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การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการสงกําลังไฟฟาแบบไรสาย
ระหวางแผนพีซบี ีกับขดลวดทองแดง
วิสิทธิ์ ลุมชะเนาวสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส- คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย-

บทคัดยอ
การวิจั ย นี้ มีวั ต ถุ ประสงค- เ พื่ อออกแบบและสร7 างเครื่อ งส8 งกํ า ลั งไฟฟ< าแบบไร7 ส าย เพื่ อหาประสิ ท ธิภ าพการส8 ง
กําลังไฟฟ<าแบบไร7สาย และเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพการส8งกําลังไฟฟ<าระหว8างแผ8นพีซีบี (Printed Circuit Board) กับ
ขดลวดทองแดง (Copper Coil) โดยอาศัยหลักการของสนามแม8เหล็กไฟฟ<าและหลักการของวงจรเรโซแนนซ-เครื่องมือที่ใช7ใน
การวิจัย ได7แก8 ชุดขดลวดตัวส8ง (Transmitter) และชุดขดลวดตัวรับ (ReceiverCoil) ในบทความนี้จะนําเสนอการออกแบบ
ขดลวดด7วยแผ8นพีซีบีการออกแบบลักษณะ Layers Printed Coil และแบบขดลวดทองแดง ขนาด 2.5 มิลลิเมตรการพัน
ขดลวดออกแบบลักษณะUnifilar Coil ในการส8งกําลังไฟฟ<าประกอบไปด7วยวงจรกําเนิดสัญญาณ (Oscillator) การมอดูเลต
ความกว7างพัลส- (PWM) โดยใช7ไอซีเบอร- SG3525 ทํางานที่ความถี่ 70KHz เพื่อขับนําเกตของมอสเฟตกําลัง (MOSFET) และ
สร7างสนามแม8เหล็กให7กับขดลวดตัวส8ง
ผลการวิจัย พบว8า เมื่อทําการทดลองโดยใช7โหลดค8าความต7านทาน 47 โอห-ม ซึ่งชุดขดลวดตัวรับผ8านแผ8นพีซีบีมีค8า
แรงดันเอาต-พุตเท8ากับ 44.05V และมีค8ากระแสเท8ากับ 0.93A และชุดขดลวดตัวรับผ8านขดลวดทองแดงมีค8าแรงดันเอาต-พุต
เท8ากับ 53.20V และมีค8ากระแสเท8ากับ 1.36A สรุปผลได7ว8าขดลวดทองแดงมีประสิทธิภาพการใช7งานสูงกว8าแบบแผ8นพีซีบี
และนําขดลวดทองแดงไปประยุกต-ใช7งานกับหลอดแอลอีดี (LED) มีค8าแรงดัน 12V, 9W จํานวน 2 หลอด พบว8าหลอดแอลอีดี
แสดงผลสถานะติดสว8างอยู8ในช8วงระยะตั้งแต8 0-30 เซนติเมตร
คําสําคัญ: ส8งกําลังไฟฟ<าแบบไร7สาย, แผ8นพีซีบี, ขดลวดทองแดง, การปรับความถี่, การพันด7วยขดลวดเส7นเดียว
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The Efficiency Comparative of Wireless Power
Transfer between PCB with Copper Coil
Wisit Lumchanao
Electronics Techology, Faculty of Industrial Technology, Buriram Rajabhat University.

Abstract
The objective of this research were, to design and construction of wireless power transfer (WPT),
to efficiency of the WPT, and to comparison efficiency between printed circuit board (PCB) and copper
coil, by using a basic of electromagnet field and resonance circuit.Instruments used in the research was a
transmitter and receiver coil. This the research proposed the design of coil plat PCB characteristics
designlayered printed coil and using the 2.5 mm copper coil characteristics design unifilarcoil.Inside the
WPT are consists a oscillator (OSC) that are pulse width modulation (PWM) was used IC SG3525and was
working at 70kHz, to gate driving of power mosfet and the electromagnetic field was constructed to
transmitter coil.
The results of research found that the tested with a load of 47 ohm,which the receiver PCB coil
set, has output voltage was 44.05V and the currents of 0.93A. The copper coil set, has output voltage was
53.20V and the currents of 1.36A. Conclusion that, the efficiency of copper coil set which higher than the
PCB set. The results of applications copper coil set, with light emitting diode (LED) to voltage 12Vdc, 9W
there were 2 sets. Found that the indicator light on the period from 0-30 cm
Keywords: Wireless Power Transfer, Printed Circuit Board, Copper Coil, frequency adjust, Unifilar Coil
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1. บทนํา
วิทยาศาสตร-และเทคโนโลยีในปwจจุบันมีการพัฒนาไป
อย8างรวดเร็ว และในปwจจุบันพลังงานไฟฟ<ามีส8วนสําคัญใน
การนําไปใช7ประโยชน-กันทั่วทุกมุมโลก เนื่องจากสามารถ
แปลงเปyนพลังงานรูปแบบอื่นได7ง8าย เปyนมิตรกับสิ่งแวดล7อม
อีกทั้งสามารถส8งผ8านพลังงานไปยังสถานที่ห8างไกลได7 จาก
แหล8งผลิตพลังงานไฟฟ<าโดยผ8านระบบสายส8งไฟฟ<าแรงสูง
หรื อ ลั ก ษณะพลั ง งานทดแทน อย8 า งไรก็ ต ามระบบไฟฟ< า
ภายในบ7านต7องอาศัยสายส8งไฟฟ<าในการเชื่อมต8อใช7งานกับ
อุ ป กรณ- เ ครื่ อ งใช7 ไ ฟฟ< า เช8 น หลอดไฟฟ< า โทรทั ศ นคอมพิวเตอร- โทรศัพท-มือถือ วิทยุเปyนต7น และประเทศไทย
ในสภาวะปwจจุบันยังพบปwญหาเกี่ยวกับการเกิดอัคคีภัยอัน
เนื่องมาจากไฟฟ<าลัดวงจรตามอาคาร บ7านเรือนที่พักอาศัย
ผู7วิจัยจึงได7ศึกษาข7อมูลเพื่อนํามาประยุกต-ใช7งานในการแก7ไข
ปwญหาดังกล8าว จากการศึกษาการส8งกําลังไฟฟ<าแบบไร7สาย
พบว8ามีการทดลองเทคโนโลยีการส8งกําลังไฟฟ<าไร7สายครั้ง
แรกโดยการใช7ขดตัวนําพันบนแกนอากาศต8ออนุกรมกับคา
ปาซิ เ ตอร- ใช7 เ ปy น ขดส8 ง และรั บ กํ า ลั ง งานเพื่ อ ทํ า ให7 เ กิ ด
สภาวะเรโซแนนซ- ผลงานทดลองของนิโคลา เทสลาร- ในป!
ค.ศ. 1880[1], [2]และปwจจุบันมีผู7คิดค7นการส8งกําลังไฟฟ<า
แบบไร7สายอย8างแพร8หลาย ในการนําไปใช7งานชาร-จพลังงาน
ให7 กั บ โทรศั พ ท- มื อ ถื อ การชาร- จ พลั ง งานให7 กั บ แบตเตอรี่
รถยนต- และการให7พลังงานกับหลอดไฟแบบไร7สาย ซึ่งส8วน
ใหญ8นิยมนําแผ8นพีซีบีนํามาประดิษฐ-ใช7งานตั้งแต8ขนาดเล็ก
ไปจนถึงขนาดใหญ8[3]
จากข7อมูลและทฤษฎีข7างต7นที่กล8าวมา ผู7วิจัยมีแนวคิด
ที่จะออกแบบและสร7างเครื่องส8งกําลังไฟฟ<าแบบไร7สาย เพื่อ
หาประสิทธิภาพการส8งกําลังไฟฟ<าแบบไร7สายระหว8างแผ8น
พีซีบี(Printed Circuit Board)กับขดลวดทองแดง(Copper
Coil) เพื่อเปyนเครื่องต7นแบบสําหรับการส8งกําลังไฟฟ<าแบบ
ไร7สายสามารถนําไปต8อยอดเพื่อผลิตอุปกรณ-ไฟฟ<าแบบไร7
สายได7 ใ นอนาคตก็ ย8 อ มสามารถประยุ ก ต- ใ ช7 ง านได7
หลากหลายในทางด7านเครื่องใช7อุปกรณ-ไฟฟ<าและเพื่อใช7เปyน
สื่อการเรียนการสอนทางด7านอิเล็กทรอนิกส-และทางด7าน
ไฟฟ<า ซึ่ งชุดเครื่ องส8งกํา ลังไฟฟ< าที่สร7างขึ้นสามารถนําไป
ทดลองการใช7งานกับอุปกรณ-ต8างๆ ทางไฟฟ<า เช8น หลอดไฟ
การชาร-จแบตเตอรี่โทรศัพท-มือถือ หรือการชาร-จแบตเตอรี่

รถยนต-เปyนต7น และเพื่อให7ได7ผลการทดลองมีประสิทธิภาพ
ในการนํ า ไปใช7 ง านมากยิ่ ง ขึ้ น ผู7 วิ จั ย ได7 นํ า เอาอุ ป กรณทางด7านอิเล็กทรอนิกส-มาใช7งานในการสร7างชุดทดลองการ
ส8 ง กํ า ลั ง ไฟฟ< า ผ8 า นอากาศทั้ ง นี้ โ ดยอาศั ย หลั ก การของ
สนามแม8 เ หล็ ก ไฟฟ< า และหลั ก การของวงจรเรโซแนนซเครื่องส8งกําลังไฟฟ<าแบบไร7สายประกอบไปด7วยชุดขดลวด
ตัวส8งและชุดขดลวดตัวรับซึ่งผู7วิจัยได7นําหลักการของวงจร
ขับเพาเวอร-มอสเฟตกําลัง วงจรสร7างพัลส-วิธมอดูเลชั่นโดย
ใช7ไอซีเบอร-SG3525 เปyนต7น เพื่อนํามาใช7ในการสร7างชุดการ
ส8งกําลังไฟฟ<าแบบไร7สายที่ใช7ในการทดลองครั้งนี้

2. วัตถุประสงคGของโครงการวิจัย
2.1 เพื่อออกแบบและสร7างเครื่องส8งกําลังไฟฟ<าแบบไร7สาย
2.2 เพื่อหาประสิทธิภาพการส8งกําลังไฟฟ<าแบบไร7สาย
2.3 เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพการส8งกําลังไฟฟ<าระหว8าง
แผ8นพีซีบีกับขดลวดทองแดง

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย

ภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดการดําเนินงาน
จากภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการออกแบบและสร7าง
การส8 ง กํ า ลั ง ไฟฟ< า ไร7 ส ายจะประกอบไปด7 ว ย วงจรภาค
แหล8งจ8ายไฟกระแสสลับ220V เพื่อเปลี่ยนแรงดันไฟฟ<า
กระแสสลับให7เปyนแรงดันไฟฟ<ากระแสตรง 310 V ใช7เปyน
ไฟเลี้ยงภาคกําลัง ภาควงจรกําเนิดสัญญาณ (Oscillator)
ในการสร7างสัญญาณขับนําขาเกตของมอสเฟตในวงจรคอน
เวอร- เ ตอร- ในรู ป แบบการมอดู เ ลตความกว7 า งพั ล ส(PWM)เพื่ อ ให7 ไ ด7 ค วามเสถี ย รภาพมากที่ สุ ด โดยใช7 IC
SG3525 เปy น ตั ว สร7 า งความถี่ ไ ปยั ง ขดลวดตั ว นํ า ด7 า นส8 ง
(Transmitter) เมื่อมีกระแสไฟฟ<าความถี่สูงไหลผ8านขดลวด
ตัวนําด7านส8งทําให7เกิดสนามแม8เหล็กส8งผ8านไปยังด7านรับ
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4.2 วงจรกําเนิดสัญญาณมอดูเลตความกวางพัลสGและขับ
นําเกต
วงจรกําเนิดสัญญาณควบคุมในส8วนนี้จะทําหน7าที่สร7าง
สัญญาณไปขับนําขาเกตของมอสเฟตทั้ง 4 ชุดในวงจรคอน
เวอร-เ ตอร-ซึ่ งจะต7 องควบคุมการทางานของอุปกรณ-ต8างๆ
รวมถึ ง ช8 ว งจั ง หวะเวลาการทํา งานของเพาเวอร- ม อสเฟต
เพื่อให7ได7รูปคลื่นของแรงดันทางด7านเอาต-พุตที่ต7องการและ
การส8 ง กํ า ลั ง ไฟฟ< า ประกอบด7 ว ยวงจรกํ า เนิ ด สั ญ ญาณ
(Oscillator) การมอดูเลตความกว7างพัลส- (PWM) โดยใช7
ไอซีเบอร- SG3525รูปแบบวงจรฟูลบริดจ-คอนเวอร-เตอร-รูป
คลื่นพัลล-ที่สร7างออกมาจะต7องมีความต8างเฟสกัน[4] และ
สามารถปรับแต8งความกว7างของพัลล-ได7 เพื่อให7ได7ความถี่ที่
ต7 อ งการ ที่ เ หมาะสํ า หรั บ ในการใช7 ขั บ นํ า เกตของ
มอสเฟสกําลังที่จะนํามาใช7งาน เพื่อให7ได7ความเสถียรภาพ
มากที่สุด[5]ดังแสดงในภาพที่ 3

(Receiver) เกิดแรงเคลื่อนไฟฟ<าเหนี่ยวนํา สามารถจ8าย
กําลังไฟฟ<าให7กับโหลดได7 [2]

4. ทฤษฎีที่เกี่ยวของ
ผู7วิจัยทําการศึกษาทฤษฎีที่ใช7ในงานวิจัยในหัวข7อต8างๆ
ในการออกแบบและสร7างเครื่องส8งกําลังไฟฟ<าแบบไร7สาย
โดยมีรายละเอียดดังนี้
4.1 การออกแบบวงจรเร็กติไฟเออรG (Rectifier)
การออกแบบวงจรภาคแหล8 ง จ8 า ยแรงดั น ของระบบ
ประกอบด7วย[4] วงจรเรียงกระแสแบบบริดจ-(Full Wave
Bridge Rectifier) และวงจรกรองแรงดัน(Capacitor Filter
Circuit) โดยจะรับแรงดันไฟกระแสสลับ220V, 50 Hz, 1
Phase เพื่ อ เปลี่ ย นแรงดั น ไฟฟ< า กระแสสลั บ ให7 เ ปy น
แรงดันไฟฟ<ากระแสตรง 310V ใช7เปyนไฟเลี้ยงภาคกําลังและ
แรงดันไฟฟ<า 15Vใช7เปyนไฟเลี้ยงภาควงจรควบคุมโดยใช7ไอซี
เบอร-7815 เพื่อรักษาระดับแรงดันให7คงที่แรงดัน 15V ใน
การออกแบบวงจรภาคกําลังสามารถหาได7จากสมการและ
แสดงภาพของวงจรดังต8อไปนี้

ภาพที่ 2 แสดงวงจรแหล8งจ8ายไฟภาคกําลัง

ภาพที่ 3 วงจรกําเนิดสัญญาณมอดูเลตความกว7างพัลส-

(1)

VDC = 2 ×VS −VD

จากภาพที่ 3 โครงสร7างไอซีสําเร็จรูปเบอร- SG3525มี
หลักการทํางานเกี่ยวกับการปรับแต8งความถี่ด7วยขาที่ 5CT
กับขาที่ 6RT ทําหน7าที่สร7างความถี่หลัก และขาที่ 11 กับขา
ที่ 14 เปyนสัญญาณออกไปใช7งาน โดยความถี่มากหรือน7อย
ขึ้นอยู8กับค8า RT และ CT และส8วนขาที่7 RD จะเปyนการ
ปรับค8า Dead time จะเปyนระยะเวลาที่ใช7ในการวั ด
สัญญาณ (pulse) หรือจนกระทั่งสัญญาณใหม8เกิดขึ้นและ
คํานวณหาค8าความถี่ได7จากสมการดังต8อไปนี้ [2]

โดย
VS =แรงดันที่ใช7งาน มีหน8วยเปyน โวลตVD =แรงดันตกคร8อมไดโอด

มีหน8วยเปyน โวลต-

จะได7ว8า
VDC

= ( 2 × 220) − 2× 0.7

= 310V
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f osc =

(2)

1
CT ( 0.7RT + 3RD )

4.3 การขับนําเกตมอสเฟตกําลัง (MOSFET & IGBT
Gate Drivers)
มอสเฟตกําลังจะทํางานได7ก็ต8อเมื่อมีการกระตุ7น(trigger)
ที่ขา G หรือเกตซึ่งสัญญาณได7จากตัวกําเนิดความถี่สัญญาณ
พัลล-ที่ได7จากขา 11และขา 14 ของ SG3525แต8สัญญาณที่
ได7มีกําลังไม8พอที่จะขับนําเกตของมอสเฟสกําลังได7จึงมีการ
สร7 า งวงจรคอมพลิ เ มนตารี (Complimentary)โดยใช7
ทรานซิสเตอร-ชนิด NPN และ PNPต8อเข7ากับวงจรโวลต-เตจ
ฟอลโลเวอร-ที่มีคุณสมบัติและค8าพารามิเตอร-ที่เหมือนกันซึ่ง
เรียกว8าคอมพลิเมนตารีอิมิตเตอร-ฟอลโลเวอร-[6]ดังแสดงใน
ภาพที่ 4

ภาพที่ 5 แสดงวงจรพื้นฐานของฟูลบริดจ-คอนเวอร-เตอร4.5 การออกแบบขดลวดตัวสง (Transmitter) และ
ขดลวดตัวรับ (Receiver Coil)
ขดลวดตัวส8งจะสร7างเส7นแรงแม8เหล็กไฟฟ<าขึ้นมาเพื่อส8ง
พลังงานไฟฟ<าไปยังขดลวดตัวรับและขดลวดตัวรับจะได7รับ
เส7นแรงแม8เหล็กไฟฟ<าจํานวนมากจากขดลวดตัวส8ง [8], [2]
และจะทํ า หน7 า ที่ เ ปลี่ ย นเส7 น แรงแม8 เ หล็ ก ไฟฟ< า ไปเปy น
พลังงานไฟฟ<า [9] และสามารถหาค8าความเหนี่ยวนําได7จาก
สมการ
( NR )
(3)
L=
µH
2

(ก)

(ข)

8 R + 11W

เมื่อ

ภาพที่ 4 แสดงการออกแบบวงจรขับนําเกตมอสเฟตกําลัง
(ก) วงจรคอมพลิเมนตารีและ (ข) วงจรขับนําเกต
4.4 ฟูลบริดจGคอนเวอรGเตอรG (Full-Bridge converter)
วงจรพื้ นฐานของฟู ลบริด จ-คอนเวอร- เตอร- [7] โดยมี
เพาเวอร-ทรานซิสเตอร-ทั้ง 4 ตัวจะทํางานโดยนํากระแสและ
หยุดนํากระแสสลับกันเปyนคู8ๆ ในแต8ละครึ่งคาบเวลา Q1
และ Q4 จะนํากระแสพร7อมกันในครึ่งคาบเวลา และเมื่อ
หยุดนํากระแส Q2 และ Q3 จะนํากระแสพร7อมกันในครึ่ง
คาบเวลาที่เหลือสลับกัน

L คือความเหนี่ยวนํา

(มีหน8วยเปyนไมโครเฮนรี)่
R คือรัศมีของขดลวด (มีหน8วยเปyนนิว้ )
N คือ จํานวนรอบของขดลวด
W คือความกว7างของขดลวด(มีหน8วยเปyนนิ้ว)

5. วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปyนวิจัยเชิงทดลอง ผู7วิจัยได7ดําเนินการ
วิ จั ย ตามขั้ น ตอนในการออกแบบและสร7 า งเครื่ อ งส8 ง
กํ า ลั ง ไฟฟ< า แบบไร7 ส ายจากการรวบรวมของทฤษฎี ที่
เกี่ยวข7องดังต8อไปนี้
5.1 การออกแบบขดลวดตั ว สง (Transmitter) และ
ขดลวดตัวรับ(Receiver Coil)
การออกแบบด7วยแผ8นพีซีบี (Printed Circuit Board)
ดังแสดงในภาพที่ 6 (ก) และการออกแบบขดลวดด7วยสาย
ทองแดงในลักษณะUnifilarCoil ดังแสดงในภาพที่ 6 (ข)
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5.3 การออกแบบวงจรตัวรับ (Receiver)
การออกแบบวงจรจะประกอบไปด7วยวงจรเร็กติไฟเออรและจุดเชื่อมต8อการประยุกต-ใช7งาน ดังแสดงในภาพที่ 8
Rectifier Circuits

(ก)

(ข)

ภาพที่ 6 แสดงการออกแบบขดลวด (ก) แบบ Layers
Printed Coilและ (ข) แบบ UnifilarCoil

(ก)

(ข)

ภาพที่ 8 การออกแบบวงจรด7านขดลวดตัวรับ (ก)
การออกแบบลายวงจร และ (ข) การวางอุปกรณ-

5.2 การออกแบบวงจรของเครื่องสงกําลังไฟฟาแบบไร
สาย
การออกแบบวงจรจะประกอบไปด7 ว ยวงจรไลนฟ…ลเตอร- วงจรเร็กจะติไฟเออร-วงจรออสซิลเลเตอร-และวงจร
ขับนําเกตมอสเฟตกําลัง ดังแสดงในภาพที่ 7

6. ผลการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปyนการวิจัยเชิงทดลอง ซึ่งผลจากการ
ออกแบบและสร7างเครื่องส8งกําลังไฟฟ<าแบบไร7สายโดยผู7วิจัย
ได7นําเสนอผลจากการวิจัย ดังต8อไปนี้
6.1 ผลการออกแบบและสรางเครื่องสงกําลังไฟฟาแบบ
ไรสาย
ในการออกแบบและสร7างครั้งนี้จะคํานึงถึงขีดจํากัดใน
การใช7 ง านของอุ ป กรณ- ต8 า งๆโดยผู7 วิ จั ย จะสร7 า งตามที่ ไ ด7
ออกแบบไว7ทุกประการดังแสดงในภาพที่ 9

(ก)
(ข)
ภาพที่ 7 การออกแบบวงจรเครื่องส8งกําลังไฟฟ<าแบบไร7สาย
ก) การออกแบบลายวงจรและ ข) การวางอุปกรณวงจร

(ก)
(ข)
(ค)
ภาพที่ 9 แสดงการต8ออุปกรณ-ของวงจร (ก) ขดลวดตัวส8ง (Transmitter) (ข) ขดลวดตัวรับ (Receiver Coil)
และ (ค) Layers Printed Coil
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ภาพที่ 10 แสดงชุดทดลองการส8งกําลังไฟฟ<าแบบไร7สาย
6.2 ผลการหาประสิทธิภาพเครื่องสงกําลังไฟฟาแบบไร
70KHz ซึ่งได7ทําการทดลองการส8งกําลังไฟฟ<าแบบไร7สาย
สาย
แบบแผ8นพีซีบีและแบบขดลวดทองแดงดังแสดงในตารางที่
ผู7 วิ จั ย ได7 ดํ า เนิ น การทดลองประสิ ท ธิ ภ าพการส8 ง 1ผลการทดลองแรงดันเอาต-พุตและดังแสดงในตารางที่ 2
กําลังไฟฟ<าแบบไร7สายในการเก็บข7อมูลการทดลองในครั้งนี้ ผลการทดลองกระแสเอาต-พุต
โดยใช7โหลดค8าความต7านทาน 47 โอห-ม และความถี่ใช7งาน
ตารางที่ 1 แสดงผลการเปรียบเทียบแรงดันเอาต-พุตระหว8างแบบแผ8นพีซีบีกับแบบขดลวดทองแดง
PCB
Distance shifted the axis

Copper Coil

(cm)

Input Voltage

Output
Voltage

Input
Voltage

Output
Voltage

2
5
10
15
20
25
30
35

72.40V
70V
69.40V
70.40V
69.20V
69.80V
69.40V
70.40V

44.05V
31.24V
9.38V
5.07V
3.02V
1.94V
0.35V
0V

72.40V
70V
69.40V
70.40V
69.20V
69.80V
69.40V
70.40V

53.20V
36.40V
19.60V
10V
6V
4.80V
3.60V
2.80V
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จากตารางที่ 1 พบว8าค8าปริมาณทางไฟฟ<าจะแปรผันตาม
ระยะห8างระหว8างขดลวดตัวส8งกับขดลวดตัวรับ ซึ่งได7ทดลอง
ระยะห8างตั้งแต8 2 เซนติเมตร เปyนต7นไปจากการทดลองหา
ประสิทธิภาพการส8งกําลังไฟฟ<าแบบไร7สายจะมีการถ8ายเท

พลั ง งานได7 ดี มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในช8 ว งระยะใกล7 และ
ประสิ ท ธิ ภ าพจะลดลงไปตามลํ า ดั บ จนกว8 า จะสิ้ น สุ ด การ
ถ8 า ย เ ท พ ลั ง ง า น จ ะ ดั ง แ ส ด ง ใ น ก ร า ฟ ภ า พ ที่ 11

ภาพที่ 11 แสดงกราฟผลการเปรียบเทียบแรงดันเอาต-พุตระหว8างการส8งกําลังไฟฟ<าแบบไร7สายแบบแผ8นพีซีบี
กับแบบขดลวดทองแดง
ตารางที่ 2 แสดงผลการเปรียบเทียบกระแสเอาต-พตุ ระหว8างแบบแผ8นพีซีบีกับแบบขดลวดทองแดง
PCB
Distance shifted the axis

Copper Coil

(cm)

Input
Current

Output
Current

Input
Current

Output
Current

2
5
10
15
20
25
30
35

3.75A
3.11A
2.86A
2.91A
2.78A
2.79A
2.78A
2.78A

0.93A
0.59A
0.18A
0.12A
0.09A
0.04A
0A
0A

3.75A
3.11A
2.86A
2.91A
2.78A
2.79A
2.78A
2.78A

1.36A
0.67A
0.31A
0.18A
0.12A
0.09A
0.08A
0.07A
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ภาพที่ 12 แสดงกราฟผลการเปรียบเทียบกระแสเอาต-พุตระหว8างการส8งกําลังไฟฟ<าแบบไร7สายแบบแผ8นพีซีบีกับแบบขดลวด
ทองแดง
6.3 ผลการวัดสัญญาณพัลสGขับนําเกต
จากภาพที่ 13 ได7ทําการทดลองวัดสัญญาณพัลส-ขับนํา
เกตขณะทํางานจะเห็นได7ว8าเมื่อเกิดการนํากระแสของมอส
เฟตทั้ง 4 ตัวจะมีสัญญาณทริกมอสเฟตมีสไปร-

จากภาพที่ 14 แสดงสัญญาณพัลส-กําลังสูงของเพาเวอร-มอส
เฟตทั้ง 4 ตัวจะสลับการทํางานซึ่งQ1 และ Q4 จะนํากระแส
พร7อมกันในสัญญาณช8วงครึ่งคาบแรก ส8วนในครึ่งคาบหลัง
Q2 และ Q3 นํ า กระแสแทน ส8 ว น Q1 และ Q4 หยุ ด
นํากระแส และทํ าให7แรงดันเอาต-พุตของคอนเวอร-เตอร- ที่
ขดลวดภาคส8งอยู8ในรูปสัญญาณสี่เหลี่ยม

ภาพที่ 13 สัญญาณพัลส-ขับนําเกตขณะทํางาน

ภาพที่ 15 สัญ ญาณของโหลด 47 โอห-ม ที่ ผ8 านวงจรเรี ย ง
กระแสเอาต-พุต
จากภาพที่ 15 แสดงรูปสัญญาณของวงจรภาครับซึ่งอยู8
ในรูปแบบไฟฟ<ากระแสตรงอย8างสม่ําเสมอ(Steady) ของ
ค8าแรงดัน ค8ากระแส และค8ากําลังไฟฟ<าตกคร8อมโหลดความ
ต7านทาน 47 โอห-ม

ภาพที่ 14 สัญญาณพัลส-กําลังสูงของวงจรฟลูบริดจ-คอนเวอรเตอร-
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7. สรุปและอภิปรายผล

เหนี่ ย วนํ า พื้ น ฐานของฟาราเดย- แ ละหลั ก การของวงจรเร
โซแนนซ-ต7นแบบที่พั ฒนานี้ จะเปลี่ยนรู ปแบบของพลังงาน
จากพลังงานไฟฟ<าเปyนพลังงานแม8เหล็กและส8งไปยังตัวรับ
พลังงานซึ่งจะเปลี่ยนพลังงานแม8เหล็กกลับมาเปyนพลังงาน
ไฟฟ<าอีกครั้งเพื่อชาร-จแบตเตอรี่เนื่องจากการส8งกําลังไฟฟ<า
ผ8านอากาศนั้นได7ถูกนามาใช7กับตัวต7นแบบข7อดีที่เกิดขึ้นคือ
สามารถใช7 ง านได7 ง8 า ยและสะดวกขึ้ น นอกจากนี้ ค วาม
ปลอดภัยและขีดจํากัดในการแพร8กระจายสัญญาณรบกวนก็
ได7 ถู ก พิ จ ารณาไว7 ใ นการออกแบบด7 ว ยและผลงานวิ จั ย
สอดคล7องกับสุทธิวุฒิ แก7ววันนาและคณะ[10] ชุดเครื่อง
ชาร-จแบตเตอรี่แบบไร7สายโดยโครงสร7างของอุปกรณ-แบ8ง
ออกเปyน 3 ส8วนด7วยกันคือ 1) DC Power Supply 2)
Transmitter และ 3) Receiver DC Power Supply
ออกแบบให7ทํางานกับไฟฟ<า 220 Vrms, 50 Hz แปลงเปyน
ไฟฟ< า กระแสตรงแรงดั น 12 Vdcส8 ว นวงจรภาคส8 ง
(Transmitter) สร7างสนามแม8เหล็กไฟฟ<าความถี่ 2 MHz
วงจรภาครับ (Receiver) เพื่อรับสนามแม8เหล็กไฟฟ<าที่สร7าง
จากวงจรภาคส8งแล7วแปลงเปyนไฟฟ<ากระแสตรงแรงดัน 5 V
กระแส 450 mA เพื่อชาร-จโทรศัพท-แบตเตอรี่โทรศัพท-มือถือ
ซึ่งผลงานวิจัย ของ สุทธิ วุฒิ แก7ว วันนาและคณะสรุป ได7ว8 า
วงจรที่สร7างขึ้นนั้นสามารถชาร-จแบตเตอรี่โทรศัพท-แบบไร7
สายได7โดยมีประสิทธิภาพ 4.12 เปอร-เซ็นต-

งานวิ จั ย นี้ ไ ด7 ศึ ก ษาการออกแบบและสร7 า งเครื่ อ งส8 ง
กําลังไฟฟ<าแบบไร7สายเพื่อหาประสิทธิภาพการส8งกําลังไฟฟ<า
แบบไร7สายและเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว8างแผ8น
พีซีบี (Printed Circuit Board) กับขดลวดทองแดง
(CopperCoil) โดยอาศัยหลักการของสนามแม8เหล็กไฟฟ<า
และหลัก การของวงจรเรโซแนนซ- ในรู ป แบบของพลั ง งาน
ไฟฟ< า เปลี่ ย นเปy น พลั ง งานแม8 เ หล็ ก เพื่ อ ทํ า หน7 า ที่ ส8 งไปยั ง
ขดลวดตัวรับ และเปลี่ยนจากพลังงานแม8เหล็กเปyนพลังงาน
ไฟฟ<า โดยมีการออกแบบขดลวดตัวส8ง (Transmitter) และ
ขดลวดตัวรับ(Receiver Coil)ซึ่งแบบที่ 1 ใช7แผ8นพีซีบีในการ
ออกแบบลักษณะ Layers Printed Coil และแบบที่ 2 ใช7
ขดลวดทองแดง ขนาด 2.5 มิลลิเมตรพันขดลวดในลักษณะ
Unifilar Coilและในส8วนการส8งกําลังไฟฟ<าแบบไร7สาย มีการ
ออกแบบวงจรการสร7างความถี่ (Oscillator) สัญญาณพัลส(PWM) เพื่อสั่งสวิตซ-ชิ่งทํางานโดยใช7ไอซีเบอร- SG3525 ที่
ความถี่ใช7งาน 70 KHz เพื่อขับนําเกตของมอสเฟตกําลัง
(MOSFET) ของวงจรฟูลบริดจ-คอนเวอร-เตอร- (Full-Bridge
converter) เพื่อทําการขยายสัญญาณพัลล-ให7มีค8าแรงดัน
สู ง ขึ้ น และสร7 า งสนามแม8 เ หล็ ก ให7 กั บ ขดลวดตั ว ส8 ง จาก
ผลการวิ จั ย พบว8 า เมื่อ ทํ า การทดลองโดยใช7 โ หลดค8 า ความ
ต7 า นทาน 47 โอห- ม ชุ ด ขดลวดตั ว รั บ ผ8 า นแผ8 น พี ซี บี ด7 า น
เอาต-พุตมีค8าแรงดันเท8ากับ 44.05Vและมีค8ากระแสเท8ากับ
0.93Aและชุดขดลวดตัวรับผ8านขดลวดทองแดงด7านเอาต-พุต
มีค8าแรงดันเท8ากับ 53.20V และมีค8ากระแสเท8ากับ 1.36A
สรุปผลได7ว8าขดลวดทองแดงมีประสิทธิภาพในการใช7งานสูง
กว8าแบบแผ8นพีซีบี และนําขดลวดทองแดงไปประยุกต-ใช7งาน
กับหลอด LED ค8าแรงดัน 12V, 9W จํานวน 2 หลอด พบว8า
หลอดแอลอีดีแสดงสถานะติดสว8างอยู8ในช8วงระยะตั้งแต8 030 เซนติเมตรและเครื่องส8งกําลังไฟฟ<าแบบไร7สายที่ผู7วิจัย
ออกแบบและสร7 า งขึ้ น สามารถนํ า ไปประยุ ก ต- ใ ช7 ง านได7
หลากหลายเช8นการชาร-จแบตเตอรี่โทรศัพท-มือถือการชาร-จ
แบตเตอรี่สํา หรับรถยนต- ไ ฟฟ<าประยุก ต-ใช7ง านกับ อุปกรณเครื่องใช7ไฟฟ<ารถจักรยานไฟฟ<าเปyนต7นและในอนาคตก็ย8อม
สามารถประยุกต-ใช7งานได7หลากหลายและเปyนที่นิยมในการ
นําไปใช7งานซึ่งสอดคล7องกับผลงานของ [8] ผลงานการส8ง
กําลังไฟฟ<าผ8านอากาศสําหรับรถยนต-ไฟฟ<าโดยใช7หลักการ
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Rabi Frequency and Oscillation in a Nonlinear
Micro-ring Circuit
Sarayut Pantian
Faculty of Science and Technology, Thepsatri Rajabhat University, Lopburi 15000, Thailand

