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บทคัดยอ 

บทความน้ีนําเสนอการศึกษาลักษณะของสัญญาณ

อานกลับที่ ไดจากการบันทึกขอมูลเชิ งแม เหล็กของ

ฮารดดิสกไดรฟโดยอาศัยการจําลองส่ือบันทึกขอมูลแบบ

หกเหล่ียม ซ่ึงเปนลักษณะการจัดเรียงบิตขอมูลภายในส่ือ

บันทึกเชิงแมเหล็กรูปแบบใหมที่มีลักษณะการจัดเรียงกัน

ของพื้นที่ที่ใชในการบันทึกขอมูลเปนแบบหกเหล่ียม โดย

ขั้นตอนการศึกษาน้ัน ประกอบดวยขั้นตอนวิธีการจําลอง

ส่ือบันทึกขอมูลเชิงแมเหล็กแบบหกเหล่ียม ผลการจําลอง

จะแสดงใหเห็นถึงลักษณะของส่ือบันทึกแมเหล็กที่สรางขึ้น 

โดยมีสภาพความเปนแมเหล็กสอดคลองกับบิตขอมูลที่

ตองการบันทึกในรูปแบบตางๆ และศึกษาลักษณะของ

สัญญาณอานกลับที่ไดจากการใชส่ือบันทึกขอมูลน้ันๆ ใน

แตละกรณี ซ่ึงผลการศึกษาน้ีทําใหทราบวาสัญญาณอาน

กลับที่ไดจากการบันทึกขอมูลแบบหกเหล่ียมน้ัน สามารถ

เปนแนวทางในการศึกษาลักษณะของสัญญาณอานกลับ

จากการบันทึกขอมูลเชิงแมเหล็กจากส่ือบันทึกรูปแบบ

อ่ืนๆ ได 

คําสําคัญ: ฮารดดิสกไดรฟ  สัญญาณอานกลับ  ส่ือบันทึก

ขอมูลเชิงแมเหล็ก 
 

Abstract 

This paper presents a study of readback 

signal of Hard Disk Drive (HDDs) via hexagonal 

magnetic media modeling in magnetic recording 

system which is a new bit pattern in magnetic 

recording media. The study consists of the 

magnetization generator with the hexagonal 

magnetic recording media modeling and 

readback signal generator. The results show that 

the magnetization on hexagonal magnetic 

recording media modeling corresponds with the 

recorded bits and the readback signal can be 

generated in each case depends on 

magnetization and also help who studied 

understand in readback signal of the another 

magnetic recording media patterns. 

Keywords: Hard Disk Drive, Readback Signal, 

Magnetic Recording Media 
 

1.  บทนํา 

 สําหรับระบบการบันทึ กขอ มูล เชิ งแม เห ล็ก 

(Magnetic Recording System) น้ัน การประมวลผล

สัญญาณ (Signal Processing) ถือเปนหัวใจสําคัญหน่ึงที่

ถูกนํามาศึกษาและวิจัยกันอยางแพรหลาย เพื่อใหผูศึกษา

สามารถเขาใจหลักการไดอย างชัด เจนและถูกตอง

จําเปนตองอาศัยการพิจารณาผลลัพธหรือลักษณะของ

สัญญาณขาออกในขั้นตอนตางๆ ที่เกิดขึ้นจากแตละสวน

ของระบบอยางละเอียด เน่ืองจากขั้นตอนการประมวลผล

สัญญาณในระบบการบันทึกขอมูลเชิงแมเหล็กที่สําคัญน้ัน

ประกอบดวยหลายสวน จึงมีความจําเปนที่ตองศึกษา

หลักการและขั้นตอนวิธีตางๆ ของแตละสวนอยางละเอียด 
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รูปที่ 1 แบบจําลองของระบบบันทึกขอมูลเชิงแมเหล็ก 
 

  จากรูปที่ 1 แสดงแบบจําลองของระบบบันทึก

ขอมูลเชิงแมเหล็ก โดยกระบวนการเขียนขอมูลน้ันเริ่มจาก 

บิตขอมูลขาวสาร (Message Bits) จะถูกนํามาเขาสู

ขั้นตอนวิธีของกระบวนการเขียนขอมูล ซ่ึงประกอบดวย 

การเขารหัสโดยวงจรเขารหัสแกไขขอผิดพลาด (Error-

Correction Code (ECC) Encoder) ซ่ึงเปนกระบวนการ

การเพิ่มบิตขอมูลเขาไปในบิตขอมูลขาวสาร เพื่อชวยใน

การตรวจสอบและแกไขขอผิดพลาดของขอมูล จากน้ัน

ขอมูลจะถูกแปลงเปนคล่ืนกระแสไฟฟาเขียน (Write 

Current Waveform) ดวยวงจรมอดูเลเตอร(Modulator) 

กอนที่คล่ืนกระแสไฟฟาเขียนน้ีก็จะถูกปอนไปยังหัวเขียน 

เพื่อเขียนขอมูลลงในส่ือบันทึกใหส่ือบันทึกมีสภาพความ

เปนแมเหล็กตามลักษณะของบิตขอมูลที่ถูกบันทึก 

  สําหรับขั้นตอนวิธีของกระบวนการอานขอมูลน้ัน 

หัวอานจะทําการอานขอมูลจากส่ือบันทึกที่มีสภาพความ

เปนแมเหล็ก ซ่ึงสัญญาณที่อานไดน้ันถูกเรียกวาสัญญาณ

อานกลับ (Readback Signal) จากน้ันสัญญาณอานกลับ

จะถูกนําไปประมวลผลในขั้นตอนวิธีตางๆ ของขั้นตอน

กระบวนการอานขอมูล ไดแก วงจรชักตัวอยางสัญญาณ 

(Sampler, Analog-to Digital Converter) วงจรปรับ

เทา (Equalizer) วงจรตรวจหา (Detector) และจะถูก

ถอดรหัสอีกครั้งดวยวงจรถอดรหัสแกไขขอผิดพลาด 

(Error-Correction Code (ECC) decoder) อีกครั้งหน่ึง

กอนกลับมาเปนบิตขอมูลขาวสารที่ถูกตอง [1,2,3] 

  บทความน้ีได นําเสนอการศึกษาลักษณะของ

สัญญาณอานกลับที่ไดจากการบันทึกขอมูลเชิงแมเหล็ก

ของฮารดดิสกไดรฟโดยอาศัยการจําลองส่ือบันทึกขอมูล

เชิงแมเหล็กแบบหกเหล่ียม เพื่อเปนเครื่องมือในการชวย

วิเคราะหและสังเกตผลลัพธหรือลักษณะของสัญญาณอาน

กลับของระบบการบันทึกขอมูลใหชัดเจน อีกทั้งยังชวยให

ผูศึกษาเขาใจกระบวนการ อานขอมูลในระบบการบันทึก

ขอมูลเชิงแมเหล็กเพิ่มขึ้นอีกดวย  
 

2.  ทฤษฎีและหลักการ 

2.1 การจําลองส่ือบันทึกขอมูลฯ แบบหกเหล่ียม 

 กระบวนการจําลองการเขียนขอมูลระดับบิตลงส่ือ

บันทึกขอมูลเชิงแมเหล็กที่มีพื้นที่การบันทึกขอมูลแบบหก

เหล่ียมน้ัน จะถูกกําหนดใหมีสภาพความเปนแมเหล็ก โดย

แบบจําลองส่ือบันทึกขอมูลเชิงแมเหล็กที่ผูวิจัยสรางขึ้นน้ี

จะถูกกําหนดใหมีความเปนแมเหล็กสองสถานะน่ันคือ 

“1” กับ “-1” และบริเวณที่ไมมีการบันทึกหรือไมมีสภาพ

ความเปนแมเหล็ก จะถูกกําหนดใหมีสถานะ “0” กอนทํา

การประสานจังหวะแบบสองมิติ (2D-Convolution) กับ

ผลตอบสนองหัวอาน (Head Sensibility Response) 

เพื่อใหไดสัญญาณอานกลับ แสดงขั้นตอนกระบวนการ

ประมวลผลสัญญาณเพื่อสรางสัญญาณอานกลับจากการ

จําลองส่ือบันทึกขอมูลเชิงแมเหล็กแบบหกเหล่ียม ดังแผน

รูปที่ 1 [4] 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

แผนภาพที่ 1 ขั้นตอนการศึกษาสัญญาณอานกลับของ

ฮารดดิสกไดรฟดวยการจําลองส่ือบันทึกขอมูลเชิงแมเหล็ก

แบบหกเหล่ียม 
 

  
 
 
 
 
 

 

รูปที่ 2 แสดงตําแหนงตัวแปรของส่ือบันทึกขอมูลเชิง

แมเหล็กแบบหกเหล่ียมที่ใชในงานวิจัย จํานวน 7 บิต 
 

บิตขอมูล

บิตขอมูล

ขาวสาร 
สัญญาณอานกลับ 

ส่ือบันทึกขอมูล 

คล่ืนกระแสไฟฟาเขียน 

หัวเขียน/อาน 
กระบวนการเขียนขอมูล 

กระบวนการอานขอมูล 

กระบวนการจําลองสื่อบันทึกขอมูลเชิงแมเหล็กแบบหกเหลี่ยม 

การกําหนดสภาพความเปนแมเหล็กใหกับสื่อบันทึกขอมูลเชิง

แมเหล็กแบบหกเหลี่ยม จํานวน 7 บิต 

คํานวณหาสัญญาณอานกลับและคาแอมปลิจูดสูงสุด 

1a 2a

3a 4a 5a

6a 7a

1a 2a

6a 7a

3a 4a 5a
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จากรูปที่ 2 ใชในการบันทึกขอมูลเชิงแมเหล็กแบบ

หกเหล่ียม โดยกําหนดตัวแปรของส่ือบันทึกขอมูลที่ใชใน

งานวิจัย ประกอบการบันทึกบิตขอมูลจํานวน 7 บิตใน

ลักษณะตางๆ กัน ซ่ึงหากพิจารณารูปแบบการบันทึก

ขอมูลทั้งหมด จะมีจํานวนรูปแบบที่พิจารณาทั้งหมด 72  

หรือ 128 รูปแบบ 
 

2.2 ข้ันตอนวิธีการสรางสัญญาณอานกลับ 

กระบวนการอานสัญญาณขอมูลจากฮารดดิสก

ไดรฟ เปนกระบวนการหน่ึงที่อาศัยผลตอบสนองของ

หัวอาน (Sensitivity function) [5] โดยผลตอบสนอง

ดังกลาวเ ม่ือนําไปประสานจังหวะแบบสองมิติ  (2D 

Convolution) [5] กับภาพส่ือบันทึกจริงที่มีสภาพความ

เปนแมเหล็ก ดังสมการที่ 1
 

 

    
       ( , ) ( , ) ( , )V x y M x y d d

      
(1) 

 

เ ม่ื อ ( , )M x y  คื อ  สภ าพความ เป นแม เ ห ล็ ก 

(magnetization)ของส่ือบันทึกขอมูล และ  ( , )x y  คือ

ผลตอบสนองหัวอานของฮารดดิสกไดรฟ และสัญญาณ

อานกลับน้ีจะถูกนําไปใชประมวลผลสัญญาณรวมกับ

ขั้นตอนวิธีตางๆ ของระบบบันทึกขอมูลเชิงแมเหล็กตอไป 
 

3.  ผลการทดลอง 

3.1 ผลการจําลองส่ือบันทึกขอมูลฯ แบบหกเหล่ียม 

ผูวิจัยไดดําเนินการจําลองส่ือบันทึกขอมูลเชิง

แมเหล็กแบบหกเหล่ียม โดยจําลองเปนภาพดิจิตอล ซ่ึง

กําหนดใหแตละบิตขอมูลมีขนาด 25x25 จุดภาพ 

(ประมาณ 7.25x7.25 นาโนเมตร) ระยะหางระหวาง

ก่ึงกลางของแตละบิต 50 จุดภาพ (ประมาณ 14.5 นาโน

เมตร) ขนาดผลตอบสนองของหัวอาน 125x125 จุดภาพ 

(ประมาณ 36.25x36.25 นาโนเมตร) ตําแหนงก่ึงกลาง

ของแตละหัวอาน ครอบคลุมลักษณะการอานบิตขอมูล ดัง

รูปที่ 3 โดย 1 จุดภาพ แทนความยาวประมาณ 0.29 นา

โนเมตร  

สัญญาณอานกลับจะอยูในรูปแบบของสัญญาณที่

ไมตอเน่ืองทางเวลา (Discrete Time Signal) ที่พิจารณา

จากคาแอมปลิจูดสูงสุด (Peak Amplitude) ซ่ึงการ

คํานวณหาคาแอมปจูดสูงสุดของคาสัญญาณอานกลับ ณ 

ตําแหนงจุดก่ึงกลางบิตขอมูลรูปแบบการบันทึกขอมูลใดๆ 

น้ัน ตองทําการนอมอลไลซ (Normalization) ใหกับแตละ

สัญญาณอานกลับกอน โดยผูวิจัยไดจากการจําลองการ

บันทึกขอมูลดวยจํานวน 50 บิตและบันทึกขอมูลจํานวน 5 

แถบบันทึก ดังรูปที่  4 ซ่ึงพบวาไดคาแอมปลิจูดสูงสุด

เทากับ 304.25 หนวย ซ่ึงจะถูกนําไปนอมอลไลซใหกับแต

ละสัญญาณอานกลับที่ไดจากการบันทึกในแตละรูปแบบ 
 

 
 
 
 

รูปที่ 3 แสดงลักษณะแบบจําลองส่ือบันทึกแมเหล็กที่มี

พื้นที่การบันทึกขอมูลแบบหกเหล่ียมที่ใชในงานวิจัย 
 

 
 

รูปที่ 4 แสดงลักษณะส่ือบันทึกขอมูลเชิงแมเหล็กแบบหก

เหล่ียมใชหาคาแอมปลิจูดสูงสุดสําหรับการทํานอมอลไลซ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

รูปที่ 5 แสดงตัวอยางรูปแบบการบันทึกขอมูล 
 

จากรูปที่ 3 และรูปที่ 4 แสดงภาพดิจิตอลที่เปน

ตัวแทนของส่ือบันทึกขอมูลเชิงแมเหล็กแบบหกเหล่ียม 

โดยบริเวณสีขาวแสดงการบันทึกบิตขอมูล “1” สภาพ

ความเปนแมเหล็กเปนบวก บริเวณสีดําแสดงการบันทึก

บิตขอมูล “0” สภาพความเปนแมเหล็กเปนลบ และ

บริเวณสีแดงแทนบริเวณที่ไมมีสภาพความเปนแมเหล็ก 

รูปที่ 5(ก)  รูปที่ 5(ข)  

รูปที่ 5(ค)  รูปที่ 5(ง)  

รูปที่ 5(จ)  รูปที่ 5(ฉ)  

รูปที่ 5(ช)  รูปที่ 5(ซ)  
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จากตารางที่ 1 แสดงตัวอยางรูปแบบการบันทึก

ขอมูลและคาของแอมปลิจูดสูงสุด จํานวน 8 รูปแบบ 

พบวา คาแอมปลิจูดสูงสุดของแตละรูปแบบการบันทึก

สามารถส่ือใหเห็นถึงความนาจะเปนของบิตก่ึงกลางของ

แตละรูปแบบได ซ่ึงยกตัวอยางไดดังน้ี 
 

ตารางที่ 1 แสดงตัวอยางรูปแบบการบันทึกขอมูลและคา

ของแอมปลิจูดสูงสุดในแตละรูปแบบ 

รูปท่ี 1a  2a  3a  4a  5a  6a  7a  

แอม

ปลิจูด

สูงสุด 

5.1 1 1 1 1 1 1 1 0.9738 

5.2 1 1 -1 1 -1 1 1 0.8268 

5.3 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 0.5430 

5.4 -1 -1 1 1 1 -1 -1 0.6021 

5.5 1 1 -1 1 1 1 1 0.9003 

5.6 1 1 1 1 1 -1 1 0.9003 

5.7 1 1 1 1 -1 1 1 0.7880 

5.8 1 1 1 1 1 1 -1 0.7880 

 

 การบันทึกขอมูล ดังรูปที่ 5(ก) ลักษณะการบันทึก

ขอมูลมีคาเปน “1” ทั้ง 7 บิต คาแอมปลิจูดสูงสุด ณ 

ตําแหนงก่ึงกลางของรูปแบบการบันทึก มีคาประมาณ 

0.9738 ซ่ึงสามารถตีความหมายไดวา บิตก่ึงกลางน้ันควร

เปนบิต “1” หรือมีสภาพความเปนแมเหล็กบวก เน่ืองจาก

คาแอมปลิจูดเปนบวก หรือ การบันทึกขอมูลดังรูปที่ 5(ค) 

คาแอมปลิจูดสูงสุด ณ ตําแหนงก่ึงกลางของรูปแบบการ

บันทึก มีคาประมาณ 0.5430 ซ่ึงสามารถตีความหมายได

วา บิตก่ึงกลางน้ันควรเปนบิต “1” หรือมีสภาพความเปน

แมเหล็กบวก เน่ืองจากคาแอมปลิจูดสูงสุดยังคงเปนบวก  
 

4.  สรุปผลการทดลอง 

การศึกษาสัญญาณอานกลับของฮารดดิสกไดรฟ

ดวยการจําลองส่ือบันทึกขอมูลเชิงแมเหล็กแบบหกเหล่ียม

ที่วิจัยน้ี เปนเครื่องมือหน่ึงที่ชวยในการวิเคราะหลักษณะ

ของสัญญาณอานกลับจากส่ือบันทึกขอมูลเชิงแมเหล็กรูป

หกเหล่ียม ซ่ึงจากการทดลองบันทึกขอมูลรูปแบบตางๆ 

น้ัน พบวาสัญญาณอานกลับที่ถูกแปลงใหเปนคาแอม

ปลิจูดสูงสุดสามารถบอกถึงคาบิตก่ึงกลางของแตละ

รูปแบบไดอยางถูกตอง โดยพิจารณาจากคาเครื่องหมาย

ของแอมปลิจูดดังกลาวน้ันเอง เชน หากคาแอมปลิจูด

สูงสุดของสัญญาณอานกลับเปนบวก แสดงถึงการบันทึก

ขอมูลบิตก่ึงกลางเปนบิต “1” หรือการมีสภาพความเปน

แมเหล็กบวก แตหากคาแอมปลิจูดสูงสุดของสัญญาณอาน

กลับเปนลบ แสดงถึงการบันทึกขอมูลบิต “0” หรือการมี

สภาพความเปนแมเหล็กลบน่ันเอง 
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บทคัดยอ 

 งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาวิธีการเรียนรู

แบบเบยสชวยในการออกแบบระบบสนับสนุนเฝาระวังและ

ติดตามงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กรณีศึกษา

เทศบาลตําบลวิหารแดง จังหวัดสระบุรี การทํางานแบง

ออกเปน 3 สวนคือ สวนของการนําเขาขอมูลที่เปนการแจง

เขามาของประชากรในพื้นที่ที่เกิดความเดือดรอน สวนของ

ปญหาเฝาระวังและติดตามงานปองกันและบรรเทาสา

ธารณภัยและสวนของการพัฒนาวิธีการเรียนรูแบบเบยส

ชวยในการออกแบบระบบสนับสนุน จะแบงออกเปน 3 

กลุมแยกตามกลุมหลัก ๆ ของความเรงดวนในการพิจารณา

ความชวยเหลือซ่ึงอาจเกิดความเสียหายที่รุนแรงได คือ 

กลุมดวน ซ่ึงเปนประชากรที่เดือดรอนแตสามารถรับมือกับ

เหตุการณไดบางบางสวนหรือเรียกวาชวยเหลือตัวเองได 

กลุมดวนมาก เปนประชากรที่เดือดรอนไมสามารถรับมือ

กับเหตุการณ และสวนกลุมดวนสําคัญ ซ่ึงเปนประชากรที่

เดือดรอนไมสามารถรับมือกับเหตุการณไดและชวยเหลือ

ตัวเองไมได การประเมินประสิทธิภาพทั้งหมดมี 3 ดาน 

โดยใชบุคคล 3 กลุม คือกลุมผู ใชปฏิบัติงาน กลุม

ผูเชี่ยวชาญการปองกันสาธารณะภัย และกลุมผูบริหาร ผล

การประเม ินพบว า  (1) ดานความเหมาะสมในการแจง

ขอมูลม ี ค า เฉล ี่ยอย ูในระด ับ 4 .43, 4 .48 และ 4.40 

ตามลำด ับ ระบบมีความถูกตองตรงความต องการของ

ผู ใชงานในระด ับดีมาก (2) ด านความถ ูกต องในการทํางานม ี

คาเฉล ี่ยอย ูในระด ับ 4.47, 4.50 และ 4.46  ตามลำด ับ 

ระบบมีความถ ูกตองในการทํางาน ในระด ับด ีมาก (3) ดาน

ความเร็วในการตอบสนอง มีคาเฉลี่ยอยูในระด ับ 4.32, 

4.37 และ 4.47 ตามลำด ับ ระบบการเรียนรูแบบเบยสที่

พ ัฒนามีผลทดสอบในระดับดีแสดงใหเห็นวาสามารถ

นําไปใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น  

คําสําคัญ: การเรียนรูแบบเบยส ระบบสนับสนุน เฝาระวัง

และติดตามงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
 

Abstract 

This paper aims at the development of 

the Bayesian learning methods to system in the 

design of systems to support surveillance and 

monitoring Prevention and Mitigation case study 

district Wihan Daeng Province Saraburi. The 

process consists of three parts; input data from 

To inform to the population in the area of 

redemption. handling sub-process, Decision 

Support Systems handling sub-process. The 

outcome is arranged into three classes based on 

the component of decision Support system. The 

first class is system referring to the express or 

haste, the second class is component 

mentioning to the component of system, the 

last class is Most urgent and important alluding 

to the detail of the Prevention and Mitigation 

part. The evaluator is either a general user or a 

computer expert. The evaluations of all three 

aspects show that the proposed Bayesian 

learning methods support System achieves good 
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satisfactions. The scores regarding to the 

suitability, the correctness, and the speed 

aspects are (4.43, 4.48, 4.40), (4.47, 4.50 ,4.46), 

and (4.32, 4.37, 4.47), respectively. These show 

that it can be used more efficient than the 

existing system. 

