแสดงออกถึงความมุงมั่นและ

ความรับผิดชอบ” (exp.resp) ซึ่งบรรยายดวยตัวแปรขอคําถาม 

3 ตัวแปร 

   

4.2  การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน 

 จากการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจไดโครงรางของ

แบบจําลองความพึงพอใจการปฏิบัติงานของผูใชบัณฑิตสาขา

เทคโนโลยีกอสราง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย

ราชภัฏบุรีรัมย ประกอบไปดวย 5 องคประกอบ 

 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรองคประกอบ

โดยใชคาสหสัมพันธแบบเพียรสัน พบวา ตัวแปรที่บงชี้ความพึง

พอใจการปฏิบัติงานของผูใชบัณฑิตทุกตัวมีความสัมพันธกัน

อยางมีนัย สําคัญทางสถิติ (p<.01) และมีคาสัมประสิท ธ์ิ

สหสัมพันธต้ังแต .600 ถึง .874 โดยคูที่มีความสัมพันธกันมาก

ที่สุด คือ ตัวแปรดานความรูความสามารถทางวิชาการและการ

นําไปประยุกตใช (acad.app) กับตัวแปรดานทักษะวิชาชีพและ

จิตสํานึก (vaca.rea) มีคาเทากับ .874 เม่ือพิจารณาคาสถิติ 

Bartlett’s test of sphericity พบวาเทากับ 204.829 

(p<.000) คา KMO เทากับ .849 แสดงวาขอมูลชุดนี้มี

ความ สัมพัน ธ กั นมาก มีค วามเหมาะสมที่ จ ะ วิ เค ร าะ ห

องคประกอบตอไปได 

 

 

 

 

ตารางที่ 6 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสัมประสิทธ์ิ

สหสัมพันธแบบเพียรสันขององคประกอบความพึงพอใจการ

ปฏิบัติงานของผูใชบัณฑิต  
ตัวแปร acad.app inter.eq voca.rea atti.reg exp.resp 

acad.app 1.000     

inter.eq 0.839** 1.000    

voca.rea 0.874** 0.867** 1.000   

atti.reg 0.600** 0.638** 0.693** 1.000  

exp.resp 0.817** 0.759** 0.764** 0.682** 1.000 

Mean 4.139 4.565 4.372 4.556 4.341 

S.D. 0.696 0.610 0.657 0.577 0.676 

Bartlett’s Test of Sphericity=204.829 df=10 p=.000  

KMO = .849 

 

 ผลการตรวจสอบความตรงของแบบจําลองการวัดความพึง

พอใจการปฏิบัติงานของผูใชบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีกอสราง 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย โดยใช

การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน พบวา แบบจําลองมีความ

สอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษโดยพิจารณาจากคาไค-

สแควร มีคาเทากับ 1.14 ซึ่งมีความนาจะเปนเทากับ .768 ที่

องศาอิสระเทากับ 3 นั่นคือคาไค-สแควรแตกตางจากศูนยอยาง

ไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงวายอมรับสมมติฐาน

หลักที่วาแบบจําลองการวัดมีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูล

เชิงประจักษโดยคาสถิติวัดระดับความกลมกลืน (GFI) เทากับ 

0.99 คาดัชนี วัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแกแลว (AGFI) 

เทากับ 0.95 และคาดัชนีรากของกําลังสองเฉลี่ยของเศษ (RMR) 

เทากับ 0.011 ดังรายละเอียดผลการวิเคราะหแสดงในตารางที่ 7 

และรูปที่ 1 

 

ตารางที่  7 ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันของ

แบบจําลองการวัดความพึงพอใจการปฏิบัติงานของผูใชบัณฑิต 

ตัวแปร 
นํ้าหนักองคประกอบ 

t R2 

b(SE) β 

acad.app 0.96 (0.11) 0.96 8.54*** 0.93 

inter.eq 0.86 (0.12) 0.86 7.12*** 0.74 

voca.rea 0.90 (0.12) 0.90 7.70*** 0.82 

atti.rea 0.77 (0.13) 0.77 5.86*** 0.59 

exp.resp 0.86 (0.12) 0.86 7.07*** 0.73 

Chi-square=1.14 df=3 p-value=0.76823 GFI=0.99 AGFI=0.95 

RMR=0.011 RMSEA=0.000 
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รูปที่ 1 รูปแบบความพึงพอใจการปฏิบัติงานของผูใชบัณฑิต

สาขาเทคโนโลยีกอสราง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย 

 

 จากตารางที่ 7 และรูปที่ 1 เมื่อพิจารณาคาน้ําหนักในรูป

คะแนนมาตรฐานของแตละองคประกอบในแบบจําลองความพึง

พอใจการปฏิบัติงานของผูใชบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีกอสราง 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุ รีรัมย 

(satisfac) พบวา น้ําหนักองคประกอบทั้งหมดมีคาเปนบวก 

ขนาดตั้งแต 0.77 ถึง 0.96 ทุกตัวมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

.001 และมีสัดสวนความแปรปรวนที่อธิบายไดดวยองคประกอบ

ความพึงพอใจการปฏิบัติงานของผูใชบัณฑิต ประมาณรอยละ 

59 ถึงรอยละ 93 โดยตัวแปรที่มีนํ้าหนักความสําคัญมากที่สุด 

คือ (1) องคประกอบดานความรูความสามารถทางวิชาการ และ

การนํ าไปประ ยุกต ใช  (acad.app) รองลงมา คือ  (2) 

องคประกอบดานทักษะวิชาชีพ และจิตสํานึก (voca.rea) (3) 

องคประกอบดานการปฏิสัมพันธ และความฉลาดทางอารมณ 

(inter.eq) (4) องคประกอบดานการแสดงออกถึงความมุงมั่น

และความรับผิดชอบ (exp.resp) และ (5) องคประกอบดาน

ทัศนคติ และการเคารพกฎระเบียบ (atti.reg) ตามลําดับ แสดง

วา ตัวแปรทั้ง 5 ตัว เปนตัวบงช้ีความพึงพอใจการปฏิบัติงานของ

ผูใชบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีกอสราง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมยไดอยางมีนัยสําคัญ 

 

5. ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 
 จากผลลัพธรูปแบบความพึงพอใจการปฏิบัติงานของผูใช

บัณฑิตสาขาเทคโนโลยีกอสราง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มหา วิทยา ลัย ราชภัฏบุ รี รั มย  พบวา  ค าน้ํ าหนัก ตัวแปร

องคประกอบอยูในระดับสูงทุกตัวแปรองคประกอบ ดังนั้นเพื่อให

ทราบลักษณะที่เดนชัดเชิงคุณลักษณะจึงควรศึกษาตัวแปรสังเกต

ไดในแตละตัวแปรแฝง ควรศึกษาและวิเคราะหองคประกอบเชิง

ยืนยันอันดับที่สองของแบบจําลองการวัดความพึงพอใจการ

ปฏิบัติงานของผูใชบัณฑิต รวมถึงควรศึกษาโดยสรางแบบจําลอง

วิเคราะหสมการเชิงโครงสรางแบบเต็มรูปแบบเพื่อใหเกิดความ

เขาใจในแตละตัวแปรอยางสมบูรณย่ิงขึ้น 
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