Abstract
Rabi oscillation has been observed in many super-conducting devices, in which the quantum
behavior between atom and electromagnetic field interaction is occurred. In this paper, we use an average
two-level transient atom within the micro-ring resonator, which is consequently generated by the
AlGaAsmaterial interaction with the electromagnetic field in time-domain. The simulation results obtained
have shown that the coupling intensity is affected to the output intensity oscillation and also directly
affected to the Rabi frequency. The probability to find atom in the excited state of the device with the
reducing frequency at resonance is also calculated, in which the probabilities of 0.85 and 0.20 are
obtained for resonance and non-resonance states, respectively. The Rabi frequency oscillation in the
range of terahertz is obtained, which can be useful for atom antenna and sensing applications.
Keywords: Nonlinear optical device; Rabi frequency; Rabi oscillation; Nonlinear integrated optics
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1. Introduction

finally, Rabi frequency and oscillation can be

A small scale optical device known as a
microring resonator has been widely studied and
investigatedin many applications [1-5], where one
of them has shown the interesting aspect [6], in
whichthe use of nonlinear microring
resonator(circuit) for optical signal processing with
the advantages of small and low power
consumption has been reported [7]. Moreover, the
use of a nonlinear microring resonator has shown
the broad potential of applications [8-12]. Such
devices can be designed in the forms of add-drop
filter, all-optical switching, modulators and optical
logic gates for various applications, which can be
used and embedded on the modern digital
instruments such as mobile telephone handset,
tablet, ipad and lap top computer.
Rabi oscillation is recognized as the basic

determined.
In this paper, the Rabi oscillation of particle
(photon) propagates within a microring resonator is
described by the set of Hamiltonian, which is in
the form of field and its interaction of transient
photon from ground state to the excited state,
which is formed by the average two level atoms. It
is related to the Rabi frequency in time-domain for
finding the probability of atom at the excited state
at each period. In simulation, a system is applied
to the nonlinear microring circuit, which is the
Alumilium Gallium Arsenide (AlGaAs) [13-16],where
the practical device parameters are used in the
simulation. It is notthe silicon device. Therefore,
AlGaAs has the nonlinear optical properties at the
various wavelengths and its ultrafast nonlinearity
higher than silicon, which is suitable for high-speed
passive-waveguide usage. From the obtained
simulation results, we have discussed the potential
of using Rabi frequency and oscillation within a
nonlinear microring circuit for atom antenna and
sensing applications. In addition, the new design
for high capacity Rabi frequency and oscillation
using a PANDA ring circuit is also discussed. This is
required the theoretical description and useful for
large scale devices, which is useful for atom
network and cellular automata applications.

property that can be used to describe the
interaction between atom and the electromagnetic
field, which is the dynamical system of transient
atom from ground state to another state with the
frequency known as Rabi frequency. In principle,
the interaction between the electromagnetic fields
within themedium material is a small-distancescale with short-time-scale interaction, particularly,
in the resonance regime and the associated device
structures requires quantum mechanical
description of the electronic state available in the

2. Theoretical Background

medium. This system can be created in different

In this study, two-level atom (photon) is used
to manipulate light as a particle that propagates in
a nonlinear microring resonator, wherethe ground
and excited states of interaction between atom
and electromagnetic field are given by ψ and
ψ e with energy eigenvalue Eg and Ee , respectively.

ways, one of which is adding the interaction
Hamiltonian term in the Hamiltonian system and
consider the solutions that are time-dependent
functions or frequency-dependent functions

g

depending on the Fourier transformation, where
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The energy different is then related to the
transition energy of atom, hω0 = Ee − Eg , with
atomic transition angular frequency( ω0 ). The
Hamiltonian of the two-level system is given by
[17-18]
H = H A + H F + H int .

Where | cg (t ) |2 and | ce (t ) |2 are the probabilities of
the states ψ and ψ e , respectively. The states
g

ψ g ψ e = δ ge .

(1)

,

H F = hω a a .

operator,

M

with the rotating wave approximation, where the
rapidly oscillating term, | ω − ω0 | ω is neglected,

c&g = iΩ* (r)ce ei∆t

(3)

is the mass of the atom,

c&e = iΩ(r)cg e −i∆t

π

and

the

creation

π†

and

annihilation operators, respectively, with a photon
energy hω . The interaction Hamiltonian is given by
H int = − d • E% (t ) ,

which is described the coupling of
the electromagnetic field to atom and related to
the electric dipole moment operator, d . At this
point we consider a spatially uniform which is well

Where

can be expressed as a linear combination of them.

is the total Rabi frequency,

and
we
also
set
where
E ( r ) ≈ E ( z ) = ϖ A(z)eiβ z ,
1/4
1/2
ϖ = ( µ0 / ε 0 ) ( 2n0 ) . µ0 and ε 0
are
the
permeability and permittivity in vacuum,
respectively. n0 is the linear refractive index,
β 0 = n0 k is the propagation constant with k = ω / c

,

0

perturbed by electromagnetic field, where each
component evolves with its characteristic
exponential factor, which is given by
ψ g + ce (t )e − iEet / h ψ e

ΩR

Ω R = ∆2 + 4Ω2

Here, the general state is the evolution of time and

− iE g t / h

(5a)
(5b)

Pe (t ) =| ce (t ) |2 = (4 I / Ω 2R h 2 ) sin 2 (Ω R t / 2) ,(6)

known as the dipole approximation. The atomic
behaviors are described by the general state that

ψ(t ) = c g (t )e

,
.

Where ∆ ≡ ω − ω0 is the detuning, Ω(r) is the Rabi
frequency which represents the frequency of
oscillation for a given atomic transition in a given
light field, which is defined by Ω(r) = deg • E (r ) / h .
The equation (5) is the well-known Rabi
oscillationthat occurs between the ground and
excited states of the driven two-level system.
From the trial solution, ce ( t ) = eiλt , and considering
the initial condition cg ( 0 ) = 1 and ce ( 0 ) = 0 . The
probability to find atom in state ψ e is given by

momentum

are the atomic raising and lowering operators,
respectively. a and a† are

and ce (t )

satisfies the time-dependent Schrödinger equation

(2)

center-of-mass

c g (t )

then the final form is written as

†

the

The dynamics of

can be found by demanding that the state ψ (t )

respectively, which can be written as

Where P is

are the position-space wave

ψe

functions, in which the orthonormal state is

Where H A and H F are the unperturbed
Hamiltonian operators of atom and the field,

H A = P 2 / 2 M + hω0π †π

and

ψg

,(4)
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, c is the speed of light and A(z) is the complex
amplitude ( | A |2 is the intensity, I ).
A schematic diagram of a nonlinear microring
resonator with the notation used is as shown in Fig.
1. Let us consider, a continuous wave (CW) signal
at an angular frequency, ω ,propagating in a straight
AlGaAs waveguide coupled laterally to a ring of
radius R . We consider the evolution of electric
field associated with this optical wave is described
by a nonlinear differential equation. For a
practically case in which the impact of two-photon
absorption(TPA) and free-carrier effecton the
attenuation of optical wave are relatively small
compared with other loss sources [19-20]
∂A / ∂Z = −α A / 2 + iγ | A |2 A,

I 4 =| E4 |2 /ϖ 2 in

terms of I 0 =| E2 |2 /ϖ 2 and their
conservation law of energy as
I 4 ( I 0 ) =  r 2 I 0 + I (2π R ) − 2 r I 0 I (2π R )cos∆φ  / (1 − r 2 )



(10)
I1 ( I 0 ) = I 0 − I ( 2π R ) + I 4 ( I 0 )

.

(11)

Where ∆φ = 2πβ 0 R + φ ( 2π R ) + φ0 is the phase shift
acquired during a round trip in amicroringcircuit.

(7)

The parameters entering Eq. (7) are as follows: α
and γ = kn2 are the linear loss and the Kerr effect,
where k and n2 are the wave number and nonlinear
refractive index. The solution of equation (7) is
given by A( z ) = I ( z ) exp [iφ ( z )] , therefore the
required result in term of intensity is expressed by

Figure 1. A schematic of AlGaAs ring resonator and
the notation details, where Ei: Optical
fields, R: Ring radius, L: Device length, Z:
Ring center

I = I 0 e −α z , φ = φ0 + γ I 0 Leff , Leff =  e −α z − 1 / α



,(8)
3. Results and Discussions
In simulation, the above calculation was carried
out for an AlGaAs ring resonator with a radius of R
= 5 µ m , with wavelength λ = 1,550 nm and length
of L1 = L2 = 10 µ m , n0 = 3.34, α = 5 d β / cm
and n2 = 1.5×10-4 cm2/GW. The numerical results
are calculated by using the commercial MATLAB
software. The results obtained are compared with
the evolution of coupling intensity at z = 0 versus
output intensity by varying the coupling coefficient
r in absence of TPA and free-carrier effect as
illustrated in Fig. 2. The optical oscillation

Where I 0 and φ0 are the values of intensity and
phase at z = 0, and Leff is the effective length. Then
the electric fields on both sides of the point
coupler satisfy the following relations
E4 = rE1 + itE3 , E2 = rE3 + itE1 .

(9)

Where t = 1 − r 2 and r 2 is the fraction of power
remaining in the straight waveguide after the
coupler. We can express the intensity
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disappears when the strength AlGaAs waveguide
performed by theAlGaAs ring resonator, where the
oscillation is increased and higher amplitude
obtained, when the coupling coefficient is
increased.The oscillation is related
to the Rabi frequency, i.e. the atomic transition

Output Intensity (GW/cm 2)
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level frequency, with is shown in Fig. 3a. In fact,
the Rabi frequency is the complex value, however,
the real part is firstly calculated.To increase the

(a)
6

Output Intensity (GW/cm 2)

coupling intensity, with the same coupling
coefficient r, the absolute Rabi frequency output
intensity is increased relatively large, while the
absolute Rabi frequency at the output port
depends on the output intensity as shown in Fig.

5

r = 0.5

b

4

3

2

1

0
0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

Coupling Intensity (GW/cm 2)

3b. The probability of finding the excited photons

(b)

can be calculated by using the Rabi oscillation
system, where is given by the details in Eq. (6),
16

Output Intensity (GW/cm 2)

with the coupling coefficient r = 0.1. In Fig. 4, we
see that the probability of the excited state at
output port is 0.8417, which is increased within the
resonance regime ∆ = 0 . However, if the system is
at off resonance regime ∆ = 0.5Ω , the probability
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at the excited state is 0.1975, which is

(c)

reduced(decreased). When the system is
considered at the resonance and off resonance

Figure 2. The effect of coupling coefficients of the
coupling-output characteristics,where (a)
r = 0.1, (b) r = 0.5, (c) r = 0.8.

conditions, the oscillation time of the off
resonance is within the range of 0 – 0.5 ps, where

4

Absolute Rabi frequency
at Output (THz)

the oscillation time of resonance is about 0.246 ps,
while the off resonance is about 0.086 ps. This is
shown that trend of probability’s time is increased
steadily.
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Figure 3. Graph of absolute Rabi frequency, where
(3a) comparison between the difference
coupling coefficients
when the system performed by coupling
intensity; (3b) at output port.

Acknowledgments
The author would like to give the
acknowledgement to King Mongkut’s Institute of
Technology Ladkrabang (KMITL), Bangkok 10520,
Thailand for the laboratory facilities.

0.9

Excited state's probability
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the resonance. Theoscillation time of probability
with increasing frequency over the range of the
resonance.This is a firtly calculated result of Rabi
oscillation, which can be useful for further
applications, where more complicated circuits such
as add-drop filter and PANDA ring resonator and
casecade system, in which the greater Rabi
frequency range can be obtained with greater
intensity, which is useful for the applications such
as quantum information,atom antenna and cellular
automata, atom computing and atom sensors.
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4. Conclusion
We have proposed the use of microring
resonator circuit for photon oscillation
investigation, where theAlGaAs ring resonator is
formed by the strength AlGaAs waveguide. Photon
in such device is oscillated depended on the
coupling coefficient which affects to the Rabi
frequency at coupling range, while the optical
oscillations have not affects to the Rabi frequency
out put intensity. The probability of finding atom in
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การลดปริมาณของเสียในการผลิตชิ้นสวนบานพับฝาทาย
รถกระบะกรณีศึกษาบริษัท นากาตะ (ไทยแลนดG) จํากัด
โอฬาร เส็งสาย1 และ รณินทร- กิจกล7า2
1

ภาควิชาการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล7าพระนครเหนือ
ภาควิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค7า คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล7าพระนครเหนือ

2

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค-เพื่อศึกษากระบวนการผลิตชิ้นส8วนตัวบานพับฝาท7ายรถกระบะ เพื่อการลดปริมาณข7อบกพร8องใน
กระบวนการผลิต จากการผลิตที่ผ8านมาข7อมูลการผลิตระหว8างเดือนสิงหาคม – พฤศจิกายน 2558 มีปริมาณการผลิตเฉลี่ย
21,129.75 ชิ้นต8อเดือน มีจํานวนของเสียเฉลี่ย 2,536 ชิ้นต8อเดือน คิดเปyนอัตราของเสียในการผลิตร7อยละ 12.00 ลักษณะ
และจากการจัดลําดับของปwญหาโดยแผนภูมิพาเรโตพบว8าปwญหาหัว Bolt ที่เชื่อมกับชิ้นงานแตกทะลุเกิดขึ้นมากถึงร7อยละ
71.99 ของของเสีย เมื่อทําการวิเคราะห-หาสาเหตุโดยใช7แผนภูมิก7างปลาพบว8าเกิดจากการปรับตั้งค8า Condition Welding
ของเครื่องเชื่อมไม8เหมาะสม จึงได7ปรับปรุงโดยทดลองการเชื่อมประกอบตัว Bolt เพื่อหาค8า Condition Welding ที่เหมาะสม
และหลังจากดําเนินการปรับปรุงเรียบร7อย มีผลทําให7การผลิตในระหว8างเดือนธันวาคม 2558 ถึงเดือนมกราคม 2559 มี
ปริมาณการผลิตเฉลี่ย 21,167.00 ชิ้นต8อเดือน มีของเสียเฉลี่ย 446.5 ชิ้นต8อเดือน คิดเปyนของเสียร7อยละ 2.11 ทําให7บริษัท
สามารถลดของเสียจากร7อยละ 12.00 ก8อนการปรับปรุงเหลือร7อยละ 2.11
คําสําคัญ : การลดของเสีย
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Reducing Waste in the Hinge Assy–RR Gate
Case Study : Nagata (Thailand) Co.,Ltd.
Oran sengsai1 and Ranin Kijkla2
1

Faculty of Industrial Technology and Management, King Mongkut’s University of Technology North Bankok.
Industrial Business Administratian and Trade, Faculty of Business and Industrail Service Administration, King Mongkut’s
University of Technology North Bankok.
2

Abstract
This issue aims to study about a defective hinged real tailgate in manufacturing process. From
August to November 2015, the averaged production volume was 21,129.75 pieces per month including
the 2,536 pieces of waste in production with a rate of 12%. We use the Pareto diagram for ranking issues
found from the top of Bolt where the part was broken more than 71.99 % .However, after we analyze the
significant problem through the use of Fishbone diagram, we found unsuitability from the configuration of
the engine. After we improve the condition, we welded the top of the Bolt and the production volume
between December 2015 to January 2016 is 21,167 pieces per month and it only have 446.5 pieces of
waste .The company reduced its waste in production from 12 % to 2.11%
Keywords : Reducing Waste
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ตารางที่ 1 ข7อมูลชิ้นงานเสียก8อนการปรับปรุงประจําเดือน
สิงหาคม 2558 ถึง ตุลาคม 2558

1. บทนํา
ประเทศไทยก7 า วเข7 า สู8 ป ระเทศผู7 ผ ลิ ต ทาง
อุ ส าหกรรมได7 รั บ การคาดหมายว8 า จะกลายเปy น ประเทศ
อุตสาหกรรมใหม8ภาคอุตสาหกรรมการผลิตเปyนส8วนสําคัญ
ในการขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ ของประเทศโดยเฉพาะ
อุ ต สาหกรรมยานยนต- มี ก ารแข8 ง ขั น กั น สู ง ทั้ ง ทางด7 า น
คุณภาพและราคา การเพิ่มความสามารถในการแข8งขันเปyน
สิ่ ง ที่ จํ า เปy น ความรวดเร็ ว ในการผลิ ต และบริ ก าร เพื่ อ
ตอบสนองความต7องการของลูกค7า รวมถึงวิธีการปรับปรุง
กระบวนการในการผลิตเพื่อลดของเสียในกระบวนการผลิตก็
เปyนอีกหนึ่งวิธีที่จะทําให7บริษัทมีต7นทุนในการผลิตที่ต่ําลง
และมีความสามารถในแข8งขันได7อย8างยั่งยืน
บริษัท นากาตะ (ไทยแลนด-) จํากัด เปyนบริษัทที่
ผลิตชิ้นส8วนรถยนต-เริ่มดําเนินกิจการในประเทศไทยเมื่อป!
2539 โดยปw จ จุ บั น มี ทุ น จดทะเบี ย น 373 ล7 า นบาท ที่ ตั้ ง
สํ า นั ก งานและโรงงานในประเทศไทยเลขที่ 222/2 ม.5
ถ.ระเบาะไผ8 -โคกขวาง ต.หนองโพรง อ.ศรี ม หาโพธิ์
จ.ปราจีนบุรี 25140 โดยที่บริษัทมีความเชี่ยวชาญในการ
ผลิตแม8พิมพ- (Die making) ที่ใช7สําหรับการขึ้นรูปชิ้นส8วนที่
เปy น โลหะ และยั ง ได7 เ ปy น ผู7 ผ ลิ ต ชิ้ น ส8 ว นเพื่ อ ใช7 ป ระกอบ
รถยนต- โดยลู ก ค7 า หลั ก ที่ บ ริ ษั ท ผลิ ต ชิ้ น ส8 ว นเพื่ อ ส8 งให7 กั บ
โรงงานประกอบรถยนต-คือ บริษัท นิสสัน มอเตอร- (ประเทศ
ไทย) จํากัด ผู7ผลิตรถยนต- NISSAN และ บริษัท เจนเนอรัล
มอเตอร- (ประเทศไทย) จํากัด ผู7ผลิตรถยนต- CHEVROLET
จากการศึก ษาปwญ หาปริ มาณของเสี ยในโรงงานพบว8 า ใน
ชิ้ น ส8 ว นที่ เ รี ย กว8 า บานพั บ ตั ว ฝาท7 า ยรถกระบะ (Hinge
Assy-RR Gate : P/N 93470 4JA0A) มีของเสียที่เกิดขึ้นใน
กระบวนการผลิ ต ระหว8 า งเดื อ นสิ ง หาคม ถึ ง เดื อ น
พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ค8อนข7างสูง โดยมีจํานวนการผลิต
รวม 84,519 ชิ้น เปyนของเสียจํานวน 10,144 ชิ้น คิดเปyน
ของเสียร7อยละ 12 ซึ่งทําให7โรงงานสูญเสียค8าใช7จ8ายเงินก8อน
ปรับปรุง 1,446,128.64 บาท จึงจําเปyนที่จะต7องลดสัดส8วน
ของเสียดังกล8าวเพื่อให7โรงงานมีความสูญเสียน7อยลงเพื่อเปyน
การลดต7นทุนการผลิตด7วย จึงได7ทําการศึกษาและหาแนว
ทางแก7ไขปwญหาเพื่อลดจํานวนของเสียที่เกิดขึ้นกับการผลิต
ชิ้นส8วนบานพับตัวฝาท7ายรถกระบะต8อไป ดังแสดงในตาราง
ที่ 1

เดือน

จํานวนผลิต
(ชิ้น)
สิงหาคม
22,639.00
กันยายน
15,270.00
ตุลาคม
20,970.00
พฤศจิกายน
25,640.00
ค8าเฉลี่ย/เดือน 21,129.75

ของเสีย
(ชิ้น)
1,534.00
1,147.00
1,792.00
5,671.00
2,536.00

% ของเสีย
6.7
7.5
8.5
22.1
12.0

หมายเหตุ : ในเดื อ นพฤศจิ ก ายนมี ข องเสี ย เพิ่ ม ขึ้ น มากเพราะมี ก าร
เปลี่ยนแปลง Material

25

22.1

20
15
10

7.5

6.7

8.5

5
0

ก

ก

รูปที่ 1 เปอร-เซ็นต-ของเสียที่พบในเดือนสิงหาคม
ถึงพฤศจิกายน พ.ศ. 2558
1.1 วัตถุประสงคGการวิจัย
เพื่อลดของเสียในการผลิตชิ้นส8วนบานพับตัวฝาท7ายรถ
กระบะของบริษัทให7ได7ต่ํากว8าร7อยละ 6
1.2 ขอบเขตการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปyนการศึกษาเพื่อหาแนวทางในการลด
ของเสียของชิ้นส8วนบานพับตัวฝาท7ายรถกระบะของบริษัท
โดยมี ระยะเวลาในการศึ ก ษาของโครงการนี้ ในช8 ว งเดื อ น
สิงหาคม 2558 ถึงเดือน มีนาคม 2559
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1.3 ประโยชนGที่คาดวาจะไดรับ
1.3.1 ลดปริมาณของเสียในกระบวนการผลิตชิ้นส8วน
บานพับตัวฝาท7ายรถกระบะของโรงงานที่ศึกษา
1.3.2 เปyนตัวอย8างในการปรับปรุงขั้นตอนในการผลิต
ของโรงงานที่ศึกษาให7มีประสิทธิภาพมากขึ้น
1.3.3 ลดต7นทุนในการผลิตในส8วนของวัตถุดิบและ
แรงงานเพื่อการแข8งขันในธุรกิจ

ผลตอบแทนที่ดีจากการใช7คุณภาพเปyนส8วนหนึ่งของกลยุทธของธุรกิจ (Business Strategy)
ของเสีย คือ ของที่มีคุณภาพหรือคุณสมบัติไม8ครบ
สมบู ร ณ- ต ามความต7 อ งการของลู ก ค7 า หรื อ สิ่ ง ของที่ มี
คุณสมบัติไ ม8ครบถ7วนตามที่ไ ด7 กําหนดไว7 ผลิต ภัณฑ- ที่ออก
มาแล7วเปyนของเสียเกิดขึ้นจากหลายๆ สาเหตุดังนี้ (7 West)
1) การเคลื่อนไหวผิดวิธี
2) การผลิตเปyนจํานวนมาก
3) การเสียเวลาการรอคอย
4) ความสูญเสียที่เกิดจากการผลิตของเสีย
5) ความสูญเสียที่เกิดจากมีวัสดุคงคลังที่ไม8จําเปyน
6) ความสูญเสียที่เกิดจากการขนส8งหรือขนย7าย
7) ความสูญเสียจากกระบวนการผลิต
เครื่องมือคิวซีที่ใช7ในการแก7ปwญหา (QC Analysis)
1) Check Sheets (ใบตรวจสอบ หรือเช็กชีท)
2) Control Charts (แผนภูมิควบคุม)
3) Pareto Diagrams (แผนภูมิพาเรโต)
4) Cause-and-Effect Diagram (ผังก7างปลา)
5) Graphs (กราฟ)
6) Histograms (ฮีสโตแกรมหรือกราฟแท8ง)
7) Scatter Diagrams (ผังการกระจาย)

2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
การลดของเสี ยต8 าง ๆ ที่เ กิ ดขึ้ นในกระบวนการ
ผลิต นอกจากจะช8วยลดต7นทุนค8าใช7จ8ายที่เกิดขึ้นแล7ว ยัง
ช8วยทําให7เกิดการปรับปรุงทางด7านคุณภาพ ซึ่งถือเปyนสิ่ง
สําคัญต8อกระบวนการผลิตโดยรวม ดังนั้นการนําเอาทฤษฎี
ต8างๆ มาใช7ในการแก7ปwญหาถือเปyนสิ่งสําคัญที่จะนําไปสู8การ
แก7ปwญหาอย8างเปyนระบบ และด7วยคุณภาพถือเปyนสิ่งสําคัญ
ที่สุดที่ผู7บริโภคจะใช7ประกอบการตัดสินใจในการเลือกสินค7า
หรื อ การบริ ก ารที่ มี ก ารแข8 ง ขั น กั น อย8 า งมากในปw จ จุ บั น นี้
แนวความคิดนี้นิยมใช7กันอย8างแพร8หลายไม8ว8าจะเปyนการ
ตัดสินใจของบุคคล องค-กร หรือร7านค7าต8าง ๆ ดังนั้นความ
เข7าใจและ การปรับปรุงคุณภาพจึงเปyนปwจจัยสําคัญที่จะ
นําไปสู8ความสําเร็จของธุรกิจ การเจริญเติบโต และเกิดความ
ได7เปรียบในการแข8งขันในการลงทุนปรับปรุงคุณภาพ จะมี
ตารางที่ 2 ขั้นตอนการแกปyญหาดวย QC 7 Tool
ขั้นตอน
1) การค7นปwญหาหรือคัดเลือกหัวข7อ (Select Topic)

วิธีการทํา
1) ตรวจสอบสภาพปwจจุบัน
2) เปรียบเทียบมาตรฐานในการทํางานกับวิธีการที่ทําอยู8จริง
3) จําแนกข7อมูล&ค7นหาจุดที่เปyนปwญหา
4) รวบรวมข7อมูลของปwญหา

2) กําหนดเป<าหมาย
(Set Targets)

1) พิจารณาปwญหามากที่สุด
2) พิจารณาเป<าหมายแผนกให7สอดคล7องกัน
3) พิจารณากําลังความสามารถในการแก7ปwญหา
1) กําหนดว8าจะทําอะไรบ7าง
2) จัดทําตารางกําหนดการและจัดแบ8งความรับผิดชอบ
1) เลือกเอาสาเหตุที่สําคัญมาวิเคราะห- อย8างละเอียด
2) 4M (Man, Machine, Material, Method)
3) Why (ค7นหาสาเหตุโดยพยายามใช7 Why)
1) จากข7อ 3 วางแผนปรับปรุงแก7ไขสาเหตุสําคัญที่ค7นพบ

3) วางแผนกิจกรรม
(Plan Activity)
4) ค7นหาสาเหตุ
(Analyze Causes)
5) พิจารณาวิธีการแก7ไขปรับปรุง

22

เทคนิค
Check Sheet
Pareto Diagram
Histogram
Stratification
Cause & Effect
Pareto Diagram
Check Sheet
Grantt Chart
Stratification
Cause & Effect
Diagram
แผนการทดลอง
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(Consider
Consider and Implement Counter Measures)
Measures

6) ตรวจสอบผลที่ได7รับ(Check and Results))

2) พิจารณาแก7ปwญหาโดยอาศัยเทคนิคต8าง ๆ
3) การระดมสมอง
4) กําหนดแผนการแก7ไขเปyนเรื่อง ๆ ไป
1) เปรียบเทียบผลก8อนและหลังการปรับปรุง

7) กําหนดมาตร ฐานการควบคุม
(Standardize and Establish Control)

1) กําหนดวิธกี ารควบคุมและมาตรฐาน
2) มาตรฐานในการทํางานอาจต7องเปลีย่ นแปลงกรณีจําเปyน

3. วิธีการ
ดําเนินการวิจัย

Graphs, Histogram,
Pareto Diagram
Control Chart
Working Standard

Process) จากนั้นพักชิ้นงานเพื่อรอการประกอบกับชิ้นงาน
P/N 93472 4JA0B ต8อไป
3.1.2 ขั้นตอนการผลิต P/N 93472 4JA0B
4
เริ่มต7นการ
เบิกวัตถุดิบในสโตร- เพื่อทําการตัดชิ้นงานให7ได7ตามขนาดที่
ต7องการ (Blank Process) ตามรูปแบบที่แม8พิมพ-กําหนด
หน
และดําเนินการขึ้นรูปให7ได7ขนาดและรูปร8างตามที่กําหนด
(Coining, Form, Cut-Pi,
Pi, Bending) และนําไปประกอบกับ
ตัวบูช P/N 94835 4JA0A จากนั้นพักชิ้นงานเพื่อรอการ
ประกอบกับชิ้นงาน P/N 934E33 4JA0A
4
ต8อไป
3.1.3 ขั้นตอนการประกอบ P/N 93470 4JA0B เริ่มต7น
การนํา P/N 934E3 4JA0A ที่มีการปw˜มและประกอบตัว
Bolt และ P/N 93472 4JA0B ที่ได7ประกอบตัวบูชและเก็บ
ไว7ใน WIP. เพื่อทําการประกอบชิ้นงานทั้ง 2 เข7าด7วยกันโดย
ใช7ตัว Pin P/N 93420 14800 และหลังจากนั้นนําไปย้ํา
Rivet หัวท7ายเพื่อป<องกันตัว Pin หลุดจากชิ้นงาน

3.1 ศึกษากรรมวิธีการผลิตชิ้นสวนบานพับตัวฝาทายรถ
กระบะ วิธีการผลิตชิ้นส8วนบานพับตัวฝาท7ายรถกระบะ

รูปที่ 2 รูปชิ้นงานบานพับฝาท7ายรถกระบะ

3.2 ศึกษาและวิเคราะหGสภาพการผลิต
จากการศึก ษาและสํ า รวจสภาพปw จ จุบั น ภายใน
บริษัทพบว8า การผลิตของโรงงาน ในช8วง 4 เดือนที่ผ8านมา
ตั้งแต8เดือนสิงหาคมถึงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.
พ 2558 โดย
เก็บข7อมูลการผลิตชิ้นส8วนตัว บานพับฝาท7ายรถกระบะ ซึ่งมี
รายละเอียดที่จะนําเสนอดังนี้
ผลิตภัณฑ-ชิ้นส8วนตัวบานพั
บาน บฝาท7ายรถกระบะ มี
ปริมาณการผลิต ในเดือนสิงหาคมจํานวน 22,639 ชิ้น มี
ของเสียจํานวน 1,534 ชิ้น คิดเปyนจํานวนของเสียเท8ากับ
ร7อยละ 6.7 ของปริมาณการผลิตในเดือนกันยายนมีปริมาณ
การผลิตจํานวน 15,270 ชิ้น มีของเสียจํานวน 1,147 ชิ้น
คิดเปyนจํานวนของเสียเท8ากับร7อยละ 7.5 ของปริมาณการ
ผลิตในเดือนตุลาคม ปริมาณการผลิตจํานวน 20,970 ชิ้น มี