Keywords: Learning Bayesian sector, Decision 

Support Systems, monitoring and prevention and 

relief. 
 

1. บทนํา 

ปจจุบันการใชระบบสนับสนุนการตัดสินใจใน

องคการมีหลายประเภทขึ้นอยูกับความตองการในการใช

งานการนําระบบโครงขายประสาทเทียมมาชวยในการ

วิเคราะหลักษณะเหตุการณสาธารณภัยหรืออุบัติเหตุที่

เกิดขึ้น โดยอาศัยเงื่อนไขเก่ียวกับงานปองกันและบรรเทา

สาธารณภัยและโอกาสที่จะเกิดเหตุการณที่เปนสาธารณ

ภัยแกประชากรในพื้นที่ แทนการใหหัวหนาหนวยงานซ่ึงมี

ความชํานาญมาวิเคราะหวาควรจะบริหารจัดการอยางไร

เพียงอยางเดียว การออกแบบระบบสนับสนุนน้ีจะทําให

เจาหนาที่สามารถตัดสินใจในการแกปญหา ใหประชาชน

ในพื้นไดอยางรวดเร็ว สรางความเขา ใจในงานดาน

สาธารณะภัยระหวางเจาหนาที่ปองกันสาธารณะภัยกับ

ประชาชนในพื้นที่ เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการ

เขาถึงและชวยเหลือ สามารถสรางกลุมความเชี่ยวชาญ

ชํานาญงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยดานใดใน

ทีมงานไดตลอดเวลา ชวยพัฒนาทองถิ่นและลดชวงวาง

ระหวางประชาชนในพื้นที่ จะสามารถชวยเก็บสนับสนุน

ขอมูลในการตัดสินใจของหัวหนางาน โดยสามารถจัดการ

วิเคราะหรูปแบบ (pattern)  แลวทําการจัดกลุมขอมูล 

(cluster) ของผูประสบภัยที่ผานเขามาแลวแจงเหตุผาน

ทางสารสนเทศ เพื่อใหผูบริหารสามารถกําหนดรูปแบบ

การจัดการงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยไดอยาง

เปนระบบ ซ่ึงจะเหมาะสมรวดเร็วกับกลุมผูประสบภัยมาก

ที่สุด จะสงผลใหสามารถแกไขสถานการณไดอยางรวดเร็ว 

เปนกระบวนการวิเคราะหเน้ือหาของเอกสารรูปแบบหน่ึง 

ทําใหผูใชระบบสามารถเขาใจและตัดสินใจไดอยางรวดเร็ว  

การศึกษาโดยอาศัยเทคนิคทางการทําเหมืองขอมูล คือ 

เทคนิคขายงานเบยส มาใชเพื่อวิเคราะหถึงตัวแปรที่มีผล

ตอการสนับสนุนงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และ

ในการทดสอบแบบจําลองที่ไดจะทําการทดสอบผลบน

พื้นฐานวิธี k - fold Cross Validation ผลการทดลอง

แสดงใหเห็นวาเทคนิคของขายงานเบยสามารถคนพบตัว

แปรสําคัญสําหรับงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยได

และใหผลการตัดสินใจที่มีความแมนยําสูง จากแบบจําลอง

ที่ไดทําการพัฒนาขึ้นทําใหทราบตัวแปรสําคัญที่มีผลงาน

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย คือ พื้นที่ที่มีประชากร

จํานวนมาก ภูมิประเทศ และ การศึกษาของประชากรใน

ทองถิ่น เพื่อสามารถใชประโยชนจากฐานขอมูลที่มีอยูให

เกิดประโยชนไดมากที่สุดดังน้ัน จึงไดเสนอแนวคิดในการ

สรางแบบจําลองในการออกแบบระบบสนับสนุนผลการ

สําเร็จการศึกษาโดยใชอัลกอริทึมขายงานเบยส (Bayes 

Net) ซ่ึงเปนทฤษฎีพื้นฐานของการจัดหมวดหมู วิธีน้ี

พัฒนามาจากปรัชญาหรือหลักการของ ทฤษฎีเบยส [1,2] 
 

2.  วิธีการดําเนินการวิจัย 

 จัดขอมูลในรูปแบบการทําเหมืองขอมูล (Data 

Mining) [5,6] คือ กระบวนการที่กระทํากับขอมูลจํานวน

มากเพื่อคนหารูปแบบและความสัมพันธที่ซอนอยูในชุด

ขอมูลน้ัน ในปจจุบันการทําเหมืองขอมูลไดถูกนําไป

ประยุกตใชในงานหลายแบบ กรณีน้ีดานชวยในการ

ตัดสินใจของผูบริหารสําหรับกรณีศึกษางานปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย 
2.1 ข้ันตอนและกระบวนการในการทําเหมืองขอมูล 

 กอนการใชการเรียนรูแบบเบยสชวยในการ

ออกแบบระบบสนับสนุนเฝาระวังและติดตามงานปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัยน้ันมีลําดับขั้นตอนและสามารถ

สรุปไดดังตอไปน้ี [3] 

2.1.1 การคัดเลือกขอมูล (Data Selection) การ

เกิดเหตุการณในงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยคือ

แหลงขอมูลที่จะนํามาใชในการทําเหมืองขอมูลในครั้งน้ี 

2.1.2 การเตรียมขอมูล (Data Preprocessing) 

ขั้นตอนการเตรียมขอมูลโดยการแยกขอมูลที่ไมมีคาขอมูล

ที่ทําการบันทึกผิด ขอมูลที่มีความซํ้าซอน หรือไม

สอดคลองกันออกไป และทําการรวบรวมขอมูลที่ตองการ
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ที่มาจากหลาย ๆ ฐานขอมูลจุดประสงคก็เพื่อทําใหม่ันใจ

วาคุณภาพของขอมูลที่ถูกเลือกน้ันเหมาะสม 

2.1.3 การแปลงขอมูล (Data Transformation) 

เปนการแปลงขอมูลที่เลือกมาใหอยูในรูปแบบที่เหมาะสม

สําหรับการนําไปใชวิเคราะหตามอัลกอริทึม (Algorithm) 

ที่ใชการเรียนรูแบบเบยสตอไป 

2.1.4 การแปลผลและประ เ มินผล ลัพธที่ ไ ด 

(Interpretation and Evaluation) เปนขั้นตอนการแปล

ความหมายและการประเ มินผลลัพธที่ ไดว า มีความ

เหมาะสม หรือตรงกับวัตถุประสงคที่ตองการหรือไม

โดยทั่วไปควรมีการแสดงผลในรูปแบบที่สามารถเขาใจได

โดยงาย 

2.2 ทฤษฎีความนาจะเปนแบบเบยสและแนวคิด

ขายงานความเช่ือเบยส (Bayesian Belief Network) 

ในทฤษฎีความนาจะเปน สถิติ การอนุมาน และ

ปญญาปร ะดิ ษฐ บ า งครั้ ง จ ะพบคํ า ว า  แบบ เบย ส 

(Bayesian) มาขยายชื่อทฤษฎีหรือโมเดลตาง ๆ วิธีการ

แบบเบยส ที่มีมุมมองเก่ียวกับพารามิเตอรแตกตางไปจาก

แนวคิดแบบคลาสสิกที่กําหนดใหพารามิเตอร คือ คาคงที่

ที่ไมทราบคา แตภายใตแนวคิดแบบเบยสน้ันมองวา

พารามิเตอรคือตัวแปรสุมที่เกิดขึ้นภายใตรูปแบบการแจก

แจงใดๆ โดยเรียกรูปแบบความนาจะเปนดังกลาววา

รูปแบบความนาจะเปนขั้นตน (Prior Distribution) ซ่ึง

เปนรูปแบบความนาจะเปนที่ขึ้นอยูกับความเชื่อของผู

ทําการศึกษาเปนเบื้องตน จากน้ันจึงทําการเก็บรวบรวม

ขอมูลงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยไปแลวจํานวน

หน่ึง จึงนําสาระจากขอมูลที่ไดรับ ซ่ึงคือ ความนาจะเปน

รวมของการเ กิดขึ้นของชุดขอมูลตัวอยางมาทําการ

ปรับปรุงรูปแบบความนาจะเปนขั้นตนในตอนแรก ทําให

เกิดรูปแบบความนาจะเปนที่ทําการปรับแลว (Posterior 

Distribution) ของพารามิเตอรที่สนใจ จากน้ันจึงนําคา

คาดหวังของพารามิเตอรภายใตรูปแบบความนาจะเปนที่

ปรับแลวมาใชเปนตัวประมาณแบบเบยส 

2.2.1 กระบวนการในการปรับรูปแบบความนาจะ

เปนสําหรับพารามิเตอรดําเนินการโดยใชกฎของเบยส 

(Bayes’ Rule) ซ่ึงเปนที่มาของชื่อการสรางตัวประมาณ

วิธีการแบบเบยส หากกําหนดใหรูปแบบความนาจะเปน

ขั้นตนสําหรับพารามิเตอร คือ X1 และรูปแบบความนาจะ

เปนรวมของการเกิดขึ้นของชุดขอมูลตัวอยาง  X1  คือ  

ดังน้ันรูปแบบความนาจะเปนที่ทําการปรับหลังจากไดรับ

ขอมูลตัวอยาง อันไดแกรูปแบบความนาจะเปนของ X1 

ภายใตเงื่อนไขของชุดตัวอยางที่ไดรับ  คือ 

         π(휃|푥) = ∫( | )∗ ( )
( )         (1) 

        ∫(푥|휃) ∗ 휋(휃) = ∫(푥|휃)         (2) 

และ m(x) คือรูปแบบความนาจะเปนขอบ (Marginal 

Distribution) สําหรับขอมูลตัวอยาง x น่ันคือ 

        푚(푥) = ∬(푥|휃)휋(휃)푑휃      (3) 

รูปแบบความนาจะเปนที่ทําการปรับแลวของพารามิเตอร

ที่สนใจดังสมการที่ 2 น้ันเปนรูปแบบความนาจะเปน

สําหรับพารามิเตอร ซ่ึงภายใตแนวคิดแบบเบยส คือตัว

แปรสุม ซ่ึงเ ม่ือทําการหาคาคาดหวังของตัวแปรสุม

ดังกลาวน้ี ก็จะไดตัวประมาณแบบเบยสสําหรับใชในการ

ประมาณคาพารามิเตอร ตามตองการ 

2.2.2 เครือขายงานความเชื่อเบยส (Bayesian 

Belief Network) [2] เรียกโดยยอวา ขายงานเบยส 

(Bayes Net) เปนเทคนิคที่เลือกใชในงานวิจัยน้ีเทคนิคน้ี

เพราะเปนวิธีการเรียนรูที่ลดขอจํากัดของการเรียนรูเบยส

อยางงายในสมมติฐานระหวางคุณสมบัติความไมขึ้นตอกัน

ในวิธีการเรียนรูเบยส แตในความเปนจริงจะนําความขึ้น

ตอกันเขามาใสไวในโมเดลน้ีดวย เม่ือพบวาคุณสมบัติบาง

ตัวจะขึ้นตอกัน ความนาจะเปนมีเงื่อนไขขายงานเบยสมี

ลักษณะที่ สําคัญคือสามารถที่จะอธิบายความสัมพันธ

ระหวางตัวแปรโดยแสดงออกมาในรูปแบบแผนภาพ 

(Graphical Model) โดยอาศัยฐานความรูกอนหนา 

(Prior Knowledge) ในการที่จะอธิบายและสรางขายงาน

เบยส [1] 

2.3 การกําหนดตัวแปรในการออกแบบระบบสนับสนุน

งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของประชากร  

การออกแบบระบบสนับสนุนงานปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยของประชากรวามีตัวแปรใดบางที่จะมี

ความนาจะเปนตอการสําเร็จการศึกษาซ่ึงในขั้นตอนการ

สรางแบบจําลองจะใชเทคนิคขายงานเบยส ซ่ึงเปนเทคนิค

ทางดานการทําเหมืองขอมูลมาใชในการสรางแบบจําลอง 

แลวนําตัวแปรที่ไดมาเปรียบเทียบกับผลที่ไดจากการ

วิเคราะหความถดถอยเชิงพหุคูณวาใหผลที่ มีความ

สอดคลองกันหรือไม โดยทําการรวบรวม และเลือกขอมูล
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ที่เหมาะสมกับอัลกอริทึมขายงานเบยส แลวทําการแบง

ขอมูลเปน 10 สวน สําหรับใชเปนขอมูลสอนและสวนที่

เปนขอมูลชุดทดสอบแบบจําลองโดยแบงตามวิธี k - fold 

Cross Validationโดยเลือกแบงขอมูลเปน 10 สวนเทาๆ 

กันโดยสมมติใหขอมูลเหลาน้ันถูกแบงเปน X1 ครั้งแรกให

เก็บขอมูลที่ X1 เอาไวเปนตัวทดสอบภายหลังเม่ือสราง

แบบจําลองเสร็จ และใหนําขอมูลที่ X1 ถึง X1 ไปใชสราง

แบบจําลองในครั้งถัดไปใหเอาขอมูลที่ X1 เก็บไวเปนตัว

ทดสอบและนําขอมูล  X1 ไปทําแบบจําลองและใหทํา

เชนน้ีไปจนครบครั้งที่ 10 ดังรูปที่ 1 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1 กระบวนการสรางแบบจําลองสําหรับออกแบบ

ระบบสนับสนุนงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ

ประชากร  
 

  เม่ือกําหนดขั้นตอนการดําเนินการแลว จึงได

กําหนดตัวแปรที่จะใช ซ่ึงตัวแปรที่ใชน้ีมีทั้งส้ิน 10 ตัวแปร

ดังตารางที ่1 หลังจากไดขอมูลตามที่ตองการ จะพบวาตัว

แปรทั้ง 10  ตัวแปร เปนกรณีเพื่อพิจารณาระยะเวลา 

ความสําคัญในการชวยเหลือเปน 3 สวน คือ ดวน ดวน

ที่ สุด ดวนและสําคัญ รวมถึงหาปริมาณหรือจํานวน

เจาหนาที่ที่จะเขาทําการชวยเหลือ จากกรณีศึกษาของ

เทศบาลตําบลวิหารแดงในฐานขอมูลยอนหลัง ป 2544 ถึง 

2554 พบวามีจํานวนระเบียนทั้งหมด น้ันมีระเบียนจํานวน

มากที่มีขอมูลที่ไมสมบูรณ และมีคาที่หายไป รวมถึงการ

เกิดเหตุการณนํ้าทวมเม่ือป 2554 จึงไดทําการคัดเลือก

ขอมูลเพื่อความเหมาะสมในการสรางแบบจําลองทําใหได

จํานวนระเบียนที่จะสรางแบบจําลองที่มีความเหมาะสม 

จํานวนทั้งหมด 7,671 ระเบียน ไดนํามาใชในการสราง

แบบจําลองจํานวน 105 ระเบียน สามารถนํามาใชในการ

ตอบผลในการวิจัยเรื่องการออกแบบระบบสนับสนุนงาน

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของประชากร แลว

กระบวนการต อไปคือการนําตัวแปร เหลา น้ีมา เข า

กระบวนการสรางแบบจําลองโดยทดลองกําหนดเซตยอยๆ 

ที่จะสรางความเปนไปไดในการออกแบบระบบสนับสนุน

ผลแลวสังเกตเซตที่ใหคาที่มีความแมนยํามากที่สุดแลวจึง

นํามาสรางเปนแบบจําลอง 
 

ตารางที่ 1 ตัวแปรตัดสินใจที่ใชในงานวิจัยการออกแบบ

ระบบสนับสนุนงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ

ประชากร 

รหัส  หมวดหมูสถานที่เกิดภัย 

จํานวน

ระเบียน 

퐷  จํานวนประชากร 5,246 

퐷  ประชากรอายุ 60 699 

퐷  ที่อยูประชากร 1,023 

퐷  ประชากรที่ชวยตัวเองไมได 457 

퐷  สถานภาพครอบครัว 4 

퐷  ระดับการศึกษา 7 

퐷  จุดเส่ียงภัยนํ้าทวม 5 

퐷  จุดเส่ียงอัคคีภัย 14 

	퐷  สัตวมีพิษเขาบาน 2 

퐷  ประชากรภายนอกอ่ืนๆ 214 
   

 โดยสามารถสามารถสรุปวิธีการจัดหมวดหมูจาก

ตารางที่ 1 ไดดังน้ี 

จํานวนประชากร เปนการสรางความสัมพันธของ

ขอมูลผู ใหบริ การ จํานวนเจาหนาที่ที่ จะ เข าทําการ

ชวยเหลือ จากกรณีศึกษาของเทศบาลตําบลวิหารแดง 

ประชากรอายุ 60 เปนการสรางความสัมพันธของ

ขอมูลผู ใหบริ การ จํานวนเจาหนาที่ที่ จะ เข าทําการ

ชวยเหลือกกับอุปกรณที่เขาไปใชรวมกับความชวยเหลือ 

Data Collection 

10 fold cross validation 

1 

2 

10 

      Training set 

      Test set  

 