รูปที่ 3 รูปชิ้นส8วนประกอบเปyนชิ้นงานบานพับ
ฝาท7ายรถกระบะ
3.1.1 ขั้นตอนการผลิต P/N 934E33 4JA0A
4
เริ่มต7นการ
เบิกวัตถุดิบในสโตร- เพื่อทําการตัดชิ้นงานให7ได7ตามขนาดที่
ต7องการ (Blank Process) ตามรูปแบบที่แม8พิมพ-กําหนด
และดําเนินการขึ้นรูปให7ได7ขนาดและรูปร8างตามที่กําหนด
(Coining,
Coining, Form and Bending Process) และนําไปเชื่อม
ประกอบกับตัว Bolt P/N 11-3800543
3800543 (Spot welding
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ของเสียจํานวน 1,792 ชิ้น คิดเปyนจํานวนของเสียเท8ากับ
ร7อยละ 8.5 ของปริมาณการผลิตและในเดือนพฤศจิกายนมี
ปริ ม าณการผลิ ต จํ า นวน 25,640 ชิ้ น มี ข องเสี ย จํ า นวน
5,671 ชิ้น คิดเปyนจํานวนของเสียเท8ากับร7อยละ 22.1 ของ
ปริมาณการผลิตและเมื่อคิดเปyนค8าเฉลี่ย จํานวนของเสียต8อ
เดือนจะมีปริมาณเท8ากับร7อยละ 11.2

(!" ) ก

(!" )

(!" )

645
193

1,175
268
349

557
320
270

3.3 ปริมาณของเสียและลักษณะจุดบกพรอง
ในการเก็บข7อมูลของผลิตภัณฑ-ชิ้นส8วนตัวบานพับ
ฝาท7ายรถกระบะที่มี จํานวนของเสียมากที่สุดกว8าผลิตภัณฑชนิดอื่นๆ ของโรงงาน เมื่อทําการวิเคราะห-ข7อมูลของเสีย
จากการผลิตชิ้นส8วนตัวบานพับฝาท7ายรถกระบะพบว8า มี
ลักษณะของเสียแตกต8างกันออกไป โดยจะแบ8งลักษณะการ
เสียออกเปyน 3 ลักษณะ คือ
1) หัว Bolt ที่เชื่อมแตก
2) ที่เกลียวของตัว Bolt เสียมี Spatter ติดที่เกลียว
3) ตัวบูชที่ประกอบพินฉีกขาด

$ Bolt )*+,!-.+ / ก
,ก * $0. $ Bolt , * * Spatter 6)*+,ก * $
$78!)*+9:;ก.7 <*ก0 6

738
384
412

6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
0

4,833

Bolt เสียมี Spatter ติดที่เกลียว 3) ตัวบูชที่ประกอบพินฉีก
ขาด จะพบว8าประเภทของเสียที่พบมากที่สุดคือชิ้นงานหัว
Bolt ที่เชื่อมแตก มีจํานวนเฉลี่ยถึง 1,825 ชิ้นต8อเดือน คิด
เปyนร7อยละ 71.99 ของปริมาณของเสีย

ก
(!" )

รูปที่ 4 จํานวนของเสียของการผลิตชิ้นส8วนตัวบานพับ
ฝาท7ายรถกระบะ

4. ผลการศึกษา
หลัง จากการดํา เนิน การวิเคราะห-ห าสาเหตุ ของ
ปwญหาและวิธีการแก7ไขตามหลัก 4 M คือปwญหาจากวัตถุดิบ,
ปwญหาจากเครื่องจักร, ปwญหาจากวิธีการทํางาน และปwญหา
จากตัวพนักงาน แล7วนั้นทางผู7วิจัยและทีมงานได7เลือกที่จะ
ดําเนินการในส8วนที่สามารถปรับปรุงภายใน โดยมีหัวข7อตาม
รายละเอียดดังนี้

3.4 การวิเคราะหGปyญหา
จากการที่ผู7วิจัย และกลุ8มคิวซี ไซเคิล ได7ทําการ
วิเคราะห-ของเสียโดยรวบรวมข7อมูลของเสียจากการผลิตชิ้น
ส8วนตัวบานพับฝาท7ายรถกระบะตั้งแต8เดือนสิงหาคม พ.ศ.
2558 ถึงเดือนพฤศจิกายน 2558 มีจํานวน 84,519 ชิ้น มี
ของเสียจํานวน 10,144 ชิ้น หรือร7อยละ 12 ของปริมาณ
การผลิต ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2558 มีการผลิตจํานวน
22,639 ชิ้น มีของเสีย จํานวน 1,534 หรือร7อยละ 6.7 ของ
ปริมาณการผลิต ในเดือน กันยายน พ.ศ. 2558 มีการผลิต
จํานวน 15,270 ชิ้น มีของเสียจํานวน 1,147 ชิ้นหรือร7อยละ
7.5 ของปริมาณ การผลิต ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2558 มี
จํานวนผลิต 20,970 ชิ้น มีของเสียจํานวนผลิต 1,792 ชิ้น
หรื อ ร7 อ ยละ 8.5 ของปริ ม าณการผลิ ต และในเดื อ น
พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 มีจํานวนผลิต 25,640 ชิ้น มีของ
เสียจํานวนผลิต 5,671 ชิ้น หรือร7อยละ 22.11 ฉะนั้นเมื่อนํา
ทั้งสี่ค8ามาเฉลี่ยต8อเดือนจะมีของเสียร7อยละ 11.2 ในการ
วิเคราะห-ข7อ มูลจํ านวนของเสียที่ เกิด ขึ้น จากการผลิ ตชิ้ น
ส8วนตัวบานพับฝาท7ายรถกระบะจากการจัดลักษณะของเสีย
ไว7 3 ลักษณะ คือ 1) หัว Bolt ที่เชื่อมแตก 2) เกลียวของตัว

4.1 การปรับปรุงแกไขปyญหาที่มาจากเครื่องจักร
จากผลการทดลองได7 ปรั บ ปรุ ง แก7 ไ ขปw ญ หาที่ ม า
จากเครื่องจักรโดยการจัดทําแผนการบํารุงรักษาเครื่องจักร
จากเดิมที่มีการตรวจเสอบโดยแผนกซ8อมบํารุงทุก 6 เดือน
โดยเพิ่มหัวข7อการตรวจเช็คเครื่องจักรประจําสัปดาห-และ
ประจําเดือน และให7พนักงานประจําเครื่องมีการตรวจสอบ
เครื่องจักรก8อนเริ่มงานทุกวัน
4.2 การปรับปรุงแกไขปyญหาที่มาจากวิธีการทํางาน
จากผลการทดลองได7ปรับปรุงแก7ไขปwญหาที่มา
จากวิธีการทํางานโดยมีรายละเอียดดังนี้
การตั้งค8าแรงดันลมไม8ถูกต7อง คือการทํางานของ
เครื่อง Spot welding จําเปyนต7องอาศัยแรงดันลมเพื่อใช7ใน
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การเชื่อมชิ้นงานดังนั้นการตั้งแรงดันที่ไม8ถูกต7องก็จะทําให7
ค8าแรงกดที่ใช7ในการเชื่อมชิ้นงานไม8ได7ตามที่ต7องการ จาก
เดิมมีการใช7 Pressure gauge ที่เปyนแบบเข็มทําให7พนักงาน
ตั้งค8า Pressure ที่ต7องการใช7ไม8ถูกต7อง จึงทําการแก7ไขโดย
การเปลี่ยนตัว Pressure gauge เปyนแบบตัวเลขดิจิตอล
การตั้ง ค8 าในการเชื่อมไม8
อ มไม8 เ หมาะสม (Condition
welding) คือการตั้งค8ากระแสไฟ, ค8าแรงดันลม และเวลาที่
ใช7ในการเชื่อมตัว Bolt จากการทดลองเพื่อทําการหาค8า
Condition Welding ที่เหมาะสมที่ทําให7ตัวหัว Bolt ที่
เชื่อมทะลุน7อยลงและยังคงค8าการยึดติดตามที่ลูกค7ากําหนด
โดยมีการเปลี่ยนแปลงค8าแรงดั
งดันลมจากเดิมที่ 0.12 MPa
เปyน 0.17 MPaและค8
และค8ากระแสไฟในการเชื่อมเดิม 10.8 kA.
ใช7เวลา 22 Cycle เปyน 13.3 kA. ใช7เวลา 14 Cycle โดย
เมื่อได7ทดลองปรับเปลี่ยนค8า Condition welding ตามนี้
แล7วพบว8าค8าการยึดติดของชิ้นงานยังเปyนไปตามข7อกําหนด
ของลูกค7า

ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2559 มีการผลิตจํานวน 20,500 ชิ้น
มีของเสียจํานวน 415 ชิ้น คิดเปyนร7อยละ 2.02 ของปริมาณ
การผลิต ฉะนั้นเมื่อนําทั้ง 2 ค8ามาเฉลี่ยต8อเดื
เ อนจะมีของเสีย
ร7อยละ 2.11
ตารางที่ 3 ปริมาณของเสียจากผลิตที่พบในเดือน
ธันวาคม 2558 ถึงเดือนมกราคม 2559
เดือน

จํานวนผลิต
(ชิน้ )

ธันวาคม 2558 21,834.00
มกราคม2559 20,500.00
ค8าเฉลี่ย/เดือน 21,167.00

4.3 การปรับปรุงแกไขปyญหาที่มาจากตัวพนักงาน
จากการที่ไ ด7วิเคราะห-ปwญหาและสาเหตุงานเสีย
ของการผลิตชิ้นส8วนบานพับฝาท7ายรถกระบะที่มีสาเหตุมา
จากพนักงานพบว8าปwญหาส8วนใหญ8เกิดจากการที่พนักงานไม8
มี ค วามชํ า นาญในการทํ า งานและมี ส ลั บ พนั ก งานเข7 า มา
ทํ า งานในการผลิ ต งานชิ้ น นี้ ห ลายท8 า นไม8 มี ก ารกํ า หนด
พนักงานที่รับผิดชอบหลัก ดังนั้นทางผู7วิจัยและทีมงานได7
แก7ปwญหาโดยการกําหนดพนักงานที่รับผิดชอบหลักในการ
ผลิ ต ชิ้ น งานและให7 มี ก ารอบรมพนั ก งานที่ กํ า หนดไว7 ใ ห7 มี
ทักษะและความเข7าใจในการปฏิบัติงานนี้ โดยที่พนักงาน
จะต7องลงบันทึกข7อมูลการขัดแต8งหัวทิปและการเปลี่ยนหัว
ทิป, ใบรายงานการตรวจสอบชิ้ นงานระหว8 างผลิ ตของ
กระบวนการประกอบ และเมื่ อ มี แ ผนการผลิ ต พนั ก งาน
จําเปyนที่จะต7องนําชิ้นงานที่ผลิตในแต8ละวันมาทดสอบการ
ยึดติดแน8นทุก 100 ตัวพร7อมลงข7อมูลไว7เปyนหลักฐาน

ของเสีย
(ชิน้ )
478.00
415.00
446.50

% ของ
เสีย
2.19
2.02
2.11

รูปที่ 5 เปอร-เซ็นต-ของเสียที่พบใน ธันวาคม พ.ศ.2558
พ
ถึง
มกราคม พ.ศ. 2559
4.5 ผลการเปรียบเทียบกอนและหลังการปรับปรุง
เมื่อนําข7อมูลจํานวนของเสียที่ก8อนและหลังการ
ปรั บ ปรุ ง แก7 ไ ข มาเปรี ย บเที ย บกั น จะเปy น ว8 า ก8 อ นทํ า การ
ปรั บ ปรุ ง แก7 ไ ขเฉลี
ฉลี่ ย ในช8 ว งเดื อ นสิ ง หาคม ถึ ง เดื อ น
พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 มียอดผลิตเฉลี่ย 21,129.75 ชิ้นต8อ
เดื อ น ปรากฏว8 า ชิ้ น ส8 ว นตั ว บานพั บ ฝาท7 า ยรถกระบะมี
จํานวนของเสียเฉลี่ย 2,536.00 ชิ้นต8อเดือน คิดเปyนค8าเฉลี่ย
ร7อ ยละ 12.00 ของปริ ม าณการผลิ ต แต8 ภ ายหลั ง ทํ า การ
ปรับปรุงแก7ไขในช8วงเดือนธั
อนธันวาคม 2558 ถึง เดือนมกราคม
2559 มียอดการผลิตชิ้นส8วนตัวบานพับฝาท7ายรถกระบะมี
จํานวนยอดการผลิตเฉลี่ย 21,167..00 ชิ้นต8อเดือน มีจํานวน

4.4 ผลการศึกษาหลังจากการปรับปรุง
การผลิตชิ้นส8วนบานพับตัวฝาท7ายรถกระบะ
ยรถกระบ ใน
เดือนธันวาคม พ.ศ. 2558 มีจํานวน 21,834
21 ชิ้น มีของเสีย
จํานวน 478 ชิ้น คิดเปyนร7อยละ 2.19 ของปริมาณการผลิต
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ของเสียเฉลี่ย 446.50 ชิ้นต8อเดือน คิดเปyนค8าเฉลี่ยร7อยละ
2.11 ของปริมาณการผลิตของปริมาณของเสียที่พบ
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9:79:
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0.83

1.45

,ก * $0. $ Bolt , *

$ Bolt )*+,!-+. / ก
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$78!)*+9:;ก.7 0 6

10
9
8
7
6
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ของเสียเฉลีย่ ก8อนการปรับปรุง 2,536.00
ชิ้น
ราคาชิ้นงาน
142.56
บาท
คิดเปyนเงินที่สญ
ู เสีย 142.56 x 2,536.00 = 361,532.16
จํานวนของเสียเฉลี่ยหลังการปรับปรุง 446.50 ชิ้น
คิดเปyนเงินที่สญ
ู เสีย 142.56 x 446.50 = 63,653.04
สามารถลดของเสียลงเปyนเงิน 297,879.12 บาท

รูปที่ 6 การเปรียบเทียบจํานวนของเสียเปyนร7อยละก8อน
และหลังการปรับปรุงตามลักษณะการเสีย

5. สรุปผลและขอเสนอแนะ
ในการวิจัยเพื่อลดของเสียในกระบวนผลิตชิ้นส8วน
บานพับตัวฝาท7ายรถกระบะ (Hinge Assy-RR Gate : P/N
93470 4JA0A) ของบริษัท นากาตะ (ไทยแลนด-) จํากัด นี้
ทางผู7วิจัยได7ตั้งเป<าหมายที่จะลดจํานวนของเสียของตัวบาน
พับตัวฝาท7ายรถกระบะ (Hinge Assy-RR Gate : P/N
93470 4JA0A) ให7น7อยกว8าร7อยละ 6 และพบว8าปwญหาของ
เสียที่พบ
1) หัว Bolt ที่เชื่อมแตก
2) ที่เกลียวของตัว Bolt เสียมี Spatter ติดที่เกลียว
3) ตัวบูชที่ประกอบพินฉีกขาด
เหตุ ผ ลสํ า คั ญ ของการเลื อ กศึ กษาเฉพาะปw ญ หา
ชิ้นงานหัว Bolt ที่เชื่อมแตกเท8านั้น เนื่องจากพบว8ามีจํานวน
ของเสียเกิดขึ้นมากที่สุดจากปwญหาที่พบ โดยพบว8าประเด็น
ของเสียที่มี ความรุนแรงมากที่สุดคือ ปwญหาชิ้นงานหัว Bolt
ที่เชื่อมแตก มีจํานวนเฉลี่ย 1,825.75 ชิ้น ต8อเดือน คิดเปyน
ร7อยละ 71.99 ของจํานวนของเสียทั้งหมดที่เกิดขึ้น

25%
รอยละของเสีย

20%

% Target
15%

10%

6%
5%

เฉลี่ยตอเดือน

มกราคม

ธันวาคม

เฉลี่ยตอเดือน

พฤศจิกายน

ตุลาคม

กันยายน

สิงหาคม

0%

กอนทําการปรับปรุงแกไข

จํานวนของเสียทั้งหมดที่เกิดขึ้นมาทําการเปรียบเทียบกับ
ยอดจํานวนการผลิต
กอนปรับปรุง
จํานวนยอดการผลิตเฉลี่ย 21,129.75
ชิ้น/เดือน
จํานวนของเสียเฉลี่ย
2,536.00
ชิ้น/เดือน
คิดเปyนร7อยละ (2,536 / 21,129.75) X 100 = 12.0
หลังปรับปรุง
จํานวนยอดการผลิตเฉลี่ย 21,167.00
ชิ้น/เดือน
จํานวนของเสียเฉลี่ย
446.50
ชิ้น/เดือน
คิดเปyนร7อยละ (446.50 / 21,167.00) X 100 = 2.11

หลังการปรับปรุงแกไข

รูปที่ 7 การเปรียบเทียบเปอร-เซ็นต-ของจํานวนของเสียก8อน
ทําการปรับปรุงแก7ไขและหลังการปรับปรุงแก7ไขซึ่ง
จะเห็นว8าสามารถลดของเสียลงได7ตามเป<าหมาย
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เมื่ อ ได7 ป ระเด็ นปw ญ หาที่ มี ค วามรุ น แรงมากที่ สุ ด
ผู7วิจัยจึงได7ทําการหาวิธีแก7ปwญหาโดยใช7แผนผังแสดงเหตุ
และผล และผลจากการระดมสมองทําให7ทราบถึงสาเหตุของ
ปwญหาที่ทําให7ชิ้นงานหัว Bolt ที่เชื่อมแตก ในกระบวนการ
ผลิตชิ้นส8วนบานพับตัวฝาท7ายรถกระบะ (Hinge Assy-RR
Gate : P/N 93470 4JA0A)
ประเด็นปwญหาที่ได7เลือกนํามาทําการแก7ไข ได7แก8
1) ปwญหาเกี่ยวกับวัตถุดิบ โดยการตรวจเช็คการบันทึก
ข7อมูลในการผลิตพบว8าปwญหาเรื่องการเชื่อม Bolt เข7ากับ
ชิ้นงานแล7วเกิดการอาการหัว Bolt แตกทะลุนั้นมีมาตลอด
ระยะเวลาของการผลิตแต8ที่น8าสังเกตคือเมื่อมีการเปลี่ยน
แหล8ง Supplier Bolt จากเดิมที่นําเข7ามาจากประเทศญี่ปุšน
เปyนการใช7 Supplier Bolt ภายในประเทศพบว8าปwญหาเรื่อง
ของการประกอบ Bolt แล7วหัว Bolt แตกทะลุยิ่งมีจํานวน
เพิ่มมากขึ้น ดังนั้นจึงต7องหา Supplier หลาย ๆ ที่เพื่อที่จะ
นํา Bolt มาทดลองประกอบเพื่อให7การผลิตมีของเสียใน
เรื่องนี้น7อยที่สุด
2) ปwญหาเกี่ยวกับเครื่องจักร ควรมีการวางแผนการ
ผลิตให7ชัดเจนและควรปรับเปลี่ยนแผนการผลิตที่กําหนดไว7
ให7น7อยที่สุด และจัดทําคู8มือวิธีการติดตั้งหัวทิปที่ใช7ในการ
เชื่อม อบรมให7แผนกซ8อมบํารุงเข7าใจในเรื่องของการเปลี่ยน
อะไหล8เครื่องจักรเมื่อถึงระยะเวลาที่ กําหนด เพื่อป<องกั น
ไม8ให7เกิดปwญหาในการผลิตที่มีสาเหตุมาจากเครื่องจักร
3) ปwญ หาเกี่ย วกั บวิ ธีก ารทํา งานพบว8 า การตั้ งค8 า
แรงดั น ลม ค8 า กระแสไฟและเวลาที่ ใ ช7 ใ นการเชื่ อ ม (ค8 า
Condition welding) ไม8ถูกต7อง ดังนั้นจึงได7จัดทําคู8มือใน
การตั้งค8า Condition welding และฝ›กอบรมพนักงานให7
ทํางานตามขั้น ตอน และใช7 เครื่ องจั กรอย8างถูกวิ ธี รวมถึ ง
กําหนดระยะเวลาที่ต7องทําการขัดแต8งหัวทิป และเปลี่ยนหัว
ทิปที่ใช7ในการเชื่อม โดยกําหนดลงไปในวิธีการปฏิบัติงาน
(WI) ว8าจะต7องขัดแต8งหัวทิปหรือเปลี่ยนหัวทิปที่กี่ชิ้นต8อครั้ง
4) ปwญหาเกี่ยวกับตัวพนักงาน พบว8าพนักงานไม8มี
ความชํานาญสับเปลี่ยนตําแหน8งหน7าที่บ8อยจึงได7จัดอบรมให7
พนักงานศึกษาวิธีการทํางาน และได7จัดคนให7เหมาะสมกับ
ปริมาณงาน

เมื่อได7วิธีแก7ไขปรับปรุงแต8ละสาเหตุของปwญหาต8าง ๆ
แล7ว ผู7วิจัยได7นําไปเสนอแนะต8อผู7จัดการโรงงานเห็นด7วยกับ
วิธีการแก7ปwญหา และนําไปปฏิบัติงานจริงในโรงงาน และ
หลังจากได7ดําเนินการนําแนวทางการแก7ไขปwญหาที่ผู7วิจัยได7
เสนอแนะไปปฏิบัติจึงได7ทําการเก็บรวบรวมข7อมูลอีกครั้งใน
เดือนธันวาคม 2558 ถึง เดือนมกราคม 2559 ซึ่งมียอดผลิต
เฉลี่ยต8อเดือนจํานวน 21,167.00 ชิ้น พบว8ามีของเสียเฉลี่ย
จํานวน 446.50 ชิ้น ต8อเดือน คิด เปyน ร7อยละได7 2.11 ของ
จํานวนยอดผลิตเฉลี่ยต8อเดือน สามารถประหยัดค8าใช7จ8าย
เท8ากับ 297,879.12 บาทต8อเดือน
ขอเสนอแนะ
ใ น ก า ร ศึ ก ษ า เ พื่ อ ล ด จํ า น ว น ข อ ง เ สี ย ใ น
กระบวนการผลิ ต ชิ้ น ส8 ว นชิ้ น ส8 ว นบานพั บ ตั ว ฝาท7 า ยรถ
กระบะ (Hinge Assy-RR Gate : P/N 93470 4JA0A)
ถึงแม7ว8 าจํานวนของเสียที่ ลดลงจะได7 ตามเป< าหมายก็ตาม
ผู7วิจัยเห็นว8าโครงการนี้จะมีส8วนผลักดันให7เจ7าของโรงงานใน
การแก7 ไ ขปw ญ หาอย8 า งเปy น ระบบมากยิ่ ง ขึ้ น และมี
ข7อเสนอแนะสําหรับผู7สนใจจะทําการศึกษาต8อไป ดังนี้
1) ควรนําเครื่องมือควบคุมคุณภาพ (7 Tools)
อื่น ๆ ที่ยังไม8ได7นํามาใช7ในการศึกษาครั้งนี้ มาประยุกต-ได7กับ
โรงงานด7วย
2) ควรทํ า การศึ ก ษาในส8 ว นที่ เ กี่ ย วข7 อ งกั บ
เค รื่ อ งจั กร โ ด ย นํ าวิ ธี ก า ร บํ ารุ งรั ก ษ า เชิ งป< อ งกั น
(Preventive Maintenance) เนื่องจากเครื่องจักรของ
โรงงานส8วนใหญ8ผ8านการใช7งานมาหลายป!
3) การวางแผนการผลิต ควรเปyนแผนการผลิตที่มี
การเปลี่ ย นแผนการผลิ ต ไม8 บ8 อ ยครั้ ง เพราะการเปลี่ ย น
แผนการผลิตในแต8ละครั้ง จะทําให7เกิดของเสียในช8วงแรก
ของการผลิต
4) การจัดระบบการเก็บข7อมูล การเก็บข7อมูลใน
การผลิตจะต7องมีการจัดเก็บอย8างมีระบบ เพื่อที่จะได7ข7อมูล
ที่แท7จริงในการนําไปพิจารณาแก7ไขปwญหาที่เกิดขึ้นได7อย8างมี
ประสิทธิภาพ
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การศึกษาเชิงทดลองของลักษณะการไหลและการถายเทความ
รอนในทอทรงกระบอกเครื่องแลกเปลี่ยนความรอนดวยการติดตั้ง
แผนป~กพรุน
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จังหวัดลพบุรี 15000
2
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร-ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร- วิทยาเขตศรีราชา 199 หมู8 6 ถนนสุขุมวิท ตําบลทุ8งสุขลา
อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

บทคัดยอ
งานวิจัยนี้ทําการศึกษาเชิงทดลองเกี่ยวกับการเพิ่มการถ8ายเทความร7อนในท8อเครื่องแลกเปลี่ยนความร7อนด7วยการติดตั้ง
แผ8นป!กพรุนที่มีอากาศเปyนสารทดสอบไหลผ8านท8อเครื่องแลกเปลี่ยนความร7อนในสภาวะฟลักซ-ความร7อนที่ผิวท8อทดสอบคงที่
ช8วงค8าเลขเรย-โนลด-ระหว8าง 4100 ถึง 25,500 โดยทําการทดสอบอิทธิพลของมุมปะทะป!ก 4 ค8า คือ α = 20o, 30o, 45o และ
60o ที่ระยะพิตช-ป!กค8าเดียว (P/D=3) ผลของการถ8ายเทความร7อนและการสูญเสียความดันแสดงในเทอมของเลขนัสเซิลท(Nu) และความเสียดทาน (f) ผลการทดลองพบว8า ค8าการถ8ายเทความร7อนและความเสียดทานเพิ่มสูงขึ้นเมื่อมุมปะทะป!กมาก
ขึ้น แผ8นป!กพรุนที่ α = 60o ให7ค8าการถ8ายเทความร7อนและความเสียดทานสูงสุดในกรณีทดสอบ อย8างไรก็ตามค8าสมรรถนะ
เชิงความร7อนสูงสุดกลับพบที่ค8า Re = 4100, มุม(α) = 30o โดยมีค8าเท8ากับ 1.36

คําหลัก: แผ8นป!กพรุน, เครื่องแลกเปลี่ยนความร7อน, เลขนัสเซิลท-, การไหลหมุนควง, สมรรถนะเชิงความร7อน
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Experimental investigation on heat transfer and fluid
flow characteristics in a heat exchanger Cylindrical
tube with perforated-wing-tape insert
Panuwat Hoonpong 1 and Sompol Skullong2*
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Department of Mechanical Technology, Faculty of Industrial Technology, Thepsatri University, 321 Naraimaharat Road,
Talachubson, Lopburi 15000. Thailand.
2
Department of Mechanical Engineering, Faculty of Engineering at Sriracha, Kasetsart University Sriracha campus, 199 M.6,
Sukhumvit Rd., Sriracha, Chonburi 20230, Thailand.

Abstract
An experimental work on heat transfer enhancement in a heat exchanger tube by
insertion of perforated-wing-tape has been conducted. Air as the test fluid flowed through
the test tube having a constant wall heat-flux with Reynolds number (Re) from 4100 to
25,500. The perforated-wing-tape parametric study includes four wing inclination angle (α =
20o, 30o, 45o and 60o) at a single wing pitch ratio (P/D=3). The heat transfer and pressure loss
are presented in terms of Nusselt number (Nu) and friction factor (f), respectively. The
experimental results show that the heat transfer and pressure loss for the perforated-wingtape insert increase with the increment of inclination angle. The perforated-wing-tape with α
= 60o yields the highest Nu and f. However, the maximum thermal enhancement factor (TEF)
is about 1.36 for the perforated-wing-tape at Re = 4100, α = 30o.
Keywords: Perforated-wing-tape, Heat exchanger, Nusselt number, Vortex generator, Thermal
performance
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1. บทนํา

ขด ต8อมาได7มีการปรับปรุงใบบิดและพัฒนาตัวสร7างความ
ปwžนปšวนชนิดอื่นๆ เช8น ครีบ และป!ก เพื่อเพิ่มค8าการถ8ายเท

การเพิ่มการถ8ายเทความร7อนและการระบายความร7อน
ในอุ ป กรณ- ท างด7 า นความร7 อ น เช8 น ใบกั ง หั น ก• า ซ (gas
turbine blade) เครื่องปรับอากาศ (air condition)
อุปกรณ-อิเล็กทรอนิกส- (electronic devices) เตาเผา
(combustor) เครื่องอบแห7ง (dryer) เครื่องอุ8นอากาศพลัง
แสงอาทิตย- (solar air heater) และเครื่องแลกเปลี่ยนความ
ร7อน (heat exchanger) เปyนสิ่งจําเปyนอย8างยิ่งต8อการเพิ่ม
ประสิทธิภาพรวมถึงลดต7นทุนให7แก8อุปกรณ-ดังกล8าว เครื่อง
แลกเปลี่ยความร7อนเปyนอุปกรณ-ชนิดหนึ่งที่นิยมใช7กันอย8าง
แพร8หลายในภาคอุตสาหกรรม ดังนั้นวิธีการเพิ่มการถ8ายเท
ความร7อนให7แก8เครื่องแลกเปลี่ยความร7อนในปwจจุบันจึงมี
หลายวิธี แต8วิธีที่ได7รับความนิยมมากที่สุดคือวิธี Passive [1]
เนื่องจากเปyนวิธีที่สะดวกในหลายๆ กระบวนการ เช8นการ
ผลิต การติดตั้ง การบํารุงรักษา รวมทั้งประหยัดต7นทุนและ
ค8าใช7จ8าย โดยส8วนใหญ8การเพิ่มการถ8ายเทความร7อนด7วยวิธี
นี้มักนิยมติดตั้งใบบิด (twisted tape) และลวดขด (wire
coil) ในท8อเครื่องแลกเปลี่ยความร7อน ซึ่งสามารช8วยเพิ่ม
ระดับความปwžนปšวน (turbulators) ให7แก8ของไหลหรือสาร
ทํางาน (working fluid) ภายในท8อได7เปyนอย8างดี และมี
นักวิจัยจํานวนมากทําการศึกษาการเพิ่มการถ8ายเทความ
ร7อนด7วยใบบิดและลวดขด โดย Promvonge [2] ศึกษา
สมรรถนะทางความร7อนในท8อเครื่องแลกเปลี่ยนความร7อน
ด7วยลวดขดสองชนิด คือ ลวดสี่เหลี่ยมขด และลวดกลมขด
ที่ระระพิตช-ต8างกัน 2 ค8า (15 mm และ 20 mm) จากการ
ทดลองพบว8า ลวดสี่เหลี่ยมขดที่ระยะพิตช- 15 mm ให7ค8า
สมรรถนะเชิ ง คามร7 อ นสู ง สุ ด ต8 อ มา Promvonge [3]
ทํ า การศึ ก ษาการเพิ่ ม การถ8 า ยเทความร7 อ นในท8 อ เครื่ อ ง
แลกเปลี่ยนความร7อนด7วยลวดขดผสมกับใบบิดโดยมีการ
ปรับเปลี่ยนระยะพิตช-ลวดขด (coil spring pitch ratio,
CR) และอัตราส8วนการบิดของใบบิด (twist ratio of
twisted tape, Y) เพื่อเพิ่มระดับความปwžนปšวนให7แก8ของ
ไหล (อากาศ) จากผลการศึกษาพบว8า การใช7ลวดขดผสมใบ
บิดที่ CR:Y=4:4 ให7ค8าสมรรถนะเชิงความร7อนสูงสุด และให7
ค8าสูงกว8ากรณีติดตั้งลวดขดหรือใบบิดเพียงอย8างเดียว
จากงานวิจัยข7างต7นแสดงให7เห็นว8าการใช7ใบบิดให7ค8า

ความร7อนให7แก8อุปกรณ- โดย Eiamsa-ard et al. [4] ทํา
การทดลองเกี่ ยวกับพฤติกรรมทางความร7อ นในท8อ เครื่อ ง
แลกเปลี่ยนความร7อนด7วยการติดตั้งใบบิดแบบต8างๆ คือ ใบ
บิ ด แบบธรรมดา ใบบิ ด สลั บ แกน ใบบิ ด ตั ด ขอบเปy น ป! ก
รูปทรงสามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม และสี่เหลี่ยมคางหมู พบว8า ใบ
บิดตัดเปyนป!กรูปทรงสี่เหลี่ยมคางหมูให7ค8าการถ8ายเทความ
ร7อนสูงกว8ากรณีอื่นๆ และสูงกว8าท8อผนังเรียบถึง 2.84 เท8า
ต8อมา Eiamsa-ard [5] ทําการศึกษาพฤติกรรมทางความ
ร7 อ นในช8 ว งการไหลปwž น ปš ว นของอากาศผ8 า นท8 อ เครื่ อ ง
แลกเปลี่ยนความร7อนด7วยการติดตั้งใบบิดที่มีการเจาะเปyนรู
ทรงสามเหลี่ยมและงัดขึ้น (ป!กสามเหลี่ยม) ที่บริเวณกึ่งกลาง
ของใบบิ ด จากการทดลองพบว8า การติดตั้ งใบบิดที่ มีการ
เจาะเปyนป!กสามเหลี่ยมให7ค8าการถ8ายเทความร7อนและความ
เสียดทานสูงกว8าท8อผนังเรียบในช8วง 1.6–2.8 และ 4.4–8.4
เท8า ตามลําดับ Tamna et al. [6] ทําการทดลองการเพิ่ม
การถ8ายเทความร7อนด7วยการติดตั้งครีบรูปตัววีบนใบบิด โดย
ทําการปรับเปลี่ยนสัดส8วนความสูงครีบต8อเส7นผ8านศูนย-กลาง
ท8อเครื่องแลกเปลี่ยนความร7อน 4 ค8า (BR=0.07, 0.09, 0.14
และ 0.19) ผลการทดลองพบว8า การติดตั้งครีบรูปตัววีบนใบ
บิดที่ BR=0.19 ให7ค8าการถ8ายเทความร7อน ความเสียดทาน
และสมรรถนะเชิงความร7อนสูงสุด โดยมีค8าอยู8ในช8วง 1.98–
2.09, 4.36–4.47 และ 1.32–1.4 ตามลําดับ Skullong et
al. [7] ศึกษาการไหลและการถ8ายเทความร7อนผ8านท8อ
แลกเปลี่ยนความร7อนโดยใช7แผ8นพรุนติดป!ก จากการทดลอง
พบว8า แผ8นพรุนติดป!กที่ BR=0.3, PR=0.5 ให7ค8าการถ8ายเท
ความร7อนและความเสียดทานสูงสุด โดยมีค8าเฉลี่ย 4.8 และ
35 เท8า เมื่อเทียบกับท8อผนังเรียบ ในขณะที่สมรรถนะเชิง
คามร7อนมีค8าสูงสุดเท8ากับ 1.71 ที่ BR=0.15, PR=0.1 และมี
ค8าสูงกว8า 11% เมื่อเปรียบเทียบกับแผ8นทึบติดป!ก

การถ8ายเทความร7อนและสมถรรนะเชิงความร7อนสูงกว8าลวด
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บันทึกข7อมูล (data logger) เปyนอุปกรณ-ส8งข7อมูล ขณะที่คา8
ความดันตกคร8อมระหว8างทางเข7าและทางออกของส8วน

การศึกษาที่ผ8านมาชี้ให7เห็นว8าการใช7ป!กสามารถช8วย
เพิ่มค8าการถ8ายเทความร7อนรวมถึงสมรรถนะเชิงความร7อน
ของเครื่องแลกเปลีย่ นความร7อนได7ดีกว8าตัวสร7างความ
ปwžนปšวนชนิดอื่น แต8ยังมีการศึกษาเกี่ยวกับค8าพารามิเตอร-อยู8
ค8อนข7างน7อย ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมุ8งเน7นศึกษาอิทธิพลของมุม
ปะทะป!ก (α) ที่มีผลต8อค8าการถ8ายเทความร7อนและ
สมรรถนะเชิงความร7อนของท8อเครื่องแลกเปลีย่ นความร7อน
ในการไหลแบบปwžนปšวนที่ค8าเลขเรย-โนลด-อยู8ในช8วงระหว8าง
4100 ถึง 25,500

ทดสอบจะใช7 digital manometer ในการวัด รายละเอียด
ของเงื่อนไขในการทดสอบรวมถึงค8าพารามิเตอร-ต8างๆ ที่ใช7
ในงานวิจัยแสดงดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 รายละเอียดของเงื่อนไขในการทดสอบและ
ค8าพารามิเตอร-ที่ใช7ในงานวิจัย

2. อุปกรณGชุดทดลองและวิธีดําเนินการ
แผ8นป!กพรุนและวิธีการติดตั้งในท8อเครื่องแลกเปลี่ยน
ความร7อนแสดงดังรูปที่ 1 โดยแผ8นป!กรูปทรงสามเหลีย่ ม
(แผ8นป!กพรุน) ทําจากอะลูมิเนียมที่มีความยาว (l) 1200
มิลลิเมตร หนา (t) 0.5 มิลลิเมตร กว7าง (w) 49.8 มิลลิเมตร
ป!กมีความกว7าง 20 มิลลิเมตร ยาว 20 มิลลิเมตร รูเจาะมี
ขนาดเส7นผ8านศูนย-กลาง (d) 5 มิลลิเมตร ระยะพิตช-ป!กต8อ
เส7นผ8านศูนย-กลางท8อคงที่ (P/D=3) ทํามุมปะทะ (α) 4 ค8า
คือ 20o, 30o, 45o และ 60o ขณะที่ท8อทดสอบมีขนาดเส7น
ผ8านศูนย-กลาง (D) 50 มิลลิเมตร และถูกให7ความร7อนแบบ
ฟลักซ-ความร7อนคงที่ (constant heat-fluxed) ด7วยขดลวด
ไฟฟ<าตลอดความยาว (L) 1200 มิลลิเมตร จากนั้นท8อ
ทดสอบจะถูกหุม7 ด7วยฉนวนอย8างดีเพื่อป<องกันความร7อน
สูญเสียออกสู8บรรยากาศ
ชุดทดลองเครื่องแลกเปลี่ยนความร7อนแสดงดังรูปที่ 2

Working fluid

Air

Reynolds number

4100 to 25,500

α

20o, 30o, 45o, 60o

d

5 mm

P/D

3

Tape thickness

0.5 mm

Tape length

1200 mm

Wing thickness

0.5 mm

Wing length

20 mm

ซึ่งประกอบด7วยแหล8งกําเนิดกําลังงาน พัดลม(blower) มี
หน7าที่จ8ายสารทํางาน (อากาศ) เข7าสู8ชุดทดสอบ โดยผ8านตัว
วัดอัตราการไหล(orifice meter) และอ8านค8าจากเครื่องวัด

3. ทฤษฎีและการคํานวณ

ความดันตกคร8อมแบบระนาบเอียง(inclined manometer)

การไหลของของไหลผ8านชุดทดสอบเครื่องแลกเปลี่ยน

จากนั้นไหลเข7าสู8ช8วงปรับสภาพการไหล (calm section)

ความร7อนแสดงในเทอมของค8าตัวแปรไร7มิติ คือค8าเลขเรย-

และการไหลจะแปลผันเปyนการไหลแบบสมบูรณ-ก8อนเข7าสู8
ส8วนทดสอบตามลําดับ ข7อมูลอุณหภูมผิ ิว(เทอร-โมคัปเป…ล

โนลด- (Re) สามารถหาได7จากสมการที่ (1)

ชนิด K จํานวน 24 ตัว) และข7อมูลอุณหภูมิทตี่ ําแหน8ง

Re = V D/ν

ทางออกและทางเข7าส8วนทดสอบ (เทอร-โมคัปเป…ลชนิด RTD

โดยที่ V และ

จํานวน 2 ตัว) จะถูกบันทึกลงคอมพิวเตอร-โดยมีเครื่อง

ของของไหลตามลําดับ
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คือความเร็วเฉลี่ยและความหนืดเชิงจลน-

(1)
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อัตราการถ8ายเทความร7อนกรณีการไหลของของไหล

และเพื่อประเมินสมรรถนะของเครื่องแลกเปลีย่ นความร7อน
ค8าสมรรถนะเชิงความร7อน (Thermal Enhancement

ภายในท8อสามารถคํานวณได7ดังนี้

Factor, TEF) สามารถหาได7ดังสมการที่ (8) จาก

ความร7อนที่อากาศได7รับ

เอกสารอ7างอิง [2–7]

Q& air = m& Cp (T o−Ti )

(2)

TEF = (Nu / Nu0 ) / ( f / f 0 )1 / 3

(9)

การพาความร7อนทีผ่ ิว
~
Q& conv = hA(Ts − Tb )

(3)

โดยที่

สมดุลความร7อนกรณีการไหลภายในท8อ
A

คือ พื้นที่ผิวการถ8ายเทความร7อน (m2)

Cp

คือ ค8าความจุความร7อนจําเพาะของอากาศ (J/kg. oC)

D

คือ เส7นผ8านศูนย-กลางของท8อ (m)

ดังนั้นค8าสัมประสิทธิ์การถ8ายเทความร7อนโดยการพา

k

คือ สภาพการนําความร7อน (W/m.oC)

สามารถหาได7ดังสมการต8อไปนี้

m&

คือ อัตราการไหลเชิงมวลของอากาศ (kg/s)

∆P

คือ ค8าความดันตกคร8อมชุดทดสอบ

Tb

คือ อุณหภูมเิ ฉลี่ยระหว8างทางเข7าและทางออกของส8วน

(4)

Q& air = Q& conv

จะได7
Q& air = Q& conv = m& Cp (To − Ti )

h=

Q& conv
~
A Ts − Tb

(

)

(5)

(6)

ค8าเลขนัสเซลท-เฉลี่ยหาได7จาก

ทดสอบ (oC) หาได7จาก T

b

hD
Nu =
k

(7)

ค8าความเสียดทาน ( f ) สามารถหาได7ดังสมการต8อไปนี้
f =

2

∆P

(L / D ) ρ U 2

(8)
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= (To + Ti ) / 2

Ti

คือ อุณหภูมิทางเข7า (oC)

To

คือ อุณหภูมิทางออก (oC)

~
Ts

คือ อุณหภูมผิ ิวเฉลี่ย (oC) หาได7จาก T~ = ∑ T

ρ

คือ ความหนาแน8นของของไหล (kg/m3)

s

s

/ 24
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รูปที่ 1 การติดตั้งแผ8นป!กพรุนในท8อทดสอบ

รูปที่ 2 ชุดทดสอบเครื่องแลกเปลีย่ นความร7อน

4. ผลการทดลอง
4.1 การสอบเทียบผลการทดลอง
เพื่ อ ความถู กต7 อ งของผลการทดลองจึ งได7 มี การสอบ
เทียบท8อผนังเรียบกับสหสัมพันธ-ในอดีตดังแสดงในรูปที่ 3ก
และ ข โดยผลของการถ8ายเทความร7อนได7นําไปเปรียบเทียบ
กับสหสัมพันธ-ของ Gnielinski (สมการที่ 9) ในขณะที่ผล
ของความเสี ย ดทานจะเปรี ย บเที ย บกั บ สหสั ม พั น ธ- ข อง
Petukhov (สมการที่ 10) จากเอกสารอ7างอิง [8] ผลการ
ทดลองเมื่อ

เทียบกับสหสัมพันธ-พบว8ามีค8าคลาดเคลื่อนเฉลี่ย 5% และ
6% สําหรับค8าการถ8ายเทความร7อนในเทอม Nu และความ
เสียดทานในเทอม f ตามลําดับ
สหสัมพันธ-ของ Gnielinski,
Nu =

( f / 8 )(Re − 1000 ) Pr
1/ 2
1 + 12 .7 ( f / 8 ) Pr 2 / 3 − 1

(

)

(10)

สหสัมพันธ-ของ Petukhov,
f = (0.79 ln Re − 1.64 )

−2
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ทุมปะทะป!กค8ามาก (α = 60o) จะมีระดับการไหลหมุนควง
สูงสุด ตามด7วยทุมปะทะป!กค8าน7อย (α = 45o, 30o และ
20o) ความสัมพันธ-ระหว8างอัตราส8วนเลขนัสเซิลท-กรณีติดตั้ง
ป! ก ต8 อ เลขนั ส เซิ ล ท- ข องท8 อ ผนั ง เรี ย บ (Nu/Nu0 ) กั บ Re
แสดงดังรูปที่ 5 จากรูปแสดงให7เห็นว8า Nu กรณีติดตั้งป!กมี
ค8าสูงกว8ากรณีผนังเรียบ (Nu0) อยู8ในช8วง 60.7–70.4% โดย
การติ ด ตั้ ง แผ8 น ป! ก พรุ น มี ค8 า Nu/Nu0 เฉลี่ ย เท8 า กั บ 3.21,
2.97, 2.83 และ 2.63 สําหรับ α = 60o, 45o, 30o และ
20o ตามลําดับ

80
Smooth tube
Gnielinski correlation

70
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50
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0
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(ก)
0.06
Smooth tube
Petukhov correlation
0.05

f

0.04

0.03

0.02

0.01

รูปที่ 4 ความสัมพันธ-ระหว8าง Nu กับ Re

0.00
0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

Re

(ข)
รูปที่ 3 ความสัมพันธ-ระหว8าง (ก) Nu และ (ข) f
กับ Re กรณีท8อผนังเรียบ
4.2 การถายเทความรอน
ความสัมพันธ-ระหว8าง Nu กับ Re แสดงดังรูปที่ 4 จาก
การทดลองพบว8 า การติ ด ตั้ งแผ8 นป! ก พรุน มี ค8 าการถ8า ยเท
ความร7อนในเทอมของ Nu สูงกว8าท8อผนังเรียบทุกมุมปะทะ
อันเปyนผลมาจากป!กสามารถช8วยสร7างระดับการไหลหมุน
ควงให7เแก8ของไหลภายในส8วนทดสอบได7เปyนอย8างดี โดยที่

รูปที่ 5 ความสัมพันธ-ระหว8าง Nu/Nu0 กับ Re
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4.3 ความเสียดทาน
ผลของความเสียดทานกรณีติดตั้งแผ8นป!กพรุนภายใน
ท8อแลกเปลี่ยนคามร7อนแสดงดังรูปที่ 6 และ 7 ตามลําดับ
โดยรูปที่ 6 แสดงความสัมพันธ-ระหว8าง f กับ Re จากการ
ทดลองพบว8า การติดตั้งแผ8นป!กพรุนภายในท8อส8งผลให7เกิด
การกีดขวางการไหลและทําให7ค8า f เพิ่มสูงขึ้นกว8าท8อผนัง
เรียบประมาณ 8.6–24.2 เท8า โดยเฉพาะที่ α = 60o มีค8า f
สูงสุด ตามด7วย 45o, 30o และ 20o ตามลําดับ เนื่องจากป!ก
เปyนตัวขัดขวางทิศทางการไหลของของไหลภายในท8อ ส8งผล
ให7ของไหลเกิดการเปลี่ยนแปลงทิศทางการไหลจากแนวแกน
กระจายเปyนแนวรัศมีเมื่อมาปะทะกับป!ก

ความสัมพันธ-ระหว8าง f/f0 กับ Re แสดงดังรูปที่ 7 จาก
รูปแสดงให7เห็นว8าค8า f/f0 มีแนวโน7มเพิ่มขึ้นเมื่อค8า Re
เพิ่มขึ้น โดยการติดตั้งป!กพรุนภายในท8อมีค8า f/f0 เฉลี่ย
เท8ากับ 21.1, 16.1, 13.2 และ 10.9 สําหรับ α = 60o,
45o, 30o และ 20o ตามลําดับ
4.4 สมรรถนะเชิงความรอน
การประเมินสมรรถนะของเครื่องแลกเปลี่ยนความร7อน
ที่มีการติดตั้งแผ8นป!กพรุนจะถูกพิจารณาภายใต7เงื่อนไขกําลัง
ขับของไหลเดียวกัน กล8าวคือพิจารณาจากอัตราส8วนการ
เพิ่ ม ขึ้ น ของค8 า การถ8 า ยเทความร7 อ น (Nu/Nu0) เที ย บกั บ
อัตราส8วนการเพิ่มขึ้นของค8าความเสียดทาน (f/f0) ภายใต7
กําลังขับของไหลเดียวกัน ดังแสดงไว7แล7วในสมการที่ 8 และ
ความสัมพันธ-ระหว8างสมรรถนะเชิงความร7อน (TEF) กับ Re
แสดงดังรู ปที่ 8 จากการทดลองพบว8า การติด ตั้งแผ8นป! ก
พรุนมีค8า TEF อยู8ในช8วง 1.11–1.36, 1.10–1.35, 1.09–
1.34 และ 1.07–1.32 สําหรับ α = 30o, 20o, 45o และ
60o ตามลําดับ โดย α = 30o มีค8า TEF สูงสุดในกรณี
ทดสอบ และมีค8าสูงกว8า α = 20o, 45o และ 60o เฉลี่ย
ประมาณ 1%, 1.6% และ 3% ตามลําดับ

รูปที่ 6 ความสัมพันธ-ระหว8าง f กับ Re

รูปที่ 8 ความสัมพันธ-ระหว8าง TEF กับ Re

รูปที่ 7 ความสัมพันธ-ระหว8าง f/f0 กับ Re
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2

บทคัดยอ
บทความนี้กล8าวถึงปwญหาการรบกวนสัญญาณแบบพาสสิพอินเตอร-มอดูเลชัน(PIM) ที่เกิดขึ้นใน
ระบบโทรศัพท-เคลื่อนที่ พิจารณาการเกิดขึ้นที่เครื่องส8งในสถานีฐานไปยังสายอากาศ โดยจะเริ่มอธิบายถึง
ทฤษฎีการเกิดพาสสิพอินเตอร-มอดูเลชัน ผลกระทบต8อระบบสื่อสาร ช8องสัญญาณในระบบโทรศัพท-เคลื่อนที่
จากนั้นจะกล8าวถึงกระบวนการวัดและทดสอบค8าPIM ไปจนถึงการวิเคราะห-จุดที่เกิดPIM วิธีการแก7ปwญหา
เพื่อให7ค8าPIM อยู8ในช8วงที่ยอมรับได7 โดยวิธีการวัดและค8าที่ยอมรับได7เปyนไปตามมาตรฐาน IEC 62037
คําสําคัญ : พาสสิพอินเตอร-มอดูเลชัน , เครือข8ายโทรศัพท-เคลื่อนที่ , สัญญาณดาวลิงก-
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Passive Intermodulation(PIM) Problem at Base Station
in Mobile Communications
Aditep Chaisang1 and Sinchai Anantapreecha2
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Telecommunication and Information Engineering, facult of Industrial Technology, Rambhai Barni Rajabhat University.
TEST & MEASUREMENT CO. , LTD

2

Abstract
This paper describes the problem of the passive intermodulation(PIM) in mobile
communications. We focus the problem occure between the transmitter and antennas at
tee base station. The paper start from the theory of intermodulation , importance and effect
in mobile channels. Then we measurement PIM level and find the problem solving
methods. Finally we got the PIM level that can acceptable due to IEC 62037 standard.
Keywords :Passive Intermodulation (PIM) , Mobile Telephone Networks , Downlink Signal
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1. บทนํา

2. ทฤษฎีของการเกิดพาสสิพอินเตอรGมอดูเลชัน
( Passive Intermodulation : PIM )

พ า ส สิ พ อิ น เ ต อ ร- ม อ ดู เ ล ชั น ( Passive
Intermodulation: PIM ) ได7ถูกจัดให7เปyนปwญหาที่ส8งผล
กระทบอย8างมีนัยยะสําคัญในระบบสื่อสารมานานร8วม 50 ป!
แล7ว ปรากฏการณ-นี้จะเกิดขึ้นเมื่อมีสัญญาณมากกว8
ญญาณมากกว8าสอง
สัญญาณ หรือสองแถบความถี่ ส8งผ8านไปยังรอยต8อที่ไม8เปyน
เชิงเส7น (nonlinear junction) ทําให7เกิดความถี่ใหม8ขึ้นมา
หลายความถี่ ที่เปyนส8วนผสมของความถี่เริ่มแรก ในยุคที่
เทคโนโลยีของระบบโทรศัพท-เคลื่อนที่พัฒนาขึ้นกว8าในยุค
ต7น ๆ PIM เปy นค8 าที่ สํ าคั ญมากที
ากที่ จ ะต7 องนํ ามาพิ จ ารณา
ออกแบบระบบ วัดและทดสอบเมื่อมีการติดตั้งระบบ ยิ่ง
เทคโนโลยีพัฒนาสูงขึ้น จาก 2G , 3G จนถึง 4G ในปwจจุบัน
การใช7 ง านสเปกตรั ม ของความถี่ ความจุ ช8 อ งสั ญ ญาณ
ความเร็ว ความเชื่อถือได7ต7องสูงขึ้น เพื่อให7รองรับแอพพลิเค
ชันระดับสูง เช8น การดาวโหลดวิดีดีโอ การถ8ายทอดสด หรือ
การสื่อสารสองทางแบบเสมือนจริง เปyนต7น เนื่องจาก PIM
จะกระทบต8 อ คุ ณ ภาพการให7 บ ริ ก าร โดยจะไปรบกวน
ช8 อ งสั ญ ญาณระหว8 า งเครื่ อ งโทรศั พ ท- กั บ สถานี ฐ าน
โดยเฉพาะช8องสัญญาณอัพลิงก-ไปยังสถานีฐาน การวัดค8า
PIM จะทําให7เราสามารถหาจุดที่ทําให7เกิดปwญหาความไม8
หา
เปyนเชิงเส7นนั้น ว8ามาจากจุดไหนและแก7ไขให7ลดลงให7อยู8ใน
ระดับที่ย อมรับได7[1] บริษัท Summitekเปy
Summitek นบริ ษัทแรกที่
พัฒนาเครื่องวัด PIM ขึ้นในป! 1996 และเปyนผู7นําที่มีส8วน
ร8วมในการกําหนดมาตรฐานในการวัดและทดสอบค8า PIM
ปwจจุบัน International Electrotechnical Commission
(IEC) ได7กําหนดมาตรฐานวิธีการวัดค8า PIM ไว7 ตาม
มาตรฐาน IEC 62037 (1999) ปwจจุบันมีการปรับปรุงเปyน
IEC 62037-1(2012)โดยมี
โดยมี ห ลั ก การวั ด เบื้ อ งต7 น คื อ ส8 ง
สัญญาณคลื่นสองความถี่ มีกําลัง 20W
W หรือ 43 dBmเข7า
ไปในระบบ จากนั้นวัดสเปกตรัมของสัญญาณที่ถูกสร7างขึ้น
ใหม8ว8ามีความแรงอยู8ในระดับที่ยอมรับได7หรือไม8

2.1 ความหมายของ PIM
PIM เปyนรูปแบบการเพี้ยนของสัญญาณจากผล
การเกิด Intermodulation ที่อุปกรณ- Passive ที่ไม8เปyนเชิง
เส7น (Non-linear device) เช8น filters, combiners,
surge protectors, cable และ สายอากาศ เมื่อสัญญาณ
RF กําลังสูงตั้งแต8สองความถี่ขึ้นไปถูกป<อนเข7ามาในระบบ
ของสายส8งและสายอากาศ จะเกิดการผสมกันของความถี่
เหล8านี้ที่อุปกรณ-ไม8เปyนเชิงเส7น เกิดเปyนความถี่อื่นๆขึ้นมา
(Spurious signal) ซึ่งไม8เปyนที่ต7องการ อาการหลายๆอย8าง
ที่เปyนตัวบ8งชี้ว8ามีปwญหา PIM เกิดขึ้นเปyน ดังนี้[2]
• เครื่องรับลดความไวลง (Noise
Noise floor ถูกยกขึ้น)
• Rx diversity alarms
• มีความถี่อื่นเกิดขึ้นในด7านเครื่องส8ง
• การเรียกเข7าตกลงมาก หรือ เรียกไม8เข7าเลย
เ หรือทั้งสอง
อย8าง
• อัตราข7อมูลลดลง Bit error rate เพิ่มขึ้น
• พื้นที่การให7บริการของ Cell site หดตัวลง
• ได7รับแจ7งการรบกวนจากสถานีฐานข7างเคียง
2.2 รอยตอไมเป€นเชิงเสน (Non--linear junction)
ปwญหาหลักๆในการเกิด PIM คือความไม8เปyนเชิงเส7นของ
รอยต8อในสายเคเบิ
ายเคเบิ้ลจากเครื่องส8งไปยังสายอากาศ ที่ต7อง
ผ8านขั้วต8อ รอยต8อเปyนจํานวนมาก
วนมาก ความหมายทางไฟฟ<าคือ
รอยต8อเหล8านั้นทําให7กระแสและแรงดันไม8เปลี่ยนแปลงแบบ
เปyนเชิงเส7นระหว8างกัน

รูปที่ 1 ลักษณะความเปyนเชิงเส7นและไม8เปyนเชิงเส7นของ
รอยต8อ
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จากรูปที่ 1 จะเห็นว8าหน7น7าสัมผัสที่เรียบสนิทจะให7รอยต8อที่
เปyนเชิงเส7น ดังนั้นรอยต8อต8างๆต7องมีการบีบขันให7แน8น ถ7า
มีการบัดกรีหรือเชื่อมต7องทําให7แนบสนิท การมีรอยร7าว การ
มีออกไซด- การโค7ง งอที่ มากเกิน ไป เศษวัสดุ หรื อการใช7
ขั้วต8อที่มีวัสดุคนละชนิดล7วนแต8เปyนสาเหตุในการเกิด PIM
ได7ทั้งสิ้น ดังที่แสดงในรูปที่ 2
2.3 การคํานวณทางคณิตศาสตรGผลลัพธG
Intermodulation (IMx) ของความถี่ F1 และ
F2 กําหนดความถี่สองความถี่ส8งจากเครื่องส8งเข7าไปในสาย
ส8 ง สั ญ ญาณ ผ8 า นขั้ ว ต8 อ ต8 า งๆที่ ไ ม8 เ ปy น เชิ ง เส7 น ไปยั ง
สายอากาศ จะเกิด PIM ค8าต8างๆดังรูปที่ 3 ค8าที่ต7อง
พิ จ ารณาคื อ ค8 า PIM ลํ า ดั บ ที่ 3 (3rd
Order
Intermodulation : IM3)เนื
เนื่ อ งจากมี กํ า ลั ง แรงที่ สุ ด
โดยเฉพาะแถบด7านต่ําเนื่องจากเปyนแถบที่ไปกวนสัญญาณ
อัพลิงก-จากเครื่องโทรศัพท-มือถือมายังสถานีฐาน ค8าความถี่
ของ IM 3 จะเปyนไปตามสมการที่ 1 [3]

รูปที่ 3 สเปกตรัมความถีเ่ มื่อเกิด PIM
ตัวอย8างเช8น หาค8า IM3 เมื่อ F1 = 1930 MHz และ F2 =
1990 MHz จะได7 IM3 = 2F1 – F2 = 2(1930) – 1990
= 1870MHz (อยู
อยู8ภายในย8านความถี่ด7านรับ)หรือ IM3 =
2F2 – F1 = 2(1990) – 1930 = 2050MHz (ไม8
( อยู8ภายใน
ย8านความถี่ด7านรับ)

3. กระบวนการวัดและทดสอบ
3.1 การวัดคา VSWR และ Noise floor
การวัดและทดสอบค8า PIM ในบทความนี้จะใช7เครื่องมือที่
ออกแบบมาสําหรับวัดค8า PIM โดยเฉพาะ ก8อนที่จะทําการ
วัดค8า PIM จะต7องผ8านการวัดทดสอบ Line sweep เปyน
การวัดตรวจสอบ Impedance matching ของระบบสาย
ส8งและสายอากาศ ทั้งนี้ก็เพื่อให7แน8ใจว8าอุปกรณ-ทุกตัวที่ต8อ
ในระบบอยู8ในสภาพถูกต7องสมบูรณระบบสายส8งและ
สายอากาศที่ดจี ะต7องมีค8า PIM ต่ํามาก และ Line sweep
คือค8า VSWR ต่ํา หรือReturn loss สูง ในการวัดทดสอบ
จะต7องทําให7ค8า PIM ≤ - 100 dBmและ
dBm ค8า VSWR ≤ 1.3:1
หรือ Return Loss ≥ 18 ดังตารางที่ 1 [4]

รูปที่ 2 ลักษณะการเกิดคุณสมบัตทีทิ ่ไี ม8เปyนเชิงเส7น
IM3= 2F1 – F2 หรือ(IM3) = 2F2 – F1

(1)

41

วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : เทพสตรี I-TECH ป!ที่ 11 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิ
มกราคม ถุนายน 2559
ตารางที่ 1ความหมาย VSWR และ Return Loss
VSWR Return รายละเอียด
Loss (dB)
1.0 : 1 ∞
Match สมบูรณ-แบบ
ไม8สามารถทําได7ในทางปฏิบตั ิ
1.1 : 1 26.4
Match ดีมาก
มีค8า Reflect เกิดขึ้นเล็กน7อย
1.3 : 1 17.692
ค8า match ที่พอยอมรับได7
ค8า reflect ที่พอยอมรับได7
8.7 : 1
∞ : 1

2.006
0

เกิด miss match รุนแรง
มีค8า reflect เกิดขึ้นมาก

รูปที่ 4 การวัดค8า PIM ในหน8วย dBmและ dBc

ลัดวงจรหรือวงจรเป…ด
เครื่องส8งไม8สามารถทํางานได7

จากนั้นจะทําการวัด Noise floor การวัดนี้ใช7
สําหรับการตรวจพิสูจน-การรบกวนด7านรับ (Rx) ก8อนทําการ
วั ด ในการวั ด นี้ จ ะไม8 ส8 ง ความถี่ วั ด ทดสอบออกไป (Tx
power Off) เปyนการตรวจสอบการรบกวนที่มาจาก
ภายนอก ณ ความถี่ IM ที่จะใช7ในการวัดทดสอบ ค8าปกติ
ของ Noise floor ประมาณ –130 dBm
3.2 การวัดคาพาสสิพอินเตอรGมอดูเลชันเทียบกับเวลา
(PIMvsTime)
หน8 ว ยวั ด กํ า ลั ง dBmและ dBcหน8
dBc ว ยกํ า ลั ง เปy น
dBmอ7อ7างอิงมาจากหน8วย มิลลิวัตต- หรือ dBcเมื่อเทียบกับ
ระดั บ กํ า ลั ง ส8 ง ของความถี่ ที่ ส8 ง เข7 า ไปทดสอบ (Carrier
frequency)
ถ7ากําลังส8งของ Tx1 และ Tx2 เปyน 20
วัตต- (43 dBm) ถูกส8งเข7าระบบสายส8งและสายอากาศ
ของสถานีฐาน (Base station) โทรศัพท-เคลื่อนที่ และ
ก8อให7เกิด Intermodulation ลําดับที่สาม (3rd order) มี
ค8าเปyน -105.6 dBmเมื
เมื่อเขียนอยู8ในรูปของหน8วย dBcจะ
ได7เปyน - 105.6dBm – 43 dBm = -148.6 dBcดัง
เครื่องวัดในรูปที่ 4 และแถบเสปกตรัมในรูปที่ 5สามารถ
เขียนสูตรความสัมพันธ-ได7เปyน
dBm)= PIMpower(dBc) (2)
PIMที่วัดได7(dBm)– กําลังส8ง(dBm)=

รูปที่ 5 สเปกตรัมของช8องสัญญาณ Uplink เมื่อเกิด PIM
3.3 การวัดคา Distance to PIM (DTP)
การวัด Distance to PIM (DTP) เปyนการแสดง
ตําแหน8งที่เกิด Intermodulation ว8าห8างจากเครื่องส8งที่วัด
ทดสอบเปyนระยะทางเท8าไร ขนาดของ PIM ที่เกิดขึ้นกี่
dBmหรือ dBcควรทําการวัดค8า Noise floor ก8อนที่จะทํา
การวั ด เพื่ อ ตรวจสอบว8 า มี สั ญ ญาณภายนอกจากเครื
ญาณภายน
่อง
โทรศัพท-เคลื่อนที่ อาจเข7ามารบกวนการวัด PIM ที่ความถี่
3rd order หรือ IM3 ถ7าพบว8ามีการรบกวนสูง ควรต7อง
ปรับเปลี่ยนความถี่ F1 หรือ F2 เพื่อที่จะให7ความถี่ IM3
เลื่อนออกไปด7วย ดังรูปที่ 6
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PIM ที่ระยะ 4.63 เมตร PIM ที่เกิดมีค8า -86.3 dBmเกินค8า
มาตรฐานที่ ต7 อ งน7 อ ยกว8 า -100
100 dBmจากการตรวจสอบ
ระยะที่เกิดปwญหาคือ ระยะที่ 4.63
63 เมตรจากเครื่องมือวัดค8า
PIM พบว8ามีการต8อ Dummy load พบว8าเปyนอุปกรณ-ที่
ไม8ได7มาตรฐาน มีความเปyนนอนลิเนียร-มาก ซึ่งทําให7เกิดค8า
PIM สูง ในสายส8ง

รูปที่ 6 การวัดในโหมด Distance to PIM (DTP)

4.การวัดและการแกปyญหา PIM
การวัดค8า PIM ในปwจจุบันมีความสําคัญมากใน
ระบบโทรศั
โทรศัพท-เคลื่อนที่ บริษัทต8างๆ ไม8ว8าจะเปyน DTAC ,
TRUE หรือ AIS ต8างก็พบปwญหาการรบกวนลักษณะนี้ใน
เครือข8ายโทรศัพท-เคลื่อนที่ของบริษัท เช8น การรบกวนใน
สถานีฐานที่ติดตั้งตามตึกต8างๆ มีการเดินสายสัญญาณใน
อาคารมากมายหลายชั้ น ในบทความนี้ จ ะขอเสนอการ
แก7 ปw ญ หาในไซท- ง านสองแห8
แห8 ง เพื่ อ ให7 เ ห็ น ลั ก ษณะการ
รบกวนที่ เ กิ ด ขึ้ น จริ ง โดยจะแสดงไซท- ง านของเครื อ ข8 า ย
โทรศัพท-เคลื่อนที่DTACที่ตึกระสา2 ถนนพหลโยธิน 19 และ
เครือข8ายโทรศัพท-เคลื่อนที่AIS ที่ตึกศูนย-ราชการแจ7งวัฒนะ
เปyนตัวอย8างเพื่อแสดงวิธีการแก7ปwญหา