Bayesian Learning 
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ที่อยูประชากร เปนการสรางความสัมพันธของการ

ใชขอมูลเวลา การเดินทาง อัตราความเร็วในการใหบริการ 

ประชากรที่ชวยตัวเองไม ได  เปนการสราง

ความสัมพันธ ของข อมูล เจ าหน าที่ ที่ จะ เข าทํ าการ

ชวยเหลือกกับอุปกรณที่เขาไปใชรวมกับความชวยเหลือ

แบบพิเศษ  

สถานภาพครอบครัว เปนการสรางความสัมพันธ

ของขอมูลผูใหบริการจํานวนเจาหนาที่ที่ ความหนาแนน

ของชุมชนในบริเวณที่จะเขาทําการชวยเหลือ 

ระดับการศึกษา เปนการสรางความสัมพันธของ

การใหขอมูลการแจงขอมูล ทักษะการแกปญหาเฉพาะ

หนา 

จุดเส่ียงภัยนํ้าทวม เปนการสรางความสัมพันธของ

ขอมูล เรื่องทิศทางการ เ กิดภัย นํ้ าทวมในพื้ นที่  การ

เตรียมพรอมรับมือ โอกาสผูใหบริการจํานวนเจาหนาที่ที่

จะเขาทําการชวยเหลือไดกอนเกิดเหต ุ

จุดเส่ียงอัคคีภัย เปนการสรางความสัมพันธของ

ข อ มู ล เ รื่ อ งทิ ศ ท า งการ เ กิ ด อัคคี ภั ย ในพื้ นที่  ก า ร

เตรียมพรอมรับมือ โอกาสเจาหนาที่ที่จะ เขาทําการ

ชวยเหลือไดกอนการเกิดความเสียหายที่สูงขึ้น 

สัตวมีพิษเขาบาน เปนการสรางความสัมพันธของ

ขอมูลเรื่องทิศทางการเดินทาง การยายถิ่นของสัตวมีพิษ

ในชวงเปล่ียนฤดูในพื้นที่ การเตรียมพรอมรับมือ  

ประชากร ภายนอก อ่ืนๆ  เปนการสร า ง

ความสัมพันธของขอมูลฉุกเฉินในกรณีประชากรตางถิ่น

เกิดอุบัติเหตุ  

ตารางที่ 1 จากขอมูลทําการสกัดคุณลักษณะ 

(Feature Extraction) เปนขั้นตอนการสกัดและเลือก

เจาหนาที่ที่ทําการปฏิบัติการและจํานวนรถหรืออุปกรณที่

จะนําไปปฏิบัติการ จากขอมูลจํานวนมหาศาลที่อยูใน

เอกสาร ซ่ึงประกอบดวยขั้นตอนตาง ๆ ดังน้ี 

ขั้นตอนที่ 1 การสกัดคําจากขอความ (Text Term 

Extraction) เปนการแปลงขอมูลของเหตุการณในพื้นที่ที่

ตองการความชวยเหลือที่แจงเปนรายบุคคลในฐานขอมูล

ใหเปนขอความทั่วไป (Plain Text)  

ขั้นตอนที่ 2 การตัดคํา (Word Segmentation) 

เปนการนําขอความทั่วไปซ่ึงอยูในรูปแบบประโยคมาแบง

ออกเปนคําหรือคุณลักษณะ (Term/Feature) 

ขั้นตอนที่  3 การกําจัดคําหยุด (Stop Word 

Removal) เปนการกําจัดคําที่ไมมีนัยสําคัญออกไป โดยไม

ทําใหความหมายในเอกสารหรือขอความน้ันเสียหรือ

เปล่ียนแปลงไป โดยเฉพาะคํานําหนานาม (Article) คําบุพ

บท (Preposition) คํ าสรรพนาม (Pronoun) และ

คําสันธาน (Conjunction)  

ขั้นตอนที่ 4 การหารากศัพทของคํา (Stemming 

Word) เปนการหารูปแบบดั้งเดิมหรือรากศัพทของคําน้ัน 

ๆ โดยปราศจากอุปสรรค (Prefixes) และปจจัย 

(Suffixes) โดยสวนใหญจะเปนคํานามและคํากริยา การ

หารากศัพทจะชวยรวมคําดังกลาวใหเปนคําเดียวกันเพื่อ

ลดความซํ้าซอนของคํา 
 

3.วิธีการเรียนรูแบบเบยส(Bayesian Learning) 

 การเรียนรูแบบเบยส เปนวิ ธีการเรียนรูที่ ใช

หลักการของความนาจะเปน ซ่ึงมีพื้นฐานมาจากทฤษฎี

ของเบยส (Bayes theorem) [4] เขามาชวยในการเรียนรู 

จุดมุงหมายก็เพื่อตองการสรางโมเดลที่อยูในรูปของความ

นาจะเปน ลักษณะความชวยเหลือแยกเปนสามลักษณะ

การชวยเหลือคือ ดวน ดวนที่สุด ดวนและสําคัญ ซ่ึงเปน

คาที่บันทึกไดจากการสังเกต จากน้ันนําโมเดลมาหาวา

สมมติฐานใดถูกตองที่สุดโดยใชความนาจะเปนเขามาชวย

ความรูกอนหนา หมายถึง ความรูที่ เรามีเก่ียวกับ

สมมติฐานแตละตัวกอนที่เราจะเก็บขอมูล เม่ือใชงานเรา

จะนําความนาจะเปนของขอมูลที่เก็บไดมาปรับสมมติฐาน

ซํ้าอีกครั้ง  
 

4. สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล (Results 

and Discussion) 

 การเรียนรูเบยสอยางงายเปนวิธีจําแนกประเภท

ขอมูลที่มีประสิทธิภาพวิธีหน่ึง โดยที่ใชงานไดดีเหมาะกับ

กรณีของ เซตตั วอย าง มี จํานวนมากและคุณสมบัติ 

(Attribute) ของตัวอยางไมขึ้นตอกันมีการจําแนกประเภท

เบยสอยางงายไปประยุกตใชงานในดานการจําแนก

ประเภทขอความ (Text Classification) การวินิจฉัย 

(Diagnosis) และพบวาใชงานไดดีไมตางจากการจําแนก

ประเภทวิธีการอ่ืนทําให ผู วิจัยเลือกวิธีการน้ีมาใชใน

งานวิจัย เน่ืองจากเปนวิธีการจําแนกขอมูลไดอยางมี

ประสิทธิภาพและมีอัลกอริทึมในการทํางานที่ไมซับซอน
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เหมือนวิธีการอ่ืน ๆ การประเมินโดยผูเชี่ยวชาญและ

ผูปฏิบัติงาน รวมถึงผูบริหารที่ทําหนาที่ดูแล สรุปผล

ประเมินประสิทธิภาพของระบบทั้งหมด 3 ดาน ไดผลลัพธ

ดังตารางตอไปน้ี 
 

ตารางท ี่  2 ผลการหาประส ิทธิภาพของระบบสนับสนุน

สําหรับงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

เทคนคิการ

ทดสอบ 

กลุมตัวอยาง 

การแปลง

ผลขอมูล 

เจาหนาที่

ผูปฏิบัติ 

งาน 

ผูเชี่ยวชาญ

การปองกัน

สาธารณะ

ภัย 

ผูบริหาร 

x SD x SD x SD 

ดานความ

เหมาะสมใน

การแจง

ขอมูล 

4.43 0.22 4.48 0.20 4.40 0.22 ดี 

ดาน

ความถูก

ตองในการ

ทํางาน 

4.47 0.22 4.50 0.21 4.46 0.22 ดี 

ดาน

ความเร็วใน

การ

ตอบสนอง 

4.32 0.18 4.37 0.19 4.47 0.26 ดี 

 

 ความคิดเห็นดานความเหมาะสมในการแจงขอมูล

ของกลุมเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานไดคาเฉล่ีย 4.43 ซ่ึงจัดอยู

ในระดับดีและคา  SD  ไมเกิน 0.25 อยูในเกณฑยอมรับได 

 ความคิดเห็นดานความเหมาะสมในการแจงขอมูล

ของกลุมผูเชี่ยวชาญการปองกันสาธารณะภัยไดคาเฉล่ีย 

4.48 ซ่ึงจัดอยูในระดับดีมาก และคา SD ไมเกิน 0.25 อยู

ในเกณฑยอมรับได ความคิดเห็นดานความเหมาะสมใน

การแจงขอมูลของกลุมผูบริหารไดคาเฉล่ีย 4.40 ซ่ึงจัดอยู

ในระดับดีมาก และคา SD ไมเกิน 0.25 อยูในเกณฑ

ยอมรับได 

 ความคิดเห็นดานความถูกตองในการทํางานของ

กลุมเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานไดคาเฉล่ีย 4.47 ซ่ึงจัดอยูใน

ระดับดี และคา SD ไมเกิน 0.25 อยูในเกณฑยอมรับได 

 ความคิดเห็นดานความถูกตองในการทํางานของ

กลุมผูเชี่ยวชาญการปองกันสาธารณะภัย ไดคาเฉล่ีย 4.50 

ซ่ึงจัดอยูในระดับดี และคา SD ไมเกิน 0.25 อยูในเกณฑ

ยอมรับได 

 ความคิดเห็นดานความถูกตองในการทํางานของ

กลุมผูบริหาร ไดคาเฉล่ีย 4.46 ซ่ึงจัดอยูในระดับดี และคา 

SD ไมเกิน 0.25 อยูในเกณฑยอมรับได 

 ความคิดเห็นดานความเร็วในการตอบสนองของ

กลุมเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานไดคาเฉล่ีย 4.32 ซ่ึงจัดอยูใน

ระดับดี และคา SD ไมเกิน 0.25 อยูในเกณฑยอมรับได 

 ความคิดเห็นดานความเร็วในการตอบสนองของ

กลุมผูเชี่ยวชาญการปองกันสาธารณะภัยไดคาเฉล่ีย 4.37 

ซ่ึงจัดอยูในระดับดีมาก และคา SD ไมเกิน 0.25 อยูใน

เกณฑยอมรับได 

 ความคิดเห็นดานความเร็วในการตอบสนองของ

กลุมผูบริหารไดคาเฉล่ีย 4.47 ซ่ึงจัดอยูในระดับดี และคา 

SD เกิน 0.25 อาจเกิดจาการใชระบบในชวงเวลาที่ขอมูลมี

จํานวนมาก 

หลักการของโปรแกรมการทํานายความเสียหาย

ดานคอมพิวเตอรน้ันอาศัยหลักการของนาอีฟ เบย ในการ

แยกกลุมคําของขอมูลกอน ซ่ึงโดยทั่วไปเวลาเจาหนาที่ที่

ทําการคัดแยกกลุมผูที่ตองการใหบริการปองกันสาธารณ

ภัย แมแตผูที่ตองการความชวยเหลือก็สามารถเรียนรูและ

บันทึกไดเอง และจะทําการบันทึกขอมูลไว โดยจะตัดคํา

เปนกลุม ๆ อาศัยการเวนวรรค หรือจุลภาค ในการตัดคํา 

ทําใหโปรแกรมมีความสามารถประมวลผลและแจงเพื่อ

เปนระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ซ่ึงทําใหผูปฏิบัติงาน

สามารถดําเนินการแกไขปญหาไดอยางรวดเร็วขึ้น โดยไม

ตองรอผูเชี่ยวชาญประเมินเพียงอยางเดียว แตในการใช

งานเน่ืองจากปจจุบันขอมูลไดมีรูปแบบตาง ๆ มากขึ้น 

การใชการเรียนรูแบบเบยสเปนการเริ่มตนที่ดี แตไมใน

อนาคตไมสามารถยืดหยุนรองรับขอมูลจํานวนมากได อาจ

ไม สะ ดวกที่ หน วย งานที่ มีป ริ ม าณขอ มูลที่ สู งแ ละ

หลากหลาย 

 กลาวโดยสรุปทฤษฎีความนาจะเปนแบบเบยส มี

ปรัชญาที่ตางจากทฤษฎีความนาจะเปนเชิงความถี่เกือบ

ส้ินเชิงถึงแมจะมีสัจพจนพื้นฐานแบบเดียวกัน โดยใน

ทฤษฎีความนาจะเปนแบบเบยสน้ันมองความนาจะเปน

สถิติหรือการอนุมานเปนเรื่องเดียวกัน 
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บทคัดยอ 

 บทความน้ีนําเสนอการออกแบบมอสเฟสที่ควบคุม

คาแรงดันขีด เริ่มแบบไดนามิก ชนิด N-แชนเนล (N-

channel DTMOS) สําหรับวงจรกําเนิดสัญญาณชนิดวง

แหวนที่กินกําลังงานต่ํา วงจรที่นําเสนอจะประกอบไปดวย

สวนของวงจรขยาย 5 วงจร ตอรวมกันเปนวงแหวน โดย

ในแตละวงจรขยายจะใช N-channel DTMOS เปนตัวขับ

กระแส และตัวเก็บประจุ จากผลการจําลองการทํางาน

ดวยโปรแกรม PSpice โดยใชเทคโนโลยีขนาด 0.18 

ไมครอน ของบริษัท TSMC พบวาวงจรสามารถกําเนิด

ความถี่ไดถึง 50 MHz อัตราการกินกําลังงานเฉล่ีย 0.66 

มิลลิวัตท ที่แหลงจายแรงดัน 1.1 โวลต 

คําสําคัญ:  วงจรกําเนิดสัญญาณชนิดวงแหวน  มอสเฟสที่

ควบคุมคาแรงดันขีดเริ่มแบบไดนามิก  
 

Abstract 

In this paper, n-channel dynamic 

threshold MOSFET (DTMOS) applications in the 

low power ring oscillator.  The propose circuit 

consists of three stage amplifiers combined into 

ring.  Each stage using n-channel DTMOS drive 

current source and capacitors. The results of the 

simulation program PSpice with TSMC 0.18 

micron technology.The circuit cans generate 

frequencies up to 50MHz, average power 

consumption 0.66mW at supply voltage of 1.1 V. 

Keywords:  Ring Oscillator, DTMOS. 

 

1. บทนํา 

ว งจร ออส ซิล เ ล เ ต อร แบ บวง แหว น  ( Ring 

Oscillator) เปนวงจรที่มีความสําคัญในอุตสาหกรรม

อิเล็กทรอนิกสโดยทั่วไปจะพบวาวงจรออสซิลเลเตอรแบบ

วงแหวนจะใชเปนวงจรกําเนิดสัญญาณเวลาใหกับวงจร

อิเล็กทรอนิกส ปจจุบันจึงไดมีผูสนใจในการพัฒนาวงจร

ออสซิลเล เตอรแบบวงแหวนไปใช ในอุตสาหกรรม

อิเล็กทรอนิกส รวมไปจนถึงเปนสวนประกอบของวงจร

ตางๆ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของวงจรเปนจํานวนมาก 

เชน วงจรรวมความจุสูงมาก (VLSI), วงจรแปลงสัญญาณ

ดิจิตอลเปนแอนะลอก (ADC), เฟสล็อกลูป (PLL), กําเนิด

สัญญาณควบคุมแรงดัน (VCO) และระบบการแปลง

พลังงาน (Converter) เปนตน [1, 2] 

จ า ก ที่ ก ล า ว ม า ข า ง ต น ใ น อุ ต ส า ห ก ร ร ม

อิเล็กทรอนิกสจะนิยมใชผลึกควอทซ สรางความถี่สําหรับ

วงจรกําเนิดสัญญาณ เพราะมีความแมนยําสูง อีกทั้ง

เสถียรภาพของสัญญาณที่อยูในสนามแมเหล็ก (Chemical 

shift, δ) มีคาแปรเปล่ียนเพียง ±0.1 เปอรเซ็นที่ความถี่ 

10 เมกะเฮิรตซเพราะเม่ือเปรียบเทียบกับวงจรกําเนิด

สัญญาณที่อยูในรูปของวงจรรวม (IC) จะมีคาแปรเปล่ียน

สูงถึง ±5% เม่ือเปรียบเทียบที่ความถี่เดียวกัน แตการ

ออกแบบวงจรดวยผลึกควอทซมีขอดอย คือ ทําใหวงจรมี

ขนาดใหญ และไมสามารถนําเขาไปใสในวงจรรวมความจุ

สูงมาก (VLSI) ได ซ่ึงกําลังเปนที่นิยมในการออกแบบวงจร

ในภาคอุตสาหกรรมชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส จึงมีการ

ออกแบบวงจรกําเนิดสัญญาณแบบใหมโดยใช CMOS 

(Complementary Metal-Oxide-Semiconductor) ซ่ึง

จะมีขอดีตรงที่ทําใหวงจรมีขนาดเล็ก ทําใหสามารถนําไป
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ใสรวมในวงจรรวมความจุสูงมาก (VLSI) ได [3, 4] การ

ทํางานของวงจรที่สรางจาก CMOS โดยสวนใหญจะตอง

ใชแรงดันไฟเล้ียงอยูที่ประมาณ 0.7 โวลต แตแนวโนม

อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสทางการแพทย  อุปกรณ

อิเล็กทรอนิกสแบบพกพาที่มีแบตเตอรี่เปนแหลงจาย คาด

วาจะมีความตองการแรงดันไฟเล้ียงที่ต่ํากวา 0.7 โวลต [5] 

จึงทําใหมีผูนําเสนอเทคนิคการทํางานของ CMOS ออกมา

มากเพื่อใหวงจรสามารถทํางานไดที่แรงดันไฟเล้ียงต่ํามาก 

(Ultra Low Voltage) เชน WeakInversion, Level 

Shifter Techniques, Floating-Gate Approach, Bulk-

Driven เปนตน ลวนพิสูจนใหเห็นแลววาสามารถทํางานได

ที่ระแรงดันไฟเล้ียงที่ต่ํากวา 0.7 โวลต [6] 

เพื่อเปนทางเลือกสําหรับการออกแบบวงจรที่กิน

แรงดันไฟเล้ียงต่ํา และอัตราส้ินเปลืองกําลังไฟฟาต่ํา โดย

ใช มอสเฟสที่ควบคุมคาแรงดันขีดเริ่มแบบไดนามิก ชนิด 

N-แชนเนล (N-channel DTMOS) ซ่ึงทําใหวงจรที่สราง

จาก DTMOSทํางานไดที่ระดับแรงดันเพียง 1.1 โวลตอีก

ทั้งทําใหความถี่ที่วงจรสามารถทํางานไดก็เพิ่มขึ้นไดดีกวา

การมอสเฟสแบบเกามาก [7] จึงมีความเปนไปไดที่จะนํา

เทคนิคน้ีไปใชทดแทนมอสเฟสแบบเกาที่ใชงานกันอยูใน

ปจจุบัน ดังน้ันบทความน้ีจะนําเสนอวงจรออสซิลเลเตอร

แบบวงแหวนโดยใช N-channelDTMOS เพื่อใหวงจรที่

นําเสนอสามารถทํางานโดยอัตราส้ินเปลืองกําลังไฟฟาต่ํา 
 

2. ทฤษฎีและหลักการทํางานของ DTMOS 

2.1 มอสเฟสที่ควบคุมคาแรงดันขีดเร่ิมแบบไดนามิก

DTMOS) 

 ในงานวิจัยจะใช DTMOS มาใชเปนอุปกรณ

หลักในการออกแบบวงจรออสซิลเลเตอรแบบวงแหวน 

ดังน้ันในหัวขอจะขอกลาวถึงทฤษฎีและหลักการของ 

DTMOSพอสังเขปรูปที่ 1 แสดงถึงโครงสรางของ DTMOS 

โดยหลักการทํางานของ DTMOS จะทําการตอขาเกทเขา

กับขาบอดี จึงทําใหแรงดันขีดเริ่มของตัวมอสเฟสมีคา

ลดลงแสดงไดดังน้ี [8-9] 
 

       
( 2 2 ).TH TO F SB FV V V             (1) 

 

 

รูปที่ 1  โครงสราง N-channel DTMOS 

 = สัมประสิทธ์ิบอดีไบแอส (Body effect factor) 

F = คาแฟรของศักยไฟฟา (Fermi potential) 

TOV = คาศักดาความรอน (Thermal voltage) 

SBV = แรงดันแถบราบ (Flat band voltage) 
 

 รูปที่  2 แสดงถึงความสัมพันธของกระแสเดรน 

(Drain) ของ DTMOS เทียบกับ N-แชนเนล มอสเฟสแบบ

ธรรมดา จากผลการจําลองการทํางานดวยโปรแกรม 

PSpice โดยใชเทคโนโลยี 0.18 ไมครอน โดยกําหนด

ขนาดของความกวางตอความยาวของมอสเฟส (W/L) ที่

ต่ําสุดซ่ึงมีคาเทากับ 0.27 ไมครอน / 0.18 ไมครอน ที่

แรงดันขีดเริ่ม (VTH) เทากับ  0.5 โวลต จะแสดงใหเห็นวา

จะมีการไหลของกระแสเดรน (IDS) ที่สูงกวาเม่ือแรงดัน VGS 

มีคาเทากัน [10] 
 

 

รูปที่ 2 กระแสเดรนของ DTMOS เปรียบเทียบกับ 

NMOS 
 

3. หลักการออกแบบวงจรออสซิลเลเตอรแบบวง

แหวน 

 วงจรออสซิลเลเตอรแบบวงแหวนในงานวิจัยน้ี      

จ ะ ถู ก อ อ ก แ บ บ โ ด ย ใ ช โ ค ร ง ร า ง ม า ต ร ฐ า น ข อ ง 

Complementary Metal Oxide Semiconductor 

(CMOS) พบวา P-แชนเนล มอสเฟสตามโครงสราง

โดยทั่วไปจะสามารถเชื่อมตอเปนทรานซิสเตอร DTMOS 
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ไดเชนเดียวกับ N-แชนเนล มอสเฟส แตเ ม่ือมาศึกษา

กระบวนในการผลิตวงจรรวมเพื่อที่จะนําไปใชงานจริง 

พบวาในขั้นตอนทั่วไปในกระบวนการตอรวมชั้นผิว n-

well มอสเฟสชนิด P-แชนเนลจะไมสามารถเชื่อมตอได

โดยใช วิธีการผลิตแบบปกติ กระบวนการที่จะทําให

มอสเฟสชนิด P-แชนเนล เชื่อมตอเปน DTMOS ไดน้ัน

จําเปนจะตองใชกระบวนการ triple-wel ซ่ึงมีราคาตนทุน

ในการผลิตที่สูงเม่ือเปรียบกับมอสเฟสชนิด N-แชนเนล ไม

จําเปนที่จะตองใชกระบวนการ triple-wel ในการผลิต 

โดยจะสามารถตอรวมชั้นผิว n-well กับชั้นผิวของตัวเอง

ไดเลย [11] 

 จากขอจํากัดน้ีเองบทความน้ีจะยังคงใชมอสเฟส

ชนิด P-แชนเนลแบบปกติ วงจรออสซิลเลเตอรแบบวง

แหวนในงานวิจัยน้ี จะถูกออกแบบโดยใชหลักการของ

วงจรอินเวอรเตอรที่เชื่อมตอกันเปนวงแหวน การออกแบบ

วงจรอินเวอรเตอรจะใช CMOS ประกอบไปดวย N-

DTMOS และ PMOS อยางละหน่ึงตัว [12] แสดงไดในรูป

ที่ 3 และจํานวนอันดับของวงจรอินเวอรเตอรตองเปน

จํานวนเลขคี่ เพื่อใหสามารถวิเคราะหเงื่อนไขการกําเนิด

สัญญาณได โดยใชคาหนวงเวลาของวงจรอินเวอรเตอร (T) 

แตละวงจรมาทําใหเกิดความถี ่[13] แสดงไดในสมการที่ 2 

                         
1

CLKF
nT

                         (2) 
 

 

รูปที่ 3 วงจรออสซิลเลเตอรแบบวงแหวน 
 

เ ม่ือพิจารณาอัตราการ กินกําลังงานของวงจร

ออส ซิล เล เ ต อร จ ะ เ กิ ด ขึ้ น เ ม่ื อแร งดั น อินพุ ท ของ

อินเวอรเตอรมีคาเขาใกล VDD / 2 และการสูญเสียเชิง

ความจุ (Capacitive losses) ที่เกิดจากระยะเวลาการเก็บ

และคายของอินเวอรเตอร [14] แสดงไดในสมการที่ 3 
 

 
2

.DD

CLK

CVP n
T

                      (3) 

 

การกินกําลังงานของวงจรออสซิลเลเตอรแบบวงแหวนจาก

สมการที่ 3 โดยละเลยผลของ Cross conduction 

losses สามารถจัดรูปสมการใหมไดดังน้ี 
 

           

2 2( ). ,1 12( 2 )( )
DD DD TM

DD TM
PP PN

W V V VP
L V V
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       (4) 

 จากสมการที่ 2 - 3 จะพบวาแรงดันไฟเล้ียง 

(VDD),TCLK  (TCLK = 1 / FCLK) เม่ือ k คือคาคงที่ของ

อัตราสวนการปรับความกวาง (W) ของ VTCMOS 

(WP=kWN, LP=LN), และ KPP,PN คือคาความนําไฟฟา 

(Conductance Parameter, µA/V2) เม่ือพิจารณาจาก

สมการที่ 4 การกินกําลังงานจะไมขึ้นอยูกับคาของจํานวน

ของวงจรอินเวอรเตอรที่นํามาตอกันเปนวงแหวน (n) 
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2
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     (5) 

 

ดังน้ันในการออกแบบวงจรออสซิลเลเตอรแบบวง

แหวนใหมีอัตราส้ินเปลืองกําลังไฟฟาต่ํา จะสามารถทําได

โดยการออกแบบใหคาของ W มีคาต่ําที่ สุด และยัง

สามารถกําหนดความถี่ที่ตองการนําไปใชงานไดโดยการ

ปรับขนาดของ L [15-16] 
 

4. ผลจําลองการทํางาน 

 การออกแบบวงจรออสซิลเลเตอรแบบวงแหวนใน

งานวิจัยน้ีจะใชเทคโนโลยีทรานซิสเตอร CMOS ขนาด 

0.18 ไมครอน ของบริษัท TSMC ในการจําลองการทํางาน

ดวยโปรแกรม PSpiceโดยคาของ W จะถูกกําหนดไวดวย

อัตราสวนขนาดต่ําสุดที่ 0.27 ไมครอน และขนาดของ L 

จะกําหนดใหมีคาเทากับ 0.18 ไมครอน โดยที่ VDD=1.1V 

และ C=1pF  จากผลการจําลองการทํางานวงจรสามารถ

กําเนิดความถี่ ได 51.40MHz และมีอัตราส้ินเปลือง

กําลังไฟฟาเพียง 0.66mW  แสดงไดในรูปที่ 4 
 

 

รูปที่ 4 สัญญาณเอาตพุต ที่ VDD=1.1V 
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 ตอมาเม่ือทําการพิจารณาอัตราการกินกําลังงานที่

ต่ําสุดที่วงจรสามารถทํางานได โดยคาของ W จะถูก

กําหนดไวดวยอัตราสวนขนาดต่ําสุดที่ 0.27 ไมครอน และ

ขนาดของ L จะกําหนดใหมีคาเทากับ 0.18 ไมครอน โดย

ที่ VDD=20 mV และ C=1 pF จากผลการจําลองการ

ทํางานวงจรสามารถกําเนิดความถี่ได 775 kHz และมี

อัตราส้ินเปลืองกําลังไฟฟาต่ําสุดเพียง 3.7 nW  แสดงได

ในรูปที่ 5 
 

 

รูปที่ 5 สัญญาณเอาตพุต ที่ VDD=20 mV 
 

 จากผลของการจําลองการทํางานในรูปที่ 4 และ 5 

สามารถสรุปความสัมพันธของความถี่ ในการกําเ นิด

สัญญาณเปรียบเทียบกับการปรับคาแรงดัน VDDไดในรูปที่ 

6  แ ละค วาม สั มพั น ธ ข อ ง อัต ร าการ กิน กํ า ลั ง ง าน

เปรียบเทียบกับการปรับคาแรงดัน VDD ไดในรูปที่ 7 
 

Fr
eq

ue
nc

y 
(H
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รูปที่ 6 ความถี่ในการกําเนิดสัญญาณเม่ือเปล่ียน 

คาแรงดัน VDD 

 

 ตารางที่ 1 ทําการเปรียบเทียบอัตราการกินกําลัง

งาน และความถี่ที่วงจรสามารถใหกําเนิดสัญญาณไดกับ

วงจรที่มีผูนําเสนอไปกอนหนาน้ี วงจรที่นําเสนอไปกอน

หนาน้ันสวนใหญจะใหกําเนิดสัญญาณสูงสุดระดับ GHz 

 

รูปที่ 7 อัตราการกินกําลังงานเม่ือแรงดัน VDD 

 

 อัตราการกินกําลังงานอยูในชวง mW จากผลที่

สรุปไว ในตารางน้ัน จะเห็นไดอยางชัด เจนวาวงจรที่

นําเสนอในบทความน้ี จะมีอัตราการกินกําลังอยูในระดับ 

nW ที่ความถี่สูงสุดที่วงจรสามารถทํางานในระดับ MHz 

เชนกัน 
 

ตารางที่ 1 แสดงผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของ

วงจร 

Reference 
OPERATING  

FREQUENCY (HZ) 

POWER  

CONSUMPTION (W) 
VDD (V) 

[17] 1.6-3.2G 1m 1.8 

[18] 8.4-10.1G 50m 1.8 

[19] 5.16-5.93G 27m 1.8 

[20] 2.17-2.73G 2.7m 0.9 

[21] 0.39-1.41G 12.5m 1.8 

[22] 0.12-1.3G 850µ 0.5 

This Work 0.8M-0.05G 3.7n 0.02 

 

5. สรุปผลการทดลอง 

บทความ วิ จัย น้ี นํ า เสนอการออกแบบวงจร

ออสซิลเลเตอรแบบวงแหวนโดยใช DTMOS เพราะจะทํา

ใหวงจรที่ออกแบบมีขนาดเล็ก เม่ือเปรียบเทียบกับการ

ออกแบบวงจรดวยผลึกควอทซ อีกทั้งยัง DTMOS ที่นํามา

ออกแบบวงจรน้ันสามารถทําใหวงจรทํางานไดที่ระดับ

แรงดันไปเ ล้ียงที่ต่ํ า 0 .02 ถึง  1.1 โวลต  และมีการ

ส้ินเปลืองกําลังไฟฟาต่ําที่สุดเทากับ 3.7 นาโนวัตต และ

การออกแบบใชเทคโนโลยี CMOS ขนาด 0.18 ไมครอน

การวิเคราะหและออกแบบวงจรออสซิเลเตอรแบบวง
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แหวนในบทความวิจัยน้ีจะแสดงใหเห็นความสัมพันธของ

อัตราการกินกําลังงานกับความถี่โดยการปรับคาตัวแปร

ตางๆเพื่อเปนแนวทางในการออกแบบ หรือพัฒนาสําหรับ

ผูที่สนใจ อีกทั้งไดประยุกตใชเทคนิคการทํางานของ

DTMOS 
 

6. เอกสารอางอิง 

[1] T. Arya, K.R. Debasish and K.M. Asish, 

“Design and Performance Analysis of Ring 

Oscillators,” International Journal of 

Advanced Research in Computer 

Engineering & Technology (IJARCET), vol. 2, 

no. 7, July 2013. 

[2] A. Richelli, L. Colalongo, M. Quarantelli, M. 

Carmina, and Zs.M. Kovács-Vajna, “A Fully 

Integrated Inductor-Based 1.8–6-V Step-Up 

Converter,” IEEE Journal of Solid-State 

Circuits, vol. 39, no. 1, pp. 242-245, January 

2004. 

[3] Y.W. Bai and H.C. Chen, “An Adjustable 

Design For The Real Time Clock of High-End 

Server Systems,” IEEE Conference on 

Electrical and Computer Engineering, pp. 

183-188, May 2008. 

[4] N. Kiattimaneeratana and E. Leelarasmee, 

“A Triangular Ring Oscillator with frequency 

independent of threshold voltage,” The 

33rd Electrical Engineering Conference, pp. 

1040-1044, December 2010. 

[5] H.F. Achigui, C.JB. Fayomi and M. Sawan, “1-

V DTMOS-Based Class-AB Operational 

Amplifier: Implementation and 

Experimental Results,” IEEE Journal of 

Solid-State Circuits, vol.41, no.11, pp.2440-

2448, November 2006. 

[6] F. Teb, S. Dabbous and S.A. Vlassis, “A 

Survey of Non-conventional Techniques for 

Low-voltage Low-power Analog Circuit 

Design,” Radioengineering [serial online]. 

June 2013; 22(2): 415-427. Available from: 

Computers & Applied Sciences Complete, 

Ipswich, MA. Accessed January 17, 2014. 

[7] F. Assaderaghi, D. Sinitsky, S.A. Parke, J. 

Bokor, P.K. Ko and Hu. Chenming, “Dynamic 

threshold-voltage MOSFET (DTMOS) for 

ultra-low voltage VLSI,” IEEE Transactions 

on Electron Devices, vol.44, no.3, pp.414-

422, 1997. 

[8] S.A. Prke, L. Bokor, P.K. Ko and C. Hu, 

“Bipolar-FET hybrid-mode operation of 

quarter-micrometer SOI MOSFET’s,” IEEE 

Electronic Device Letters, vol. 14, pp. 236-

238, 19 

[9] S. Verdonckt-Vanderbroek, S. Wong, J. Woo 

and P. Ko, “High gain lateral bipolar action 

in a MOSFET structure,” IEEE Trans. on 

Electron Devices, vol. 38, no. 11, pp. 2487-

2496, 1991. 

[10] MOSIS Integrated Circuit Fabrication Service 

[homepage on the Internet]. California: USC 

Information Sciences Institute, CA 90292-

6695 [cited 2014 Jan 28]. Available from: 

http://www.mosis.com/pages/Technical/Tes

tdata/tsmc-018-prm 

[11] A. Uygur and H. Kuntman, “DTMOS-Based 

0.4V Ultra Low-Voltage Low-Power VDTA 

Design and Its Application to EEG Data 

Processing,” Radioengineering, vol. 22, no. 

2, pp. 458-466. 2013. 

[12] J. Segura and C.F. Hawkins, “CMOS 

electronics, how it works, how it fails,” Book 

IEEE edition, ISBN 0-471-47669-2, 2004. 

[13] G. Jovanovic and M. Stojcev. A method for 

improvement stability of a CMOS voltage 

controlled ring oscillators. ICEST 2007, vol. 

2,   pp. 715-718, 2007. 

17 



วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : เทพสตรี I-TECH  ปที ่9 ฉบับที่ 11 กรกฎาคม-ธันวาคม 2557 

 

 

[14]  J. Segura and C.F. Hawkins, “CMOS 

electronics, how it works, how it fails,” Book 

IEEE edition, ISBN 0-471-47669-2, 2004. 

[15] T. Matsuda, et al. “A combined test 

structure with ring oscillator and inverter 

chain for evaluating optimum high-

speed/low-power operation,” In proceeding 

of International Conference on 

Microelectronic Test Structures, 2003. 

[16] V. Michal, “On the low-power design, 

stability improvement and frequency 

estimation of the CMOS ring oscillator,” 

Radioelektronika, International Conference, 

vol. 1, no. 4, pp. 17-18, April 2012. 

[17] H. M. Liu, X. X. Zhang, Y. j. Dai, Y. j. Lu, and 

B. l. Wei, “A Wide Range Low Power CMOS 

Radio Frequency Ring Oscillator,” 4th  IEEE 

conference on Industrial Electronics and 

Applications, ICIEA ,pp. 1340 – 1344, 2009. 

[18] Q. Hai, Liu, L. G. Wang, and Liter Siek, “A 

0.18-µm 10-GHz CMOS Ring Oscillator for 

Optical Transceivers,” IEEE  International 

Symposium on Circuits and Systems,   

ISCAS, Vol. 2,pp1525 - 1528, 2005. 

[19] Y. A. Eken and J. P. Uyemura, “A 5.9-GHz 

voltage-controlled ring oscillator in 0.18-µm 

CMOS,” IEEE J. Solid-State Circuits, vol.39, 

No. 1, pp. 230-233, January 2004. 

[20] S. Y. Lee and J. Y. Hsieh, “Analysis and 

implementation of a 0.9V voltage-

controlled oscillator with low phase noise 

and low power dissipation,” IEEE 

Transaction on Circuits and Systems II, vol. 

55, no.7, pp. 624-627, Jul. 2008. 

[21] L. S. Paula, S. Banpi, E. Fabris, and A. A. 

Susin, “A wide band CMOS differential 

voltage-controlled ring oscillators,” 

International IEEE Northeast Workshop on 

Circuits and System Design, Jun. 2008, pp. 

9-12.2008. 

[22] T.  Li, B. Ye and J. Jiang, “0.5 V 1.3 GHz 

voltage controlled ring oscillator,” IEEE 

International Conference ASIC, Oct. 2009, 

pp. 1181-1184. 
 

18 



วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : เทพสตรี I-TECH  ปที ่9 ฉบับที่ 11 กรกฎาคม-ธันวาคม 2557 

 

การสังเคราะหวงจรขยายในโหมดกระแสดวย VDTA ตัวเดยีวที่ตอใชงานดวย LM13700 

A Synthesis Current-mode Amplifier Employing Single 
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บทคัดยอ 

บทความวิจัยน้ีนําเสนอการสังเคราะหวงจรขยาย

ในโหมดกระแสดวย VDTA เพียงตัวเดียว สามารถตอใช

งานจริงไดดวยไอซี LM13700 ที่ มี ลักษณะเดนคือใช

อุปกรณแอกทีฟ VDTA เพียงตัวเดียวปราศจากอุปกรณ

พ าส ซี ส  ส ามาร ถปรั บ อั ต ร าขย าย ได ด ว ย วิ ธี ท า ง

อิเล็กทรอนิกส มีผลกระทบกับอุณหภูมิเพียงเล็กนอยที่ 

27-100C จําลองการทํางานดวยโปรแกรม PSpice 

พบวาวงจรสามารถทํางานไดสอดคลองตามที่คาดการณไว

ในทฤษฎี จากการตอใชงานจริงดวยไอซีสามารถทํางานได

จริ ง เป น ไปต ามทฤษฎีแ ละผลการ จํ าลอง  ทั้ ง น้ี มี

ผลตอบสนองทางความถี่มากกวา 1 MHz มีอัตราการ

ส้ินเปลืองพลังงานเม่ือทําการจําลองการทํางานเทากับ

0.58 mW. ที่แหลงจาย 1.5 โวลต อีกทั้งยังสามารถ

ประยุกตใชงานในดานการส่ือสารขอมูลไดอีกดวย 

คําสําคัญ  วงจรขยาย โหมดกระแส วงจรขยายความนํา

จากผลตางแรงดันไอซี LM13700 
 

Abstract 

 This article describes a synthesis current-

mode amplifier employing single VDTA (Voltage 

differencing Transconductance Amplifier).It can 

be implementation with LM13700. Their features 

are that: it’s consist of VDTA only without any 

passive elements, electronically controllable, 

non-effect in low temperature at 27-100C. The 

simulation result obtained from PSpice are 

accordance with the theoretical predictions. 