รูปที่ 7 โครงสร7างระบบสายส8งของ DTAC ที่ Rasa tower2
จึงทําการทดลองเปลี่ยนจาก Dummy load เปyน Low
PIM load พบว8าค8า PIM ลดลงอยู8ในเกณนเก มาตรฐานที่ 111.22 dBmรูปที่ 8 แสดงกล8องรวมสายสั
งรวม
ญญาณที่ระยะ
4.36 เมตร

4.1 เครือขายโทรศัพทGเคลื่อนที่ DTAC ที่ตึกระสา2
โดยเครือข8ายเซ็คเตอร-หลักที่พบปwญหา ดังรูปที่ 7
ปwญหาณ จุดนี้เปyนปwญหาเฉพาะจุดที่ไม8ซับซ7อนมากนัก
จากไดอะแกรมจะเห็นว8าจากเครื่องส8งสัญญาณ
DTAC จะมี 3 carriers คือคลื่น 900 , 1800 และ 2100
MHzจากนั้นรวมสัญญาณกันที่ตัว Triplexzerและจะมี
Triplexzer
การ
รวมสั ญ ญาณของ TRUE
อี ก ครั้ ง ด7 ว ยวงจร Hybrid
coupling เปyนการใช7ระบบสายอากาศร8วม Distribute
antenna system (DAS)
เริ่มแรกได7ทําการวัดค8า
PIM ที่สายอากาศพบว8าไม8เกินเกณฑ-มาตรฐาน ปwญหา
น8าจะอยู
า จะอยู8 ใ นระบบสายส8 ง จากการตรวจวั ด ด7ว ยเครื่ อ งมื อ
ทดสอบมีPIM พบปwญหาที่ TR2 ค8า DTP ระยะทางที่เกิด

รูปที่ 8 แสดงกล8องรวมสายสัญญาณที่ระยะ 4.36 เมตร
4.2 เครือขายโทรศัพทGเคลื่อนทีAIS
A่ IS ที่ตึกศูนยGราชการ
เครือข8าย AIS ที่ตึกเฉลิมพระเกียรติ 80 ชันษา
ศูนย-ราชการ แจ7งวัฒนะ มีจํานวน 9 ชั้นใช7เปyนสํานักงาน
ของส8วนราชการต8างๆ มีจํานวน 4 Core คือ Core S3 ,
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แยกออกเปyน 8 Trunk ดังแสดงใน Trunking diagram รูป
ที่ 10ในตารางที่ 2 จะแสดงให7เห็นถึงการทํารายงานการวัด
PIM อย8 างละเอี ย ด เปy น รายงานที่ ส8งให7
ใ กั บฝš า ยเทคนิ ค
ต8างประเทศโดยขึ้นกับความต7องการของบริษัทลูกค7า (AIS )

S4, E1, E2 ตัวสถานีฐาน (Base
Base station) ติดตั้งอยู8ที่ชั้น
ดาดฟ<า ดังรูปที่ 9

ตารางที่ 2 PIM Report Table
Out

To

Core
S

Floor

Coverage

PIM

Put
dBc

รูปที่ 9 ไดอะแกรมสถานีฐาน

DTP
Meter

1

PT
2C

3

4

4,3,2,1

-114

45.1

2

PT
1C

4

9

9,8,7,6,5

-96.7

46.4

3

PS
69C

3

9

9,8,7,6,5

-118

32.2

4

PS
67C

4

4

4,3,2,1

-125.1

48.4

Out

To

Core
E

Floor

Coverage

PIM
dBc

Put

DTP
Meter

1

PT
3C

1

9

9,8,7,6,5

-134.0

24

2

PT
4C

2

9

9,8,7,6,5

-126.5

20

3

PS
73C

1

4

4,3,2,1

-142.0

37.2

4

PS
77C

2

4

4,3,2,1

-119.5

27.6

1

PT3C

1

9

9,8,7,6,5

-134.0

24

เนื่องจากผลการวัดทั้ง 9 ชั้น มีค8าการแสดงผล ตลอดจนการ
แก7ปwญหาในแต8ละจุดเปyนจํานวนมาก ไม8สามารถแสดงผล
การวั ด ได7 ห มดทั้ ง ตึ ก จึ ง ขอนํ า เสนอผลการวั ด และการ

รูปที่ 10 Trunking diagram ตึกเฉลิมพระเกียรติ 80ชันษา

แก7ปwญหาในบางจุดเท8านั้นคือ

ลักษณะของ Transmission network
ork เปyนแบบ Share
site มี 4 ผู7ให7บริการคือ AIS,DTAC , TRUE และ TOT มี
สายอากาศทั้งหมด 201 ตัว จาก Base จะมี สายเคเบิล
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4.2.1 หอง Core S3

ตารางที่ 4 ค8า PIM Core S3 หลังการแก7ไข
PT2C, PS5C,PS6C 2 Intermodulati
Output Power =

on Level

40 dBm

(dBc)

วัดรวมชั้น9 Core S3

-143.7dBc
143.7dBc
@36M(34dBm)

รูปที่ 11 ไดอะแกรมชั้น 9 Core S3
S

Output PT2C , 7 Ant ซึ่งมี 3 Output ไปยัง PT2C 1
Out put,PT2C,PS5C,PS4C,PS6C แจกจ8ายสัญญาณไป
ตารางที่ 3 ค8า PIM Core S3 ก8อนการแก7ไข
Intermodulation
Level
(dBc)

Coverage
area floor

วัดรวม (ชั้น
9-5 Core S3)
วัด (ชั้น 9
Core S3)
วัดรวม (ชั้น
8,7,6,5 Core
S3)
วัด (ชั้น 7
Core S3)
วัด (ชั้น 6
Core S3)
วัด (ชั้น 5
Core S3)

-114@ 45.1M

Area core
S3
Area core S3

-107.6@ 45.6M
-120.9@ 46.5M

Area core
S3

-104.6@ 42.7.6M

Area core S3

-99@ 37.1M

Area core S3

-104.2@ 42.7M

Area core S3

floor

Area
core S3

ตามเคเบิลที่กระจายบนชั้น9 และ ชั้น 8,7,6,5 Core S3
บริเวณ สํานักงาน ชั้น 9 สายอากาศ จํานวน 7 ตัว ได7ข7อ
มูลค8า Intermodulation ก8อนการแก7ไข ดังตารางที่ 3ส8วน
ตารางที่ 4 เปyนค8าการวัดหลังทําการแก7ไขแล7ว
การตรวจสอบและการแก7ไขห7อง Core S3
S สรุปได7ดังนี้
1. เปลี่ยน Right angle connector จํานวน 9 ตัวที่ ชั้น 9
2. การเข7าหัว Connector ของสาย Cable feeder ½”
โดยทั่วไปมีสภาพดี ส8วน Cable feeder 7/8” บางหัวเข7า
ไม8ดี ขันไม8แน8นทําให7เกิดค8า PIM สูง ซึ่งทําการแก7ไขโดยเข7า
หัว Connector ใหม8 และขันให7แน8นพอดีโดยใช7ประแจ
Torque นอกจากนี้มีสายอากาศบางตัวที่สาย Jumper พับ
งอ เปyนสาเหตุทําให7เกิด Intermodulation ซึ่งก็ได7แก7ไข
ไม8ให7เกิดการพับงอ
3. เปลี่ยน Power Splitter 4 way จํานวน 1 ตัวที่ PS 6C
4. เปลี่ยน Right angle connector จํานวน 9 ตัวที่ ชั้น 9
5. การเข7าหัว Connector ของสาย Cable feeder ½”
โดยทั่วไปมีสภาพดี ส8วน Cable feeder 7/8” บางหัวเข7า
ไม8ดี ขันไม8แน8นทําให7เกิดค8า PIM สูง ซึ่งทําการแก7ไขโดยเข7า
หัว Connector ใหม8 และขันให7แน8นพอดีโดยใช7ประแจ
Torque นอกจากนี้มีสายอากาศบางตัวที่สาย Jumper พับ
งอ เปyนสาเหตุทําให7เกิด Intermodulation รูปที่ 12 แสดง
ให7เห็นถึงการแก7
รแก7ไขการเข7าหัวสายนําสัญญาณทีไ่ ด7รับการ
แก7ไขแล7ว

เข7าสํารวจและทํา PIM Test ที่ห7อง Core S3 อยู8ชั้น 9 ที่

PT2C,
PS5C,PS6C
2

Area
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ตารางที่ 5 ค8า PIM Core E1 ก8อนการแก7ไข
PS22C ,

Intermodulation Area

PS62C,PS61C,PS63C

Level (dBc)

floor
E1

วัดรวม(ชั้น

Area

- 119.3 @ 37 M

core

9,8,7,6,5Core E1)

E1

รูปที่ 12 ลักษณะการต8อ Cable feeder เข7ากับ Power
Splitter

วัดรวม (ชั้น 9 Core

- 128.5 @ 32.6

Area

E1)

M

core
E1

4.2.2 หองCore E1

วัดรวม (ชั้น8,7,6,5

- 115.3 @ 41.6

Area

Core E1)

M

core
E1

ตารางที่ 6 ค8า PIM Core E1 หลังการแก7ไข
PS22C ,
Intermodulation Area
PS62C,PS61C,
PS63C
รูปที่ 13 ไดอะแกรมชั้น 9 Core E1

วัดรวม (ชั้น9, Core
E1)

เข7าสํารวจและทํา PIM Test ที่ห7อง Core E1 อยู8

Level (dBc)

floor
E1

-142.8
142.8 @ 30.6 m Area
core E1

ชั้น 9 ที่ Output PS22C, 7 Ant ซึ่งมี 3 Output ไปยัง
PS62C, PS61C, PS63C, แจกจ8ายสัญญาณไปตามเคเบิลที่

E1 ปได7ดังนี้
การตรวจสอบและการแก7ไขห7อง Core E1สรุ
1. เปลี่ยน Right angle connector จํานวน 8 ตัวที่ ชั้น 9
2. การเข7าหัว Connector ของสาย Cable feeder ½”
โดยทั่วไปมีสภาพดี ส8วน Cable feeder 7/8” บางหัวเข7าไม8
ดี ขันไม8แน8นทําให7เกิดค8า PIM สูง ซึ่งทําการแก7ไขโดยเข7าหัว
Connector ใหม8 และขันให7แน8นพอดีโดยใช7ประแจTorque
ระแจ
นอกจากนี้มีสายอากาศบางตัวที่สาย Jumper พับงอ เปyน
สาเหตุทําให7เกิด Intermodulation ซึ่งก็ได7แก7ไขไม8ให7เกิด
การพับงอส8วนใหญ8 ที่สายอากาศติดตั้งที่หน7าลิฟต-ค8าไม8ดี

กระจายบนชั้น9 และ ชั้น 8,7,6,5 Core S4 บริเวณ
สํานักงาน ชั้น 9 สายอากาศ จํานวน 6 ตัว ได7ข7อมูลค8า
Intermodulation ก8อนการแก7ไข ดังตารางที่ 5ส8วนตาราง
ที่ 6 เปyนค8าหลังการแก7ไข
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ซั บ ซ7 อ นกว8 า นี้ ม าก เกิ ด ขึ้ น หลายๆจุ ด หลายๆตํ า แหน8 ง
หลายๆเซคเตอร- บางอาคารต7องมีการตรวจวัดและแก7ปwญหา
นานนับเดือน อย8างเช8นอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 ชันษา
ต7องใช7เวลาในการตรวจวัด ค7นหาและแก7ไขถึง 15 วัน ต7อง
มีก ารวิ เ คราะห- ไ ดอะแกรมระบบสายส8
บสายส8 งในอาคารเพื่ อ หา
ระยะ DTP ปwญหาที่พบก็มีหลากหลายแตกต8างกันไป เช8น
คอนเน็คเตอร-ไม8ได7มาตรฐาน คนละชนิด หลวมคลอน เกิด
ออกไซน- นอกจากนั้ น ยั ง มี ก ารวางตํ า แหน8 ง อุ ป กรณ- ไ ป
รบกวนกับระบบอื่น เปyนต7น
การแก7ปwญ หา PIM ในการตั้งสถานี ฐานนะบบโทรศัพ ทเคลื่อนที่ ปwจจุบันยังใช7
งใช7วิธีวัดและหาจุดที่เกิด เพื่อแก7ไขการ
เชื่อมต8อของสายส8งบริเวณนั้นเปyนจุดๆไป ขณะเดียวกันก็มี
งานค7 น คว7 า วิ จั ย อี ก มากมายเพื่ อ หาวิ ธี แ ก7 ปw ญ หาให7 มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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รูปที่ 14 สายส8งที่ต8อกับสายอากาศถ7ถ7าสายสัญญาณตัวใน
ยาวเกินไปก็ทําให7เกิด PIM ได7

5. สรุปผลการวัดและการแกปyญหา
ปwญหา PIM ที่เกิดขึ้นภายในระบบสายส8งและ
สายอากาศของ DTAC ที่ตึกระสามีมีค8าไม8เกินระดับที่ยอมรับ
ได7 โดยอ7างอิงจากการตรวจวัดผล Noise floor ค8า PIM ที่
ตรวจวัดได7 ณ ขณะนั้นอยู8ในข7อกําหนด ดังนั้นปwญหา PIM ที่
เกิดขึ้นนั้นจึงอยู8ในระบบโครงข8าย สาเหตุหลักของปwญหา
PIM ที่เกิดขึ้นมาในระบบโครงข8าย นั้นมาจากใช7 Dummy
load จึงไม8ควรนํา Dummy load ไปต8อใช7ในระบบ
โครงข8าย เพราะจะส8 งผลให7เกิด ปwญหา ขึ้นมาในระบบได7
ควรเปลี่ยนมาใช7 Low PIM load
ตัวอย8างที่ตึกระสาเปyนปwญหาที่ไม8ซับซ7อน มี PIM ที่
ตําแหน8งเดียว แต8โดยส8วนมากตามอาคารต8
มากตามอาคารต8างๆ จะมี PIM ที่
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วงจรกําเนิดสัญญาณแบบควอเดรเจอรGโหมดกระแส
ดวยความตานทานแบบลบโดยใช CCCFTAs ที่ควบคุมไดดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกสG
ภาณุพงษ- โพธิ์ศรี และ มนตรี ศิริปรัชญานันทภาควิชาครุศาสตร-ไฟฟ<า คณะครุศาสตร-อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล7าพระนครเหนือ

บทคัดยอ
บทความนี้นําเสนอวงจรกําเนิดสัญญาณรูปคลื่นไซน-ในโหมดกระแส ซึ่งสัญญาณที่ได7จะมีสองสัญญาณที่มีเฟสต8างกัน
90 องศา หรือเรียกว8าสัญญาณควอเดรเจอร- โดยใช7อุปกรณ- CCCFTA เปyนอุปกรณ-แอคทีฟหลักในการออกแบบ จํานวน 2 ตัว
ต8อร8วมกับตัวเก็บประจุแบบต8อลงกราวนด- จํานวน 2 ตัว ลักษณะเด8นของวงจรที่ได7นําเสนอคือ วงจรกําเนิดสัญญาณสามารถ
ควบคุมเงื่อนไขของการกําเนิดสัญญาณ และความถี่การกําเนิดสัญญาณได7อย8างอิสระต8อกันด7วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส- ซึ่ง
ทําให7วงจรที่ได7มีการสังเคราะห-ขึ้นมานั้น สามารถนําไปประยุกต-ใช7กับงานอื่นได7ง8ายและมีความสะดวกในการใช7งาน หรือการ
นําไปใช7ร8วมกับระบบควบคุมแบบอัตโนมัติและเปyนวงจรที่เหมาะสมในการนําวงจรไปพัฒนาเปyนวงจรรวมอีกด7วย ผลของการ
ทดสอบการทํางานของวงจรด7วยโปรแกรม PSpiceโดยกําหนดให7วงจรที่สังเคราะห-ทํางานที่แรงดันไฟเลี้ยงที่ ±1.5V พบว8า
วงจรสามารถกําเนิดสัญญาณรูปคลื่นไซน-สองสัญญาณที่มีเฟสต8างกัน 90 องศา และมีค8าความผิดเพี้ยนทางฮาร-มอนิกส- (THD)
ของสัญญาณเอาต-พุต I O1 เท8ากับ 1.1% และ I O 2 เท8ากับ 1.4% ที่ความถี่สัญญาณ 570kHz มีอัตราการดึงกําลังไฟฟ<าที่
3.65 mW
คําสําคัญ : วงจรกําเนิดสัญญาณรูปคลื่นไซน- โหมดกระแส CCCFTA
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An Electronically Tunable Negative Resistance
Current-mode Quadrature Oscillator Using CCCFTAs
PanupongPosree and Montree Siripruchyanun
Depaetment of Teacher Training in Electrical Engineering, Faculty of Technical Education, King Mongkut’s University of
Technology North Bankok, Bangkok, Thailand

Abstract
This article proposes current-mode sinusoidal oscillator whose output signals are in
90°differencephase or called quadrature. It employs 2 currentcontrolledcurrent
followeramplifiers and 2 grounded capacitors. The principal feature is that it can generate a
quadrature signal with electronically/independently adjustable consequently, it can be used
in microcontroller-based applications and easily developed in integrated circuit architeeture.
The results obtained, from PSpice with ±1.5V supplies, are found that it can offer a precise
quadrature signal, where total harmonic distortions of I O1 and I O 2 are 1.1% and 1.4%,
respectively, for 570 kHz of frequency. The total power consumption is about 3.65mW.
Keywords: quadrature oscillator, current-mode, CCCFTA.
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1. บทนํา
วงจรกําเนิดสัญญาณถูกนําไปใช7งานอย8างกว7างขวาง จึงทําให7
เกิดการพัฒนามาอย8างต8อเนื่องเพื่อใช7ในระบบสื่อสาร ระบบ
เครื่ อ งมื อ วั ด ระบบเครื่ อ งมื อ แพทย- ใ นห7 อ งทดลอง
อิเล็กทรอนิกส- และระบบประมวลผลสัญญาณเปyนต7น และ
ได7 มี ก ารพั ฒ นาวงจรกํ า เนิ ด สั ญ ญาณให7 ส ามารถกํ า เนิ ด
สัญญาณรูปคลื่นไซน-ได7สองสัญญาณที่มีเฟสต8างกัน 90 องศา
ที่ เ รี ย กว8 า สั ญ ญาณควอเดรเจอร- ส ามารถนํ า ไปใช7 ใ น
ระบบสื่อสาร เช8นในการมอดูเลตสัญญาณ (single side
sand)SSB [1]
ในปwจจุบันวงจรกําเนิดสัญญาณได7ถูกพัฒนาให7มีแรงดันไฟ
เลี้ ย งของวงจรอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส- น7 อ ยลงเนื่ อ งมาจากความ
ต7องการที่จะนํา มาใช7กั บอุปกรณ- แบบพกพา หรื ออุปกรณสื่อ สารแบบไร7ส ายที่ใ ช7 แบตเตอรี่เ ปy น แหล8 งจ8 า ยกํ า ลัง งาน
ด7วยเหตุผลนี้เองจึงมีผู7พัฒนาวงจรนําเทคนิคการทํางานใน
โหมดกระแส (current-mode) มาใช7ในการออกแบบซึ่งมี
ลั ก ษณะเด8 น หลายประการ ได7 แ ก8 มี ช8 ว งพิ สั ย พลวั ติ ก ว7 า ง
(larger dynamic range) มีแบนด-วิธกว7าง รวมถึงบริโภค
กําลังงานต่ํา[2-3] ซึ่งจากการนําเสนอที่ผ8านมามีอุปกรณอิเล็กทรอนิกส-หลายชนิดแตกต8างกันที่สามารถทํางานได7ใน
โหมด กระแ ส ได7 แก8 ว งจร ขยาย ความ นํ า ถ8 า ยโอ น
(operational transconductance amplifier OTA) [4]
วงจรสายพานกระแสแบบเปรียบเทียบแรงดันผลต8างอินพุต
(differencing voltage current conveyor DVCC) [5]
วงจรขยายผลต8างกระแสส8งผ8านแรงดันที่ควบคุมด7วยกระแส
(current controlled current differencing buffer
amplifier CCCDBA) [6] วงจรสายพานกระแสแบบขยาย
ผลต8างเต็มตัว (fully differential second-generation
current conveyor FDCCII) [7] วงจรขยายผลต8างกระแส
ส8 ง ผ8 า น ค ว า ม นํ า ( current
differencing
transconductance amplifiers CDTA) [8] วงจรขยาย
ป<อนกลับกระแสที่สามารถควบคุมด7วยกระแส (currentcontrolled current feedback amplifierCCCFA) [9]
วงจรสายพานกระแสส8งผ8านความนําที่สามารถควบคุมด7วย
กระแส (current controlled current conveyor
transconductance amplifier CCCCTA) [10]

จากการศึ ก ษาที่ ผ8 า นมานั้ น ได7 มี ผู7 นํ า เสนอวงจรกํ า เนิ ด
สัญญาณแบบควอเดรเจอร-ในโหมดกระแส โดยใช7อุปกรณแอคทีฟที่แตกต8างกันไปเช8น DVCC [5] CCCDBA [6]
FDCCII [7] CDTA [8] CCCFA [9] และ CCCCTA [10]
เปyนต7น พบว8าวงจรที่ได7มีการออกแบบจะมีการใช7อุปกรณพาสซีฟ และแอคทีฟจํานวนมาก [5-7,11] มีความซับซ7อน
ในการออกแบบวงจร [12-13] วงจรไม8สามารถควบคุมได7
ด7วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส-ไ ด7 [5,7] และวงจรยังใช7ตัว
เก็บประจุแบบลอยซึ่งไม8เหมาะสมที่จะสร7างเปyนวงจรรวม
[8-9] เปyนต7น
เมื่ อ เร็ ว ๆนี้ ได7 มี ก ารนํ า เสนอตั ว อุ ป กรณ- อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส(current follower transconductance amplifier,
CFTA) [14] ซึ่งถือได7ว8าตัวอุปกรณ-แอคทีฟ CFTA เปyน
อุปกรณ-ที่มีประโยชน-หลายอย8างในการออกแบบวงจรที่มี
การประมวลผลสัญญาณที่เปyนแอนะลอก โดยเฉพาะอย8างยิ่ง
วงจรกรองความถี่ วงจรกําเนิดสัญญาณ [14-16] ซึ่งสามารถ
ใช7 อุ ป กรณ- นี้ เ ปy น ทางเลื อ กที่ ดี ท างเลื อ กหนึ่ ง ที่ ใ ช7 ใ นการ
ออกแบบวงจรที่ทํางานในโหมกระแส หรือในโหมดแรงดัน
หรือในโหมดผสม อย8างไรก็ตามวงจรที่ได7มีผู7นําเสนอไปแล7ว
นั้นยังคงใช7ตัวต7านทาน ต8อที่ขา f ให7สามารถปรับเงื่อนไขใน
การกํ า เนิ ด สั ญ ญาณ [15] ซึ่ งไม8 ส ามารถควบคุ ม ความ
ต7านทานแฝงที่ขั้วอินพุตได7ด7วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกสต8 อ มาได7 มี ผู7 นํ า เสนออุ ป กรณ- อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส- (current
control current follower transconductance
amplifier CCCFTA) [17] ซึ่งจะมีลักษณะคล7ายคลึงกับ
CFTA ลักษณะโครงสร7าง CCCFTA จะมีตัวต7านทานแฝงอยู8
ทางด7านอินพุตที่ขา f และยังสามารถควบคุมความต7านทาน
แฝงได7ด7วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส-โดยการปรับกระแสไบแอส
งานวิจัยนี้มีจุดมุ8งหมาย เพื่อนําเสนอวงจรกําเนิดสัญญาณ
แบบควอเดรเจอร-ที่ใช7ตัวอุปกรณ-แอคทีฟ CCCFTA จํานวน
2 ตัว ต8อร8วมกับตัวเก็บประจุต8อลงกราวนด- จํานวน 2 ตัว
โดยวงจรสามารถควบคุมความถี่และเงื่อนไขของการกําเนิด
สัญญาณได7ด7วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส-อย8างเปyนอิสระต8อ
กัน
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2. วงจรและหลักการทํางาน

(thermal voltage) คือศักดาความร7อนมีค8าประมาณ 26
mV ที่อุณหภูมิห7อง

2.1 หลักการทํางานของCCCFTA
ในการออกแบบวงจรกํ า เนิ ด สั ญ ญาณที่ นํ า เสนอโดยใช7
อุปกรณ- CCCFTA เปyนอุปรณ-หลักที่มีโครงสร7างไบโพล8ารทรานซิสเตอร- อินพุตคือขา f และมีเอาต-พุตคือขา z และ x
ที่มีค8าอิมพีแดนซ-สูงทุกขา โดยสัญลักษณ- และวงจรสมมูล
ของ CCCFTA แสดงได7ดังภาพที่ 1 (ก) และ (ข) ตามลําดับ

2.2 หลักการสังเคราะหGและออกแบบวงจร
หลั ก การสั ง เคราะห- ว งจรจะมี พื้ น ฐานมาจากวงจร วงจร
กํ า เนิ ด สั ญ ญาณไซน- ที่ ส ร7 า งจากตั ว ต7 า นทานแบบลบ
(Oscillator Based-on Negative Resistor) [18]ดังภาพที่
2

ภาพที่ 2 หลักการสังเคราะห-วงจรกําเนิดสัญญาณ
โดยมีสมการคุณสมบัติ (Characteristic equation) ของ
วงจรดังสมการที่ (4)
 1
1 
s 2 LC + sL 
−
 +1 = 0
 RA RB 

(4)

สมการความถี่ในการกําเนิดสัญญาณ
ωosc =

ภาพที่ 1 CCCFTA (ก) สัญลักษณ- และ (ข) วงจรสมมูล

1
LC

(5)

และสมการของเงื่อนไขการกําเนิดสัญญาณ
ลักษณะสมบัติของ CCCFTA สามารถแสดงด7วยสมการ
เมตริกซ-ได7ในสมการที่ (1)
V f

iz
ix


 Rf
 
= 1
  0


0
0  i f 
0
0   vx 
0 ± g m   vz 

ซึ่งความต7านทานแฝงที่ขา f คือ
สมการที่ (2)
Rf =

VT
2 I B1

Rf

R A = RB

ในภาพที่ 3 จะเปyน วงจรจํ า ลองค8า ความเหนี่ ย วนํา โดยใช7
CCCFTA โดยประกอบไปด7วย CCCFTA ตัวที่ 1 ต8อร8วมกับ
C1เพื่อทําหน7าที่ตัวเหนี่ยวนําเสมือน และส8วนในภาพที่ 4จะ
เปy น วงจรจํ า ลองตั ว ต7 า นทานชนิ ด บวกและลบโดยใช7
CCCFTAจะทําหน7าที่ตัวต7านทานเสมือนชนิดบวกและลบต8อ
ขนานกัน

(1)

สามารถแสดงได7ใน
(2)

ส8วนค8าความนําถ8ายโอน คือ
gm =

IB2
2VT

(6)

(3)

จากสมการที่ (2) และ (3) พบว8าความต7านทานแฝงสามารถ
ควบคุมได7ด7วยกระแสไบแอส I B1 และ g m คือค8าความนํา
ถ8ายโอน ควบคุมได7ด7วยกระแสไบแอส I B 2 และสมการ VT
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ภาพที่ 3 วงจรจําลองค8าความเหนี่ยวนําโดยใช7 CCCFTA
จากวงจรในภาพที่ 3พบว8ามีตัวต7านทานชนิดบวกที่สามารถ
ควบคุมค8าความต7านทานจาก I B1 กับตัวเหนี่ยวนําเสมือนที่
สามารถควบคุมค8าความเหนี่ยวนําเสมือน จาก I B1 และ I B 2
ดังสมการที่ (7) และสมการที่ (8)
RA =

VT
2 I B1

(7)

Leq =

C1 sVT 2
I B1 I B 2

(8)

ภาพที่ 5 วงจรกําเนิดสัญญาณรูปคลื่นไซน-แบบควอเดรเจอรโหมดกระแสที่นําเสนอ
เมื่ อ พิ จ ารณาวงจรในภาพที่ 5 และใช7 คุ ณ สมบั ติ ข อง
CCCFTA สามารถเขียนสมการลัก ษณะสมบัติ ของวงจร
กําเนิดสัญญาณ (Characteristic equation) สามารถแสดง
ได7ในสมการที่ (11)
 2
 s
g m1
1
+
− gm2 
+
=0
s2 + 
 Rf 2 Rf 1
 C2 R f 1C1C2



ภาพที่ 4 วงจรจําลองตัวต7านทานชนิดบวกและ
ลบโดยใช7 CCCFTA

เมื่อพิจารณาในส8วนจํานวนจริง (Real Part) จะได7สมการ
ความถี่ในการกําเนิดสัญญาณแสดงได7ในสมการที่ (12)

จากวงจรในภาพที่ 4 พบว8าตัวต7านทานเสมือนชนิดบวกและ
ลบที่ต8อลงกราวนด-ที่สามารถควบคุมค8าความต7านทานชนิด
บวก RA จาก I B3 และตั ว ต7 า นทานชนิ ด ลบ RB ที่ ส ามารถ
ควบคุ ม ค8 า ความต7 า นทานจาก I B 4 ดั ง แสดงในสมการที่
(9)และสมการที่ (10)
RA =

4 I B3
VT

ωosc =

g m1
R f 1C1C 2

(12)

จากสมการที่ (5) เมื่ อ แทนค8 า R = V / 2 I และ
g m1 = I B 2 / 2VT จะสามารถจั ด รู ป สมการได7 ใ หม8 แ สดงใน
สมการที่ (13)
f1

(9)

ωosc =
2V
RB = − T
IB4

(11)

(10)

1
VT

I B1 I B 2
C1C2

T

B1

(13)

สําหรับเงื่อนไขในการกําเนิดสัญญาณพิจารณาได7จากส8วน
จํานวนจริงจินตภาพ (Imaginary Part)สามารถแสดงได7ใน
สมการที่ (14)

เมื่อนําวงจรในภาพที่ 3 และวงจรในภาพที่ 4 มาต8อคาสเคด
กันโดยหลักการสังเคราะห-วงจรกําเนิดสัญญาณไซน-ในภาพที่
2จะได7วงจรกําเนิดสัญญาณแบบควอดราเจอร-ที่นําเสนอใน
ภาพที่ 5วงจรประกอบไปด7วย CCCFTA จํานวน 2 ตัวและ
ตัวเก็บประจุที่ต8อลงกราวนด-จํานวน 2 ตัว โดย IB1 และ I B 2
เปyนกระแสไบอัสให7กับ CCCFTA ตัวที่ 1 และ I B3 และ
I B 4 เปyนกระแสไบอัสให7กับ CCCFTA ตัวที่ 2ดังแสดงในภาพ
ที่ 5

2
1
+
= gm2
Rf 2 Rf 1

(14)

จ า ก ส ม ก า ร ที่ ( 14) เ มื่ อ แ ท น ค8 า R f 1 = VT / 2 I B1
R = V / 2 I และ g m 2 = I B 4 / 2VT จะได7 เ งื่ อ นไขการ
กําเนิดสัญญาณสามารถแสดงได7ในสมการที่ (15)
f2
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8I B 3 + 4 I B1 = I B 4

เมื่อ β คือค8าความผิดพลาดในการส8งผ8านแรงดัน (Voltage
Tracking Error) จากขั้ว z ไปยังขั้ว x และ α คือค8าความ
ผิดพลาดในการส8งส8งผ8านกระแส (Current Tracking Error)
จากขั้ว f ไปยังขั้ว z กล8าวคือ α , β เปyนค8าส8งผ8านกระแส
และแรงดันจากอินพุตไปยังเอาต-พุตที่สามารถเบี่ยงเบนไป
จาก 1 ซึ่ ง สามารถเกิ ด จากความไม8 เ ปy น อุ ด มคติ ข อง
ทรานซิสเตอร-ภายในตัวของ CCCFTA นอกจากนี้หาก
พิจารณาที่ความถี่สูงจะพบว8าค8าความต7านทาน และค8าความ
จุแฝงที่ตัวของ CCCFTA จะส8งผลกระทบต8อสมรรถนะของ
วงจรกําเนิดสัญญาณที่ได7สังเคราะห-ไว7 ในการวิเคราะห-กรณี
ไม8 เ ปy น อุ ด มคติ จึ ง มี ก ารกํ า หนดตั ว แปรเพื่ อ ให7 ส ามารถ
วิเคราะห-ไ ด7 โดยค8าความต7านทานแฝงในวงจรเปyนค8าตรง
ข7ามความต7านทาน conductance (G)เปyนแอดมิตแตนซของอิลีเมนท-ในวงจรสามารถเขียนแทนจะได7 GX = 1 / RX
และ GZ = 1 / RZ และ C A = Cx1 + Cx 2 + Cz 2 + C2 เปy น ค8 า
ความจุแฝงในวงจรโดยกําหนดเปyนแอตมิตแตนซ-นั่นเอง