From the actual used from IC can actually work 

to the theory and simulation results. The 

proposed circuits have frequency responds of 

more than 1MHz, power consumption 0.58mW 

at 1.5V supply voltage. It can be application to 

the data communication. 

Keywords: Amplifier, Current-mode, VDTA, 

LM13700 
 

1. บทนํา 

วงจรขยายกระแสไดถูกนําไปประยุกตใชงานอยาง

กวางขวาง โดยเฉพาะอยางยิ่งกับระบบที่ตองการใช

กําลังไฟฟาและแหลงจายไฟต่ํ า เชน ระบบส่ือสาร 

เครื่องมือวัด เปนตน [1-2] ทั้งน้ีตั้งแตทศวรรษที่ผานมา มี

ความพยายามที่จะลดแรงดันไฟเล้ียง ในวงจรและระบบ

อิเล็กทรอนิกสเน่ืองมาจากความตองการ ที่จะนํามาใชกับ

อุปกรณแบบพกพา หรืออุปกรณส่ือสารแบบไรสาย ที่ตอง

ใชแบตเตอรี่เปนแหลงจายกําลังงาน ดังน้ันจึงมีการใช

เทคนิคการทํางานในโหมดกระแส (Current-mode) ซ่ึงมี

ขอดีหลายประการ เม่ือเทียบกับเทคนิคการทํางานใน

โหมดแรงดัน  เช น มีช วงพิ สั ยพล วัติกว า ง  ( Larger 

dynamic range) มีแบนดวิธกวาง และบริโภคกําลังงาน

ต่ํา [3-4] 

สําหรับอุปกรณที่สามารถนํามาออกแบบและสราง

เปนวงจรขยายกระแสไดน้ัน ในปจจุบันมีมากมายหลาย

ชนิด หน่ึงในอุปกรณ เหล า น้ันที่ ไดรับความนิยมคือ

ว ง จ ร ข ย า ย ค ว า ม นํ า ถ า ย โ อ น  ( Operational 

transconductance amplifier: OTA) เน่ืองจากใน

ปจจุบันไดถูกผลิตออกมาจําหนายเปนวงจรรวมหรือไอซี
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อยางแพรหลาย เชน เบอร CA3800, LT1228, LM13600 

เปนตน โดยวงจรขยายความนําถายโอนเปนอุปกรณแอก

ทีฟ (Active element) ที่เหมาะในการนําไปออกแบบ

วงจรประมวลผลสัญญาณแอนะลอก [5] ทั้งน้ีเน่ืองจากมี

ขอดีหลายประการ เชน สามารถควบคุมอัตราขยาย

ทางดานเอาตพุตไดดวยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส [6] มีแบนด

วิธกว าง เ ม่ือ เที ยบ กับออปแอมป  [7 ] เปนตน  ไอ ซี 

LM13700 [8] วงจรภายในเสมือนมีวงจรขยายความนํา

ถายโอน จํานวนสองตัวอยูภายในสามารถตอใชงานจริงได 

นอกจากวงจรขยายความนําถายโอนแลว ยั ง มี

อุปกรณแอกทีฟอีกชนิดอ่ืน ๆ ที่สามารถออกแบบใหเปน

วงจรขยายกระแสได เชน CCII[9], CCCII [10], CFA [11], 

CDTA [12], CCTA [13] ตางก็สามารถออกแบบใหเปน

วงจรขยายกระแสไดเชนกัน แตก็ยังมีขอดอยของวงจร

ดังตอไปน้ีคือ 

 ใชอุปกรณแอกทีฟ เปนจํานวนมาก [9, 10, 11, 12, 13]  

 ตองตอรวมกับอุปกรณพาสซีส [9, 10, 11, 12, 13] 

 ไ ม ส า ม า ร ถ ปรั บ อั ต ร า ข ย า ย ไ ด ด ว ย วิ ธี ท า ง

อิเล็กทรอนิกส [9] 

วงจรขยายความนําจากผลตางแรงดัน (Voltage 

Differencing Transconductance Amplifier: VDTA) 

เปนอุปกรณแอกทีฟที่มีการนําเสนอมาไมนาน [14] มี

ลักษณะเดนของตัวอุปกรณคือ ความแตกตางของแรงดันที่

ขาอินพุต (VVP, VVN) จะสงผานกระแสที่ขา Z โดยอัตรา

การสงผานความนํากระแสดวยคาความนํากระแสตัวแรก 

และแรงดันตกครอมที่ Z ยังทําใหสงผานกระแสไปยังขา 

X+ และ X- ดวยคาความนํากระแสตัวที่สอง อีกทั้งคา

ความนํากระแสยั งสามารถควบคุม ได ด วย วิ ธีทา ง

อิเล็กทรอนิกสจากกระแสไบแอสจากภายนอก จึงทําใหมี

การนําเอาอุปกรณน้ีไปประยุกตใชงานเปนวงจรตางๆ 

มากมาย เชน วงจรกําเนิดสัญญาณ วงจรกรองความถี่ 

เปนตน  

จุดมุ งหมายของบทความวิจัย น้ี เพื่อสังเคราะห

วงจรขยายในโหมดกระแสดวย VDTA ตัวเดียวที่สามารถ

ตอใชงานจริงไดดวยไอซี LM13700 ที่มีลักษณะเดนคือ 

วงจรขยายกระแสใชอุปกรณแอกทีฟ VDTA เพียงตัวเดียว

ปราศจากอุปกรณพาสซีสใดๆ มาตอรวม มีเอาตพุต

อิมพีแดนซสูง ที่สามารถตอใชงานจริงไดดวยไอซี สามารถ

ควบคุมอัตราขยายไดดวยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส และ

สามารถนําไปประยุกตใชงานดานส่ือสารขอมูลได  
 

2.  วงจรและหลักการทํางานของวงจร 

2.1  หลักการทํางานของ VDTA 

 เน่ืองจากวงจรที่นําเสนอมีอุปกรณ VDTA เปน

อุปกรณหลักอีกยังใชอุปกรณน้ีเพียงตัวเดียว จึงขอกลาวถึง 

VDTA สัญลักษณของอุปกรณที่นําเสนอ VDTA ที่แสดงใน

รูปที่ 1 มีขาอินพุต 2 ขาคือ VVP และ VVN มีเอาตพุตคือขา 

Z และ X+,X- ที่ มีอิมพีแดนซ สูงทุกขา มีคุณลักษณะ

ความสัมพันธของกระแส และแรงดันดังสมการที่ 1 
 

   

1 1

2

2

0
0 0
0 0

Z m m VP

X m VN

X m Z

I g g V
I g V
I g V





     
          
          

       (1) 

 

 
(ก) 

 

 
(ข) 

 

รูปที่1 (ก) สัญลักษณและ (ข) วงจรสมมูลของ VDTA 
  

จาก โ ค รงส ร า งของ  VDTA ไ ด เ ลื อก ใ ช เ ป น

ทรานซิสเตอรแบบไบโพลา ดังน้ันคา gm1 และ gm2 จะมี

คาของ gm ดังสมการที่ 2 
 

          2
B

m
T

Ig
V

         (2) 

 

เม่ือ VT  เปนศักดาความรอนที่ มีคา 26mV ที่

อุณหภูมิหอง (27C) 
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2.2  หลักการออกแบบวงจรขยายในโหมดกระแส 

 พิจารณาวงจรสมมูลของ VDTAดังแสดงในรูปที่ 1 

(ข) แลว สามารถออกแบบวงจรขยายในโหมดกระแสไดดัง

รูปที่ 2 

VDTA
VP

VN
I in Z

X

IB1

IO

IB2

 
 

 

รูปที่ 2 วงจรขยายโหมดกระแสที่นําเสนอ 
 

จากคุณสมบัติของอุปกรณในสมการที่ 1 จะได 

1( )Z m VP VNI g V V                     (3) 

และ 

 2X m ZI g V                    (4) 

จากรูปที่ 2  
N ZV V  

 0in ZI I                     (5) 

จะได  

 in ZI I                     (6) 

จากสมการที่ 4 จะได 

 
1

Z
Z

m

IV
g

                     (7) 

ฉะน้ัน เม่ือแทน VZ  ลงในสมการที่ 4 จะได 

 2

1

m
X in

m

gI I
g

                    (8) 

เม่ือ IX = IO จะได 

 2

1

m
O in

m

gI I
g

                    (9) 

อัตราขยายของวงจรหาได 

2

1

O m

in m

I g
I g

                  (10) 

แทน 
     2

B
m

T

Ig
V

  

สามารถเขียนสมการที่ 10 ใหมได 

 2

1

O B

in B

I I
I I

                   (11) 

  จากสมการที่ 10 และ 11 จะเห็นไดวากระแส

เอาตพุตที่ไดจากสัดสวนของ IB2 และ IB1 ที่สามารถปรับ

อัตราขยายไดดวยการปรับกระแส หรือกลาวไดวาสามารถ

ปรับอัตราขยายไดดวยวิธีทางอิเล็กทรอนิกสและอัตราการ

ขยายของวงจรไมขึ้นกับอุณหภูมิเน่ืองจากไมมีคาของ VT

มาเก่ียวของในสมการ  
 

3. ผลการจําลองการทํางาน 

 เพื่อเปนการยืนยันสมรรถนะของวงจรที่นําเสนอ 

จึงไดจําลองการทํางานของวงจรดวยโปรแกรม PSpice

สําหรับทรานซิสเตอร PNP และ NPN ที่ใชในการจําลอง

การทํางานของวงจร ไดใชพารามิเตอรของทรานซิสเตอร

ข อ งท ร าน ซิส เ ต อ ร เ บ อร  PR200N แ ละ  NR200N

ตามลําดับ ซ่ึงเปนทรานซิสเตอรอารเรย ALA400 ของ

บริษัท AT&T [15] จากรูปที่ 3 แสดงโครงสรางภายในของ 

VDTA ซ่ึงเงื่อนไขในการจําลองการทํางานน้ีกําหนดให

แหลงจายของวงจร คือ ±1.5V. และใชไอซี LM13700 ตอ

เลียนแบบวงจร VDTA ไดดังรูปที่ 4 ใชไอซีสองตัวเพื่อให

ไดวงจรขยายกระแสแบบตามสัญญาณ และกลับสัญญาณ 

เน่ืองจากแหลงกําเนิดสัญญาณ และวัดรูปสัญญาณที่มีเปน

แบบแรงดันดังน้ัน ตองตอตัวตานทาน 100 ขนานกับ

แหลงกําเนิดสัญญาณ และวัดรูปสัญญาณจากน้ันสามารถ

คํานวณหา Iin และ IO ไดดังสมการที ่12 และ 13  กําหนด

แรงดันอินพุตเทากับ 100mV และใชแหลงจาย ±5V. 
 

            
100
in

in
VI                   (12) 

            
100
O

O
VI                   (13) 

 

 
 

รูปที่ 3  โครงสรางภายในของ VDTA 
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รูปที่ 4 วงจรขยายกระแสตามสัญญาณ และกลับสัญญาณ 

ดวยไอซี LM13700 
 

 รูปที่ 5 เปนการจําลองการทํางานของวงจรขยาย

ในโหมดกระแส แสดงในรูปที่ 5 (ก) เม่ือปอนสัญญาณ

อินพุตเปน Isin ขนาด 20µA ที่ความถี่  1kHz ให

กระแสไบแอสที่ IB1=50µA และ IB2=100µA และเพื่อให

สะดวกในการดูผลจําลองจึงใหเอาตพุตเห็นเปนคาติดลบ

(กลับสัญญาณ)ดังแสดงในรูปที่ 5 (ข) ผลการทํางานของ

ไอซี LM13700 ที่ตอเลียนแบบ VDTA ดังรูปที่ 6 แสดง

วงจรขยายกระแสดวยไอซีจริง รูปที่ 7 แสดงใหเห็นการ

ทดลองที่ตอไอซีเปนวงจรขยายกระแส และเครื่องมือที่ใช

ในการทดลอง   

 ผลการทดลองปรับอัตราการขยายกระแสดวยการ

ปรับกระแส IB2 ดังแสดงในรูปที่ 8(ก) เปนการจําลองการ

ทํางานดวยการกําหนดเงื่อนไขคือ ปอนอินพุตเปน Isin
ขนาด 20µA ที่ความถี่ 1kHz และกําหนดให IB1=50µA 

และปรับกระแสไบแอส IB2=25µA, 50µA, 100µA และ 

150µA ตามลําดับจะเห็นไดวาอัตราการขยายสัญญาณ

สามารถควบคุมไดดวยการปรับกระแส ไบแอสจาก

ภายนอก หรือที่เรียกอีกนัยหน่ึงวาการปรับอัตราการขยาย

ดวยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส เชนกันเพื่อใหงายในการดู

ผลลัพธจึงไดทําการกลับสัญญาณเอาตพุต รูปที่ 8(ข) ผล

การทดลองของไอซีกําหนดใหอินพุตเปนสัญญาณซายน

ขนาด 90mV ที่ความถี่ 1kHz เชนกันจากน้ันทําการ

กําหนดให IB1=631µA ปรับกระแส IB2=195µA, 629µA 

และ 1643µA ตามลําดับ ในรูปที่ 9 เปนการทดสอบ

ผลตอบสนองทางความถี่ของวงจรขยายกระแส รูปที่ 9(ก) 

ไดจากการจําลองการทํางานดวยโปรแกรม PSpice ดัง

แสดงในรูปที่ 9(ข) ไดจากการวัดเอาตพุตในแตละชวง

ความถี่ทั้งหมด 45 คาจากน้ันทําการเขียนแผนภูมิดวย

ตอบสนองความถี่ดวยโปรแกรม Excel จะเห็นไดวาวงจรมี

ผลตอบสนองทางความถี่มากกวา 1MHz 
 

(ก)  ผลการจําลองดวยโปรแกรม 

  

(ข) ผลการทํางานของไอซี 
 

รูปที่ 5 เปรียบเทียบอัตราการขยายอินพุตกับเอาตพุต 
 

 

รูปที่ 6 วงจรขยายกระแสตอเลียนแบบ VDTA ดวยไอซี 

LM13700 
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รูปที่ 7 เปนรูปเครื่องมือและอุปกรณที่ใชในการทดลองใช

ไอซี LM13700 เลียนแบบ VDTA เปนวงจรขยายกระแส 

 

(ก)  ผลการจําลองดวยโปรแกรม  
 

(ข) ผลการทํางานของไอซี 
 

รูปที่ 8 ปรับอัตราการขยายดวยกระแสไบแอส IB2 

 

G
ai

n 
(d

B
)

(ก)  ผลการจําลองดวยโปรแกรม 
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(ข) ผลตอบสนองทางความถี่ของไอซี 
 

รูปที่ 9 ผลตอบสนองทางความถี่ของวงจรที่นําเสนอ 
 

 ผลการจําลองการทํางานในรูปที่ 10 เพื่อแสดงให

เห็นคุณสมบัติของวงจรที่นําเสนอดวยการเปรียบเทียบการ

จําลองการทํางาน กับคาที่คํานวณไดจากสมการที่ 11 เม่ือ

ทําการคงที่ IB1=50µA และปรับเปล่ียนคากระแส IB2 จาก 

0µA ถึง 200µA จะเห็นไดวามีผลการตอบสนองที่

สอดคลองกับทฤษฎีที่ วิเคราะหไวดังแสดงในรูปที่  11 

แสดงอัตราขยายเม่ือทําการเพิ่มคากระแส IB2 เริ่มจาก 0-

100µA พรอมกับทําการเปล่ียนแปลงอุณหภูมิในชวง 27-

100C จะเห็นไดวามีผลกระทบเพียงเล็กนอยสวนในรูปที่ 

12เปนการจําลองการทํางานของวงจรใหเปนวงจรกลํ้า

สัญญาณดวยการปอนอินพุตเปนสัญญาณซายน (Isin) มี

ขนาด 20µA ที่ความถี่ 10kHz ดังรูปที่ 12(ก) กําหนดให  

IB1=50µA และ IB2  เปนสัญญาณรูปสามเหล่ียมที่มีขนาด 

20-100µA ความถี่ 1kHz ดังรูปที่ 12(ข) สวนรูปที่ 12(ค) 

เปนผลการจําลองทีวั่ดคาไดจากเอาตพุตของวงจร จะเปน

เหมือนกับวงจรกลํ่าสัญญาณทางแอมปลิจูดที่ใชในการ

ส่ือสารขอมูล ดังแสดงในรูปที่ 13 
 

Current IB2  (µA)
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รูปที่ 10 เปรียบเทียบผลการจําลองการทางกับคาที่

คํานวณได 
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รูปที่ 11 อัตราขยายเม่ือปรับ IB2  และอุณหภูมิ 27C, 

50C และ 100C 
 

(ก) อินพุตที่ปอนเขาเปน Isinขนาด 20µA 
 

C
ur

re
nt

 (µ
A

)

(ข) สัญญาณที่ปอนเขา IB2 
 

C
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 (µ
A

)

(ค) ผลการจําลองที่ไดจากการที่ปอนอินพุต  
 

รูปที่ 12 ประยุกตใชงานเปนวงจรกลํ่าสัญญาณแบบ 

แอมปลิจูด 
 

           Time

0s 0.5ms 1.0ms 1.5ms 2.0ms 2.5ms 3.0ms 3.5ms 4.0ms
-I(R5) I(I3) I(I4)

-50uA

0A

50uA

100uA

 

รูปที่ 13  ผลการประยุกตเปนวงจรกลํ่าสัญญาณแบบ 

แอมปลิจูด 
 

 

\ 

4. สรุปผลการทดลอง 

 บทความ วิ จัย น้ี ได นํ า เสนอ การ สั ง เคราะห

วงจรขยายในโหมดกระแสดวย VDTA เพียงตัวเดียว ซ่ึงมี

คุณลักษณะเดนคือ สามารถปรับอัตราขยายไดดวยวิธีทาง

อิเล็กทรอนิกส ดวยกระแสไบแอส IB1และ IB2ใชเพียง

อุปกรณ VDTA เพียงตัวเดียว ปราศจากอุปกรณพาสซีสมา

ตอรวม ผลการจําลองการทํางานสอดคลองทางทฤษฎีมี

อัตราส้ินเปลืองพลังงาน 0.58mW ที่แหลงจาย ±1.5V

ทั้งน้ีสามารถตอใชงานจริงไดดวยไอซีมีผลการทํางาน

เปนไปตามทฤษฎีและผลการจําลองการทํางาน มีการ

ตอบสนองความถี่ มากกว า1MHz นอกจากจะ เป น

วงจรขยายสัญญาณในโหมดกระแสทั้งแบบตามสัญญาณ 

และกลับสัญญาณยังสามารถนําไปประยุกตใชในวงจรกลํ่า

สัญญาณแบบแอมปลิจูดไดดวย  
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วงจรกรองแถบความถี่ผาน Chebyshev อันดบัหกรูปแบบกระแสชนิดข้ันบนัไดโดยใช OTA-C 

Current-mode Chebyshev Ladder Band-pass Filter Using OTA-C 
 

เทิดศักด์ิ  กันโต   พสธร ยิ่งเจริญรัตน  พันธกานต แสงแกว และพิพัฒนพรหมมี 
สาขาวิชาวศิวกรรมโทรคมนาคม คณะวศิวกรรมศาสตร  สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

 

บทคัดยอ 

บทความน้ีนําเสนอวงจรกรองแถบความถี่ผาน 

Chebyshev อันดับหก รูปแบบกระแสชนิดขั้นบันได โดย

ใช OTA-C วงจรประกอบไปดวยอินทีเกรเตอรชนิดสูญเสีย 

และอินทีเกรเตอรชนิดไมสูญเสีย โดยมีตัวเก็บประจุตอลง

กราวดจํานวนหกตัว วงจรที่นําเสนอใชรูปแบบการแปลง

จากวงจร RLC ตนแบบ อุปกรณที่นําเสนอสรางโดยใช

เทคโนโลยีซีมอส TSMC 0.18µm  ผลตอบสนองทาง

ความถี่สามารถควบคุมไดดวยการปรับกระแสไบอัส ตั้งแต 

0.1 µA ถึง 1,000 µA โดยมียานความถี่ใชงานตั้งแต 

500kHz ถึง 50MHz วงจรที่นําเสนอใชไฟเล้ียงที่ 1.5V ใช

พลังงานประมาณ 72 mW ความเพี้ยนทางฮารมอนิกสต่ํา

อีกทั้งยังไมใชตัวตานทานภายนอกตอรวมในวงจร ซ่ึงเหมาะ

ในการสรางเปนวงจรรวมโดยจําลองผลการทํางานของวงจร

ที่นําเสนอดวยโปรแกรม PSPICE พบวามีความสอดคลอง

กับทฤษฎ ี

คําสําคัญ: วงจรกรองแถบความถี่ผานอันดับสูง รูปแบบ

กระแส  Chebyshev  OTA-C 
 

1. บทนํา 

วงจรขยายความนํา  (OTA: Operational 

Transconductance Amplifier) [1] เปนอุปกรณที่ใช

ออกแบบวงจรประมวลผลสัญญาณอนาล็อกซ่ึงมีขอดีคือ 

ปรับคาความนําไดดวยวิธีทางอิเล็กทรอนิกสไดกวาง 

โครงสรางไมซับซอนOTA ถูกนําไปแทนอุปกรณพาสซีฟใน

วงจรกรองความถี่ ซ่ึงไดรับการคิดคนและพัฒนาอยาง

ตอเน่ือง เชน การออกแบบวงจรกรองความถี่อันดับหน่ึง 

[2-3] การออกแบบวงจรกรองความถี่อับดับสอง [4-5] 

โดยเปนที่ทราบกันดีวาวงจรกรองความถี่อันดับสูงจะมี

ประสิทธิภาพดีกวาอันดับต่ํา เชน ทําใหวงจรเขาใกลความ

เปนอุดมคติมากขึ้น วงจรกรองความถี่แบบแอกทีฟอันดับ

สูงถูกสรางขึ้นจากแบบจําลอง RLC[6-8] ทํางานในรูปแบบ

แรงดัน แตเปนที่ทราบกันดีวาวงจรที่ทํางานในรูปแบบ

กระแสมีศักยภาพที่สูงกวา เชน ผลตอบสนองทางความถี่

สูงกวาใชไฟเล้ียงต่ํากวา การออกแบบใหวงจรทํางานใน

รูปแบบกระแสจึงเปนแนวทางที่ไดรับความนิยมอยาง

แพรหลาย 

ในอดีตวงจรกรองแถบความถี่ผานรูปแบบกระแส

อันดับสูงดวยเทคนิคตางๆ เชน วงจรกรองแถบความถี่ผาน 

Chebyshev อันดับสูงชนิดขั้นบันไดถูกนําเสนอจากออป

แอมป (Op-amps) และมอสทรานซิสเตอร [9-12] ดวย

โครงสรางที่ซับซอน วงจรสายพานกระแสหลายเอาตพุต 

(MOCC) [13] ตอรวมกับตัวตานทานถูกนําเสนอแต มี

ขอเสียคือ ใชอุปกรณพาสซีฟมากเกินไป และทํางานใน

ยานความถี่ สูงไดไมดี นัก วงจรกรองแถบความถี่ผาน 

Chebyshev อันดับ 6 โดยใชการคาสเคดของวงจรกรอง

ไบควอต [14] ซ่ึงก็ยังไมเหมาะที่จะทํางานในยานความถี่ 

VHF 

จากปญหาตางๆของวงจรที่นําเสนอมาแลวในอดีต 

ในบทความน้ีจึงนําเสนอวงจรกรองแถบความถี่ผาน 

Chebyshev อันดับหกปรับคาไดรูปแบบกระแสชนิด

ขั้นบันไดโดยใช OTA-C วงจรประกอบดวยอินทีเกรเตอร 

ชนิดสูญเสีย 2 ตัว และอินทีเกรเตอรชนิดไมสูญเสีย 4 ตัว 

ตัวเก็บประจุตอลงกราวด 6 ตัว ทําใหมีขอดีมากขึ้น เชน 

ใชอุปกรณนอย ไฟเล้ียงต่ํา พลังงานต่ํา และปรับคาทาง

อิเล็กทรอนิกสไดกวาง เหมาะแกการนําไปสรางเปนวงจร

รวมได ผลการจําลองการทํางานมีความสอดคลองกับ

ทฤษฎ ี
 

2. ทฤษฏีและหลักการ 

2.1 วงจรอินทีเกรโดยใช OTA 

วงจร OTA หลายเอาตพุต (Multiple-Output 

Operational Transconductance Amplifier: MO-

OTA ) แบบซีมอส ดังแสดงในรูปที ่1 
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รูปที่ 1 วงจรโอทีเอหลายเอาตพุตแบบซีมอส (CMOS 

MO-OTA) 
 

 การสรางบล็อกอินทีเกรเตอรชนิดไมสูญเสียดวย

วงจร OTA น้ันสามารถสรางไดโดยการตอตัวเก็บประจุ

ที่อินพุตบวกลงกราวดและอินพุตลบลงกราวด และ 

แทนดวยบล็อกไดอะแกรมไดดังแสดงในรูปที ่2 
 

1
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sC

 

รูปที่ 2 บล็อกอินทีเกรเตอรชนิดไมสูญเสีย 

(Lossless integrator) 
 

จากการวิเคราะหวงจรรูปที่ 2 ดวย KCL จะได

ฟงกชันถายโอนกระแสดังน้ี 
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การนําบล็อกอินทีเกรเตอรชนิดไมสูญเสียสามารถ

นําไปสรางเปนบล็อกอินทีเกรเตอรชนิดสูญเสียไดโดยการ

ลูปเอาตพุตลบกลับที่อินพุตบวกของบล็อกอินทีเกรเตอรไม

ชนิดสูญเสียดังแสดงในรูปที ่3 
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g
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รูปที่ 3 บล็อกอินทีเกรเตอรชนิดสูญเสีย 

(Lossy integrator) 
 

จากการวิเคราะหวงจรรูปที่ 3 ดวย KCL จะได

ฟงกชันถายโอนกระแสดังน้ี 
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3. วงจรกรองแถบความถ่ีผานอันดับหก 

การสรางวงจรอินทีเกรเตอรชนิดไมสูญเสีย และ

วงจรอินทีเกรเตอรชนิดสูญเสียโดยใชวงจร OTA ที่

นําเสนอ ถูกนํามาออกแบบเปนวงจรกรองแถบความถี่ผาน

อันดับหก โดย ใช วิ ธีการแปลงโครงข าย  (Network 

Transform) [15] จากวงจรกรองความถี่ต่ําผานแบบ

ขั้นบันได (LC Ladder LPF) แบบพาสซีฟที่มีตัวตานทาน

ปลายปดคู (Doubly Terminated Resistors) ซ่ึงเปน

โครงสรางพื้นฐานในการสังเคราะหดังแสดงในรูปที่ 4 
 

รูปที่ 4 วงจรกรองความถี่ต่ําผานอันดับสาม 

ชนิดขั้นบันไดตนแบบ 
 

ตารางที่ 1รูปแบบการแปลง RLC จาก LPFเปน BPF [15] 
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รูปที่ 5 วงจรกรองแถบความถี่ผานอันดับหก 

ชนิดขั้นบันไดตนแบบ 
 

จากรูปที่  5 แสดงวงจรกรองแถบความถี่ผาน

อันดับหกชนิดขั้นบันไดตนแบบ ที่ไดจากการแปลงวงจร

ตามตารางที่ 1โดยใชโครงสรางพื้นฐานวงจรกรองความถี่

ต่ําผานอันดับสามชนิดขั้นบันไดตนแบบในรูปที่ 4 เปนตัว

ตั้งตนในการสังเคราะหจากน้ันนํามาวิเคราะหโดยใช KCL 
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ทําใหไดสมการความสัมพันธระหวางกระแสและแรงดัน

ของวงจรกรองแถบความถี่ผานอันดับหกชนิดขั้นบันได ดัง

สมการที่ 3 - 8 
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(ข) 

รูปที่6(ก) กราฟการไหล (Signal Flow Graph: SFG) ของ

วงจรกรองแถบความถี่ผานอันดับหกชนิดขั้นบันไดตนแบบ 

(ข) Normalized SFG ของรูปที่ 6(ก) ในรูปแบบกระแส 
 

เห็นไดวาจากสมการที่ (3)-(8) สามารถนํามาเขียน

เปนกราฟการไหล (Signal Flow Graph: SFG) ไดดังรูปที่ 

6(ก) ซ่ึงจะอยู ในรูปของกระแสและแรงดัน และเม่ือ

ตองการปรับ SFG รูปที่ 6(ก) ใหอยูในรูปของกระแส

ทั้งหมดสามารถทําไดโดยการ Normalized โดยใชคา

ทรานสคอนดักแตนซ (gm) เพื่อเปล่ียนรูปของแรงดันให

เปนกระแสดังแสดงในรูปที่ 6(ข) 
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รูปที่7 วงจรรวมของวงจรกรองแถบความถี่ผาน 

Chebyshev อันดับหกที่นําเสนอ 
 

จากกราฟการไหลรูปที่ 6(ข) สามารถสรางเปน

วงจรกรองแถบความถี่ผานโดยใชบล็อกไดอะแกรมรูปที่ 2 

และ 3 ไดดังรูปที่ 7 เม่ือพิจารณาวงจรที่นําเสนอพบวา

ประกอบดวยบล็อกอินทีเกรเตอรชนิดสูญเสียและบล็อก

อินทีเกรเตอรชนิดไมสูญเสีย  
 

4. ผลการจําลองการทํางาน 

 ผลการจําลองการทํางานดวย PSPICE ของวงจร

กรองแถบความถี่ ผ าน Chebyshev อันดับหกแบบ

ขั้นบันไดตนแบบโดยตัวเก็บประจุมีคา C1=C2=C3=10nF 

และขดลวดเหน่ียวนํามีคา L1= L2=L3=10nH ตัวตานทาน 

RS=RL=1Ωตามลําดับ เปรียบเทียบกับวงจรกรองแถบ

ความถี่ผาน ตนแบบโดยใชเทคโนโลยี CMOS0.18µm 

ของ TSMC ใชไฟเล้ียง 1.5Vโดยทรานซิสเตอร PMOS 

และ NMOS ในวงจรโอทีเอ ดังแสดงในรูปที่  1โดย

กําหนดคาW/L ของมอสทรานซิสเตอรเปนดังแสดงใน

ตารางที่ 2 
 

ตารางที ่2 คา W/L ของมอสทรานซิสเตอร ในรูปที่ 1 

Transistor W (µm) L (µm) 
PMOS 15 0.25 
NMOS 5 0.25 
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รูปที่ 8 ผลตอบสนองทางแมกนิจูดของ 

วงจรอินทรีเกรเตอรชนิดไมสูญเสีย 
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รูปที่ 9 ผลตอบสนองทางแมกนิจูดของ 

วงจรอินทรีเกรเตอรชนิดสูญเสีย 
 

โดยรูปที่ 8 และรูปที่ 9 เปนการแสดงผลการ

ตอบสนองทางแมกนิจูดของกระแสเอาทพุทของวงจรอินที

เกรเตอรชนิดไมสูญเสียรูปที่ 2 และวงจรอินทีเกรเตอร 

ชนิดสูญเสียรูปที่ 3โดยใชคาตัวเก็บประจุ C1=10pFและ 

คากระแสไบอัสIB=100µAพบวามีการตอบสนองความถี่ที่

10 MHz 
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รูปที่ 10 ผลตอบสนองทางแมกนิจูดวงจรกรองแถบ

ความถี่ผาน Chebyshev อันดับหกในรูปที่ 5 และรูปที่ 7 
 

นําวงจรในรูปที่ 2 และรูปที่ 3 มาตอวงจรกรอง

แถบความถี่ผ าน ดังรูปที่  7 โดยใชตัวเ ก็บประจุมีคา

1 2 3 1 2 3 10C C C C C C pF         ปรับค ากระแส

ไบอัส(IB) เทากับ 100µA เปรียบเทียบผลตอบสนองทาง

แมกนิจูดของวงจรกรองแถบความถี่ผานตนแบบ และวงจร

กรองแถบความถี่ผานที่นําเสนอแสดงดังรูปที่ 10 จะเห็น

ไดวาของวงจรทั้งสองมีคาใกลเคียงกัน แตมีการกระเพื่อม

ของสัญญาณในชวงแถบความถี่ผาน (Pass-band)แตกตาง

กันอยูเล็กนอยสวนคาอินพุตอิมพีแดนซของวงจรกรอง

แถบความถี่ผานที่นําเสนอแสดงดังรูปที่ 11 พบวามีคาต่ํา

มากในชวงแถบความถี่หยุด (Stop-band)และ ในชวงแถบ

ความถี่ผานมีคาประมาณ 400Ω ในชวงแถบความถี่ผาน 
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รูปที่ 11 ความตานทานอินพุทของวงจรกรองแถบความถี่

ผาน Chebyshev อันดับหก เม่ือปรับคากระแสไบอัส 

IB=100µA 
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รูปที่ 12 คาความเพี้ยนทางฮารมอนิกของวงจรกรองแถบ

ความถี่ผานที่นําเสนอ โดยกําหนดคากระแสไบอัส 

IB=1000µA 
 

รูปที่ 12 แสดงคาความเพี้ยนทางฮารมอนิก (THD) 

ของวงจรกรองแถบความถี่ผานที่นําเสนอสามารถวัดไดโดย

กําหนดคากระแสไบอัส IB=1,000µA ปอนสัญญาณอินพุต

ในชวงแถบความถี่ผาน (50MHz) และ ปรับคาแอมปลิจูด

ของอินพุต คา THD ที่วัดไดมีคาต่ํากวา 0.4%  
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รูปที่ 13 ผลตอบสนองทางแมกนิจูดของวงจรกรองแถบ

ความถี่ผาน Chebyshev อันดับหก ที่นําเสนอเม่ือปรับ

คากระแสไบอัส (IB) 
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ในการปรับคาการตอบสนองทางความถี่ของวงจร

กรองแถบความถี่ผาน Chebyshevอันดับหกที่นําเสนอ 

สามารถปรับคาทางอิเล็กทรอนิกส โดยการปรับกระแส

ไบอัส IB[0.1, 1, 10, 100, 1000] µA ผลตอบสนองทาง

ความถี่สามารถปรับคาไดในชวงตั้งแต 500kHz ถึง 

50MHz ดังแสดงในรูปที่ 13 พบวาผลตอบสนองทางแมก

นิจูดของวงจรกรองแถบความถี่ผาน Chebyshev อันดับ

หก ที่นําเสนอมีความสอดคลองกับทฤษฎ ี
 

5. บทสรุป 

วงจรกรองแถบความถี่ผาน Chebyshevอันดับหก

รูปแบบกระแสชนิดขั้นบันไดโดยใชโอทีเอวงจรใหมถูก

นําเสนอ วงจรประกอบดวยอินทีเกรเตอรชนิดสูญเสีย และ

ไมสูญเสีย โดยเลียนแบบการทํางานจากวงจรกรองแถบ

ความถี่ผาน Chebyshevแบบขั้นบันไดอันดับหกตนแบบ 

ผลตอบสนองทางความถี่ใชงานอยูในชวง 500kHz ถึง 

50MHz โดยปรับคากระแสไบอัสตั้งแต 0.1µA ถึง 

1,000µA วงจรที่นําเสนอใชไฟเล้ียงที่ 1.5V และใช

พลังงานสูงสุด 72mW ที่กระแสไบอัส 1,000µA วงจร

ประกอบดวยโอทีเอแบบอินทีเกรเตอรชนิดสูญเสียจํานวน 

2 ตัว ชนิดไมสูญเสียจํานวน 4 ตัว และตัวเก็บประจุตอลง

กราวดจํานวน 6 ตัว วงจรที่นําเสนอมีคา THD ต่ํา และ

ปรับคาไดยานความถี่กวาง 
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อิทธพิลของครบีที่มีผลตอเครือ่งแลกเปลี่ยนความรอน 

Influence Fins Effect of Heat Exchanger 
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บทคัดยอ 

 บทความน้ีเปนการศึกษาเชิงทดลองคุณลักษณะของ

การถายเทความรอนและการสูญเสียความดัน ภายในทอ

แลกเปล่ียนความรอนแบบส่ีเหล่ียมจัตุรัส การทดลองน้ีใชคา

ความเร็วสอดคลองกับตัวเลขเรยโนลดสอยูในชวงระหวาง 

4000 ถึง 25,000 มีมุมปะทะ(=30o), ระยะพิตตตอความ

สูงทอ (อัตราสวนระยะพิตต, P/H=PR=0.5, 1.0, 1.5 และ 

2), ความสูงครีบตอความสูงทอ (อัตราสวนการปดก้ันการไหล 

e/H=BR=0.2) ผลการทดลองน้ีไดนําเสนอคาอัตราสวนการ

ถายเทความรอนในรูปของนัสเซิลทเรโชวและคาอัตราการ

สูญเสียความดันในรูปของอัตราสวนของตัวประกอบเสียด

ทาน จากการทดลองพบวาการใสครีบจะใหคานัสเซิลทเรโชว

และอัตราสวนของตัวประกอบเสียดทานสูงกวากรณีทอผนัง

เรียบทุกกรณีศึกษา  

คําสําคัญ: การถายเทความรอน  เลขนัสเซิลท ตัวประกอบ

เสียดทาน ครีบ 
 

Abstract 

 This work presents an experimental study on 

heat transfer and pressure loss characteristics in a 

square-duct. The experiments are carried out by 

varying the airflow rate in terms of Reynolds 

number based on the hydraulic diameter of the 

duct ranging from 4000 to 25,000. The ribs attack 

angle, (=30o) was mounted in tandem, the ribs 

pitch to duct height ratio or pitch ratio 

(P/H=PR=0.5, 1.0, 1.5 and 2). The effect of three rib 

to duct height ratios or blockage ratio (e/H=BR=0.2) 

on heat transfer and pressure loss in the duct are 

investigated which presented in terms of Nusselt 

ratio  friction ratio respectively. The experimental 

result reveals that the insertion of the angle-ribs 

provides considerably higher heat transfer and 

pressure loss values than the smooth duct for all 

cases.  