(15)

จากสมการที่ (13) เมื่อ ωosc = 2π fosc ความถี่ในการกําเนิด
สัญญาณสามารถแสดงได7ในสมการที่ (16)
f osc =

I B1 I B 2
C1C2

1
2π VT

(16)

จากสมการที่ (15) และสมการที่ (16) แสดงให7พบว8า วงจร
ที่นําเสนอสามารถควบคุมความถี่และเงื่อนไขของการกําเนิด
สัญญาณโดยสามารถควบคุมความถี่ด7วย I B 2 โดยการกําหนด
I B1 ในส8วนของความถี่ ให7มีค8าเท8ากับ I B1 ในส8วนของสมการ
เงื่อนไขของการกําเนิดสัญญาณ และเงื่อนไขของการกําเนิด
สัญ ญาณปรั บด7 ว ย I B1 , I B3 , I B 4 ให7 สอดคล7 อ งกัน สมการที่
(15) เมื่อพิจารณา วงจรในภาพที่ 4 จะได7ฟwงก-ชั่นโอนย7าย
ของ IO1 และ IO2 จะได7
IO2 ( s )
I O1 ( s )

=

1
sC1 R f 1

(1 + α 2 ) (C A + G z 2 ) + (C A + G Z 1 ) = β

(17)

Rf 2

°
1
e − j 90
=
I O1 ( jω ) ω C1 R f 1

จากสมการที่ (18) พบว8า

I O1

และ

IO 2

ωosc =

(18)
จะมีเฟสต8างกัน

0
0  i f 
0
0   vx 
0 ± β g m   v z 

α 1 β1 g m 1
R f 1 C A (C1 + C z1 ) + G z1

(22)

3.1 ผลการจําลองการทํางานของวงจรกําเนิดสัญญาณ
การจํ า ลองนี้ ไ ด7 ใ ช7 พ ารามิ เ ตอร- ข องทรานซิ ส เตอร- เ บอรPR200N และ NR200N ซึ่งเปyนทรานซิสเตอร-อาร-เรยALA400 ของ AT&T [19] ในโปรแกรม PSpiceโดยใช7
โครงสร7างภายในของ CCCFTA ในภาพที่ 6มีแรงดันไฟเลี้ยง
อยู8ที่ ±1.5V

2.3 การวิเคราะหGวงจรในกรณีไมเป€นอุดมคติ
ในกรณีที่ CCCFTA ที่ใช7ในวงจรเกิดความไม8เปyนอุดมคติ
สามารถวิเคราะห-ได7จากสมการ (20)
 Rf
 
 = α
  0


(21)

3. ผลการทดสอบการทํางาน

จากสมการที่ (19) ยื น ยั น ได7 ว8 า วงจรกํ า เนิ ด สั ญ ญาณที่
นําเสนอสามารถให7กําเนิดสัญญาณแบบควอเดรเจอร-ได7

V f

 iz
i
x

gm2 (CA + G z 2 )

จากสมการที่ (21) และสมการที่ (22) พบว8า วงจรยังคงให7
กํ า เนิ ด สั ญ ญาณได7 แ ต8 เ งื่ อ นไขและความถี่ ใ นการกํ า เนิ ด
สัญญาณจะมีการเบี่ยงเบนไปตามพารามิเตอร-ภายในของตัว
CCCFTA ในทางปฏิบัตินั้น พารามิเตอร- α , β ที่ค8าความจุ
และความต7 านทานแฝงในตั ว CCCFTA จะมีผ ลต8 อการ
ทํางานของวงจรเมื่อความถี่ และอุณหภูมิสูงขึ้น

(19)

φ = −90°

2

และ

เมื่อพิจารณาในช8วงอยู8ตัว (Steady state)ของสัญญาณไซนจากสมการที่ (17) สามารถเขียนได7ใหม8เปyน
I O 2 ( jω )

Rf1

(20)
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ภาพที่ 9 สเปกตรัมของสัญญาณ

I O1

ภาพที่ 10 สเปกตรัมของสัญญาณ

IO 2

ภาพที่ 6 โครงสร7างภายในของ CCCFTA
ในการจํ า ลองการทํ า งานของวงจร ลํ า ดั บ แรกให7 ป รั บ
กระแสไบแอสของวงจร I B1 = 50µ A , I B 2 = 200 µ A ,
I B 3 = 10 µ A , I B 3 = 280µ A และค8 า ของตั ว เก็ บ ประจุ
C1 = C2 = 1nF ผลในการจําลองการทํางานของวงจรแสดง
ในภาพที่ 7เปyนสัญญาณเอาต-พุตที่อยู8ในสภาวะเริ่มต7น ใน
ส8วนของภาพที่ 8 แสดงให7เห็นว8ากระแสเอาต-พุต I O1 และ
IO 2 ที่ อ ยู8 ใ นสภาวะอยู8 ตั ว สั ญ ญาณทั้ ง สองจะมี เ ฟสต8 า งกั น
90

ส8 ว นของค8 า ความถี่ ข องสั ญ ญาณเอาต- พุ ต เมื่ อ กํ า หนดค8 า
กระแสไบแอสของวงจร I B 2 และค8 า ตั ว เก็ บ ประจุ
C1 = C2 = C ทําการเปลี่ยนค8าตัวเก็บประจุไปจํานวนสาม
ค8าตามลําดับดังนี้ 1nF, 0.5nFและ 0.1nF ซึ่งการจําลองการ
ทํ า งานนี้ พ บว8 า การปรั บ ค8 า ความถี่ โ ดยการปรั บ ค8 า
กระแสไบแอสและตั ว เก็ บ ประจุ ส8 ง ผลทํ า ให7 ก ารกํ า เนิ ด
สัญญาณได7ความถี่ของสัญญาณเอาต-พุตเปลี่ยนแปลงไป ซึ่ง
ผลที่ได7เปyนไปตามสมการที่ได7วิเคราะห-แสดงในภาพที่ 11

°

Simulated C=1nF
Theoretical C=1nF
Simulated C=0.5nF
Theoretical C=0.5nF
Simulated C=0.1nF
Theoretical C=0.1nF

16

ภาพที่ 7สัญญาณเอาต-พตุ ในสภาวะเริ่มต7น

14

Frequency (MHz)

12
10
8
6
4
2
0

200

400

600

800

IB2 (µΑ)

ภาพที่ 8 สัญญาณเอาต-พุตในสภาวะอยู8ตัว

ภาพที่ 11 ความถี่ของสัญญาณเอาต-พุตเมื่อปรับ
กระแสไบแอส และตัวเก็บประจุ

ส8วนในภาพที่ 9 และภาพที่ 10 แสดงสเปคตรัมของสัญญาณ
ที่ความถี่ 570kHz ซึ่งมีค8าผิดเพี้ยนทางฮาร-มอนิกส- (THD)
ที่ I O1 เท8ากับ 1.1% และ I O 2 เท8ากับ 1.4%
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3.2 ผลทดลองดวยการตอวงจรจริง
เพื่ อ แสดงถึ ง การทํ า งานของวงจรกํ า เนิ ด สั ญ ญาณ
จากภาพที่ 12 เปyนการออกแบบการต8อวงจรที่ประกอบเปyน
ตัวอุปกรณ- CCCFTA หนึ่งตัว ประกอบไปด7วยไอซีสําเร็จรูป
เบอร- AD844 จํานวน 1 ตัว ต8อร8วมกับ LM13700 จํานวน
1 ตัว ออกแบบเสมือนตัวต7านทานแฝงที่ ขา f ของตัว
อุ ป กรณ- CCCFTA ที่ มี ค8 า ความต7 า นทานปรั บ ค8 า ได7 ด7 ว ย
กระแสไบแอสและ OTA จํานวน 1 ตัว

วงจรในโหมดของแรงดันเพื่อให7สามารถทําการวัดเอาต-พุต
ของวงจรได7 ซึ่งพิจารณา วงจรในภาพที่ 14 ที่ตําแหน8ง VO1
และ VO2
IB4

VO1

VO2

IB2

IB1

IB3

ภาพที่ 14 ภาพวงจรที่สร7างขึ้นเพื่อใช7ในการทดลอง
จากวงจรที่ไ ด7สร7างขึ้นเพื่อยืนยันว8าวงจรกําเนิดสัญญาณที่
นําเสนอสามารถให7กําเนิดสัญญาณแบบควอเดรเจอร-ได7โดย
ได7กําหนดไฟเลี้ยงให7วงจร เท8ากับ ±12V และแรงดันที่จะทํา
การป<อนกระแสไบแอส เท8ากับ 5V จากนั้นทําการปรับ
กระแสไบแอสที่ I B1 = 50µ A I B 2 = 50µ A I B 3 = 10µ A
และ I B 4 = 315µ A มีค8า ตัวเก็ บประจุ C1 = C2 = 100nF
จะได7 สั ญ ญาณเอาต- พุ ต ของวงจรมี ลั ก ษณะเปy น สั ญ ญาณ
แบบควอเดรเจอร-ที่ความถี่สภาวะคงตัว เท8ากับ 2.747kHz
แสดงให7เห็นในภาพที่ 15

ภาพที่ 12 การต8ออุปกรณ- CCCFTA โดยใช7อุปกรณอิเล็กทรอนิกส-ที่สามารถหาได7ในเชิงพาณิชย-

ภาพที่ 13 วงจรที่ใช7ในการต8อจริง
เพื่อเปyนการแสดงถึงความสามารถในการทํางานของวงจร
กํ า เนิ ด สั ญ ญาณแบบควอเดรเจอร- ที่ ไ ด7 สั ง เคราะห- แ ละ
ออกแบบไว7 จึงได7ทําการทดลองต8อวงจรจริง จากภาพที่ 13
โดยประกอบไปด7วยโครงสร7างตัวอุปกรณ- CCCFTAจํานวน 2
ต8อร8วมกับตัวเก็บประจุต8อลงกราวนด-จํานวน 2 ตัว ในแผน
วงจรพิมพ-ที่สร7างขึ้นเพื่อใช7ในการทดลองแสดงในภาพที่ 14
จะพบว8าในการต8อใช7งานจริงนั้นจะไม8สามารถวัดสัญญาณ
เอาต-พุตในโหมดของกระแสได7 ดังนั้นจะต7องทําการวิเคราะห-

ภาพที่ 15 ผลของสัญญาณเอาต-พุตจากออสซิลโลสโคปที่
ความถี่ 2.747kHz
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ลําดับต8อมาเมื่อทําการปรับกระแสไบแอสที่ I B 2 = 100µ A
จะได7สัญญาณเอาต-พุตที่ความถี่ 4.545kHz แสดงในภาพที่
16

ภาพที่18 ผลต8างเฟสของสัญญาณเอาต-พตุ
ในรูปแบบ Lissajous

4. สรุป

ภาพที่ 16 ผลของสัญญาณเอาต-พตุ จากออสซิลโลสโคปที่
ความถี่ 4.545kHz

บทความวิจัยนี้ได7นําเสนอแนวคิดการสังเคราะห-และ
ออกแบบวงจรกํ า เนิ ด สั ญ ญาณแบบควอเดรเจอร- ที่ ใ ช7 ตั ว
อุปกรณ-แอคทีฟ CCCFTA จํานวน 2 ตัว ต8อร8วมกับตัวเก็บ
ประจุต8อลงกราวนด- จํานวน 2 ตัว โดยวงจรสามารถควบคุม
ความถี่และเงื่อนไขของการกําเนิดสัญญาณได7อย8างเปyนอิสระ
จากกันด7วยกระแสไบแอสซึ่งสามารถนําวงจรไปประยุกต-ใช7
กั บ ร ะ บ บ ค ว บ คุ ม อั ต โ น มั ติ ห รื อ ใ ช7 ร8 ว ม กั บ
ไมโครคอนโทรลเลอรจากการจําลองการทํางานของวงจรด7วยโปรแกรมมีลักษณะ
เด8น คือ สามารถปรับ ค8าเงื่อ นไขและความถี่ในการกํา เนิ ด
สัญญาณได7อย8างอิสระจากกันด7วยกระแสไบแอส เมื่อจําลอง
การทํ า งานตามหลั ก การวิ เ คราะห- ว งจรกํ า เนิ ด สั ญ ญาณ
รวมถึ ง วงจรสามารถผลิ ต สั ญ ญาณรู ป คลื่ น ไซน- ไ ด7 ส อง
สัญญาณที่มีเฟสต8างกัน 90 องศา ซึ่งมีค8าผิดเพี้ยนทางฮารมอนิ ก ส- (THD) ที่ I O1 เท8 า กั บ 1.1% และ I O 2 เท8 า กั บ
1.4% และยังมีอัตราการดึงกําลังไฟฟ<าโดยรวม 3.65 mW
ที่แรงดันไฟเลี้ยง ±1.5Vนอกจากนี้ในการทดลองด7วยการต8อ
จริงของวงจรที่ได7นําเสนอสามารถแสดงให7เห็นได7ว8า ในการ
ออกแบบโดยนําอุปกรณ-อิเล็กทรอนิกส-ที่สามารถหาได7ในเชิง
พาณิชย-ทําการออกแบบวงจร พบว8าสามารถกําเนิดสัญญาณ
แบบควอเดรเจอร-ได7เปyนอย8างดี รวมถึงสามารถทําการปรับ
ความถี่ แ ละเงื่ อ นไขในการกํ า เนิ ด สั ญ ญาณได7 ใ นเชิ ง
อิเล็กทรอนิกส-อย8างเปyนอิสระจากกันด7วยกระแสไบแอสซึ่ง
วงจรที่ได7นําเสนอนี้จึงเหมาะสมในการนําไปพัฒนาใช7งานกับ
แหล8ง จ8ายกําลั งที่เปy นแบตเตอรี่ไ ด7 เปyน อย8า งดี เช8น ระบบ

ต8 อ ม า ทํ า ก า ร ล ด ค8 า ตั ว เ ก็ บ ป ร ะ จุ มี ค8 า เ ท8 า กั บ
C1 = C2 = 10nF และกระแสไบแอสของวงจรกํ า หนดให7
I B1 = 50µ A , I B 2 = 50µ A , I B 3 = 10 µ A , I B 4 = 315µ A

จะได7 สัญญาณเอาต-พุตของวงจรที่มี ลักษณะเปyน สัญญาณ
แบบควอเดรเจอร-ที่ความถี่เท8ากับ 16.39kHz แสดงในภาพที่
17

ภาพที่ 17 ผลของสัญญาณเอาต-พตุ จากออสซิลโลสโคปที่
ความถี่ 16.39kHz
และในภาพที่ 18 แสดงผลของมุมเฟสสัญญาณเอาต-พุตใน
รู ป แบบLissajous จะพบว8 า ผลของสั ญ ญาณที่ ไ ด7 นั้ น มี
ลักษณะกลม ที่ความถี่ 5kHz ซึ่งแปลว8าสัญญาณเอาต-พุตที่
ได7จากวงจรที่ทําการต8อจริงมีมุมต8างเฟสกัน 90 องศา
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เครื่องมือวัด อุปกรณ-แบบพกพา หรือ อุปกรณ-สื่อสารแบบไร7
สาย เปyนต7นอย8างไรก็ตามในการนําไปใช7นั้นที่จุดเอาต-พุต
เปyนกระแสไหลผ8าน C ซึ่งในทางปฏิบัติทําได7ยาก และมีแนว
ทางแก7 ไ ขคื อ ออกแบบที่ จุ ด เอาต- พุ ต ของวงจรให7 เ ปy น high
impedance เพื่อให7เหมาะสมในการนําไปใช7งานจริงต8อไป
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การหาประสิทธิภาพของแทงเชื้อเพลิงจากถานกะลามะพราวและ
วัสดุเหลือใชทางการเกษตรในการประกอบอาหาร
ศตพล มุ8งค้ํากลาง
สาขาวิชาวิทยาศาสตร-สิ่งแวดล7อม คณะวิทยาศาสตร-และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

บทคัดยอ
งานวิ จั ย นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค- เพื่ อ ศึ ก ษาค8 า ความร7 อ นและลั ก ษณะทางกายภาพของแท8 ง เชื้ อ เพลิ ง ที่ ผ ลิ ต จากถ8 า น
กะลามะพร7าวผสมกับวัสดุเหลือใช7ทางการเกษตร และศึกษาประสิทธิภาพของการใช7แท8งเชื้อเพลิงเปyนแหล8งพลังงานความร7อน
ในการประกอบอาหาร วัสดุเหลือใช7ทางการเกษตรที่นํามาใช7ผสมกับถ8านกะลามะพร7าวเพื่อผลิตเปyนแท8งเชื้อเพลิง ได7แก8 ฟาง
ข7าว และชานอ7อย โดยมีอัตราส8วนของถ8านกะลามะพร7าวต8อฟางข7าวหรือชานอ7อยที่อัตราส8วน 9:1 8:2 7:3 6:4 และ 5:5 โดย
ปริมาตร จากการทดลองพบว8า แท8งเชื้อเพลิงจากถ8านกะลามะพร7าวผสมฟางข7าวมีค8าความร7อน 6,186.066,014.315,880.26
5,770.74 และ 5,667.04 Kcal/Kg ตามลําดับและมีค8าความชื้นเปyนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ-ชุมชน ส8วนแท8งเชื้อเพลิงจาก
ถ8านกะลามะพร7าวผสมชานอ7อย พบว8ามีค8าความร7อน5,173.584,882.154,881.26 4,775.44 และ 4,710.80 Kcal/Kg
ตามลําดับ ดังนั้นจึงมีเพียงอัตราส8วน 9:1 เท8านั้นที่มีค8าความร7อนเปyนไปตามมาตรฐาน ส8วนผลการประเมินคุณภาพอาหารโดย
ประสาทสั ม ผั ส จากอาหารที่ ป ระกอบขึ้ น โดยใช7 ถ8 า นอั ด แท8 ง ทั่ ว ไปเปรี ย บเที ย บกั บ แท8 ง เชื้ อ เพลิ ง ที่ ผ ลิ ต ขึ้ น เพื่ อ ศึ ก ษา
ประสิทธิภาพของการใช7แท8งเชื้อเพลิงเปyนแหล8งพลังงานความร7อนในการประกอบอาหาร โดยใช7วิธี 5 Point Hedonic Scale
วิเคราะห-ข7อมูลโดยใช7 Paired Sample T-test ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% อาหารที่ใช7ทดสอบได7แก8 เนื้อย8างและหมูย8าง พบว8า
แท8งเชื้อเพลิงที่ผลิตขึ้นจากถ8านกะลามะพร7าวผสมฟางข7าวสามารถนํามาใช7งานเปyนเชื้อเพลิงเพื่อให7ความร7อนได7ตามมาตรฐาน
และมีประสิทธิภาพในการใช7เปyนแหล8งพลังงานความร7อนในการประกอบอาหาร ได7ใกล7เคียงกับถ8านอัดแท8งโดยทั่วไป ส8วนแท8ง
เชื้อเพลิงจากถ8านกะลามะพร7าวผสมชานอ7อยพบว8าหากนํามาใช7เปyนเชื้อเพลิงเพื่อให7ความร7อนพบว8าต7องเปyนแท8งเชื้อเพลิงที่มี
อัตราส8วนของชานอ7อยต่ํา และเมื่อนํามาใช7เปyนเชื้อเพลิงในการประกอบอาหารประเภทป…§งย8างโดยตรง พบว8ามีประสิทธิภาพต่ํา
กว8าถ8านอัดแท8งโดยทั่วไป
คําสําคัญ: แท8งเชื้อเพลิง, ถ8านกะลามะพร7าว, วัสดุเหลือใช7ทางการเกษตร
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Efficiency of Briquettes from Coconut Shell Charcoal
and AgriculturalWaste for Cooking
Satapon Moongkumglang
Environmental Science Program, Faculty of Science and Technology, ThepsatriRajabhat University

Abstract
This research aims to study on the calorific value and the physical of briquettes from coconut shell
charcoal mixed with agricultural residues and to study on the efficiency of briquettes from coconut shell
charcoal and agricultural residues for cooking. Agricultural residues in this research is straw and sugarcane
bagasses. The ratios of coconut shell charcoal towards straw or sugarcane bagasses ranged from 9:1 8:2
7:3 6:4 and 5:5 by volume. The results of the examination on the calorific value of briquettes from
coconut shell charcoal mixed with straw are 6,186.06 6,014.31 5,880.26 5,770.74 5,667.04 Kcal/Kg
respectively.And moisture content exceededThai Community Product Standard in all ratios. For the
calorific value of briquettes from coconut shell charcoal mixed with sugarcane bagasses are
5,173.584,882.154,881.26 4,775.44and4,710.80 Kcal/Kg respectively.Therefore, only 9:1 with the calorific
value, according to standards.The quality of the food by the sensory test. The comparison of food was
cooked by general briquettes charcoal and briquettes from our produced briquettes. To study the
effectiveness of our produced briquettes about heat source for cookingby using 5 Point Hedonic
Scale.Analyzed data by Paired Sample T-test at the 95% confidence (p<0.05). Tested foods include roast
beef and roast pork were found that the briquettes from coconut shell charcoal mixed with straw can
apply according to community standard and effective to use for the source of heat for cooking was close
to general briquettes charcoal. The briquettes from coconut shell charcoal mixed with sugarcane
bagasses found that if used for heating that should have a low ratio of bagasse and when used for grill
cooking directly found that underperform with general briquettes charcoal.
Keywords: Briquettes,Coconut Shell Charcoal, Agricultural Residues
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1. บทนํา
พลังงานนับว8าเปyนปwจจัยพื้นฐานที่สําคัญต8อการดํารงชีวิต
ของประชาชน รวมถึงการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และยัง
มีส8วนเกี่ยวข7องกับสิ่งแวดล7อมทั้งด7านบวกและด7านลบ ใน
ป! พ.ศ. 2558 พบว8า ประเทศไทยต7องพึ่งพาพลังงานจาก
ฟอสซิล (Fossil) ในการขับเคลื่อนระบบต8าง ๆ เปyนหลัก
โดยใช7พลังงานในเชิงพาณิชย- ทั้งสิ้น 2,080 เทียบเท8าพัน
บาร-เรลน้ํามันดิบต8อวัน เพิ่มขึ้นจากป! พ.ศ. 2557 ร7อยละ
1.3 มีสัดส8ว นการนํา เข7าต8อการใช7คิด เปyนร7อยละ 60 โดย
ส8ว นใหญ8มาจากก•า ซธรรมชาติคิด เปyน ร7อ ยละ 44 รองมา
เปyน น้ํา มัน ร7อ ยละ 37 ที ่เ หลือ เปyน ถ8า นหิน ร7อ ยละ 17
พลังงานน้ําและไฟฟ<านําเข7าร7อยละ 2 [1] ดังนั้นนโยบาย
ด7า นพลัง งานของประเทศจึง ให7ค วามสํา คัญ กับ พลัง งาน
ทดแทน โดยเฉพาะพลังงานจากชีวมวลซึ่งมีวัตถุดิบในการ
ผลิต พลัง งานจํ า นวนมาก พลัง งานชีว มวลประเภทแท8ง
เชื้อเพลิง ซึ่งเปyนพลังงานที่ประชาชนทั่วไปสามารถเข7าถึง
ได7ง8า ยและมีการนํา มาใช7กันอย8า งแพร8ห ลายในครัว เรือ น
แท8ง เชื ้อ เพลิง อาจจะผลิต ขึ ้น จากวัส ดุเ หลือ ใช7ท าง
การเกษตรโดยตรงซึ่งวัสดุเหล8านี้มีการนํามาใช7งานจริงใน
การผลิต กระแสไฟฟ<า เช8น โรงไฟฟ<า พลัง งานฟางที่ใ หญ8
ที่สุดในโลก ที่เมืองเอลี่ ในประเทศอังกฤษซึ่งสามารถผลิต
กระแสไฟฟ<า ได7ม ากถึง 38 เมกะวัต ต- ซึ่ง มากพอที่จ ะให7
พลัง งานแก8 30,000 ครัวเรือ น ใช7ฟางในการผลิตมากถึง
200,000 ตัน ต8อ ป! [2]
หรือ อยู 8ใ นรูป ของถ8า นไม7
(Charcoal) ซึ่ง ผ8า นกระบวนการเผาทํ า ให7เ กิด การกลั ่น
และสลายตัวของสารอินทรีย-ในรูปของแข็งด7วยความร7อน
ในสภาวะขาดออกซิเจน ซึ่งอุตสาหกรรมเหล็กในประเทศ
บราซิล ใ ช7ถ 8า นไม7เ ปyน เชื ้อ เพลิง ใ นการผลิต ถึง กว8า
2,000,000ตันต8อป! [2] ในงานวิจัยนี้จึงมีแนวคิดที่จะใช7
กะลามะพร7าวซึ่งเปyนวัตถุดิบที่อยู8ในกลุ8มลิกโนเซลลูโลสซึ่ง
มีส8วนประกอบของคาร-บอนสูง[3] มีค วามเหมาะสมที่จ ะ
นํ า มาผลิต เปyน แท8ง ถ8า น จากการศึก ษาของ W.M.A.W
Daud, W.S.W. Ali พบว8ากะลามะพร7าวมีสัดส8วนโดย
น้ํา หนัก ของปริม าณคาร-บ อน ความชื้น ขี้เ ถ7า และสาร
ระเหย ร7อ ยละ 18.60 8.21 0.10 และ 73.09
ตามลําดับ วิเคราะห-ธาตุต8าง ๆ พบว8ามีองค-ประกอบของ
คาร-บ อนไฮโดรเจน ไนโตรเจน ซัลเฟอร- และ ออกซิเ จน

ร7อยละ 50.10 6.85 1.09 0.08 และ 44.64 ตามลําดับ
[4] กะลามะพร7าวยังเปyนของเสียทางการเกษตรที่สําคัญ
ของประเทศฟ…ลิป ป…น ส- และมีค8า ความร7อ นถึง 4,990.44
Kcal/Kg (20,880.0 J/g)[5]เมื่อ แปรรูป เปyน ถ8า นจาก
กะลามะพร7า วพบว8า ให7ค 8า ความร7อ นสูง ถึง 5,184.82
Kcal/Kg (21,693.3 J/g) [6] งานวิจัยนี้จึงนํามาใช7เปyน
ส8วนประกอบหลักของแท8งเชื้อเพลิง ผสมรวมกับฟางข7าง
หรือ ชานอ7อ ย ซึ่ง เปyน แหล8ง วัต ถุดิบ ที่มีลิก โนเซลลูโ ลสสูง
และในประเทศไทยมีจํานวนหลายล7านตันในแต8ละป! [7]
และนอกจากเปyน วัต ถุเ หลือ ใช7ท างการเกษตรที ่น ิย ม
นํามาใช7เชื้อเพลิงชีวมวล ฟางและชานอ7อ ยยังถูกนํามาใช7
เปyนส8วนหนึ่งในการเปyนแหล8งความร7อนเพื่อการประกอบ
อาหารในอดีต ที่ผ8า นมา เช8น ไก8อ บฟาง เปyด อบชานอ7อ ย
เปyนต7น ในงานวิจัยนี้จึงมีความสนใจที่จะศึกษาในมุมมอง
ที ่แ ตกต8า งจากงานวิจ ัย ที ่ผ 8า นมา คือ นอกจากศึก ษา
คุณ สมบัต ิท างด7า นค8า ความร7อ นและคุณ ลัก ษณะทาง
กายภาพของแท8ง เชื้อ เพลิง ที่นํา ของเสีย ทางการเกษตร
กลับมาใช7ประโยชน- ยังทําการศึกษาครอบคลุมถึงด7านการ
นํ า ไปใช7ป ระโยชน-ด 7ว ยการนํ า วิธ ีก ารประเมิน คุณ ภาพ
อาหารโดยประสาทสัม ผัส มาใช7เ ปyน เครื่อ งมือ ศึก ษาและ
บ8งชี้ถึงประสิทธิภาพจากการนําแท8งเชื้อเพลิงที่ผลิตขึ้นไป
ใช7เปyนพลัง งานความร7อนในการประกอบอาหารโดยตรง
เปรีย บเทีย บกับ ถ8า นอัด แท8ง ที่มีก ารใช7กัน อยู 8ทั่ว ไป โดย
อาหารที่นํา มาทดสอบ ได7แ ก8 เนื้อ ย8างและหมูย8าง ดัง นั้น
งานวิจ ัย นี ้จ ึง เปyน การบูร ณาการองค-ค วามรู 7ทั ้ง ด7า น
เทคโนโลยีพลังงาน แนวคิดทางสิ่งแวดล7อมในการนําของ
เสีย จากวัส ดุเ หลือ ใช7ท างการเกษตรกลับ มาใช7ป ระโยชนและทดสอบการยอมรับผลิตภัณฑ-ด7วยวิธีทางวิทยาศาสตรการอาหาร เพื ่อ สร7า งนวัต กรรมใหม8ที ่ใ ช7เ ทคโนโลยีไ ม8
ซับซ7อนในการผลิตใช7งานได7จริง ประชาชนทั่วไปสามารถ
เ ข 7า ถ ึง ไ ด 7ง 8า ย แ ล ะ ส า ม า ร ถ นํ า ไ ป ป ร ะ ย ุก ต -ใ ช 7ใ น
ชีวิต ประจํา วันหรือต8อ ยอดองค-ค วามรู7เ พื่อเพิ่มมูล ค8า ทาง
เศรษฐกิจได7ต8อไป
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3.2 การศึกษาลักษณะทางกายภาพและคาความรอนของ
แทงเชื้อเพลิง
1) วิเคราะห-ความชื้น (% Moisture) ตามวิธี
มาตรฐาน ASTM D3173 โดยการนําตัวอย8างไปอบในเตา
อบที่อุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียส เปyนเวลา 2 ชั่วโมง
2) วิเคราะห-ปริมาณเถ7า (% Ash) ตามวิธี
มาตรฐาน ASTM D3174 โดยการนําตัวอย8างไปอบที่
อุณหภูมิ 750 องศาเซลเซียส เปyนเวลา 4 ชั่วโมง
3) วิเคราะห-การหาปริมาณสารระเหย (%
Volatile Matter) ตามวิธีมาตรฐาน ASTM D3175 โดยการ
นําตัวอย8างไปเผาที่อุณหภูมิ 950 องศาเซลเซียส
4) วิเคราะห-การหาปริมาณคาร-บอนคงตัว
(%Fixed Carbon) ตามวิธีมาตรฐาน ASTM D3172โดย
การนํ า ค8 า ร7 อ ยละของปริ ม าณความชื้ น ค8 า ร7 อ ยละของ
ปริมาณสารระเหย และค8าร7อยละของปริมาณเถ7า มาเข7า
สูตรคํานวณ
5) วิเคราะห-การหาค8าความร7อน(Colorific
Value)ตามวิธีมาตรฐาน ASTM D5865 โดยใช7เครื่องบอมบแคลอริมิเตอร- (Bomb Calorimeter)

2. วัตถุประสงคG
2.1 เพื่ อ ศึ ก ษาค8 า ความร7 อ นและลั ก ษณะทาง
กายภาพของแท8งเชื้อเพลิงที่ผลิตจากถ8านกะลามะพร7าวผสม
กับวัสดุเหลือใช7ทางการเกษตรได7แก8 ฟางข7าวและชานอ7อย
2.2 เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของการใช7แท8งเชื้อเพลิง
ที่ผลิตขึ้นเปyนแหล8งพลังงานความร7อนในการประกอบอาหาร

3. วิธีการศึกษา
3.1 การทําแทงเชื้อเพลิงจากถานกะลามะพราวผสมกับวัสดุ
เหลือใชทางการเกษตร
1) นํากะลามะพร7าว ฟางข7าว และชานอ7อยมาตากให7แห7ง
2) การเผาถ8านกะลามะพร7าว โดยใช7เตาเผาถ8าน
แบบถัง 200 ลิตร แนวนอน
3) การนํา ถ8านกะลามะพร7 าวมาบดละเอีย ด
และนําฟางข7าวละชานอ7อยมาปwžนย8อยให7เปyนผงละเอียด
4) การผสมผงถ8านกะลามะพร7าว และผงจาก
ฟางข7าวหรือชานอ7อย ในอัตราส8วนที่กําหนดโดยปริมาตร
ได7แ ก8 อัต ราส8วน 9:1 8:2 7:3 6:4 และ 5:5 โดยทุ ก
อัต ราส8ว นใช7ผ งมั นสํ าปะหลัง เปy นตั วประสาน 3 ส8ว นโดย
ปริมาตร
5) การอัดแท8งเชื้อเพลิงโดยใช7เครื่องอัดแท8ง
แบบเกลียว