Keywords: Heat Transfer, Nusselt Number, Friction 

Factor, Rib 

 

1. บทนํา 

 ปจจุบันปญหาดานพลังงานเขามามีบทบาทในสังคม

มากขึ้น และมีนโยบายจากภาครัฐใหมีการพัฒนาอุปกรณที่

สามารถนําพลังงานมาใชประโยชนไดคุมคาที่สุด โดยอุปกรณ 

ดานการถายเทความรอนเปนสวนหน่ึงที่ มีความสําคัญ

ทางดานอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม ซ่ึงการพัฒนาเครื่อง

แลกเปล่ียนความรอนเปนแนวทางหน่ึงที่จะชวยลดการใช

พลังงานของเครื่องจักรหรือชวยลดการปลอยความรอนสู

บรรยากาศโดยการเพิ่มสมรรถนะเครื่องแลกเปล่ียนความรอน

ใหสูงขึน้ จากการศึกษาพบวาตัวแปรสําคัญสําหรับการพัฒนา

เครื่องแลกเปล่ียนความรอนใหมีสมรรถนะสูงขึ้นคือการเพิ่ม

คาสัมประสิทธ์ิการถายเทความรอน (h) ใหสูงขึ้นในขณะที่ตัว

ประกอบเสียดทานเทาเดิมหรือเพิ่มขึ้นไมสูงมาก สําหรับ

เทคนิคที่ใชในงานวิจัยน้ีอาศัยหลักการเปล่ียนรูปแบบการไหล

จากริบสามเหล่ียมจะสงผลใหคาการถายเทความรอนสูงขึ้น

เน่ืองจากมีการขัดขวางการไหลกอให เกิดการไหลแบบ

ปนปวนและเกิดการไหลแยกตัวจากริบไปกระแทกบริเวณ

พื้นผิวรอนสงผลใหเกิดทําลายชั้นความหนาระหวางของ

อากาศกับผิวรอนทําใหคาสัมประสิทธ์ิการถายเทความรอน

สูงขึ้นในบริเวณที่มีการตกกระทบน้ัน ซ่ึงที่ผานมาไดมีผูที่

ศึกษาในเรื่องที่เก่ียวของดังน้ี 
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 จิตกร กนกนัยการ และคณะ [1] ทําการศึกษา

พฤติกรรมเชิงความรอนภายในชองขนานจัตุรัสสอดดวยแผน

ก้ันเอียง 45 องศา วางไขวกัน โดยพิจารณาผลของตัวแปร

ความสูงครีบตอความสูงทอ (e/H=0.1, 0.15, 0.2, 0.25 และ 

0.3) ภายใตสภาวะฟลักซความรอนที่ผิวคงที่ ในชวงเลขเรย

โนลดส 4000-40,000 

 Promvonge [2] ไดรายงานถึงผลกระทบจากการใช

ลวดขดหนาตัดรูปส่ีเหล่ียมจัตุรัสเปนอุปกรณสรางความ

ปนปวนที่มีตอการถายเทความรอนและความเสียดทานในทอ

ภายใตฟลักซความรอนที่ผิวคงที่ และทําการเปรียบเทียบ

ผลลัพธที่ไดกับกรณีทอที่ใชลวดขดหนาตัดรูปวงกลม 

 Kwankaomeng และคณะ [3] ไดทําการศึกษาการ

ถายเทความรอนของเครื่องแลกเปล่ียนความรอนแบบทอ

ส่ีเหล่ียมจัตุรัส โดยมีขอบเขตการศึกษาในชวงเลขเรโนลด 

4,000- 25,000 สอดใสดวยแผนก้ันเอียงทํามุม 45 องศา ใน

แนวเยื้อง ที่ดานบน และดานลางของทอ สัดสวนระยะพิตช

ตอความสูงทอ (PR) =  3 สัดสวนความสูงแผนก้ันตอความสูง

ทอ (e/H) = 0.1, 0.2, 0.3 และ 0.4 จากการทดลองพบวา

เครื่องแลกเปล่ียนความรอนที่สอดใสแผนก้ัน (e/H) = 0.4 ให

คาการถายเทความรอน และคาตัวประกอบเสียดทานสูงที่สุด

นอกจากการใชใบบิดและลวดขดรูปแบบตางๆซ่ึงเปนอุปกรณ

สรางความปนปวนสําหรับการไหลภายไหลทอกลมที่ไดรับ

ความนิยมแลวยังมีงานวิจัยที่ศึกษาถึงอุปกรณสรางความ

ปนปวนในรูปแบบอ่ืนๆ 
 

2. ทฤษฎีและหลักการ 

 เปนการศึกษาการเพิ่มการถายเทความรอนในรูป

เลขนัสเซิลท (Nusselt Number) และการสูญเสียความดัน

ของพัดลม (Blower) ในรูปตัวประกอบเสียดทาน (Friction 

Factor) โดยมีทฤษฎีที่ใชในการคํานวณดังน้ี 
 

สมการการถายเทความรอน (Heat Transfer)   

คาตัวเลขเรยโนลด (Reynolds numbe , Re) 

                  Re VD


                                  (1) 

คาตัวเลขนัสเซิลล (Nusselt Number, NuD) 

       D
hDNu
k

                                  (2) 

ตัวประกอบเสียดทาน (Friction Factor, f)  

         2Vρ
ΔP

L/D
2f 

                         (3) 

สมรรถนะการเพิ่มการถายเทความรอน  pp  

    1 3pp o oNu Nu f f                    (4) 
 

 

 
รูปที่ 1 ชุดทดลอง 
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รูปที่ 2 ชิ้นงาน 

 

3. การติดต้ังและวิธีการทดลอง 

 รูปที่ 1 แสดงลักษณะการติดตั้งชุดอุปกรณทดสอบ 

โดยใชอากาศเปนของไหลทํางานถูกจายจากพัดลมความ

ดันสูงขนาด 2 kW ความเร็วของพัดลมสามารถกระทําได

โดยการควบคุมผานอินเวอรเตอรเพื่อใหไดปริมาณอัตรา

การไหลของอากาศที่ตองการ อัตราการไหลของอากาศ

คํานวณไดจากการวัดคาความดันตกครอมแผน Orifice 

โดยใช Inclined manometer เทอรโมคลัปเปลชนิด K 

จํานวน 56 ตัวถูกติดตั้งที่ผนังดานบนและดานขางของชวง

ทอทดสอบและเทอรโมคลัปเปลอีกจํานวน 2 ตัวใชสําหรับ

วัดอุณหภูมิของอากาศทางเขาและออกจากชวงทอทดสอบ 

โดยคาอุณหภูมิทั้งหมดจะแสดงผลผานเครื่อง Data 

Logger ผนังดานนอกของชวงทอทดสอบมีการติดตั้งฮีต

เตอรสําหรับใหความรอนภายใตสภาวะเงื่อนไขฟลักซ

ความรอนคงที่ เครื่อง Digital differential pressure ถูก

ใชสําหรับอานคาความดันตกครอมที่วัดไดจากจุดวัดคา

ความดันที่อยูครอมชวงทอทดสอบ ทดสอบในชวงการไหล

แบบปนปวนที่คาเลขเรยโนลดสระหวาง 4000 – 25,000   

 รูปที่ 2 ลักษณะของแผนครีบที่ใชสําหรับสอดใสใน

ทอส่ีเหล่ียมจัตุรัสเพื่อทําการทดสอบ แผนครีบทําจากแผน

อะลูมิเนียมหนา 0.3 มิลลิเมตร มีอัตราสวนระยะหาง

ระหวางครีบตอความสูงทอทอหรือระยะพิตต (PR = P/H) 

เปน 0.5, 1.0, 1.5 และ 2.0 โดยครีบมีความสูง (H) 0.45 

มิลลิเมตร (BR = H/D = 0.2) ตามลําดับ 
 

4. ผลการทดลองและการอภิปรายผล 

 ผลของการทดลองแสดงในรูปความสัมพันธตางๆ 

ไดดังน้ี 

 รูปที่ 3 แสดงความสัมพันธระหวาง Nu/Nu0 กับ 

Re ที่มีการใสครีบที่คา PR=0.5, 1.0, 1.5 และ 2.0 จาก

รูปพบวาคา Nu/Nu0 มีคาลดลงเม่ือคา Re เพิ่มสูงขึ้น ทอ

ที่ใสครีบที่มีคา PR สูงจะใหคา Nu/Nu0 มากกวาที่คา PR 

ต่ํากวา เพราะวาครีบที่มีคา PR สูงจะไปชวยการไหลของ

อากาศดีขึ้นกวาที่คา PR ต่ําๆ ซ่ึงจากผลดังกลาวทําใหได

อัตราการแลกเปล่ียนความรอนไดดีกวา ดังน้ันครีบที่มีคา 

PR=0.5, 1.0, 1.5 และ 2.0 ใหมีคาการถายเทความ

เพิ่มขึ้นเม่ือเทียบกับกรณีทอผนังเรียบ เทากับ 2.5, 2.45, 

2.38 และ 2.3 เทา ตามลําดับ 

 รูปที่ 4 แสดงความสัมพันธระหวาง f/f0 กับ Re ที่

ใสครีบที่คา PR = 0.5, 1.0, 1.5 และ 2.0 พบวา คา f/f0 

เพิ่มสูงขึ้นตามคา Re เม่ือใสครีบที่มีคา PR สูงขึ้นสงผลทํา

ใหคา f/f0 เพิ่มสูงขึ้นเชนกัน เน่ืองจากครีบที่มี PR สูงจะไป
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บล็อกการไหลมากกวาครีบที่มีคา PR ต่ํากวา ดังน้ันครีบที่

คา PR = 0.5, 1.0, 1.5 และ 2.0 ใหคาตัวประกอบเสียด

ทานเม่ือเทียบกับกรณีทอผนังเรียบเทากับ 5.6, 4.5, 3.6 

และ 3.4 ตามลําดับ 

 
        รูปที่ 3 ความสัมพันธระหวาง Nu/Nu0 กับ Re 

 

 
      รูปที่ 4 ความสัมพันธระหวาง f/f0 กับ Re 

 

 รูปที่ 5 แสดงความสัมพันธระหวาง TEF กับ Re 

พบวาเม่ือใสครีบที่คา PR ลดลง มีผลทําใหTEF สูงขึ้น โดย

ครีบที่คา PR=2.0 จะใหคา TEF สูงสุดเทากับ 1.72 

ในชวงคา Re ที่ต่ําและคอยๆ ลดลงที่คา Re เพิ่มสูงขึ้น 

ในขณะที่ครีบที่มีคา PR=1.0, 1.5 และ 2.0 ใหคา TEF 

สูงสุดเทากับ 1.65, 1.58 และ 1.53 ตามลําดับ 
 

 
   รูปที่ 5 ความสัมพันธระหวาง TEF กับ Re 

5. สรุปผลการทดลอง 

 การถายเทความรอน ตัวประกอบเสียดทานและ

สมรรถนะการถายเทความรอนของเครื่องแลกเปล่ียนความ

รอนแบบทอส่ีเหล่ียมจัตุรัสที่มีการติดตั้งแผนครีบเอียงทํา

มุม 30o, มีอัตราสวนการปดก้ันการไหล BR=2.0 และมี

สัดสวนระยะพิตตเทากับ 0.5, 1.0, 1.5 และ 2.0 ในชวง

คา Re=4000-25,000 สามารถสรุปไดดังน้ี 

 1. การติดตั้งครีบในทอส่ีเหล่ียมจัตุรัสสามารถชวย

เพิ่มการถายเทความรอนไดดีขึ้น โดยเฉพาะที่ PR=0.5 มี

คาการถายเทความรอนสูงสุด 

 2. การติดตั้งครีบที่คา PR=2.0 ใหคา TEF สูงสุด 

เน่ืองจากใหคาตัวประกอบเสียดทานที่ต่ํากวา PR=1.5, 

1.0 และ 0.5 คอนขางมาก และถาสําหรับนําไปประยุกต

ควรเลือกใชครีบที่ PR=2.0 เพราะใหคา TEF สูงสุด 
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เพือ่ลดความรอนสะสมปองกันเครื่องจักร Gas Turbine และ HRSG Trip   

Design  the switching  technique with  low  frequency  control  the solenoid 
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บทคัดยอ 

บทความน้ี นําเสนอเทคนิคการแกปญหาความ

รอนที่สะสมในขดลวดโซลีนอยดของโซลีนอยดวาลว

ควบคุม  Hydraulic Damper  เดิม [1]    โดยใชเทคนิคส

วิชทชิ่งความถี่ต่ํา ไดทําการทดลองติดตั้งวิจัยเก็บขอมูลที่

โรงไฟฟาพลังความรอนรวมพระนครใต หนวยที่ 2  พบวา

ทําใหลดการใชลมจากปมลมหรืองจากลมจาก Service 

Air ที่ใชระบายความรอนและพลังงานสูญเสียในขดลวดโซ

ลีนอยด ซ่ึงเทคนิคน้ีมุงเนนแกปญหาที่ตนเหตุ โดยลด

ความรอนสูงที่สะสมในขดลวดโซลินอยดของโซลินอยด

วาลวน้ีไดจริงและสามารถปองกัน Gas Turbine Trip 

จากปญหา Hydraulic Damper ปดตัวไมทันเน่ืองจากโซ

ลินอยดวาลวขัดตัว และ HRSG Trip จากขดลวดโซลี

นอยดที่ใชควบคุม  Hydraulic Damper ไหม 
 

Abstract 

This article proposes a technique to solve 

the problem of heat transfer in solenoid coil of 

the solenoid valve controlling  hydraulic damper  

[1] by using the switching technique with low 

frequency.   With this experiment and  research 

was collected  data from South Bangkok 

Combined Cycle Power  Plant II . Result  from 

the new  method can safe the energy loss in 

solenoild coil.  This technique concentrates to 

solve the basic problem with reduced directly 

heat transfer in solenoild coil of the solenoild 

valve and protects  completely  gas turbine trip 

from the hydraulic damper closing failure and 

heat recovery steam generator  (HRSG) trips from 

solenoid coil of hydraulic damper burned. 
 

1 บทนํา 

จากปญหาที่เกิดกับชุด Hydraulic Damper  ที่ใช

ใ น โ ร ง ไฟฟ าพ ลั ง ค วา มร อ นร วม ในป ร ะ เ ท ศ ไท ย 

(Combined Cycle Power Plant) แบงเปน 2 สวนหลัก

คือ (1) การขัดตัวของโซลินอยดวาลวที่ใชควบคุมการ

ทํางานของชุด  Hydraulic Damper     เน่ืองจากความ

รอนสูงที่สะสมในขดลวดโซลินอยดของโซลินอยดวาลว

สงผลใหนํ้ามัน Hydraulic  บริเวณตัววาลวมีอุณหภูมิสูง

ระยะเวลานานๆ ทําใหนํ้ามัน Hydraulic เปล่ียนสภาพ

เปนลักษณะยางเหนียวแข็ง เปนเหตุใหโซลินอยดวาลวขัด

ตัว   เม่ือวาลวมีการขยับตัวจึงไมสามารถขยับตัวได และ

เม่ือ HRSG Trip   จึงทําให Damper เปดคางและปดตัว

ลงมาไมทันตามเวลาที่กําหนด สงผลให Gas Turbine 

Trip  (2) ขดลวดโซลินอยดของโซลินอยดวาลวที่ใช

ควบคุมชุด Hydraulic Damper ไหม เน่ืองจากความรอน

สูงที่สะสมในขดลวดโซลินอยด เปนเหตุให HRSG Trip ซ่ึง

ทําใหหนวยงานสูญเสียโอกาสในการจายกระแสไฟฟาทํา

ใหสูญเสียรายไดอยางมาก และยังสงผลใหอายุใชงานของ 

Gas Turbine และ HRSG ส้ันลงอีกดวย จึงได

ทําการศึกษาปองกันโดยวิธีระบายความรอนโดยใชลมจาก 
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Service Air มาระบายความรอนและทําการ Exercise โซ

ลินอยดวาลว [1]  ซ่ึงพบวาเปนวิธีแกปญหาที่ปลายเหตุ  

จึงไดทําการพัฒนาออกแบบแกไขปรับปรุงและทํา

การทดลอง โดยเพิ่มวงจรสวิทชชิ่งความถี่ต่ําดวยการ

ออกแบบวงจรลดแรงดันใชกับโซลินอยดวาลวขนาด  24 

Volt   โดยใหโซลินอยดวาลวรับแรงดันตรง 24 Volt 

ชวงเวลาแรกซ่ึงเปนเวลาที่โซลินอยดวาลวเริ่มขยับตัวเปด 

หลังจากน้ัน 5 วินาที ใหควบคุมที่แรงดัน 10 Volt แทน 

ซ่ึงเปนชวงเวลาที่โซลินอยดวาลทํางานเปดสุดแลวโดยให

สามารถรักษาตําแหนงวาลวใหคงสภาวะน้ันตลอดเวลา   

ซ่ึงโซลินอยดวาลวที่ทดลองน้ีมีชื่อเรียกวา “ Drain 

Control Valve “  และไดทดลองเก็บขอมูลกอนและหลัง

การเพิ่มเติมชุดดังกลาวที่โรงไฟฟาพลังความรอนรวมพระ

นครใต หนวยที่ 2 ซ่ึงการทดลอง สามารถแกปญหา

ดังกลาวได 

 

 

 
 
 
 
 

รูปที่ 1  Damper Unit  ของบริษัท Wahlco 

 
 
 
 

 

 

 

รูปที่ 2  ชุด Hydraulic Damper ควบคุมผานทาง   

DCS ของบริษัท ABB 
 

 

 

 

 

รูปที่ 3 ชุดโซลินอยดวาลวที่ติดตั้งอยูบน 

 Hydraulic Unit 
 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 4  โครงสรางโซลินอยดวาลวของชุด HYDRAULIC 

DAMPER 

 
2 ทฤษฎีและหลักการ 

2.1  ชุด Hydraulic Damper  

2.1.1 หลักการทํางานเบื้องตน 

ชุด Hydraulic Damper เปนชุดควบคุมการปด-

เปด Damper เพื่อนําความรอนจาก Exhaust Gas มาใช

ในขบวนการผลิตไอนํ้า  ซ่ึงการเปด Damper จะเปดเปน

ชวงเวลาเพื่อเพิ่มอุณหภูมิใน HRSG (Heat Recovery 

Steam Generator) ขึ้ นอยางพอเหมาะ ไม ให 

Temperature Gradient  เกินกวาคาที่กําหนดทําใหไม

เกิด Thermal Stress   ซ่ึง Thermal Stress น้ีจะทําให

อายุการใชงานของอุปกรณส้ันลง  นอกจากน้ีอุณหภูมิที่

คอยๆ เพิ่มขึ้นน้ีจะมีผลทําใหความดันภายใน HRSG 

เพิ่มขึ้นอยางเหมาะสมดวย  ตัวแปรที่ใชควบคุมการเปด 

Damper ที่สําคัญประกอบดวย  Drum Pressure และ 

Exhaust Gas Temperature  [2]  

      2.1.2 ฟงกชันการทํางาน 

ฟงกชันการทํางานของชุด Hydraulic Damper 

แบงการทํางานไดดังน้ีคือ การเริ่มเปด การเปดสุด การเริ่ม

ปด การปดสุด และการปดฉุกเฉิน  ซ่ึงโซลินอยดวาลวที่มี

หนาที่เปด-ปดวงจรนํ้ามันแตละตัวน้ันมีฟงกชั่นทํางานที่

แตกตางกันพิจารณารูปที่ 5  

กรณีเกิดความผิดปกติในระบบบางอยาง เชน 

High Pressure Boiler Feed Pump Trip ระบบปองกัน

จะทํางานตามฟงกชันที่ออกแบบไวคือสงสัญญาณให 

Damper  ปดตัวลงมาทันทีเพื่อปองกันทอภายใน HRSG 

ไมใหไดรับความเสียหายจากความรอนเกิน (Overheat) 

โดยมีสัญญาณส่ังใหระบบ Hydraulic Damper เปด 

Drain Control Valve จากน้ัน Drain Valve จะเปดตาม
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Ton=1 msec 
Toff= 1 

ทําใหนํ้ามัน Hydraulic ที่สะสมอยูใน Accumulator ทั้ง

ส่ีไหลเขากระบอกสูบตัว Damper ก็จะเคล่ือนที่อยางเร็ว 

ซ่ึงใชเวลาไมเกิน 40 วินาที  ถา  Drain Control Valve 

ขัดตัวจะสงผลให  Damper เปดคางไมสามารถปดภายใน

เวลา 40 วินาที  ระบบปองกันจะส่ัง Trip Gas Turbine 

ทันที หรือกรณีที่โซลินอยดคอยล  ของโซลินอยดวาลว“ 

Drain Control Valve” ไหมขาดวงจร  ตัว Drain 

Control Valve และ Drain Valve จะเปด สงผลใหนํ้ามัน 

Hydraulic ที่สะสมอยูใน Accumulator ไหลผานวาลวทั้ง

สองทําให Damper เคล่ือนปดตัวลงมาทันที สงผลให 

HRSG Trip 

รูปที่ 5  Flow Diagram ของ Hydraulic Damper 
 

2.2 ชุดควบคุมโซลินอยดวาลว Hydraulic Damper 

2.2.1 หลักการเบื้องตนวงจรควบคุมโซลินอยด

วาลวของชุด Hydraulic Damper น้ีถูกออกแบบให

ควบคุมแรงดันที่ 24 Volt ชวงเวลาแรกของการทํางานซ่ึง

เปนชวงเวลาที่โซลินอยดวาลวเริ่มเคล่ือนที่เปด หลังจาก

น้ัน 5 วินาทีใหควบคุมแรงดันที่ 12 Volt   เปนชวงเวลาที่

โซลินอยดวาลวขยับตัวเปดสุดแลว  พิจารณารูปที่  6    

เม่ือปอนแรงดันอินพุต 24 Volt ใหกับวงจรควบคุมที่เวลา 

t= +0   โซลินอยดวาลวจะไดรับแรงดัน 24 Volt โดยตรง

ผานทางหนาสัมผัสปกติปดของรีเลย  เม่ือเวลาผานไปที่ 

t= +5 วินาที  วงจรควบคุมทรานซิสเตอร Q1 ที่หนวงไวก็

จะส่ังใหรีเลยทํางาน   หนาสัมผัสของรีเลยปกติปดก็จะ

เปด  มอสเฟต M1 ซ่ึงทํางานอยูแลวก็จะควบคุมแรงดัน

ของโซลินอยดวาลวแทนที่ 12 Volt  โดยใช IC-555 เปน

ตัวกําเนิดสัญญาณพลัสใหกับมอสเฟส M1โดยออกแบบที่

ความถี่ 500 Hz     

รูปที่ 6 วงจรสวิชทชิ่งควบคุมโซลินอยดวาลว 
 

3. การออกแบบวงจร  

3.1 เง่ือนไขที่ตองการและขอมูลที่มีอยู 
1) แรงดันเดิมที่ใชกับโซลินอยดวาลว คือ 24 Volt  

2) แรงดันที่ทําการทดสอบวาสามารถรักษาโซลิ

นอยดวาลวใหคงสภาวะเปดสุดน้ันไดทําการทดสอบโดย

การจายแรงดัน 24 Volt เพื่อใหโซลินอยดวาลวขยับตัว

เปดและเปดสุดและทําการลดระดับแรงดันลงมาจนกระทั่ง

โซลินอยดวาลวไมสามารถรักษาสภาวะเปดน้ันได  ที่

แรงดันต่ําสุดคือ 8 Volt   

3) คาแรงดันที่ตองการในการออกแบบใหควบคุม

แทน 24 Volt  หลังโซลินอยดวาลวเปดสุด คือ 8 x 1.25 

เทากับ 11 Volt  (1.25  คือ คาที่เผ่ือไว 25 % ของคาแรง

ดันที่ไดจากการทดสอบ) 

4) เลือกคาแรงดันที่ตองการควบคุมโซลินอยด

วาลวใหคงสถานะเปดหลังจากวาลวเปดสุดในที่น่ี คือ 12 

Volt 

3.2  วงจรไบอัสทรานซิสเตอร 

จากรูปที่ 7  คํานวณหาคาหนวงเวลาที่ทําใหรีเลยทํางาน  

Ib = ( Vcc – Vbe ) / Rb 

Ib = ( 24 V – 0.7 V ) / 100 k  = 0.23 m 

Ic =  Ib = 100 x 0.23 m    =  23 m 

Vce = Vcc – Ic . Rc  =  24 V – ( 23 m x 0 ) = 24 V 
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คาหนวงเวลาที่ทําใหรีเลยทํางาน (ตองการหนวง 5 Sec 

Time Constant ( )  =  Rb x C 1 ( ) - 100 k x 

0.05 F  =  5 Sec 

 

 

 

 
 

 

 

รูปที่ 7  วงจรไบอัสทรานซิสเตอร 
 

 

 

 

 

 

VL=1/T 0 T VL (t) dt = 1/T 0   DTVS (t) dt = VS x D 

รูปที่ 8 กระแสและแรงดันที่ตกครอมขดลวดโซลินอยด 

 

3.3  วงจรสวิชทช่ิงความถี่ต่ําใชงานมอสเฟต M1 

การเลือกความถี่สวิชทชิ่งที่ใช ในการออกแบบ

ตองการใหกระแส ไหลผานโซลินอยดวาลวตอเน่ือง  คา

ขดลวดโซลินอยดวาลวที่ใชมีคา R = 20   , L   = 20  

m   จากรูปที่ 8   คํานวณหาคาความถี่ที่ใชงาน  เม่ือ 

Vs ( แรงดันแหลงจาย ) = 24 V  และ Vo (แรงดัน

เอาทพุทที่ตองการ ) = 12 V    ;    Duty Ratio  ( D )  =   

Vo / Vs   = 12 / 24  = 0.5  =  50 %  ;    =L / R =  

20   / 20  m  =  0.001 Sec  L  รับพลังงานและ

คายพลังงานหมดใชเวลาประมาณ 5   = 5  mSec   

ความถี่ที่เหมาะสมใชงาน = D ( 1/  )  =  0.500 x ( 1/ 

0.001 ) = 500 Hz; T= 1/f  = 1/500 = 2. mSec  ;        

ton = 0.5 x 2 = 1 mSec ; toff = (1-0.5) x 2 = 1 

mSec; D=ton/T = ton/ton+toff          

 

 

 
     รูปที่ 9  วงจรสวิชทชิ่งใชงานควบคุมโซลินอยดวาลว 

 

 3.4 ช้ินงานตนแบบ 

 

 

 

 

 

รูปที่ 10 ชิ้นงานตนแบบชุดควบคุมโซลินอยดวาลว 

 

4 ขอมูลความถ่ีของปญหาท่ีเกิด 

4.1 ปญหา Gas Turbine Trip จากการขัดตัวของ

โซลินอยดวาลวสาเหตุของปญหาคือ นํ้ามัน Hydraulic  ที่

ใชอยูเปนนํ้ามันทนไฟประเภทนํ้ามันที่มีนํ้าผสมไกลคอล  

นํ้ามันประเภทน้ีประกอบดวยนํ้า 35-40 %  เพื่อเปนสาร

ตานทานการติดไฟ    ไกลคอลและสารประกอบจากนํ้าที่

เปนยางเหนียวทําใหเกิดดความหนืด [4]  ดังน้ันเม่ือนํ้ามัน 

Hydraulic  บริเวณ  โซลินอยลวาลวมีอุณหภูมิสูงจะทําให

นํ้าที่ผสมในนํ้ามันระเหย ไอนํ้ามันบริเวณดังกลาวจะกลาย

สภาพเปนยางเหนียวแข็งดังรูปที่ 11  ไปอุดทางการ

เคล่ือนที่ของ  Drain Control Valve  เปนเหตุใหวาลวขัด

ตัว เม่ือ HRSG Trip  สงผลทําให Gas Turbine Trip 

      4.2 ปญหา HRSG Trip เน่ืองจากขดลวดโซลิ

นอยดของโซลินอยดวาลวชุด Hydraulic Damper ไหม 

สาเหตุของปญหาคือ อุณหภูมิในตัวขดลวดโซลินอยดสูง

สะสมเปนเวลานานๆ ทําใหฉนวนของขดลวดเส่ือมสภาพ 

อายุการใชงานส้ันลงและในที่สุดขดลวดโซลินอยดจึงไหม

และขาดวงจรสงผลให HRSG Trip  
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รูปที่ 11  ความรอนสูงสะสมในขดลวดโซลินอยดทําใหเกิด

คาบยางเหนียวเปนผลใหวาลวขัดตัว 
 

5  การวิจัยและทดลอง 

5.1 หลักการเดิม 

      5.1.1 เพิ่มชุดระบายความรอนและเพิ่มฟงกชัน

การ Exercise โซลินอยดวาลว ทําการแกไขโดยเพิ่มเติม

ชุดระบายความรอนโดยใชทอขนาด ¼ น้ิว ขดรอบขดลวด

โซลินอยดและทําการเจาะรูรอบๆทอที่ขดรอบขดลวดโซลิ

นอยด จากน้ันใชลมที่ตอจาก  Service Air  ไปเปาขดลวด

โซลินอยดซ่ึงสงผลทําใหอุณหภูมิของขดลวดโซลินอยดล

ดลงจาก 120  C เหลือ 54 C  สําหรับโซลินอยดวาลว

ขนาด 230 Volt และลดลงจาก 94 C เหลือ 48 C 

สําหรับโซลินอยดวาลวขนาด 24 Volt และทําการเพิ่ม

ฟงกชั่นการ Exercise วาลวควบคุม (Drain Control 

Valve ) โดยทําการ Exercise ทุก ๆ วันที่ 1 ของเดือน  

ขณะที่ขบวนการผลิตกระแสไฟจายโหลดใหกับระบบ เพื่อ

ปองกันและตรวจสอบการขัดตัวของโซลินอยดวาลว  ซ่ึง

สงผลใหสามารถแกปญหาโซลินอยดวาลวขัดตัว  ขอเสีย

คือส้ินเปลืองพลังงานจาก Service Air ที่ใชระบายความ

รอน และมีความยุงยากตอการนําทอ Service Air เขาใช

งาน  ดังรูปที่ 12 

 

 

 

 

 

รูปที่ 12  ชุดระบายความรอนขดลวดโซลินอยดวาลว

ควบคุมชุด Hydraulic Damper 
 

5.2 หลักการใหม   

     5.2.1 เพิ่มเติมวงจรสวิชทชิ่งความถี่ต่ําควบคุมโซลิ

นอยดวาลวเม่ือนําวงจรสวิชทชิ่งความถี่ต่ําเขาใชงานโดย

ทดลองใชกับโซลินอยดวาลวที่ มีชื่อเรียกวา “ Drain 

Control Valve “ ตั้งแต  1 ธันวาคม 2545 ถึง สิงหาคม 

2546  สามารถลดอุณหภูมิจาก 94 C เหลือ 48 C 

สําหรับโซลินอยดวาลวขนาด 24 Volt   โดยผลที่ไดรับ

เหมือนกับขอ 5.1.1 ขอดีคือประหยัดพลังงานส้ินเปลือง

จาก Service Air และสามารถแกปญหา Gas Turbine 

Trip จากปญหาดังกลาวไดอยางสมบูรณ โดยเก็บขอมูลทํา

การเปรียบเทียบระหวางโซลินอยดวาลวที่รับแรงดันไฟฟา

โดยตรงตอเน่ือง  230 Volt และ 24 Volt   เทียบกับโซลิ

นอยดวาลวที่มีวงจรสวิชทชิ่งที่ลดแรงดันจาก 24 Volt 

เหลือ 12 Volt หนวงเวลา 5 วินาที  ดังรูปที่ 13  และรูป

ที่ 14 

รูปที่ 13 อุณหภูมิของขดลวดโซลินอยด 24 Volt เทียบ

กับลวดโซลินอยดที่ผานวงจรสวิชทชิ่งที่ควบคุมที่ 12 Volt 

รูปที่ 14 อุณหภูมิของขดลวดโซลินอยด  230 Volt และ 

24 Volt เทียบกับขดลวดโซลินอยดที่ผานวงจรสวิชทชิ่ง

ควบคุมที่ 12 Volt 
 

6. ขอมูลหลังเพ่ิมเต่ิมวงจรสวิชทชิ่งความถ่ีตํ่า 

6.1 ปญหา Gas Turbine Trip โซลินอยดวาลวขัดตัว 

 เก็บขอมูลตั้งแตเดือนธันวาคม พ.ศ.2556 ถึงเดือน

สิงหาคม 2557  ไมมีเหตุการณที่  Gas Turbine Trip  

จากความลมเหลวจากการปดของ Damper  เน่ืองจากโซ

ลินอยดวาลขัดตัว หลังจากที่เพิ่มเติมวงจรสวิชทชิ่งความถี่
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ต่ําเขาใชงานอุณหภูมิลดลงเหลือจาก 94. C เหลือ  48  

C สําหรับโซลินอยดวาลวขนาด  24 Volt และทําให

ประหยัดพลังงานส้ินเปลืองลมจาก Service Air  ที่ใช

ระบายความรอนดวย 
 

7.  สรุปผลการทดลอง 

1. หลังจากนําวงจรสวิชทชิ่งความถี่ต่ําที่ออกแบบ

ไวเขาใชงาน โดยควบคุมแรงดันที่ 24 Volt ชวงแรกหลัง

จากน้ัน 5 วินาทีใหควบคุมแรงดันที่ 12 Voltแทนน้ัน 

สามารถควบคุมการทํางานชุด Hydraulic Damper  ได

ปกติ ไมกระทบตอระบบการผลิตกระแสไฟฟา ซ่ึงผลดีที่

ลดระดับแรงดันลงเพื่อควบคุมโซลินอยดวาลว 12 Volt น้ี

ชวยใหอุณหภูมิสะสมที่ขดลวดโซลินอยดลดลงเหลือ 45C 

เปรียบเทียบกับโซลินอยดวาลวที่ควบคุมแรงดัน 24 Volt 

ตอเน่ืองซ่ึงอุณหภูมิสะสมสูงถึง 85 C และเทียบกับ

หลักการเดิมที่ใช Service Air มาระบายความรอนใหกับ

ขดลวดโซลินอยดวาลว ผลดีคือประหยัดพลังงานส้ินเปลือง

ของ Service Air และลดความยุงยากในการติดตั้งและ

ตรวจสอบทอ Service Air 

2. สามารถแกปญหา Gas Turbine Trip  จาก

การปดของชุด Hydraulic Damper เน่ืองจากโซลินอยด

วาลวขัดตัว และแกปญหา HRSG Trip  จากขดลวดโซลิ

นอยดของโซลินอยดวาลวควบคุมชุด Hydraulic Damper 

ไหม เน่ืองจากความรอนสูงสะสมในขดลวดโซลินอยดวาลว

ได และยืดอายุการใชงานของเครื่องจักร Gas Turbine 

และ HRSG ทําใหหนวยงานประหยัดคาใชจายและทําให

สามารถจายกระแสไฟฟาใหกับระบบไดตอเน่ือง 
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คําแนะนําในการเตรียมตนฉบับบทความ 

1.  การเรียงลําดบัเนื้อหาบทความ 

 1.1 ชื่อเรื่อง (Title)  ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ควรสั้นกะทัดรัดและสื่อความหมายของเรื่องที่ทําอยางชัดเจน 

 1.2 ชื่อ-นามสกุล ผูเขียน  ใสทุกคนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตําแหนงวิชาการ(ถาม)ี สถานที่ทํางาน 

 1.3 บทคัดยอ (Abstract) ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยเน้ือหาสรุปสาระสําคัญของเรื่อง วัตถุประสงค วิธีการ

   ศึกษา ผลการศึกษาและผลสรุป มีความยาวไมเกิน 250 คํา 1 ยอหนา 

 1.4 คําสําคัญ (Keywords) ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ 3-5 คํา ไวทายบทคัดยอ 

 1.5 เน้ือหา (Text) เน้ือหาในบทความวิจัยตองประกอบดวย 

  1.5.1  บทนํา (Introduction) บอกความสําคัญของที่มาของปญหาที่นําไปสูการศึกษา วัตถุประสงคและอาจ

    รวมถึงการทบทวนวรรณกรรม (Literature Review) 

  1.5.2  วัสดุ อุปกรณและวิธีการวิจัย (Materials and Method) กลาวถึงรายละเอียด การวิเคราะหและการ

    ทดลองที่กระชับและชัดเจน 

  1.5.3  ผลการทดลอง (Results) บอกผลที่พบอยางชัดเจน สมบูรณและมีรายละเอียดครบถวน 

  1.5.4  อภิปรายและสรุปผล (Discussion and Conclusion) อาจเขียนรวมกับผลการทดลองได เปนการ

    ประเมินตีความและการวิเคราะหในแงมุมตางๆ ของผลที่ไดรับวาเปนไปตามวัตถุประสงค/ไม มีความ

    สอดคลองหรือขัดแยงกับผลงานของผูอื่นอยางไร ตองมีการอางหลักการหรือทฤษฎีมาสนับสนุนหรือ

    หักลางอยางเปนเหตุเปนผลและอาจมีขอเสนอแนะที่จะนําผลการวิจัยไปใชประโยชน 

  1.5.5  กิตติกรรมประกาศ (ถาม)ี ระบุสั้นๆ วาไดรับการสนับสนุนทุนวิจัยและความชวยเหลือจากที่ใดบาง 

  1.5.6  เอกสารอางอิง (References) การอางอิงในบทความ ใชการอางอิงแบบตัวเลข เอกสารอางอิงทาย

    บทความทุกฉบับตองมีการอางอิงในบทความ รายละเอียดเอกสารอางอิงประกอบดวย ช่ือผูเขียน ช่ือ

    หนังสือหรือช่ือของบทความ ช่ือของเอกสารที่พิมพ สํานักหรือสถานที่พิมพ ปที่พิมพ ฉบับที่พิมพ และ

    เลขหนาที่อางอิง ทั้งน้ีการเขียนใหเปนไปตามรูปแบบของชนิดเอกสารที่อางอิง 

  1.5.7  ตารางและรูป ตองมคีวามคมชัดและใหแทรกไวในบทความ มีคําอธิบายสั้นๆ แตสื่อความหมายไดสาระ

    ที่ครบถวนและเขาใจ กรณีที่เปนตาราง ใหระบุลําดับที่ของตารางโดยใชคําวา “ตารางที่……” และมีคํา

    อธิบายใสไวเหนือตารางกรณีที่เปนรูป ใหระบุลําดับเลขที่ของรูป โดยใชคําวา “รูปที่…....” และมีคํา

    อธิบายใสไวใตรูป (ตารางและรูปใหบันทึกในรูปแบบของ .jpg แนบมาพรอมกับบทความดวย) 

  1.5.8  ภาคผนวก (ถาม)ี  
 

2.  เกณฑการพิจารณาบทความ 

 เกณฑการพิจารณาบทความมีดังน้ี ความคิดริเริ่ม สรางสรรค คุณคาทางวิชาการ ความสมบูรณของเน้ือหาและ

โครงสราง ภาษาที่ใช ความชัดเจนของสมมุติฐาน วัตถุประสงค ความชัดเจนของการนําเสนอและการจัดระเบียบ

บทความ ความถูกตองทางวิชาการ การอภิปรายผลและการอางอิงที่ถูกตองตามหลักวิชาการ 

 บทความจะตองไดรับการประเมินโดยผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาน้ันอยางนอย 2 คน ซึ่งกองบรรณาธิการใหผูเขียน

ปรับปรุงใหเหมาะสมย่ิงข้ึนและทรงไวซึ่งสิทธ์ิในการตัดสินลงพิมพหรือไมก็ได 

 



 