ภาพที่ 2 เครื่องบอมแคลอริมเิ ตอร- (Bomb Calorimeter)
3.3 การศึก ษาประสิ ทธิ ภาพของการใชแทงเชื้อ เพลิ ง ที่
ผลิ ต ขึ้ น เป€ น แหลงพลั ง งานความรอนในการประกอบ
อาหาร
ใช7วิธีการประเมินคุณภาพอาหารโดยประสาท
สัมผัสเปyนเครื่องมือศึกษาประสิทธิภาพ โดยเปรียบเทียบ
ระหว8างความชอบของผู7บริโภคต8ออาหารที่ประกอบขึ้นโดย
ใช7แ ท8ง เชื้อ เพลิง ที่ผ ลิต ขึ้น เปyน แหล8ง พลัง งานความร7อ น

ภาพที่ 1 แท8งเชื้อเพลิงจากถ8านกะลามะพร7าวผสมฟางข7าวและ
แท8งเชื้อเพลิงจากถ8านกะลามะพร7าวผสมชานอ7อย
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กับ อาหารชนิด เดีย วกัน ที่ใ ช7ถ8า นอัด แท8ง ทั่ว ไปเปyน แหล8ง
ค ว า ม ร 7อ น โ ด ย แ ท 8ง เ ชื ้อ เ พ ล ิง ที ่นํ า ม า ท ด ส อ บ
ประสิท ธิภ าพนั้น ในแต8ล ะแบบจะเลือ กเพีย งอัต ราส8ว น
เดีย ว โดยพิจ ารณาจากสัด ส8ว นของแท8ง เชื ้อ เพลิง ที ่มี
คุณ สมบัต ิท างกายภาพและค8า ความร7อ นผ8า นเกณฑมาตรฐานผลิต ภัณ ฑ-ชุม ชนถ8า นอัด แท8ง และมีสัด ส8ว นของ
ฟางข7า วหรือ ชานอ7อ ยมากที่สุด การทดสอบทํา โดยให7
คะแนนตามชอบ (Hedonic Scaling Test) ใช7ใ บ
รายงานการทดสอบแบบ 5-Point Hedonic Scale มี
รายการอาหารที่ทํา การทดสอบได7แ ก8 หมูย8า งและเนื้อ
ย8าง
3.4 การวิเคราะหGขอมูล
1) วิเ คราะห-ข7อ มูล โดยใช7ส ถิติเ ชิง พรรณนา
ได7แก8 ค8าเฉลี่ย ส8วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2) วิเคราะห-ข7อมูลโดยใช7ส ถิติเ ชิง วิเ คราะหได7แ ก8 การทดสอบความแตกต8า งระหว8า งค8า กลางจาก
ประชากรที่ไ ม8เ ปyน อิส ระต8อ กัน (Paired Sample Ttest) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%

ต่ําสุดที่อัตราส8วน 8:2 มีค8า 94.39% ดังที่แสดงในตาราง
ที่ 4.1

4. ผลการวิจัย

4.2 ผลการศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพและคาความรอน
ของถานกะลามะพราวผสมชานออย
จากผลการศึกษาคุณสมบัติค8าความร7อนของแท8ง
เชื้อเพลิงที่มีอัตราส8วนของถ8านกะลามะพร7าวต8อชานอ7อย
พบว8าอัตราส8วน 9:1 มีค8าความร7อนสูงสุดที่ 5,173.58
Kcal/kgที่อัตราส8วน 8:2 7:3 6:4 และ 5:5 มีค8าความร7อน
4,885.15 4,881.26 4,975.44 และ 4,710.80 Kcal/Kg
ตามลําดับ จากการศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพด7านอื่นๆ
ได7แก8 ความชื้น สารระเหย เถ7า และคาร-บอนคงตัว มีผ ล
ต8อไปนี้ ความชื้นที่อัตราส8 วน 9:1 มีค8าสูงสุด 0.1005%
รองลงมาที่อัตราส8วน 5:5 มีค8า 0.0689% และค8าต่ําสุดที่
อัตราส8วน 8:2มีค8า 0.0426% สารระเหยที่อัตราส8วน 9:1 มี
ค8าสูงสุด 2.40% รองลงมาที่อัตราส8วน 6:4 มีค8า 2.36%
และค8าต่ําสุดที่อัตราส8วน 8:2 มีค8า 1.53% ปริมาณเถ7าที่
อัตราส8วน 7:3 มีค8าสูงสุด 12.46% รองลงมาที่อัตราส8วน8:2
มีค8า 12.40% และค8าต่ําสุดที่อัตราส8วน 5:5 มีค8า 8.276%
ปริมาณคาร-บอนคงตัวที่อัตราส8วน 5:5 มีค8าสูงสุด 89.31%

ตารางที่ 4.1 ผลการวิเคราะห-คุณสมบัติทางกายภาพและค8า
ความร7อนของถ8านกะลามะพร7าวผสมฟางข7าว
อัตราส8วน

ค8าความ

ความ

สาร

ร7อน

ชื้น

ระเหย

(Kcal/Kg)

(%)

(%)

(%)

9:1

6,186.06

0.1013

2.07

3.95

98.88

8:2

6,014.31

0.1021

2.35

3.16

94.39

7:3

5,880.26

0.1064

2.04

2.87

94.98

6:4

5,770.74

0.1233

2.14

3.25

94.48

5:5

5,667.04

0.1352

1.73

3.04

94.73

(ถ8าน
กะลามะพร7าว:

เถ7า

คาร-บอน
คงตัว
(%)

ฟางข7าว)

4.1 ผลการศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพของ
ถานกะลามะพราวผสมฟางขาว
จากผลการศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพของถ8าน
กะลามะพร7าวผสมฟางข7าว พบว8า ที่อัตราส8วน 9:1 8:27:3
6:4 และ 5:5 มีค8าความร7อน 6,186.066,014.315,880.26
5,770.74 และ 5667.04
Kcal/Kg ตามลํ า ดั บ ส8 ว น
คุณสมบัติทางกายภาพอื่นๆของถ8านกะลามะพร7าวผสมฟาง
ข7าว พบว8า ความชื้นที่อัตราส8วน 5:5 มีค8าสูงสุด 0.1352%
รองลงมาที่อัตราส8วน 6:4 มีค8า 0.1233% และค8าต่ําสุดที่
อัตราส8วน 9:1 มีค8า 0.1013% สารระเหยที่อัตราส8วน 8:2
มีค8าสูงสุด 2.35% รองลงมาที่อัตราส8วน 6:4 มีค8า 2.14%
และค8าต่ําสุดที่อัตราส8วน 5:5 มีค8า 1.73% ปริมาณเถ7าที่
อัตราส8วน 9:1 มีค8าสูงสุด 3.95% รองลงมาที่อัตราส8วน 5:5
มีค8า 3.04% และค8าต่ํา สุด ที่อัต ราส8ว น 7:3มีค8า 2.87%
ปริม าณคาร-บ อนคงตัว ที ่อ ัต ราส8ว น 7:3 มีค 8า สูง สุด
94.98% รองลงมาที่อัตราส8วน 5:5 มีค8า 94.73% และค8า
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ตารางที่ 4.3ผลการศึ ก ษาประสิ ท ธิ ภ าพของการใช7 แ ท8 ง
เชื้ อ เพลิ ง จากถ8 า นกะลามะพร7 า วผสมฟางเปy น แหล8 ง
ความร7อนในการประกอบอาหารประเภท เนื้อย8าง

รองลงมาที่อัตราส8วน 6:4 มีค8า 87.43% และค8าต่ําสุดที่
อัตราส8วน 7:3 มีค8า 85.47% ดังที่แสดงในตารางที่ 4.2
ตารางที่ 4.2 ผลการวิเคราะห-คุณสมบัติทางกายภาพของ
ถ8านกะลามะพร7าวผสมชานอ7อย
อัตราส8วน
(ถ8าน

ค8าความ
ร7อน

ความ
ชื้น

สาร

เถ7า

คาร-บอน

ชนิด

ค8าเฉลี่ย

ค8า

ค8า

ผลวิเคราะห-

สักษณะของ

เชื้อเพลิง

คะแนน

t

p

ทางสถิติที่ระดับ

เนื้อย8าง

ระเหย

ความเชื่อมั่น

ความชอบ

คงตัว

95%
(P>0.05)

(%)

(Kcal/Kg)

(%)

(%)

(%)

9:1

5,173.58

0.1005

2.40

11.06

86.30

8:2

4,885.15

0.0426

1.53

12.40

86.01

7:3

4,881.26

0.0510

2.34

12.46

85.47

6:4

4,975.44

0.0529

2.36

10.13

87.43

5:5

4,710.80

0.0689

2.34

8.27

89.31

กะลามะพร7าว

คุณ

สี

:ชานอ7อย)

กลิ่น

รสชาติ

เนื้อสัมผัส

4.3 ผลการศึกษาประสิทธิภาพของการใชแทงเชื้อเพลิง
ถานกะลามะพราวผสมฟางเป€นแหลงพลังงานความรอน
ในการประกอบอาหารประเภท เนื้อยาง
คะแนนความชอบอาหารประเภทเนื้ อ ย8 า งที่
ประกอบขึ้นโดยใช7ถ8านอัดแท8งทั่วไปเปyนเปyนแหล8งพลังงาน
ความร7 อ น ในเรื่ อ งของสี มี ค8 า อยู8 ที่ 3.65+0.88 กลิ่ น
4.20+0.77 รสชาติ 4.00+0.65 เนื้อสัมผัส 3.45+0.69 และ
ความชอบโดยรวม 3.75+0.91 เนื้อย8างที่ประกอบขึ้นโดยใช7
แท8 ง เชื้ อ เพลิ ง จากกะลามะพร7 า วผสมฟางข7 า ว คะแนน
ความชอบในเรื่องของสีเท8ากับ 3.85+0.88 กลิ่น 3.65+0.75
รสชาติ 4.20+0.89 เนื้อสัมผัส 3.55+1.15 และความชอบ
โดยรวม 4.00+1.17เมื่อเปรียบเทียบกันพบว8าในเรื่องของสี
รสชาติ เนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวม พบว8าไม8แตกต8าง
อย8างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) ยกเว7นเรื่องของกลิ่นมี
ค8าน7อยกว8าอย8างมีนัยสําคัญทางสถิติดังที่แสดงในตารางที่
4.3

ความชอบ
โดยรวม
หมายเหตุ

A

3.65+0.88

B

3.85+0.88

A

4.20+0.77

B

3.65+0.75

A

4.00+0.65

B

4.20+0.89

A

3.45+0.69

B

3.55+1.15

A

3.75+0.91

B

4.00+1.17

-1.000

0.330

ไม8แตกต8าง
อย8างมีนัยสําคัญ

2.342

0.030

แตกต8างอย8างมี
นัยสําคัญ

-0.777

0.447

ไม8แตกต8าง
อย8างมีนัยสําคัญ

-0.370

0.716

ไม8แตกต8าง
อย8างมีนัยสําคัญ

-0.925

0.367

ไม8แตกต8าง
อย8างมีนัยสําคัญ

A คือ ถ8านอัดแท8งทั่วไป
B คือ แท8งเชื้อเพลิงจากถ8านกะลามะพร7าวผสมฟางข7าว

4.4 ผลการศึกษาประสิทธิภาพของการใชแทงเชื้อเพลิง
ถานกะลามะพราวผสมฟางเป€นแหลงพลังงานความรอน
ในการประกอบอาหารประเภท หมูยาง
คะแนนความชอบอาหารประเภทหมู ย8 า งที่
ประกอบขึ้นโดยใช7ถ8านอัดแท8งทั่วไปเปyนเปyนแหล8งพลังงาน
ความร7อนในการประกอบอาหาร ในเรื่องของสีมี่ค8าเฉลี่ยอยู8
ที่อยู8ที่ 3.65+0.58 กลิ่น 3.25+0.97 รสชาติ 3.75+0.85
เนื้อสัมผัส 3.85+0.99 และความชอบโดยรวม 3.60+0.99
หมูย8างที่ประกอบขึ้นโดยใช7แท8งเชื้อเพลิงจากกะลามะพร7าว
ผสมฟางข7 า ว คะแนนความชอบในเรื่ อ งของสี เ ท8 า กั บ
3.80+0.70 กลิ่น 3.20+0.95 รสชาติ 3.40+0.94 เนื้อสัมผัส
3.40+0.75 และความชอบโดยรวม 3.40+1.05 เมื่ อ

64

วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : เทพสตรี I-TECH ป!ที่ 11 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2559
แท8งเชื้อเพลิงจากจากกะลามะพร7าวผสมชานอ7อย คะแนน
ความชอบในเรื่องของสีเท8ากับ 3.95+0.89 กลิ่น 2.25+1.02
รสชาติ 2.80+1.15 เนื้อสัมผัส 3.05+1.05 และความชอบ
โดยรวม 2.60+1.19 เมื่อเปรียบเทียบกับถ8านอัดแท8งทั่วไป
พบว8 า เรื่ อ งของสี แ ละเนื้ อ สั ม ผั ส มี ค8 า ไม8 แ ตกต8 า งอย8 า งมี
นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ส8 ว นเรื่ อ งของกลิ่ น รสชาติ และ
ความชอบโดยรวม พบว8 า มี ค8 า เฉลี่ ย ที่ น7 อ ยกว8 า อย8 า งมี
นัยสําคัญทางสถิติ ดังที่แสดงในตารางที่4.5

เปรียบเทียบกันพบว8าในเรื่องของสี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส
และความชอบโดยรวม พบว8าหมูย8างที่ประกอบขึ้นโดยใช7
แท8งเชื้อเพลิงจากกะลามะพร7าวผสมฟางข7าวมีค8าไม8แตกต8าง
อย8างมีนัยสําคัญทางสถิติดังที่แสดงในตารางที่ 4.4
ตารางที่ 4.4ผลการศึ ก ษาประสิ ท ธิ ภ าพของการใช7 แ ท8 ง
เชื้ อ เพลิ ง จากถ8 า นกะลามะพร7 า วผสมฟางเปy น แหล8 ง
ความร7อนในการประกอบอาหารประเภท หมูย8าง
คุณ
สักษณะ
ของเนื้อ

ชนิด

ค8าเฉลี่ย

ค8า

ค8า

ผลวิเคราะห-

เชื้อเพลิง

คะแนน

t

p

ทางสถิติที่ระดับ

ย8าง
สี

ความเชื่อมั่น 95%

ความชอบ
A

3.65+0.58

B

3.80+0.70

ตารางที่ 4.5ผลการศึ ก ษาประสิ ท ธิ ภ าพของการใช7 แ ท8 ง
เชื้ อ เพลิ ง จากถ8 า นกะลามะพร7 า วผสมชานอ7 อ ยเปy น
แหล8งความร7อนในการประกอบอาหารประเภท เนื้อย8าง

(P>0.05)
-1.000

0.330

คุณ

ไม8แตกต8าง

สักษณะ
ของเนื้อ

อย8างมีนัยสําคัญ

ชนิด

ค8าเฉลี่ย

ค8า

ค8า

ผลวิเคราะห-

เชื้อเพลิง

คะแนน

t

p

ทางสถิติที่ระดับ

ย8าง
กลิ่น

รสชาติ

เนื้อสัมผัส

ความชอบ
โดยรวม
หมายเหตุ

A

3.25+0.97

B

3.20+0.95

A

3.75+0.85

B

3.40+0.94

A

3.85+0.99

B

3.40+0.75

A

3.60+0.99

B

3.40+1.05

0.203

0.841

ไม8แตกต8าง
สี

อย8างมีนัยสําคัญ
1.505

0.149

ไม8แตกต8าง
กลิ่น

อย8างมีนัยสําคัญ
1.630

0.119

ไม8แตกต8าง
รสชาติ

อย8างมีนัยสําคัญ
0.777

0.447

ไม8แตกต8าง
เนื้อสัมผัส

อย8างมีนัยสําคัญ

A คือ ถ8านอัดแท8งทั่วไป
B คือ แท8งเชื้อเพลิงจากถ8านกะลามะพร7าวผสมฟางข7าว

ความชอบ
โดยรวม

4.5 ผลการศึกษาประสิทธิภาพของการใชแทงเชื้อเพลิง
ถานกะลามะพราวผสมชานออยเป€นแหลงพลังงานความ
รอนในการประกอบอาหารประเภทเนื้อยาง
คะแนนความชอบอาหารประเภทเนื้ อ ย8 า งที่
ประกอบขึ้นโดยใช7ถ8านอัดแท8งทั่วไปเปyนเปyนแหล8งพลังงาน
ความร7 อ น ในเรื่ อ งของสี มี ค8 า อยู8 ที่ 3.65+0.88 กลิ่ น
4.20+0.77 รสชาติ 4.00+0.65 เนื้อสัมผัส 3.45+0.69 และ
ความชอบโดยรวม 3.75+0.91 เนื้อย8างที่ประกอบขึ้นโดยใช7

หมายเหตุ
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ความเชื่อมั่น 95%

ความชอบ
A

3.65+0.88

B

3.95+0.89

A

4.20+0.77

B

2.25+1.02

A

4.00+0.65

B

2.80+1.15

A

3.45+0.69

B

3.05+1.05

A

3.75+0.91

B

2.60+1.19

(P>0.05)
-1.371

0.186

ไม8แตกต8างอย8างมี
นัยสําคัญ

7.322

0.000

แตกต8างอย8างมี
นัยสําคัญ

3.943

0.001

แตกต8างอย8างมี
นัยสําคัญ

1.566

0.134

ไม8แตกต8าง
อย8างมีนัยสําคัญ

3.929

0.001

A คือ ถ8านอัดแท8งทั่วไป
B คือ แท8งเชื้อเพลิงจากถ8านกะลามะพร7าวผสมชานอ7อย

แตกต8างอย8างมี
นัยสําคัญ
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4.6 ผลการศึกษาประสิทธิภาพของการใชแทงเชื้อเพลิง
ถานกะลามะพราวผสมชานออยเป€นแหลงพลังงานความ
รอนในการประกอบอาหารประเภท หมูยาง
คะแนนความชอบอาหารประเภทหมู ย8 า งที่
ประกอบขึ้นโดยใช7ถ8านอัดแท8งทั่วไปเปyนเปyนแหล8งพลังงาน
ความร7อนในการประกอบอาหาร ในเรื่องของสีมี่ค8าเฉลี่ยอยู8
ที่อยู8ที่ 3.65+0.58 กลิ่น 3.25+0.97 รสชาติ 3.75+0.85
เนื้อสัมผัส 3.85+0.99 และความชอบโดยรวม 3.60+0.99
หมูย8างที่ประกอบขึ้นโดยใช7แท8งเชื้อเพลิงจากกะลามะพร7าว
ผสมชานอ7 อ ย คะแนนความชอบในเรื่ อ งของสี เ ท8 า กั บ
3.60+1.10 กลิ่น 2.40+0.88 รสชาติ 3.00+1.26 เนื้อสัมผัส
3.65+0.93 และความชอบโดยรวม 3.25+1.25 เมื่ อ
เปรียบเทียบกับถ8านอัดแท8งทั่วไป พบว8าทั้งด7านสี เนื้อสัมผัส
และความชอบโดยรวม มี ค8 า เฉลี่ ย ไม8 แ ตกต8 า งอย8 า งมี
นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ส8 ว นเรื่ อ งของกลิ่ น รสชาติ พบว8 า มี
ค8าเฉลี่ย ที่น7อยกว8าและแตกต8างอย8างมีนั ยสําคัญ ทางสถิ ติ
ดังที่แสดงในตารางที่ 4.6

5. อภิปรายและสรุป
จากการศึกษาค8าความร7อนและคุณสมบัติของแท8ง
เชื้อเพลิง เปรียบเทียบกับมาตรฐานผลิตภัณฑ-ชุมชน (มผช.
238/2557) ที่กําหนดให7มีค8าความร7อนไม8น7อยกว8า 5,000
Kcal/Kgและค8าความชื้นไม8เกินร7อยละ 8 โดยน้ําหนัก พบว8า
แท8 ง เชื้ อ เพลิ ง จากถ8 า นกะลามะพร7 า วผสมฟาง ทั้ ง 5
อัตราส8วนมีค8าความร7อนสูงเกินค8ามาตรฐาน ดังที่แสดงใน
ตารางที่ 4.1และค8าความร7อนแปรผันตามอัตราส8วนฟางข7าว
ต8 อ ถ8 า นกะลามะพร7 า ว ยิ่ ง มี ฟ างข7 า วมากค8 า ความร7 อ นยิ่ ง
น7อยลง ส8วนแท8งเชื้อเพลิงจากถ8านกะลามะพร7าวผสมชาน
อ7อยโดยรวม มีค8าความร7อนต่ํากว8าแท8งเชื้อเพลิงจากถ8าน
กะลามะพร7 า วผสมฟาง คื อ มี ค8 า ความร7 อ นที่ เ กิ ด เกณฑมาตรฐานเพียงแค8อัตราส8วนเดียวคือ ที่อัตราส8วน 9:1 มีค8า
สู ง กว8 า 5,000Kcal/Kgดั ง ที่ แ สดงในตารางที่ 4.2 ซึ่ ง
สอดคล7 อ งกั บ ผลการศึ ก ษาของN.M.M.
Mitanและ
M.N.S.A. Razimi [8] ที่พบว8าแท8งเชื้อเพลิงจากถ8าน
กะลามะพร7าวและชานอ7อย ที่อัตราส8วน 1:1 1:3 1:5 โดย
น้ําหนัก มีค8าความร7อ นอยู8ที่ 18.80-19.00 MJ/Kg หรื อ
4,493–4,541 Kcal/Kg ทั้งนี้เนื่องจากชานอ7อยมีค8าความ
ร7อนต่ํา (Low Heating Value)ต่ํากว8าฟางข7าวโดยชานอ7อย
มีค8าความร7อนต่ํา ที่ 7.37 MJ/Kg ส8วนฟางข7าวมีค8าความ
ร7อนต่ําที่ 12.33 MJ/Kg [9] ที่มีค8าความร7อนส8วนใหญ8แปร
ผันตามปริมาณของถ8านกะลามะพร7าว แต8เมื่อเปรียบเทียบ
กันพบว8าแท8งเชื้อเพลิงจากถ8านกะลามะพร7าวผสมชานอ7อย
เมื่ อ ศึ ก ษาคุ ณ สมบั ติ อื่ น ๆ ได7 แ ก8 ความชื้ น สารระเหย
ปริ ม าณเถ7 าและคาร- บอนคงตั ว พบว8 า ทั้ง หมดอยู8 ใ นเกณฑมาตรฐาน มีค8าความชื้นและสารระเหยต่ําซึ่งทําให7เกิดควัน
ในขณะที่เกิดการเผาไหม7น7อย ส8วนปริมาณคาร-บอนคงตัว
ของแท8งเชื้อเพลิงจากถ8านกะลามะพร7าวผสมฟางข7าวสูงกว8า
แท8 ง เชื้อ เพลิ งจากถ8 านกะลามะพร7า วผสมชานอ7 อยและมี
ปริมาณเถ7าที่ต่ํากว8าสอดคล7องกับค8าความร7อนที่แตกต8างกัน
ของแท8งเชื้อเพลิงทั้งสอง
ส8 ว นประสิ ท ธิ ภ าพในการใช7 เ ปy น แหล8 ง พลั ง งาน
ความร7อนในการประกอบอาหารประเภท เนื้อย8างและหมู
ย8าง พบว8 าจากการยอมรับ ในผลิต ภัณ ฑ-ข องผู7บ ริโ ภคโดย
อาหารที่ใช7ทดสอบได7แก8 เนื้อย8างและหมูย8าง พบว8า คะแนน
ความชอบอาหารประเภทเนื้อย8างที่ประกอบขึ้นโดยใช7ถ8าน

ตารางที่ 4.6ผลการศึ ก ษาประสิ ท ธิ ภ าพของการใช7 แ ท8 ง
เชื้ อ เพลิ ง จากถ8 า นกะลามะพร7 า วผสมฟางเปy น แหล8 ง
ความร7อนในการประกอบอาหารประเภท หมูย8าง
คุณ

ชนิด

สักษณะ

เชื้อเพลิง

ของเนื้อ

ค8าเฉลี่ย

ค8า

ค8า

คะแนน

t

p

ความชอบ

ผลวิเคราะหทางสถิติที่ระดับ
ความเชื่อมั่น 95%

ย8าง
สี

(P>0.05)
A

3.65+0.58

B

3.60+1.10

A

3.25+0.97

B

2.40+0.88

A

3.75+0.85

B

3.00+1.26

A

3.85+0.99

B

3.65+0.93

ความชอบ

A

3.60+0.99

โดยรวม

B

3.25+1.25

กลิ่น
รสชาติ
เนื้อสัมผัส

หมายเหตุ

0.165

0.871

3.101

0.006

ไม8แตกต8างอย8างมี
นัยสําคัญทางสถิติ
แตกต8างอย8างมี
นัยสําคัญ

2.380

0.028

แตกต8างอย8างมี
นัยสําคัญ

0.657

0.519

ไม8แตกต8างอย8างมี
นัยสําคัญทางสถิติ

1.129

0.273

ไม8แตกต8างอย8างมี
นัยสําคัญทางสถิติ

A คือ ถ8านอัดแท8งทั่วไป
B คือ แท8งเชื้อเพลิงจากถ8านกะลามะพร7าวผสมชานอ7อย
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6. เอกสารอางอิง

อั ด แท8 ง ทั่ ว ไปเปy น เปy น แหล8 ง พลั ง งานความร7 อ น เมื่ อ
เปรียบเทียบกับเนื้อย8างที่ประกอบขึ้นโดยใช7แท8งเชื้อเพลิง
จากกะลามะพร7าวผสมฟางข7าว พบว8าในเรื่องของสี รสชาติ
เนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวม พบว8าไม8แตกต8างอย8างมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) ยกเว7นเรื่องของกลิ่นมีค8าน7อย
กว8าอย8างมีนัยสําคัญทางสถิติ ส8วนคะแนนความชอบอาหาร
ประเภทหมูย8างที่ประกอบขึ้นโดยใช7ถ8านอัดแท8งทั่วไปเปyน
เปy น แหล8 ง พลั ง งานความร7 อ นในการประกอบอาหาร
เปรียบเทียบกับหมูย8างที่ประกอบขึ้นโดยใช7แท8งเชื้อเพลิ ง
จากกะลามะพร7าวผสมฟางข7าว พบว8าในเรื่องของสี กลิ่น
รสชาติ เนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวม มีค8าไม8แตกต8าง
อย8างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ในส8วนแท8งเชื้อเพลิงจากถ8านกะลามะพร7าวผสม
ชานอ7อยเมื่อ นํามาใช7เปy นแหล8งพลังงานความร7อ นในการ
ประกอบอาหารเปรียบเทียบถ8านอัดแท8งทั่วไป พบว8าเนื้อ
ย8างมีสีและเนื้อสัมผัสมีค8าไม8แตกต8างอย8างมีนัยสําคัญทาง
สถิติ ส8 วนเรื่อ งของกลิ่น รสชาติ และความชอบโดยรวม
พบว8ามีค8าเฉลี่ยที่น7อยกว8าอย8างมีนัยสําคัญทางสถิติ ส8วนหมู
ย8า งพบว8า ทั้ง ด7 านสี เนื้อ สั มผั ส และความชอบโดยรวม มี
ค8าเฉลี่ยไม8แตกต8างอย8างมีนัยสําคัญทางสถิติ ส8วนเรื่องของ
กลิ่น รสชาติ พบว8ามีค8าเฉลี่ยที่น7อยกว8าและแตกต8างอย8างมี
นัยสําคัญทางสถิติ
ดั ง นั้ น ประสิ ท ธิ ภ าพของแท8 ง เชื้ อ เพลิ ง ในการ
ประกอบอาหารจากถ8านกะลามะพร7าวผสมฟาง ใกล7เคียงกับ
ถ8านอัดแท8งโดยทั่วไป มีข7อควรระวังเพียงอย8างเดียวในเรื่อง
ของกลิ่ น จึ ง ควรหาอั ต ราส8 ว นที่ เ หมาะสมหากต7 อ งการ
นําไปใช7เปyนเชื้อเพลิงเพื่อประกอบอาหารประเภทป…§งย8าง
โดยตรง ส8วนแท8งเชื้อเพลิงจากถ8านกะลามะพร7าวผสมชาน
อ7อยพบว8าหากนํามาใช7เปyนเชื้อเพลิงเพื่อให7ความร7อนพบว8า
ต7องเปyนแท8งเชื้อเพลิงที่มีอัตราส8วนของชานอ7อยต่ํา และเมื่อ
นํามาใช7เปyนเชื้อเพลิงในการประกอบอาหารประเภทป…§งย8าง
โดยตรง พบว8ามีประสิทธิภาพต่ํากว8าถ8านอัดแท8งโดยทั่วไป
โดยเฉพาะเรื่องกลิ่นและรสชาติ เนื่องจากแท8งเชื้อเพลิงที่มี
ส8วนผสมของชานอ7อย ถึงแม7จะมีควันที่น7อยแต8มีกลิ่นที่เกิด
ขณะเผาไหม7ที่แรง จนส8งผลต8อกลิ่นและรสชาติของอาหาร
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นวัตกรรมอยางงายเพื่อลดถุงเสียในกระบวนการตัดแตง โดยการ
ประยุกตGใชแนวคิด DMAIC กรณีศึกษา: โรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
สุตาภัทร สืบดี1 และ รณินทรG กิจกลา2
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2

บทคัดยอ
การจัดทําการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค-เพื่อจัดหานวัตกรรมอย8างง8าย ในการลดถุงเสียโดยมุ8งหวังลดต7นทุนการผลิตตาม
นโยบายของบริษัทตัวอย8าง และกระบวนการผลิตที่คัดเลือกมาคือกระบวนการตัดแต8งโดยการประยุกต-ใช7แนวคิด DMAIC มี
วิธีดําเนินการคือ 1) ศึกษาสภาพทั่วไปสํารวจปwญหา 2) เก็บรวบรวมข7อมูลของถุงเสีย และศึกษากระบวนการ 3) การวิเคราะหข7อมูล ปwญหา เพื่อหามาตรการแนวทางการลดของเสีย 4) เลือกมาตรการทดลองที่ผ8านการวิเคราะห-จากการ ระดมสมอง ของ
ทีมงาน 5) เก็บรวบรวมข7อมูลของถุงเสียจากการทดลอง 6) การปรับปรุงแก7ไขกระบวนการ หาวิธีการที่ดีที่สุด 7) สรุปผลการ
ปรับปรุงแก7ไขโดยเทียบข7อมูลก8อนหลังการปรับปรุง เป<าหมายคือลดปริมาณการสูญเสีย 85 เปอร-เซ็นต- ผลจากการดําเนิน
กิจกรรมต8าง ๆ ทําให7ทราบประเภทของเสียสูงที่สุดคือ ถุงบรรจุ By Product ซึ่งมีสัดส8วน 33% ของถุงเสียทั้งหมดเปyนจํานวน
เงินที่สูญเสีย 87,936 บาทต8อเดือน ผลการดําเนินการได7เปyนนวัตกรรมอย8างง8าย คือการเปลี่ยนจากการใช7ถุง By Product
เปyนถาดหลุมสเตนเลส เพื่อรองรับสินค7า By product ในกระบวนการตัดแต8งพบว8าถุงเสีย By product ก8อนการปรับปรุง
1,262 ชิ้นต8อวัน หลังการปรับปรุงลดเหลือ 137 ชิ้นต8อวัน โดยลดลงไป 1,125 ชิ้นต8อวันหรือลดลง 89 % สามารถลดมูลค8า
สูญเสีย 78,390 บาทต8อเดือน และมีระยะเวลาในการคืนทุน 12 เดือน
คําสําคัญ : อุตสาหกรรมอาหาร, นวัตกรรม
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Basic Innovation for Reducing Waste Package in
Cutting Process by Application DMAIC
Case Study: Food Industry
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Abstract
This research has been made by an objective reduces manufacturing cost by simply innovation
for reducing waste package in cutting process by application guideline DMAIC The direction of making this
research starting from define and work study, measuring data, analysis to determine the cause of the
problem, select the experiment results, collecting data form experiment, improve best practice and
Conclusion comparing that before and after the improvement. The target is to reduce the waste by 85
percent. The above activities let us know the defect attributes such as by product packaging 33% of total
loss package was cost loss 87,936 baht/month. Observation result innovation change package to block
stainless for process that loss package reduced from 1,262 Pcs./Day to 137 Pcs./Day (reduce 1,125
Pcs./Day or 89%). Made benefit reduce manufacturing cost 78,390 Baht/Month and payback period within
12 months.
Keywords : Food Industry, Innovation
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1. บทนํา

ต8าง ๆ เข7ามาช8วยในการวิเคราะห-ข7อมูล 5 ขั้นตอน โดย
เริ่มต7นจาก

ธุ ร กิ จ อุ ต สาหกรรมอาหารนั บ ว8 า เปy น ธุ ร กิ จ อี ก
ประเภทหนึ่งที่มีความจําเปyนและสําคัญในระบบเศรษฐกิจ
ของประเทศไทยและยั ง เปy น ส8 ว นหนึ่ ง ที่ ส8 ง เสริ ม ให7 ทุ ก คน
ตระหนั ก ถึ ง การดู แ ลสุ ข ภาพและมี ท างเลื อ กในการ
รั บ ป ร ะ ท า น อ า ห า ร ที่ มี คุ ณ ภ า พ แ ล ะ ใ น ปw จ จุ บั น มี
ผู7ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารจํานวนมากขึ้นส8งผลให7
อุ ต สาหกรรมรมอาหารมี ก ารแข8 ง ขั น สู ง ทํ า ให7 ลู ก ค7 า มี
ทางเลือกในการพิจารณาผู7ผลิตมากขึ้นเช8นเดียวกัน ดังนั้นจึง
ส8งผลให7ผู7ผลิตอาหารต7องเพิ่มศักยภาพในการแข8งขันและมี
ความจําเปyนที่จะต7องตอบสนองต8อความต7องการของลูกค7า
ทั้งในเรื่อง คุณภาพ ราคา และการส8งมอบตามเวลาซึ่งเปyน
หัวใจหลักในการแข8งขันทางด7านธุรกิจ โดยจากข7อมูลใน
กระบวนการผลิตของโรงงานกรณีศึกษาพบว8าการสูญเสีย
ต7นทุนถุงบรรจุเสียสูงที่สุดคือถุงบรรจุสินค7า By Product
คิดเปyน 33 %ของถุงเสียทั้งหมดเปyนจํานวนเงิน 87,936
บาทต8อเดือน
จากเหตุผ ลดัง กล8 าวข7า งต7น ผู7ทํ าการวิจัย จึง เห็ นว8 า
วิธีการ DMAIC เปyนแนวทางที่จะช8วยในการแก7ไขปwญหาที่
เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตได7เช8นการหานวัตกรรมอย8างง8าย
มาช8วยในการลดปwญหาการสูญเสียของถุง By Product ซึ่ง
สามารถลดการสู ญเสี ยลงได7ล ดลงไป 89 % โดยมู ลค8 า
สูญเสียก8อนการปรับปรุง 87,936 บาทต8อเดือน และหลัง
การปรับปรุง สูญเสีย 9,546 บาทต8อเดือน มูลค8าสูญเสีย
ลดลง 78,390 บาทต8อเดือน

3.1 การกําหนดปyญหา (Define Phase)
ขั้นตอนนี้จะเริ่มจากการศึกษา อาจได7จากการสํารวจ
ความต7 อ งการหรื อ ข7 อ มู ล การร7 อ งเรี ย นของเสี ย จาก
กระบวนการและข7 อ บกพร8 อ งต8 า งๆ โดยจะมี ก ารจั ด
เรียงลําดับความสําคัญและถูกเลือกดําเนินการแก7ไขปรับปรุง
3.2 การระบุสาเหตุของปyญหา (Measure Phase)
ขั้ น ตอน นี้ จ ะทํ าการ กํ า หนด แนวท างใน การวั ด
ประสิ ท ธิ ภ าพของกระบวนการเพื่ อ เปy น การศึ ก ษา
กระบวนการโดยละเอี ย ด เพื่ อ กํ า หนดปw จ จั ย ที่ ไ ด7 รั บ จาก
กระบวนการหรือตัวแปรตอบสนองกระบวนการโดยกําหนด
การศึกษากระบวนการผลิตทั้งกระบวนการ
3.4 การปรับปรุงแกไขกระบวนการ (Improve Phase)
โดยการออกแบบการทดลองอย8างง8าย การดําเนินการ
ออกแบบการทดลอง โดยการกํ าหนดขั้ นตอนของการ
ทดลองและวิ ธี ก ารเก็ บ ข7 อ มู ล การทํ า การทดลองตาม
แผนการที่วางไว7 และการวิเคราะห-ส รุปผลการทดลอง
จากนั้นทําการทดสอบยืนยันผล เพื่อนําเอาผลที่ได7ไปใช7ใน
กระบวนการปฏิบัติงานจริงโดย การปรับปรุง อย8างเปyนขั้น
เปyนตอน โดยเริ่มต7นที่ “Pilot Area” คือ พื้นที่นําร8อง
เครื่องจักรนําร8อง ผลิตภัณฑ-นําร8อง แล7วจึงขยายผลไปยัง
ส8วนอื่น ๆ จนครอบคลุมทั้งองค-การ

2. วัตถุประสงคG

3.5 การควบคุมกระบวนการผลิต (Control Phase)
ขั้ น ตอนการควบคุ ม ตั ว แปรและปw จ จั ย ต8 า ง ๆ ที่ มี
ผลกระทบซึ่ งเปyน สาเหตุ ที่ทํ าให7เ กิด ผลิต ภัณ ฑ-ที่ บกพร8 อ ง
เพื่อนําไปปรับปรุงและพัฒนาอย8างต8อเนื่องด7วยการจัดทํา
ระบบมาตรฐานต8 า ง ๆ ขึ้ น มาเพื่ อ เปy น แนวทางในการ
ปฏิบัติงานในอนาคต
จากการศึกษาบทความและงานวิจัยในอดีต พบว8าได7มี
การนําแนวคิด DMAIC ไปประยุกต-ใช7ในอุตสาหกรรมที่
หลากหลาย ผู7วิจัยคิดว8าหลักการแนวคิด DMAIC เปyนการ
ปรั บ ปรุ ง กระบวนการผลิ ต อย8 า งต8 อ เนื่ อ งซึ่ ง ทุ ก องค- ก ร

การจั ด ทํ า การวิ จั ย นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค- เ พื่ อ จั ด หา
นวัตกรรมอย8างง8ายในการลดถุงเสียโดยมุ8งหวังลดต7นทุนการ
ผลิตตามนโยบายของบริษัทตัวอย8าง

3. ทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
DMAIC เปyนเครื่องมือการวิเคราะห- ในการที่องค-การ
จะบรรลุวั ตถุ ประสงค- เพื่ อที่ จะทํา ให7 เกิ ดความสํ าเร็จ ตาม
เป<าหมายที่กําหนดไว7ตามแนวคิด DMAIC นั้นจะต7องมีการ
ปรับปรุงกระบวนการผลิตอย8างต8อเนื่องในทุก ๆ จุดของการ
ปฏิบัติงานซึ่งจะต7องอาศัยกลยุทธ-ในการประยุกต-ใช7วิธีการ
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4.1 ขั้นตอนของการกําหนดปyญหา
ผู7 วิ จั ย เ ลื อ ก แล ะพิ จ าร ณ าถึ งปw ญ หา ถุ งเ สี ยจ า ก
กระบวนการตัดแต8งและการบรรจุเนื่องจากพบว8าในปwจจุบัน
ถุงเสียอันดับ 1 คือ ถุงบรรจุ By product 1,262 ชิ้นต8อวัน
เปyนสัดส8วนที่ 33 %ของถุงเสียทั้งหมด และผู7วิจัยเลือกการ
เก็ บ ข7 อ มู ล วิ เ คราะห- ป ริ ม าณถุ ง เสี ย เฉลี่ ย ตั้ ง แต8 วั น ที่ 1-30
มิถุนายน 2558 เปyนระยะเวลา 1 เดือน รายละเอียดดัง
แสดงในตารางที่ 1

สามารถประยุกต-ใช7ได7เหมาะสมตัวอย8างงานวิจัยเช8น จีรศักดิ์
(2553) เพื่อศึกษาวิธีการลดปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นกับตัว
อ8านเขียนสัญญาณของฮาร-ดดิสก-ไ ดร-ฟ (Head Stack
Assembly : HSA) ในขั้นตอนการถอดชิ้นส8วนฮาร-ดดิสกไดร-ฟ ด7วยการประยุกต-ใช7ขั้นตอน DMAIC ซึ่งพบว8าของเสีย
ที่เกิดขึ้นกับตัวงาน HSA หรือที่เรียกว8า “HSA Defect” มี
ปริมาณของเสียเกิดขึ้น 10.85% ต8อเดือน ต7นเหตุของปwญหา
คือเครื่องมือสําหรับถอดตัว HSA ออกจากฮาร-ดดิสก-ไดร-ฟ
(HSA Remove Tool) มีปwญหา จากนั้นทําการปรับปรุง
เครื่องมือสําหรับถอด HSA แบบใหม8แล7วนําไปทดลองก8อน
ใช7ง านจริ ง สุ ดท7า ยคื อการจัดทํ ามาตรการควบคุม และ
ป<องกันปwญหาผลหลังการปรับปรุงพบว8าค8าเฉลี่ยของปริมาณ
HSA Defect ลดลงจากเดิม 10.85% ต8อเดือน เหลือ
6.95% ต8อเดือน โดยสามารถลดระดับการเกิดของเสียลง
35.94% ต8อเดือนและสามารถลดค8าใช7จ8ายในการกําจัดของ
เสียตัว HSA จากเดือนละ 207,060 บาท เหลือเดือนละ
132,630 บาท

ตารางที่ 1 ปริมาณถุงเสียเฉลีย่ ต8อวันตั้งแต8วันที่
1-30 มิถุนายน พ.ศ. 2558
ชื่อบรรจุภัณฑGแตละ
ประเภท
1. ถุง By product
2. ถุง Block
3. ถุง Freeze
4. ถุงกลุ8มภูมิภาค
5. แผ8น Sheet
6. แผ8นห8อ
รวม

4. วิธีการวิจัย
งานวิจัยนี้ได7ดําเนินการตามกระบวนการ DMAIC โดย
มีรายละเอียดดังนี้

ปริมาณ
ชิ้นตอ
%
วัน
1,262 33%
1,161 30%
231
6%
211
5%
831 22%
142
4%
3,838 100%

มูลคา
บาท/
วัน
3,382
3,228
555
70
549
77
7,861

4.2 ขั้นตอนการวัด
เพื่อหาปwจจัยที่สําคัญจึงศึกษา ขั้นตอนการการตัดแต8ง
และการบรรจุอย8างละเอียดทุกขั้นตอน เพื่อทราบตัวแปรที่
สําคัญในกระบวนการผลิต (Process Input) รวมทั้งผลลัพธในกระบวนการผลิต (Process Output) และวิเคราะหข7อมูล โดยการลงไปพิสูจน-สํารวจหน7างานพื้นที่การผลิตจริง
โดยการย7อนรอยของถุงเสียที่เกิดขึ้นจริงในสถานการณ-จริง
ในการปฏิบัติงาน โดยกระบวนการเดินทางของถุงเสียชนิด
By product จากห7องขยะสู8การตัดแต8งและการบรรจุซึ่ง
สามารถแสดงขั้นตอนอย8างละเอียดได7ดังแสดงในรูปที่ 2

รูปที่ 1 ขั้นตอนการดําเนินการ
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By Product โดยจากรูปที่ 1 พบว8า กระบวนการที่ 2 และ
3 คือ ประเด็นปwญหาทําให7เกิดถุง By Product เสีย เปyน
จํานวนมากรายละเอียดดังแสดงในรูปที่ 3 และตารางที่ 2

รูปที่ 2 กระบวนการเดินทางของถุงเสียจากห7องขยะสู8การตัด
แต8งและการบรรจุ
จากขั้นตอนการการสร7างแผนผังกระบวนการ และวิเคราะหกิจกรรมอย8างละเอียดของการตัดแต8งและการบรรจุ ช8วยให7
สามารถเข7าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการทํางาน และปwจจัยในการ
ผลิต จึงเปyนการตรวจวิเคราะห-ของกระบวนการผลิต ซึ่งทํา
ให7ทราบถึงสิ่งผิดปกติ แหล8งต7นต8อของปwญหา ที่ทําให7เกิดถุง

รูปที่ 3 ขั้นตอนการทํางานที่ทําให7เกิดการทิ้งถุง
By Product

ตารางที่ 2 อธิบายขั้นตอนและกิจกรรม
ขั้นตอนการทํางานที่ทําใหเกิดการทิ้งถุง By Product
จุด งานที่ 2 จุ ดชั่ งน้ํ า หนั กโดยพนั กงานชั่ง น้ํ าหนัก รั บถุ งที่ บรรจุ
สินค7า By product มาจากสายพานส8งสินค7า และทําการชั่ง
น้ําหนักสินค7า By product โดยการถ8ายสินค7าจากหลายถุงรวมกัน
เปyน ถุงเดียว เพื่อให7ได7น้ําหนักตาม Specification (10 กิโลกรัมต8อ
ถุง) โดยถุง By productที่ถ8ายสินค7า ออกไปแล7วนั้นคือถุงที่ผ8าน
การใช7งานมาแล7ว ดังนั้นจะโดนรวบรวมแยกไว7
จุดงานที่ 3 จุดการตัดแต8ง โดยพนักงานตัดแต8ง ปล8อย Main part
ไปตามสายพาน และถุงที่บรรจุ By product ที่เตรียมไว7แยกตาม
ชนิดของ By product โดยไม8จํากัดน้ําหนัก ต8อลําเลียงส8งต8อไปยัง
จุดชั่งน้ําหนักสินค7า
4.3 ขั้นตอนการวิเคราะหG
โดยการศึ กษาในครั้ งนี้ ไ ด7นํ าเครื่ องมือที่ เรี ยกว8า “3G”
และการระดมความคิดโดยทีมงานที่จัดตั้งขึ้นร8วมกันมาช8วย

ประเด็นปyญหาที่พบ
รูปที่ 2 พนักงานชั่งน้ําหนักทิ้งถุงเนื่องจากรูปที่ 3
พนักงานตัดแต8งมีการปล8อยถุงที่ไม8จํากัดน้ําหนัก จาก
จุดงานตัดแต8ง จึงส8ง ผลทําให7พบถุง ทิ้ง จํา นวนมาก
หลังจาก การชั่งน้ําหนัก 10 kg. (ถุงที่เหลือจากการ
adjust น้ําหนัก)

ในการวิเคราะห-ตัวแปรและวิจารณ-ทางเลือกต8าง ๆ ผ8านการ
แลกเปลี่ ยนความคิ ดเห็น ของสมาชิก โดยการใช7เ ครื่ องมื อ
“5W1H”
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ตารางที่ 3 การระดมความคิดเห็นของสมาชิก
คําถาม
1) ทําอย8างไรที่จะลดถุงที่ต7องทิ้งหลัง
การ Adjust น้ําหนักของสินค7า By
Product

ความคิดเห็น
แนวทาง
ต7องมีการทดลองอุปกรณ-อื่น ไปศึกษาโรงงานอุตสาหกรรมอื่น พบว8ามีการ
แทนโดยสามารถ Reuse ได7 ใช7อุปกรณ-เปyนถาดรองรับ

2) อุปกรณ-ที่จะนํามาทดแทนต7องมี
ลักษณะเปyนอย8างไร

ต7องเปyน อุปกรณ-ที่เหมาะสม
กับการผลิตอุตสาหกรรม
อาหาร
ต7องหาอุปกรณ-หรือวิธีการที่
ทําให7การเก็บเศษสะดวกและ
ที่สําคัญต7องไม8กระทบการ
Line ตัดแต8ง

3) อุปกรณ-หรือวิธีการที่จะใช7ลําเลียง
By Product จากจุดงานตัดแต8งไปจุด
งาน Support ต7องทําอย8างไร

4.4 ขั้นตอนการปรับปรุง
ทําการวางแผนการออกแบบการทดลอง
การออกแบบการทดลองอย8างง8ายเข7ามา
ใช7เปyนเครื่องมือในการทดลองเพื่อออกแบบวิธีการทํางานที่
เหมาะสม และถูกต7องตามหลัก GMP โดยการเปรียบเทียบ
ปริมาณถุงเสีย By product ก8อนการปรับปรุงและหลังการ
ปรับปรุงว8ามีความแตกต8างกันมากน7อยเพียงใดและเปyนไป
ตามเป<าหมายที่ตั้งไว7 รายละเอียดดังต8อไปนี้

ยืมถาดหลุม stainless ที่โรงงานอื่น มาเปyน
ตัวอย8างและทดลองงาน
ทดลองใช7พนักงาน Support เปyนคนเก็บเศษ
by product ตามสายพานแทน

ตําแหน8งการวางถาดด7านข7างลําตัวสามารถทํางานได7สะดวก
กว8าด7านข7างหลังลําตัวเนื่องจากพนักงานไม8ต7องเอี้ยวตัว แต8
ในการทดลองยั ง คงพบประเด็ น ปw ญ หาคื อ ในกระบวนการ
ต8อไปคือกระบวนการเก็บเศษออกจากถาดพบว8าขบวนการ
ดึงถาดออกจากหลุมเพื่อเก็บเศษ ยากและหนักเนื่องจากถาด
ขนาดใหญ8แนวทางการปรับปรุงครั้งต8อไป ออกแบบให7ถาด
มีขนาดที่เล็กลง เพื่อให7สามารถยกได7ง8ายต8อกระบวนการเก็บ
เศษ

การทดลองอุปกรณ-ครั้งที่ 1
4.4.1 การวางแผนการทดลองอุ

4.4.2 การวางแผนการทดลองอุ
การทดลองอุปกรณ-ครั้งที่ 2

รูปที่ 4 การวางแผนการทดลองอุ
การทดลองอุปกรณ-ครั้งที่ 1
จากรูปที่ 4 การทดลองอุปกรณ- ครั้งที่ 1 ผลทดลอง พบว8า
พนักงานตัดแต8งสามารถปล8อยเศษเนื้อลงถาดหลุมได7ง8ายและ
รวดเร็ว และผิดพลาดน7อยกว8
อยกว8าแบบปล8อยลงถุง และ

รูปที่ 5 การวางแผนการทดลองอุ
การทดลองอุปกรณ-ครั้งที่ 2
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จากรูปที่ 5 การทดลองอุปกรณ-ครั้งที่ 2 โดยการ
ติดตั้งถาดหลุม แบบพับ 8 กล8อง ต8อ 1 ชุด ต8อ 1 คน เพื่อ
รองรับ By Product โดยทดลองติดตั้ง 2 ระดับ ผลการ
ทดลองพบว8าพบว8า พนักงานตัดแต8งสามารถปล8อยเศษเนื้อ
ลงถาดหลุมของชุดที่ 1 ติดตั้งระดับขอบบนเขียง ได7ง8ายและ
สะดวกกว8าชุดที่ 2 ติดตั้งระดับขอบล8างเขียง และผิดพลาด
น7อยกว8า เนื่องจากอยู8ในระดับที่สามารถเห็นได7ง8าย แต8ใน
การทดลองยังคงพบประเด็นปwญหาคือในกระบวนการต8อไป
คือกระบวนการเก็บเศษออกจากถาดพบว8าขบวนการดึงถาด
ออกจากหลุมเพื่อเก็บเศษ ยากเพราะเวลาดึงถาดออกจาก
ซองต7อ งใช7 มื อถึ ง ตั วถาดออกมาเนื่ อ งจากตัว ถาดไม8มี หู จั บ
ระดั บ ขอบล8 า งเขี ย งแนวทางการปรั บ ปรุ ง ครั้ ง ต8 อ ไป
ออกแบบให7ถาดมีหูจับเพื่อให7ง8ายและสะดวกในการดึง

4.4.4 การวางแผนการทดลองอุปกรณ-ครั้งที่ 4

รูปที่ 7 การวางแผนการทดลองอุปกรณ- ครั้งที่ 4
จากรูปที่ 7 พบว8าในขบวนการดึงถาดออกจากหลุม
เพื่ อ เก็ บ เศษ ชุ ด ที่ มี หู จั บ สะดวกและง8 า ย ต8 อ พนั ก งาน
กระบวนการล7างและจัดเก็บโดยการทําความสะอาด ด7วย
เครื่อง 2 รอบ ไม8พบคราบตกค7าง และสามารถจัดเก็บได7โดย
ใช7 พื้ น ที่ น7 อ ยลง (ซ7 อ นได7 ) ผลการทดลองได7 อุ ป กรณ- ที่
เหมาะสมคือ ถาดหลุม สแตนเลสแบบ Pump มีหูจับเปy น
ต7นแบบใน การปรับปรุงกระบวนการผลิต จึงได7ดําเนินการ
ขยายการปรับปรุงโดยการติดตั้งถาดหลุมทั้งหมด

4.4.3 การวางแผนการทดลองอุปกรณ-ครั้งที่ 3

5. ผลการวิจัย
จากการดําเนินการติดตั้ง 100% ผลการติดตามการแก7ไข
ปwญหาพบว8าการเปรียบเทียบก8อนและหลังการปรับปรุง ในรูป
ที่ 8, 9 และ 10

รูปที่ 6 การวางแผนการทดลองอุปกรณ-ครั้งที่ 3
จากรูปที่ 6 การทดลองอุปกรณ- ครั้งที่ 3 ผลการทดลอง
พบว8าในขบวนการดึงถาดออกจากหลุมเพื่อเก็บเศษ ชุดที่มีหู
จับคือตามรูปที่ 2 สะดวกและง8ายต8อพนักงาน แต8ในการ
ทดลองยังคงพบประเด็นปwญหาคือในขบวนการล7างทําความ
สะอาดถาดหลุมพบคราบตกค7างและในการจัดเก็บไม8สามารถ
จั ด เก็ บ แบบซ7 อ นได7 เนื่ อ งจากเปy น แบบพั บ แนวตรง การ
ทดลองครั้งต8อไป การออกแบบให7ถาดมีหูจับเพื่อให7ง8ายและ
สะดวกในการดึงและปรับแบบถาดเปyนแบบ Pump เพื่อลบ
รอยตะเข็บเพื่อป<องกันการสะสมเชื้อ และสามารถเก็บซ7อนได7
เพื่อประหยัดพื้นที่

รูปที่ 8 เปรียบเทียบปริมาณการทิง้ ถุง By product
ก8อนและหลังการปรับปรุงชิ้นต8อวัน
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5.1 การควบคุม (Control Phase)
การดํ า เนิ น การควบคุ ม คือ การกํา หนดมาตรฐาน
จากผลการดําเนินงานใหม8 เพื่อใช7เปyนแนวทางในการปฏิบัติ
ในอนาคตโดยการจัดทําเอกสารบทเรียนเฉพาะจุด การใช7
ถาดหลุ ม เพื่ อ ให7 พ นั ก งานที่ มี ส8 ว นเกี่ ย วข7 อ งรั บ ทราบและ
ปฏิบัติตาม

จากรูปที่ 8 พบว8าปริมาณการทิ้งถุง By product ก8อนการ
ปรับปรุง 1,262 ชิ้นต8อวัน และหลังการปรับปรุงลดเหลือ
137 ชิ้นต8อวัน โดยลดลงไป 1,125 ชิ้นต8อวัน

6. สรุปและอภิปรายผล
6.1 สามารถลดปริมาณการทิ้งถุง By product ก8อนการ
ปรับปรุง 1,262 ชิ้นต8อวัน และหลังการปรับปรุงลดเหลือ
137 ชิ้นต8อวัน โดยลดลงไป 1,125 ชิ้นต8อวัน และเปอร-เซ็นตการทิ้งถุง By product ก8อนการปรับปรุง 100% และ
หลังการปรับปรุงลดเหลือ 11% โดยลดลงไป 89% ซึ่งบรรลุ
ตามวัตถุประสงค-ในการศึกษาปwญหาพิเศษในครั้งนี้ที่ต7องการ
ลดการทิ้งถุง By product อย8างน7อยที่ 85% หลังการติดตั้ง
ถาดหลุม

รูปที่ 9 เปรียบเทียบเปอร-เซ็นต-การทิ้งถุง By product
ก8อนและหลังการปรับปรุง
จากรูปที่ 9 พบว8า เปอร-เซ็นต-การทิ้งถุง By product ก8อน
การปรับปรุง 100% และหลังการปรับปรุงลดเหลือ 11%
โดยลดลงไป 89%

6.2 ลดมูลคา การทิ้งถุง By product ก8อนการปรับปรุง
สูญเสีย 87,937 บาทต8อเดือน และหลังการปรับปรุง สูญเสีย
9,546 บาทต8อเดือน นั่นคือการลดค8าต7นทุนการผลิตค8าถุง
By product ไป 78,390 บาทต8อเดือน และมีระยะเวลาใน
การคื น ทุ น (Payback period) หลั งจากปรั บ ปรุ ง
กระบวนการไปแล7วคือ 12 เดือน
6.3 สามารถนําทฤษฎี DMAIC มาประยุกตGใชในการศึกษา
หา นวัตกรรมอย8างง8าย ในการปรับปรุงกระบวนการตัดแต8ง
เพื่อลดของเสีย ในกระบวนการอย8างยั่งยืน
6.4 ขอเสนอแนะ
ในการดําเนินการแก7ไขปwญหาด7วยการใช7นวัตกรรม
อย8างง8 ายเพื่ อลดถุ งเสีย ในกระบวนการตัด แต8ง โดยการ
ประยุกต-ใช7แนวคิด DMAIC เปyนวิธีที่สามารถนํามาปรับปรุง
คุณภาพที่ได7ผลอีกวิธีหนึ่ง เนื่องจากสามารถลําดับความคิด
เปyนขั้นตอนที่ชัดเจนรวมถึงการใช7ข7อมูลที่เปyนระบบทําให7
ช8วยให7สามารถทราบถึงปwจจัยที่แท7จริงที่ทําให7เกิดปwญหา ทํา
ให7เลือกตัดสินใจแก7ไขปwญหาได7ตรงจุด ซึ่งผู7ที่สนใจจะนํา
งานวิจัยนี้ไปพัฒนานั้นสามารถนําแนวทางการแก7ปwญหาใน

รูปที่ 10 เปรียบเทียบมูลค8าถุง By product เสีย
ก8อนและหลังการปรับปรุง
จากรูปที่ 10 พบว8ามูลค8าการทิ้งถุง By product ก8อนการ
ปรับปรุงสูญเสีย 87,936 บาทต8อเดือน และหลังการปรับปรุง
สูญเสีย 9,546 บาทต8อเดือน โดยลดลงไป 78,390 บาทต8อ
เดือน

75

วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : เทพสตรี I-TECH ป!ที่ 11 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2559
ครั้งนี้ ไปขยายผลเพื่อทําการแก7ไขปรับปรุงกระบวนการผลิต
ในกระบวนการหรืออุตสาหกรรมการผลิตอื่น ๆ ต8อไปได7
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คําแนะนําในการเตรียมตนฉบับบทความ
“บทความทางวิชาการ” หมายความวา บทความที่เขียนขึ้นในลักษณะวิเคราะห วิจารณ หรือเสนอแนวความคิดใหม ๆ จาก
พื้นฐานทางวิชาการที่ได(เรียบเรียงจากผลงานทางวิชาการของตนเอง หรือของผู(อื่น หรือเป-นบทความ
ทางวิชาการที่เขียนขึ้นเพื่อเป-นความรู(ทั่วไปสําหรับประชาชน

“บทความวิจัย”

หมายความวา บทความที่มีลักษณะเป-นเอกสารที่มีรูปแบบของการวิจัยตามหลักวิชาการ เชน มีการ
ตั้งสมมติฐาน หรือมีการกําหนดป/ญหาที่ชัดเจนสมเหตุผล โดยจะต(องระบุถึงวัตถุประสงคที่ชัดเจน
แนนอน มี ก ารค( น คว( า อยางมี ร ะบบ มี ก ารรวบรวมข( อ มู ล พิ จ ารณาวิ เ คราะห ตี ค วาม และสรุ ป
ผลการวิจัยที่สามารถให(คําตอบบรรลุวัตถุประสงค หรือหลักการบางอยางที่จะนําไปสูความก(าวหน(าทาง
วิชาการ หรือการนําวิชาการนั้นมาประยุกตใช(

รูปแบบในการพิมพบทความ
บทความที่ เ สนอควรจั ด พิ ม พด( ว ย Microsoft
Word (หรือซอฟแวรอื่นที่ขนาดตัวอักษรกําหนดได(ใกล(เคียง
กัน) ขนาดกระดาษที่จัดพิมพจะเป-นขนาด A4 โดยกําหนด
ขอบ (Margins) ในการตั้งหน(ากระดาษ (Page Setup)
ดังนี้
- ระยะบน (Top Margin)
1” หรือ 2.54 ซม.
- ระยะลาง (Bottom Margin)
1” หรือ 2.54 ซม.
- กั้นซ(าย (Left Margin)
1” หรือ 2.54 ซม.
- กั้นขวา (Right Margin)
1” หรือ 2.54 ซม.
การแบงสวน (Section) ให( แ บงเป- น สองสวน
สวนที่หนึ่ง (เริ่มที่หน(าแรก) กําหนดเป-นคอลัมนเดี่ยว สวนที่
สอง กําหนดเป-น 2 คอลัมน โดยระยะหางระหวางคอลัมน
เป-น 0.26” หรือ 0.7 ซม.
ชื่อเรื่อง ชื่อผู(เขียนและผู(รวมงาน สถานที่ทํางาน
และบทคัดยอจะอยูในสวนที่หนึ่ง โดยภาษาไทยจะอยูในหน(า
แรก และภาษาอั ง กฤษจะอยู ในหน( า ที่ ส อง สวนอื่ น ๆ ที่
เหลือของบทความจะอยูในสวนที่สอง ซึ่งสวนที่สองจะต(องมี
ความยาวไมน(อยกวา 5 หน(า
ขนาดตัวอักษร
รูป แบบของตั วอั ก ษรให( ใช( TH SarabunPSK
สําหรับบทความที่มีภาษาไทยปนกับภาษาอังกฤษ และให(ใช(
รูปแบบตัวอักษร Times New Roman สําหรับบทความ
ซึ่งเป-นภาษาอังกฤษล(วน ขนาดของแบบตัวอักษรแบบ TH
SarabunPSK กําหนดดังนี้ (หากเป-นรูปแบบ Times New
Roman ให(ใช(ขนาดของตัวอักษรที่มีความสูงเทากัน)
- ชื่อเรื่องทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ขนาด 26 ตัวหนา
- ชื่อผู(เขียนและผู(รวมงาน
ขนาด 14 ตัวปกติ
- สถานที่ทํางาน
ขนาด 12 ตัวปกติ
- คําวา “บทคัดยอ”
ขนาด 16 ตัวหนา
- สวนของเนื้อความในบทคัดยอและสวนของเนื้อความทั้งหมด
ขนาด 14 ตัวปกติ

-

คําวา “Abstract”
ขนาด 16 ตัวหนา
สวนของเนื้อความใน Abstract
ให(ใช( TH SarabunPSK ขนาด 16 ตัวปกติ
หัวข(อและหมายเลขประจําหัวข(อ
ขนาด 16 ตัวหนา
หัวข(อยอยและหมายเลขประจําหัวข(อยอย
ขนาด 14 ตัวหนา
คําวา “กิตติกรรมประกาศ” หรือ “Acknowledgement”
ขนาด 16 ตัวหนา
คําวา “เอกสารอ(างอิง” หรือ “Reference”
ขนาด 16 ตัวหนา

การพิมพบทความ
ให(ใช(ระยะหางบรรทัดปกติ (Single space) เมื่อ
ขึ้นหัวข(อใหมให(เว(น 1 บรรทัด ในกรณีเมื่อเอกสารจัดพิมพ
ด(วย Times New Roman ทั้งหมด ให(ใช(ระยะหางบรรทัด
เป-นหนึ่งบรรทัด (Single space) หรือ หนึ่งบรรทัดครึ่ง
ชื่อบทความ ชื่อผูเขียน และสถานที่ทํางาน
ให(จัดพิมพข(อความชิดด(านซ(าย
บทคัดยGอและเนื้อเรื่อง
ให(จัดพิมพแบบเต็มแนว หรือกระจายแบบไทย
คําสําคัญ (Keywords)
ให(ใสคําสําคัญ 3 – 5 คํา ซึ่งเกี่ยวข(องกับบทความที่
นําเสนอ โดยให(จัดพิมพใต(บทคัดยอ
หัวขอและหมายเลขหัวขอ
ให(จัดพิมพแบบชิดซ(าย
สมการ หรือ พจนทางคณิตศาสตรที่ซับซอน
ควรเขียนโดยใช( Equation Editor (รวมอยูใน
Microsoft Word แล(ว) โดยจัดแยกบรรทัด และมีเลขกํากับ
สมการซึ่งอยูในวงเล็บเล็ก
การสGงบทความ
บทความที่ จ ะสงเปi ด รั บ ทั้ ง จากบุ ค คลภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย โดยการสงบทความต(องสงผานทาง
อีเมล itech@lawasri.tru.ac.th ในรูปแบบไฟล Microsoft
Word และ PDF

